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مكانة أسماء هللا الحسنى في الدعوة -  ١مقدمة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

مكانة أسماء هللا الحسنى في  - ١مقدمة  -أ  ٠٠١الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء هللا الحسنى 
  الدعوة

٠٣-٠٥-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم أخرجنا من   

  والوھم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.ظلمات الجھل 

  توطئة:

أیھا اإلخوة الكرام، مع درس جدید من دروس أسماء هللا الحسنى، وفي ھذا الدرس نتحدث بشكل عام   

  عن مكانة أسماء هللا الحسنى في الدعوة إلى هللا.

  القوة اإلدراكیة في اإلنسان: – ١

، لقد أودع هللا في اإلنسان قوة إدراكیة، ومیّزه بھذه القوة عن بقیة المخلوقات، ھذه القوة بادئ ذي بدء  

اإلدراكیة تستلزم طلب الحقیقة، فقد خلق فیھ حاجة علیا للمعرفة، وما لم تلبَّ ھذه الحاجة العلیا، وما لم 

أفضل شيء یمكن  یبحث اإلنسان عن الحقیقة، وما لم یبحث عن سر وجوده، وعن غایة وجوده، وعن

أن یفعلھ في وجوده فقد ھبط عن مستوى إنسانیتھ، ھناك حاجات سفلى، وحاجات دنیا، وھناك حاجات 

  علیا مقدسة.

فا� سبحانھ وتعالى أودع في اإلنسان ھذه القوة كي تلبَّى، لذلك اإلنسان الذي یبحث عن الحقیقة، والذي   

ن لعلھ اقترب من أن یؤكد ذاتھ، ویحقق وجوده في یتعرف إلى سر وجوده، وإلى غایة وجوده ھو إنسا

  األرض.

  أصُل الدین معرفةُ هللا: – ٢

النقطة الدقیقة أن أصل الدین معرفة هللا، وفضًل معرفة هللا على معرفة َخلقھ كفضل هللا على خلقھ، وكم   

ً من مخلوقات هللا وأن تعرف خالق السماوات واألرض،  ھي المسافة كبیرة جداً بین أن تعرف شیئا

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: ِ َصلَّى �َّ   المسافة كبیرة جداً، فعَْن َشْھِر ْبِن َحْوَشٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل �َّ

ِ َعلَى َخْلِقِھ )) ِ َعلَى َكَالِم َخْلِقِھ َكفَْضِل �َّ   (( فَْضُل َكَالِم �َّ

  [رواه الدارمي في سننھ]

فة خلقھ كفضل هللا على خلقھ، فلذلك ما من معرفة تعلو على أن نعرف واآلن فضل معرفة هللا على معر  

  هللا عز وجل:
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  (( ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء))

  [ورد في األثر]

تي لیرة أیھا اإلخوة الكرام، لو أن طفالً صغیراً قال: معي مبلغ عظیم، كم نقدر ھذا المبلغ ؟ نقدره مئ  

ً للحرب، فإنك تقدره مئتي ملیار،  ً عظیما مثالً، أما إذا قال مسؤول كبیر في دولة عظمى: أعددنا مبلغا

الكلمة نفسھا قالھا طفل فقدرناھا برقم، وقالھا إنسان آخر فقدرناھا برقم، فإذا قال خالق السماوات 

  واألرض:

  ُل ّ�ِ َعلَْیَك َعِظیًما ﴾﴿ َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَضْ 

  ( سورة النساء )

  ال شيء یعلو على مرتبة العلم: – ٣

لذلك ال شيء یعلو على مرتبة العلم، وإذا أدرت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت اآلخرة فعلیك بالعلم،   

معاً فعلیك بالعلم، والعلم ال یعطیك بعضھ إال إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك وإذا أردتھما 

  شیئاً، ویظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل.

بالمناسبة، طالب العلم یؤثر اآلخرة على الدنیا فیربحھما معاً، بینما الجاھل یؤثر الدنیا على اآلخرة   

  ا معاًَ◌.فیخسرھم

  معرفةُ اآلمِر قبل معرفة األمر: – ٤

أیھا اإلخوة الكرام، ھناك نقطة دقیقة جداً ؛ یمكن أن تتعرف إلى هللا، ویمكن أن تضعف معرفتك با�،   

وتتعرف إلى أمره ونھیھ، لكن الحقیقة الصارخة أنك إذا عرفت اآلمر، ثم عرفت األمر تفانیت في طاعة 

  مر، ولم تعرف اآلمر تفننت في التفلت من األمر.اآلمر، بینما إذا عرفت األ

كأنني وضعت یدي على مشكلة العالم اإلسالمي األولى، الصحابة الكرام قلة، وقد وصلت رایاتھم إلى   

أطراف الدنیا، ألنھم عرفوا هللا، وحینما اكتفینا بمعرفة أمره، ولم نصل إلى معرفتھ المعرفة التي تحملنا 

  ال العالم اإلسالمي فإننا لسنا ممكَّنین، وهللا عز وجل یقول:على طاعتھ كما ترون ح

اِلَحاِت لَیَْستَْخِلفَنَُّھْم فِي اْألَْرِض َكَما اْستَْخلََف ا ُ الَِّذیَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ لَِّذیَن ِمْن قَْبِلِھْم ﴿ َوَعَد �َّ

لَنَُّھْم ِمْن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمنًا یَْعبُُدونَنِي (َولَیَُمِكّنَنَّ لَُھْم ِدینَُھُم الَِّذي اْرتَ    ) ﴾٥٥َضى لَُھْم َولَیُبَِدّ

  ( سورة النور)

نحن كما في اآلیة الكریمة، وھذا ھو الواقع المّر، نحن لسنا مستخلَفین، ولسنا ممكَّنین، ولسنا آمنین،   

  والكرة في ملعبنا، ألنھ:

َالةَ َواتَّبَعُوا الشََّھَواِت فََسْوَف یَْلقَْوَن َغی�ا (   ) ﴾٥٩﴿ فََخلََف ِمْن بَْعِدِھْم َخْلٌف أََضاُعوا الصَّ

  ( سورة مریم)
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إذاً: الفرق واضح بین الرعیل األول من الصحابة الكرام الذین عرفوا هللا، وطبقوا منھجھ، فاستحقوا   

ً زوال الكون أھون على هللا من أال یحقق وعوده للمؤمنین.وعود هللا عز وجل، وكما تعلمون جم   یعا

على كٍلّ ؛ قضیة العلم واسعة جداً، قال بعض العلماء: ھناك علم بخلقھ، یعني عندنا واقع، والعلم وصف   

ما ھو كائن، ھناك ظواھر فلكیة، علم الفلك، ظواھر فیزیائیة، علم الفیزیاء ظواھر كیمیائیة، علم 

اھر نفسیة علم نفس، ظواھر اجتماعیة علم االجتماع، فالعلم مختص بما ھو كائن، وھو الكیمیاء، ظو

  عالقة مقطوع بھا بین متغیرین، تطابق الواقع، علیھا دلیل، ھذا ھو العلم.

  العلم بَخلقھ أصُل صالح الدنیا، والعلُم بأْمره أصل صالح اآلخرة: – ٥

لقھ من اختصاص الجامعات في العالم، أیة جامعة تذھب لكن ھناك شيء آخر، ھناك علم بأمره، العلم بخَ   

إلیھا فیھا كلیات العلوم، والطب، والھندسة، والصیدلة، وما إلى ذلك، ھذا علم بخلقھ، والعلم بخلقھ أصل 

ً أن یتعلموا ھذه العلوم كي یكونوا أقویاء، لذلك  ً كفائیا صالح الدنیا، والمسلمون مفروض علیھم فرضا

  أصل في صالح الدنیا، أما العلم بأمره فأصل في العبادة، قال تعالى: العلم بخلق هللا

نَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن ﴾   ﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  ( سورة الذاریات )

  العبادة:

  

  تعریف العبادة:س – ١

  والعبادة طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة.  

  الكلیات الثالث في العبادة: – ٢

  ھذا التعریف فیھ كلیات ثالث، فیھ كلیة معرفیة، وكلیة سلوكیة، وكلیة جمالیة:  

الكلیة السلوكیة ھي األصل، وما لم یستقم المسلم على أمر هللا فلن یستطیع أن یقطف من الدین شیئاً، ھذه 

  الكلیة السلوكیة.

هللا عز وجل، المؤمن في حیاتھ منظومة قیم، عنده فرض، عنده المؤمن ملتزم، المؤمن مقیَّد بمنھج   

واجب، عنده سنة مؤكدة، سنة غیر مؤكدة، مباح، مكروه تنزیھاً، مكروه تحریماً، حرام، العلم بأمره 

  أصل في قبول العبادة.

  العبادات شعائریة وتعاملیة: – ٣

عبادة شعائریة، وھناك عبادة تعاملیة، العبادات الشعائریة منھا بالمناسبة العبادة واسعة جداً، ھناك   

الصالة والصوم ال تصح، وال تقبل إال إذا صحت العبادات التعاملیة، لذلك قال بعض العلماء: " ترك 

  دانق من حرام خیر من ثمانین حجة بعد اإلسالم، وقد ورد في بعض األحادیث الشریفة:
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  اجتھ خیر لي من صیام شھر واعتكافي في مسجدي ھذا ))(( وهللا ألن أمشي مع أخ في ح

  [ الترغیب والترھیب عن ابن عباس بسند ضعیف]

  العلُم بأمر هللا ونھیھ فرض عین:

ھناك علم بخلق هللا، والمسلمون مدعوون إلى طلب ھذا العلم، بل ھو علیھم فرض كفائي، إذا قام بھ   

ا، بینما العلم بأمره أن تعرف الحالل والحرام، أن البعض سقط عن الكل، وھو أصل في صالح الدنی

تعرف أحكام التعامل التجاري، أحكام التعامل الیومي، ھذه كلھا من أحكام الفقھ، وال بد من أن یتعرف 

  اإلنسان إلیھا، لتأتي حركتھ في الحیاة مطابقة لمنھج هللا عز وجل.

من جھة في األرض أجدر من أن تتبع تعلیماتھا  إنك باالستقامة تسلم، ألنك تطبق تعلیمات الصانع، وما  

  إال الجھة الصانعة، ألنھا الجھة الخبیرة وحدھا:

  ﴿ َوَال یُنَبِّئَُك ِمثُْل َخبِیٍر ﴾

  ) ١٩( سورة فاطر اآلیة: 

العلم بأمره فرض عین على كل مسلم، العلم بَخلقھ فرض كفائي، إذا قام بھ البعض سقط عن الكل، بینما   

فرض عیني على كل مسلم، كیف تعبد هللا ؟ من أجل أن تعبده ال بد من أن تعرف أمره العلم بأمره 

  ونھیھ، فالعلم بخلقھ من أجل صالح الدنیا، ومن أجل قوة المسلمین، وعلم بأمره من أجل قبول العبادة.

  العلُم بأمر هللا یحتاج إلى دراسة، والعلم با� یحتاج على مجاھدة:

علم بأمره وبخلقھ یحتاج إلى مدارسة، إلى مدرس، إلى كتاب، إلى وقت، إلى لكن بقي العلم بھ، ال  

  مطالعة، إلى مذاكرة، إلى مراجعة، إلى أداء امتحان، إلى نیل شھادة، ولكن العلم بھ یحتاج إلى مجاھدة.

ا أنت حینما تلتزم، وحینما تأتي حركتك في الحیاة مطابقة لمنھج هللا عز وجل عندئذ یتفضل هللا علین  

جمیعاً فیمنحنا ومیضاً من معرفتھ جل جاللھ، فلذلك العلم بخلقھ یحتاج إلى مدارسة، وعلم بأمره یحتاج 

إلى مدارسة أیضاً والعلم بخلقھ وبأمره أصل في صالح الدنیا، ومن أجل قوة المسلمین، والثاني أصل في 

، بقدر ما تضبط حركاتك قبول العبادة، لكن العلم بھ یحتاج إلى مجاھدة، فبقدر ما تضبط جوارحك

  وسكناتك، بقدر ما تضبط تطلعاتك وبیتك وعملك، بقدر ما یتفضل هللا علیك بأن یمنحك شیئاً من معرفتھ.

  طرق معرفة هللا تعالى:

  الحقیقة نحن أمام طرق ثالثة سالكة:  

  الطریق األولى: النظُر في اآلیات الكونیة:

  أول بند آیاتھ الكونیة، قال تعالى:  
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ُْوِلي األْلبَاِب الَِّذیَن یَْذكُ  ُروَن ّ�َ قِیَاًما ﴿ إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َواْختِالَِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر آلیَاٍت ِألّ

ذا بَاِطالً ُسْبَحانََك فَِقنَا َوقُعُوًدا َوَعلََى ُجنُوبِِھْم َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت ھَ 

  َعَذاَب النَّاِر ﴾

  ( سورة آل عمران )

لذلك من أجل أن نعرف هللا عز وجل ال بد من أن نتفكر في مخلوقاتھ، واآلیة واضحة جداً، وفیھا إشارة   

 دقیقة إلى أن المؤمن یتفكر في خلق السماوات واألرض تفكراً مستمراً، والفعل المضارع ( یتفكرون )

  یدل على االستمرار، فمن أجل أن أعرف هللا ینبغي أن أتفكر في مخلوقاتھ.

ھذا الكون أیھا اإلخوة الكرام ینطق بوجود هللا ووحدانیتھ وكمالھ، وقد قیل: الكون قرآن صامت،   

  والقرآن كون ناطق، والنبي علیھ الصالة والسالم قرآن یمشي.

اآلیات الكونیة نتفكر بھا، وھذا طریق آمن، ألن كل ما  أول شيء، ھناك آیات كونیة تحتاج إلى تفكر،  

  في الكون یعد مظھراً ألسماء هللا الحسنى، وھذا موضوع الدرس األول.

ترى في الكون رحمة، إذاً: هللا رحیم، ترى في الكون حكمة، إذاً: هللا حكیم، ترى في الكون قوة، هللا    

مظھر ألسماء هللا الحسنى وصفاتھ الفضلى، ھذا طریق قوي، ترى في الكون غنى هللا غني، فكأن الكون 

  إلى معرفة هللا.

  بالمناسبة في القرآن الكریم ألف وثالثمئة آیة تتحدث عن الكون.  

أیھا اإلخوة الكرام، بربكم إن قرأت آیة فیھا أمر، تقتضي ھذه اآلیة أن تأتمر، وإن قرأت آیة فیھا نھي،   

ت آیة فیھا وصف لحال أھل الجنة تقتضي ھذه اآلیة أن تسعى تقتضي ھذه اآلیة أن تنتھي، وإن قرأ

لدخول الجنة، وإن قرأت آیة فیھا وصف لحال أھل النار تقتضي ھذه اآلیة أن تتقي النار، ولو بشق 

تمرة، وإن قرأت قصة أقوام سابقین دمرھم هللا عز وجل تقتضي ھذه اآلیة أن نتعظ، وأن نبتعد عن كل 

  عمل یفعلھ ھؤالء.

ن السؤال: وإذا قرأت آیة فیھا إشارة إلى الكون، إلى خلق اإلنسان، ماذا تقتضي ھذه اآلیة ؟ تقتضي اآل   

  ھذه اآلیة أن تفكر في خلق السماوات واألرض.

أیھا اإلخوة الكرام، ألف وثالث مئة آیة في القرآن الكریم تتحدث عن الكون، وخلق اإلنسان، واآلیة مرة   

  ثانیة أرددھا على مسامعكم:
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ُْوِلي األْلبَاِب الَِّذیَن یَْذكُ  ُروَن ّ�َ قِیَاًما ﴿ إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َواْختِالَِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر آلیَاٍت ِألّ

َھذا بَاِطالً ُسْبَحانََك فَِقنَا  َوقُعُوًدا َوَعلََى ُجنُوبِِھْم َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقتَ 

  َعَذاَب النَّاِر ﴾

  ( سورة آل عمران )

  ھذا طریق سالك إلى هللا، وھو التفكر في خلق السماوات واألرض، وھو طریق سالك وآمن ومثمر.  

  الطریق الثانیة: النظُر في أفعاِل هللا تعالى:

  ھناك طریق آخر، قال تعالى:  

  ) ﴾٣٦﴿ فَِسیُروا فِي اْألَْرِض فَاْنُظُروا َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكِذّبِیَن (

  ( سورة النحل )

اآلن الطریق الثاني في معرفة هللا: أن تنظر في أفعالھ، هللا عز وجل فعّال لما یرید، وأفعالھ متعلقة   

وكل شيء أراده هللا وقع، وأراده هللا  بالحكمة المطلقة، وقد قال بعض العلماء: كل شيء وقع أراده هللا،

  متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخیر المطلق.

بالمناسبة، ھناك آیات كونیة ھي َخلقھ، وھناك آیات تكوینیة ھي أفعالُھ، وھناك آیات قرآنیة كالُمھ، إذاً:   

  آیاتھ التكوینیة أفعالھ، ثم تدبر آیاتھ القرآنیة.طریق معرفة هللا التفكر في آیاتھ الكونیة خلقھ، والنظر في 

ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتُك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من كل   

  شيء.

  رأوه لـــما ولیت عنا لغیرنا فلو شاھدت عیناك من حسننا الذي

  ناخلعت عنك ثیاب العجب و جئت و لــو سمعت أذناك حسن خطابنا

  عذرت الذي أضحى قتیالً بحـبنا ولـــو ذقت من طعم المحبة ذرة

  لمت غریباً و اشتیاقاً لقربنـــا ولو نسمت من قربنا لك نسمـــة

***  

  آیة فیھا سالمة اإلنسان: أَالَ بِِذْكِر ّ�ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب 

  أیھا اإلخوة الكرام:  

  اْلقُلُوُب ﴾ ﴿ أَالَ بِِذْكِر ّ�ِ تَْطَمئِنُّ 

  ) ٢٨( سورة الرعد اآلیة: 

في القلب فراغ ال یمأله المال، وال تمأله المتع، وال تمأله القوة، نحن بحاجة إلى اإلیمان، ألن هللا عز   

  وجل یقول:
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  ﴿ َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري فَِإنَّ لَھُ َمِعیَشةً َضنًكا َونَْحُشُرهُ یَْوَم اْلِقیَاَمِة أَْعَمى ﴾

  ( سورة طھ )

اإلنسان مجبول على حب وجوده، وعلى جب سالمة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب   

استمرار وجوده، سالمة وجوده أساسھا تطبیق منھج هللا، وكمال وجوده أسھا القرب من هللا عز وجل، 

  واستمرار وجوده أساھا تربیة األوالد كي یكون ھذا االبن استمراراً ألبیھ.

  أربع مساحات في اإلسالم:

  

  ـ مساحة العقیدة: ١

    

  العقیدة أخطر المساحات األربع:

أیھا اإلخوة الكرام، إذا: یمكن أن نرمز إلى اإلسالم بمثلث فیھ أربع مساحات، المساحة األولى: مساحة   

  العقیدة، وأخطر شيء في اإلسالم العقیدة، ألنھا إذا صحت صح العمل، وإذا فسدت فسد العمل.

بالمناسبة، اإلسالم یقدم لإلنسان تصورات عمیقة ودقیقة ومتناسقة للكون والحیاة واإلنسان، لمجرد أن   

تقرأ القرآن الكریم فأنت أمام منظومة تصورات عمیقة ودقیقة ومتناسقة، تعرف سر الحیاة الدنیا، لماذا 

وماذا بعد الموت ؟ ماذا قبل أنت في الدنیا ؟ ما حكمة المرض ؟ ما حكمة المصائب ؟ لماذا ھناك موت ؟ 

  الموت ؟ من أین جئت ؟ وإلى أین أنا ذاھب ؟ ولماذا عندك أمن عقائدي ؟

لذلك إذا شرد اإلنسان عن هللا، وتوھم أفكاراً معینة، وآمن بھا قد یفاجأ مفاجأة صاعقة، أن ھذه األفكار    

تفسیراً عمیقاً دقیقاً متناسقاً لحقیقة غیر صحیحة، أما حینما یؤمن با�، ویؤمن بمنھجھ، والمنھج یقدم لھ 

  الكون، ولحقیقة الحیاة الدنیا، ولحقیقة اإلنسان عندھا یفلح.

فلذلك في ھذا المثلث المساحة األولى مساحة العقائد، لذلك الخطأ في المیزان ال یصحح، بینما الخطأ في   

أن تقع في خطأ في أصل الوزن ال یتكرر، أفضل ألف مرة أن تقع في خطأ في مفردات المنھج من 

التصور، فالمیزان غیر منضبط لو استخدمتھ ملیون مرة فالوزن غیر صحیح، أما إذا كان منضبطاً، 

وأنت أخطأت بقراءة الرقم فھذه مرة واحدة، فالخطأ في المیزان ال یصحح، بینما الخطأ في الوزن ال 

  یتكرر.

المیزان، فالمساحة األولى في المثلث ھي  لذلك أفضل ألف مرة أن نخطئ في الوزن من أن نخطئ في   

مساحة العقیدة، فإن صحت صّح العمل، وإن فسدت فسد العمل، وما من انحراف في السلوك إال بسبب 
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انحراف في العقیدة، ولو أن العقیدة ال یتأثر بھا السلوك فاعتقد ما شئت، ولكن ما من خطأ في العقیدة إال 

  وینعكس خطأ في السلوك.

: أحیاناً یخطئ الطیار في تحدید الھدف في الجو بمیلیمتر واحد، ھذا المیلیمتر في الجو ینقلب للتقریب   

في األرض إلى كیلو متر، فالخطأ في العقیدة لھ آثار سیئة جداً، لذلك یجب أن تصح عقائدنا، واإلنسان 

یئا شاع بین الناس، فالبد بحاجة إلى أن یراجع ما یعتقد، أحیاناً یعتقد شیئا غیر صحیح، خرافة أحیاناً، ش

من بحث في العقیدة، والشيء الدقیق أن هللا لو قبِل من إنسان عقیدة تقلیداً لكان كل الضالین في األرض 

  مقبولین عند هللا، لكن ألن هللا عز وجل یقول:

) ُ   ) ﴾١٩﴿ فَاْعلَْم أَنَّھُ َال إِلَھَ إِالَّ �َّ

  ( سورة محمد )

  ؤمن إال تحقیقاً، قضیة التقلید مرفوضة، ألن هللا عز وجل یقول:ال تقبل العقیدة من الم  

) ُ   ) ﴾١٩﴿ فَاْعلَْم أَنَّھُ َال إِلَھَ إِالَّ �َّ

  ( سورة محمد )

  ـ مساحة العبادة: ٢

    

  األصل في العبادات المنُع والَحْظُر:

وال تشرع عبادة إال بالدلیل  المساحة الثانیة في المثلث مساحة العبادات، واألصل في العبادات الحظر،  

  القطعي والثابت، ألن العبادات قربات إلى هللا، وهللا عز وجل یقول:

نَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن ﴾   ﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  ( سورة الذاریات )

  ات واسعة.والعبادة علة وجودنا، بل ھي سر وجودنا، لكن لھذه العبادة مفھومات دقیقة جداً، ولھا مفھوم  

العبادة تدور مع اإلنسان حیثما دار في كل أوقاتھ، وفي كل أحوالھ، وفي كل شؤونھ فلذلك، المساحة   

  الثانیة العبادات.

  ال تصح العبادات الشعائریة إال إذا صحت العبادات التعاملیة:

التعاملیة، لذلك  أخطر ما في الموضوع أن العبادات الشعائریة ال تقبل وال تصح إال إذا صحت العبادات  

  قال النبي علیھ الصالة والسالم:

ِ َمْن َال لَھُ ِدْرَھَم َوَال ِدینَاَر َوالَ  َمتَاَع، قَاَل:  (( أَتَْدُروَن َمْن اْلُمْفِلُس ؟ قَالُوا: اْلُمْفِلُس فِینَا یَا َرُسوَل �َّ

تِي یَْوَم اْلِقیَاَمِة َمْن یَأْتِي بَِصالَ  ٍة َوِصیَاٍم َوَزَكاٍة، َویَأْتِي قَْد َشتََم ِعْرَض َھَذا، َوقََذَف َھَذا، اْلُمْفِلُس ِمْن أُمَّ



9 

مكانة أسماء هللا الحسنى في الدعوة -  ١مقدمة    

 َحَسنَاتُھُ قَْبَل َوأََكَل َماَل َھَذا، َوَضَرَب َھَذا، فَیُْقعَُد فَیَْقتَصُّ َھذَا ِمْن َحَسنَاتِِھ، َوَھَذا ِمْن َحَسنَاتِِھ، فَِإْن فَنِیَتْ 

  ْن َخَطایَاُھْم فَُطِرَح َعلَْیِھ، ثُمَّ ُطِرَح فِي النَّاِر ))أَْن یُْقَضى َما َعلَْیِھ أُِخذَ مِ 

  [ مسلم عن أبي ھریرة ]

  ھذه الصالة.   

  الصوم:  

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم:   ِ َصلَّى �َّ ُ َعْنھُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل �َّ   َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ

ِ َحاَجةٌ فِي أَْن یََدَع َطعَاَمھُ َوَشَرابَھُ )) وِر َواْلعََمَل بِِھ فَلَْیَس ِ�َّ   (( َمْن لَْم یََدْع قَْوَل الزُّ

  [ أخرجھ البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة ]

  الحج:  

ك، وال (( من حج بمال حرام، ووضع رجلھ في الركاب، وقال: لبیك اللھم لبیك ینادى أن: ال لبی

  سعدیك، وحجك مردود علیك ))

  [ ورد في األثر ]

  الزكاة، قال تعالى:  

  } ﴾٥٣﴿ أَنِفقُواْ َطْوًعا أَْو َكْرًھا لَّن یُتَقَبََّل ِمنُكْم إِنَُّكْم ُكنتُْم قَْوًما فَاِسِقیَن {

  ) ٥٣( سورة التوبة اآلیة: 

  شھادة أن ال إلھ ال هللا:  

   بحقھا دخل الجنة، قیل: وما حقھا ؟ قال: أن تحجزه عن محارم هللا ))(( من قال: ال إلھ إال هللا

  [ الترغیب والترھیب عن زید بن أرقم بسند فیھ مقال كبیر ]

فالعبادات الشعائریة كالصالة والصوم ال تصح وال تقبل إال إذا صحت العبادات التعاملیة، فلذلك   

  ة مساحة العبادات.المساحة األولى مساحة العقائد، والمساحة الثانی

  ـ مساحة المعامالت: ٣

والمساحة الثالثة مساحة المعامالت، سیدنا جعفر رضي هللا عنھ حینما لما سألھ النجاشي عن اإلسالم   

  ماذا قال ؟ قال:

نَأْتِي اْلفََواِحَش، َونَْقَطُع اْألَْرَحاَم، (( أَیَُّھا اْلَمِلُك، ُكنَّا قَْوًما أَْھَل َجاِھِلیٍَّة، نَْعبُُد اْألَْصنَاَم، َونَأُْكُل اْلَمْیتَةَ، وَ 

ُ إِلَْینَا َرُسوًال مِ  ِعیَف، فَُكنَّا َعلَى ذَِلَك َحتَّى بَعََث �َّ نَّا نَْعِرُف نََسبَھُ َونُِسيُء اْلِجَواَر، یَأُْكُل اْلقَِويُّ ِمنَّا الضَّ

َدهُ، َونَْعبَُدهُ، َونَْخلََع َما ُكنَّا نَْعبُُد نَْحُن َوآبَاُؤنَا ِمْن ُدونِِھ ِمْن َوِصْدقَھُ، َوأََمانَتَھُ َوَعفَافَھُ، فََدَعانَا إِلَى �َِّ   ِلنَُوِحّ

ِحِم، َوُحْسِن اْلِجَوارِ  ، َواْلَكِفّ َعْن اْلِحَجاَرِة َواْألَْوثَاِن، َوأََمَرنَا بِِصْدِق اْلَحِدیِث، َوأََداِء اْألََمانَِة، َوِصلَِة الرَّ
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وِر، َوأَْكِل َماَل اْلیَتِیِم، َوقَْذِف اْلُمْحَصنَِة، َوأََمَرنَا اْلَمَحاِرمِ  َماِء، َونََھانَا َعْن اْلفََواِحِش، َوقَْوِل الزُّ أَْن  َوالِدّ

یَاِم )) َكاِة َوالِصّ َالِة َوالزَّ َ َوْحَدهُ َال نُْشِرُك بِِھ َشْیئًا، َوأََمَرنَا بِالصَّ   نَْعبَُد �َّ

  [ أحمد عن أم سلة ]

  إذاً: اإلسالم مجموعة قیم أخالقیة، من ھنا قال علیھ الصالة والسالم:  

  (( بُنَِي اِإلْسالَُم َعلَى َخْمٍس ))

  [ متفق علیھ عن ابن عمر ]

اإلسالم بناء أخالقي، والعبادات الخمس أركان اإلسالم، لذلك قالوا: اإلیمان ھو الَخلق، ومن زاد علیك   

  لق زاد علیك في اإلیمان.في الخُ 

  أول مساحة العقائد، الثانیة العبادات، الثالثة المعامالت:  

  ترك دانق من حرام خیر من ثمانین حجة بعد اإلسالم.   

  وهللا ألن أمشي مع أخ في حاجتھ خیر لي من صیام شھر واعتكافي في مسجدي ھذا.  

  ـ مساحة األخالق: ٤

  المساحة األخیرة مساحة األخالق:  

  ﴿ َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظیٍم ﴾

ما لم تكن متمسكاً بمكارم األخالق، ما لم یكن منصفاً، ما لم یكن متواضعاً، ما لم یكن رحیماً فكأنك لن   

  تقطف ثمار ھذا الدین.

  خاتمة:

  أیھا اإلخوة الكرام، ھذا تقدیم وتمھید لموضوع أسماء هللا الحسنى، یقول هللا عز وجل:  

 ُ   ) ﴾٨َال إِلَھَ إِالَّ ُھَو لَھُ اْألَْسَماُء اْلُحْسنَى ( ﴿ �َّ

  ( سورة طھ )

ِ اْألَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدُعوهُ بَِھا (   ) ﴾١٨٠﴿ َوِ�َّ

  ( سورة األعراف )

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:   ِ َصلَّى �َّ ُ َعْنھُ أَنَّ َرُسوَل �َّ   وَعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ

ِ تِْسعَةً َوتِْسِعیَن اْسًما، ِمائَةً إِالَّ َواِحًدا، َمْن أَْحَصاَھا َدَخَل اْلَجنَّةَ ))   (( إِنَّ ِ�َّ

  [ متفق علیھ ]

  وھاتان اآلیتان وھذا الحدیث نشرحھما إن شاء هللا في درس قادم.  


