بسم هللا الرحمن الرحيم
مكانة أسماء هللا الحسنى

أيها اإلخوة الكرام،
صلهى ه
َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم:
َقا َل َرسُو َل ه ِ
َّللا َ
صاهَا د ََخل َ ا ْل َج َّن َة .
إِنَّ ِ َّ ِ
اس ًما ،ما َئ ًة إِ ََّّل َوا ِحدًاَ ،منْ أَ ْح َ
ّلِل ت ِْس َع ًة َوت ِْسعِينَ ْ
[ متفق عليه ]

لكن كي نفهم معنى:
صاهَا
َمنْ أَ ْح َ
نقرأ اآلية الكريمة:
صا ُه ْم َو َع َّد ُه ْم َع ًدا ()49
َل َقدْ أَ ْح َ
(سورة مريم)

يبدو أن اإلحصاء شيء ،والعد شيء آخر ،فأنت كمعلم يمكن أن تعد طالبك بشكل سريع ،أما أن تحصيهم،
أن تعرف إمكاناتهم ،مستوياتهم ،تفوقهم ،وضعهم العائلي ،وضعهم في البيت ،مدى تقيددمم بمدنههللا َّللا عدج و دل،
اإلحصاء دراسة شاملة ،النبي عليه الصالة والسالم ي عل إحصاء األسماء سببا ً وحيداً كافيا ً لدخول ال نة:
صاهَا د ََخل َ ا ْل َج َّن َة .
إِنَّ ِ َّ ِ
اس ًما ،ما َئ ًة إِ ََّّل َوا ِحدًاَ ،منْ أَ ْح َ
ّلِل ت ِْس َع ًة َوت ِْسعِينَ ْ
لذلك أيها اإلخوة الكرام ،موقع أسماء َّللا الحسنى من العقيدة موقع كبير.
يقول العالم ال ليل ابن القيم رحمه َّللا تعالى؟
العلم بأسمائه وإحصائها أصل لسائر العلوم ،فمن أحصى أسماءه كما ينبغي أحصى جميع العلوم،
صلهى ه
َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم:
َقا َل َرسُو ُل ه ِ
َّللا َ
هللا َعلَى َخ ْلقِ ِه .
ض ِل َّ ِ
ضل ُ َك ََل ِم َّ ِ
هللا َعلَى َك ََل ِم َخ ْلقِ ِه َك َف ْ
َف ْ
[ رواه الدارمي ]

إنسان يحمل أعلى شهادة في الفيجياء النووية ،إذا انتهى أ له انتهت مذه الشهادة ،يقدول لدك :الددكتور فدالن
عميد أسرتهم ،انتهى ،لكن إذا تعرف إلى َّللا ينتفع بهذه المعرفة بعد الموت وإلى أبد اآلبدين ،لهذا كل علم ممتدع،
لكن ما كل علم ممتع بنافع ،والعلم النافع قد يكون غير مسعد ،ما كل علم نافع بمسعد ،إال أنك إذا تعرفدت إلدى َّللا
فهو علم نافع ممتع مسعد في الدنيا واآلخرة:

صاهَا د ََخل َ ا ْل َج َّن َة .
إِنَّ ِ َّ ِ
اس ًما ،ما َئ ًة إِ ََّّل َوا ِحدًاَ ،منْ أَ ْح َ
ّلِل ت ِْس َع ًة َوت ِْسعِينَ ْ
كيف نحصيها؟
قالوا إحصائها أن تتعرف إلى ألفاظها وعددما،
وقالوا :إحصائها أن تفهم معانيها ومدلوالتها،
وقالوا :إحصاءما الدعاء بها كما ينبغي ،دعاء ،وثناء وعبادة ،ودعاء ،مسألة ،وطلب،
مذا معنى إحصائها عند ابن القيم رحمه َّللا تعالى.
أن تتعرف إلى هللا وأن تشتق منه كماَّلً:
اآلن أيها األخوة ،ينبغي أن تتعرف إلى َّللا ،وأن تشتق منه كماالً إذا اتصلت بدالرحيم ،ال بدد مدن أن يسدتقر
في قلبك الرحمة ،دقق في قوله تعالى:
هللا لِ ْنتَ لَ ُه ْم ()954
َف ِب َما َر ْح َم ٍة مِنَ َّ ِ
( سورة آل عمران)

يا محمد ،بسبب رحمة استقرت بقلبك عن طريق اتصالك بنا لنت لهم ،فلما كنت لينا ً لهم التفوا حولك،
َولَ ْو ُك ْن َت َف ًظا َغلِي َظ ا ْل َق ْل ِ
ب ()954
( سورة آل عمران)

أي لو كنت بعيداً المتأل القلب قسوة ،فإذا امتأل قسدوة انعكدغ غلظدة ،فدإذا انعكدغ غلظدة انفدن النداغ مدن
حولك ،مذه معادلة رياضدية ،اتصدال ،رحمدة ،لدين ،التفداف ،انقطدا  ،قسدوة ،غلظدة ،انفضدان ،معادلدة رياضدية
بالتمام والكمال.
فلددذلك أيهددا اإلخددوة ،إذا كددان لميمددان م شددر ،وم شددر للرحمددة يمشددي مددع مددذا الم شددر تمامدا ً ،فكلمددا اجداد
إيمانك اجدادت رحمتك ،ومن ال يرحم ال يرحم ،يا عبادي ،إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي ،وأبعدد قلدب عدن َّللا
القلب القاسي.
اآلن أقول لك :حينما تعرف اسم الرحيم ،وتتصل بالرحيم يمتأل قلبك رحمة ،ومذه ثمار الصالة الحقيقية.
ص ََل َة َت ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َ
هللا أَ ْك َب ُر
شاء و َا ْل ُمن َك ِر َولَِ ِْك ُر َّ ِ
ص ََل َة إِنَّ ال َّ
َوأَق ِِم ال َّ
( سورة العنكبوت اآلية.) 95 :

من أدق ما قال المفسرون حول مذه اآلية:
ذكدر َّللا لددك أكبدر مددن ذكدرك لدده ،فددإذا ذكرتده أديددت وا دب العبددادة ،أمددا إذا ذكدرك َّللا عددج و دل مددأل قلبددك
رحمة ،مأل قلبك أمنا ً ،مأل قلبك غنىً  ،مأل قلبك رضىً  ،مأل قلبك يقينا ً ،ذكر َّللا لك أكبر من ذكرك له،
لذلك ورد في األثر:

بيوتي في األرض المساجد ،وإن زوارها هم عمارها ،فطوبى لعبد تطهر في بيته ،ثم زارني ،وحق على
المزور أن يكرم الزائر.
إذا دخلت إلى بيت صديق يقددم لدك بعدن الضديافة ،لكندك إذا دخلدت إلدى بيدت مدن بيدوت َّللا فقدد يهبدك َّللا
الحكمة.
ِيرا ()964
َو َمنْ ُي ْؤ َت ا ْلح ِْك َم َة َف َقدْ أُوت َِي َخ ْي ًرا َكث ً
( سورة البقرة)

بالحكمة تسعد بجو ة من الدر دة الخامسدة ،ومدن دون حكمدة تشدقى بجو دة مدن الدر دة األولدى ،بالحكمدة
تسعد بالمال ،ومن دون حكمة تبدد المال.
أيها األخوة الكرام ،من أ ل عطاءات َّللا الحكمة ،أنت إذا اتصلت بالحكيم تغدو حكيما ً
من معاني:
صاهَا د ََخل َ ا ْل َج َّن َة .
إِنَّ ِ َّ ِ
اس ًما ،ما َئ ًة إِ ََّّل َوا ِحدًاَ ،منْ أَ ْح َ
ّلِل ت ِْس َع ًة َوت ِْسعِينَ ْ
تخلق بالكمال اإللهي ،اشتق من َّللا الحكمة ،اشتق منده الرحمدة ،اشدتق منده العددل ،حينمدا تتعدرف إلدى َّللا،
وتستقيم على أمره ،وتتصل به تشتق منه الكمال اإللهي ،فلذلك:
ساهَا ()91
اب َمن َد َّ
َقدْ أَ ْفلَ َح َمن َز َّكاهَا (َ )4و َقدْ َخ َ
( سورة الشمس ).

الفالح كل الفالح ،الن اح كل الن اح ،الفوج كل الفوج في أن تعرفه،
يا رب ،ماِا فقد من وجدك؟ وماِا وجد َمن فقدك؟
وإِا كان هللا معك فمن عليك ؟ وإِا كان عليك فمن معك؟
أيها اإلخوة الكرام ،ورد في األثر:ابن آدم اطلبندي ت ددني ،فدإن و ددتني و ددت كدل شديء ،وإن ف ُتدك فاتدك
كل شيء ،وأنا أحب إليك من كل شيء.
فلو شامدت عيناك من حسننا الـذي***رأوه لــما وليت عـنا لغيرنـا
ولــو سمعت أذناك حسن خطابنا***خلعت عنك ثياب الع ب و ئتنا
ولـــو ذقت من طعم المحبة ذرة***عذرت الذي أضحى قتيالً بحبـنا
ولو نسمت من قربنا لك نسمـــة***لمت غريبا ً واشتياقا ً لقربنـــا
أيها اإلخوة الكرام،
ّلِل ْاألَ ْس َما ُء ا ْل ُح ْس َنى َفادْ ُعوهُ ِب َها ()981
َو ِ َّ ِ
( سورة األعراف )

تعرف إليه ،ثم استقم على أمره ،ثم اتصل بده تشدتق منده كمداالً تتقدرب بده إلدى َّللا عدج و دل ،الدرحيم يقبدل
الرحيم ،الحكيم يقبل الحكيم،
صلهى ه
َّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم:
َقا َل ال هن ِبيِّ َ
ش ْي ٍء إِ ََّّل َ
ش ْي ٍء إِ ََّّل َزا َن ُهَ ،و ََّل ُي ْن َز ُع مِنْ َ
الر ْف َق ََّل َي ُكونُ فِي َ
شا َن ُه .
إِنَّ ِّ
[ مسلم ]

أيها اإلخوة الكرام ،في النهاية حينما أثنى َّللا على رسوله بماذا أثنى عليه؟ أثنى عليه بالخلق العظيم:
يم
َوإِ َّن َك لَ َعلى ُخل ُ ٍق َعظِ ٍ
( سورة القلم ).

َقدْ أَ ْفلَ َح َمن َز َّكاهَا ()4
( سورة الشمس ).

من معداني جكامدا أن مدذا اإلنسدان اشدتق مدن َّللا الكمدال ،فصدار خيدراً وعطدا ًء وانضدباطا ً ورحمدة ،ولطفدا ً
وتواضعا ً ،ما الذي يلفت النظر في اإلنسان؟ ليغ علمه ،وليسدت إمكاناتده ،ولديغ مالده ،يلفدت النظدر فدي اإلنسدان
أخالقه ،والذي ي لب الناغ إليك األخالق،
لذلك قال ابن القيم رحمه َّللا تعالى:
اإليمان هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في اإليمان .
أسماءه حسنى ،وكماله مطلق.
أيهددا اإلخددوة الكددرام ،القاضددي إذا حكددم ألددف حكددم ،وخمسددة أحكددام منهددا غيددر عادلددة ،نات ددة عددن خطددأ فددي
التصور ،أو في المعلومات ،يسمى عند أمل األرن قاضيا ً عدالً ،مذا شأن البشر ،لكدن شدأن خدالق البشدر أنده ال
يمكن أن ن د خطأ ً واحداً في أفعدال َّللا عدج و دل  ،مدذا معندى :سدبحان َّللاَّ ،للا عدج و دل مطلدق ،مندجه عدن كدل
نقص إطالقاً ،فلذلك حينما تتصل باإلله المطلق تشتق منه الكمال ،والذي يلفت النظر فدي شخصديتك الكمدال الدذي
اكتسبته من اتصالك باهلل عج و ل.
نعود باآلية مرة ثانية:
هللا لِ ْن َت لَ ُه ْم َولَ ْو ُك ْن َت َف ًظا َغلِي َظ ا ْل َق ْل ِ
اس َت ْغف ِْر لَ ُه ْم
َف ِب َما َر ْح َم ٍة مِنَ َّ ِ
ف َع ْن ُه ْم َو ْ
اع ُ
ضوا مِنْ َح ْولِ َك َف ْ
ب ََّل ْن َف ُّ
َو َ
او ْر ُه ْم فِي ْاألَ ْم ِر ()954
ش ِ
( سورة آل عمران)

مندداك ملمددي دقيددق ددداً أيهددا اإلخددوة ،أنددت أيهددا النبددي ،أنددت سدديد الخلددق ،وحبيددب الحددق ،وسدديد األنبيدداء
والمرسلين ،وسيد ولد آدم ،وحبيب رب العالمين ،ويا مدن بلغدت سددرة المنتهدى ،ويدا مدن أوتيدت الدوحي والقدرآن
والمع جات ،على الرغم من كل ذلك:
َولَ ْو ُك ْن َت َف ًظا َغلِي َظ ا ْل َق ْل ِ
ضوا مِنْ َح ْولِ َك
ب ََّل ْن َف ُّ

فكيف بإنسان ليغ نبيا ً وال رسوالً ،وال يوحى إليده ،وال معده مع دجات ،وال عندده بيدان وال فصداحة ،وفيده
غلظة؟ ل َم الغلظة؟ َمن أمر بمعرف فليكن أمره بمعروف ،قال تعالى:

َفإِ َِا الَِِّي َب ْي َن َك َو َب ْي َن ُه َع َد َاوةٌ َكأ َ َّن ُه َول ٌِّي َح ِمي ٌم (. )49
( سورة فصلت )

ما لم تعامل الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فأنت لست في المستوى المطلوب،
َولَ ْو ُك ْن َت َف ًظا َغلِي َظ ا ْل َق ْل ِ
ضوا مِنْ َح ْولِ َك ()954
ب ََّل ْن َف ُّ
( سورة آل عمران)

أن تدعو هللا بأسماءه الحسنى:
النقطة الدقيقة أيها اإلخوة،
ّلِل ْاألَ ْس َما ُء ا ْل ُح ْس َنى َفادْ ُعوهُ ِب َها ()981
َو ِ َّ ِ
( سورة األعراف )

قال النبي عليه الصالة والسالم:
الدعاء مخ العبادة
وقال صلى َّللا عليه وسلم:
الدعاء هو العبادة
بل إن َّللا عج و ل حينما قال:
ُعاؤُ ُك ْم ()77
قُلْ َما َي ْع َبأ ُ ِب ُك ْم َر ِّبي لَ ْو ََّل د َ
( سورة الفرقان)

دقق ،حينما تدعو هة ما فأنت موقن أنها مو ودة ،وما من إنسان يدعو هدة غيدر مو دودة يكدون أحمدق،
وحينما تدعو َّللا فأنت حتما ً موقن بو وده ،وأنت حتما ً موقن بأنه يسمعك ،وَّللا عج و ل إن تكلمت فهو يسمعك،
وإن تحركت فهو يراك ،وإن أسررت شيئا ً فهو يعلم ما في قلبك ،إن تكلمدت فهدو يعلدم ،وإن تحركدت فهدو يدراك،
وإن أسررت فهو عليم بذات الصدور ،لذلك قال العلماء:
علم ما كان ،وعلم ما يكون ،وعلم ما سيكون ،وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون
حينما تدعو َّللا فأنت موقن قطعا ً أنه مو دود ،ومدوقن قطعدا ً أنده يسدمعك ،ومدوقن قطعدا ً أنده قدادر علدى كدل
شيء ،ومو على كل شيء قدير ،القوانين بيدده ،األقويداء بيددهَ ،مدن فوقدك بيددهَ ،مدن تحتدك بيدده ،مدن حولدك بيدده،
صحتك بيده ،رجقك بيده ،أملك بيده ،أوالدك بيده ،لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد،
قال تعالى:
هللا إِلَ ًها آَ َخ َر َف َت ُكونَ مِنَ ا ْل ُم َع َِّ ِبينَ ()994
َف ََل َتدْ ُع َم َع َّ ِ
( سورة الشعراء )

أحد أكبر عذاب نفسي أن تدعو مع َّللا إلها ً آخر ،فلذلك:
ّلِل ْاألَ ْس َما ُء ا ْل ُح ْس َنى َفادْ ُعوهُ ِب َها ()981
َو ِ َّ ِ
( سورة األعراف )

فلذلك حينما تدعو َّللا فأنت موقن أنه مو ود ،وحينما تدعو َّللا فأنت موقن بأنده يسدمعك ،وحينمدا تددعو َّللا
فأنت موقت بأنه قدير على كل شيء ،وحينما تدعو َّللا فأنت موقن ،فضالً عن كل ذلك أنه يريد أن يست يب لدك،
ويحبك:
إَِّلَّ َمن َّر ِح َم َر ُّب َك َولِ َِلِ َك َخلَ َق ُه ْم
( سورة هود اآلية.) 994 :

في األثر القدسي:
لو يعلم المعرضون انتظاري لهم ،وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ،ولماتوا شوقا ً
إلى ،هِه إرادتي بالمعرضين ،فكيف بالمقبلين .
[ ورد في األثر ].

وإذا قال العبد ،ومو راكع :يا رب ،يقول َّللا له :لبيك يا عبدي ،فإذا قال العبد ومو سا د :يا رب ،يقول
َّللا :لبيك يا عبدي ،فإذا قال العبد ومو عاص :يا رب ،يقول َّللا له :لبيك ،ثم لبيك ،ثم لبيك.
حينما تدعو َّللا فأنت موقن بأنه مو ود ،وموقن بأنه يسمعك ،وموقن بأنه قدير على كل شيء ،وموقن بأنه
يحب أن يرحمك.
إَِّلَّ َمن َّر ِح َم َر ُّب َك َولِ َِلِ َك َخلَ َق ُه ْم
( سورة هود اآلية.) 994 :

لذلك:
قُلْ َما َي ْع َبأ ُ ِب ُك ْم َر ِّبي لَ ْو ََّل ُد َعاؤُ ُك ْم فقد كِبتم ()77
( سورة الفرقان)

صاهَا د ََخل َ ا ْل َج َّن َة .
إِنَّ ِ َّ ِ
اس ًما ،ما َئ ًة إِ ََّّل َوا ِحدًاَ ،منْ أَ ْح َ
ّلِل ت ِْس َع ًة َوت ِْسعِينَ ْ
ّلِل ْاألَ ْس َما ُء ا ْل ُح ْس َنى َفادْ ُعوهُ بِ َها ()981
َو ِ َّ ِ
( سورة األعراف )

ختاما ً:
البطولة أيها اإلخوة ،أنت جمن ،في أدق تعاريف اإلنسان ،أنه بضعة أيام ،كلمدا انقضدى يدوم انقضدى بضدع
منه ،مذا تعريف اإلمام ال ليل الحسن البصري ،اإلنسان بضعة أيام ،كلما انقضى يوم انقضى بضع منه.

ما من يوم ينشق ف ره إال وينادي :يا ابن آدم أنا خلق ديد ،وعلى عملك شهيد ،وتجود مني ،فإني ال
أعود إلى يوم القيامة ،بل إن اإلنسان بضعة أيام ،ومو في الحقيقة جمن فقط ،بضعة أيام ،كلما انقضى يوم
انقضى بضع منه،
لذلك اءت اآلية الكريمة:
سانَ لَفِي ُخ ْس ٍر ()9
ص ِر ( )9إِنَّ ْاإلِن َ
وا ْل َع ْ
( سورة العصر )

واب القسم أن اإلنسان خاسر ال محالة ،لماذا؟ ألن مضي الدجمن يسدتهلكه فقدط ،لكنده يسدتطيع تالفدي مدذه
الخسارة إذا تعرف على َّللا ،وتعرف إلى منه ه ،وحمل نفسه على طاعته ،وتقرب إليه بالعمال الصالحة.
صال َِحا ِ
ص ْب ِر ()4
ص ْوا ِبال َّ
ص ْوا ِبا ْل َح ِّق َو َت َوا َ
ت َو َت َوا َ
إِ ََّّل الَِِّينَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َّ
( سورة العصر ).

قال اإلمام الشافعي:
هِه أركان النجاة في الدنيا
ال بد من أن تتعرف إلى َّللا ،وال بد من أن تحمل نفسدك علدى طاعتده ،وال بدد مدن أن تددعو إليده ،فالددعوة
إليه فرن عين على كل مسلم ،الدليل:
بلغوا عني ولو آية .
[ أخرجه أحمد والبخاري والترمِي عن ابن عمرو ].

لكن الدعوة التي مي فرن عين في حدود ما تعلم ،ومع من تعرف.
لذلك أيها اإلخوة الكرام ،اإلنسان إما أن يستهلك عمره اسدتهالكاً ،أو أن يسدتثمره اسدتثماراً ،إذا تعدرف إلدى
َّللا ،وتعرف إلى منه ه ،وحمل نفسه على طاعته ،وتقرب إليه يكون قد أنفق وقته استثماراً ،أنفق وقته فدي عمدل
ليل ينفعه بعد مضي الجمن.
تعرفوا إليه تعرفوا إلى منه ه ،احملوا أنفسكم على طاعته ،تقربوا إليه باألعمال الصالحة ،اتصدلوا بده ،إن
اتصلتم به تشتقوا الكمال الرائع من الذات العلية ،من الذات اإللهية ،عندئذ الكمال ليغ تصنعاً ،الكمال س ية ،فيده
لطف ،فيه تواضع ،فيه رحمة ،فيه إنصاف ،فيه حكمة بالغدة ،لدذلك حينمدا تتصدل بده تدذكره ،وذكدرك لده أقدل مدن
ذكددره لددك ،إذا ذكددرك منحددك القددرب ،منحددك السددعادة ،منحددك الرضددى ،منحددك اليقددين ،منحددك األمددن ،مددذه نعددم َّللا
الكبرى.
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