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 اهلل الرمحن الرحيمبسم 
 
 

 كثيرًا تسليمًاالحمد هلل والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 

 : وبعد 
ولبي  للللب ر حا ب     , ويطبا   فإن اهلل سبحانه أهٌل أن يحب  ويظمبم ويلّبل     

والتلرر إليه بمبا يريبيه   , والش ق إلى للائه , وال لذة إال بمظرفته سبحانه 
وإذا ق يببه هببذم المظرفبب  عمببم  إقبببال الللبب ر إليببه واستسببلمه لشببرعه        , 

 . وق ي الحياء من قربه ونمرم , ولزمه أمرم وبظدت عن ن اهيه 
الظميمببب  اسبببماء اهلل ومبببن الطبببرق الم صبببل  إلبببى ذلببب  مظرفببب  المظبببان     

وح مب  وييبر ذلب  مبن      وتفردها بكل كمبال ومّبد و مبد و كمب     , الحسنى
 . صفات الكمال

 :  -ح مه اهلل  –ابن الليم  يل ل اإلمام
ومبن  ,ف  الّنب  حييتبهل ومشباهدته     وألذ ُّ ما, ف  الدنيا مظرف ل اهلل ومحبته  أطي ل ما) 

كبان  ,.وكلما كبان الظببد ب با أعلبم     ,   محال عرف اهلل بأسمائه وصفاته وأفظاله أ ب ه ال
 . (1)(وإليه أقرر , وله أطل  ,باهلل أعرف 

 : -ح مه اهلل  –ابن عثيمين  الشيخ وقال
فبإن اإلنسبان كلمبا    , مظرفب  اهلل تظبالى بأسبمائه وصبفاته     :من أسبار زيبادة اإليمبان   ))

 .(2)(( ش   بال إيمانَا ازدادمظرف  باهلل وصفاته  ازداد
 بظضلعلى شرح ,اإلسالمي  بالرياض   عي الت إداحةالمنطلق  رصه من هذا 

لمبا ل با    -هب   1344 /1342 لظبام  الثبان    الفصل الدحاسب   ف  –اهلل الحسنى  أسماء 
 .والفائدة المرج ة على الطالبات , الظميم من ااثر

 .سائلين اهلل سبحانه اإلخالص واللب ل 
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 الرزاق -الشكور           :   الدحس ااول
 {ِإَن َحَبَنا َلَغفل ٌح َشكل ٌح } : قال تظالى  : الشكور 

(1)
  

والسببي    ,اأمثال بب بظشببرالحسببن   ,يظطبب  الّزيببل علببى اليسببير مببن الظمببل   :الشكككور 
ّحبَزى ِإاَل ِمثحَلَ با            } ب ا دة  َمن َجباء ِبالحَحَسبَنِ  َفَلبهل َعشحبرل َأمحَثاِلَ با َوَمبن َجباء ِبالَسبيالَ ِ  َفباَل يل

{َوهلمح اَل يلمحَلمل َن 
(2)

 .م عشراته هل  من يلبه آ ادل: قال ابن مسظ د ,  
 ( أمثال ا الحسن  الت  تكت  عشر : سي اته   عشراته: آ ادم ) 
 والمببنمن ال,وأج حهببا عميمبب   ,أن ااعمببال الصببالح  كثيببرة  :مببن فهببله سبببحانه  ف

مبن ت يبأ فأ سبن ال يب ء وصبلى حكظتبين        )   قبال  ,يدحي بأي ا قد يبدخل الّنب    
(يلبل بللبه ووج ه علي ما إال وجبه له الّن  

 (4)
  

(سبظين خريفا اهلل باعد اهلل بينه وبين الناح من صام ي ما ف  سبيل: ) - وقال  
 (3)

  
(الحج المبروح لي  له جزاء إال الّن  : ) قال و

 (5)
 

ال إلبه إال  : ما على ااحض حجل يل ل )قال  ,هو سبحانه يشكر القليل من العملو
اهلل واهلل أكبر وسبحان اهلل والحمد هلل وال   ل وال ق ة إال بباهلل إال كفبرت عنبه ذن ببه     

( ول  كانه أكثر من زبد البحر 
(6)

   
( ق تمرة فمن لم يّد فبكلم  طيب  اتل ا الناح ول  بش) وقال 

(7)
  

كلب ل ال   طيبب  ببذات ا  : الكلم  إما أن تك ن   :  ح مه اهلل ابن عثيمينالشيخ قال 
وهبب  الكلمبب  المبا بب  كالتحببد  مبب    :طيببب  فبب  يايت ببا اهلل أكبببر أو , إلببه إال اهلل 

, ف ذا مما يلربب  إلبى اهلل    الناس إذا قصدت ب ذا إيناس م وإدخال السروح علي م
ذم كيف أنه ؟ كيف  ال  ؟ كيف أهل  ؟ وما أشبه ذل  ان ه: مثل ان تل ل له 

من الكلمات الطيب  الت  تدخل السروح على صا ب  وه  صدق  ل  
(8)

. 
وال قليبل  , فينبغ  للمرء أن ال يزهد ف  قليل من الخير أن يأتيه : قال ابن  ّر 

وال السبي   التب    , فإنه ال يظلم الحسن  التب  ير مبه اهلل ب با    , من الشر أن يّتنبه
 . يسخط عليه ب ا

 .وإذا شكروا زادهم ,ويح  شكرهم , ن الظبادم نه يح  الشك حسبحا وه 
{َلِ ن َشَكرحتلمح َاِزيَدَنكلمح }

(2)
 . 

اهلل علبى نبيبه    فلبد مبن   ,من أهم أسببار النّباة وقبه الشبدة      خاءوالشكر وقت الر
ّحِزي َمن َشَكَر } ل ط عليه السالم بنّاته  {ِنظحَمً  مالنح ِعنِدَنا َكَذِلَ  َن

(11)
 

يثيب م على أعمال م الصالح  ف  البدنيا بحبالوة   أنه   :لعبادهومن شكره سبحانه 
اببن   شبيخ اإلسبالم    سبمظه : اللبيم  قال الظالمب  اإلمبام اببن    ,   ا ف  قل ب منيّدو

فإن الرر تظالى , إذا لم تّد للظمل  الوة ف  قلب  وانشرا ًا فات مه: تيمي  يل ل
مبن  بالوةي يّبدها فب       الظامل علبى عملبه فب  البدنيا     يظن  ال بد أن يثي , شك ح

فحيث لم يّد ذل  فظمله مدخ ل, قلبه وق ةي وانشراحي وقرة عين 
(11 )

. 
 .الّد ف  ااعمال الصالح  ول  كانه يسيرة  :من ثمرات اإليمان بهذا االسم 

_______ 
 .       متفق عليه ( 5    .صحيح الّام   ( 3  حوام مسلم( 4       (   158)س حة البلرة ( 2         (   43)س حة فاطر ( 1   
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 : الرزاق
{الَلَه هلَ  الَرَزاقل ذلو الحللَ ِة الحَمِتينل ِإَن }:قال تظالى  

(1)
  . 

, فمببا مببن داببب  إال علببى اهلل حزق ببا  ,  و سككبحانه يككرزق الألككي   معككين فهكك
والحيتبان فب    ,رزق السببا  فب  اللفباح   يو, م ات ف  بط ن اا رزق ااجن ي

قببال ,لظببد فسيصبله   ل َاكتب  حزقب   إذاواهلل سببحانه   ,وخزائنبه ال تنفبد  , البحباح 
:  (  فبب   تببى تسببتكمل نإن حوح اللببدس نفببث فبب  حوعبب  أنببه لببن تمبب ت

    (1  (2) (أجل ا وحزق ا 
عميم للرزق والبرك  فيه  وتقوى اهلل وطاعته سبب

ظببد ليحبرم   الإن )  قبال  والكذنو  مانعكل للكرزق     (4) 

( الرزق بالذن  يصيبه 
(3)

   
 : ورزقه سبحانه على نوعين 

وهب  عبام    ,من طظام وشبرار وييبرم   وه  ما تل م به  اج  اابدان  :رزق حسيـ 1
 .سائر المخل قات ل
وهب  خباص    ,هب  الظلبم واإليمبان   و, لللب ر  اوه  ما تلب م ببه  يباة     :رزق معنويـ 2

 ,مريبدة لبه  , ك ن عالم  ببالحق  فإن اللل ر مفتلرة ياي  االفتلاح إلى أن ت, بالمنمنين 
 . وبذل  يحصل يناها ويزول فلرها , متأل   هلل متظبدة 

تلبباًل  ًا نافظًا وحزقًا طيبًا وعماًل مالل م إن  أسأل  علم: إذا أصبح قالوقد كان 
)
(5)

. 
وكثرة االستغفاح بااسبحاح  ,قيام الليل :أحبظ  تّل  الرزق :ابن الليم اإلمام قال 
ن م الصبيح  : وأحبظ  تمن  الرزق,الن اح وآخرم  أولوالذكر ,وتظاهد الصدق  ,
ال بم والحبزن والّب      :وأحبظب  ت بدم الببدن    , والكسبل والخيانب    ,وقل  الصبالة  , 

  (6)ءة وال فاء والكرم والتل ىالمرو: وأحبظ  تزيد ف  ماء ال جه وب ّته ,والس ر 
يسبأله  ب ائج البدنيا    فلل   افتلاحًا إلى اهلل ال أن يمتلئ : من ثمرات اإليمان بهذا االسم

 .واآلخرة 
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 المحسن - الكريم     :الدحس الثان  
 2(1){َيا َأيَُّ ا الحِإنَسانل َما َيَرَك ِبَربالَ  الحَكِريِم  }: قال تظالى:الكريم 

كثير الخير والظطاء كما جباء فب  الحبديث اللدسب  البذي حوام حسب لنا صبلى         :مظان  الكريم من 
وجنكم قام ا على صظيد وا د فسبأل ن    وآنسكمل  أن أولكم وآخركم : ) عن حبه  اهلل عليه وسلم

  (2) (فأعطيببه كببل إنسببان مسببألته مببا نلببال ذلبب  عنببدي إال كمببا يببنلال المخحببِيط إذا أدخببل البحببر    
فبإن  ,  (4){َما ِعنَدكلمح َينَفبدل َوَمبا ِعنبَد الل بِه َبباقي      }ن ما عندم ال ينلال البت  كما قال سبحانه تحليق ا

وكذا لب  فبرض أنبه شبرر     , خرجه لم ينلال من البحر بذل  ش ء م  فيه إبرة ثم َأالبحر إذا َي
وه  الذي ترف  إليه كل  اج  صغيرة أو كبيرة ,  (3)منه عصف ح مثاًل فإنه ال ينلال البحر البت  

 .  (5) {َيسحَأللهل َمن ِف  الَسَماَواِت َوالحَأححِض كلَل َي حمي هلَ  ِف  َشأحني }
إذا مبات  )  كمبا قبال   , أن المنمن إذا مات ينلط  عملبه إال مبن ثبال     :  ومن كرم اهلل سبحانه

(        6()  أو علبم ينتفب  ببه أو ولبد صبالح يبدع  لبه        صدق  جاحي: ابن آدم انلط  عمله إال من ثال  
4 

أو الكتبببب  ,الحببببافالتو, وذلبببب  كببببال قف للظلبببباحات, مر نفظ ببببا أي المسببببت :الصككككاقل الةاريككككل 
فكل با أجرهبا جباحي علبى     , والمصا ف أو المساجد والمبداحس والبيب ت وييرهبا التب  ينتفب  ب با       

 .الظبد ما دام ينتف  بش ء من ا 
والظلم الذي نشرم بين الناس قال , الذي ينتف  به من بظدم كالظلم الذي علمه الطلب   -: العلم النافع

 ( من علم آي  من كتار اهلل عز وجل كان له ث اب ا ما تليه )(7) 

ن اهلل ومالئكتببه وأهببل السببم ات وااحض  تببى النملبب  فبب      إ) مريبببًا فبب  نشببر الظلببم   وقببال  
 (8)(  ي الناس الأيرعلى معلمجحرها و تى الح ت ليصل ن 

م عم  يظظ ب ا إخ انًا له مبنمنين فيتفرقب ن    ما تصدق عبد بصدق  أفهل من: قال أب  الدحداء 
الكتب  التب  صبنف ا فب  أصبناف الظلب م       : وكبذل  مبن الظلبم البذي ينتفب  ببه        (2)وقد نفظ م اهلل ب با  

فكبم مبن   , وهكذا كل ما تسلسل االنتفا  بتظليمه مباشبرة أو كتابب  فبإن أجبرم جباح عليبه       , النافظ  
وذل  فهل ,وتالميذهم قد تسلسل خيرهم , وكتب م مستظمل  , علماء هداة مات ا من م ات السنين 

 .اهلل 
ولد صل  او ولد ابن أو بنه ذكر أو أنثى ينتف  والدم بصبال ه ودعائبه ف ب  فب       : لحالولا الصا

 ,كل وقه يدع  ل الديه بالمغفرة والر م  
فببااكرم عنببدم , فبب  السببر والظلبن  تلبب ام جببل وعبال    : عظكم  سككبا  نيكل كرامككل الكككريم سكبحانه    

 (11)(َأتحَلاكلمح ِعنَد الَلِهِإَن َأكحَرَمكلمح }:كما قال , سبحانه ااتلى له من عبادم 
َفَلا َأنَساَر  ِف  الصُّ ِحَفِإَذا نلِفَخ }وأما اآلخرة  ,نيا فإنما ه  للتظاحف بين الناسف  الد أما اانسار

 (11) {َفَمن َثللَلهح َمَ اِزينلهل َفألوحَلِ َ  هلمل الحملفحِلحل َن *َي حَمِ ذي َوَلا َيَتَساءلل َن َبيحَن لمح
كثيببر الخيببر انببه كببالم اهلل   ,أي عمببيم (إنببه للببرآن كببريم  )ووصببف كتابببه  ,انه كببريم واهلل سبببح

للبراءة اللبرآن    فحري بنا أن نّظل لنا وحدا ي ميَا,بحسن  والحسن  بظشر أمثال ا فالحرف ال ا د,
إنب  لبن    وأعلبم ,سبتطظه  ا ما تلرر إلى اهلل: قال خبار ,لما ف  ذل  من ااجر الظميم ,الكريم

 .تتلرر إليه بش ء ه  أ   إليه من كالمه 
ساح  إلى طرق باببه يسبأله مبن    من الظبد بأن اهلل الكريم إذا آ : الكريم من ثمرات اإليمان باسم  

  .فيما عندم طامظَا, حافظًا   ائّه إليه , الدنيا واآلخرة  خير
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مّم   فتاوى ( 2صحيح التريي     ( 8.        السلسل  الصحيح  لأللبان  ( 7حوام مسلم       ( 6(     22)س حة الر من ( 5     
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 : المحسن
  (1)(  ...إن اهلل محسن يح  اإل سان ) قال 

 .يرج  مظنام إلى الفهل واإلنظام واإلكرام والظطاء  : المحسن
ال يخل  م ج د عن إ سانه طرف  عبين باإليّباد واإلنظبام    , وصف الزم هلل سبحانه  : واإلحسان
مبن اهلل فبإن إ سبانه     أ د أعمبم إ سباناً   وال,واللل ر جبله على    من أ سن إلي ا ...واإلمااد

أنمر إلى ف,فإذا كان كذل  ,مًا ا ببته أهدى إلي  قل أ داول  أن , على عبدم ف  كل نَف  ولحم 
 (2) تح  اهلل - تحصي ا النظم اهلل الكثيرة الت  

فإنه المتفهل بّميب  البنظم وإن جبرت    , وه  المنظم المحسن إلى عبدم بالحليل  ): قال ابن تيمي  
  ( 4)(  إذ ه  ميسر ال سائط ومسب  ااسبار,ب اسط  

إلببى أن يتبب ج ذلبب  بببأعمم   والثبببات عليببه إلببى الممببات ,الت فيببق ل ببذا الببدين :و عظككم اإلحسككان  
لالَلِذيَن َأ حَسنل اح  } المنان وحيي  الكريم المحسن ,الكرام  وأجل اإل سان بدخ ل الّنان ي م الليام 

 .النمر إلى وجه اهلل سبحانه : والزيادة , الّن  :الحسنى {الححلسحَنى َوِزَياَدٌة 
ولكبن  ,م أهبل الّنب    ان حيي  اهلل أعمم نظي,وجل  كل من دخل الّن  فإنه يرى اهلل عز -مسألل 

قبال اببن   , م حيي  من يبرى اهلل يبدوة وعشبياَ   م فأعم,ت ن ف  حيي  اهلل عز وجل المنمنين يتفاو
فب  وقبه صبالة الصببح     ,  ل بم كبل يب م مبرتين بكبرة وعشبيًا       والملرب ن من م يحصبل ذلب  :حج 

عليبب   ذلبب  علببى  خببال أهببل الّنبب  يببرون حب ببم   أنذكببر النببب   لمببا اول ببذ,وصببالة الظصببر 
ان هباتين الصبالتين وقبه لرييب  خب اص أهبل        ,المحافم  علبى صبالة الصببح وصبالة الظصبر     

تهبام ن فب     ال ليلب  الببدح   سترون حبكبم كمبا تبرون اللمبر     إنكم:قال .له الّن  حب م وزياحت م
أي ( فافظل ا  قبل يروب ا قبل طل   الشم  وصالةفإن استطظتم أن التغلب ا على صالة  ,حييته

أشببدهم محافمبب  علببى هبباتين  المببنمنين حييبب   أكمببلوالحببديث يشببظر أن ,صببالة الفّببر والظصببر 
 (3) .يلّازى من  افظ علي ما بأفهل الظطايا وه  النمر إلى وجه اهلل  أنفناس  ,الصالتين

اهلل كأنب  تبرام فبإن لبم تكبن تبرام فإنبه        أن تظبد :)ه  أعلى ملامات الدين وه :واإلحسان من العبا
 . (يراك 

وذلب  ي جب  الخشبي  والخب ف     ,  أن تظبد اهلل على استحهاح أنب  تبرام   -1: وهو على در تين 
 . مشاهدته هلل بللبهيظمل الظبد على ملتهى ( ملام مشاهدة ) ف   , والتظميم هلل وه  اافهل 

 إن عّزت عن الدحج  ااولى فلتظبد اهلل على استحهاح أنه يراك فتستح  من نمرم إلي  -2
 .يظمل الظبد على استحهاح مراقب  اهلل له ف( ملام مراقب  ) 

 .مظرف  اهلل وخشيته  وهاتان الدحجتان تثمرهما  

 –أي الذكر  –ه إن: قال ابن الليم  ,كثرة ذكر اهلل  :ومما يعين على الوصول إلى مرتبل اإلحسان
 وال سببيل للغافبل عبن البذكر    , ر اإل سبان فيظببد اهلل كأنبه يبرام     ي ح  المراقب   تى يدخله ف  با

 إلى ملام اإل سان كما ال سبيل لللاعد إلى ال ص ل إلى البيه
(5)4)3)

. 
 , مببن اهلل سبببحانه    بب ائج الببدنيا واآلخببرة  طلبب  : مككن ثمككرات اإليمككان بهككذا االسككم  

 .لظمل لل ص ل إلى مرتب  اإل سان واالجت اد ف  ا
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 الودود -رالبصي          :الدحس الثالث 

 {ِإَن الل َه َكاَن َسِميظًا َبِصيرًا }  :قال تظالى:البصير
(1)

الذي أ اط بصرم  :البصير  
ف   سبحانه يبصر كل ش ء وإن , بّمي  المبصرات ف  أقطاح ااحض والسماوات 

ويرى نياط عروق , الميام ف  أيصان ااشّاح وعروق ا يرى سريان , ر غلدق وَص
وه  سبحانه , السب   نيااحايويبصر ما تحه , صغر من ذل  النمل  والبظ ي  وأ

 .كما أنه سبحانه بصير بمن يستحق الّزاء بحكمته ,ى خيانات ااعين و ركات الّنان ير

نه يرى كل شب ء وإن  ف   سبحا:  بصرم لكل مرئ : فشمل اسم البصير أمرين 

بأفظال عبادم وبصرم بمظنى علمه , خف  
(2))5)

 {َوالل هل َبِصيٌر ِبَما َيظحَملل َن }
(4)

 
 :وذل  ي ح  للظبد مراقب  اهلل وخ فه وحجايم , ف   سبحانه يرى خلله أينما كان ا ,

, فيظمبل جاهبدًا أن ال يبرام  يبث ن بام     , ان اهلل يبرام   الخ ف عنبد المظصبي   
 .وال يفتلدم  يث أمرم 

أنببه سببيثيبه فتلبب ى عزائمببه    ان اهلل يببرام وال شبب   والرجبباء عنببد الطاعبب    
:للطاعات

(3)
  .وأيهًا ي ح  الحرص على إ خالص الظمل هلل انه سبحانه يرام 

 (اتككي اهلل حيامككا كنككت  ) صببلى اهلل عليببه وسببلم   شببرح ق لببه
(5)

فبب  : أي ,  
 قبال , السر والظلن  يث يرام الناس و يبث ال يرونبه اكتفباًء بنمبر اهلل إليبه      

وله تأثير عمبيم  , فتل ى اهلل ف  السر ه  عالم  كمال اإليمان : ابن حج  
أن : وقبال بظبض السبلف    . ف  إللاء اهلل لصا به الثنباء فب  قلب ر المبنمنين     

إن الظببد ليبذن  البذن     ,ه مذلتبه  ن  ف  السر فيصبح وعليالرجل يصي  الذ
وهبذا مبن   ,فيما بينه وببين اهلل ثبم يّب ء إلبى إخ انبه فيبرون أثبر ذلب  عليبه          

أعمم اادل  على وج د اإلله الحق المّازي بذحات ااعمال ف  البدنيا قببل   
وال ينفبب  مببن قدحتببه  ّببار وال   , وال يهببي  عنببدم عمببل عامببل   . اآلخببرة 
فإن من أصلح مبا بينبه وببين    , نه وبين اهلل فالسظيد من أصلح ما بي, استتاح 

, والخاسر من أبدى للنباس صبالح عملبه      اهلل أصلح اهلل ما بينه وبين الخلق
وباحز باللبيح من ه  أقرر إليه من  بل ال حيد 
(6)

. 
 والملم  والخير والشر يسري كثيبراَ  من الن ح ف  اللل  ما: ل ابن تيمي  قا

 (7). باللل   ااشياء احتباطَا أعمموهما ,إلى ال جه والظين 
 . كمال مراقب  اهلل سبحانه  : من ثمرات اإليمان بهذا االسم

 : الودود
{َوهلَ  الحَغفل حل الحَ دلودل } :تظالىاهلل قال 

(1)
 . 

                              
          (26)س حة البلرة ( 4.      1/162المحايرات السني  ف  شرح ال اسطي  (2(   58)س حة النساء ( 1 
البن االستلام  ( 7.    1/31جام  الظل م والحكم ( 6           حوام الترمذي( 5.       1/441شرح ال اسطي   البن عثيمين ( 3

       1/255تيمي 
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انبه  , ومب دود  , وهب  بمظنبى واد   : وه  خبالال المحبب    , مأخ ذ من ال د  : الودود
{َفَسبب حَف َيببأحِت  الل ببهل ِبَلبب حمي يلِحبببُّ لمح َويلِحبُّ َنببهل  } :عببز وجببل محبب  ومحببب ر كمببا قببال  

(2)
 

ف ب  أ ب    ,  هبم كبذل  يحب نبه سببحانه    الذي يح  أنبياءم وحسله وأتباع م و : الودود
, ول ّبه ألسبنت م بالثنباء عليبه     , قبد امبتألت قلب ب م مبن محبتبه      ,شب ء  إلي م من كبل  

من جمي  ال ج م وانّذبه أف دت م إليه ودًا وإخالصًا وإناب 
(4)

. 
ف بم يحب نبه   , يحب  التب ابين والمتلبين والصبابرين     , وه  ذو محب  لظبادم الصبالحين  

ومحبته ل م محبب  إ سبان وتفهبل    , محب  تدين وتذلل وتظبد 
(3)1,

وإذا أ ب  اهلل عببدًا   
, ولسبانه ببذكرم   , اصطنظه لنفسه واجتبام لمحبته واستخلصبه لظبادتبه فشبغل همبه ببه      

, إن فب  الللب  شبظثًا ال يلمبه إال اإلقببال علبى اهلل      : قال ابن اللبيم  , وج اح ه لطاعته 
وفيببه  ببزن ال يذهبببه إال السببروح  , وفيببه و شبب  ال يزيل ببا إال اانبب  بببه فبب  خل تببه    

, وفيه قلق ال يسبكنه إال االجتمبا  عليبه والفبراح منبه إليبه       , وصدق مظاملته بمظرفته 
ومالزمتبه الصببر   , وفيه نيران  سرات ال يطف  ا إال الريى ببأمرم ون يبه وقهبائه    

وفيبه فاقب  ال يسبدها إال محبتبه واإلنابب  إليبه ودوام ذكبرم        , على ذلب  إلبى وقبه للائبه     
 ( 5)ما في ا لم تسد تل  الفاق  أبدًا ول  أعط  الدنيا و, وصدق اإلخالص له 

 :ذكرها ابن الليم وه :  األسبا  التي ينال بها العبا محبل اهلل
التلبرر إلبى اهلل بالن افبل بظبد     -2بر والتف م لمظانيه وما أحيد ببه  قراءة اللرآن بالتد -1

فنصبيبه مبن    -دوام ذكرم على كل  ال باللسان واللل  والظمبل والحبال    -4الفرائض 
مطالظبب   –5إيثبباح محابببه علببى محاببب  عنببد يلببب  ال بب ى   –3المحببب  علببى قببدح هببذا 

 – 6الللبب  اسببمائه وصببفاته ومشبباهدت ا وتللب ببا فبب  حيبباض هببذم المظرفبب  وميادين ببا 
الخلب ة   –8للل  بين يديبه  انكساح ا -7مشاهدة برم وإ سانه ونظمه الماهرة والباطن  

مّالسبب   –2وقببه النببزول اإلل بب  وتببالوة كتابببه ثببم خببتم ذلبب  باالسببتغفاح والت ببب          
ال تبتكلم إال إذا ترجحبه مصبلح      -ن والتلاط أطاي  ثمرات كالم م المحبين الصادقي

سبب  يحب ل ببين    مباعدة كبل   –11الكالم وعلمه أن فيه مزيدًا لحال  ومنفظ  لغيرك 
فمن هذم ااسبار الظشرة وصل المحب ن إلى منازل المحب ..اهللاللل  وبين 

 (6)
. 

وجببد فبب  طريلببه مببن الّبب    لمببا سببافر م سببى عليببه السببالم للخهببر :قببال ابببن اللببيم 
{آِتَنا َيَداءَنا َلَلدح َلِليَنا ِمن َسَفِرَنا َهَذا َنَصبًا }: فلال لفتام , والنص  

(7)
ولما واعبد حببه    

فر سب : فبااول  ,فلم يأكل في ا لم يّد مب   الّب   والنصب     , شرثالثين ليل  وأتم ا بظ
يّبد فيبه مبن الشبلاء      وهكبذا سبير الللب  إلبى حببه ال     ,سبفر للخبالق  : والثبان   ,لمخلب ق  

( يّدم ف  سفرم إلى بظض المخل قين  والنص  ما
(8)

. 
اللرر من الرر ال دود بااعمبال الصبالح  واإلنب      : من ثمرات اإليمان بهذا االسم

 .به 
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 المةيب  -  التوا          : الدحس الراب 
: اللغ  والت ب  ف  , كثير الت ب  : ظنام وم,  (1) {ِإَن الل َه هلَ  الَتَ ارل الَرِ يمل }: قال تظالى  التوا 

 وت ب  الظبد حج عه عن, تار إذا حج :  اليل, الرج   : مظناها 
 .المظصي  إلى طاع  اهلل      

عبببدم الت ببب  إليببه    فببيل مل ,ت فيلببه للت ببب  وإحجاعببه للطاعبب    -1:وتوبككل اهلل علككى عبككاه نوعككان   

وييسببرها لببه ويحببرك قلبببه ل ببا وي فلببه لتحصببيل شببروط ا مببن النببدم واالسببتغفاح واإلقببال  عببن     

 واستبدال ا بظمل الصالحات ,المظصي  والظزم على عدم الظ دة إلي ا

 . (6(2) {ثلَم َتاَر َعَليحِ مح ِلَيتل بل اح ِإَن الل َه هلَ  الَتَ ارل الَرِ يمل }  

} أنه سبحانه يلبل ت بتبه  -2

فبإن الت بب  النصب ح تّب  مبا      , فيمح  البذن ر ب با   {

َعِمَل َعَماًل َصاِلحًا َفألوحَلِ َ  يلَبداللل الَلبهل َسبيالَ اِتِ مح َ َسبَناتي َوَكباَن     ِإَلا َمن َتاَر َوآَمَن َو}قبل ا 
 {الَلهل َيفل حًا َحِ يمًا 

(4)
  

 با  التوبل ؟ يمتى يغل
فبإذا ه برت   , ير أو تطل  الشبم  مبن مغرب با    ال اهلل يلبل ت ب  عبدم ما لم يغرال يز
َوَليحَسبِه الَت حَبب ل ِلَلبِذيَن َيظحَمللب َن الَسبيالَ اِت َ َتبى ِإَذا       }: قال تظبالى  , أيلق بار الت ب   هذم

{َ َهَر َأَ َدهلمل الحَم حتل َقاَل ِإنال  تلبحهل اآلَن َواَل اَلِذيَن َيمل تل َن َوهلمح كلَفاٌح 
(3)

 . 
يفرح سبحانه بت ب  عبدم أشبد الفبرح كمبا قبال صبلى اهلل عليبه        : فرح اهلل بتوبل عباه

(حض فبالة    أهلل أفرح بت ب  عبدم من أ دكم سلط على بظيرم وقد أيله فب ) وسلم
(5 )

عببدم  , ال فبرح محتباج إلبى ت بب ي     ,وهذا الفرح منه سبحانه فرح إ سبان وببر ولطبف    
مبن جباء   , ال يبرد تائببًا    وهب  سببحانه  , فإنه سبحانه ين  عن طاع  عببادم  , ينتف  ب ا

 {ِإَن الل َه يلِح ُّ الَتَ اِبيَن َويلِح ُّ الحملَتَط الِريَن } بل وأ به , إليه ف  ليل أو ن اح قِبَله 
(6)

  

لبب  لببم يكببن فبب  تببرك   : سبببحان اهلل حر الظببالمين  : قببال ابببن اللببيم   :  ثمككرات التوبككل 
 ,والحبزن  والغبم   وقلب  ال بم    ,الصبدح وانشبراح  ,الذن ر إال محب   الخلق وحا ب  الببدن  

الببرزق عليببه مببن  يببث ال    وتيسببير ,الللبب  أن تطف ببه هلمبب  المظصببي    حوصبب ن نبب  
وكثبرة   ,الظلبم والثنباء الحسبن فب  النباس     وتيسبير  . وتس يل الطاعبات  عليبه   , يحتس 
 ,والم ابب  التب  تللبى لبه فب  قلب ر النباس       , ا وج به  ب سب والحالوة الت  يكت ,الدعاء له
وعدم خ فبه مبن المب ت ببل      , وبظد شياطين اإلن  والّن منه, جاب  دعائه وسرع  إ

وصبغر البدنيا عنبدم وكببر اآلخبرة      , يفرح به للدومه على حبه وللائه له ومصيرم إليبه 
وإقبالبه  ,  و صب ل محبب  اهلل لبه   , و رصه على المل  الكبيبر والفب ز الظمبيم   , عندم 

 موح ال نسبب  لبه إلبى فر به وسبروح     بفبرح وسبر   يّازيهوهكذا ...بت بته  عليه وفر ه
 ي  ب جه من ال ج مصبالمظ

(7)
 . 

 . السي ات المساحع  إلى الت ب  عند عمل:  بهذا االسم اإليمانمن ثمرات 
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 221الف ائد ص( 7       (222) س حة البلرة ( 6        (  يحوام البخاح( 5.      2/721شرح الن ني  للف زان ,  2/24لل راس 
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  المةيب
ِّيٌ  } :قال تظالى     (7(2(1) {َفاسحَتغحِفرلومل ثلَم تل بل اح ِإَليحِه ِإَن َحبال  َقِريٌ  مُّ
دع ة المسبافر والصبائم    و سبحانه يةيبفهذي يلابل الدعاء والسنال بالظطاء واللب ل مّي  الال

ااوقات الفايل  كي م الّمظ  وبين ااذان  اإلجاب  ف  وتتأكد, ل م وال الد على ولدم أو له والمم
 . وف  اا  ال الشريف  كالسّ دوثلث الليل ااخير واإلقام  
ودعاء .يرجى من دعاء المريض للظائد  ما:ئد زياحة المريض من ف ا -:قال ابن عايمين/ مسألل

والمريض من أشد الناس يظفا , ان اهلل عند المنكسرة قل ب م من اجله  المريض  ري  باإلجاب 
. ف  النف  والسيما إذا طال به المرض أو ثلبل ببه المبرض فيرجبى إجابب  دعب ة هبذا المبريض         

يبدل علبى قبرر     صبحيح مسبلم   ( عنكاه لو كاتني : ) وفب  الحبديث اللدسب     

و دعبا  أإذا دعبا لشبخال    إن المريض  ري  بإجابب  البدعاء  : ول ذا قال الظلماء, لمريض من اهلل ا
 (2)  هذا دليل على استحبار زياحة المريض وف,على شخال 

مبن الطظبام والشبرار    :   واهلل سبحانه يحب  ن يسأله العباد  ميع مصالحهم الاينيكل والانيويكل  
وخزائنه سببحانه ال تنفبد   , كما يسأل نه ال داي  والمغفرة والت فيق والصالح , والكس ة والمسكن 

يا عبادي ل  أن أولكم وآخركم وإنسبكم  ) وال تنلال بالظطاء كما قال سبحانه ف  الحديث اللدس  
ا نلال ذلب  ممبا عنبدي إال    فأعطيه كل إنسان مسألته م, وجنكم قام ا ف  صظيد وا د فسأل ن  

 . (4)( كما ينلال المخيط إذا أدخل البحر 
وتباحة  , وتباحة يلب  ولكبن يتبأخر لحكمب       , فتاحة يل  المطل ر بظينه على الف ح ,واإل ابل تتنوع 

تل  اإلجاب  ولكن بغير عين المطل ر  يبث ال يكب ن فب  المطلب ر مصبلح  نباجزة وفب  ال اقب          
قال صلى اهلل عليه وسلم . وقد تدخر له أجرًا ومث ب  ي م الليام  , مصلح  ناجزة أو أصلح من ا 

إمبا أن  :   بدع ة لي  في ا إثم وال قطيظ  ح م إال أعطام اهلل ب ا إ بدى ثبال    ما من مسلم يدع) 
ّ ل له دع ته  إذًا :قال ا, مثل ا وإما أن يصرف عنه من الس ء  إما أن يدخرها له ف  اآلخرةو, تظ

 8(3)( اهلل أكثر : نكثر ؟ قال
 - م أسبأل  حيباك والّنب     يا   ياقي:الت سل إلى اهلل بأسمائه كل ل :فمن  سبا  إ ابل الاعاء  

الثنباء   –اسبتلبال اللبلب     –ال يب ء   –كثبرة ااعمبال الصبالح      –الت ب  من الذن ر والمظاصب   
اليلين و سن المن برببه فب  إجابب      –على اهلل سبحانه والصالة على النب  صلى اهلل عليه وسلم 

 . تحري أوقات اإلجاب   –دعائه 
وصبادف  , إذا اجتم  م  البدعاء  هب ح الللب  وجمظيتبه بكليتبه علبى المطلب ر         :قال ابن القيم 

وانكساحًا بين يدي الرر وذاًل له وتهرعًا ,  وصادف خش عًا ف  اللل , وقتًا من أوقات اإلجاب 
وحف  يديه إلى اهلل وبدأ بحمد اهلل والثناء عليبه  ,  واستلبل الداع  اللبل  وكان على ط احة, وحق  

ثم قدم بين يدي  اجته الت بب   , بالصالة على محمد عبدم وحس له صلى اهلل عليه وسلم  ثم ثنى, 
وت سبل إليبه   , ثم دخل على اهلل وألح عليه ف  المسبأل  وتمللبه ودعبام حيبب  وحهبب      , واالستغفاح 

, وقببدم بببين يببدي دعائببه صببدق  فببإن هببذا الببدعاء ال يكبباد يببرد أبببدًا    , بأسببمائه وصببفاته وت  يببدم 
إن صبادف اادعيبب  التب  أخبببر النبب  صببلى اهلل عليبه وسببلم أن با ممنبب  اإلجابب  أو أن ببا        والسبيما 
 .(5)ااعمم  لالسممتهمن  

 .وب ذا يتبين أن إجاب  السائل ف  سناله أعم من إعطائه عين المس  ل
أن يتلب  الظببد حببه فب  سبرم وعالنيتبه وأن ينبزل   ائّبه برببه           :االسم امن ثمرات اإليمان بهذ

 .المّي  الذي ال يظّزم ش ء ف  ااحض وال ف  السماء 
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  المقتار –القادر  –القاير  :          الدحس الخام 

 

{َأَن الل َه َعَلَى كللال َشب حءي َقبِديٌر   } :قال تظالى  
 (1) 4) 5)2)

قلبلح هلبَ  الحَلباِدحل َعَلبى َأن َيبحَظبَث      }
{َعَليحكلمح َعَذابًا 

(2)
{َفَأَخذحَناهلمح َأخحَذ َعِزيزي مُّلحَتِدحي }  

(4)
 

وأنبه  , له سببحانه   صف  اللدحة ء هلل تدل على ثب تأسما : المقتار –القادر  –القاير 
سب اها   بقارتكه و, رهبا دب وبقارتكه   , بلدحتبه أوجبد الم جب دات   , كامل اللبدحة   سبحانه

ويّازي المحسبن بإ سبانه   , ويبظث الظباد للّزاء ,   ويميه ييح وبقارته,وأ كم ا 
اد شببي ًا قببال لببه كببن فيكبب ن الببذي إذا أح, والمسبب ء بإسبباءته 

(3)
: لنبباح محرقبب  قببال :  

وأمبر بحبرًا زاخبرًا بباام اج أن     , فكانه كما أمبر   , ك ن  بردًا وسالمًا على إبراهيم
ألحبق   وبقارتكه , يك ن طريلًا يبسًا لم سى عليه السالم ثم عاد بحرًا على أكمل  بال  

المطبر   وبقارته ينكلل , يرسل الرياح الل اقح  بقارته, باامم المكذب  لرسل ا  الظذار
فبب  أ سببن  إلنسككانبقارتككه خلككي ا, علببى ااحض ال امببدة فتنبببه مببن كببل زوج ب ببيج 

 . تل يم 
ويظببز , ر الكسببيرويّببب, ويغنبب  الفليببر , يببث المل بب ف ويغ,  بقارتككه ينصككر المظلككوم

ويل ي , وي دي الهال , ويظلم الّاهل , من الخائف وين, ويشف  المريض , ليل الذ
ويير ذلب   , ويريد  يلل  اللل ر ويتصرف على ما يشاء, ويفرح الحزين, الهظيف 

 {كلَل َي حمي هلَ  ِف  َشبأحني  } من آثاح قدحته
(5)

يسبير هبذا الكب ن الشاسب  ب بذا       بقارتكه و . 
َلا الَشمح ل َينَبِغب  َلَ با َأن تلبدحِحَك الحَلَمبَر َوَلبا الَليحبلل َسباِبقل الَنَ باِح َوكلبَل ِفب  َفَلب ي            }االنتمام 
{َيسحببَبحل َن 

(6)
وبلدحتببه يّظببل هببذا النمببام يختببل فبب  أقببل مببن لمببح البصببر عنببد قيببام   . 

{ َوَما َأمحرل الَساَعِ  ِإاَل َكَلمحِح الحَبَصِر َأوح هلَ  َأقحَررل ِإَن الل َه َعَلى كللال َش حءي َقِديٌر}  لساع  ا
(7)

  . 
 .أي ملدح كل ش ء وقاييه  : فالقادر
 .م ش ء وال يف ته مطل ر وال يظّز, ح الذي ال يظتريه عّز وال فت  : والقاير
. أي ه  التام اللدحة الذي ال يمتن  عليه ش ء  : والمقتار

(8)
 

 {َوَكبباَن َأمحببرل الَلببِه َقببَدحًا َملحببدلوحًا   }  :اإليمببان باللببدح  :ومككن  صككول اإليمككان 
( 2)

اهلل فبب  
أعطبى مبن شباء ومنب  مبن شباء       , الظبباد وقبدح ل بم أحزاق بم      عطىسبحانه ه  الذي أ

 . بلدحته 
 سببق وأن ما , ماض  وأن قدحم, أن قهاء اهلل نافذ :  والوا ب على المؤمن  ن يعلم

, فالظببد ال يلبدح أن يرجب  إلبى المايب  فيغيبرم       , من الفظل قد قدحم اهلل وقدح نتائّه 
التبب  تببدل علببى  ( لبب ) ا اسببتظمل لفببظ  وإذ, فإنببه م مببا فظببل فإنببه لببن يحّببز قببدح اهلل    

,  ويّظل اللل  متظللًا بااسبار, التحسر والندم على ما فات فإن ذل  يهظف اللل  
وكمببال الت  يببد إنمببا يكبب ن بظببدم    , ف اهلل فبب  ملك تببه  منصببرفًا عببن اإليلببان بتصببر  

                              
( 5   253 ص للبدح فله ااسماء ( 3( .     32)س حة اللمر (4.       (65) س حة اانظام (2          (116) البلرة س حة ( 1

 (  .77)س حةالنحل ( 7(  .     31)س حة ي  ( 6( .   22))الر من س حة 
 (48)اا زار س حة ( 2.        125ينمر شرح ااسماء الحسنى لحص  الصغير ص ( 8
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 (وفي ببا الصبببر)  مصببائ :  فمببا مهببى مببن الملببدح  بباالن , المايبب  االلتفببات إلببى 
(وفي ا الت ب )  ومظائ 

 11
 . وبذل  يطم ن اللل  وينشرح الصدح 

 :ومن  عظم ما يعين على الصبر على األقاار 
مبا أصبار   ) ن اهلل سبحانه قد قدح وق   المصيب  قببل وق ع با   أن يظلم المصار أ -1

من مصيب  ف  ااحض وال ف  أنفسكم إال ف  كتار من قببل أن نبرأهبا إن ذلب  علبى     
( اهلل يسبببير 

(1)
إن اهلل ليلهببب  اللهبببي  فببب  السبببماء ثبببم , نظبببم واهلل : قبببال الحسبببن ,  

يهرر ل ا أجاًل أنه كائن ف  ي م كذا وكذا ف  ساع  كذا وكذا ف  الخاص  أو الظامب   
 تى أن الرجل ليأخذ الظصا ما يأخذها إال بلهاء وقدح 
(2)

. 
وأنبه سببحانه   , أن الذي ابتالم أ كبم الحباكمين وأح بم البرا مين     المصار يظلمأن  -2

, وإنما ابتالم ليمتحن صبرم وحيام عنبه وإيمانبه   , لم يرسل البالء لي لكه وال ليظذبه 
وأن وج د االبتالء البذي يصبي  المسبلم دليبل علبى محبب        , ويسم  تهرعه وابت اله 

قبال  , ومن أجل أن ينتلل إليه وه  مخلبال مبن البذن ر    , اهلل له اجل أن يخفف عنه 
فمببن صبببر فلببه الصبببر ومببن  إن اهلل إذا أ بب  ق مببًا ابببتالهم ) : صببلى اهلل عليببه وسببلم
(جببز  فلببه الّببز   

(4)
والمببنمن يظلببم أن اهلل ال يلهبب  قهبباء إال وفيببه تمببام الظببدل       .

 ان مبا يكرهبه  , ما يكرم الظبد خير له مما يح  : كما قال سفيان  ,والحكم  والر م 
تكفيببر لببذن ر وحفظبب   : د   البببالء للظببب  وفبب  وقبب ,ومببا يحبببه يل يببه  , ي يّببه للببدعاء  

 .للدحجات 
فكبم  , للمبتلبى مبن ال قب   فب  المظاصب        هلل قد يّظل المصيب   بائاًل ومنظب   ن اأ  -4
َوَعَسبى َأن َتكحَرهلب اح َشبيح ًا    } وقته بالذكر والدعاء واالسبتغفاح   رض فظم رمن أبتل  بمم

{َوهلَ  َخيحٌر َلكلمح 
(3)

  .  
والخب ف  , دوام اللّ ء إلى اهلل ف  قهباء الحاجبات    : من ثمرات اإليمان بهذا االسم

الللب  خهب عا هلل سببحانه     وامبتالء , مظصي  انه سبحانه ال يظّزم شب ء  منه عند ال
 .وانكساحا بين يديه 
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 ال تر - الحي القيوم             لدحس السادسا
الل هل اَل ِإَل َه ِإاَل هلَ  الحَح ُّ الحَليُّ مل } قال تظالى  : الحي القيوم

(1)
. 

وذلبب  أن مببا محت يببان علببى جميبب  صببفات , هببذين االسببمين فبب  يايبب  المناسببب   جمبب ل
 . وكمال اافظال ف  اللي م , لح  ا فكمال ااوصاف ف , الكمال 
والبصبر  الصبفات الذاتيب  هلل كالسبم     وذلب  يتهبمن جميب     , ه  كامل الحيباة  : فالحي

 .والظلم والظزة واللدحة والكبرياء والظمم  وييرها من صفات الذات الملدس 
وذل  يتهمن جميب  صبفات اافظبال كبالخلق والبرزق      , ه  كامل اللي مي   :والقيوم 

 :ول ذا االسم مظنيان  , ياء واإلمات  والتدبيرواإل
 .فال يحتاج إلى أ د من خلله  :القائم بنفسه  -1 
ف   دائم التدبير والرعاي  لشنون خللبه  , فكل أ د محتاج إليه  :لى غيره القائم ع -2
 أن يغفببل عن ببا ال يمكببن  ,قامببه بببه ااحض والسببم ات ومببا في ببا مببن المخل قببات    , 

َلببا الَشبمح ل َينَبِغب  َلَ ببا َأن   }), لحمب  وا بدة وإال اختبل نمببام الكب ن وتحطمبه أحكانبه       
 {َساِبقل الَنَ اِح َوكلَل ِف  َفَل ي َيسحَبحل َن تلدحِحَك الحَلَمَر َوَلا الَليحلل 

(2)
قلبلح َمبن   })قبال تظبالى   ,  

 ا{َيكحَلنلكلم ِبالَليحِل َوالَنَ اِح ِمَن الَر حَمِن 
(4)

يّيب   , ينصبرهم  , يحفم بم  , دم يبرزق عببا   
   .(17)المنمن ن (وما كنا عن الخلق يافلين ) هم آناء الليل وأطراف الن اح دعاء

 (أستغيث  يا    يا قي م بر مت ):أمر قال  زبهإذا  صلى اهلل عليه وسلموقد كان 
(3) 

. 
ل بذين  : وقبال لب  ي مبًا     ,كبان اببن تيميب  شبديد الل بج ب بذين االسبمين       : قال اببن اللبيم   

 االسمين تأثير عميم ف   ياة اللل  والظلل
(5) 

 . 

 عي به   ا  ؟ ما هو اسم اهلل األعظم الذي إذا ُد
 : سم ااعمم على نح  أحبظين ق اًل ن االاختلف ف  تظيي:  الشوكاني قال
وحد عبن الرسب ل صبلى اهلل عليبه      كمبا الحب  الليب م   : فمن أهل الظلبم مبن قبال بأنبه      -

اسم اهلل ااعمم الذي إذا دع  به أجار ف  ثال  س ح من اللرآن  ف  البلبرة  ) وسلم 
 (وطه , وآل عمران , 

(6
) 

فلبد منب  سببحانه أن يتسبمى ببه      (اهلل ) إنه :   تظيين االسم ااعمم وأش ر ااق ال ف -
ويستظاذ من  ,وبه تفتتح الفرائض, وه  الذي ا ت ت عليه الش ادتين , أ د من خلله 

: فيلببال مببثاًل  , وإليببه تهبباف جميبب  ااسببماء   , و باسببمه تفتببتح ااشببياء   ,  الشببيطان
 .ء الر من  من أسماوال يلال اهلل, الر من من أسماء اهلل 

وأن أسبماء اهلل سببحانه كل ببا    ,والصبب ار أن ااعمبم بمظنبى الظمببيم  : قبال اببن بباز     -
سبالمًا مبن    ,ومن سأل اهلل سبحانه بش ء من ا صبادقًا مخلصباً  , وكل ا عميم  ,  سنى
وان , ويدل على ذل  اختالف اا اديث الب احدة فب  ذلب     , حجيه إجابته  , الم ان 

 وكل ا  عممى, فكل أسمائه  سنى , المظنى يلته  ذل  
(7)

  . 
 والتفاتَا إلى اهلل وخه عَا يمتل  اللل  افتلاحًا أن: من ثمرات االيمان بهذين االسمين

 .إليه 
_____________ 

شرح الن ني  ,  2/114شرح الن ني  لل راس ( 32)س حة االنبياء (  4(      31)س حة ي  ( 2    (254) لبلرة ا س حة( 1
     كماحوام الح( 3.    156شرح ااسماء الحسنى لسظيد بن وهف ص  ,  2/727للف زان 

   1/148 للبدح فله ااذكاح( 7.       حوام ابن ماجه و سنه االبان  (6 . 231مداحج السالكين ص  (5     
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 رــــالوت

( فأوتروا يا أهل اللرآن  ,ح  ال ترإن اهلل وتر ي) ى اهلل عليه وسلم قال صل 
(1)

 . 

وقبد ه برت    ,يحب  الب تر   ,ال شبري  لبه وال نميبر    فبرد  ,لي  مظه إلبه ثبان     : الوتر
الشبرائ  التب  شبرع ا اهلل نّبد أن أكثرهبا      : آثاح هذم المحبب  فب  مخل قاتبه وشبرائظه     

كذل  المخل قبات  .. حكظ  ( 11)صالة الليل , حكظ  (  17) الصل ات الخم  : وتر
( 7)ثكككم السكككموات وهكككي   الظبببره وهببب  وا بببد :  عظكككم مكككا نعلكككم مكككن المألوقكككات : 

 ( 7)واألرضون 
(2)

 . 
فّببباء عنبببه , وكبببان نبينبببا صبببلى اهلل عليبببه وسبببلم يراعببب  الببب تر فببب  سبببائر شبببنونه   

واالسبتغفاح ثالثببًا أدببباح   , وشببرر المبباء فب  أنفبباس ثالثبب   , مبرات تاالصبطباح بسببب   
 . وف  كثير من ااذكاح ,وف  الط اف والسظ  ,وتكفين الميه ,الصل ات المكت ب 

أنببه أمببر بببه : ومظنببى محبتببه لببه : ببب قببال اللرط( إن اهلل وتببر يحبب  البب تر ) وق لبه  
     وق له , ويصلح ذل  لظم م ما خلله اهلل وترًا من مخل قاته  ,وأثار عليه

وصكة  الكوتر فكي  خكر     ,يدل على مشروعي  صبالة الب تر  (. وتروا يا أهل اللرآن فأ( 

 عليكم بليام الليل فإنه دأر الصالحين قببلكم وقربب  إلبى اهلل   ) كما قال ,  الليل  فضل
( ومطردة للداء من الّسد , وتكفير للسي ات , ومن اة عن اإلثم , تظالى 

(4)2)11 )
  

 انه يحط الذن ر كما يحط الريح الظاصف:ف  قيام الليل من الف ائد : قال ابن الحاج 
وينشبط  ,ويبذه  الكسبل   ,ويحسبن ال جبه    ,وين ح الللب   ,ق الّاف من الشّرة ال ح 

مببن صببالة , ف بب  مببن صببالة الظشبباء وسببنت ا إلببى طلبب   الفّببر    : مككا وقتككه  ,البببدن 
واعلم  ن الوتر لكه  .الظشاء ول  جمظه جم  تلديم إلى المغرر فإن ال تر يدخل وقته 

 . وهذا جائز وال يكرم ال تر ب ا  , أن ي تر ب ا دة فلط-1:صفات 
وإن شبباء , سببلم مببن الببركظتين ثببم أتببى بالثالثبب      إنولببه الخيبباح  , أن يبب تر بببثال   -2

  .سردهما سردًا بتش د وا د 
 .وال يتش د إال ف  آخرها  فيسردها سردَا , أن ي تر بخم -4
 . فيسردها سردًا ال يتش د إال ف  آخرها  ,أن ي تر بسب -3

 .التاسظ  ويسلم فيسردها سردًا لكن يتش د بظد الثامن  وال يسلم ثم يصل  . أن ي تر بتس  -5

 . فيسلم من كل حكظتين وي تر ب ا دة , أن ي تر بإ دى عشرة -6

  واعلم أن ال تر سن  ف  الحهر والسفر  تى ف  السفر ال يتركه 
 
. 

ومحب  كل مبا وحد فب  الشبر  مبن السبن       , إفراد اهلل بال  داني   : من ثمرات اإليمان بهذا االسم
 . الت  أعدادها وتر 
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 القوي-بالرقي :             الساب الدحس 
{ِإَن الل َه َكاَن َعَليحكلمح َحِقيبًا } :قال تظالى  -:الرقيب

( 1)12
. 

ببل ال تخفبى عليبه    ,البذي يراقب  عببادم ويبراهم ويسبمظ م وال يخفب ن عليبه         : الرقيب
يخفى عليه ش ء من أم حهمال , ونيات ميمائرهم 

 (2
) 

 {يللحِحدلوَن ِف  آَياِتَنا َلا َيخحَف حَن َعَليحَناِإَن اَلِذيَن }قال سبحانه  
(4)

  . 
هب  التظببد هلل   :  والمراقبل التي من   ل  عمال القلو  بل هي اصكل األعمكال القلبيكل   

فمتببى علببم الظبببد أن  ركاتببه المبباهرة والباطنبب  قببد   , سبببحانه باسببمه الرقيبب  الشبب يد  
أوج  له ذلب   راسب  باطنبه    ,اله واستحهر هذا الظلم ف  كل أ  , أ اط اهلل بظلم ا 

, و فبظ هباهرم عبن كبل قب ل أو فظبل يسبخط اهلل        , من كل فكر وهاج  يبغهبه اهلل  
  (5(3)يرام فإن اهلل سبحانه , ن لم يكن يرامفإ,م اإل سان فيظبد اهلل كأنه يرام وتظبد بملا

ومبن حاقب  اهلل فب  خب اطرم     ,فتل ى اهلل ومراقبته ف  السر ه  عالم  كمال اإليمبان  
ِإَن اَلببِذيَن آَمنلبب ا َوَعِمللبب ا  }وج اح ببه أللببى اهلل فبب  قلبب ر الصببالحين لببه محببب  وهيببب     

ّحَظلل َل لمل الَر حَمنل ولد ًا   {الَصاِلَحاِت َسَي
(5)

  . 
فظلببى الظبببد أن يحببذح مببن التببزين عالنيبب  عنببد الخلببق والخلبب ة بالمظاصبب  والخببالق       

وإن طاعبب   , إن ذنبب ر الخلبب ات هبب  أصببل االنتكاسببات     : للببيم قببال ابببن ا   ,يراقبب 
 . الخل ات ه  أصل الثبات 
 ولكن قل عل  حقي , خل ت    تلل  إذا ما خل ت الدهر ي مًا فال

 وال أن ما يخفى علي  ه يغي    س        اع   يغفلوال تحسبن اهلل 
الّببد فبب  ااعمببال  . مراقببب  اهلل فبب  السببر والظلببن : مككن ثمككرات اإليمككان بهككذا االسككم   

 .الصالح  وإخالص الظمل هلل و دم

 -:القوي

 {ِإَن الَلَه َلَلِ َي َعِزيٌز } : قال تظالى  
(6)

 {ِإَن الَلَه هلَ  الَرَزاقل ذلو الحللَ ِة الحَمِتينل } 
(7 )

 . 
  . الكامل اللدحة على الش ء  : القوي

ينفبذ أمبرم   , وال يبرد قهباءم حاد   , ف   سبحانه ال يظّزم ش ء وال يغلبه يالب   
يخلبق المخل قبات   , ذل مبن يشباء  ويب , يظز مبن يشباء   , هايم ف  خلله ويمه  ق

َوَلَلبدح َخَللحَنبا   }:لم يزل وال يبزال ق يبًا والخلبق يبظفاء     , الظميم  من يير يظف 
{لُّغل ري الَسَماَواِت َوالحَأححَض َوَما َبيحَن لَما ِف  ِسَتِ  َأَيامي َوَما َمَسَنا ِمن 

(8)
. 

 هانات ل سألت اوتأمل ف  الزالزل والفي,ت  ف ق  قل  بصرك ف  السماء ال 
 .فالل ة هلل جميظًا  هذا صن  الل ي جل ف  عالم -:اجابت 
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ومببن تأمببل قبب ة مببن , اللبب ي سبببحانه الببذي نصببر أنبيبباءم وألحببق الظببذار بالمببالمين   
َوَقبالل ا َمبنح َأَشبدُّ ِمَنبا     } هنالء ق م عاد لمبا كفبروا واسبتكبروا    : عصى ترك ما عصى 

  َأَوَلمح َيَروحا َأَن الَلَه اَلِذي َخَلَل لمح هل} قال تظالى حدًا علي م بما يظرفه كل أ د { قلَ ًة 
ّحَحبدلوَن         {َ َأَشبدُّ ِمبنح لمح قلبَ ًة َوَكبانل ا ِبتَياِتَنبا َي

(1)
فظباقب م اهلل عل بب  تناسب  قب ت م التبب      , 

وسحرة فرع ن , (16)فصله { َفَأححَسلحَنا َعَليحِ مح ِحيحًا َصرحَصرًا ِف  َأَيامي َنِحَساتي}ايتروا ب ا 
َمبا ِج حبتلم ِببِه السالبححرل ِإَن الل بَه      }  م قال ل م م سى عليه السال, لما ألل ا سحرهم الظميم 

  (2){َسيلبحِطللهل 
 فبطل سحرهم..تلت م جمي  ما صنظ ا , ي  تسظىفأللى م سى عصام فإذا ه   

 .فل ة اهلل سبحانه ال تلف أمام ا ق ة , وايمحل باطل م  
الل ى   ي جم, ال مفر وال ملّأ إال إليه , الذي قامه السم ات بأمرم  :وهو سبحانه القوي 

ول بذا  , ول  شاء لسلب ا  ف   الذي أود  المخل قات ما في ا من ق ة ,المخل ق  ه  له سبحانه 
 :جاء ف  الحديث الصحيح عنه 

ف ب    صبحيح الترمبذي  (  كنل من كنكوز الةنكل  فإنها ال حول وال قو  إال باهلل من قول   كار)  
وأن الظبببد ال , وتفبب يض وتبببري مببن الحبب ل واللبب ة إال ببباهلل , كلمبب  إسببالم واستسببالم 
وال قب ة فب  جلب  خيبر إال ببإحادة      , ولي  له  يل  ف  دف  شر , يمل  من أمرم شي ًا 

وال , وال مبن مبرض إلبى صبح      , فال تح ل للظبد من مظصي  إلى طاع  , اهلل تظالى 

ان إلى كمال وزيبادة إال بباهلل  وال قب ة لبه علبى الليبام بشبأن مبن         وال من نلص, من وهن إلى ق ة 
هدف من أهدافه أو ياي  من ياياته إال باهلل الظميم فما شاء كان وما لم يشبأ لبم    شنونه أو تحلق 

 يكن
(4)14)

 . 
ل ببا تببأثير عّيبب  فبب  مظانبباة ( ال بب ل والقبب ة إال ببباهلل )هببذم الكلمبب  :  قككال ابككن القككيم

وحكبب ر , والببدخ ل علببى الملبب ك ومببن يخبباف  ,وتحمببل المشبباق ,ااشببغال الصببظب  
ااه ال 
(3)13)

 . 

وأعانببه اهلل فسبب له عليببه , فببإذا قبب ي قلبببه قبب ي بدنببه   , وقككو  المككؤمن فككي قلبككه 

 ف   أيظف  -وإن كان ق ي البدن -وأما الفاجر فإنه , الطاعات وتيسر له عمل اللربات 

فباحس   وتأمبل قب ة أببدان   , إلبى نفسبه   ش ء عند الحاج  فتخ نه ق ته أ ب ج مبا يكب ن    
أبببدان م  وق ببرهم أهببل اإليمببان بلبب ة   , والببروم كيببف خببانت م أ بب ج مببا كببان ا إلي ببا       

وقل ب م
(5)

 . 
 ؟ -دياح ثم د –يسمى مدائن صالح   كم الر الت إلى ما: مسأل 

  والهح  فالأما للفرج, بأس الزياحة لالعتباح فالإن كانه 
(6) 

وأن ال نطلبب  , استصببغاح الببنف  و لاحت ببا  : مككن ثمككرات اإليمككان بهككذين االسككمين 

 وأن ننمن أن كل ق ة م ما عممه فلن تلابل ق ة اهلل تظالى, الل ة إال من اهلل 
(7)
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  المولى - الشافي                    نالدحس الثام

اشبف أنبه   , ذهب  الببأس حر النباس    أ)قبال صبلى اهلل عليبه وسبلم      :الشافي
( شفاء ال يغادح سلمًا , إال شفايك ال شفاء ,الشاف  

(1)
 . 

 .الذي يدف  عن عبادم ما ينذي م أو ينلم م إذا شاء :الشافي
ببل يمب ت بمريبه    ,  شبفى قد يصبار الظببد بمبرض فيبدع  حببه طالببًا الشبفاء فبال يل        ) 

 (وقد يشف  بفهله وكرمه, وحفظ  للدحجات , ذن ر تط ير من ال) : لحكم 
 -:من جمي  اامراض  سبحانه القادر وحاه على شفاء خلقه فهو 
بار يّب   واادويب  أسب  , فلم ينزل داء إال وأنزل له دواء ,  األمراض الحسيلمن  -1

 .أن ال يتظلق اللل  ب ا 
 .كلس ة اللل  والغفل  والبظد عن اهلل من األمراض المعنويل  2
  (2) {َونلَنزاللل ِمَن الحللرحآِن َما هلَ  ِشَفاء َوَح حَمٌ  لاللحملنحِمِنيَن}  واألباانوالقر ن شفاء للقلو 

فتباحك الذي جظل كالمه  ياة لللل ر وشبفاء  : قال ابن الليم  :شفاء للقلو  -1: فهو
, وبالّمل  فال شب ء أنفب  للللب  مبن قبراءة اللبرآن بالتبدبر والتفكبر        , لما ف  الصدوح 

ف   الذي ي ح  المحب  والش ق والخ ف والرجاء واإلناب  والصبر وسبائر اا ب ال   
ال المذم مب  التب  ب با فسباد     ويزجر عن جميب  الصبفات واافظب   , الت  ب ا  ياة اللل  

فل  علم الناس ما ف  قراءة اللبرآن بالتبدبر الشبتغل ا ب با عبن كبل مبا        , اللل  وهالكه 
س اها 
(4)

 . 

(عليكم بالشفائين الظسل واللرآن : ) قال صلى اهلل عليه وسلم  :شفاء لألباان   2
(3)

  
, ثير عّيببًا فب  الشبفاء    ول  أ سن الظبد التداوي بالفاتح  لبرأى ل با تبأ   : قال ابن الليم 

 ومكثه بمك  مدة تظترين  أدواء وال أجد طبيبًا وال دواء فكنه أعالج نفس  بالفاتح 
فكبان كثيبر مبن م يببرأ     , فكنه أصبف ذلب  لمبن يشبتك  ألمبًا      , فأحى ل ا تأثيرًا عّيبًا 

ولكن هاهنا أمر ينبغب  البتفطن لبه وهب  أن ااذكباح واادعيب  التب  يستشبف          , سريظًا 
أي أن المبريض  )ولكن تسبتدع  قبب ل المحبل   , ا ويرقى ب ا ه  نفس ا نافظ  شافي  ب 

أي أن الراقببب  عنبببدم ) وقببب ة همببب  الفاعبببل وتبببأثيرم (عنبببدم يلبببين أن اللبببرآن شبببفاء
(5).(إخالص وصدق وحيب  ف  شفاءهذا المريض

 (15) .  
الللببب   عنبببد المبببرض أوفتببب ح الظببببد حببببهدعببباء  : مككن ثمكككرات اإليمكككان بهكككذا االسكككم 

 .و سن المن به سبحانه أنه الشاف  ,وقساوته

 المولى 
16)
  {َوَكَفى ِبالل ِه َوِلي ًا َوَكَفى ِبالل ِه َنِصيرًا }

(1)
ه  الناصر  : المولى. 

  .والمنمنين خاص  ف  كل اا  ال, عام ف   الذي يت لى الخلق ,والمظين 

 : لعباده نوعان  يل اهللووال
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وتلديرم على , وه  تصريفه سبحانه وتدبيرم لّمي  الكائنات  :واليل عامل   1
وأن الظباد , وإثبات مظان  المل  كله هلل, الظباد ما يريد من خير وشر ونف  وير 

وهذا أمر , كل م ط   تدبيرم ال خروج ا د من م عن نف ذ مشي ته وشم ل قدحته 
 {اَلهلمل الحَحقال َأاَل َلهل الححلكحمل َوهلَ  َأسحَر ل الحَحاِسِبيَن ثلَم حلدُّواح ِإَلى الل ِه َم ح} يشمل المنمن والكافر

(2)
  

تلتهبب  عنايتببه ولطفببه بظبببادم المببنمنين وتبب فيل م بالتربيبب  علببى    :واليككل خاصككل  بب 2
{الل هل َوِل ُّ اَلِذيَن آَمنل اح يلخحِرجل لم مالَن المُّللَماِت ِإَلى النُّ لِح} اإليمان 

(4)
وتلتهب  التأييبد   ,  

{َأنبَه َم حاَلَنبا َفانصلبرحَنا َعَلبى الحَلب حِم الحَكباِفِريَن       }  والنصرة على ااعبداء  
(3)

وتلتهب   , 
  (5){َكانل اح َيظحَملل َن  َل لمح َداحل الَساَلِم ِعنَد َحبالِ مح َوهلَ  َوِليُّ لمح ِبَما} هل علي م بدخ ل الّن  تمن 

بت فيله  الء والي  اهلل ل م وت ليه إياهمسبار الت  نال ب ا هنوقد بين اهلل سبحانه اا 

*َأال ِإَن َأوحِلَياء الل ِه اَل َخ حٌف َعَليحِ مح َواَل هلمح َيححَزنل َن } وتسديدم 

 اِت الل ِه َذِلَ  هلَ  الحَف حزَتبحِديَل ِلَكِلَمِة اَل الحبلشحَرى ِف  الحَحياِة الدُّنحَيا َوِف  اآلِخَر َل لمل 

{الحَظِميمل 
6 )

الظلم    ظرض ل ل  من أوليائه كالتظرض اهلوآذن سبحانه بالحرر لمن ت
من ) قال تظالى ف  الحديث اللدس  , والدع ة  والظبادة والحط من شأن م وقدحهم

( عادى ل  وليًا فلد آذنته بالحرر 
(7)

 من ت لى اهلل بالطاع  فلما كان ول  اهلل 
فمن عادام كان كمن , فظدو ول  اهلل عدو هلل ,والتل ى ت الم اهلل بالحفظ والنصرة 

 .ومن  احبه فكأنما  احر اهلل ,  احبه 
اببن  : قبال الحسبن   , واعلم أن جمي  المظاص  محاحب  هلل عبز وجبل    :قال ابن ر ب 

لكبن كلمبا كبان    ,  فلبد  احببه   آدم هل ل  بمحاحب  اهلل مبن طاقب  ؟ فبإن  مبن عصبى اهلل     
ول بذا سبمى اهلل تظبالى أكلب  الرببا وقطبا  الطريبق        , الذن  أقبح كان أشبد محاحبب  هلل   

لظميم هلم م لظبادم ,محاحبين هلل تظالى وحس له 
(8)17)

. 
فبب  الظمببل  والّببد , استشببظاح عممبب  اهلل سبببحانه   : مككن ثمككرات اإليمككان بهككذا االسككم  

 . الصالح للدخ ل ف  زمرة أولياء اهلل 
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 السميع - الشهيا            :الدحس التاس  
 {َوَكَفى ِبالل ِه َشِ يدًا } : قال تظالى :الشهيا 

(1)
 . 

صبر  يب, يسم  جمي  ااصب ات خفي با وجلي با    , المطل  على جمي  ااشياء  : الشهيا
الببذي شبب د لظبببادم , أ بباط علمببه بكببل شبب ء  , صببغيرها وكبيرهببا  جميبب  الم جبب دات

من استطا  مبنكم أن يكب ن لبه    : قال الزبير بن الظ ام  (2)وعلى عبادم بما عمل ا ,
 . خبي   من عمل صالح فليفظل

ان اهلل شب يد مطلب    , فالمنمن يّت د ف  طاع  حبه ويخلال فب  عملبه سبرًا وج برًا     
خببالص أن ال تطلب  علببى عملبب  شبباهدًا ييببر اهلل وال  اإل: قببال بظببض السببلف , عليبه  

مّازيًا س ام 
(4)

 . 
    كما قال , أن الحّر والشّر يش د لمن ذكر اهلل  :ومن فضل اهلل سبحانه 

( واذكر اهلل عند كل  ّر وشّر ) 
(3)

 . 
إن ف  دوام الذكر ف  الطريق والبيه والحهر والسفر والبلا  تكثيرًا : قال ابن الليم 

  الليام  فإن البلظ  والداح والّبل وااحض تش د للذاكر ي م, لش  د الظبد ي م الليام  
اهلل وحسب له أعلبم   : قبال ا  (  أتبدحون مبا أخباحهبا ؟   : )قال  {َي حَمِ ذي تلَحدال ل َأخحَباَحَها }
عمل ) :فإن أخباحها أن تش د على كل عبد أو أم  بما عمل على ه رها تل ل: )قال,

(وكذا وكذا  ف ذا إخباحها ي م كذا
(5 )

  
ش  د الصالحين للميه : تم  أن من عالم   سن الخا :ومن فضل اهلل سبحانه  يضًا 

فأثن ا علي ا خيرًا فلبال  كما وحد ف  البخاحي أنه مر  بّنازة عند حس ل اهلل ,بالخير
بب   فلبال الن . ثبم مبر  ببأخرى فبأثن ا علي با شبرًا       ( وجببه  , وجبه , وجبه ) النب  
 ( وجبه , وجبه , وجبه ) فلال عمر :  بّنبازة فبأثن  علي با     مبر  ,فدًى ل  أب

وجببه  : فللبه  ,شبرا    بّنبازة فبأثن  علي با    ومبر ,وجببه وجببه وجببه    : خيرا فللبه  
ومبن أثنيبتم عليبه    , مبن أثنيبتم عليبه خيبرًا وجببه لبه الّنب        ) وجبه وجبه  ؟ فلبال  
نبتم  أ,نبتم شب داء اهلل فب  ااحض    أ, أنتم شب داء اهلل فب  ااحض  , شرًا وجبه له الناح 

إن هلل مالئكب  تنطبق علبى    ( ) ش داء اهلل ف  ااحض والمالئك  ش داء اهلل ف  السبماء  
( ألسن  بن  آدم بما ف  المرء من الخير أو الشر 

(6)
  . 

مب  وسبطًا   أوكبذل  جظلنباكم   ) شب  د علبى اامبم جميظبًا     أمب  محمبد   :  ويوم القيامكل 

 (لتك ن ا ش داء على الناس ويك ن الرس ل عليكم ش يدًا 
(7)

 
 . كمال مراقب  اهلل عز وجل  : من ثمرات اإليمان بهذا االسم

 
 
 
 

________________ 

 
  .  222مداحج السالكين ص( 4    .  238تيسير الكريم المنان للسظدي ص (2    (72)س حة النساء (1
المالئكب   )بنحب م  البخباحي    مسبلم بلفمبه و   حوام( 6.       164ال اببل الصبي  ص   , حوام الترمبذي   (5      .  صبحيح الّبام    ( 3    

 (134) البلرة س حة ( 7                حوام النسائ  وصححه االبان  ( وانتم ش داء هلل ف  ااحض .ش داء هلل ف  السماء 
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 : السميع  
{َليحَ  َكِمثحِلِه َش حٌء َوهلَ  الَسِمي ل الَبِصيرل } :قال تظالى 

181) 
. 

قببد , اخببتالف اللغببات وتفببنن الحاجببات لببى الببذي يسببم  جميبب  ااصبب ات ع :السككميع 
َسَ اء مالنكلم َمنح َأَسَر الحَلب حَل َوَمبن َجَ بَر ِببِه َوَمبنح      })الل ل وج رم  ف  سمظه سر  است ى

{هلَ  ملسحَتخحفي ِبالَليحِل َوَساِحٌر ِبالَنَ باِح  
(2)

وأنبه سب اء   , ّميب  خللبه   فظلمبه قبد أ باط ب   ,  
َوِإن }مظه ال يخفببى عليببه شبب ء كل لببه تظببالىيسببمبن م مببن أسببر ق لببه أو ج ببر بببه فإنبه   
ّحَ رح ِبالحَل حِل َفِإَنهل َيظحَلمل السالَر َوَأخحَفى  {َت

(4)
ف  قظر بيته ف  هبالم الليبل أو    ومن مختفي  
فبإن كالهمبا فب  علبم اهلل علبى السب اء       , هاهر ماه ف  بيباض الن باح ويبيائه    

(3  )
  ,

وال يشبغله من با   , عليبه ااصب ات وال تشبتبه     وس  سمظه ااص ات كل با فبال تختلبف   
 .كثرة السائلين وال يبرمه , يغلطه تن   المسائل وال , سم  عن سم  

 :والسمع المضاف إلى اهلل سبحانه ينقسم إلى قسمين 
ِإَن َحبالب    )ومنبه ق لبه   , أي أنبه سببحانه يّيب  مبن دعبام      : سمع بمعنى االستةابلـ 1

 {َلَسببِمي ل الببدَُّعاء  
(5)

ولببي  المببراد   ,أجببار: أي ( سببم  اهلل لمببن  مببدم  ) وقبب ل  , 
سمظه مّرد سما  فلط 
(6)

 . 
َقدح َسِمَ  الَلهل َقب حَل اَلِتب    } فيك ن مظنام إدحاك الص ت  :سمع يتعلي بالمسموعات ـ 2

َّاِدللَ  ِف  َزوحِجَ ا َوَتشحَتِك  ِإَلى الَلِه َوالَلهل َيسحبَم ل َتَحاولَحكلَمبا ِإَن الَلبَه َسبِميٌ  َبِصبيٌر        (7){تل
إلبى   للد جاءت المّادل  تشك , لذي وس  سمظه ااص اتاالحمد هلل : عائش  قاله 

قبد  ) بظبض كالم با فبأنزل اهلل     وإنبه ليخفبى علب      ,البيبه انب   جوأنا فب   حس ل اهلل 
...( سم  اهلل 

(8)
 

: قبال الفهبيل    :من م إال ما ينفظ م فب  ديبن م ودنيباهم    وقا حرص السلف  ال يسمع اهلل

أن تبذكر  : و دد بظض السلف الكبالم فب  أحبظب     , أعرف من يظد كالمه من الّمظ  إلى الّمظ  
وقد س ل أ د , أو تكلم فيما يظني  من أمر دنياك, وتسأل عن علم فتخبر به , وتلرأ اللرآن , اهلل 

فلمبا  ,زوجتبه   الظاقبل ال ي تب  سبر   : مبا حأيبه من با ؟ قبال    : السلف عنبدما أحاد أن يطلبق زوجتبه    
 . ال أتكلم في ا وقد صاحت أجنبي  عن : لم طللت ا ؟ قال : قيل له , طلل ا

(12) (كتبار فب  عليبين     اصالة ف  أثر صالة ال لغ  بين م) وقال صلى اهلل عليه وسلم
(2),  

الكببالم : اللغبب  ( امببال لغبب  بين ) أي صببالة تتببب  صببالة وتتصببل ب ببا فريببًا أو ييببرم  
  ولذل  أهل الّن   ,ى له أو مشتمل على مظنى  ليرالتافه الذي ال مظن

{َلا َيسحَمظل َن ِفيَ ا َلغح ًا َوَلبا َتأحِثيمبًا   }
(21)(11)11)

أي عمبل مكتب ر   ( : كتبار فب  عليبين    ) 
مداومب   : وقبال الطيبب  مظنبام     ,تصظد به المالئك  الحفم  يرف  إليه أعمبال الصبلحاء  
عمل أعلى من االصالة من يير ش ر بما ينافي ا ال مزيد علي ا وال 

(11)
 . 

 و كو   حفكا اللسكان والةكوارح وخ كرات القلكب  عكن ككل مكاال          :ثمرات اإليمكان بهكذا االسكم     
  .يرضاه  سبحانه وطلب الحا ات منه وحاه سبحانه 

 

                              
 .  2/514تفسير ابن كثير ( 3(   .  7)س حة طه ( 4    (11)الرعد س حة  ( 2(       11) س حة الش حى ( 1
 حوام ا مد ( 8(        1)س حة المّادل  (  7. باختصاح  151فله ااسماء للبدح ص  (6.         (42)إبراهيم س حة ( 5   

 3/226فيض اللدير للمناوي (11(             25)س حة ال اقظ  (11صحيح الّام                ( 2
 

12 



 
  الحفيا -ال يب               اشرالدحس الظ

( إن اهلل طي  ال يلبل إال طيبًا ) قال صلى اهلل عليه وسلم  :ال يب
(1)

  . 
 .الملدس عن اآلفات والظي ر , ائال المنزم عن النل : الطي 

ن   ب  أنبه سببحانه ال يلببل م   : أي (  ال يقبل إال طيبًا) ق له صلى اهلل عليه وسلم  مظنى 
وال مببن , الريبباء والظّبب   طيبببًا طبباهرًا مببن المفسببدات كل ببا ك    ااعمببال إال مببا كببان 

فبببإن الطيببب  ت صبببف ببببه ااعمبببال وااقببب ال    , اامببب ال إال مبببا كبببان طيببببًا  بببالاًل    
وقببد قسببم اهلل تظببالى الكببالم إلببى , هببذم تنلسببم إلببى طيبب  وخبيببث  فكببلُّ, واالعتلببادات 

َّرةي َطيالَبب ي    َيبَرَر الل بهل َمبَثاًل َكِلَمبً  َطيالَبب ً     })طي  وخبيث فلال  {َكَشب
(21   

َوَمثبلل َكِلَمب ي   } 
ََّرةي َخِبيَث ي  {َخِبيَث ي َكَش

(2)
  . 

ووصببف ,  (يحببل ل ببم الطيبببات ويحببرم علببي م الخبائببث  و)بأنببه ووصببف الرسبب ل 
{اَلِذيَن َتَتَ َفاهلمل الحَمآلِئَك ل َطيالِبيَن } المنمن بالطي  بل له 

(22(4) 
وأن المالئك  تل ل عنبد   

 والمالئكب  تسبلم علبي م    , أخرج  أيت ا النف  الطيب  كانه ف  الّسد الطي  : الم ت 
 {َسَلاٌم َعَليحكلمح ِطبحتلمح َفادحخللل َها َخاِلِديَن } 

مبن :عنبه  وقد وحد ف  الحديث 

(منزالالّن منتب أت
 (3 )

 . 

وه بر علبى    ,بما سكن ف  قلبه من اإليمان, قلبه ولسانه وجسدم  :فالمؤمن كله طيب
وعلببى ج اح ببه مببن ااعمببال الصببالح  التبب  هبب  ثمببرة اإليمببان    , لسببانه مببن الببذكر  
وبين سبحانه أن كل طي  من الرجال والنساء والكلمات واافظبال   ,وداخل  ف  اسمه 

 .مناس  للطيبين وم افق له وملترن به 
وأن يكب ن مبن  بالل    ,  طي  مطظمه -:على الظمل الصالح  نيعين المؤم ما عظم و

{َيبا َأيَُّ ببا الرُّسلبلل كلللب ا ِمببَن الَطيالَبباِت َواعحَمللبب ا َصباِلحًا      } عملببه  فببذل  يزكب   
(5 )

فأكببل .  
ومببن كانببه طظمتببه  ببالاًل وفلببه ج اح ببه     .. الطيبببات يظببين علببى الظمببل الصببالح    

 .علم أم لم يظلم ,  ه شاء أم أبى ومن كانه طظمته  رامًا عصه ج اح, للطاعات 
الل ببم إنبب  أسببأل  علمببًا نافظببًا وحزقببًا طيبببًا   : إذا أصبببح وكببان مببن دعبباء الرسبب ل   

(  متلباًلوعماًل 
(6)

 .  
 .زيه اهلل سبحانه عن كل نلالتن : ثمرات اإليمان بهذا االسممن 
 .الحرص على المال الحالل  -
 .الحرص على الكالم الطي  –

 الحفيا 

 {ِإَن َحبال  َعَلَى كللال َش حءي َ ِفيٌظ }   
(1)

  

                              
        صحيح الّام  لأللبان ( 3(     42)س حة النحل ( 4(      25),( 23)س حة ابراهيم (  2            حوام مسلم( 1
 . حوام ابن ماجه وصححه االبان  ( 6.       1/252جام  الظل م والحكم , ( 51)س حة المنمن ن (  5

 

 



,  فظ على عبادم مبا يظملب ن مبن خيبر أو شبر      , اهلل سبحانه م ص ف بالحفظ  
ئك   فمب   ووكل بذل  مال, وعلم نيات م فال تغي  عنه يائب  , وأ صى أق ال م 

 {َيظحَلملبب َن َمببا َتفحَظللبب َن   *ِكَرامببًا َكبباِتِبيَن  *َوِإَن َعَلببيحكلمح َلَحبباِفِميَن  }
(4)

فببظ وقببد  ,  
 .  (م  فم مادوته وال ينالسم ات وااحض بلدح

 : وحفظه لألقه نوعان 

وتمشبب  إلببى  ,  فمببه لّميبب  المخل قببات بتيسببيرم ل ببا مببا يحفببظ بنيت ببا        : عككام
 . مصالح ا بإحشادم وهدايته الظام  

, وه  يأكل شي ًا وعندم نباس   , كان ي مًا ف  سطح جام  مصر يذكر أن عالمًا نح يًا
فرمب ا  , ثم عباد إلبي م   , ويار عن م , فلدم ا له للم  فأخذها ف  فيه , فحهرهم قط  

وهم يرم ن له وهب  يأخبذم ويغيب  ثبم     , ففظل ذل  وتردد مراحًا كثيرة , له شي ًا آخر 
, وعلم ا أن مثل هذا الطظام ال يأكله و بدم لكثرتبه   , يظ د من ف حم  تى عّب ا منه 

وكبل مبا   , وفيه قط آخر أعمبى  , لى بيه خرار فإذا ه  ينزل إ, فلما استراب ا تبظ م 
 ويسر  ل ا أق ات ا فسبحان من  فظ مخل قاته !! يأخذم من الطظام يحمله إلى ذل  اللط 

 :  حفظه لعباه المؤمن في دنياه ودينه  -:وهو خاصو
  عليه وسلم قال صلى اهلل, فمه ف  مصالح دنيام كحفمه ف  بدنه وأهله وولدم   1

(يحفم  ا فظ اهلل ) 
(4)

يب ن   سببحانه   فبظ  ,فمن  فظ اهلل  فمبه اهلل مبن كبل أذى     
و فظ م سبى عليبه السبالم وهب      , عليه السالم وه  ف  بطن الح ت ف  البحاح 

 .حيي  ف  اليم 
فيحفمه ف   ياتبه مبن الشبب ات المهبل  ومبن الشب  ات       ,  فمه ف  دينه وإيمانه  -2

 فيت فام على اإليمان  ,المحرم  
(3)

 . 
:  أي,   (َواعحَلملبب اح َأَن الل ببَه َيحلبب لل َبببيحَن الحَمببرحِء َوَقلحِبببِه  )فبب  ق لببه تظببالى  الهببحاك قببال 

يح ل بين المنمن وبين المظصي  
(5) 

 الّب احح وجميب    اللسان والبصر واليد فظ ي ح    :من ثمرات اإليمان بهذا االسم 
 الظببد  الحبافظ مبن كبل ببالء فيظلبق     , ويب ح  قب ة الت كبل علبى اهلل     , عما يغهب  اهلل  

 .إليه ويف ض أمرم  باهللقلبه 
 
 
 
 
 
 
 
 

________ 
 حوام الترمذي       ( 4       ( 12-11-11) س حة االنفطاح ( 2                      (57)س حة ه د ( 1
 .   27الصغير ص لحص شرح أسماء اهلل الحسنى , 112بن وهف صينمر شرح أسماء اهلل الحسنى لسظيد ( .3 
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  (الوكيل )-(المؤخر –المقام  )        الارس الحادي عشر
الل بم  ) كان من آخر ما يل ل النب  صلى اهلل عليه وسلم بين التشب د والتسبليم   :المؤخر –المقام  

, ومبا أنبه أعلبم ببه منب       , قدمه وما أخرت وما أسرحت ومبا أعلنبه ومبا أسبرفه     ايفر ل  ما 
 .  (1)(  ال إله إال أنه, أنه الملدم وأنه المنخر 

, بباآلخر   من ااسماء المتلابل  الت  ال يطلق وا د بمفردم على اهلل إال ملرونباَ  : المقام والمؤخر
 . ( 2)والمنخر لمن شاء بحكمته ,  ف   تظالى الملدم لمن شاء, فإن الكمال ف  اجتماع ما 

قبال  ,والظبد يسظى إلى التلبرر إلبى اهلل بطاعتبه التب  يكب ن ب با تلدمبه ونيبل حيبا حببه ومحبتبه            
وف  حوايب     (4)( أ   ااعمال إلى اهلل الصالة ف  وقت ا ثم بر ال الدين :) صلى اهلل عليه وسلم 

ويبعكا   ..(وقت با   أولة فب   الصبال : أي ااعمبال أفهبل ؟قبال   : م س ل صلى اهلل عليه وسل)للحاكم 
ِلَمبن َشباء ِمبنكلمح َأن َيَتَلبَدَم َأوح َيَتبَأَخَر      } الت  يك ن ب ا تأخرم ووق عبه فب  سبخط اهلل     عن المنهيات

, عنبه   {َوَلَلدح َعِلمحَنا الحملسحبَتأحِخِريَن  }أي ف  الخير { ِمنكلمح  َوَلَلدح َعِلمحَنا الحملسحَتلحِدِميَن} وهذا كل له  (3){
 (  .5)حا ت ا أحيد : إلى كم تتظ  نفس  ؟ قال: قيل لبظض الظباد 

َيرحَفِ  الَلهل اَلِذيَن آَمنلب ا ِمبنكلمح   }  :قال تظالى,  وقا قام اهلل سبحانه  هل ال اعات في الانيا واآلخر 
يرف  اهلل المنمن الظالم علبى ييبر   : قيل ف  تفسيرها :قال ابن  ّر { َواَلِذيَن ألوتل ا الحِظلحَم َدَحَجاتي 

وفب  اآلخبرة برفب     , المظن يب  فب  البدنيا بظلب  المنزلب  و سبن الصبيه        : وحفظت ا تشبمل   ,لم الظا
بل  تى عند , وكان صلى اهلل عليه وسلم يلدم للصالة أكثرهم أخذًا لللرآن .  (6)المنزل  ف  الّن  

كبم مظبه مبن اللبرآن ؟ فبإذا كبان أ بدهم أكثبر          : دفنه صلى اهلل عليه وسلم لش داء أ د كبان يسبأل   
, اقبرأ واحتبق   : يلبال للباحا اللبرآن    )  وفب  اآلخبرة  ,  فمًا قدمه علبى ييبرم وويبظه فب  قببرم      

وبالبذكر يتلبدم الظببد     (24(7)( فإن منزلت  عنبد آخبر آيب  تلريهبا     , ف  الدنيا  وحتل كما كنه ترتل
كلما , ًا كان خياط هقيل إن( وحفظنام مكانًا عليًا) قال تظالى عن إدحي  عليه السالم , ويرفظه اهلل 

 .يرز اإلبرة ذكر اهلل 
مبن النبه كلمتبه    : قبال علب  حيب  اهلل عنبه     , بالخلق الحسبن يتلبدم صبا به فب  البدنيا واآلخبرة       

وف  اآلخرة , فبحسن الخلق ينال الظبد محب  الناس وتلديم م له باإلكرام والتلدير , وجبه محبته 
 (23(8 )(إن من أ بكم إل  وأقربكم من  مّلسًا ي م الليام  أ اسنكم أخالقًا )  صلى اهلل عليه وسلمقال : 

عند المروح على الصراط يتفاوت الخلق على  س  ما كبان ا عليبه فب  التلبدم أو      :وفي اآلخر  
مبن كبان سبريظًا فب  طاعب  اهلل فب  البدنيا كبان سبريظًا فب            :قال اببن اللبيم   , التأخر عن طاع  اهلل 
ومببن كببان بطي ببًا فبب  طاعبب  اهلل فبب  الببدنيا كببان بطي ببًا فبب  المشبب  علببى   , المشبب  علببى الصببراط 

 .اقًا جزاًء وف, الصراط
هنكا  السكابقون المقربكون    :  وفي اآلخر  تتفاوت المنازل على حسكب التقكام فكي ال اعكات والتكأخر     

ن هنكا   ناسكًا مكن الموحكاين     إبكل  ,  و صكحا  الشكمال فكي درككات الةحكيم      , و صحا  اليمين في  نكات النعكيم  
 ( .ياخلون النار ثم يأر ون منها بشفاعل الصالحين)  يتأخرون عن دخول الةنل

وال شكهودًا  ,  نهكم ال يكونكون  ئمكل فكي الصكة       : ومما  اء في تأخر  هل الفسي والضكةل فكي الكانيا واآلخكر      

 الكانيا مكن  ثكار ذنكوبهم قكا     فكي  بكل قلكوبهم   !!..وفي اآلخر  تأخر  خر ... وال واليل لهم على  هليهم , على حي 

القلكب الكذي رفعكه اهلل وقربكه إليكه      ن  ن فيأسكف بكه إلكى  سكفل سكافلي     ,يكه  ف كما يأسف بالمكان ومكا  ُخسف بها

 (اليلال  وااًل حول العرش 
(9)2 ) 

 .اهلل وحفظته اهل الطاع  ف  الدنيا واآلخرة كم  استشظاح : من ثمرات اإليمان بهذين االسمين
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  : الوكيل
{َوَتَ َكلح َعَلى الل ِه َوَكَفى ِبالل ِه َوِكياًل } :قال تظالى 

(1)
 . 

 .اللائم علي م بمصالح م , الكفيل بأحزاق الظباد م اللي  :ال كيل 
 : وهو عام وخاص, الكافي الكفيل : معناه : والوكيل

{َوهلَ  َعَلى كللال َش حءي َوِكيٌل }  يدل عليه ق له  :العام ـ 1
(2)

أي المتكفل بأحزاق جمي   
 . اللائم بتدبيرم شنون الكائنات وتصريف أم حها , المخل قات وأق ات ا 

 {َوَتَ َكببلح َعَلببى الل ببِه َوَكَفببى ِبالل ببِه َوِكببيالً    }: عليببه ق لببه  يببدل :لأككاصاـكك 2
(4)

: وق لببه  
 {َوَقببالل اح َ سحبببلَنا الل ببهل َوِنظحببَم الحَ ِكيببلل  }

(3)
أي نظببم الكبباف  لمببن التّببأ إليببه والحببافظ لمببن   

المت كلين عليه  , وه  خاص بظبادم المنمنين به, اعتصم به 
(5 )

 

ومن ت كبل  , ه  االعتماد على اهلل م  فظل ااسبار المشروع  أو المبا    :والت كل 
 (26(6){َوَمن َيَتَ َكلح َعَلى الَلِه َف لَ  َ سحبلهل }واآلخرة على اهلل كفام ما أهمه من أم ح الدنيا 

(من تظلبق شبي ًا وكبل إليبه     ) قال 
(7)

مبن تظلبق بباهلل وأنبزل   ائّبه ببه والتّبأ إليبه          
ونح  ذلب  وكلبه اهلل إلبى ذلب      م كلب  التمائم ومن تظلق بغير, إليه كفام وف ض أمرم 

{وال  ل والق ة اال باهلل,ى اهللبسم اهلل ت كله عل}:قال  , وخذله
(8)

 
ذكببر   عببن أببب  هريببرة حيبب  اهلل عنببه أن حسبب ل اهلل  :مككن توكككل علككى اهلل كفككاه 

ائتنب   : فلبال  , حجاًل من بن  إسرائيل سأل بظض بن  إسبرائيل أن يسبلفه ألبف دينباح     
, كفبى بباهلل كفبيالً   : قبال , فأتن  بكفيل : قال, كفى باهلل ش يدًا : فلال, بالش داء أش دهم 

فخبرج فب  البحبر فلهبى  اجتبه ثبم       , فبدفظ ا إليبه علبى أجبل مسبمى      , صدقه : قال 
فأخبذ خشبب  فنلرهبا    , ه فلم يّد مركبًا م عليه لألجل الذي أجل التم  مركبًا يركب ا يلد

ثبم أتبى إلبى    , فأدخل في با ألبف دينباح وصبحيف  منبه إلبى صبا به ثبم زجبج م يبظ ا           
: الل بم إنب  تظلبم أنب  كنبه تسبلفه فالنبًا ألبف دينباح فسبألن  كفبياًل فللبه             : البحر فلال

فريبب  , كفببى بباهلل شب يدًا   : وسببألن  شب يدًا فللبه   , فريب  ببذل    , كفبى بباهلل كفببياًل   
 ,اعك وإنب  اسبت د  , البذي لبه فلبم أقبدح      وإن  ج دت أن أجد مركبًا أبظبث إليبه  , بذل  

ثم انصرف وه  ف  ذل  يلتم  مركببًا يخبرج   , فرمى ب ا ف  البحر  تى ولّه فيه 
فببإذا , فخببرج الرجببل الببذي كببان أسببلفه ينمببر لظببل مركبببًا قببد جبباء بمالببه     , إلببى بلببدم 
ثبم  , ت  في ا المال فأخذها اهله  طببًا فلمبا نشبرها وجبد المبال والصبحيف        بالخشب  ال

واهلل مبا زلبه جاهبدًا فب  طلب  مركب        : أسلفه فأتى بباالف دينباح فلبال   قدم الذي كان 
هل كنه بظثه إل  بشئ ؟ :قال , فيه  أتيهفما وجدت مركبًا قبل الذي , آلتي  بمال  

فبإن اهلل قبد أدى عنب  البذي     : قبال  ذي ج به فيبه  أخبرك أن  لم أجد مركبَا قبل الب : قال 
( اشدًا ح فانصرف باالف ديناح, الخشب   بظثه ف 

(2)
 . 

واليلبين والثلب  بمبا عنبدم     , تظلبق الللب  بباهلل و بدم      -: االسكم من ثمرات اإليمان بهكذا  
 أنت ى. .جل ف  عالم

 .الحمد هلل الذي بنظمته تتم الصالحات 
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