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  موضوع البحث: 
دراسة تفسريية السم اهلل )الواسع(؛ وذلك ملعرفة: معانيه ودالالته وآثار معرفته ولطائف اقرتانه.

 هدف البحث: 
بيــان املعــاين اجلليلــة التــي دلَّ عليهــا اســم اهلل )الواســع( يف اآليــات القرآنيــة، وإيضــاح اآلثــار 

اإليامنيــة الناجتــة عــن معرفــة معــاين االســم اجلليــل، والوقــوف عــى احِلكــم واملناســبات واللطائــف 

يف اســتعامله واألســامء التــي اقرتنــت بــه يف ســياقاته القرآنيــة. 

  مشكلة البحث:اإلجابة عن اآليت:

1. ما املعاين اجلليلة التي اشتمل عليها اسم اهلل )الواسع(؟

ما أبرز دالالت اسم اهلل )الواسع( يف القرآن الكريم؟  .2

حّدد اآلثار اإليامنية الناجتة عن معرفة معاين اسم اهلل اجلليل )الواسع(.  .3

  أهم نتائج البحث:
ــم، ويف  ــرة، والعل ــة، واملغف ــة يف كل يشء، يف الرمح ــعة املطلق ــب الس ــع(: صاح ــم اهلل )الواس ــى اس 1.معن

ــذات والصفــات واألفعــال.  ال

ــه  ــه، ورزق ــه، وملك ــه، وعلم ــاىل ومغفرت ــة اهلل تع ــعة رمح ــى س ــدل ع ــع( ي ــم اهلل )الواس 2.أن اس

ــه.  ــه، ورشيعت ــوده وكرم وج

الة )املفتاحيَّة(:    الكلامت الدَّ
 الواسع، اسم اهلل، تفسري.
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F

ــاء  ــى أرشف األنبي ــالم ع ــالة والس ــن، والص ــن واآلخري ــه األول ــن، إل ــد هلل رب العامل احلم

ــد: ــا بع ــن،  أم ــه أمجع ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا حمم ــلن، نبين واملرس

ــم  ــالق؛ ألن رشف العل ــى اإلط ــا ع ــوم وأجّله ــه أرشف العل ــامئه وصفات ــاهلل وأس ــم ب ــإن العل ف

بــرف املعلــوم، واملعلــوم يف هــذا العلــم هــو اهلل  بأســامئه وصفاتــه وأفعالــه، فاالشــتغال 

ــن أرشف  ــد م ــه للعب ــب، وحصول ــى املطال ــتغال بأع ــه، اش ــام عن ــث الت ــم، والبح ــذا العل ــم ه بفه

املواهــب؛ ولذلــك بينــه الرســول   غايــة البيــان، والهتــامم الرســول  ببيانــه 

ــكام. ــوا يف األح ــام اختلف ــة  ك ــه الصحاب ــف في مل خيتل

وقــد أرشــدنا ســبحانه إىل طريــق معرفتــه والوصــول إىل مرضاتــه وجنتــه؛ وذلــك بمعرفــة وتأمــل 

أســامئه احلســنى وصفاتــه العــى وآثارهــا ودالالهتــا الواســعة العظيمــة، فالعلــم بــاهلل تعــاىل وأســامئه 

وصفاتــه يزيــد اإليــامن يف القلــب، "وبحســب معرفتــه بربــه يكــون إيامنــه، فكلــام ازداد معرفــة بربــه 

ــن  ــامئه م ــه وأس ــر صفات ــك، تدب ــه إىل ذل ــق يوصل ــرب طري ــص. وأق ــص، نق ــام نق ــه وكل ازداد إيامن

القــرآن")1(.

ــة،  ــد الربوبي ــة: توحي ــد الثالث ــواع التوحي ــن أن ــا يتضم ــنى ومعرفته ــامء اهلل احلس ــامن بأس "واإلي

ــه" )2(. ــامن وَروح ــي روح اإلي ــواع ه ــذه األن ــات، وه ــامء والصف ــد األس ــة، وتوحي ــد اإلهلي وتوحي

ومــن أســامء اهلل احلســنى اجلليلــة واجلديــرة باملعرفــة والتأمــل مــن خــالل اآليــات القرآنيــة اســم 

ــل  ــق ج ــد اخلال ــام عن ــًا ب ــًا وطمع ــن تعلُّق ــد املؤم ــة، تزي ــى دالالت عظيم ــتامله ع ــع(؛ الش اهلل )الواس

وعــال، كســعة رمحتــه، وملكــه، وعلمــه، ورزقــه، ومغفرتــه، وملــا يرتتــب عــى معرفــة االســم اجلليــل 

)11 تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، للسعدي، )ص 35(.
)12  التوضيح والبيان لشجرة اإليامن، للسعدي، )ص 41(.
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)الواســع( مــن آثــار إيامنيــة تؤثــر إجيابيــًا يف حيــاة املؤمــن اليوميــة، مــن زيــادة العبــد رجــاًء بــاهلل تعــاىل، 

وإكســابه كثــريًا مــن الصفــات احلســنة املرتتبــة عــى هــذه املعرفــة.

ــل  ــم اهلل اجللي ــًا، واس ــا عموم ــنى وفضله ــامء اهلل احلس ــاين أس ــة مع ــة معرف ــن أمهي ــبق م ــا س ومل

ــة  ــات القرآني )الواســع( عــى وجــه اخلصــوص، فســأقوم بدراســة اســم اهلل )الواســع( يف ضــوء اآلي

ــوان البحــث:  ــي ُذكــر فيهــا وجعلــت عن الت

)اسم اهلل الواسع :معانيه- دالالته- آثار معرفته- لطائف اقرتانه.. دراسة تفسريية(. 

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:

أوالً: مكانة ورشف العلم بمعاين أسامء اهلل تعاىل العليا وصفاته احلسنى يف القرآن الكريم. 

ثانيًا: أثر معرفة أسامء اهلل احلسنى وفهمها يف حتقيق العبودية التامة هلل تعاىل.

ثالثًا: معرفة احلكمة من اقرتان أسامء اهلل احلسنى بعضها ببعض.

رابعًا: عظمة معنى اسم اهلل الواسع، صاحب السعة املطلقة يف كل يشء.

خامسًا: اآلثار اإليامنية املرتتبة عى اإليامن باسم اهلل الواسع.

سادسًا: احلرص عى اكتساب صفة السعة يف حدود قدرة العبد يف خمتلف املجاالت. 

 أهداف البحث:

أوالً: حتديد املواضع والسياقات القرآنية التي ورد فيها اسم اهلل )الواسع(.

ثانيًا: بياين املعاين العظيمة التي دلَّ عليها اسم اهلل )الواسع( يف اآليات القرآنية.

ثالثــًا: إيضــاح اآلثــار اإليامنيــة الناجتــة مــن معرفــة معــاين اســم اهلل )الواســع( وســياقاته يف آيــات 

القــرآن الكريــم.
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رابعــًا: الوقــوف عــى احلكــم واملناســبات يف ورود اســم اهلل )الواســع( واألســامء والصفــات التــي 

اقرتنــت بــه يف ســياقاته القرآنيــة.

 الدراسات السابقة:

ــث  ــة ببح ــوع الدراس ــت موض ــة تناول ــة علمي ــى دراس ــي - ع ــي وتتبع ــب علم ــف - حس مل أق

مســتقل، إال أننــي وقفــت عــى كثــري مــن الدراســات الســابقة التــي تتعلــق بــأرسار االقــرتان وختــام 

اآليــات بأســامء اهلل احلســنى منهــا:

أوالً: )اقــرتان األســامء احلســنى يف أواخــر اآليــات مــن ســورة البقــرة، حرصهــا، معانيهــا،  -

مناســباهتا(، للدكتــور ســليامن بــن قاســم العيــد.

ــن  - ــور عــي ب ــات ســورة الفاحتــة والبقــرة(، للدكت ــم آي ــًا: )أســامء اهلل احلســنى يف خوات ثاني

ــد. ســليامن العبي

ــنى((،  - ــامء اهلل احلس ــى أس ــتملة ع ــات )املش ــم اآلي ــم خوات ــاين يف نظ ــاز البي ــًا: )اإلعج ثالث

لعاطــف القانــوع، رســالة ماجســتري بقســم اللغــة العربيــة بكليــة اآلداب يف اجلامعــة اإلســالمية 

بغــزة.

ــان(،  - ــة البي ــى وروع ــاز املعن ــني إعج ــنى ب ــامء اهلل احلس ــة بأس ــات القرآني ــم اآلي رابعًا:)خت

ــالمية يف  ــوم اإلس ــة العل ــان بكلي ــد واألدي ــم العقائ ــتري بقس ــالة ماجس ــال، رس ــاروق برح لف

ــر. ــة اجلزائ جامع

ــدة  - ــي ختمــت هبــا مــن أول ســورة املائ ــات الت خامسًا:)األســامء احلســنى ومناســباهتا لآلي

إىل آخــر ســورة املؤمنــون(، ملحمــد مصطفــى آيديــن، رســالة ماجســتري بقســم الكتــاب والســنة 

بكليــة الدعــوة وأصــول الديــن يف جامعــة أم القــرى.
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  خطة البحث:

يتكــون البحــث مــن مقدمــة، وثالثــة مباحــث، وخامتــة، وفهــرس املصــادر واملراجــع، وجــاءت 

عــى النســق التــايل:

املقدمــة: وتشــتمل عــى أمهيــة املوضــوع، وأهــداف البحــث، والدراســات الســابقة، وخطــة . 1
البحــث، ومنهــج البحــث.

املبحث األول: ثبوت اسم اهلل الواسع، ومعناه، ودالالته، . 2

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: ثبوت اسم اهلل الواسع يف القرآن الكريم.- 

املطلب الثاين: معنى اسم اهلل الواسع لغة ورشعًا.- 

املطلب الثالث: دالالت اسم اهلل الواسع يف القرآن الكريم.- 

أواًل: سعة رمحة اهلل تعاىل ومغفرته.

 ثانيًا: سعة علم اهلل تعاىل.

ثالثًا: سعة ملك اهلل تعاىل.

رابعًا: سعة رزق اهلل تعاىل وجوده وكرمه.

خامسًا: سعة رشيعة اهلل تعاىل.
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املبحث الثاين: من آثار إيامن العبد باسم اهلل الواسع، . 	

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: حمبة اهلل الواسع. -

املطلب الثاين: سعة رجاء العبد بربه الواسع. -

املطلب الثالث: عدم القنوط من رمحة اهلل تعاىل ومغفرته. -

املطلب الرابع: اكتساب صفة السعة يف حدود قدرة العبد. -

املبحث الثالث: اقرتان اسم اهلل الواسع ببعض أسامئه وصفاته،. 	

 وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: اقرتان اسمه )الواسع( باسمه )العليم(. -

املطلب الثاين: اقرتان اسمه )الواسع( باسمه )احلكيم(. -

املطلب الثالث: اقرتان اسمه )الواسع( بصفة )املغفرة(. -

اخلامتة: وتشتمل عى أهم النتائج والتوصيات.. 	

فهرس املصادر املراجع.. 	

  منهج البحث:

اتبعــت يف بحثــي هــذا املنهــج االســتقرائي التحليــي يف تتبــع مواطــن ورود اســم اهلل )الواســع( يف 

القــرآن الكريــم، والتأمــل يف املعــاين والــدالالت التــي يذكرهــا علــامء التفســري حــول تلــك اآليــات، 

ــار مــن  ــن، واســتنبطت اآلث ــوال املفرسي ــام يتناســب معهــا مــن مباحــث حســب أق حيــث ربطتهــا ب

خــالل تفســري اآليــات القرآنيــة التــي ورد فيهــا هــذا االســم اجلليــل.
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وسلكت يف توثيق املادة العلمية اخلطوات التالية:

عزو اآليات القرآنية بعد ذكرها يف أصل البحث، مع كتابتها بالرسم العثامين.. 1

عــزو األحاديــث واآلثــار إىل مصادرهــا مــن كتــب الســنة، فــام كان يف الصحيحــن أو أحدمهــا . 2

أكتفــي بعــزوه إليهــام، ومــا كان يف غريمهــا مــن كتــب الســنة عزوتــه ملصــدره مــع ذكــر كالم 

أهــل العلــم يف بيــان درجتــه واحلكــم عليــه.

توثيق النقول واألقوال التي أوردها يف البحث من مصادرها األصلية. . 3

االلتزام بعالمات الرتقيم، وضبط ما حيتاج إىل ضبط.. 4

واهلل أســأل أن يمــدين بعــون منــه وتوفيــق، وأن يلهمنــي الصــواب، وأن يفتــح عــيَّ مــن واســع 

فضلــه، وأن يرزقنــي اإلخــالص، وأن جيعــل هــذا البحــث خالصــًا لوجهــه الكريــم موجبــًا لرضوانــه 

العظيــم، نافعــًا لكاتبــه وقارئــه، وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.
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املبحث األول:
ثبوت اسم اهلل الواسع، ومعناه، ودالالته.

وفيه ثالثة مطالب:

  املطلب األول: ثبوت اسم اهلل الواسع يف القرآن الكريم.

ثبت هذا االسم العظيم هلل تعاىل يف القرآن الكريم يف تسع آيات كاآليت:

قــال تعــاىل: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ ]البقرة: 115[.. 1

قــــال تعـــــاىل: ژ ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  . 2

ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ     ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ   ڱ  

.]247 ]البقــرة:  ژ  ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓۓ   ے  

قــــال تعــــاىل: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  . 3

ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ ]البقــرة: 261[.

قــــال تعــاىل:  ژ ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  . 4

ۉ     ژ ]البقــرة: 268[.

قــال تعــاىل:  ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  . 5

ڍڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک    ژ ]آل عمــران: 73[.

قال تعاىل: ژ ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ    ژ ]النساء: 130[.. 6

قــــال تعــاىل: ژ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  . 7

ــدة: 54[. ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ    ژ ]املائ
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قــال تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  . 8

ٿ  ٿ     ژ ]النــور: 32[.

ــاىل: ژ ڱ  ں  ں              ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  . 9 ــال تعــ قــ

]النجــم: 32[. ژ  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  

 املطلب الثاين: معنى اسم اهلل الواسع لغًة ورشعًا.

أوالً: املعنى اللُّغوي:

ــاء  ــال إن ــيء، يق ــزاء ال ــرة أج ــكالم كث ــَعة يف ال ــل الس ــع: أص ــاج  : "الَواِس ــال الزج ق

َواســع، وبيــت واســع")1(.

يــق والُعــرْس.  وقــال ابــن فــارس: "الــواو والســن والعــن: كلمــة تــدل عــى خــالف الضِّ

ــة.  ــى. واهلل الواســع أي الغنــّي. والُوْســُع: اجِلــَدة والطَّاَق َســَع. والُوْســُع: الِغنَ ء واتَّ يقــال َوُســَع الــيَّ

وهــو ينفــق عــى قــدر ُوْســِعه")2(. 

ــَعة يف األمكنــة، ويف األحــوال، ويف األفعــال)3(، وقــد دلــت عــى ذلــك آيــات القــرآن  وتقــال السَّ

الكريــم، حيــث وردت فيهــا ذكــر ســبعة معــاٍن للفظــة )الســعة()4( كالتــايل:

أوالً: الوسع والطاقة، قال تعاىل: ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ ژ ]البقرة: 286[ )5(. -

)11  تفسري أسامء اهلل احلسنى، للزجاج، )ص 51(.
)12  معجم مقاييس اللغة، البن فارس، )6/ 109( مادة )وسع(.
)	1  املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين، )ص870(.

)	1  إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم، للحسن بن حممد الدامغاين، )ص488(.
)	1  غريب القرآن، البن قتيبة، )ص89(.
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ثانيًا: القدرة، قال تعاىل: ژ ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ    ژ ]الذاريات: 47[ )1(.  -

قال الطربي : "لذو سعة بخلقها وخلق ما شئنا أن نخلقه وقدرة عليه" )2(.- 

ثالثــًا: الـــرزق، قـــال تـــعاىل: ژ ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳژ  -

]النســاء: 130[، يعنــي مــن رزقــه)3(.

رابعــًا: اإلحاطــة والشــمول، قــال تعــاىل: ژ جئ   حئ       مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبمب  ىب  يب   جت   -

حت  ژ ]طــه: 98[ )4(.

خامســًا: األمــان، قــال تعــاىل: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     ژ ]العنكبــوت: 56[،  -

يعنــي آمنــة)5(.

ــأت  - ــر: 7[، أي: م ــاىل: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ژ ]غاف ــال تع ــْلء، ق ــًا: امل سادس

ــه وســفليُّه قــد امتــأ برمحــة اهلل تعــاىل ووســعتهم، ووصــل إىل مــا  كل يشء)6(، فالكــون علويُّ

وصــل إليــه خلقــه )7(. 

سابعًا: الِغنى، قال تعاىل: ژ ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ ژ ]الطالق: 7[، أي ذو غنى من غناه)8(. -

ــَعة يف -  م يتضــح جليَّــًا أن مــدار املعنــى اللغــوي الســم اهلل تعــاىل )الواســع( عــى السَّ وممــا تقــدَّ

كل يشء معنويــًا أو حســيًَّا.

)11  غريب القرآن، البن قتيبة، )ص365(.
)12  جامع البيان يف تأويل القرآن، للطربي، )438/22(.

)	1  جامع البيان، للطربي، )294/9(.

)	1  جماز القرآن، أليب عبيدة، )28/2(.
)	1  التحرير والتنوير، البن عاشور، )21/21- 22(.
)	1  تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )126/4(. 

))1  تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص 732(.
))1  جامع البيان، للطربي، )462/23(.
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ثانيًا: معنى اسم اهلل الواسع:

قــال اخلطــايب : "الواســع: هــو الغنــي الــذي وســع غنــاه َمَفاِقــر)1( عبــاده ووســع رزقــه 

مجيــع خلقــه")2(.

وقــال الطــربي   عنــد تفســري قولــه تعــاىل: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  

ــة  ــم بالكفاي ــه كله ــع خلق ــه: ژ  ڻ  ژ يس ــاؤه بقول ــل ثن ــي ج ــرة: 115[: "يعن ں  ڻ  ڻ    ژ ]البق

ــري" )3(.  ــود والتدب ــال واجل واإلفض

ويقــول الشــيخ الســعدي  يف خامتــة تفســريه: "الواســع: الصفــات والنعــوت ومتعلقاهتــا، 

بحيــث ال حيــي أحــد ثنــاء عليــه، بــل هــو كــام أثنــى عــى نفســه. واســع العظمــة والســلطان وامللــك، 

واســع الفضــل واإلحســان، عظيــم اجلــود والكــرم" )4(.

وممــا تقــدم نســتطيع أن نقــول أن معنــى )الواســع( يف حــق اهلل B: صاحــب الســعة املطلقة يف 

كل يشء، يف الرمحــة، واملغفــرة، والعلــم، والكــرم، واجلــود، والقــوة، والقــدرة، واجلــربوت، والــرزق، 

فهــو الواســع يف اجلــالل والكــامل، ويف الــذات والصفــات واألفعال.

 املطلب الثالث: دالالت اسم اهلل الواسع يف القرآن الكريم.

أوالً: سعة رمحة اهلل تعاىل ومغفرته.

ال توجــد رمحــة أوســع مــن رمحــة الرمحــن الرحيــم، حيــث عّمــت وعُظمــْت رمحــة اهلل تعــاىل حتى 

)11  مجع كلمة )فقر(. املحكم واملحيط األعظم، البن سيده، )256/1(؛ معجم اللغة العربية املعارصة، للدكتور أمحد خمتار عبد احلميد 
عمر، )1730/2(.

)12  شأن الدعاء، للخطايب، )ص72(.
)	1  جامع البيان، للطربي، )537/2(.

)	1  تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص949(.
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ــاىل:  ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ    ــه تع ــًا لقول ــي، مصداق ــا كل ح ــم هب ــعت كل يشء؛ وتنّع وس

ٹ  ٹ           ٹٹ  ژ ]األعــراف: 156[، أي عمــت مجيــع اخللــق يف الدنيــا برهــم وفاجرهــم.

وقــال محلــة العــرش يف دعائهــم رهبم جــل جاللــه وثنائهــم عليــه: ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ ژ ]غافــر: 7[، أي: مــأت كل يشء)1(. فنالــت وأصابــت رمحتــه تعــاىل مجيــع املخلوقــات، والعــامل 

العلــوي والســفي كلــه. 

ــة  ــات: الربوبي ــن الصف ــواع م ــة أن ــاىل بثالث ــروا اهلل تع ــة ذك ــة الكريم ــرام يف اآلي ــة الك واملالئك

ــي أن  ــرى وه ــة أخ ــه لطيف ــداع، وفي ــاد واإلب ــارة إىل اإلجي ــي إش ــة فه ــا الربوبي ــم، أم ــة والعل والرمح

قوهلــم ژ ۋ ژ إشــارة إىل الرتبيــة، والرتبيــة عبــارة عــن إبقــاء الــيء عــى أكمــل أحوالــه وأحســن 

صفاتــه، وأمــا الرمحــة فهــي إشــارة إىل أن جانــب اخلــري والرمحــة واإلحســان راجــح عى جانــب الرض، 

وأنــه تعــاىل إنــام خلــق اخللــق للرمحــة واخلــري، ال لــإرضار والــر، وكل وجــود فقــد نــال مــن رمحــة 

اهلل تعــاىل نصيبــًا، وأمــا العلــم فقــد وســع  علمــه تبــارك وتعــاىل كل يشء. ويف اآليــة دقيقــة أخــرى، 

مــوا ذكــر الرمحــة عــى ذكــر العلــم؛ ألن مطلوهبــم إيصــال الرمحــة وأن يتجــاوز  وهــي أن املالئكــة قدَّ

عــامَّ عليــه منهــم مــن أنــواع الذنــوب)2(.

ومــن األرسار البالغيــة املســتنبطة مــن اآليــة الكريمــة أنــه ملــا ذكــر اســتغفار املالئكــة للمؤمنــن 

بــنَّ عبارهتــم عنــه بقولــه: ژ ۋ ژ أي أهيــا املحســن إلينــا باإليــامن وغــريه. وملــا كان املــراد بيان اتســاع 

رمحتــه ســبحانه وعلمــه، وكان ذلــك أمــرًا ال حيتملــه العقــول، عــدل إىل أســلوب التمييــز تنبيهــًا عــى 

ذلــك مــع مــا فيــه مــن هــز الســامع وتشــويقه باإلهبــام إىل اإلعــالم فقــال: ژ  ۋ  ۅ  ۅ ژ ثــم 

بــن جهــة التوســع بقولــه متيــزًا حمــوالً عــن الفاعــل: ژ ۉ ژ أي رمحتــك، أي بإجيــاده مــن العــدم 

ــه ممــا  ــه علي ــام جلبت ــه فعــن علــم ب فــام فــوق ذلــك ژ ۉ ژ أي وأحــاط هبــم علمــك، فمــن أكرمت

)11  تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنن، )126/4(. 
)12  مفاتيح الغيب، للرازي، )27/ 491(.
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يقتــي إهانــة أو إكرامــًا.)1( واملــراد أن الرمحــة والعلــم وســعا كل موجــود اآلن، أي يف الدنيــا وذلــك 

ــه قســمة مــن رمحــة اهلل ســواء يف ذلــك  ــا إال وقــد نالت هــو ســياق الدعــاء، فــام مــن موجــود يف الدني

املؤمــن والكافــر واإلنســان واحليــوان)2(.

ــع  ــا يطم ــة مم ــعة الرمح ــه؛ ألن س ــه وعلم ــعة رمحت ــاء بس ــة إىل اهلل بالثن ــه املالئك ــن أرسار توج وم

ــى الســعة يف الصفتــن  ــوا. ومعن ــن آمن ــامن الذي ــوت إي ــم تتعلــق بثب باســتجابة الغفــران، وســعة العل

ــول  ــة ق ــو بمنزل ــن فه ــامن املؤمن ــدق إي ــم بص ــن يقينه ــة ع ــم كناي ــعة العل ــر س ــام، وذك ــرة تعلقاهت كث

ــك ووحــدوك)3(.  ــوا ب ــم أهنــم آمن ــت تعل ــل، أن القائ

ومــا أنــزل اهلل تعــاىل الكتــب الســاموية عــى عبــاده، وما أرســل إليهــم الرســل مبريــن ومنذرين، 

وأوضــح هلــم ســبيل النجــاة والفــالح واهلدايــة إال لســعة رمحتــه تعــاىل بعباده.

ومــن أعظــم دالئــل ســعة رمحــة اهلل تعــاىل بالنــاس إجيادهــم مــن العــدم، وتيســري ســبل العيــش 

ــن  ــريه م ــى غ ــًا ع ــان مكّرم ــل اإلنس ــث جع ــا، حي ــكاح، وغريه ــراب، والن ــام، وال ــن الطع ــم م هل

ــه بنعمــه ورمحتــه فَيــرسَّ رزقــه وهــو جنــن حتــى يكــرب وخيــرج إىل احليــاة الدنيــا،  املخلوقــات، وحّف

ــم وأفضــل صــورة ژ  ک  ک    ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ــه يف أحســن تقوي وجعــل َخْلَق

.]70 ]اإلرساء:  ژ  ں  ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ  

ومــن دالئــل رمحتــه تعــاىل خلــق الليــل والنهــار، حيــث يســتعن اإلنســان بالنهــار عــى العمــل 

والســعي يف األرض بــام ينفعــه، ويســتعن بســكون الليــل عــى النــوم وأخــذ الراحة الســتعادة نشــاطه، 

قـــال تعـــاىل: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ   ڈ   ڈ     ژ ]القصص: 73[.

)11  نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، للبقاعي، )17/ 13(.
)12  التحرير والتنوير، البن عاشور، )24/ 90(.
)	1  التحرير والتنوير، البن عاشور، )24/ 90(.
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ومــن املناســبات بــن آيــات الســورة الواحــدة مــا جــاء يف افتتــاح ســورة الرمحــن، حيــث افُتتحــت 

ــن ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    ژ  ــم الرمح ــمه الكري ــن باس ــورة الرمح س

]الرمحــن: 1 – 4[،  واســم اهلل تعــاىل ژ ڃ ژ يشــتمل عــى صفــة الرمحــة، ثــم ثنَّــى ســبحانه بدالئــل هذه 

ــه باإلنســان وإنعامــه  ــان إشــارة إىل رمحت ــم القــرآن، وخلــق اإلنســان، وتعليمــه البي الرمحــة مــن تعلي

عليــه بالعقــل حيــث جعلــه قــادرًا عــى التعلــم، وعّلمــه مــا مل يعلــم بفضلــه ورمحتــه، ورزقــه القــدرة 

عــى الفهــم واإلدراك واالســتيعاب والبيــان واإلفصــاح عــام يعلمــه ويفهمــه، فالبيــان الــذي مّيــز اهلل 

  بــه اإلنســان عــى غــريه مــن املخلوقــات مــن أَجــلِّ وأعظــم النعــم التــي تــدل عــى رمحتــه

بخلقــه.

ــا برمحــة واحــدة مــن  ــا يرتامحــون يف الدني ــل ســعة رمحــة اهلل تعــاىل أن اخللــق يف الدني ومــن دالئ

ــال: ســمعت رســول اهلل  يقــول:  ــرة ، ق ــه، فعــن أيب هري ــة رمحــة مــن رمحات مائ

ــًة، َوَأْرَســَل يِف َخْلِقــِه  ــٍة، َفَأْمَســَك ِعنْــَدُه تِْســًعا َوتِْســِعنَي َرمْحَ ــَة َيــْوَم َخَلَقَهــا ِماَئــَة َرمْحَ مْحَ »إِنَّ اهللََّ َخَلــَق الرَّ

ــْو  ــِة، َوَل ــِة َلْ َيْيَئــْس ِمــَن اجَلنَّ مْحَ ــَد اهللَِّ ِمــَن الرَّ ــِذي ِعنْ ــُر بِــُكلِّ الَّ ــُم الَكافِ ــْو َيْعَل ــًة َواِحــَدًة، َفَل ِهــْم َرمْحَ ُكلِّ

ــاِر«)1(. ــَد اهللَِّ ِمــَن الَعــَذاِب َلْ َيْأَمــْن ِمــَن النَّ ــِذي ِعنْ َيْعَلــُم امُلْؤِمــُن بِــُكلِّ الَّ

ومــن أعظــم اآليــات الدالــة عــى ســعة رمحــة اهلل تعــاىل قولــه C: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ــود،  ــة لليه ــة الكريم ــاب يف اآلي ــام: 147[، واخلط ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]األنع

واملعنــى: ربكــم ذو رمحــة، بنــا، وبمــن كان بــه مؤمنــًا مــن عبــاده، وبغريهــم مــن خلقــه، فرمحتــه تســع 

مجيــع خلقــه، املحســَن واملــيء، فــال يعاجــل مــن كفــر بــه بالعقوبــة، وال مــن عصــاه بالنِّقمــة، وال 

يــدع كرامــة مــن آمــن بــه وأطاعــه، وال حيرمــه ثــواب عملــه، رمحــة منــه بــكال الفريقــن، ولكــن بأســه 

وذلــك - ســطوته وعذابــه - ال يــرّده إذا أحلــه عنــد غضبــه عــى املجرمــن الذيــن أجرمــوا فاكتســبوا 

الذنــوب واجرتحــوا الســيئات)2(.

)11  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، باب الرجاء مع اخلوف، )8/ 99( )6469(.
)12  جامع البيان، للطربي، )12/ 207(.
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ــة تنبيهــًا  ــه: ژ پ  پ   ڀ ژ فعلي ــة اســمية، وبقول ــه تعــاىل: ژ ٻپ ژ جــيء هبــذه اجلمل وقول

عــى مبالغــة َســَعة الرمحــة؛ ألن االســمية أدلُّ عــى الثبــوت والتوكيــد مــن الفعليــة. وقولــه: ژ ڀ  ڀ  

ــم  ــجيل عليه ــى التس ــًا ع ــر تنبيه ــَع املضم ــر موض ــع الظاه ــن َوْض ــون مم ــل أن يك ڀ  ژ حيتم

ــَردُّ بأُســه عنكــم.  بذلــك، واألصــل: وال ُي

ژ ٱ  ٻ ژ رشط، جوابــه ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ، والتقديــر: فقــل: يصفــح عنكــم 

بتأخــري العقوبــة)1(.

ــاع  ــعة، واتب ــة اهلل الواس ــاء رمح ــم يف ابتغ ــب هل ــاىل: ژ ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ترغي ــه تع ويف قول

رســوله )2(، وفيــه أيضــًا تلطــف بدعائهــم إىل اإليــامن)3(،ژ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  

ــديد  ــن ش ــة م ــذه اآلي ــن)4(.ويف ه ــم النبي ــول خات ــم الرس ــن خمالفته ــم م ــب هل ڀ  ژ ترهي

ــة)5(. ــن البالغ ــى م ــد األق ــى احل ــبوك ع ــو مس ــا ه ــتعطاف م ــف االس ــع لطي ــد م التهدي

ثانيًا: سعة علم اهلل تعاىل.

مــن اآليــات الكريمــة التــي ثبــت فيهــا اســم اهلل )الواســع(، والتــي تــدل عــى ســعة علمــه جــل 

ــل  ــاهلل ج ــراف: 89[، ف ــاىل: ژ ڌ  ڌ  ڎ         ڎ  ڈڈ  ژ ]األع ــه تع ــكل يشء قول ــه ب ــة علم ــه، وإحاط جالل

ــم  ــاِده وعزائمه ــواُل عب ــا أح ــن مجلته ــي م ــياء الت ــن األش ــون م ــا يك ــا كان وم ــكل م ــط ب ــال حمي وع

ونياهتــم ومــا هــو الالئــق بــكل واحــد منهــم، ويعلــم كل حكمــة ومصلحــة، ومشــيئته جتــرى عــى 

موجــب احلكمــة، فــكل مــا يقــع فهــو مشــتمل عليهــا )6(.

)11  الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، للسمن احللبي، )5/ 209(.
)12  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )3/ 357(.

)	1  فتح البيان يف مقاصد القرآن، للقنوجي، )4/ 268(.
)	1  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )3/ 357(.

)	1  نظم الدرر، للبقاعي، )7/ 310(.
)	1  إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم، أليب السعود، )3/ 251(؛ تفسري املراغي، )9/ 6(.
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ويف اآليــة الكريمــة داللــة عــى أنــه تعـــاىل كان عاملــًا يف األزل بجميع األشــياء؛ ألن قــــوله: ژ ڌ ژ    

فعــل مــاض، فيتنــاول كل مــاض وإذا ثبــت أنــه كان يف األزل عاملــًا بجميــع املعلومــات وثبــت أن تغــري 

معلومــات اهلل تعــاىل حمــال، لــزم أنــه ثبتــت األحــكام وجفــت األقــالم والســعيد مــن ســعد يف علــم 

اهلل، والشــقي مــن شــقي يف علــم اهلل)1(. كــام أن فيهــا إيــامء إىل عــدم األمــن مــن مكــر اهلل تعــاىل)2(.

ومــن أرسار اآليــة الكريمــة أن فيهــا زيــادة يف احلــث عــى االلتجــاء بــاهلل تعــاىل والتــربي مــن احلــول 

والقــوة، وال علــم للنــاس بخواتــم األعــامل، وإنــام العلــم هلل تعــاىل، فهــو التــام العلــم الكامــل القــدرة)3(.

ومــن أرسار اآليــة البالغيــة إعــادة وصــف الربوبيــة حيــث قــال تعــاىل:  ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       

ڇ  ڇ        ڇ  ڍڍ ژ ]األعــراف: 89[، ثــم أعــاد الوصــف بقولــه: ژ ڌ  ڌ  ڎ         ڎ  ڈڈ  ژ ]األعــراف: 89[، ويف 

ذلــك إظهــار يف مقــام اإلضــامر؛ لزيــادة إظهــار وصفــه بالربوبيــة، وتأكيــد التعريــض املتقــدم، حتــى 

يصــري كالترصيــح)4(.

ــه: 98[، أي  ــاىل: ژ جئ   حئ       مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خبمب  ىب  يب   جت  حتژ ]ط ــه تع ــات قول ــن اآلي  وم

أحــاط بــكل يشء علــاًم فَعِلَمــه، فــال خيفــى عليــه منــه يشء وال يضيــق عليــه علــم مجيــع ذلــك، فــاهلل 

ــم، وال  ــان، فإهنــا ال تعل ــدة األوث ــه ردٌّ عــى عب ــارك وتعــاىل)5(. وفي ــاًم تب  مــأ كّل يشء عل

تبــرص وال تســمع.

وُنصبــت كلمــة ژ حت ژ يف اآليــة عــى أهنــا متييــز، ومــن فوائــد ذلــك، متييــز نســبة الســعة إىل اهلل 

تعــاىل، فيــؤول املعنــى: وســع علمــه كل يشء بحيــث ال يضيــق علمــه عــن يشء، أي ال يقــرص عــن 

االطــالع عــى أخفــى األشــياء، كــام أفــاده لفــظ ژ يب   ژ يف اآليــة الكريمــة املفيــد للعمــوم)6(.

)11  مفاتيح الغيب، للرازي، )14/ 318(.
)12  تفسري املراغي، )9/ 6(.

)	1  نظم الدرر، للبقاعي، )8/ 4(.
)	1  التحرير والتنوير، البن عاشور، )9/ 11(.

)	1  جامع البيان، للطربي، )18/ 367(.
)	1  التحرير والتنوير، البن عاشور، )16/ 301(.
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والتمييــز يف ژ حت ژ حمــول مــن فاعــل، ومــن أرسار هــذا التحويــل مــن فاعــل إىل متييــز؛ لتمكــن 

نســبة العلــم إليــه ســبحانه إذ إن يف اإلهبــام يف ژ ىب  ژ وبعــده البيــان متكــن فضــل)1(.

فــاهلل B ال خيفــى عليــه مثقــال ذرة يف األرض وال يف الســامء، ال مــن احليــوان، وال مــن الطــري، 

وال مــن اجلــامد، وال مــن النبــات، ســواء كان كبــريًا أو صغــريًا، ظاهــرًا أو باطنــًا ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ ژ )غافــر: 19[، يعلــم مــا خانــت أعــن عبــاده، ومــا أخفتــه صدورهــم، وال خيفــى عليــه 

ث بــه العبــد نفســه، ويضمــره قلبــه، وإذا نظــر مــاذا يريــد بنظــره،  ــدِّ يشء مــن أمورهــم حتــى مــا حُيَ

ومــا ينــوي ذلــك بقلبــه)2(. 

وقــال تعاىل: ژ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت ژ ]األنعــام: 59[، عــن ســامل بــن عبــد اهلل، عــن أبيــه، 

أن رســول اهلل  قــال: »مفاتــح الغيــب مخــس: إن اهلل عنــده علــم الســاعة، وينــزل الغيــث، 

ويعلــم مــا يف األرحــام، ومــا تــدري نفــس مــاذا تكســب غــدا ومــا تــدري نفــس بــأي أرض متــوت 

إن اهلل عليــم خبــري«)3(، وعنــه : أن رســول اهلل  قــال: » مفاتــح الغيــب مخــس ال 

يعلمهــا إال اهلل: ال يعلــم مــا يف غــد إال اهلل، وال يعلــم مــا تغيــض األرحــام إال اهلل، وال يعلــم متــى يــأيت 

املطــر أحــد إال اهلل، وال تــدري نفــس بــأي أرض متــوت، وال يعلــم متــى تقــوم الســاعة إال اهلل«)4(، فــاهلل 

 يعلــم خزائــن األرض، ويعلــم مــا غــاب مــن الثــواب والعقــاب، ويعلــم انقضــاء اآلجــال 

وعلــم أحــوال العبــاد مــن الســعادة والشــقاوة وخواتيــم أعامهلــم، ويعلــم علــم مــا مل يكــن بعــد أن 

يكــون إذ يكــون كيــف يكــون، ومــا ال يكــون أن لــو كان كيــف يكــون، ويعلــم جــل يف عــاله خزائــن 

غيــب الســموات واألرض مــن األقــدار واألرزاق.

)11  زهرة التفاسري، أليب زهرة، )9/ 4782(.
)12  جامع البيان، للطربي، )21/ 369(.

)	1  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو، )6/ 56( )4627(.
)	1  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب اهلل يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام )6/ 79( )4697(.
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ــاىل: ژ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے   ــه تع ــل يف قول ــد التأم وعن

س وتعــاىل يعلــم دبيــب النملــة الســوداء  ۓ    ژ ]إبراهيــم: 38[ ، نصــل إىل درجــة اليقــن أن ربنــا تقــدَّ

ــا  ــا صدورن ــا وقبيحهــا، ويعلــم خفاي ــل فعالن ــة الظلــامء، ويعلــم مجي حتــت الصخــرة الصــاّمء يف الليل

ونوايانــا، ويســمع رشيــف كالمنــا ونقيضــه، عــن عائشــة     قالــت: »احلمــد هلل الــذي توســع 

ــب  ــا يف جان ــول اهلل  وأن ــت رس ــة فكلم ــاءت املجادل ــد ج ــا، لق ــوات كله ــمع األص لس

البيــت ال أدري مــا تقول، فأنــزل اهلل تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ژ ]املجادلــة:1[«)1(، فالظاهر 

م اإلخفــاء عــى اإلعــالن يف قولــه: ژ ں   واملضمــر بالنســبة إليــه ســبحانه ســيان ال تفــاوت فيهــام، وَقــدَّ

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ژ ؛ للداللــة عــى أهنــام مســتويان يف علــم اهلل ســبحانه، وظاهــر النظــم القــرآين 

عمــوم كل مــا يظهــره ومــا ال يظهــره مــن غــري تقييــد بــيء معــن مــن ذلــك.

وذكــر الســاموات واألرض يف قولــه: ژ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ ژ دون غريمهــا؛ 

ــكل مــا هــو داخــل يف العــامل وكل مــا هــو  ــط ب ــاد، وإال فعلمــه ســبحانه حمي ألهنــام املشــاهدتان للعب

خــارج عنــه ال ختفــى عليــه خافيــة)2(. 

ــه  ــن يف قول ــزل بينه ــا يتن ــبع وم ــن الس ــبع واألرض ــاموات الس ــق الس ــر خل ــا ذك واهلل C مل

تعــاىل: ژ ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث         ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     

حخ  مخ  ژ ]الطــالق: 12[، ذكــر احلكمــة مــن ذلــك يف قولــه: ژ مت ژ والــالم يف ژ  مت ژ عــى ثالثــة 

ر، أي: فعــل ذلــك؛ لتعلمــوا كــامل  أوجــه إمــا متعلــق بـــ ژ جب ژ ، أو متعلــق بـــ ژ  جت ژ ، أو بمقــدَّ

قدرتــه وإحاطتــه باألشــياء، وهــو معنــى وأن اهلل قــد أحــاط بــكل يشء علــاًم فــال خيــرج عــن علمــه 

ــًا مــا كان)3(. يشء منهــا كائن

)11  أخرجه البخاري يف صحيحه تعليقًا )فتح الباري: 372/13(.
)12  فتح البيان، صديق حسن خان، )7/ 127(.

)	1  فتح القدير، للشوكاين، )5/ 296(.
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ثالثًا: سعة ملك اهلل تعاىل.

ــو  ــام، فه ــا بينه ــام وم ــا فيه ــك م ــام ومل ــه ملكه ــاموات واألرض، ول ــق الس اهلل  خال

مالــك اجلميــع وربــه، واجلميــع يف ملكــه وحتــت قهــره وســلطانه كــام قــال تعــاىل:  ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   

ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

ژ                            ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی  

ــة  ــه دون كل آهل ــق مجيع ــد، وخال ــك وال ندي ــري رشي ــك بغ ــع ذل ــك مجي ــاىل يمل ــاهلل تع ــرة: 255[، ف ]البق

ومعبــود، فــال تنبغــي العبــادة لــيء ســواه؛ ألن اململــوك إنــام هــو طــوع يــد مالكــه، وليــس لــه خدمــة 

غــريه إال بأمــره.)1( وجــاءت العبــارة بــــ ژ  ڭ  ژ يف قولــه: ژ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ژ ، وإن كان يف 

اجلملــة مــن يعقــل مــن حيــث املــراد اجلملــة واملوجــود)2(.

ــة  ــتغراق أمكن ــموات واألرض اس ــراد بالس ــك. وامل ــالم للمل ــور: "وال ــن عاش ــر اب ــال الطاه ق

املوجــودات، فقــد دلــت اجلملــة عى عمــوم املوجــودات باملوصــول وصلتــه، وإذا ثبــت ملكــه للعموم 

ثبــت أنــه ال يشــذ عــن ملكــه موجــود فحصل معنــى احلــرص، ولكنــه زاده تأكيــدا بتقديــم املســند - أي 

ال لغــريه -؛ إلفــادة الــرد عــى أصنــاف املركــن، مــن الصابئــة عبــدة الكواكــب كالرسيــان واليونــان 

ومــن مركــي العــرب؛ ألن جمــرد حصــول معنــى احلــرص بالعمــوم ال يكفــي يف الداللــة عــى إبطــال 

ــل  ــد أه ــال عقائ ــادت إبط ــا، وأف ــد بعمومه ــم التوحي ــادت تعلي ــة أف ــذه اجلمل ــة. فه ــد الضال العقائ

الــرك بخصوصيــة القــرص، وهــذا بالغــة معجــزة")3(. 

 ويف قولــه تعــاىل: ژ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ژ داللــة عظيمــة عــى كــامل عظمتــه وســعة ســلطانه 

ــا  ــرب م ــه أك ــوال أن ــه ل ــا؛ ألن ــرب منه ــموات واألرض، وأك ــط بالس ــيه حمي ــى أن كرس ــه، واملعن وملك

)11  جامع البيان، للطربي، )5/ 395(؛ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )1/ 679(.
)12  املحرر الوجيز، البن عطية، )1/ 341(.

)	1  التحرير والتنوير، البن عاشور، )3/ 20(.
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 : كــام ثبــت ذلــك موقوفــًا عــى ابــن عبــاس  وســعها)1(. والكــريس موضــع قدمــي اهلل

ــل العــرش  ــْدَرُه«)2(، وليــس هــو العــرش، ب ــٌد َق ُر َأَح ــدِّ ــْرُش اَل ُيَق ، َواْلَع ــنْيِ ــْرِسُّ َمْوِضــُع اْلَقَدَم »اْلُك

أكــرب مــن الكــريس، فعــن أيب ذر  قــال: دخلــت املســجد فــإذا رســول اهلل  جالــس 

ــْبُع ِعنْــَد اْلُكــْرِسِّ إاِلَّ َكَحَلَقــٍة ُمْلَقــاٍة بـِـَأْرٍض َفــاَلٍة، َوَفْضُل  ــاَمَواُت السَّ وحــده، فقــال: »َيــا َأَبــا َذرٍّ َمــا السَّ

ــات  ــذه املخلوق ــم ه ــى عظ ــدل ع ــذا ي ــِة«)3(، وه َلَق ــَى احْلَ ــاَلِة َع ــِل اْلَف ــْرِسِّ َكَفْض ــَى اْلُك ــْرِش َع اْلَع

وعظــم املخلــوق يــدل عــى عظــم اخلالــق C وســعة ملكــه.

فــإذا كان هــذه حالــة الكــريس أنــه يســع الســاموات واألرض عــى عظمتهــام وعظمــة مــن فيهــام، 

والكــريس ليــس أكــرب خملوقــات اهلل تعــاىل، بــل هنــا مــا هــو أعظــم منــه وهــو العــرش، ومــا ال يعلمــه 

إال هــو جــل يف عــاله)4(. 

ومــن أدلة ســعة ملكــه C قولــه تعــاىل: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ  ژ ]البقــرة: 115[، فللــه ملــك املــرق واملغــرب وتدبريمهــا، وهلل ملــك اخللــق الــذي بــن املــرق 

واملغــرب يتعبدهــم بــام شــاء، وحيكــم فيهــم مــا يريــد.

والــالم يف قولــه تعــاىل: ژ گ  گ  ڳڳ   ژ الم االختصــاص، أي هــو خالقهــام ومالكهــام، وهــو 

ــه:  ــارج: 40(، وقول ــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  ژ )املع ــن: 17[، وقول ــه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ ]الرمح كقول

ــوم،  ــمس كل ي ــه الش ــرق من ــذي ت ــرق ال ــك: وهلل امل ــى ذل ــل: 9[، ومعن ژ ڍ  ڌ  ڌ  ژ ]املزم

واملغــرب الــذي تغــرب فيــه كل يــوم. يعنــي: وهلل مــا بــن قطــري املــرق، ومــا بــن قطــري املغــرب، 

)11  رشح العقيدة الواسطية، للعثيمن، )ص 171(.
)12  رواه عبــد اهلل بــن اإلمــام أمحــد يف كتــاب الســنة، )301/1( )586(؛ وابــن أيب شــيبة يف كتــاب العــرش، )90(؛ وابــن خزيمــة يف 
التوحيــد، )248/1(؛ والدارقطنــي يف الصفــات، )30(، واحلاكــم يف املســتدرك، )310/2( )3116( وقــال: صحيــح عــن رشط 

الشــيخن ومل خيرجــاه، وقــال األلبــاين يف خمتــرص العلــو، )ص102( )45(: "إســناده صحيــح، رجالــه كلهــم ثقــات".
ــة،  ــيخ يف العظم ــو الش ــه، )77/2( )361(؛ وأب ــان يف صحيح ــن حب ــرش، )ص35(؛ واب ــاب الع ــيبة يف كت ــن أيب ش ــه اب )	1  أخرج
)648/2(؛ والبيهقــي يف األســامء والصفــات، )300/2( )862(؛ وللحديــث عــدة طــرق ذكرهــا األلبــاين يف سلســلة األحاديــث 

ــة القــول أن احلديــث هبــذه الطــرق صحيــح(. ــال: )ومجل ــم ق الصحيحــة، )226/1( )109(، ث
)	1  تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص 110(.
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ــده،  ــذي بع ــول ال ــه إىل احل ــا من ــود لروقه ــه ال تع ــع من ــن موض ــوم م ــمس كل ي إذ كان رشوق الش

وكذلــك غروهبــا كل يــوم)1(.

 وخــص اخلــرب عــن املــرق واملغــرب يف هــذه اآليــة بأهنــام لــه ملــكًا، وإن كان ال يشء إال وهــو 

لــه ملــك، لعــدة أوجــه:

األول: إعالمــًا منــه عبــاده املؤمنــن أن لــه ملكهــام وملــك مــا بينهــام مــن اخللــق، فأخــرج اخلــرب 

عــن املــرق واملغــرب، واملــراد بــه مــن بينهــام مــن اخللــق، فجــاءت يف ســياق االكتفــاء باخلــرب عــن 

ســبب الــيء مــن ذكــره واخلــرب عنــه)2(.

الثــاين: أن يكــون مــن حــذف املعطــوف للعلــم أي: هلل املــرق واملغــرب ومــا بينهــام كقــــوله:      

ژ چ   چ   ژ  ]النحــل: 81[ أي والــربد)3(.

الثالث: لرفهام حيث ُجعال هلل تعاىل)4(. 

الرابــع: ألهنــام حمــل اآليــات العظيمــة، فهــام مطالــع األنــوار ومغارهبــا، فــإذا كان مالــكًا هلــا، كان 

مالــكًا لــكل اجلهــات)5(.  

ــاىل: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ــه تع ــال قول ــل وع ــه ج ــعة ملك ــة س ــن أدل وم

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ژ ]آل عمــران: 133[، فوصفــت اجلنــة بعــرض الســموات واألرضــن، 

تشــبيهًا بــه يف الســعة والعظــم، وإال فهــي أوســع وأعظــم مــن ذلــك)6(، ممــا يــدل عــى ســعة ملــك 

. ــد ــد األح الواح

)11  جامع البيان، للطربي، )2/ 526(.
)12  جامع البيان، للطربي، )2/ 526(؛ مفاتيح الغيب، للرازي، )4/ 21(.

)	1  الدر املصون، للسمن احللبي، )2/ 80(.
)	1  اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، )2/ 79(؛ الدر املصون، للسمن احللبي، )2/ 80(.

)	1  تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص 63(.
)	1  جامع البيان، للطربي، )7/ 207(.
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ولتخصيص العرض دون الطول عدة أوجه، منها:

ــى مــن الطــول، وُذكــر للمبالغــة يف وصفهــا بالســعة والبســطة،  أوالً: أن العــرض يف العــادة أدن

فذكــر العــرض يــدل عــى أن الطــول أعظــم)1(.  

ــدر  ــى ق ــدل ع ــر ال ي ــول إذا ذك ــول، والط ــى الط ــر ع ــى ذك ــدل مت ــرض ي ــر الع ــًا: ألن ذك ثاني

العــرض، بــل قــد يكــون الطويــل يســري العــرض كاخليــط ونحــوه، ومــن ذلــك قــول العــرب بــالد 

ــة)2(. ــالة عريض ــة، وف عريض

ثالثــًا: ليــس املــراد بالعــرض هاهنــا مــا هــو خــالف الطــول، بــل هــو عبــارة عــن الســعة، فجعــل 

العــرض كنايــة عــن الســعة)3(.

رابعًا: سعة رزق اهلل تعاىل وجوده وكرمه.

تزخــر آيــات القــرآن الكريــم باآليــات القرآنيــة الكريمــة الدالــة عــى أن رزق اهلل تعــاىل وجــوده 

وكرمــه عــمَّ مجيــع املخلوقــات والكائنــات، ومــن تأمــل يف الكــون يــرى ذلــك فيــام ينزلــه اهلل تعــاىل 

مــن الســامء مــن مــاء، ومــا ينبتــه يف األرض مــن نباتــات، ومــا يرســله لعبــاده وخملوقاتــه مــع الريــاح، 

ومــا تتقلــب بــه األمــواج يف البحــار مــن أرزاق ال حيصيهــا إال املــوىل : ژ ٹ  ڤ  ڤ  

ــاد إال اهلل  ــرزق للعب ــط ال ــال يبس ــورى: 12[،  ف ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ژ ]الش

تعــاىل، وحيــب ســبحانه أن جيــود عــى عبــاده حيــث وســع جــوده أهــل الســامء واألرض، فــال خيلــو 

ــع،  ــم اجلائ ــري، ويطع ــي الفق ــن، يغن ــة ع ــه طرف ــانه ورزق ــوده وإحس ــه وج ــعة كرم ــن س ــوق م خمل

ــوم، ژ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ــرص املظل ــوف، وين ــث املله ــاري، وُيغي ــو الع ويكس

ــور: 32[. ٿ  ژ ]الن

)11  الكشاف، للزخمري، )1/ 415(؛ إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )2/ 85(؛ مفاتيح الغيب، للرازي، )9/ 366(.
)12  املحرر الوجيز، البن عطية، )1/ 509(.

)	1  مفاتيح الغيب، للرازي، )9/ 366(؛ التحرير والتنوير، البن عاشور، )4/ 89(.
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ــه تعــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ــة اليهــود يف قول ــام ذكــر اهلل تعــاىل مقال وحين

ڀڀ ژ ]آل عمــران: 181[ ، جــاء الــرد عليهــم وتكذيبهــم يف احلديــث القــديس الــذي يــدل عــى ســعة 

ــز  ــال اهلل ع ــال: »ق ــول اهلل  ق ــرة : أن رس ــن أيب هري ــه، فع ــاىل وكرم ــود اهلل تع ج

ــال:  ــار، وق ــل والنه ــحاء اللي ــة س ــا نفق ــأى ال تغيضه ــد اهلل م ــال: ي ــك، وق ــق علي ــق ُأْنِف ــل: َأْنِف وج

أرأيتــم مــا أنفــق منــذ خلــق الســامء واألرض، فإنــه ل َيِغــْض مــا يف يــده، وكان عرشــه عــى املــاء، وبيــده 

امليــزان خيفــض ويرفــع «)1(.

ومــن أعظــم دالئــل ســعة كــرم اهلل تعــاىل وجــوده أن الكــرم صفــة ذاتيــة ثابتــة هلل ، ومــن 

مظاهــر هــذه الصفــة الكريمــة يف آيــات القــرآن الكريــم أن جعــل احلســنة بعــر أمثاهلــا ويضاعــف ملن 

ــاىل: ژ ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ   ــال تع ــدة ق ــيئة بواح ــل الس ــاء وجع يش

ڱ  ڱ  ڱ  ں    ژ ]األنعــام: 160[، بــل إنــه تعــاىل يضاعــف ملــن يشـــاء أضعافـــًا مضـــاعفة ژ چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  
ــرة: 261[. گ  ڳ    ژ ]البق

ــاىل: ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ــه تع ــوده قول ــه وج ــعة رزق ــرم اهلل  وس ــالت يف ك ــن التأم وم

ــه  ــي رزق، ووزن ــن الثالث ــة م ــة املبالغ ــظ ژ  ڎ ژ بصيغ ــاء لف ــث ج ــات: 58[، حي ڈ  ژ      ژ ]الذاري

فّعــال. واملعنــى أنــه  كثــري الــرزق، وهــو املتكّفــل بالــرزق القائــم عــى كل نفــس بــام يقيمهــا 

مــن قوهتــا، والــذي يــرزق كل مــا يفتقــر إىل الــرزق، كــام أن يف اآليــة إيــامء باســتغنائه عنــه.

ــكالم  ــراج لل ــة يف ژ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ژ إخ ــم اجلالل ــار اس ــة أن إظه ــة الكريم ــف اآلي ــن لطائ وم

عــى خــالف مقتــى الظاهــر؛ ألن مقتضــاه: إين أنــا الــرزاق، فعــدل عــن اإلضــامر إىل االســم الظاهــر 

ت مســري الــكالم اجلامــع واألمثــال)2(. لتكــون هــذه اجلملــة مســتقلة بالداللــة ألهنــا ُســريِّ

)11  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسري، باب وكان عرشه عى املاء )6/ 73( )4684(.
)12  التحرير والتنوير، البن عاشور، )27/ 29(.
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ومــن ســعة رزق اهلل تعــاىل وجــوده أن مــن تأمــل يف اآليــات املشــتملة عــى بيــان ســعة فضــل اهلل 

تعــاىل يف بــاب الــرزق جيــد أن بعضهــا تــرصف اهلمــم عــن التفكــري بالــرزق والكســب؛ ألن اهلل تعــاىل 

قــد تكفــل هبــذا الــرزق ومــن ذلــك:

 قولــه تعــاىل: ژ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ــواه؛  ــال رازق س ــرزق، ف ــر إىل ال ــا يفتق ــرزق كل م ــاىل ي ــاهلل تع ــات: 56 – 58[، ف ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ   ]الذاري

وال معطــي غــريه، فهــو الــذي يــرزق خملوقاتــه، ويقــوم بــام يصلحهــم، وجــاءت مجلــة: ژ ڌ  ڌ  ڎ  

ڎژ تعليــاًل لعــدم إرادة الــرزق مــن خملوقاتــه، وتلوحيــًا بأنــه ســبحانه غنــي عــن كل مــرزوق)1(. 

وقوله تعاىل: ژ ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ        ژ ]طه: 132[. 

ومــن اللطائــف يف قولــه تعــاىل: ژ ۈ  ۈٴۇ  ژ ، أنــه ملــا كانــت النفــس بُِكّليَّتِهــا مرصوفــة إىل أمـــر 

املعـــاش، كانت كأهنا تقـــول: فمـــن أيـن حيصـــل الـرزق؟ فقـــال: ژ ۈ  ژ بـنون العظـــمة ژ ۈٴۇ  ژ 

رنــاه لكــم مــن أّي جهــة شــئنا مــن ملكنــا الواســع وإن كان يظــن أهنــا بعيــدة، وال  لــك وهلــم مــا قدَّ

ينفــع يف الــرزق حــول حمتــال، فاتقــوا اهلل وأمجلــوا يف الطلــب، وال تدأبــوا يف حتصيلــه والســعي فيــه، 

ــه يف األزل وال أقــل، فاملتقــي هلل  ــر ممــا قســمناه ل ــه أكث ــه ال ينال ــه واملتهــاون ب ً مــن اجلــادِّ في ــإن كالَّ ف

املقبــل عــى ذكــره واثــق بوعــده قانــع راض فهــو يف أوســع ســعة، واملعــرض متــوكل عــى ســعيه فهــو 

يف َكــدٍّ وشــقاء وجهــد وعنــاء أبــدًا)2(.  

وقولــه: ژ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ ژ ]الطــالق: 2 – 3[، أي يســبب لــه 

أســباب الــرزق مــن وجــٍه ال خيطــر ببالــه وال حيتســبه)3(. ويف هــذه اآليــة مــن ســورة الطــالق لطيفــة: 

وهــي أن التقــوى يف رعايــة أحــوال النســاء مفتقــرة إىل املــال، فقــال تعــاىل: ژ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  

)11  إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )8/ 145(؛ فتح البيان يف مقاصد القرآن، للقنوجي، )13/ 213(.
)12  نظم الدرر، للبقاعي، )12/ 371(.

)	1  جامع البيان، للطربي، )23/ 445(؛ إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )8/ 261(.
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ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ ژ ، وقريــب مــن هــذا قولــه: ژ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ ژ ]النــور: 32[ )1(.

وقولــه: ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ژ )العنكبــوت: 60[، تــدل 

اآليــة الكريمــة بــأن اهلل تعــاىل هــو الــرازق، وقــد رضب املثــل بــرزق الــدواب، وجــاءت اآليــة مناســبة 

ملــا قبلهــا مــن قولــه تعــاىل: ژ ڃ  ڃ  ڃ  ژ ]العنكبــوت: 56[؛ وذلــك عنــد توقــع الذيــن هياجــرون مــن 

مكــة أن ال جيــدوا رزقــًا يف البــالد التــي هياجــرون إليهــا.

ومــن اللطائــف البالغيــة يف تقديــم املســند إليــه عــى اخلــرب الفعــي يف قولــه: ژ ۀ  ہ ژ دون 

أن يقــول: يرزقهــا اهلل؛ ليفيــد بالتقديــم معنــى االختصــاص، أي اهلل يرزقهــا ال غــريه، فلــامذا تعبــدون 

أصنامــًا ليــس بيدهــا رزق)2(.

خامسًا: سعة رشيعة اهلل تعاىل.

ــدة: 3[،  ــه تعــاىل: ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ ]املائ يقــول اللـ

ــة  ــو الريع ــاده، وه ــه لعب ــذي رضي ــن ال ــو الدي ــالم ه ــة أن اإلس ــة الكريم ــنَّ  يف اآلي ب

ــر. ــكالت الب ــج مش ــذي يعال ــم ال ــح القوي ــج الصحي ــمحة، واملنه ــة الس الكامل

والريعــة اإلســالمية تعالــج مشــاكل النــاس مهــام اختلفــت ألواهنــم وبيئاهتــم وأجناســهم، ويف 

مجيــع األزمنــة واألمكنــة بأحكامهــا وآداهبــا الراســخة. 

ومــن أعظــم براهــن ودالئــل ســعة رشيعــة اهلل تعــاىل، أنــه كلــام جتــددت مطالــب النــاس املتعــددة 

فقــد جــاءت الريعــة بأحــكام عامــة تتســع ملــا يتجــدد مــن املطالــب، وعليــه فــإن الريعة اإلســالمية 

تتســع لتعالــج كل مشــكالت اإلنســان املاضيــة، أو احلــارضة، أو املتجــددة.

)11  مفاتيح الغيب، للرازي، )30/ 562(.
)12  التحرير والتنوير، البن عاشور، )21/ 24(.
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ومــن دالئــل ســعة رشيعــة اهلل تعــاىل عــى عبــاده، أن وضــع هلــم الريعــة اإلســالمية الســمحة؛ 

ــكام  ــع اهلل   األح ــث وض ــهم، حي ــم ومعايش ــور حياهت ــا يف أم ــاس إليه ــم الن ــى حيتك حت

ــادئ؛ للعمــل هبــا، والســري عــى أساســها.  والفرائــض واألخــالق واملب

ــب الــرع احلكيــم أحكامــًا  وقــد جــاءت الريعــة بالرخصــة يف األحــكام الرعيــة فبعــد أن رتَّ

ــص لــه يف  رشعيــة عامــة ملختلــف األعــامل والتكاليــف ليقــوم هبــا اإلنســان يف حالتــه الطبيعيــة، رخَّ

ــه،  ــة علي ــامل الالزم ــام باألع ــن القي ــا م ــن فيه ــي ال يتمّك ــرج الت ــّقة واحل ــرار واملش ــاالت االضط ح

ــالة  ــرص الص ــا، كق ــن أدائه ــه م ــام ُيمّكن ــّهلها ب ــكام وس ــذه األح ــه ه ــف اهلل  عن ــد خّف فق

الرباعيــة إىل ثنائيــة يف الســفر، وإباحــة الفطــر يف رمضــان للمريــض واملســافر والعاجــز، وأكل امليتــة 

عنــد االضطــرار لدفــع اهلــالك عــن نفســه قــال تعــاىل: ژ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  

ــرة: 173[.  ہ    ژ ]البق

ــاىل: ژ گ  گ  ڳڳ    ــه تع ــا قول ــة ومرونته ــعة الريع ــى س ــة ع ــة الدال ــات الكريم ــن اآلي وم

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ژ ]البقــرة: 115[، ومعنــى اآليــة أينــام تولــوا يف حال ســريكم يف 

أســفاركم، يف صالتكــم التطــوع، ويف حــال مســايفتكم عدوكــم، يف تطوعكــم ومكتوبتكــم، فثــم وجه 

اهلل، وإذا منعتــم أن تصلــوا يف املســجد احلــرام أو يف بيــت املقــدس، فقــد جعلــت لكــم األرض مســجدًا 

فصلــوا يف أي بقعــة شــئتم مــن بقاعهــا)1(، وهــذا فيــه تســلية للرســول  وأصحابــه الذيــن 

أخرجــوا مــن مكــة وفارقــوا مســجدهم ومصالهــم)2(.

ــة،  ــات بالغي ــد ولفت ــه فوائ ــاىل: ژ ں  ں  ڻ  ڻ ژ في ــه تع ــة بقول ــة الكريم ــل اآلي وتذيي

إذ يــدل ذلــك عــى ســعة رمحتــه تعــاىل إذ يريــد التوســعة عــى عبــاده والتيســري عليهــم فهــو العليــم 

ــم)3(. بمصاحله

)11  جامع البيان، للطربي، )2/ 533(؛ الكشاف، للزخمري، )1/ 180(.
)12  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )1/ 390(.

)	1  الكشاف، للزخمري، )1/ 180(.
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ــاد وأعامهلــم يف األماكــن  كــام يــدل عــى إحاطتــه باألشــياء، وأنــه ســبحانه عليــم بمصالــح العب

ــة)1(.  ــٌل ملضمــون الرطي ــة تعلي كلِّهــا، واجلمل

وإظهار االسم اجلليل ژ ںژ يف مقام اإلضامر، فلم يقل: )إنه(؛ لرتبية املهابة)2(.

ــس يف  ــا لي ــم م ــم وال يكلفه ــاده يف دينه ــى عب ــع ع ــه يوس ــه وأن ــعة رمحت ــاد إىل س ــه إرش وفي

وســعهم)3(. 

وأن اهلل تعــاىل واســع يف ملكــه وُحْكمــه؛ إذ تضمنــت اآليــة حكــاًم، وحكمــة، وربطــا باســم اهلل 

الواســع.

)11  إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )1/ 150(.

)12  إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )1/ 186(.
)	1  فتح البيان يف مقاصد القرآن، للقنوجي، )1/ 260(.
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املبحث الثاين: 
من آثار إيامن العبد باسم اهلل الواسع

وفيه أربعة مطالب:

  املطلب األول: حمبة اهلل الواسع.

ــع  ــاء، واس ــرزق والعط ــع ال ــة، واس ــع الرمح ــرة، واس ــع املغف ــه واس ــات اهلل B أن ــن صف م

النعمــة واآلالء، واســع الفضــل واجلــود، وواســع العــدل واحلكمــة، فــإذا عــرف العبــد هــذه الصفات 

عــن اخلالــق  أثمــر ذلــك حمبتــه لربــه ومــواله، وأصبــح يتعبــد هلل تعــاىل هبــذه املحبة الناشــئة 

ــع  ــن واس ــك م ــده بذل ــى عب ــاىل ع ــط اهلل تع ــاىل، فيبس ــاهلل تع ــة ب ــعة الالئق ــة الس ــه لصف ــن معرفت ع

ــه اهلل  ــل وحيب ــه، ب ــب مرضات ــه وطل ــه وحمبت ــه يف عبوديت ــح علي ــه، ويفت ــه ورزق ــه وبركت ــه ورمحت فضل

تعــاىل كــام قــال C: ژ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ژ ]املائــدة: 54[، فمــن 

أجــلِّ صفــات عبــاد اهلل املؤمنــن الذيــن اصطفاهــم، أن اهلل تعــاىل ژ ہ    ہ ژ ، وحمبــة اهلل للعبــد 

ــل هبــا عليــه، وإذا أحــب اهلل عبــدًا يــرسَّ لــه  هــي أجــّل نعمــة أنعــم هبــا عليــه، وأفضــل فضيلــة تفضَّ

ن عليــه كل عســري، ووفقــه لفعــل اخلــريات وتــرك املنكــرات، وأقبــل بقلــوب عبــاده  األســباب، وهــوَّ

إليــه باملحبــة والــوداد.

ــرًا  ــول  ظاه ــة الرس ــف بمتابع ــد أن يتص ــه ال ب ــه، أن ــد لرب ــة العب ــوازم حمب ــن ل وم

وباطنــًا، يف أقوالــه وأعاملــه ومجيــع أحوالــه، كــام قــال تعــاىل: ژ ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  

ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ     ژ ]آل عمــران: 31[.

ــل،  ــض والنواف ــرب إىل اهلل بالفرائ ــن التق ــد م ــر العب ــد، أن يكث ــة اهلل للعب ــن الزم حمب ــام أن م ك

  ــع يف اإلقبــال عــى اهلل تعــاىل بعمــل الصاحلــات؛ لنيــل الدرجــات،  كــام قــال النبــي ويتوسَّ
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ْضــُت َعَلْيــِه،  َّــا اْفرَتَ ٍء َأَحــبَّ إَِلَّ ِم َب إَِلَّ َعْبــِدي بِــَيْ يف احلديــث الصحيــح عــن اهلل تعــاىل: »َوَمــا َتَقــرَّ

ــِه،  ــِذي َيْســَمُع بِ ــْمَعُه الَّ ــُت َس ــُه: ُكنْ ــإَِذا َأْحَبْبُت ــُه، َف ــى ُأِحبَّ ــِل َحتَّ ُب إَِلَّ بِالنََّوافِ ــرَّ ــِدي َيَتَق ــَزاُل َعْب ــا َي َوَم

ــُه،  ــا، َوإِْن َســَأَلنِي أَلُْعطَِينَّ ــي َيْمــِي هِبَ ــُه الَّتِ ــا، َوِرْجَل ــُش هِبَ ــي َيْبطِ ــَدُه الَّتِ ــِه، َوَي ــرِصُ بِ ــِذي ُيْب ُه الَّ ــرَصَ َوَب

ــُه«)1(. ــَتَعاَذيِن أَلُِعيَذنَّ ــِن اْس َوَلئِ

ومــن لــوازم حمبــة اهلل معرفتــه تعــاىل، واإلكثــار مــن ذكــره، فــإن املحبــة بــدون معرفــة بــاهلل ناقصــة 

ــب اهلل  ــره، وإذا أح ــن ذك ــر م ــب اهلل أكث ــن أح ــا، وم ــدت دعواه ــودة وإن وج ــري موج ــل غ ــدًا، ب ج

عبــدًا َقبِــل منــه اليســري مــن العمــل، وغفــر لــه الكثــري مــن الزلــل)2(.

ومناســبة تقديــم حمبــة اهلل تعــاىل لعبــاده بقولــه: ژ  ہ    ژ ؛ ألن حمبتــه  أصل كل ســعادة، 

فيثبتهــم عليــه ويثيبهــم بكرمــه أحســن الثــواب ژ    ہ ژ فيثبتــون عليه)3(.

ومــن لطائــف ختــم اآليــة باالســمن الكريمــن ژ ۉ  ۉ ژ أن الواســع إشــارة إىل كــامل القــدرة، 

ــه ســيجيء بأقــوام هــذا شــأهنم وصفتهــم  ــا أخــرب اهلل تعــاىل أن ــم إشــارة إىل كــامل العلــم، ومل والعلي

ــد ذلــك بأنــه كامــل القــدرة فــال يعجــز عــن هــذا املوعــود، كامــل العلــم فيمتنــع دخــول اخللــف  أكَّ

يف أخبــاره ومواعيــده)4(.

وحمبــة العبــد لربــه تعــاىل يف حــد ذاهتــا عبــادة، وقــد أثبــت القــرآن الكريــم أن املؤمنــن مــن العبــاد 

ــارة  ــح العب ــك برصي ــديد، وذل ــب ش ــه ح ــم هلل B بأن ــف حبه ــل ووص ــون اهلل ، ب حيب

فقــال تعــاىل:  ژ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ژ ]البقــرة: 165[، 

ويف ذلــك داللــة واضحــة عــى أن العبــد الصالــح ال يكتفــي بحــب اهلل B حبــًا عاديــًا، بــل ال بــد 

مــن أن يكــون احلــب أشــد مــن أي حــب آخــر، حتــى يكــون حبَّــًا يليــق بــاهلل جــل جاللــه.

)11  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع )8/ 105( )6502(.
)12  تيسري الكريم الرمحن، السعدي، )ص 235(.

)	1  نظم الدرر، للبقاعي، )6/ 191(.
)	1  مفاتيح الغيب، للرازي، )12/ 382(.
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فكيــف إذا كان هــذا احلــب الشــديد ناشــئًا عــن معرفــة ســعة رمحــة اهلل تعــاىل ومغفرتــه ورزقــه 

وفضلــه!، وحتــى ال جينــح العبــد يف هــذا احلــب إىل مــا خيالفــه، ويبتــدع أســاليب جديــدة يف التعبــري 

عــن حبــه ليســت مــن الديــن يف يشء؛ فقــد بــنَّ القــرآن الكريــم ضوابــط هــذا احلــب وحــدوده، فقــال 

ــران: 31[. ــاىل:  ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ     ژ ]آل عم تع

  املطلب الثاين: سعة رجاء العبد بربه الواسع.

إن ســعة رجــاء العبــد بــاهلل الواســع تظهــر فيــه العبوديــة احلقيقيــة، وشــدة االفتقــار إىل اهلل تعــاىل، 

واالســتمرار يف دعائــه جــل وعــال؛ لرتقــب إحســانه الــذي ال يســتغني عنــه العبــد طرفــة عــن.

ــه وأصبــح دائــم  ــه ب ــه، تعلــق قلب ــه مــراده ومطلوب ــه، وحصــل ل ــد برب وكلــام اشــتد رجــاء العب

ــع. ــاىل الواس ــمه تع ــة باس ــه املتعلق ــامئه وصفات ــر يف أس ــل والتفك التأم

وإن مــن أرشف املنــازل وأنفعهــا للقلــب التــي يســعى إليهــا املؤمــن، ســعة الرجــاء بــاهلل الواســع، 

وإذا وصــل إليهــا اندفــع عــن قلبــه اليــأس والقنــوط مــن رمحــة اهلل تعاىل، كـــام قـــال تعــــاىل: ژ ىئ  

ــه  ــالم طمع ــه الس ــم علي ــق إبراهي ــو)1(، فعلَّ ــعراء: 82[، أي: أرج ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ      ژ ]الش

ورجــاءه بمغفــرة اهلل الواســع؛ ألنــه ال يقــدر عــى مغفــرة الذنــوب يف الدنيــا واآلخــرة إال اهلل جــل يف 

عــاله، وفيــه داللــة عــى أن الرجــاء باهلل الواســع أمــر قلبــي رضوري ال يمكــن لقلــب العبد االســتغناء 

عنــه طرفــة عــن، وال تطيــب حياتــه إال بــه، حيــث إنــه يرجــو مــن ربــه مغفــرة ذنوبــه حتــى لــو تكــرر 

وقوعهــا منــه، كــام جــاء عــن  أيب هريــرة  قــال: ســمعت النبــي  قــال: »إِنَّ َعْبــًدا 

ــاَم َقــاَل: َأَصْبــُت - َفاْغِفــْر ِل، َفَقــاَل  ــاَم َقــاَل َأْذَنــَب َذْنًبــا - َفَقــاَل: َربِّ َأْذَنْبــُت - َوُربَّ َأَصــاَب َذْنًبــا - َوُربَّ

ْنــَب َوَيْأُخــُذ بـِـِه؟ َغَفــْرُت لَِعْبــِدي، ُثــمَّ َمَكــَث َمــا َشــاَء اهللَُّ ُثــمَّ  ــا َيْغِفــُر الذَّ ــُه: َأَعلـِـَم َعْبــِدي َأنَّ َلــُه َربًّ َربُّ

)11  معال التنزيل، للبغوي، )6/ 118(.
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َأَصــاَب َذْنًبــا، َأْو َأْذَنــَب َذْنًبــا، َفَقــاَل: َربِّ َأْذَنْبــُت - َأْو َأَصْبــُت - آَخــَر، َفاْغِفــْرُه؟ َفَقــاَل: َأَعلـِـَم َعْبــِدي 

ــاَم  ْنــَب َوَيْأُخــُذ بـِـِه؟ َغَفــْرُت لَِعْبــِدي، ُثــمَّ َمَكــَث َمــا َشــاَء اهللَُّ، ُثــمَّ َأْذَنــَب َذْنًبــا، َوُربَّ ــا َيْغِفــُر الذَّ َأنَّ َلــُه َربًّ

ــَم  ــاَل: َأَعلِ ــْرُه ِل، َفَق ــَر، َفاْغِف ــُت - آَخ ــاَل َأْذَنْب ــُت - َأْو َق ــاَل: َربِّ َأَصْب ــاَل: َق ــا، َق ــاَب َذْنًب ــاَل: َأَص َق

ْنــَب َوَيْأُخــُذ بـِـِه؟ َغَفــْرُت لَِعْبــِدي َثاَلًثــا، َفْلَيْعَمــْل َمــا َشــاَء«)1(. ــا َيْغِفــُر الذَّ َعْبــِدي َأنَّ َلــُه َربًّ

ومــن أبــواب ســعة رجــاء العبــد بربــه الواســع مــا يرجــوه العبــد مــن ربــه الواســع عنــد النــكاح 

ــاىل: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ــال تع ــام ق ــريًا، ك وإن كان فق

ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ژ ]النــور: 32[، فلــام كان للــزواج ُكَلــف هُيــاب ألجلهــا؛ ملــا ُطبـِـع اآلدمــي عليــه 

مــن اهللــع يف قلــة الوثــوق بالــرزق، أجــاب مــن كأنــه قــال: قــد يكــون اإلنســان غــري قــادر لكونــه 

معَدمــًا، بقولــه: ژ پ   ڀ ژ ، أي كل مــن ذكــر مــن حــر أو عبــد، والتعبــري باملضــارع يشــعر بأنــه قــد 

ــه الكــامل كلــه،  يكــون يف النــكاح ضيــق وســعة ژ ڀ  ژ ، أي مــن املــال ژ  ڀ  ڀ ژ ، أي الــذي ل

إذا تزوجــوا ژ ٺ  ٺٺ  ژ ؛ ألنــه قــد كتــب لــكل نفــس رزقهــا فــال يمنعكــم فقرهــم مــن إنكاحهــم،         

ژ ٺ ٿ ژ غنــي ذو ســعة ال يعجــزه إغنــاء اخلالئــق، فــال نفــاد لنعمتــه وال غايــة لقدرتــه، ژ ٿ ژ 

يبســط الــرزق ملــن يشــاء ويقــدر حســبام تقضيــه احلكمــة واملصلحــة)2(.

ــوم  ــان إرادة العم ــاين؛ لبي ــتئناف بي ــة: ژ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ ژ اس ومجل

يف مجيــع األحــوال، إذ وعــد اهلل املتــزوج إن كان فقــريًا أن يغنيــه، وإغنــاؤه تيســري الغنــى إليــه يف مجيــع 

ــن، أي ال  ــد اجلانب ــر أح ــن فق ــكاح م ــن الن ــًا م ــون وازع ــى يك ــا عس ــة مل ــا إزاح ــوال)3(، وفيه األح

يمنعــن فقــر اخلاطــب أو املخطوبــة مــن املناكحــة، فــإن يف فضــل اهلل  غنيــة عــن املــال، فإنــه فقــر 

أحــد غــاٍد روائــح يــرزق مــن يشــاء مــن حيــث ال حيتســب)4(. 

)11  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التوحيد، باب يريدون أن يبدلوا كالم اهلل، )9/ 145( )7507(.
)12  نظم الدرر، للبقاعي، )13/ 265(.

)	1  التحرير والتنوير، البن عاشور، )18/ 217(.
)	1  إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )6/ 171(.
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ــه ســبحانه ذو ســعة ال ينقــص  رة ملــا قبلهــا ومؤكــدة، واملــراد أن ومجلــة ژ ٺ  ٿ  ٿ ژ مقــرِّ

مــن ســعة ملكــه غنــى مــن يغنيــه مــن عبــاده، عليــم بمصالــح خلقــه، يغنــي مــن يشــاء ويفقــر مــن 

.)1(
 ــاء يش

ــاىل  ــن هلل تع ــن الكريمت ــة بالصفت ــة الكريم ــذه اآلي ــم ه ــف واألرسار يف خت ــل اللطائ ــن مجي وم

يف قولــه: ژ ٺ  ٿ  ٿ ژ ، الســعة تضــاف مــرة إىل العلــم إذا اتســع وأحــاط باملعلومــات الكثــرية، 

وتضــاف مــرة إىل اإلحســان وبــذل النعــم، وكيفــام قــّدر وعــى أي يشء نــزل، فالواســع املطلــق هــو اهلل 

تعــاىل؛ ألنــه إن نظــر إىل علمــه فــال ســاحل لبحــر معلوماتــه، وإن نظــر إىل إحســانه ونعمــه فــال هنايــة 

ملقدوراتــه.

والـــذي يؤخــــذ مــــن اســتقراء القــــرآن وصــف الواســع املطلــق إنــام يــراد بــه ســعة الفضـــل 

والنعمــة؛ ولذلــك ُيقــرن بوصــف العلــم ونحــوه قــال تعــاىل: ژ ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  

ــز  گ  گ  ڳ    ژ ]النســاء: 130[، أمــا إذا ذكــرت الســعة بصيغــة الفعــل فــرياد هبــا اإلحاطــة فيــام متيَّ

ــراف: 89[ )2(. ــاىل: ژ ڌ  ڌ  ڎ         ڎ  ڈڈ  ژ ]األع ــه تع ــه كقول ب

ومــن أبــواب ســعة رجــاء العبــد بربــه الواســع، بــاب الطمــع فيــام عنــد اهلل مــن عطــاء دنيــوي 

وأخــروي، والرجــاء يف فضــل اهلل وإحســانه، كــام قــال تعــاىل عنــد حــدوث الطــالق: ژ ژ ڑ    ڑ  

ــن  ــام ع ــد منه ــي كل واح ــاىل يغن ــإن اهلل تع ــاء: 130[، ف ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ    ژ  ]النس

ــن  ــه م ــه يغني ــام بأن ــد منه ــد كل واح ــا وع ــرة، ومل ــال والع ــه، يف امل ــف صنع ــه ولطائ ــه بفضل صاحب

ــة،  ــع الرمح ــل، واس ــع الفض ــرزق، واس ــع ال ــاىل واس ــه تع ــعًا؛ ألن ــه واس ــه بكون ــف نفس ــعته وص س

واســع القــدرة، واســع العلــم، فلــو ذكــر تعــاىل أنــه واســع يف كــذا الختــص ذلــك بذلــك املذكــور، 

ولكنــه ملــا ذكــر الواســع ومــا أضافــه إىل يشء معــّن دلَّ عــى أنــه واســع يف مجيــع الكــامالت)3(.

)11  فتح البيان يف مقاصد القرآن، للقنوجي، )9/ 215(.
)12  التحرير والتنوير، البن عاشور، )18/ 217(.

)	1  املحرر الوجيز، البن عطية، )2/ 121(؛ مفاتيح الغيب، للرازي، )11/ 238(.
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ــد  ــع عن ــه الواس ــن رب ــد م ــوه العب ــا يرج ــع، م ــه الواس ــد برب ــاء العب ــعة رج ــواب س ــن أب وم

ــاىل: ژ ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ   ــه تع ــام يف قول ــاق، ك اإلنف

فكــم الفقــر، بالصدقــة وأدائكــم الــزكاة الواجبــة عليكــم  ۅ  ۅ  ۉ     ژ ]البقــرة: 268[، فالشــيطان خُيوِّ

ــه  يف أموالكــم؛ لتمســكوا مــا بأيديكــم فــال تنفقــوه يف مرضــاة اهلل، ژ ۇ  ۇۆ   ژ مــع هني

ق، وربنــا  إياكــم عــن اإلنفــاق خشــية اإلمــالق، يأمركــم باملعــايص واملآثــم واملحــارم وخمالفــة اخلــالَّ

 يقــول: ژ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ژ يعنــي أن اهلل  يعدكــم أهيــا املؤمنــون، أن يســرت عليكم 

فحشــاءكم، بصفحــه لكــم عــن عقوبتكــم عليهــا، فيغفــر لكــم ذنوبكــم بالصدقــة التــي تتصدقــون،   

ــل عليكــم مــن عطايــاه ويســبغ عليكــم يف  ژ ۋۋ  ژ ويعدكــم أن خُيِْلــف عليكــم مــن صدقتكــم، فيتفضَّ

فكــم الشــيطان مــن الفقــر. أرزاقكــم، وذلــك يف مقابلــة مــا أمركــم الشــيطان بالفحشــاء، ومقابلــة مــا خوَّ

ــه  ــع يرزق ــاىل الواس ــإن اهلل تع ــتحبة، ف ــة واملس ــات الواجب ــاىل النفق ــبيل اهلل تع ــق يف س ــن أنف فم

ــة،  ــوم القيام ــا ي ــه وتوفيته ــواب نفقت ــول ث ــرب، وحص ــروح والق ــب وال ــم القل ــدر ونعي ــراح الص ان

وليــس هــذا عظيــاًم عليــه؛ ألنــه ژ ۅ  ژ الفضــل واملغفــرة، عظيــم اإلحســان، قــادر ســبحانه عــى 

إغنــاء عبــاده املنفقــن، ژ ۉ ژ بــام يصــدر مــن عبــاده مــن النفقــات قليلهــا وكثريهــا، رسهــا وعلنهــا، 

فيجازهيــم عليهــا مــن ســعته وفضلــه وإحســانه)1(.

ومــن اللطائــف يف اآليــة الكريمــة: لفظــان يــدالن عــى كــامل املغفــرة، أحدهــا: التنكــري يف لفظــة 

املغفــرة، واملعنــى مغفــرة أيُّ مغفــرة، والثــاين: قولــه: ژ ۈ  ٴۇ ژ فقولــه: ژ ٴۇ ژ متعلــق بمحذوف 

هــو صفــة ملغفــرة مؤكــدة لفخامتهــا التــي أفادهــا تنكريهــا، ويــدل عــى كــامل حــال هــذه املغفــرة؛ ألن 

كــامل كرمــه وهنايــة جــوده معلــوم جلميــع العقــالء، وكــون املغفــرة منــه معلــوم أيضــًا لــكل أحــد، 

فلــام َخــصَّ هــذه املغفــرة بأهنــا منــه، ُعِلــم أن املقصــود تعظيــم حــال هــذه املغفــرة، ألن ِعَظــم املعطــي 

يــدل عــى ِعظــم العطيــة)2(.

ــعدي،         ــن، للس ــم الرمح ــري الكري ــري، )1/ 700(؛ تيس ــن كث ــم، الب ــرآن العظي ــري الق ــربي، )5/ 571(؛ تفس ــان، للط ــع البي )11  جام
.)115 )ص 

)12  مفاتيح الغيب، للرازي، )7/ 56(؛ إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )1/ 262(.
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ــل يف الدنيــا،  ومــن اللطائــف كذلــك: أن الفضــل يف قولــه تعــاىل: ژ ۋۋ  ژ هــو اخللــف املعجَّ

وهــذا الفضــل حيتمــل وجوهــًا ثالثــة: 

أحدها: أن املراد من هذا الفضل الفضيلة احلاصلة للنفس وهي فضيلة اجلود والسخاء.

والثاين: أنه متى حصل ملكة اإلنفاق زالت عن الروح هيئة االشتغال بلذات الدنيا والتهالك يف مطالبها.

والثالــث: أنــه مهــام ُعــرف مــن اإلنســان كونــه منفقــًا ألموالــه يف وجــوه اخلــريات مالــت القلــوب 

إليــه فــال يضايقونــه يف مطالبــه، فحينئــذ تنفتــح عليــه أبــواب الدنيــا؛ وألن أولئــك الذيــن أنفــق مالــه 

عليهــم يعينونــه بالدعــاء واهلمــة فيفتــح اهلل عليــه أبــواب اخلــري)1(.

ــاىل: ژ چ  ڇ   ــه تع ــع، قول ــه الواس ــد برب ــاء العب ــعة رج ــواب س ــة يف أب ــات الكريم ــن اآلي وم

گ   گ   گگ   ک   ک      ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ        ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  

ڳ    ژ  ]البقــرة: 261[، ففــي اآليــة التحريــض عــى العطــاء والعمــل والصدقــة واإلنفــاق يف ســبيل اهلل، 

ممــا يثــري يف نفــوس الســامعن االســتراف ملــا يلقــاه هلــذه األعــامل الصاحلــة.

ومــن لطائــف اآليــة الكريمــة: أن يف املثــل املــرضوب يف اآليــة مــن تشــبيه املعقــول باملحســوس 

واملشــبَّه بــه هيــأة معلومــة، وفيــه إحضــار لصــورة املضاعفة التــي كان العبــد يشــاهدها ببرصه فيشــاهد 

هــذه املضاعفــة ببصريتــه، فيقــوى شــاهد اإليــامن مــع شــاهد العيــان، فتنقــاد النفــس مذعنــة لإنفــاق 

لــة هلــذه املضاعفــة اجلزيلــة واملنــة اجلليلــة)2(. ســاحمة هبــا مؤمِّ

ومــن اللطائــف يف قولــه تعــاىل: ژ ک  ک     ک  گگ  ژ أن املضاعفــة درجــات كثــرية ال يعلمهــا 

ق عليــه، وأوقــات ذلــك وأماكنه،  ق وأحــوال املتصــدَّ إال اهلل تعــاىل؛ ألهنــا ترتتــب عــى أحــوال املتصــدِّ

ووقوعهــا موقعهــا، ولإخــالص وقصــد االمتثــال وحمبــة اخلــري للنــاس واإليثــار عــى النفــس، وغــري 

ذلــك ممــا حيــف بالصدقــة واإلنفــاق، تأثــري يف تضعيف األجــر)3(.

)11  مفاتيح الغيب، للرازي، )7/ 57(.
)12  التحرير والتنوير، البن عاشور، )3/ 41(؛ تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص 112(.

)	1  مفاتيح الغيب، للرازي، )7/ 40(؛ التحرير والتنوير، البن عاشور، )3/ 41(؛ تيسري الكريم الرمحن، للسعدي،  )ص 112(.
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فــاهلل تبــارك وتعــاىل واســع الفضــل، واســع العطــاء، واســع القــدرة عــى املجــازاة عــى اجلــود 

ــه  ــل وال حيفي ــه نائ ــا، ال ينقص ــتحق عليه ــا يس ــة م ــات، وكيفي ــر اإلنفاق ــم، بمقادي ــال عليه واإلفض

ســائل، فــال يتوهــم املنفــق أن تلــك املضاعفــة فيهــا نــوع مبالغــة؛ ألن اهلل تعــاىل ال يتعاظمــه يشء وال 

ينقصــه العطــاء عــى كثرتــه، ومــع هــذا فهــو عليــم بمــن يســتحق هــذه املضاعفــة ومــن ال يســتحقها، 

فيضــع املضاعفــة يف موضعهــا لكــامل علمــه وحكمتــه. ومتــى كان األمــر كذلــك مل يــرص عمــل العامل 

ضائعــًا عنــد اهلل تعــاىل)1(.

  املطلب الثالث: عدم القنوط من رمحة اهلل تعاىل ومغفرته.

اهلل  يفتــح أبــواب رمحتــه عــى مصاريعهــا بالتوبــة، ويطمــع يف رمحتــه ومغفرتــه املرسفن 

ــه غــري قانطــن وال يائســن  ژ  ۀ   ــة إلي ــوا عــى أنفســهم باملعــايص، ويدعوهــم إىل األوب ــن أرسف الذي

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ ژ ]الزمر: 53[، إهنا 

الرمحــة الواســعة واملغفــرة التــي تســع كل معصيــة، كائنــة مــا كانــت مهــام َعُظمــت يف عــن مرتكبهــا، 

فمــن ســعة مغفــرة اهلل تعــاىل أنــه يســرت عــى الذنــوب كلهــا بعفــوه عــن أهلهــا وتركــه عقوبتهــم عليهــا 

إذا تابــوا منهــا؛ ألنــه  واســع الفضــل واملغفــرة ژ ۀ  ہ  ہ  ہ ژ ]النجــم: 32[.

عــن أنــس بــن مالــك ، قــال: ســمعت رســول اهلل  يقــول: قــال اهلل تبــارك 

ــَك َمــا َدَعْوَتنـِـي َوَرَجْوَتنـِـي َغَفــْرُت َلــَك َعــَى َمــا َكاَن فِيــَك َوالَ ُأَبــاِل، َيــا اْبــَن  وتعــاىل: »َيــا اْبــَن آَدَم إِنَّ

ــْو  ــَك َل ــَن آَدَم إِنَّ ــا اْب ــاِل، َي ــَك، َوالَ ُأَب ــْرُت َل ــَتْغَفْرَتنِي َغَف ــمَّ اْس ــاَمِء ُث ــاَن السَّ ــَك َعنَ ــْت ُذُنوُب ــْو َبَلَغ آَدَم َل

ــا َمْغِفــَرًة«)2(. ُك ِب َشــْيًئا ألََتْيُتــَك بُِقَراهِبَ ــا ُثــمَّ َلِقيَتنِــي الَ ُتــْرِ ــَراِب األَْرِض َخَطاَي َأَتْيَتنِــي بُِق

)11  مفاتيح الغيب، للرازي، )7/ 40(؛ تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص 112(.
)12  أخرجه الرتمذي يف سننه أبواب الدعوات عن رسول اهلل ، باب يف فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رمحة اهلل بعباده، 

.)3540( )440/5(
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وعنــد قولــه تعــاىل: ژ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭڭ  ۇ  

ۇ   ۆ   ۆ ژ ]الزمــر: 53[، عــرة لطائــف تــدّل عــى كــامل رمحــة اهلل تعــاىل ومغفرتــه، وعــدم القنــوط 

منهــا، وهــي:

ة باحلاجــة والذلــة واملســكنة، والالئــق بالرحيــم  ى املْذنـِـب بالعبــد والعبوديــة مفــرسَّ أوالً: أنــه ســمَّ

الكريــم إفاضــة اخلــري والرمحــة عــى املســكن املحتــاج.

 ثانيــًا: أنــه تعــاىل أضافهــم إىل نفســه بيــاء اإلضافــة فقــال: ژ ۀ  ہ  ہ  ژ ، ورشف اإلضافة 

إليــه يفيــد األمــن من العــذاب. 

ثالثــًا: أنــه تعــاىل قــال: ژ  ہ  ہ  ہ  ژ ، ومعنــاه أن رضر تلــك الذنــوب مــا عــاد إليــه بــل 

ــد إليهــم، فيكفيهــم مــن تلــك الذنــوب عــود مضاّرهــا إليهــم، وال حاجــة إىل إحلــاق رضر  هــو عائ

آخــر هبــم. 

ــاء،  ــرًا بالرج ــذا أم ــون ه ــوط فيك ــن القن ــم ع ــال: ژ ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ژ ، هناه ــه ق ــًا: أن رابع

ــرم.  ــه إال الك ــق ب ــال يلي ــاء ف ــر بالرج ــم إذا أم والكري

خامســًا: أنــه تعــاىل قــال أوالً: ژ ۀچ وكان األليــق أن يقــول: ال تقنطــوا مــن رمحتــي، لكنــه 

ــا،  ــامء اهلل وأجّله ــم أس ــا: ژ ےے ژ أعظ ــال: ژ ھ  ھ ھ  ھ  ےے  ژ ؛ ألن قولن ــظ، وق ــذا اللف ــرك ه ت

فالرمحــة املضافــة إليــه جيــب أن تكــون أعظــم أنــواع الرمحــة والفضــل.

ــوب  ــر الذن ــه يغف ــول: إن ــب أن يق ــال: ژ ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ژ ، كان الواج ــا ق ــه مل ــًا: أن سادس

مجيعــًا، ولكنــه مل يقــل ذلــك، بــل أعــاد اســم ژ ۓژ وقــرن بــه لفظــة ژ ۓ ژ املفيــدة ألعظــم وجــوه 

ــدل عــى املبالغــة يف الوعــد بالرمحــن.  ــد، وكل ذلــك ي التأكي

ســابعًا: أنــه لــو قــال: ژ  ڭ     ڭ ژ ، لــكان املقصــود حاصــاًل، لكنــه أردفــه باللفــظ الــدال عــى 

التأكيــد فقــال: ژ ڭڭ  ژ وهــذا أيضــا مــن املؤكــدات. 
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ثامنًا: أنه وصف نفسه بكونه ژ ۆ ژ ، ولفظ الغفور يفيد املبالغة. 

ــدة عــى املغفــرة فــكان قــــوله:         ــد فائ ــه ژ  ۆ ژ والرمحــة تفي ــه وصــف نفســه بكون تاســعًا: أن

ژ ۇ ۇ ۆ ژ ، إشــارة إىل إزالــة موجبــات العقــاب، وقولــه: ژ   ۆ ژ إشــارة إىل حتصيــل موجبــات 

الرمحــة والثــواب. 

عــارشًا: أن قولــه: ژ ۇ     ۇ   ۆ          ۆ ژ يفيــد احلــرص، ومعنــاه أنــه ال غفــور وال رحيــم إال هــو، 

وذلــك يفيــد الكــامل يف وصفــه ســبحانه بالغفــران والرمحــة)1(.

ــاىل: ژ گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ژ  ــه تع ــم يف قول ــرآن الكري ــة الق ــن بالغ وإن م

ــف  ــة أدق يف وص ــة املبالغ ــة صيغ ــر(؛ ألن دالل ــل )غاف ــال ژ ڳ  ژ ومل يق ــبحانه ق ــه س ــه: 82[، أن ]ط

ــار يقبلــه إن كان صادقــًا يف  قبــول اهلل تعــاىل لتوبــة عبــده، حتــى ولــو أذنــب العبــد آالف املــرات، فالغفَّ

توبتــه وإنابتــه ورجوعــه إىل مــواله جــل يف عــاله.

  املطلب الرابع: اكتساب صفة السعة يف حدود قدرة العبد.

ــد تبقــى نســبية  اهلل  ژ ٺ  ٿ ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ ژ ]الشــورى: 11[،  فســعة العب

لســعة اهلل تعــاىل، ولكــن عــى العبــد أن يســعى ويبــذل وجياهــد عــى أن يتخلــق هبــذه الصفــة الكريمــة 

بــام يناســب قدرتــه وحــدوده، فــرييب نفســه عــى أن يكــون واســعًا بحســب املعــاين التــي عرفهــا مــن 

اســم ربــه الواســع، فــاهلل تعــاىل الواســع املطلــق يف مغفرتــه ورمحتــه ورزقــه وجــوده وكرمــه وعلمــه 

وحلمــه وحكمتــه...، وكل صفــة جيــوز للعبــد أن يتخلــق هبــا، ينبغــي عليــه أن جيتهــد يف تكميــل نفســه 

هبــا، وأن يطــرق بــاب كل ُخُلــق كريــم فاضــل فيأخــذ منــه أوســعه، مــن ســعة يف العلــم النافــع وطلبــه 

ــفِّ  ــه، وك ــة الوج ــن طالق ــالق م ــعة يف األخ ــادة، أو س ــة والعب ــعة يف الطاع ــه، أو س ــتكثار من واالس

)11  مفاتيح الغيب، للرازي، )27/ 464(؛ الدر املصون، للسمن احللبي، )9/ 433(.
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األذى، وبــذل النــدى، أو ســعة يف الصــدر مــن الصفــح والعفــو والصــرب وكظــم الغيــظ، أو الســعة يف 

 : إعانــة املحتاجــن مــن املســلمن بجــاٍه، أو شــفاعة، أو تفريــج كربــة، أو مشــورة، قــال

»لــن تســعوا النــاس بأموالكــم، ولكــن يســعهم منكــم بســط الوجــه وحســن اخللــق«)1(.

وعنــد اســتقراء نصــوص الوحيــن يف جانــب األخــالق، نجــد أهنــا غــري مقتــرصة عــى جانــب 

ــة،  ــرة والباطن ــانية الظاه ــا اإلنس ــاة وجوانبه ــه احلي ــة أوج ــالق يف كاف ــمل األخ ــام تش ــن، وإن مع

والفرديــة واالجتامعيــة، واملحليــة والعامليــة، ومــن األخــالق احلســنة التــي جــاء احلــث عليهــا، والتــي 

ــه مــن  ــواب والتوســعة علي ــًا الث ــع فيهــا مــع نفســه، ومــع غــريه، راجي ينبغــي عــى املســلم أن يتوسَّ

اهلل ، الصــرب، واحللــم، والعفــو، والصفــح، والســامحة، واإلحســان، واللــن، واإلخــالص، 

والصــدق، والوفــاء، واألمانــة، والعــدل، والفضــل، والعفــة، والتعــاون، واإليثــار، والبــذل، 

والســخاء، والرتاحــم، وصلــة األرحــام، واالعتــدال، وطيــب القــول، والتثبــت، والثبــات عــى احلــق، 

ــتى،  ــاليب ش ــاىل بأس ــا اهلل تع ــة قرره ــالق قرآني ــا أخ ــر، وكله ــن املنك ــي ع ــروف والنه ــر باملع واألم

وأوردهــا بأحســن احلديــث، ودعمهــا بالقصــص احلــق يف كتابــه الكريــم. وســأقترص يف هــذا املطلــب 

ــالق: ــعة يف األخ ــد للس ــوذج واح ــى رضب نم ع

الســعة يف العفــو والصفــح عــن املــيء، ويــدل عليــه قولــه تعــاىل: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  

ژ  گ   گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ      ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  

]النــور: 22[، وهــذه اآليــة نزلــت يف شــأن أيب بكــر الصديــق   وأرضــاه - فقــد أخــرج البخــاري 

َأَهــا  ــا َأْهــُل اإِلْفــِك َمــا َقاُلــوا، َفَبَّ َم، ِحــنَي َقــاَل هَلَ »مــن َحِديــِث َعائَِشــَة َزْوِج النَّبـِـيِّ َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلَّ

ــْرَ  ــور: 11[ الَع ــَزَل اهللَُّ:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ   ]الن ــِث َفَأْنـ ــَن احَلِدي ــًة ِم ــي َطائَِف َثنِ ــوا، ُكلٌّ َحدَّ ــا َقاُل َّ اهللَُّ ِم

ــُه: َواهللَِّ الَ  ــِه ِمنْ ــَطٍح لَِقَراَبتِ ــَى ِمْس ــُق َع ــُق، َوَكاَن ُينِْف ي دِّ ــٍر الصِّ ــو َبْك ــاَل َأُب ــَراَءيِت، َفَق ــا يِف َب َه ــاِت ُكلَّ اآلَي

ُأْنِفــُق َعــَى ِمْســَطٍح َشــْيًئا َأَبــًدا، َبْعــَد الَّــِذي َقــاَل لَِعائَِشــَة. َفَأْنــَزَل اهللَُّ: ژ ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  

)11  أخرجه البزار يف مسنده، )177/15( )8544(؛ والبيهقي يف شعب اإليامن، )401/10( )7695(؛ وحسنه احلافظ ابن حجر يف فتح 
الباري، )459/10(.
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ــَة  ــَر اهللَُّ ِل، َفَرَجــَع إىَِل ِمْســَطٍح النََّفَق ــَى َواهللَِّ إيِنِّ أَلُِحــبُّ َأْن َيْغِف ــو َبْكــٍر: َب ــاَل َأُب ــَة َق ڇ  ڇ  ڇ ژ اآلَي

ــُه َأَبــًدا «)1(.  الَّتِــي َكاَن ُينِْفــُق َعَلْيــِه، َوَقــاَل: َواهللَِّ الَ َأْنِزُعَهــا َعنْ

وإن كان نــزول اآليــة يف شــأن أيب بكــر_ _بإمجــاع املفرسيــن، إال أن ذلك ال يمنــع عمومها 

يف غــريه؛ ألن العــربة لعمــوم الّلفــظ ال خلصــوص الســبب)2(، قــال ابــن عطيــة : " غــري أن اآليــة 

تتنــاول األمــة إىل يــوم القيامــة بــأن ال يغتــاظ )ذو فضــل وســعة( فيحلــف أن ال ينفــع مــن هــذه صفتــه 

ــر")3(. غابر الده

ــل يشــمل  ــة ال خيتــص بالســعة يف األمــوال فقــط، ب ــراد بالســعة يف اآلي ــه أن امل وممــا ال شــك في

ــاىل  ــر اهلل تع ــك؛ ألم ــب ذل ــام وج ــه، ورب ــدوب إلي ــن من ــو حس ــيء، وه ــن امل ــح ع ــو والصف العف

املؤمنــن إذا أســاء إليهــم بعــض إخواهنــم املســلمن أن يعفــوا عــن إســاءهتم ويصفحــوا، ولــو مل يــدل 

ــة لكفــى)4(.  ــه إال هــذه اآلي علي

ومن اللطائف التفسريية يف اآلية الكريمة:

أوالً: ملــا كان الســياق والســباق واللحــاق موضحــًا للمــراد، مل حيتــج إىل ذكــر أداة النفــي فقــال: 

ــم  ــت بينه ــم، وإن كان ــنوا إليه وا يف أن حيس ــرصِّ ــاه: ال ُيق ــوا(، ومعن ــل )أن ال يؤت ژ ڇ  ڇ  ژ ، ومل يق

وبينهــم شــحناء لذنــب اقرتفــوه)5(. 

ثانيــًا: ملــا كان النهــي عــن ذلــك غــري رصيــح يف العفــو يف صــدر اآليــة، عطــف عليــه مرصحــًا 

ــتار  ــن أس ــه م ــلبونه علي ــام يس ــوه ب ــوه ويغط ــأن يمح ــم ب ــن زلله ــال: ژ ڈ  ژ أي ع ــود فق باملقص

احللــم حتــى ال يبقــى لــه أثــر. وملــا كان املحــو ال ينفــي التذكــر قــال: ژ ڈژ ژ أي يعرضــوا عنــه 

)11  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األيامن والنذور، باب اليمن فيام ال يملك، ويف املعصية ويف الغضب، )8/ 138( )6679(.
)12  بيان املعاين، للعاين، )6/ 117(.

)	1  املحرر الوجيز، البن عطية، )4/ 173(.
)	1  مفاتيح الغيب، للرازي، )23/ 352(؛ أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، )5/ 487(.

)	1  نظم الدرر، للبقاعي، )13/ 238(؛ فتح البيان، للقنوجي، )9/ 190(.
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أصــاًل ورأســًا، فــال خيطــروه هلــم عــى بــال؛ ليثمــر ذلــك اإلحســان، ومنــه الصفــوح وهــو الكريــم)1(. 

ــح أن  ــاين، والصف ــن اجل ــاوز ع ــو أن يتج ــح: أن العف ــو والصف ــن العف ــرق ب ــوا يف الف ــًا: قال ثالث

ــب)2(.  ــح بالقل ــل، والصف ــو بالفع ــل: العف ــه. وقي ــى جرم يتناس

ــى  ــه ع ــه وّطْول ــه ومنّ ــبحانه بفضل ــل س ــاب، أقب ــي كل عت ــاب تن ــذة اخلط ــت ل ــا كان ــًا: مل رابع

ــًا مــن أن يشــدد عليهــم  ــًا يف أن يفعلــوا بغريهــم مــا حيبــون أن يفعــل هبــم، مرهب أويل الفضــل، مرغب

إن شــددوا فقــال: ژ ژ  ڑ  ژ أي يــا أويل الفضــل ژ ڑ  ک  ک  ژ أي امللــك األعظــم ژ کک   ژ أي مــا 

قرصتــم يف حقــه)3(. 

خامســًا: قولــه تعــاىل يف هــذه اآليــة الكريمــة: ژ  ژ ڑ  ڑ  ک  ک  کک   ژ ، دليــل عــى أن العفــو 

والصفــح عــن املــيء املســلم مــن موجبــات غفــران الذنــوب، واجلــزاء مــن جنــس العمــل)4(.

سادسًا: ُحِذف مفعول ژ ڑ  ک  ک  ژ للعلم به، أي يغفر لكم ذنوبكم)5(.

ســابعًا: جــاء عطــف قولــه تعــاىل: ژ گ  گ  گ  ژ عــى مجلــة ژ ژ ڑ  ڑ  ک  ک  کک   ژ ؛ لزيادة 

الرتغيــب يف العفــو والصفح)6(.

ثامنــًا: هــذه اآليــة دليــل عــى النفقــة عــى القريــب، وأنــه ال تــرتك النفقــة واإلحســان بمعصيــة 

اإلنســان، واحلــث عــى العفــو والصفــح، ولــو جــرى عليــه مــا جــرى مــن أهــل اجلرائــم)7(.

)11  نظم الدرر، للبقاعي، )13/ 238(.
)12  فتح البيان، للقنوجي، )9/ 190(.

)	1  نظم الدرر، للبقاعي، )13/ 238(.
)	1  أضواء البيان، للشنقيطي، )5/ 487(.
)	1  أضواء البيان، للشنقيطي، )5/ 487(.

)	1  التحرير والتنوير، البن عاشور، )18/ 189(.
))1  تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص 565(.
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وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه أن الســعة تتفــاوت بــن إنســان وآخــر، وتتفــاوت يف كل ُخُلــق وآخــر، 

وذلــك بحســب مــا وهبــه اهلل C لــكل إنســان مــن قــدرات ماديــة، وعقليــة، ونفســية. 

ولكــن ينبغــي عــدم الغفلــة عــن االســتعانة بــاهلل تعــاىل ثــم احلــرص عــى التخلُّــق بصفــة الســعة، 

ومــن اســتعان بــاهلل أعانــه ووهبــه مــن فضلــه الواســع.  
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املبحث الثالث: 
اقرتان اسم اهلل الواسع ببعض أسامئه وصفاته

وفيه ثالثة مطالب:

  املطلب األول: اقرتان اسمه )الواسع( باسمه )العليم(. 

ــة  جــاء اقــرتان هذيــن االســمن يف القــرآن الكريــم يف ســبعة مواضــع)1(، حيــث ختتــم هبــام اآلي

ــه حميــط بالعــامل العلــوي والســفي، كــام  ــان عظمــة اهلل تعــاىل وســعته، وأن بحســب ســياقها، مــرة لبي

يف قولــه تعــاىل: ژ گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ژ ]البقــرة: 115[، ومــرة 

بمضاعفــة األجــر والثــواب للمنفقــن، كــام يف قولــه تعــاىل: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ــرة  ــرة: 261[، وم ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ ]البق

بتفضيــل اهلل تعــاىل لبعــض خلقــه وزيادهتــم البســطة والســعة يف العلــم واجلســم، كــام يف قولــه تعــاىل: 

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ   ژ 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  

ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ ]البقــرة: 247[، ومــرة بالرتغيــب يف التزويــج والوعــد بالغنــى والــرزق، كــام يف 

قولــه تعــاىل:   ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  

]النــور: 32[.   ٿ  ژ 

ــن أن اهلل  ــمن الكريم ــن االس ــع ب ــد أن اجلام ــة نج ــات الكريم ــر يف اآلي ــل والتدب ــد التأم وعن

ــم  ــه كله ــع خلق ــو يس ــريه، فه ــه وتدب ــن إحاطت ــرج يشء ع  ژ ٿ  ژ يف كل يشء، وال خي

بالكفايــة واإلفضــال واجلــود والتدبــري، و ژ ٿ ژ بأفعــال العبــاد، فــال يغيــب عنــه منهــا يشء، وال 

خيفــى عليــه أمــر مــن شــؤون اخللــق، بــل هــو بجميعهــا عليــم.

)11  انظر: املبحث األول: ثبوت اسم اهلل الواسع ودالالته، املطلب األول: ثبوت اسم اهلل الواسع يف القرآن الكريم.
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أو أن املوىل  واسع اجلود والفضل والعطاء بعلمه الذي وسع وأحاط كل يشء.

ــه  ــى أن ــعهم، أو ژ ٿ  ژ بمعن ــس يف وس ــا لي ــم م ــم، وال يكلفه ــاده يف دينه ــى عب ــع ع أو يوس

ــه: 98[ )1(.   ــاىل: ژ ىب  يب   جت  حت     ژ ]ط ــال تع ــام ق ــه كل يشء، ك ــع علم يس

ــاىل: ژ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ ژ  ــه تع ــم قول ــة يف خت ــن األرسار البالغي وم

بذكــر ژ ٿ ژ بعــد ژ ٿ ژ إشــارة إىل أنــه يعطــي فضلــه عــى مقتــى مــا َعِلَمــه مــن احلكمــة يف 

مقــدار اإلعطــاء)2(.

 املطلب الثاين: اقرتان اسمه )الواسع( باسمه )احلكيم(.

جــاء اقــرتان هذيــن االســمن يف القــرآن الكريــم يف موضــع واحــد فقــط وذلــك يف قولــه تعــاىل:  

ژ ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ    ژ ]النســاء: 130[، حيــث ُذّيلــت اآلية باالســمن 

الكريمــن، وذلــك بعــد أن ذكــر اهلل تعــاىل أنــه يف حــال حصــول الفــراق بــن الزوجــن فإنــه ســبحانه 

ــة،  يغــِن الــزوج واملــرأة املطلقــة مــن ســعته، فــريزق الــزوج زوجــة أصلــح مــن التــي طلقهــا أو عّف

ــق، أو بــرزق أوســع وعصمــة. ثــم قــال: ژ  گ   ويــرزق املــرأة املطلقــة بــزوج أصلــح هلــا مــن املطلِّ

گ  گ  ڳ ژ أي: وكان اهلل ژ گ    ژ هلــام يف رزقــه إيامهــا وغريمهــا مــن خلقــه، ژ ڳ ژ فيــام 

قــى بينــه وبينها مــن الفرقــة والطالق.

ــه  ــام بأن ــد منه ــد كل واح ــا وع ــاىل مل ــه تع ــى أن ــاًم واملعن ــعًا حكي ــرازي: "وكان اهلل واس ــول ال  يق

يغنيــه مــن ســعته وصــف نفســه بكونــه واســعا، وإنــام جــاز وصــف اهلل تعــاىل بذلــك ألنــه تعاىل واســع 

الــرزق، واســع الفضــل، واســع الرمحــة، واســع القــدرة، واســع العلــم، فلــو ذكــر تعــاىل أنــه واســع يف 

)11  اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، )84/2(.
)12  التحرير والتنوير، البن عاشور، )18/ 217(.
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كــذا الختــص ذلــك بذلــك املذكــور، ولكنــه ملــا ذكــر الواســع ومــا أضافــه إىل يشء معــن دل عــى أنــه 

واســع يف مجيــع الكــامالت")1(.

ــة الكريمــة نجــد أن اجلامــع بــن االســمن الكريمــن أن الســعة  ــر يف اآلي ــد التأمــل والتدب وعن

  ــو ــالح)2(، فه ــا إىل الص ــرب منه ــاد أق ــم، كان إىل الفس ــة، والعل ــا احلكم ــن معه ــا مل يك م

، )احلكيــم(  يف مجيــع أفعالــه وأقــداره ورشعــه)3(. )واســع(  الفضــل عظيــم املــنَّ

أو )واســع( اإلحاطــة بــكل يشء، وواســع الفضــل والرمحــة، )احلكيــم( الــذي يضــع األشــياء يف 

ــا، وجيعــل مــا رشعــه مــن األحــكام عــى وفــق مصالــح العبــاد، فهــو  يوســع  أقــوم حماهلِّ

عــى عبــاده بــام يشــاء، وذلــك بحكمتــه وعلمــه بــام يصلــح لــكل حــال)4(.

ــانه،  ــن إحس ــاده م ــض عب ــع بع ــه من ــت حكمت ــإذا اقتض ــة. ف ــع حلكم ــة، ويمن ــي بحكم أو يعط

بســبب مــن العبــد ال يســتحق معــه اإلحســان، حرمــه عــدالً وحكمــة)5(، واملعنــى أن هــذه احلكمــة 

مــن املنــع ال تقــدح يف كونــه  واســعًا، فــاهلل جــل وعــال واســع العطــاء، واســع احلكمــة، 

ــل واإلحســان والرمحــة. ــع الفض واس

)11  مفاتيح الغيب، للرازي، )238/11(.
)12  تفسري الراغب األصفهاين، )4/ 186(.

)	1  تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )431/2(.
)	1  نظم الدرر، للبقاعي، )5/ 425(؛ تفسري املراغي، )5/ 174(.

)	1  تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص207(.
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 املطلب الثالث: اقرتان اسمه )الواسع( بصفة )املغفرة(.

ــط  ــد فق ــع واح ــم يف موض ــرآن الكري ــرة( يف الق ــة )املغف ــع( بصف ــم اهلل )الواس ــرتان اس ــاء اق ج

ــاىل:  ژ ڱ  ں  ں  ــه تع ــد قول ــك بع ــم: 32[، وذل ــاىل: ژ ۀ  ہ  ہ  ہہ  ژ ]النج ــه تع ــو قول وه

ــي  ــات، الت ــن الواجب ــه م ــم اهلل ب ــا أمره ــون م ــن يفعل ــم الذي ــم: 32[، وه ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ژ ]النج

ــا  ــى اهلل عنه ــي هن ــش الت ــم والفواح ــر اإلث ــن كبائ ــدون ع ــوب، ويبتع ــر الذن ــن كبائ ــا م ــون تركه يك

ــي  ژ وه ڻ  ڻۀ   ــل، ژ  ــا، والقت ــر، وأكل الرب ــا، ورشب اخلم ــا، كالزن ــال يقربوهن ــم ف ــا عليه مه وحرَّ

الذنــوب الصغــار التــي مــا دون كبائــر اإلثــم، ودون الفواحــش املوجبــة للحــدود يف الدنيــا، والعــذاب 

يف اآلخــرة، فــإن ذلــك معفــّو هلــم عنــه، فهــذه ليــس جمــرد اإلقــدام عليهــا خمرجــًا للعبــد مــن أن يكــون 

مــن املحســنن)1(.

ــة  ــع( وصف ــم اهلل )الواس ــن اس ــع ب ــد أن اجلام ــة نج ــة الكريم ــر يف اآلي ــل والتدب ــد التأم وعن

)املغفــرة( عــدة لطائــف منهــا، أنــه تعــاىل ملــا أخــرج املــيء عــن املغفــرة بقولــه: ژ گ  گ  گ  ڳ  

ڳ ژ ]النجــم: 31[، بــنَّ أن ذلــك ليــس لضيــق يف ســعة مغفرتــه، بــل ذلــك بمشــيئته تعــاىل، ولــو أراد 

اهلل املغفــرة لــكل مــن أحســن وأســاء لفعــل ، ومــا كان يضيــق عنهــم مغفرتــه)2(.

أو ألن رمحتــه  وســعت كل يشء، ومغفرتــه تســع الذنــوب كلهــا الصغائــر والكبائــر، 

ملــن تــاب منهــا، وإن شــاء غفرهــا  مــن غــري توبــة)3(.

أو لئالَّ ييأس صاحب الكبرية من رمحته جل َّ يف عاله)4(.

أو ألنه C رسيع العفو شامل الرمحة)5(.

)11  جامع البيان، للطربي، )531/22(؛ تيسري الكريم الرمحن، للسعدي، )ص 821(.
)12  مفاتيح الغيب، للرازي، )29/ 271(.

)	1  أنوار التنزيل وأرسار التأويل، للبيضاوي، )5/ 160(؛ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، )7/ 462(.
)	1  أنوار التنزيل وأرسار التأويل، للبيضاوي، )5/ 160(.

)	1  الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية، للشيخ علوان، )2/ 365(.
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 أو أنــه ملــا كان قولــه تعــاىل: ژ ۀ  ہ  ہ  ہہ  ژ مجلــة تعليليــة الســتثناء اللمــم، جــاء التنبيــه 

فيهــا عــى أن إخــراج اللمــم عــن حكــم املؤاخــذة بــه ليــس خللــوه عــن الذنــب يف نفســه، بــل لســعة 

املغفــرة الربانيــة)1(.

ومــن لطائــف التعبــري القــرآين يف اآليــة بجعــل املســند إليــه يف قولــه تعــاىل: ژ ہ ژ دون االســم 

العلــم، إشــعار بــأن ســعة املغفــرة رفــق بعبــاده الصاحلــن شــأن الــرب مــع مربوبــه احلــق.

ويف إضافــة )رب( إىل ضمــري النبــي  دون ضمــري اجلامعــة، إيــامء إىل أن هــذه العنايــة 

باملحســنن مــن أمتــه  قــد حصلــت هلــم بربكتــه)2(.

)11  إرشاد العقل السليم، أليب السعود، )8/ 162(.
)12  التحرير والتنوير، البن عاشور، )27/ 122(.
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A

احلمــد هلل الــذي أعــان بفضلــه ويــرسَّ بمنتــه إمتــام هــذا البحــث وإنجــازه، وأشــري هنــا إىل أهــم 

النتائــج:

ــم  ــًا باس ــا ورد مقرتن ــبعة منه ــرات، يف س ــع م ــم تس ــرآن الكري ــع( يف الق ــم )الواس أوالً: ورد اس

)العليــم(، ويف موضــع واحــد ورد مقرتنــًا باســم )احلكيــم(، ويف موضــع واحــد ورد مقرتنــًا باملغفــرة.

ثانيــًا: املعنــى الشــامل الســم اهلل )الواســع( أنــه: صاحــب الســعة املطلقــة يف كل يشء، يف الرمحــة، 

ــع يف  ــو الواس ــرزق، فه ــربوت، وال ــدرة، واجل ــوة، والق ــود، والق ــرم، واجل ــم، والك ــرة، والعل واملغف

اجلــالل والكــامل، ويف الــذات والصفــات واألفعــال.

ثالثــًا: أن اســم اهلل )الواســع( يــدل عــى ســعة رمحــة اهلل تعــاىل ومغفرتــه، وعلمــه، وملكــه، ورزقــه 

وجــوده وكرمــه، وســعة رشيعته.

رابعــًا: أن مــن آثــار اإليــامن باســم اهلل )الواســع( حمبتــه، وســعة رجــاء العبــد بــه، وعــدم القنــوط 

مــن رمحتــه ومغفرتــه، واكتســاب صفــة الســعة يف حــدود قــدرة العبــد.

خامســًا: أن احلكمــة مــن اقــرتان اســم اهلل )الواســع( باســمه )العليــم( أن اهلل  )واســع( 

يف كل يشء، فهــو يســع خلقــه كلهــم بالكفايــة واإلفضــال واجلــود والتدبــري، و)عليــم( بأفعــال العبــاد، 

فــال يغيــب عنــه منهــا يشء، بــل هــو بجميعهــا عليــم، وأن املــوىل  واســع اجلــود والفضــل 

والعطــاء بعلمــه الــذي وســع وأحــاط كل يشء.

ــن  ــا مل يك ــعة م ــم( أن الس ــمه )احلكي ــع( باس ــم اهلل )الواس ــرتان اس ــن اق ــة م ــًا: أن احلكم سادس

معهــا احلكمــة، كانــت إىل الفســاد أقــرب منهــا إىل الصــالح، وأن اهلل  يوســع عــى عبــاده 

بــام يشــاء، وذلــك بحكمتــه وعلمــه بــام يصلــح لــكل حــال، وأن اهلل تعــاىل يعطــي بحكمــة، ويمنــع 
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ــع  ــاهلل C واس ــعًا، ف ــه  واس ــدح يف كون ــع ال تق ــن املن ــة م ــذه احلكم ــة، وأن ه حلكم

ــة. ــان والرمح ــل واإلحس ــع الفض ــة، واس ــع احلكم ــاء، واس العط

    ســابعًا: أن احلكمــة مــن وصــف اهلل تعــاىل بأنــه واســع املغفــرة؛ ألن رمحتــه  وســعت 

ــا  ــاء غفره ــا، وإن ش ــاب منه ــن ت ــر، مل ــر والكبائ ــا الصغائ ــوب كله ــع الذن ــه تس كل يشء، ومغفرت

 مــن غــري توبــة، ولئــالَّ ييــأس صاحــب الكبــرية مــن رمحتــه جــل َّ يف عــاله، وألنــه جــلَّ 

وعــال رسيــع العفــو شــامل الرمحــة.

وأويص الباحثــن بالتعمــق يف دراســة بقيــة معــاين أســامء اهلل احلســنى مــن خــالل القــرآن الكريــم، 

واســتنباط الفوائــد واآلثــار والــدالالت مــن خــالل الســياقات التــي وردت فيهــا؛ ملــا يف ذلــك مــن 

املعــاين اجلليلــة التــي تســتحق الدراســة والبحــث.
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اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان، ملحمــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن   .1

َمْعبــَد، التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، الُبســتي )ت: 354هـــ( ، ترتيــب: األمــري عــالء الديــن 

ــؤوط، مؤسســة  ــه: شــعيب األرن ــه وعلــق علي ــان الفــاريس، حققــه وخــرج أحاديث ــن بلب عــي ب

الرســالة - بــريوت، ط1، 1408 هـــ - 1988 م.

ــن  ــن حممــد ب ــو الســعود العــامدي حممــد ب ــاب الكريــم، أب ــا الكت إرشــاد العقــل الســليم إىل مزاي  .2

ــريوت. ــريب -  ب ــرتاث الع ــاء ال ــى )ت: 982هـــ( ، دار إحي مصطف

ْوِجــردي اخلراســاين،  األســامء والصفــات للبيهقــي، ألمحــد بــن احلســن بــن عي بــن موســى اخلرُْسَ  .3

ــد  ــن حمم ــد اهلل ب ــه: عب ــق علي ــه وعل ــرج أحاديث ــه وخ ــي )ت: 458هـــ( ، حقق ــر البيهق ــو بك أب

احلاشــدي، مكتبــة الســوادي- جــدة، اململكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1413 هـــ - 1993 م.

إصالح الوجوه والنظائر، أليب عبــــد اهلل احلســــن بــن حممــــد الدامـغاين )ت: 478هـ( ، حتقيق:   .4

عبــد العزيــز ســيد األهــدل، دار العلــم للماليــن، ط4، 1983م.

بيــان املعــاين، لعبــد القــادر بن مــاّل حويش السيــــد حممــــود آل غـــازي العـــاين )ت: 1398هـ( ،   .5

مطبعــة الرتقــي -  دمشــق، ط1، 1382 هـــ - 1965 م.

6.  التحريــر والتنويــر، ملحمــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي                          

م.  1984 تونــس،  للنــر-  التونســية  الــدار  1393هـــ(،  )ت: 

تفســري أســامء اهلل احلســنى، إلبراهيــم بــن الرسي بن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج )ت: 311هـ(،   .7

حتقيــق: أمحــد يوســف الدقــاق، دار الثقافــة العربيــة.
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ــاين  ــب األصفه ــروف بالراغ ــد املع ــن حمم ــن ب ــم احلس ــاين، أليب القاس ــب األصفه ــري الراغ تفس  .8

)ت: 502هـــ( ، حتقيــق ودراســة: د. حممــد عبــد العزيــز بســيوين، كليــة اآلداب - جامعــة طنطــا، 

ط1، 1420هـــ - 1999 م.

9.  تفســري القــرآن العزيــز، أليب عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل بــن عيســى بــن حممــد املــري، اإللبــريي 

املعــروف بابــن أيب َزَمنِــن املالكــي )ت: 399هـــ( ، حتقيــق: أبــو عبــد اهلل حســن بــن عكاشــة - 

حممــد بــن مصطفــى الكنــز، الفــاروق احلديثــة- مــرص، القاهــرة، ط1، 1423هـــ - 2002م.

10.تفســري القــرآن العظيــم، لإمــام احلافــظ عــامد الديــن إســامعيل بــن عمــر بــن كثــري بــن َضــْو بــن 

درع القــريش احلَْصــي، الُبــرصوي، الشــافعي، ثــم الدمشــقي )ت: 774هـــ(، حتقيــق: ســامي بــن 

حممــد ســالمة، دار طيبــة للنــر والتوزيــع، ط2، 1420هـــ - 1999 م.

11.تفســري املراغي، ألمحـــد بـــن مصطفـــى املراغــي )ت: 1371هـ( ، رشكــة مكتبــة ومطبعة مصطفى 

البــايب احللبــي وأوالده - مرص، ط1، 1365 هـــ - 1946 م.

ــن  ــد اهلل ب ــن عب ــارص ب ــن ن ــن ب ــد الرمح ــد اهلل عب ــامن، أليب عب ــجرة اإلي ــان لش ــح والبي 12.التوضي

نــارص الســعدي النــارصي التميمــي ويعــرف اختصــارًا ابــن ســعدي )ت:1376هـــ(، اعتنــى بــه:            

ــد املقصــود، دار أضــواء الســلف. ــن عب ــو حممــد أرشف ب أب

13.تيســري الكريــم الرمحــن يف تفســري كالم املنــان، أليب عبــد اهلل عبــد الرمحــن بــن نــارص بــن عبــد اهلل 

بــن نــارص الســعدي النــارصي التميمــي ويعــرف اختصــارًا ابــن ســعدي )ت:1376هـــ(، حتقيق: 

عبــد الرمحــن بــن معــال اللوحيــق، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ -2000 م.

14.جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب الشــهري 

باإلمــام أبــو جعفــر الطــربي )ت:310هـــ( ، حتقيــق: الدكتــور عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي 

بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات اإلســالمية بــدار هجــر، دار هجــر، ط1، 1422هـــ.
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ــاري  ــرح األنص ــن ف ــر ب ــن أيب بك ــد ب ــن أمح ــد ب ــد اهلل حمم ــرآن، أليب عب ــكام الق ــع ألح 15.اجلام

اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )ت: 671هـــ( ، حتقيــق: أمحــد الــربدوين وإبراهيــم أطفيــش، 

ــرة، ط2، 1384هـــ - 1964 م. ــة - القاه ــب املرصي دار الكت

16.الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، أليب العبــاس، شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف بــن 

عبــد الدائــم املعــروف بالســمن احللبــي )ت: 756هـــ( ، حتقيــق: الدكتــور أمحــد حممــد اخلــراط، 

دار القلــم - دمشــق.

17.زهــرة التفاســري، حممــد بــن أمحــد بــن مصطفى بــن أمحــد املعــروف بـــأيب زهـــرة )ت: 1394هـ( ، 

دار الفكــر العــريب.

ــارص  ــد ن ــن حمم ــد الرمح ــا، أليب عب ــا وفوائده ــن فقهه ــة ويشء م ــث الصحيح ــلة األحادي 18.سلس

الديــن، بــن احلــاج نــوح بــن نجــايت بــن آدم، األشــقودري األلبـــاين )ت: 1420هـــ( ، مكتبـــة 

ــارف(. ــة املع ــاض، ط1، )ملكتب ــع - الري ــر والتوزي ــارف للن املعـ

19.الســنة، أليب عبــد الرمحــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيبايّن البغــدادي                            

)ت: 290هـــ( ، حتقيــق: د. حممــد بــن ســعيد بــن ســامل القحطــاين، دار ابــن القيــم- الدمــام، ط1، 

1406 هـــ - 1986 م.

20.ســنن الرتمــذي، ملحمــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن الضحــاك، الســلمي الرتمــذي 

أبــو عيســى )ت: 279هـــ( ، حتقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب اإلســالمي- بــريوت، 

م.  1998

21.شــأن الدعــاء، أليب ســليامن مَحْــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن اخلطــاب البســتي اخلطــايب الشــافعي 

)ت: 388هـــ( ، حتقيــق: أمحــد يوســف الّدقــاق، دار الثقافة العربيــة، ط1، 1404 هـــ - 1984 م.

ْوِجــردي اخلراســاين، أبــو بكــر  22.شــعب اإليــامن، ألمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى اخلرُْسَ

البيهقــي )ت: 458هـــ( ، حتقيــق: الدكتــور عبــد العــي عبــد احلميــد حامــد، مكتبــة الرشــد للنــر 

ـ - 2003 م. والتوزيــع – الريــاض، بالتعــاون مــع الــدار الســلفية - بومبــاي، اهلنــد، ط1، 1423 هــ
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23.صحيــح البخــاري، حممــد بــن إســامعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرية بــن بردزبه بــن األحنــف اجلعفي 

القحطــاين أبــو عبــد اهلل بــن أيب احلســن البخــاري )ت: 256هـــ(، دار الشــعب - القاهــرة، ط1، 

1407 – 1987م. 

ــن مســعود بــن  ــن مهــدي ب ــن أمحــد ب ــو احلســن عــي بــن عمــر ب 24.الصفــات، لإمــام احلافــظ أب

اَرُقْطنـِـّي )ت: 385هـــ(، حتقيــق: عبد اهلل  النعــامن بــن دينــار بــن عبــد اهلل البغــدادي ويلقــب بـــ الدَّ

الغنيــامن، مكتبــة الــدار - املدينــة املنــورة، ط1، 1402هـــ.

ــن  ــامن ب ــن عث ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــامن ب ــن عث ــد ب ــر حمم ــه، أليب جعف ــا ُرِوي في ــرش وم 25.الع

ُخَواســتي، العبــي موالهــم، الكــويف املعــروف ب حممــد بــن عثــامن بــن أيب شــيبة )ت: 297هـــ( 

ــة  ــة الرشــد - الريــاض، اململكــة العربي ، حتقيــق: د. حممــد بــن خليفــة بــن عــي التميمــي، مكتب

الســعودية، ط1، 1418هـــ/1998م.

ــأيِب الشــيخ، حتقيــق: رضــاء اهلل بــن حممــد  ــد اهلل بــن حممــد األنصــاري املعــروف ب 26.العظمــة، لعب

إدريــس املباركفــوري، دار العاصمــة - الريــاض، ط1، 1408هـــ.

27.غـــريب القـــرآن، أليب حممـد عبـــد اهلل بـن مسـلم بــــن قتيبـة الدينـــوري )ت: 276هـ( ، حتقيق: 

ـ - 1978 م. أمحــد صقــر، دار الكتــب العلميــة )لعلهــا مصــورة عــن الطبعــة املرصيــة(، 1398 هــ

28. فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري، لشــهاب الديــن أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد 

بــن حممــد بــن عــي بــن حممــود بــن أمحــد بــن أمحــد الكنــاين العســقالين ثــم املــرصي الشــافعي         

)ت: 1371هـــ( ، دار املعرفــة - بــريوت، 1379هـــ.

29.فتــح البيــان يف مقاصــد القــرآن، أليب الطيــب حممــد صديــق بــن حســن بــن عــي بــن لطــف اهلل 

الِقنَّوِجــي البخــاري احلســيني نزيــل هبوبــال )صديــق حســن خـــان( )ت: 1307هـ(، عنــي بطبعِه 

ــة للطباعــة  وقــّدم لــه وراجعــه: خــادم العلــم عبــد اهلل بــن إبراهيــم األنصــاري، املكتبــة العرصيَّ

والنــر-  صيــدا، بــريوت، 1412 هـــ - 1992 م.
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ــم التفســري، لإمــام العالمــة املجتهــد  ــة مــن عل ــة والدراي ــي الرواي ــني فن ــر اجلامــع ب ــح القدي 30.فت

القــايض أيب عبــد اهلل حممــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين ثــم الصنعــاين                                   

)ت: 1250هـــ( ، دار الفكــر- بــريوت. 

31.كتــاب التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب عــز وجــل، ملحمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن املغــرية 

بــن صالــح بــن بكــر الســلمي النيســابوري الشــافعي )ت: 311 هـــ( ، حتقيــق: عبــد العزيــز بــن 

إبراهيــم الشــهوان، مكتبــة الرشــد - الســعودية،  الريــاض، ط5، 1414هـــ - 1994م.

32.الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد، الزخمــري 

جــار اهلل )ت: 538هـــ( ، دار الكتــاب العــريب - بــريوت، ط3، 1407 هـ.

33.جمــاز القــرآن، أليب عبيــدة معمــر بــن املثنــى التميمــي بالــوالء البــرصي )ت: 209هـــ( ، حتقيــق: 

حممــد فــواد ســزكن، مكتبــة اخلانجــي-  القاهــرة، 1381 هـــ.

34.املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيــز، أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن عبــد الرمحــن 

بــن متــام بــن عطيــة األندلــي املحــاريب )ت: 542هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســالم عبــد الشــايف حممد، 

دار الكتــب العلميــة - بــريوت ط1،  1422 هـــ.

35.املحكــم واملحيــط األعظــم، أليب احلســن عــي بــن إســامعيل بــن ســيده املـــريس )ت: 458هـــ( ، 

حتقيــق: عبــد احلميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1421 هـــ - 2000 م.

36.خمتــرص العلــو للعــي العظيــم، لإمــام احلافــظ املــؤرخ أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــامن 

ــب  ــاين، املكت ــن األلب ــارص الدي ــد ن ــرصه: حمم ــه واخت ــي )ت: 748هـــ( ، حقق ــامز الذهب ــن قاي ب

اإلســالمي، ط2، 1412هـــ-1991م.

37.املســتدرك عــى الصحيحــني، أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه بــن 

ُنعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــامين النيســابوري املعــروف بابــن البيــع )ت: 405هـــ( ، حتقيــق: 

ـ - 1990م. مصطفــى عبــد القــادر عطــا، النــارش: دار الكتــب العلميــة - بــريوت، ط1، 1411هــ
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ــي  ــد اهلل العتك ــن عبي ــالد ب ــن خ ــق ب ــد اخلال ــن عب ــرو ب ــن عم ــد ب ــر أمح ــزار، أليب بك ــند الب 38.مس

املعــروف بالبــزار )ت: 292هـــ( ، حتقيــق: حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل، عــادل بــن ســعد، صــربي 

ــورة، ط1، 2009م. ــة املن ــم - املدين ــوم واحلك ــة العل ــافعي، مكتب ــق الش ــد اخلال عب

39.معــال التنزيــل يف تفســري القــرآن، ملحيــي الســنة، أبــو حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد بــن 

ــرتاث  ــاء ال ــدي، دار إحي ــرزاق امله ــد ال ــق: عب ــافعي )ت: 510هـــ( ، حتقي ــوي الش ــراء البغ الف

العــريب -  بــريوت، ط1، 1420 هـــ.

40.معجـــم اللـــغة العـربيـة املعـاصـرة، ألمحــد خمتــار عبـــد احلميـد عمـر )ت: 1424هـ( بمساعدة 

فريــق عمــل ، عــامل الكتــب، ط1، 1429 هـــ - 2008 م. 

ــن                       ــو احلس ــرازي، أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة، ألمح ــس اللغ ــم مقايي 41.معج

)ت: 395هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد هــارون، دار الفكــر، 1399هـــ - 1979م.

42.مفاتيــح الغيــب، أليب عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن التيمــي الــرازي امللقــب 

بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ( ، دار إحيــاء الــرتاث العــريب - بــريوت، ط3، 

1420 هـ.

ــى  ــب األصفهان ــروف بالراغ ــد املع ــن حمم ــن ب ــم احلس ــرآن، أليب القاس ــب الق ــردات يف غري 43.املف

)ت: 502هـــ( ، حتقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم، الدار الشــامية - دمشــق، بريوت، 

ط1، 1412 هـ.

44.نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور، إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أيب 

بكــر البقاعــي )ت: 885هـــ( ، دار الكتــاب اإلســالمي- القاهــرة.
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748 AH). It was investigated and abbreviated by: Muhammad Nasir al-Din 
al-Albani, The Islamic Office, Edition 2, 1412 AH-1991 CE.

37.Al-Mustadrak Ali Al-Sahihin, by Abu Abdullah Al-Hakim Muhammad bin 
Abdullah bin Muhammad bin Hamdawiya bin Na`im bin Al-Hakam Al-Dabi 
Al-Tahmani Al-Nisaburi, known as Ibn Al-Sale (d .: 405 AH), edited by: Mus-
tafa Abdel-Qader Atta, publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, Edition 1 
, 1411 AH - 1990 AD.

38.Musnad Al-Bazzar by Abu Bakr Ahmad Ibn Amr Ibn Abd Al-Khaleq Bin 
Khallad Bin Ubaid Allah Al-Ataki, known as Al-Bazar (d .: 292 AH), edited 
by: Mahfouz Al-Rahman Zain Allah, Adel Bin Saad, Sabri Abdul-Khaleq Al-
Shafi`i, Library of Science and Governance - Medina 1st ed. 2009.

39. Landmarks of revelation in the interpretation of the Qur’an, by the 
Muhyi of the Sunnah, Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud ibn al-Fur-
ra al-Baghawi al-Shafi’i (d .: 510 AH), edited by: Abd al-Razzaq al-Mahdi, 
House of Revival of the Arab Heritage - Beirut, 1st Edition, 1420 AH.

40. The Dictionary of Contemporary Arabic Language, by Ahmad Mukhtar 
Abd Al-Hamid Omar (d .: 1424 AH) with the help of a working group, The 
World of Books, Edition 1, 1429 AH - 2008 AD.

41.The Dictionary of Language Standards, by Ahmad bin Faris bin Zakaria 
al-Qazwini al-Razi, Abu al-Hussein (d .: 395 AH), edited by: Abd al-Salam 
Muhammad Harun, Dar al-Fikr, 1399 AH - 1979 AD.

42.Keys to the Unseen, by Abu Abdullah Muhammad bin Omar bin al-Hasan 
bin al-Husayn al-Taymi al-Razi, nicknamed Fakhr al-Din al-Razi, Khatib al-
Ray (T: 606 AH), House of Revival of Arab Heritage - Beirut, 3rd Edition, 
1420 AH.

43. Vocabulary in Gharib al-Qur’an, by Abu al-Qasim al-Husayn ibn Mu-
hammad, known as al-Ragheb al-Isfahani (d .: 502 AH), edited by: Safwan 
Adnan al-Daoudi, Dar al-Qalam, Dar al-Shamiya - Damascus, Beirut, 1st 
ed., 1412 AH.

44. Arranging the pearls in relation to verses and suras, Ibrahim bin 
Omar bin Hassan al-Rabat bin Ali bin Abi Bakr al-Buqa’i (T .: 885 AH), Dar 
al-Kitab al-Islami - Cairo.
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27. Gharib al-Qur’an, by Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaybah 
al-Dinuri (d .: 276 AH), edited by: Ahmad Saqr, Dar Al-Kutub al-'Ilmiyya 
(perhaps an illustrated copy of the Egyptian edition), 1398 AH - 1978 AD.

28.Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, by Shihab al-Din Abu al-Fadl 
Ahmed bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmoud bin Ahmed bin Ahmed 
al-Kanani al-Asqalani, then al-Masry al-Shafi’i (d .: 1371 AH), Dar al-Maarifa 
- Beirut, 1379 AH.

29.Fath Al-Bayan on the Objectives of the Qur’an, by Abu Al-Tayyib Mu-
hammad Siddiq bin Hassan bin Ali bin Lotf Allah Al-Qanuji Al-Bukhari Al-Hus-
seini, a resident of Hubal (a good friend of Khan) (d .: 1307 AH). Al-Asriyya 
Printing and Publishing - Saida, Beirut, 1412 AH - 1992 AD.

30.Fatah al-Qadeer, the collector between the technician of the novel and 
the know-how from the science of interpretation, by the Imam, the scholar 
and the diligent judge, Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin 
Abdullah al-Shawkani, then al-San`ani (d .: 1250 AH), Dar al-Fikr - Beirut.

31.The Book of Monotheism and Evidence of the Attributes of God Al-
mighty, by Muhammad bin Ishaq bin Khuzaymah bin al-Mughirah bin Saleh 
bin Bakr al-Salami al-Nisaburi al-Shafi’i (d .: 311 AH), edited by: Abdul Aziz 
bin Ibrahim al-Shahwan, Al-Rashd Library - Saudi Arabia, Riyadh, 5th Edi-
tion, 1414 AH 1994 AD.

32. Discovery of the mysterious facts of the revelation, by Abu Al-Qasim 
Mahmoud bin Amr bin Ahmed, Al-Zamakhshari Jarallah (t .: 538 AH), Arab 
Book House - Beirut, 3rd Edition, 1407 AH.

33.The Metaphor of the Qur’an, by Abu Ubaidah Muammar bin al-Muthan-
na al-Tamimi with al-Walaa al-Basri (d .: 209 AH), edited by: Muhammad 
Fawad Sezkin, Al-Khanji Library - Cairo, 1381 AH.

34.The brief editor on the interpretation of the dear book, by Abu Mu-
hammad Abd al-Haq bin Ghaleb bin Abd al-Rahman bin Tamam bin Attiyah 
al-Andalusi al-Maharbi (T: 542 AH), edited by: Abd al-Salam Abd al-Shafi 
Muhammad, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut i 1, 1422 AH.

35.The greatest arbitrator and surroundings, by Abu Al-Hassan Ali bin 
Ismail bin Sidah Al-Morsi (d .: 458 AH), edited by: Abd Al-Hamid Hindawi, 
Dar Al-Kutub Al-Alami, Beirut, 1st Edition, 1421 AH - 2000 AD.

36.Mukhtasar al-Alu by al-Ali al-Azim, by Imam al-Hafiz, historian Abu 
Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Othman bin Qaymaz al-Dhahabi (d .: 
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edge Library for Publishing and Distribution - Riyadh, ed1, (for the Library of 
Knowledge).

19. The Sunnah, by Abu Abd al-Rahman Abdullah bin Ahmed bin Muhammad 
bin Hanbal al-Shaibani al-Baghdadi (T .: 290 AH), edited by: Dr. Muhammad 
bin Saeed bin Salem Al-Qahtani, Ibn Al-Qayyim House - Dammam, 1st Edi-
tion, 1406 AH - 1986 AD.

20. Sunan al-Tirmidhi, by Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin al-Dha-
hak, al-Salami al-Tirmidhi Abu Issa (d .: 279 AH), edited by: Bashar Awad 
Maarouf, Dar al-Gharb al-Islami - Beirut, 1998 AD.

21.The matter of supplication, by Abu Suleiman Hamed bin Muhammad bin 
Ibrahim bin Al-Khattab Al-Basti Al-Khattabi Al-Shafi’i (d .: 388 AH), edited 
by: Ahmed Yusef Al-Daqqaq, Dar Al-Thaqafa Al-Arabiya, 1st Edition, 1404 
AH - 1984 AD.

22.The People of Faith, by Ahmad Bin Al Hussein Bin Ali Bin Musa Al Khos-
rojirdi Al Khorasani, Abu Bakr Al Bayhaqi (d .: 458 AH), edited by: Dr. Ab-
dul-Ali Abdul Hamid Hamid, Al-Rashed Library for Publishing and Distribu-
tion - Riyadh, in cooperation with the Salafist House - Bombay, India, Edition 
1 , 1423 AH - 2003 CE.

23.Sahih al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira bin 
Bardazbeh bin al-Ahnaf al-Jaafi al-Qahtani Abu Abdullah bin Abi al-Hassan 
al-Bukhari (d .: 256 AH), Dar Al-Shaab - Cairo, 1st Edition, 1407 - 1987 AD.

24.Attributes by Imam Al-Hafiz Abu Al-Hasan Ali bin Omar bin Ahmed bin Mah-
di bin Masoud bin Al-Nu'man bin Dinar bin Abdullah Al-Baghdadi, nicknamed 
Al-Darqutani (d .: 385 AH), edited by: Abdullah Al-Ghaniman, Al-Dar Library 
- Al-Madina Al-Munawwarah, 1st Edition, 1402 AH.

25.The Throne and what was narrated in it, by Abu Ja`far Muhammad bin 
Othman bin Muhammad bin Ibrahim bin Othman bin Khwasti, Al-Absi, their 
master, the Kofi known as Muhammad bin Othman bin Abi Shaybah (d .: 
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 No. (1)
 Allah’s Name “The All-Encompassing”

 (Meaning-Connotations-Impacts of knowing it-Delicateness in 
the manner it is joined with other names.) An Exegesis Study

Dr. Abdurrahman bin Sanad bin Rashid Ar-Ruhaili

Research Topic: 
an exegesis study of Allah’s name (The All-Encompassing); by knowing its 

meanings, connotations, impact of knowing it, and delicateness in the manner 
it is joined with other names. 

Research Objective:
 to explain the lofty meanings which Allah’s name (The All-Encompass-

ing) connotes in Qur’anic verses, highlight the fiducial impacts of knowing the 
meaning of this lofty name, and meditate on the wisdom, relevance, and deli-
cateness in its use and names mentioned along with it in its Qur’anic context.

Research Problem: 
1- What are the lofty meanings which the name (The All-Encompassing) com-

prises?

2- What is the most obvious connotation of Allah’s name (The All-Encompass-
ing) in the Glorious Qur’an?

3- Delineating the fiducial impacts of knowing the lofty meanings of Allah’s 
name (The All-Encompassing).

Prominent Research Findings:
1- Meaning of Allah’s name (The All-Encompassing): the owner of total vast-

ness in everything, in mercy, forgiveness, knowledge, personality, attributes 
and actions.

2- That among the fiducial impact of Allah’s name (The All-Encompassing) is 
loving Him, making the servant to have great hope in his Lord, not despair-
ing in His mercy and forgiveness, earning the attribute of generosity within 
the limits of the servant’s ability, and being generous in character.

Keywords: The All-Encompassing, Allah’s names, exegesis
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