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مجيع املراسالت تكون باسم رئيس حترير املجلة:
الربيد االلكرتوين للمجلةmjallah.wqf@gmail.com :
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حي اهلدا -املدينة املنورة :ص .ب ،51993 :الرمز الربيدي،41553 :
اململكة العربية السعودية.
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جوال املج َّلة وواتسآب+966 535522130 :
تويرت@Journaltw :
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بفضل اهلل وتوفيقه تم اعتامد جملة تعظيم الوحيني يف معامل التأثري واالستشهادات
املرجعية للمجالت العلمية العربية "ارسيف  "Arcifلعام 2021م.
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المجلة ُتعبِّر عن وجهة نظر أصحابها وآرائهم
المواد العلميَّة المنشورة في
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(دراسة تفسريية)

د .عبد الرمحن بن سند بن راشد الرحييل
األستاذ املشارك بقسم الدراسات القرآنية يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
جامعة طيبة (فرع ينبع)  -اململكة العربية السعودية
moaad44@hotmail.com

5

6

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

موضوع البحث:

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

هدف البحث:

بيــان املعــاين اجلليلــة التــي َّ
دل عليهــا اســم اهلل (الواســع) يف اآليــات القرآنيــة ،وإيضــاح اآلثــار
اإليامنيــة الناجتــة عــن معرفــة معــاين االســم اجلليــل ،والوقــوف عــى ِ
احلكــم واملناســبات واللطائــف

يف اســتعامله واألســاء التــي اقرتنــت بــه يف ســياقاته القرآنيــة.
مشكلة البحث:اإلجابة عن اآليت:
 .1ما املعاين اجلليلة التي اشتمل عليها اسم اهلل (الواسع)؟
 .2ما أبرز دالالت اسم اهلل (الواسع) يف القرآن الكريم؟

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

أهم نتائج البحث:
.1معنــى اســم اهلل (الواســع) :صاحــب الســعة املطلقــة يف كل يشء ،يف الرمحــة ،واملغفــرة ،والعلــم ،ويف
الــذات والصفــات واألفعــال.

.2أن اســم اهلل (الواســع) يــدل عــى ســعة رمحــة اهلل تعــاىل ومغفرتــه ،وعلمــه ،وملكــه ،ورزقــه

وجــوده وكرمــه ،ورشيعتــه.

الدالة (املفتاح َّية):
الكلامت َّ
الواسع ،اسم اهلل ،تفسري.
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F
احلمــد هلل رب العاملــن ،إلــه األولــن واآلخريــن ،والصــاة والســام عــى أرشف األنبيــاء

واملرســلني ،نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن ،أمــا بعــد:

فــإن العلــم بــاهلل وأســائه وصفاتــه أرشف العلــوم وأج ّلهــا عــى اإلطــاق؛ ألن رشف العلــم

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

بفهــم هــذا العلــم ،والبحــث التــام عنــه ،اشــتغال بأعــى املطالــب ،وحصولــه للعبــد مــن أرشف
املواهــب؛ ولذلــك بينــه الرســول  غايــة البيــان ،والهتــام الرســول  ببيانــه
مل خيتلــف فيــه الصحابــة  كــا اختلفــوا يف األحــكام.

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

أســائه احلســنى وصفاتــه العــى وآثارهــا ودالالهتــا الواســعة العظيمــة ،فالعلــم بــاهلل تعــاىل وأســائه
وصفاتــه يزيــد اإليــان يف القلــب" ،وبحســب معرفتــه بربــه يكــون إيامنــه ،فكلــا ازداد معرفــة بربــه
ازداد إيامنــه وكلــا نقــص ،نقــص .وأقــرب طريــق يوصلــه إىل ذلــك ،تدبــر صفاتــه وأســائه مــن

القــرآن"(.)1

"واإليــان بأســاء اهلل احلســنى ومعرفتهــا يتضمــن أنــواع التوحيــد الثالثــة :توحيــد الربوبيــة،

وروحــه" (.)2
وتوحيــد اإلهليــة ،وتوحيــد األســاء والصفــات ،وهــذه األنــواع هــي روح اإليــان َ

ومــن أســاء اهلل احلســنى اجلليلــة واجلديــرة باملعرفــة والتأمــل مــن خــال اآليــات القرآنيــة اســم

اهلل (الواســع)؛ الشــتامله عــى دالالت عظيمــة ،تزيــد املؤمــن تع ُّلق ـ ًا وطمع ـ ًا بــا عنــد اخلالــق جــل

وعــا ،كســعة رمحتــه ،وملكــه ،وعلمــه ،ورزقــه ،ومغفرتــه ،وملــا يرتتــب عــى معرفــة االســم اجلليــل
(((1تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،للسعدي( ،ص .)35
(( (2التوضيح والبيان لشجرة اإليامن ،للسعدي( ،ص .)41
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(الواســع) مــن آثــار إيامنيــة تؤثــر إجيابيـ ًا يف حيــاة املؤمــن اليوميــة ،مــن زيــادة العبــد رجــا ًء بــاهلل تعــاىل،
وإكســابه كثــر ًا مــن الصفــات احلســنة املرتتبــة عــى هــذه املعرفــة.

وملــا ســبق مــن أمهيــة معرفــة معــاين أســاء اهلل احلســنى وفضلهــا عمومــ ًا ،واســم اهلل اجلليــل

(الواســع) عــى وجــه اخلصــوص ،فســأقوم بدراســة اســم اهلل (الواســع) يف ضــوء اآليــات القرآنيــة
التــي ُذكــر فيهــا وجعلــت عنــوان البحــث:

(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.
ثاني ًا :أثر معرفة أسامء اهلل احلسنى وفهمها يف حتقيق العبودية التامة هلل تعاىل.

ثالث ًا :معرفة احلكمة من اقرتان أسامء اهلل احلسنى بعضها ببعض.
رابع ًا :عظمة معنى اسم اهلل الواسع ،صاحب السعة املطلقة يف كل يشء.
خامس ًا :اآلثار اإليامنية املرتتبة عىل اإليامن باسم اهلل الواسع.
سادس ًا :احلرص عىل اكتساب صفة السعة يف حدود قدرة العبد يف خمتلف املجاالت.

أهداف البحث:

أوالً :حتديد املواضع والسياقات القرآنية التي ورد فيها اسم اهلل (الواسع).
ثاني ًا :بياين املعاين العظيمة التي َّ
دل عليها اسم اهلل (الواسع) يف اآليات القرآنية.
ثالثـ ًا :إيضــاح اآلثــار اإليامنيــة الناجتــة مــن معرفــة معــاين اســم اهلل (الواســع) وســياقاته يف آيــات

القــرآن الكريــم.
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رابعـ ًا :الوقــوف عــى احلكــم واملناســبات يف ورود اســم اهلل (الواســع) واألســاء والصفــات التــي

اقرتنــت بــه يف ســياقاته القرآنيــة.

الدراسات السابقة:
مل أقــف  -حســب علمــي وتتبعــي  -عــى دراســة علميــة تناولــت موضــوع الدراســة ببحــث

مســتقل ،إال أننــي وقفــت عــى كثــر مــن الدراســات الســابقة التــي تتعلــق بــأرسار االقــران وختــام

اآليــات بأســاء اهلل احلســنى منهــا:

-أوالً( :اقــران األســاء احلســنى يف أواخــر اآليــات مــن ســورة البقــرة ،حرصهــا ،معانيهــا،

مناســباهتا) ،للدكتــور ســليامن بــن قاســم العيــد.

-ثاني ـ ًا( :أســاء اهلل احلســنى يف خواتــم آيــات ســورة الفاحتــة والبقــرة) ،للدكتــور عــي بــن

ســليامن العبيــد.

-ثالثــ ًا( :اإلعجــاز البيــاين يف نظــم خواتــم اآليــات (املشــتملة عــى أســاء اهلل احلســنى))،

لعاطــف القانــوع ،رســالة ماجســتري بقســم اللغــة العربيــة بكليــة اآلداب يف اجلامعــة اإلســامية
بغــزة.

-رابع ًا(:ختــم اآليــات القرآنيــة بأســاء اهلل احلســنى بــن إعجــاز املعنــى وروعــة البيــان)،

لفــاروق برحــال ،رســالة ماجســتري بقســم العقائــد واألديــان بكليــة العلــوم اإلســامية يف
جامعــة اجلزائــر.

-خامس ًا(:األســاء احلســنى ومناســباهتا لآليــات التــي ختمــت هبــا مــن أول ســورة املائــدة

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:

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

2.املبحث األول :ثبوت اسم اهلل الواسع ،ومعناه ،ودالالته،
وفيه ثالثة مطالب:
	-املطلب األول :ثبوت اسم اهلل الواسع يف القرآن الكريم.
	-املطلب الثاين :معنى اسم اهلل الواسع لغة ورشع ًا.
	-املطلب الثالث :دالالت اسم اهلل الواسع يف القرآن الكريم.
ً
أوال :سعة رمحة اهلل تعاىل ومغفرته.
ثاني ًا :سعة علم اهلل تعاىل.
ثالث ًا :سعة ملك اهلل تعاىل.
رابع ًا :سعة رزق اهلل تعاىل وجوده وكرمه.
خامس ًا :سعة رشيعة اهلل تعاىل.
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3.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.4.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).

5.اخلامتة :وتشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات.
6.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 علــاء التفســر حــول تلــك اآليــات،
حيــث ربطتهــا بــا يتناســب معهــا مــن مباحــث حســب أقــوال املفرسيــن ،واســتنبطت اآلثــار مــن

خــال تفســر اآليــات القرآنيــة التــي ورد فيهــا هــذا االســم اجلليــل.
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وسلكت يف توثيق املادة العلمية اخلطوات التالية:
1 .عزو اآليات القرآنية بعد ذكرها يف أصل البحث ،مع كتابتها بالرسم العثامين.
2 .عــزو األحاديــث واآلثــار إىل مصادرهــا مــن كتــب الســنة ،فــا كان يف الصحيحــن أو أحدمهــا
أكتفــي بعــزوه إليهــا ،ومــا كان يف غريمهــا مــن كتــب الســنة عزوتــه ملصــدره مــع ذكــر كالم
أهــل العلــم يف بيــان درجتــه واحلكــم عليــه.

3 .توثيق النقول واألقوال التي أوردها يف البحث من مصادرها األصلية.
4 .االلتزام بعالمات الرتقيم ،وضبط ما حيتاج إىل ضبط.
ـي مــن واســع
واهلل أســأل أن يمــدين بعــون منــه وتوفيــق ،وأن يلهمنــي الصــواب ،وأن يفتــح عـ َّ

فضلــه ،وأن يرزقنــي اإلخــاص ،وأن جيعــل هــذا البحــث خالصـ ًا لوجهــه الكريــم موجبـ ًا لرضوانــه
العظيــم ،نافعـ ًا لكاتبــه وقارئــه ،وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا حممــد وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.
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اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

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:
1 .قــال تعــاىل :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [البقرة.]١١٥ :

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

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ 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.]٢٤٧ :

3 .قــــال تعــــاىل :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [البقــرة.]٢٦١ :

4 .قــــال تعــاىل :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﮊ [البقــرة.]٢٦٨ :

5 .قــال تعــاىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ [آل عمــران.]٧٣ :

6 .قال تعاىل :ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [النساء.]١٣٠ :

7 .قــــال تعــاىل :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 ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ [املائــدة.]٥٤ :
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8 .قــال تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﮊ [النــور.]٣٢ :

9 .قــــال تعــــاىل :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ [النجــم.]٣٢ :

املطلب الثاين :معنى اسم اهلل الواسع لغ ًة ورشع ًا.
أوالً :املعنى ال ُّلغوي:

قــال الزجــاج " : الو ِ
اســع :أصــل الســ َعة يف الــكالم كثــرة أجــزاء الــيء ،يقــال إنــاء
َ

َواســع ،وبيــت واســع"(.)1

ـر.
وقــال ابــن فــارس" :الــواو والســن والعــن :كلمــة تــدل عــى خــاف ِّ
الضيــق وال ُعـ ْ
ِ
ـعِ :
اجلــدَ ة وال َّطا َقــة.
ـع الـ َّ
والو ْسـ ُ
ـيُ .
والو ْسـ ُ
ـعُ .
ـيء وات ََّسـ َ
يقــال َو ُسـ َ
ـع :الغنَــى .واهلل الواســع أي الغنـ ّ
وهــو ينفــق عــى قــدر وسـ ِ
ـعه"(.)2
ُ ْ
السـ َعة يف األمكنــة ،ويف األحــوال ،ويف األفعــال( ،)3وقــد دلــت عــى ذلــك آيــات القــرآن
وتقــال َّ
الكريــم ،حيــث وردت فيهــا ذكــر ســبعة معـ ٍ
ـان للفظــة (الســعة)( )4كالتــايل:
-أوالً :الوسع والطاقة ،قال تعاىل :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ [البقرة.)5( ]٢٨٦ :
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(( (1تفسري أسامء اهلل احلسنى ،للزجاج( ،ص .)51
(( (2معجم مقاييس اللغة ،البن فارس )109 /6( ،مادة (وسع).
(( (3املفردات يف غريب القرآن ،للراغب األصفهاين( ،ص.)870
(( (4إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم ،للحسني بن حممد الدامغاين( ،ص.)488
(( (5غريب القرآن ،البن قتيبة( ،ص.)89

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

ثاني ًا :القدرة ،قال تعاىل :ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ [الذاريات.)1( ]٤٧ :	-قال الطربي " :لذو سعة بخلقها وخلق ما شئنا أن نخلقه وقدرة عليه" (.)2
-ثالث ـ ًا :الـــرزق ،قـــال تـــعاىل :ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ

[النســاء ،]١٣٠ :يعنــي مــن رزقــه(.)3

-رابع ـ ًا :اإلحاطــة والشــمول ،قــال تعــاىل :ﮋﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ ﮊ [طــه.)4( ]٩٨ :

خامسـ ًا :األمــان ،قــال تعــاىل :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ [العنكبــوت،]٥٦ :يعنــي آمنــة(.)5

سادســ ًاْ :املــلء ،قــال تعــاىل :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ [غافــر ،]٧ :أي :مــأت
كل يشء( ،)6فالكــون علو ُّيــه وســفل ُّيه قــد امتــأ برمحــة اهلل تعــاىل ووســعتهم ،ووصــل إىل مــا
وصــل إليــه خلقــه (.)7

سابع ًاِ :الغنى ،قال تعاىل :ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﮊ [الطالق ،]٧ :أي ذو غنى من غناه(.)8
السـ َعة يف
	-وممــا تقــدَّ م يتضــح جل َّيـ ًا أن مــدار املعنــى اللغــوي الســم اهلل تعــاىل (الواســع) عــى َّ
كل يشء معنويـ ًا أو حسـ َّي ًا.

(( (1غريب القرآن ،البن قتيبة( ،ص.)365
(( (2جامع البيان يف تأويل القرآن ،للطربي.)438/22( ،
(( (3جامع البيان ،للطربي.)294/9( ،
(( (4جماز القرآن ،أليب عبيدة.)28/2( ،
(( (5التحرير والتنوير ،البن عاشور.)22 -21/21( ،
(( (6تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)126/4( ،
(( (7تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي( ،ص .)732
(( (8جامع البيان ،للطربي.)462/23( ،
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ثاني ًا :معنى اسم اهلل الواسع:

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

مجيــع خلقــه"(.)2

وقــال الطــري  عنــد تفســر قولــه تعــاىل :ﮋﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [البقــرة" :]١١٥ :يعنــي جــل ثنــاؤه بقولــه :ﮋ ﮠ ﮊ يســع خلقــه كلهــم بالكفايــة
واإلفضــال واجلــود والتدبــر" (.)3

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

بحيــث ال حيــي أحــد ثنــاء عليــه ،بــل هــو كــا 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  :Bصاحــب الســعة املطلقة يف

كل يشء ،يف الرمحــة ،واملغفــرة ،والعلــم ،والكــرم ،واجلــود ،والقــوة ،والقــدرة ،واجلــروت ،والــرزق،
فهــو الواســع يف اجلــال والكــال ،ويف الــذات والصفــات واألفعال.

املطلب الثالث :دالالت اسم اهلل الواسع يف القرآن الكريم.
أوالً :سعة رمحة اهلل تعاىل ومغفرته.

ـت رمحــة اهلل تعــاىل حتى
عمــت وع ُظمـ ْ
ال توجــد رمحــة أوســع مــن رمحــة الرمحــن الرحيــم ،حيــث ّ
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(( (1مجع كلمة (فقر) .املحكم واملحيط األعظم ،البن سيده)256/1( ،؛ معجم اللغة العربية املعارصة ،للدكتور أمحد خمتار عبد احلميد
عمر.)1730/2( ،
(( (2شأن الدعاء ،للخطايب( ،ص.)72
(( (3جامع البيان ،للطربي.)537/2( ،
(( (4تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي( ،ص.)949

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ
وســعت كل يشء؛ وتن ّعــم هبــا كل حــي ،مصداقــ ًا لقولــه تعــاىل :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﮊ [األعــراف ،]١٥٦ :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 ،]٧ :أي :مــأت كل يشء( .)1فنالــت وأصابــت رمحتــه تعــاىل مجيــع املخلوقــات ،والعــامل
العلــوي والســفيل كلــه.

واملالئكــة الكــرام يف اآليــة الكريمــة ذكــروا اهلل تعــاىل بثالثــة أنــواع مــن الصفــات :الربوبيــة

والرمحــة والعلــم ،أمــا الربوبيــة فهــي إشــارة إىل اإلجيــاد واإلبــداع ،وفيــه لطيفــة أخــرى وهــي أن

قوهلــم ﮋ ﯞ ﮊ إشــارة إىل الرتبيــة ،والرتبيــة عبــارة عــن إبقــاء الــيء عــى أكمــل أحوالــه وأحســن
صفاتــه ،وأمــا الرمحــة فهــي إشــارة إىل أن جانــب اخلــر والرمحــة واإلحســان راجــح عىل جانــب الرض،

وأنــه تعــاىل إنــا خلــق اخللــق للرمحــة واخلــر ،ال لــإرضار والــر ،وكل وجــود فقــد نــال مــن رمحــة

اهلل تعــاىل نصيب ـ ًا ،وأمــا العلــم فقــد وســع علمــه تبــارك وتعــاىل كل يشء .ويف اآليــة دقيقــة أخــرى،
وهــي أن املالئكــة قدَّ مــوا ذكــر الرمحــة عــى ذكــر العلــم؛ ألن مطلوهبــم إيصــال الرمحــة وأن يتجــاوز

عـ َّـا عليــه منهــم مــن أنــواع الذنــوب(.)2

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

بـ َّـن عبارهتــم عنــه بقولــه :ﮋ ﯞ ﮊ أي أهيــا املحســن إلينــا باإليــان وغــره .وملــا كان املــراد بيان اتســاع

رمحتــه ســبحانه وعلمــه ،وكان ذلــك أمــر ًا ال حيتملــه العقــول ،عــدل إىل أســلوب التمييــز تنبيهـ ًا عــى

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

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

فــا فــوق ذلــك ﮋ ﯣ ﮊ أي وأحــاط هبــم علمــك ،فمــن أكرمتــه فعــن علــم بــا جلبتــه عليــه ممــا
(( (1تفسري القرآن العزيز ،البن أيب زمنني.)126/4( ،
(( (2مفاتيح الغيب ،للرازي.)491 /27( ،
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يقتــي إهانــة أو إكرام ـ ًا )1(.واملــراد أن الرمحــة والعلــم وســعا كل موجــود اآلن ،أي يف الدنيــا وذلــك

هــو ســياق الدعــاء ،فــا مــن موجــود يف الدنيــا إال وقــد نالتــه قســمة مــن رمحــة اهلل ســواء يف ذلــك
املؤمــن والكافــر واإلنســان واحليــوان(.)2

ومــن أرسار توجــه املالئكــة إىل اهلل بالثنــاء بســعة رمحتــه وعلمــه؛ ألن ســعة الرمحــة ممــا يطمــع

باســتجابة الغفــران ،وســعة العلــم تتعلــق بثبــوت إيــان الذيــن آمنــوا .ومعنــى الســعة يف الصفتــن

كثــرة تعلقاهتــا ،وذكــر ســعة العلــم كنايــة عــن يقينهــم بصــدق إيــان املؤمنــن فهــو بمنزلــة قــول
القائــل ،أنــت تعلــم أهنــم آمنــوا بــك ووحــدوك(.)3

ومــا أنــزل اهلل تعــاىل الكتــب الســاوية عــى عبــاده ،وما أرســل إليهــم الرســل مبرشيــن ومنذرين،

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

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

مكرم ـ ًا عــى غــره مــن
هلــم مــن الطعــام ،والــراب ،والنــكاح ،وغريهــا ،حيــث جعــل اإلنســان ّ
ـر رزقــه وهــو جنــن حتــى يكــر وخيــرج إىل احليــاة الدنيــا،
املخلوقــات ،وح ّفــه بنعمــه ورمحتــه ف َيـ َّ

وجعــل َخ ْل َقــه يف أحســن تقويــم وأفضــل صــورة ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ [اإلرساء.]٧٠ :

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

والســعي يف األرض بــا ينفعــه ،ويســتعني 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.]٧٣ :
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(( (1نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،للبقاعي.)13 /17( ،
(( (2التحرير والتنوير ،البن عاشور.)90 /24( ،
(( (3التحرير والتنوير ،البن عاشور.)90 /24( ،

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

ومــن املناســبات بــن آيــات الســورة الواحــدة مــا جــاء يف افتتــاح ســورة الرمحــن ،حيــث افتُتحــت

ســورة الرمحــن باســمه الكريــم الرمحــن ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ

[الرمحــن ،]٤ – ١ :واســم اهلل تعــاىل ﮋ ﭷﮊ يشــتمل عــى صفــة الرمحــة ،ثــم ثنَّــى ســبحانه بدالئــل هذه
الرمحــة مــن تعليــم القــرآن ،وخلــق اإلنســان ،وتعليمــه البيــان إشــارة إىل رمحتــه باإلنســان وإنعامــه
عليــه بالعقــل حيــث جعلــه قــادر ًا عــى التعلــم ،وع ّلمــه مــا مل يعلــم بفضلــه ورمحتــه ،ورزقــه القــدرة

عــى الفهــم واإلدراك واالســتيعاب والبيــان واإلفصــاح عــا يعلمــه ويفهمــه ،فالبيــان الــذي م ّيــز اهلل

أجـ ِّ
ـل وأعظــم النعــم التــي تــدل عــى رمحتــه 
بــه اإلنســان عــى غــره مــن املخلوقــات مــن َ
بخلقــه.

ومــن دالئــل ســعة رمحــة اهلل تعــاىل أن اخللــق يف الدنيــا يرتامحــون يف الدنيــا برمحــة واحــدة مــن

مائــة رمحــة مــن رمحاتــه ،فعــن أيب هريــرة  ،قــال :ســمعت رســول اهلل  يقــول:
ـل ِف َخ ْل ِقـ ِ
ِ ِ
ِ
ـةَ ،ف َأمسـ َ ِ
ـق الرحـ َة يــوم َخ َل َقهــا ِما َئـ َة ر ٍ
حـ ًةَ ،و َأ ْر َسـ َ
ـه
ـك عنْــدَ ُه ت ْسـ ًعا َوت ْســع َ
َ
ني َر ْ َ
َ َْ
حـ ْ َ
«إِ َّن اللََّ َخ َلـ َ َّ ْ َ َ ْ َ
ـة َل يي َئــس ِمــن َ ِ
ـذي ِع ْنــدَ اللَِّ ِمــن الر ِ
احــدَ ةًَ ،ف َلــو يع َلــم الكَافِــر بِـك ُِّل ا َّلـ ِ
ُك ِّل ِهــم رح ـ ًة و ِ
ـو
اجل َّنــةَ ،و َلـ ْ
َ
حـ ْ َ ْ ْ
ْ َ َْ َ
َ َّ ْ َ
ُ
ْ َْ ُ
اب َل ي ْأمـ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـن النَّـ ِ
ـن ال َعـ َ
ـار»(.)1
ـن مـ َ
ـذ ِ ْ َ َ ْ
ـن بِـك ُِّل ا َّلــذي عنْــدَ اللَِّ مـ َ
ـم ا ُمل ْؤمـ ُ
َي ْع َلـ ُ
ومــن أعظــم اآليــات الدالــة عــى ســعة رمحــة اهلل تعــاىل قولــه  :Cﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ [األنعــام ،]١٤٧ :واخلطــاب يف اآليــة الكريمــة لليهــود،

واملعنــى :ربكــم ذو رمحــة ،بنــا ،وبمــن كان بــه مؤمنـ ًا مــن عبــاده ،وبغريهــم مــن خلقــه ،فرمحتــه تســع
مجيــع خلقــه ،املحس ـ َن واملــيء ،فــا 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 يــر ّده إذا أحلــه عنــد غضبــه عــى املجرمــن الذيــن أجرمــوا فاكتســبوا
الذنــوب واجرتحــوا الســيئات(.)2

(( (1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الرقاق ،باب الرجاء مع اخلوف.)6469( )99 /8( ،
(( (2جامع البيان ،للطربي.)207 /12( ،
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وقولــه تعــاىل :ﮋ ﭕﭖ ﮊ جــيء هبــذه اجلملــة اســمية ،وبقولــه :ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ فعليــة تنبيه ـ ًا

عــى مبالغــة َسـ َعة الرمحــة؛ ألن االســمية ُّ
أدل عــى الثبــوت والتوكيــد مــن الفعليــة .وقولــه :ﮋ ﭛ ﭜ

ـع املضمــر تنبيه ـ ًا عــى التســجيل عليهــم
ﭝ ﮊ حيتمــل أن يكــون ممــن َو ْضــع الظاهــر موضـ َ

بأســه عنكــم.
بذلــك ،واألصــل :وال ُيـ َـر ُّد ُ

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

بتأخــر العقوبــة(.)1

ويف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ ترغيــب هلــم يف ابتغــاء رمحــة اهلل الواســعة ،واتبــاع

رســوله  ،)2(وفيــه أيضــ ًا تلطــف بدعائهــم إىل اإليــان(،)3ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﮊ ترهيــب هلــم مــن خمالفتهــم الرســول خاتــم النبيــن(.)4ويف هــذه اآليــة مــن شــديد
التهديــد مــع لطيــف االســتعطاف مــا هــو مســبوك عــى احلــد األقــى مــن البالغــة(.)5

ثاني ًا :سعة علم اهلل تعاىل.
مــن اآليــات الكريمــة التــي ثبــت فيهــا اســم اهلل (الواســع) ،والتــي تــدل عــى ســعة علمــه جــل

جاللــه ،وإحاطــة علمــه بــكل يشء قولــه تعــاىل :ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ [األعــراف ،]٨٩ :فــاهلل جــل
ِ
ُ
عبــاده وعزائمهــم
أحــوال
وعــا حميــط بــكل مــا كان ومــا يكــون مــن األشــياء التــي مــن مجلتهــا

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

موجــب احلكمــة ،فــكل مــا يقــع فهــو مشــتمل عليهــا (.)6
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(( (1الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،للسمني احللبي.)209 /5( ،
(( (2تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)357 /3( ،
(( (3فتح البيان يف مقاصد القرآن ،للقنوجي.)268 /4( ،
(( (4تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)357 /3( ،
(( (5نظم الدرر ،للبقاعي.)310 /7( ،
(( (6إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم ،أليب السعود)251 /3( ،؛ تفسري املراغي.)6 /9( ،

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ
ويف اآليــة الكريمــة داللــة عــى أنــه تعـــاىل كان عاملـ ًا يف األزل بجميع األشــياء؛ ألن قــــوله :ﮋ ﮄ ﮊ

فعــل مــاض ،فيتنــاول كل مــاض وإذا ثبــت أنــه كان يف األزل عاملـ ًا بجميــع املعلومــات وثبــت أن تغــر
معلومــات اهلل تعــاىل حمــال ،لــزم أنــه ثبتــت األحــكام وجفــت األقــام والســعيد مــن ســعد يف علــم
اهلل ،والشــقي مــن شــقي يف علــم اهلل( .)1كــا أن فيهــا إيــاء إىل عــدم األمــن مــن مكــر اهلل تعــاىل(.)2

ومــن أرسار اآليــة الكريمــة أن فيهــا زيــادة يف احلــث عــى االلتجــاء بــاهلل تعــاىل والتــري مــن احلــول
والقــوة ،وال علــم للنــاس بخواتــم األعــال ،وإنــا 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 ،]٨٩ :ثــم أعــاد الوصــف بقولــه :ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ [األعــراف ،]٨٩ :ويف

ذلــك إظهــار يف مقــام اإلضــار؛ لزيــادة إظهــار وصفــه بالربوبيــة ،وتأكيــد التعريــض املتقــدم ،حتــى
يصــر كالترصيــح(.)4

ومــن اآليــات قولــه تعــاىل :ﮋ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﮊ [طــه ،]٩٨ :أي
أحــاط بــكل يشء علـ ًا ف َع ِل َمــه ،فــا خيفــى عليــه منــه يشء وال يضيــق عليــه علــم مجيــع ذلــك ،فــاهلل
 مــأ ّ
كل يشء عل ـ ًا تبــارك وتعــاىل( .)5وفيــه ر ٌّد عــى عبــدة األوثــان ،فإهنــا ال تعلــم ،وال

تبــر وال تســمع.

ونُصبــت كلمــة ﮋ ﰌ 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 يقــر عــن
االطــاع عــى أخفــى األشــياء ،كــا أفــاده لفــظ ﮋ ﰊ ﮊ يف اآليــة الكريمــة املفيــد للعمــوم(.)6
(( (1مفاتيح الغيب ،للرازي.)318 /14( ،
(( (2تفسري املراغي.)6 /9( ،
(( (3نظم الدرر ،للبقاعي.)4 /8( ،
(( (4التحرير والتنوير ،البن عاشور.)11 /9( ،
(( (5جامع البيان ،للطربي.)367 /18( ،
(( (6التحرير والتنوير ،البن عاشور.)301 /16( ،
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والتمييــز يف ﮋ ﰌ ﮊ حمــول مــن فاعــل ،ومــن أرسار هــذا التحويــل مــن فاعــل إىل متييــز؛ لتمكــن

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

فــاهلل  Bال خيفــى عليــه مثقــال ذرة يف األرض وال يف الســاء ،ال مــن احليــوان ،وال مــن الطــر،

وال مــن اجلــاد ،وال مــن النبــات ،ســواء كان كبــر ًا أو صغــر ًا ،ظاهــر ًا أو باطنـ ًا ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﮊ (غافــر ،]١٩ :يعلــم مــا خانــت أعــن عبــاده ،ومــا أخفتــه صدورهــم ،وال خيفــى عليــه

يــدِّ ث بــه العبــد نفســه ،ويضمــره قلبــه ،وإذا نظــر مــاذا يريــد بنظــره،
يشء مــن أمورهــم حتــى مــا ُ َ
ومــا ينــوي ذلــك بقلبــه(.)2

وقــال تعاىل :ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ [األنعــام ،]٥٩ :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 خبــر»( ،)3وعنــه  :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»( ،)4فــاهلل
 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 عــاه خزائــن
غيــب الســموات واألرض مــن األقــدار واألرزاق.
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(( (1زهرة التفاسري ،أليب زهرة.)4782 /9( ،
(( (2جامع البيان ،للطربي.)369 /21( ،
(( (3أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب التفسري ،باب وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو.)4627( )56 /6( ،
(( (4أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب التفسري ،باب اهلل يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام (.)4697( )79 /6

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ
وعنــد التأمــل يف قولــه تعــاىل :ﮋﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮊ [إبراهيــم ، ]٣٨ :نصــل إىل درجــة اليقــن أن ربنــا تقــدَّ س وتعــاىل يعلــم دبيــب النملــة الســوداء

حتــت الصخــرة الصـ ّـاء يف الليلــة الظلــاء ،ويعلــم مجيــل فعالنــا وقبيحهــا ،ويعلــم خفايــا صدورنــا
ونوايانــا ،ويســمع رشيــف كالمنــا ونقيضــه ،عــن عائشــة  قالــت« :احلمــد هلل الــذي توســع

لســمع األصــوات كلهــا ،لقــد جــاءت املجادلــة فكلمــت رســول اهلل  وأنــا يف جانــب
البيــت ال أدري مــا تقول ،فأنــزل اهلل تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [املجادلــة ،)1(»]١:فالظاهر
واملضمــر بالنســبة إليــه ســبحانه ســيان ال تفــاوت فيهــا ،و َقــدَّ م اإلخفــاء عــى اإلعــان يف قولــه :ﮋ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮊ ؛ للداللــة عــى أهنــا مســتويان يف علــم اهلل ســبحانه ،وظاهــر النظــم القــرآين
عمــوم كل مــا يظهــره ومــا ال يظهــره مــن غــر تقييــد بــيء معــن مــن ذلــك.

وذكــر الســاوات واألرض يف قولــه :ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮊ دون غريمهــا؛

ألهنــا املشــاهدتان للعبــاد ،وإال فعلمــه ســبحانه حميــط بــكل مــا هــو داخــل يف العــامل وكل مــا هــو
خــارج عنــه ال ختفــى عليــه خافيــة(.)2

واهلل  ملــا ذكــر خلــق الســاوات الســبع واألرضــن الســبع ومــا يتنــزل بينهــن يف قولــه

تعــاىل :ﮋﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ

ﰚ ﰛ ﮊ [الطــاق ،]١٢ :ذكــر احلكمــة مــن ذلــك يف قولــه :ﮋ ﰎ ﮊ والــام يف ﮋ ﰎ ﮊ عــى ثالثــة

أوجــه إمــا متعلــق بـــ ﮋ ﰅ ﮊ  ،أو متعلــق بـــ ﮋ ﰋ ﮊ  ،أو بمقــدَّ ر ،أي :فعــل ذلــك؛ لتعلمــوا كــال

قدرتــه وإحاطتــه باألشــياء ،وهــو معنــى وأن اهلل قــد أحــاط بــكل يشء عل ـ ًا فــا خيــرج عــن علمــه

يشء منهــا كائن ـ ًا مــا كان(.)3

(( (1أخرجه البخاري يف صحيحه تعليق ًا (فتح الباري.)372/13 :
(( (2فتح البيان ،صديق حسن خان.)127 /7( ،
(( (3فتح القدير ،للشوكاين.)296 /5( ،
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ثالث ًا :سعة ملك اهلل تعاىل.
اهلل  خالــق الســاوات واألرض ،ولــه ملكهــا وملــك مــا فيهــا ومــا بينهــا ،فهــو

مالــك اجلميــع وربــه ،واجلميــع يف ملكــه وحتــت قهــره وســلطانه كــا 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 ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﮊ

[البقــرة ،]٢٥٥ :فــاهلل تعــاىل يملــك مجيــع ذلــك بغــر رشيــك وال نديــد ،وخالــق مجيعــه دون كل آهلــة
ومعبــود ،فــا تنبغــي العبــادة لــيء ســواه؛ ألن اململــوك إنــا هــو طــوع يــد مالكــه ،وليــس لــه خدمــة

غــره 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

قــال الطاهــر ابــن عاشــور" :والــام للملــك .واملــراد بالســموات واألرض اســتغراق أمكنــة

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

ثبــت أنــه ال يشــذ عــن ملكــه موجــود فحصل معنــى احلــر ،ولكنــه زاده تأكيــدا بتقديــم املســند  -أي
ال لغــره -؛ إلفــادة الــرد عــى أصنــاف املرشكــن ،مــن الصابئــة عبــدة الكواكــب كالرسيــان واليونــان
ومــن مرشكــي العــرب؛ ألن جمــرد حصــول معنــى احلــر بالعمــوم ال يكفــي يف الداللــة عــى إبطــال

العقائــد الضالــة .فهــذه اجلملــة أفــادت تعليــم التوحيــد بعمومهــا ،وأفــادت إبطــال عقائــد أهــل
الــرك بخصوصيــة القــر ،وهــذا بالغــة معجــزة"(.)3

ويف قولــه تعــاىل :ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵﮊ داللــة عظيمــة عــى كــال عظمتــه وســعة ســلطانه

وملكــه ،واملعنــى أن كرســيه حميــط بالســموات واألرض ،وأكــر منهــا؛ ألنــه لــوال أنــه أكــر مــا
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(( (1جامع البيان ،للطربي)395 /5( ،؛ تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)679 /1( ،
(( (2املحرر الوجيز ،البن عطية.)341 /1( ،
(( (3التحرير والتنوير ،البن عاشور.)20 /3( ،

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

وســعها( .)1والكــريس موضــع قدمــي اهلل  كــا ثبــت ذلــك موقوف ـ ًا عــى ابــن عبــاس :
ِ
ِ
ـع ا ْل َقدَ َمـ ْ ِ
ـنَ ،وا ْل َعـ ْـر ُش َل ُي َقــدِّ ُر َأ َحــدٌ َقــدْ َر ُه»( ،)2وليــس هــو العــرش ،بــل العــرش
س َم ْوضـ ُ
«ا ْل ُكـ ْـر ُّ
أكــر مــن الكــريس ،فعــن أيب ذر  قــال :دخلــت املســجد فــإذا رســول اهلل  جالــس
ـة م ْل َقـ ٍ
ٍ
ِ
ِ
ـاة بِـ َ
ـأ ْر ٍ
ض َفـ َ
ـا ٍةَ ،و َف ْض ُل
السـ َـا َو ُ
س إِ َّل ك ََح َل َقـ ُ
ات َّ
وحــده ،فقــالَ « :يــا َأ َبــا َذ ٍّر َمــا َّ
السـ ْب ُع عنْــدَ ا ْل ُكـ ْـر ِّ
ال َل َق ِ
ــى ا ْلك ِ
ــى َْ
س َك َف ْض ِ
ــر ِ
ــل ا ْل َف َ
ــا ِة َع َ
ش َع َ
ــة»( ،)3وهــذا يــدل عــى عظــم هــذه املخلوقــات
ْ
ا ْل َع ْ
ُــر ِّ
وعظــم املخلــوق يــدل عــى عظــم اخلالــق  Cوســعة ملكــه.

فــإذا كان هــذه حالــة الكــريس أنــه يســع الســاوات واألرض عــى عظمتهــا وعظمــة مــن فيهــا،

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

إال هــو جــل يف عــاه(.)4

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

ﮡ ﮊ [البقــرة ،]١١٥ :فللــه ملــك املــرق واملغــرب وتدبريمهــا ،وهلل ملــك اخللــق الــذي بــن املــرق
واملغــرب يتعبدهــم بــا شــاء ،وحيكــم فيهــم مــا يريــد.

والــام يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮊ الم االختصــاص ،أي هــو خالقهــا ومالكهــا ،وهــو

كقولــه :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ [الرمحــن ،]١٧ :وقولــه :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ (املعــارج ،)٤٠ :وقولــه:
ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ [املزمــل ،]٩ :ومعنــى ذلــك :وهلل املــرق الــذي تــرق منــه الشــمس كل يــوم،
واملغــرب الــذي تغــرب فيــه كل يــوم .يعنــي :وهلل مــا بــن قطــري املــرق ،ومــا بــن قطــري املغــرب،

(( (1رشح العقيدة الواسطية ،للعثيمني( ،ص .)171
(( (2رواه عبــد اهلل بــن اإلمــام أمحــد يف كتــاب الســنة)586( )301/1( ،؛ وابــن أيب شــيبة يف كتــاب العــرش)90( ،؛ وابــن خزيمــة يف
التوحيــد)248/1( ،؛ والدارقطنــي يف الصفــات ،)30( ،واحلاكــم يف املســتدرك )3116( )310/2( ،وقــال :صحيــح عــن رشط
الشــيخني ومل خيرجــاه ،وقــال األلبــاين يف خمتــر العلــو( ،ص" :)45( )102إســناده صحيــح ،رجالــه كلهــم ثقــات".
(( (3أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف كتــاب العــرش( ،ص)35؛ وابــن حبــان يف صحيحــه)361( )77/2( ،؛ وأبــو الشــيخ يف العظمــة،
()648/2؛ والبيهقــي يف األســاء والصفــات)862( )300/2( ،؛ وللحديــث عــدة طــرق ذكرهــا األلبــاين يف سلســلة األحاديــث
الصحيحــة ،)109( )226/1( ،ثــم قــال( :ومجلــة القــول أن احلديــث هبــذه الطــرق صحيــح).
(( (4تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي( ،ص .)110
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إذ كان رشوق الشــمس كل يــوم مــن موضــع منــه ال تعــود لرشوقهــا منــه إىل احلــول الــذي بعــده،

وكذلــك غروهبــا كل يــوم(.)1

وخــص اخلــر عــن املــرق واملغــرب يف هــذه اآليــة بأهنــا لــه ملــك ًا ،وإن كان ال يشء إال وهــو

لــه ملــك ،لعــدة أوجــه:

األول :إعالمـ ًا منــه عبــاده املؤمنــن أن لــه ملكهــا وملــك مــا بينهــا مــن اخللــق ،فأخــرج اخلــر

عــن املــرق واملغــرب ،واملــراد بــه مــن بينهــا مــن اخللــق ،فجــاءت يف ســياق االكتفــاء باخلــر عــن

ســبب الــيء مــن ذكــره واخلــر عنــه(.)2

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

ﮋ ﭺ ﭻ ﮊ [النحــل ]٨١ :أي والــرد(.)3
الثالث :لرشفهام حيث ُجعال هلل تعاىل(.)4

الرابــع :ألهنــا حمــل اآليــات العظيمــة ،فهــا مطالــع األنــوار ومغارهبــا ،فــإذا كان مالــك ًا هلــا ،كان

مالــك ًا لــكل اجلهــات(.)5

ومــن أدلــة ســعة ملكــه جــل وعــا قولــه تعــاىل :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ [آل عمــران ،]١٣٣ :فوصفــت اجلنــة بعــرض الســموات واألرضــن،

تشــبيه ًا بــه يف الســعة والعظــم ،وإال فهــي أوســع وأعظــم مــن ذلــك( ،)6ممــا يــدل عــى ســعة ملــك
الواحــد األحــد .
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(( (1جامع البيان ،للطربي.)526 /2( ،
(( (2جامع البيان ،للطربي)526 /2( ،؛ مفاتيح الغيب ،للرازي.)21 /4( ،
(( (3الدر املصون ،للسمني احللبي.)80 /2( ،
(( (4اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي)79 /2( ،؛ الدر املصون ،للسمني احللبي.)80 /2( ،
(( (5تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي( ،ص .)63
(( (6جامع البيان ،للطربي.)207 /7( ،

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

ولتخصيص العرض دون الطول عدة أوجه ،منها:
أوالً :أن العــرض يف العــادة أدنــى مــن الطــول ،و ُذكــر للمبالغــة يف وصفهــا بالســعة والبســطة،

فذكــر العــرض يــدل عــى أن الطــول أعظــم(.)1

ثانيــ ًا :ألن ذكــر العــرض يــدل متــى ذكــر عــى الطــول ،والطــول إذا ذكــر ال يــدل عــى قــدر

العــرض ،بــل قــد يكــون الطويــل يســر العــرض كاخليــط ونحــوه ،ومــن ذلــك قــول العــرب بــاد

عريضــة ،وفــاة عريضــة(.)2

ثالثـ ًا :ليــس املــراد بالعــرض هاهنــا مــا هــو خــاف الطــول ،بــل هــو عبــارة عــن الســعة ،فجعــل

العــرض كنايــة عــن الســعة(.)3

رابع ًا :سعة رزق اهلل تعاىل وجوده وكرمه.
تزخــر آيــات القــرآن الكريــم باآليــات القرآنيــة الكريمــة الدالــة عــى أن رزق اهلل تعــاىل وجــوده

ـم مجيــع املخلوقــات والكائنــات ،ومــن تأمــل يف الكــون يــرى ذلــك فيــا ينزلــه اهلل تعــاىل
وكرمــه عـ َّ

مــن الســاء 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

ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ [الشــورى ،]١٢ :فــا يبســط الــرزق للعبــاد إال اهلل

تعــاىل ،وحيــب ســبحانه أن جيــود عــى عبــاده حيــث وســع جــوده أهــل الســاء واألرض ،فــا خيلــو
خملــوق مــن ســعة كرمــه وجــوده وإحســانه ورزقــه طرفــة عــن ،يغنــي الفقــر ،ويطعــم اجلائــع،
ويكســو العــاري ،و ُيغيــث امللهــوف ،وينــر املظلــوم ،ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﮊ [النــور.]٣٢ :

(( (1الكشاف ،للزخمرشي)415 /1( ،؛ إرشاد العقل السليم ،أليب السعود)85 /2( ،؛ مفاتيح الغيب ،للرازي.)366 /9( ،
(( (2املحرر الوجيز ،البن عطية.)509 /1( ،
(( (3مفاتيح الغيب ،للرازي)366 /9( ،؛ التحرير والتنوير ،البن عاشور.)89 /4( ،
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وحينــا ذكــر اهلل تعــاىل مقالــة اليهــود يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﭜ ﮊ [آل عمــران ، ]١٨١ :جــاء الــرد عليهــم وتكذيبهــم يف احلديــث القــديس الــذي يــدل عــى ســعة

جــود اهلل تعــاىل وكرمــه ،فعــن أيب هريــرة  :أن رســول اهلل  قــال« :قــال اهلل عــز
وجــلَ :أن ِْفــق ُأن ِْفــق عليــك ،وقــال :يــد اهلل مــأى ال تغيضهــا نفقــة ســحاء الليــل والنهــار ،وقــال:

أرأيتــم مــا أنفــق منــذ خلــق الســاء واألرض ،فإنــه مل َي ِغـ ْ
ـض 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

يشــاء وجعــل الســيئة بواحــدة قــال تعــاىل :ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ [األنعــام ،]١٦٠ :بــل إنــه تعــاىل يضاعــف ملــن يشـــاء أضعافــ ًا مضـــاعفة ﮋ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮊ [البقــرة.]٢٦١ :
ومــن التأمــات يف كــرم اهلل  وســعة رزقــه وجــوده قولــه تعــاىل :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮊ [الذاريــات ،]٥٨ :حيــث جــاء لفــظ ﮋ ﮇﮊ بصيغــة املبالغــة مــن الثالثــي رزق ،ووزنــه

ف ّعــال .واملعنــى أنــه  كثــر الــرزق ،وهــو املتك ّفــل بالــرزق القائــم عــى كل نفــس بــا يقيمهــا

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

ومــن لطائــف اآليــة الكريمــة أن إظهــار اســم اجلاللــة يف ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ إخــراج للــكالم

عــى خــاف مقتــى الظاهــر؛ ألن مقتضــاه :إين أنــا الــرزاق ،فعــدل عــن اإلضــار إىل االســم الظاهــر

لتكــون هــذه اجلملــة مســتقلة بالداللــة ألهنــا ُسـ ِّـرت مســر الــكالم اجلامــع واألمثــال(.)2
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(( (1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب التفسري ،باب وكان عرشه عىل املاء (.)4684( )73 /6
(( (2التحرير والتنوير ،البن عاشور.)29 /27( ،

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
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َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

ومــن ســعة رزق اهلل تعــاىل وجــوده أن مــن تأمــل يف اآليــات املشــتملة عــى بيــان ســعة فضــل اهلل

تعــاىل يف بــاب الــرزق جيــد أن بعضهــا تــرف اهلمــم عــن التفكــر 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

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ [الذاريــات ،]٥٨ – ٥٦ :فــاهلل تعــاىل يــرزق كل مــا يفتقــر إىل الــرزق ،فــا رازق ســواه؛
وال معطــي غــره ،فهــو الــذي يــرزق خملوقاتــه ،ويقــوم بــا يصلحهــم ،وجــاءت مجلــة :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﮊ تعلي ـ ً
ا لعــدم إرادة الــرزق مــن خملوقاتــه ،وتلوحي ـ ًا بأنــه ســبحانه غنــي عــن كل مــرزوق(.)1
وقوله تعاىل :ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﮊ [طه.]١٣٢ :

ومــن اللطائــف يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﯛ ﯜﯝ ﮊ  ،أنــه ملــا كانــت النفــس بِ ُك ّل َّيتِهــا مرصوفــة إىل أمـــر

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

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

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

فــإن َّ ً
كل مــن اجلــا ِّد فيــه واملتهــاون بــه ال ينالــه أكثــر ممــا قســمناه لــه يف األزل وال أقــل ،فاملتقــي هلل
املقبــل عــى ذكــره واثــق بوعــده قانــع راض فهــو يف أوســع ســعة ،واملعــرض متــوكل عــى ســعيه فهــو

يف َكــدٍّ وشــقاء وجهــد وعنــاء أبــد ًا(.)2

وقولــه :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ [الطــاق ،]٣ – ٢ :أي يســبب لــه
أســباب الــرزق مــن وجـ ٍ
ـه ال خيطــر ببالــه وال حيتســبه( .)3ويف هــذه اآليــة مــن ســورة الطــاق لطيفــة:
وهــي أن التقــوى يف رعايــة أحــوال النســاء مفتقــرة إىل املــال ،فقــال تعــاىل :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

(( (1إرشاد العقل السليم ،أليب السعود)145 /8( ،؛ فتح البيان يف مقاصد القرآن ،للقنوجي.)213 /13( ،
(( (2نظم الدرر ،للبقاعي.)371 /12( ،
(( (3جامع البيان ،للطربي)445 /23( ،؛ إرشاد العقل السليم ،أليب السعود.)261 /8( ،
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ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮊ  ،وقريــب مــن هــذا قولــه :ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﮊ [النــور.)1( ]٣٢ :
وقولــه :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ (العنكبــوت ،]٦٠ :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]٥٦ :؛ وذلــك عنــد توقــع الذيــن هياجــرون مــن

مكــة أن ال جيــدوا رزقـ ًا يف البــاد التــي هياجــرون إليهــا.

ومــن اللطائــف البالغيــة يف تقديــم املســند إليــه عــى اخلــر الفعــي يف قولــه :ﮋ ﮥ ﮦﮊ دون

أن يقــول :يرزقهــا اهلل؛ ليفيــد بالتقديــم معنــى االختصــاص ،أي اهلل يرزقهــا ال غــره ،فلــاذا تعبــدون
أصنام ـ ًا ليــس بيدهــا رزق(.)2

خامس ًا :سعة رشيعة اهلل تعاىل.
يقــول اللـــه تعــاىل :ﮋﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ [املائــدة،]٣ :

بــن  يف اآليــة الكريمــة أن اإلســام هــو الديــن الــذي رضيــه لعبــاده ،وهــو الرشيعــة
َّ
الكاملــة الســمحة ،واملنهــج الصحيــح القويــم الــذي يعالــج مشــكالت البــر.

والرشيعــة اإلســامية تعالــج مشــاكل النــاس مهــا اختلفــت ألواهنــم وبيئاهتــم وأجناســهم ،ويف

مجيــع األزمنــة واألمكنــة بأحكامهــا وآداهبــا الراســخة.

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

فقــد جــاءت الرشيعــة بأحــكام عامــة تتســع ملــا يتجــدد مــن املطالــب ،وعليــه فــإن الرشيعة اإلســامية

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

(( (1مفاتيح الغيب ،للرازي.)562 /30( ،
(( (2التحرير والتنوير ،البن عاشور.)24 /21( ،
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اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

ومــن دالئــل ســعة رشيعــة اهلل تعــاىل عــى عبــاده ،أن وضــع هلــم الرشيعــة اإلســامية الســمحة؛

حتــى حيتكــم النــاس إليهــا يف أمــور حياهتــم ومعايشــهم ،حيــث وضــع اهلل  األحــكام
والفرائــض واألخــاق واملبــادئ؛ للعمــل هبــا ،والســر عــى أساســها.

وقــد جــاءت الرشيعــة بالرخصــة يف األحــكام الرشعيــة فبعــد أن ر َّتــب الــرع احلكيــم أحكامـ ًا

رشعيــة عامــة ملختلــف األعــال والتكاليــف ليقــوم هبــا اإلنســان يف حالتــه الطبيعيــةَّ ،
رخــص لــه يف
حــاالت االضطــرار واملشــ ّقة واحلــرج التــي ال يتمكّــن فيهــا مــن القيــام باألعــال الالزمــة عليــه،

وســهلها بــا ُيمكّنــه مــن أدائهــا ،كقــر الصــاة
فقــد خ ّفــف اهلل  عنــه هــذه األحــكام
ّ

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

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

ﮦ ﮊ [البقــرة.]١٧٣ :

ومــن اآليــات الكريمــة الدالــة عــى ســعة الرشيعــة ومرونتهــا قولــه تعــاىل :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [البقــرة ،]١١٥ :ومعنــى اآليــة أينــا تولــوا يف حال ســركم 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 مســجد ًا
فصلــوا يف أي بقعــة شــئتم مــن بقاعهــا( ،)1وهــذا فيــه تســلية للرســول  وأصحابــه الذيــن

أخرجــوا مــن مكــة وفارقــوا مســجدهم ومصالهــم(.)2

وتذييــل اآليــة الكريمــة بقولــه تعــاىل :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ فيــه فوائــد ولفتــات بالغيــة،

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

بمصاحلهــم(.)3

(( (1جامع البيان ،للطربي)533 /2( ،؛ الكشاف ،للزخمرشي.)180 /1( ،
(( (2تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)390 /1( ،
(( (3الكشاف ،للزخمرشي.)180 /1( ،
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كــا يــدل عــى إحاطتــه باألشــياء ،وأنــه ســبحانه عليــم بمصالــح العبــاد وأعامهلــم يف األماكــن

ك ِّلهــا ،واجلملــة تعليـ ٌـل ملضمــون الرشطيــة(.)1

وإظهار االسم اجلليل ﮋ ﮟﮊ يف مقام اإلضامر ،فلم يقل( :إنه)؛ لرتبية املهابة(.)2
وفيــه إرشــاد إىل ســعة رمحتــه وأنــه يوســع عــى عبــاده يف دينهــم وال يكلفهــم مــا ليــس يف

وســعهم(.)3

وحكْمــه؛ إذ تضمنــت اآليــة حك ـ ًا ،وحكمــة ،وربطــا باســم اهلل
وأن اهلل تعــاىل واســع يف ملكــه ُ

الواســع.
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(( (1إرشاد العقل السليم ،أليب السعود.)150 /1( ،
(( (2إرشاد العقل السليم ،أليب السعود.)186 /1( ،
(( (3فتح البيان يف مقاصد القرآن ،للقنوجي.)260 /1( ،

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

املبحث الثاين:

من آثار إيامن العبد باسم اهلل الواسع
وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول :حمبة اهلل الواسع.
مــن صفــات اهلل  Bأنــه واســع املغفــرة ،واســع الرمحــة ،واســع الــرزق والعطــاء ،واســع

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

عــن معرفتــه لصفــة الســعة الالئقــة بــاهلل تعــاىل ،فيبســط اهلل تعــاىل عــى عبــده بذلــك مــن واســع
فضلــه ورمحتــه وبركتــه ورزقــه ،ويفتــح عليــه يف عبوديتــه وحمبتــه وطلــب مرضاتــه ،بــل وحيبــه اهلل

تعــاىل كــا قــال  :Cﮋ 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 ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ [املائــدة ،]٥٤ :فمــن

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

ـر لــه
هــي أجـ ّـل نعمــة أنعــم هبــا عليــه ،وأفضــل فضيلــة َّ
تفضــل هبــا عليــه ،وإذا أحــب اهلل عبــد ًا يـ َّ

ـون عليــه كل عســر ،ووفقــه لفعــل اخلــرات وتــرك املنكــرات ،وأقبــل بقلــوب عبــاده
األســباب ،وهـ َّ
إليــه باملحبــة والــوداد.

ومــن لــوازم حمبــة العبــد لربــه ،أنــه ال بــد أن يتصــف بمتابعــة الرســول  ظاهــر ًا

وباطنـ ًا ،يف أقوالــه وأعاملــه ومجيــع أحوالــه ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ [آل عمــران.]٣١ :

كــا أن مــن الزم حمبــة اهلل للعبــد ،أن يكثــر العبــد مــن التقــرب إىل اهلل بالفرائــض والنوافــل،

ويتوســع يف اإلقبــال عــى اهلل تعــاىل بعمــل الصاحلــات؛ لنيــل الدرجــات ،كــا قــال النبــي 
َّ
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ـي ٍء َأحـ ِ ِ
ِ
ـت ع َليـ ِ
ـه،
«و َمــا َت َقـ َّـر َب إِ َ َّل َع ْبــدي بِـ َ ْ َ َّ
يف احلديــث الصحيــح عــن اهلل تعــاىلَ :
ت ْضـ ُ َ ْ
ـب إ َ َّل مَّــا ا ْف َ َ
ـذي يســمع بِـ ِ
ِ
ومــا ي ـز َُال عبـ ِ
ـدي َي َت َقـ َّـر ُب إِ َ َّل بِالن ََّوافِـ ِ
ـه،
ـل َح َّتــى ُأ ِح َّب ـ ُهَ ،ف ـإِ َذا َأ ْح َب ْب ُت ـ ُهُ :كنْـ ُ
ـم َع ُه ا َّلـ َ ْ َ ُ
َْ
ـت َسـ ْ
ََ َ
ـش ِبــا ،و ِرج َل ـه ا َّلتِــي يمـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـي ِ َبــاَ ،وإِ ْن َسـ َ
ـأ َلنِي َلُ ْعطِ َينَّ ـ ُه،
ـر بِــهَ ،و َيــدَ ُه ا َّلتــي َي ْبطـ ُ َ َ ْ ُ
َْ
ـر ُه ا َّلــذي ُي ْبـ ُ
َو َبـ َ َ
َو َلئِـ ِ
ـن ْاس ـ َت َعا َذ ِن َلُ ِع َيذ َّن ـ ُه»(.)1

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

جــد ًا ،بــل غــر موجــودة وإن وجــدت دعواهــا ،ومــن أحــب اهلل أكثــر مــن ذكــره ،وإذا أحــب اهلل
عبــد ًا َقبِــل منــه اليســر مــن العمــل ،وغفــر لــه الكثــر 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 باالســمني الكريمــن ﮋﯢ ﯣﮊ أن الواســع إشــارة إىل كــال القــدرة،

والعليــم إشــارة إىل كــال العلــم ،وملــا أخــر اهلل تعــاىل أنــه ســيجيء بأقــوام هــذا شــأهنم وصفتهــم

أ َّكــد ذلــك بأنــه كامــل القــدرة فــا يعجــز عــن هــذا املوعــود ،كامــل العلــم فيمتنــع دخــول اخللــف
يف أخبــاره ومواعيــده(.)4

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

حيبــون اهلل  ،بــل ووصــف حبهــم هلل  Bبأنــه حــب شــديد ،وذلــك برصيــح العبــارة

فقــال تعــاىل :ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮊ [البقــرة،]١٦٥ :
ويف ذلــك داللــة واضحــة عــى أن العبــد الصالــح ال يكتفــي بحــب اهلل  Bحبـ ًا عاديـ ًا ،بــل ال بــد
مــن أن يكــون احلــب أشــد مــن أي حــب آخــر ،حتــى يكــون ح َّبـ ًا يليــق بــاهلل جــل جاللــه.
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(( (1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الرقاق ،باب التواضع (.)6502( )105 /8
(( (2تيسري الكريم الرمحن ،السعدي( ،ص .)235
(( (3نظم الدرر ،للبقاعي.)191 /6( ،
(( (4مفاتيح الغيب ،للرازي.)382 /12( ،

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

فكيــف إذا كان هــذا احلــب الشــديد ناشــئ ًا عــن معرفــة ســعة رمحــة اهلل تعــاىل ومغفرتــه ورزقــه

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

عــن حبــه ليســت مــن الديــن يف يشء؛ فقــد بـ َّـن القــرآن الكريــم ضوابــط هــذا احلــب وحــدوده ،فقــال
تعــاىل :ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ [آل عمــران.]٣١ :

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 وعــا؛ لرتقــب إحســانه الــذي ال يســتغني عنــه العبــد طرفــة عــن.

وكلــا اشــتد رجــاء العبــد بربــه ،وحصــل لــه مــراده ومطلوبــه ،تعلــق قلبــه بــه وأصبــح دائــم

التأمــل والتفكــر يف أســائه وصفاتــه املتعلقــة باســمه تعــاىل الواســع.

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 ،كـــا قـــال تعــــاىل :ﮋ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ [الشــعراء ،]٨٢ :أي :أرجــو( ،)1فع َّلــق إبراهيــم عليــه الســام طمعــه

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

عــاه ،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 ،كــا جــاء عــن أيب هريــرة  قــال :ســمعت النبــي  قــال« :إِ َّن َع ْبــدً ا
ـت َ -فا ْغ ِفـ ْـر ِلَ ،ف َقـ َ
ـت َ -و ُر َّبـ َـا َقـ َ
ـب َذ ْن ًبــا َ -ف َقـ َ
ـاب َذ ْن ًبــا َ -و ُر َّبـ َـا َقـ َ
ـال
ـالَ :أ َص ْبـ ُ
ـالَ :ر ِّب َأ ْذ َن ْبـ ُ
ـال َأ ْذ َنـ َ
َأ َصـ َ
ِ ِ
الذ ْنــب وي ْأ ُخـ ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َم َكـ َ
ـم
ـاء اللَُّ ُثـ َّ
ـذ بِــه؟ َغ َفـ ْـر ُت ل َع ْبــديُ ،ثـ َّ
ـم َع ْبــدي َأ َّن َلـ ُه َر ًّبــا َيغْفـ ُـر َّ َ َ َ
َر ُّبـ ُهَ :أ َعلـ َ
ـث َمــا َشـ َ
(( (1معامل التنزيل ،للبغوي.)118 /6( ،
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ـالَ :أعلِــم عبـ ِ
ِ
ـب َذ ْن ًبــاَ ،ف َقـ َ
ـدي
ـت َ -
ـت َ -أ ْو َأ َص ْبـ ُ
ـالَ :ر ِّب َأ ْذ َن ْبـ ُ
آخـ َـرَ ،فا ْغفـ ْـر ُه؟ َف َقـ َ َ َ َ ْ
ـاب َذ ْن ًبــاَ ،أ ْو َأ ْذ َنـ َ
َأ َصـ َ
ِ ِ
الذ ْنــب وي ْأ ُخـ ُ ِ
ِ
ـم َم َكـ َ
ـب َذ ْن ًبــاَ ،و ُر َّبـ َـا
ـم َأ ْذ َنـ َ
ـاء اللَُُّ ،ثـ َّ
ـذ بِــه؟ َغ َفـ ْـر ُت ل َع ْبــديُ ،ثـ َّ
َأ َّن َلـ ُه َر ًّبــا َيغْفـ ُـر َّ َ َ َ
ـث َمــا َشـ َ
ِ
ِ
ــر ُه ِلَ ،ف َق َ
ــت َ -أ ْو َق َ
ــالَ :ق َ
ــاب َذ ْن ًبــاَ ،ق َ
َق َ
ــم
ــت َ -
ــال َأ ْذ َن ْب ُ
ــالَ :ر ِّب َأ َص ْب ُ
ــالَ :أ َص َ
ــالَ :أ َعل َ
ــرَ ،فا ْغف ْ
آخ َ
ـه؟ َغ َفــر ُت لِعبـ ِ
ـذ بِـ ِ
عبـ ِ
ـب َو َي ْأ ُخـ ُ
ـدي َأ َّن َلـ ُه َر ًّبــا َيغ ِْفـ ُـر َّ
ال ًثــاَ ،ف ْل َي ْع َمـ ْ
ـدي َث َ
ـاء»(.)1
َْ
الذ ْنـ َ
َْ
ْ
ـل َمــا َشـ َ

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

وإن كان فقــر ًا ،كــا قــال تعــاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ [النــور ،]٣٢ :فلــا كان للــزواج ُك َلــف ُيــاب ألجلهــا؛ ملــا ُطبِــع اآلدمــي عليــه

مــن اهللــع يف قلــة الوثــوق بالــرزق ،أجــاب مــن كأنــه قــال :قــد يكــون اإلنســان غــر قــادر لكونــه
معدَ مـ ًا ،بقولــه :ﮋ ﭙ ﭚ ﮊ  ،أي كل مــن ذكــر مــن حــر أو عبــد ،والتعبــر باملضــارع يشــعر بأنــه قــد

يكــون يف النــكاح ضيــق وســعة ﮋ ﭛ ﮊ  ،أي مــن املــال ﮋ ﭜ ﭝ ﮊ  ،أي الــذي لــه الكــال كلــه،

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

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

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

ومجلــة :ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ اســتئناف بيــاين؛ لبيــان إرادة العمــوم

يف مجيــع األحــوال ،إذ وعــد اهلل املتــزوج إن كان فقــر ًا أن يغنيــه ،وإغنــاؤه تيســر الغنــى إليــه يف مجيــع
األحــوال( ،)3وفيهــا إزاحــة ملــا عســى يكــون وازعــ ًا مــن النــكاح مــن فقــر أحــد اجلانبــن ،أي ال

يمنعــن فقــر اخلاطــب أو املخطوبــة مــن املناكحــة ،فــإن يف فضــل اهلل  غنيــة عــن املــال ،فإنــه فقــر
أحــد غـ ٍ
ـاد روائــح يــرزق مــن يشــاء مــن حيــث ال حيتســب(.)4
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(( (1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب التوحيد ،باب يريدون أن يبدلوا كالم اهلل.)7507( )145 /9( ،
(( (2نظم الدرر ،للبقاعي.)265 /13( ،
(( (3التحرير والتنوير ،البن عاشور.)217 /18( ،
(( (4إرشاد العقل السليم ،أليب السعود.)171 /6( ،

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

ومجلــة ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ مقـ ِّـررة ملــا قبلهــا ومؤكــدة ،واملــراد أنــه ســبحانه ذو ســعة ال ينقــص

مــن ســعة ملكــه غنــى مــن يغنيــه مــن عبــاده ،عليــم بمصالــح خلقــه ،يغنــي مــن يشــاء ويفقــر مــن
يشــاء .)1(

ومــن مجيــل اللطائــف واألرسار يف ختــم هــذه اآليــة الكريمــة بالصفتــن الكريمتــن هلل تعــاىل

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

وتضــاف مــرة إىل اإلحســان وبــذل النعــم ،وكيفــا قــدّ ر وعــى أي يشء نــزل ،فالواســع املطلــق هــو اهلل

تعــاىل؛ ألنــه إن نظــر إىل علمــه فــا ســاحل لبحــر معلوماتــه ،وإن نظــر إىل إحســانه ونعمــه فــا هنايــة
ملقدوراتــه.

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

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

ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [النســاء ،]١٣٠ :أمــا إذا ذكــرت الســعة بصيغــة الفعــل فــراد هبــا اإلحاطــة فيــا مت َّيــز
بــه كقولــه تعــاىل :ﮋﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ [األعــراف.)2( ]٨٩ :

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

وأخــروي ،والرجــاء يف فضــل اهلل وإحســانه ،كــا قــال تعــاىل عنــد حــدوث الطــاق :ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [النســاء ،]١٣٠ :فــإن اهلل تعــاىل يغنــي كل واحــد منهــا عــن
صاحبــه بفضلــه ولطائــف صنعــه ،يف املــال والعــرة ،وملــا وعــد كل واحــد منهــا بأنــه يغنيــه مــن

ســعته وصــف نفســه بكونــه واســع ًا؛ ألنــه تعــاىل واســع الــرزق ،واســع الفضــل ،واســع الرمحــة،
واســع القــدرة ،واســع العلــم ،فلــو ذكــر تعــاىل أنــه واســع يف كــذا الختــص ذلــك بذلــك املذكــور،
ولكنــه ملــا ذكــر الواســع ومــا أضافــه إىل يشء معـ ّـن َّ
دل عــى أنــه واســع يف مجيــع الكــاالت(.)3

(( (1فتح البيان يف مقاصد القرآن ،للقنوجي.)215 /9( ،
(( (2التحرير والتنوير ،البن عاشور.)217 /18( ،
(( (3املحرر الوجيز ،البن عطية)121 /2( ،؛ مفاتيح الغيب ،للرازي.)238 /11( ،
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ومــن أبــواب ســعة رجــاء العبــد بربــه الواســع ،مــا يرجــوه العبــد مــن ربــه الواســع عنــد

اإلنفــاق ،كــا يف قولــه تعــاىل :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ [البقــرة ،]٢٦٨ :فالشــيطان ُي ِّوفكــم الفقــر ،بالصدقــة وأدائكــم الــزكاة الواجبــة عليكــم
يف أموالكــم؛ لتمســكوا مــا بأيديكــم فــا تنفقــوه يف مرضــاة اهلل ،ﮋ ﯗ ﯘﯙ ﮊ مــع هنيــه

إياكــم عــن اإلنفــاق خشــية اإلمــاق ،يأمركــم باملعــايص واملآثــم واملحــارم وخمالفــة اخلـ َّ
ـاق ،وربنــا

 يقــول :ﮋﯚ ﯛ ﯜ ﯝﮊ يعنــي أن اهلل  يعدكــم أهيــا املؤمنــون ،أن يســر عليكم
فحشــاءكم ،بصفحــه لكــم عــن عقوبتكــم عليهــا ،فيغفــر لكــم ذنوبكــم بالصدقــة التــي تتصدقــون،
فيتفضــل عليكــم مــن عطايــاه ويســبغ عليكــم يف
ﮋ ﯞﯟ ﮊ ويعدكــم أن ُي ِْلــف عليكــم مــن صدقتكــم،
َّ

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

فمــن أنفــق يف ســبيل اهلل تعــاىل النفقــات الواجبــة واملســتحبة ،فــإن اهلل تعــاىل الواســع يرزقــه

انــراح الصــدر ونعيــم القلــب والــروح والقــر ،وحصــول ثــواب نفقتــه وتوفيتهــا يــوم القيامــة،

وليــس هــذا عظي ـ ًا عليــه؛ ألنــه ﮋ ﯡ ﮊ الفضــل واملغفــرة ،عظيــم اإلحســان ،قــادر ســبحانه عــى
إغنــاء عبــاده املنفقــن ،ﮋﯢﮊ بــا يصــدر مــن عبــاده مــن النفقــات قليلهــا وكثريهــا ،رسهــا وعلنهــا،

فيجازهيــم عليهــا مــن ســعته وفضلــه وإحســانه(.)1

ومــن اللطائــف يف اآليــة الكريمــة :لفظــان يــدالن عــى كــال املغفــرة ،أحدهــا :التنكــر يف لفظــة

أي مغفــرة ،والثــاين :قولــه :ﮋ ﯜ ﯝ ﮊ فقولــه :ﮋ ﯝ ﮊ متعلــق بمحذوف
املغفــرة ،واملعنــى مغفــرة ُّ

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

كــال كرمــه وهنايــة جــوده معلــوم جلميــع العقــاء ،وكــون املغفــرة منــه معلــوم أيض ـ ًا لــكل أحــد،
ـص هــذه املغفــرة بأهنــا منــهُ ،ع ِلــم أن املقصــود تعظيــم حــال هــذه املغفــرة ،ألن ِع َظــم املعطــي
فلــا َخـ َّ
يــدل عــى ِعظــم العطيــة(.)2
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(( (1جامــع البيــان ،للطــري)571 /5( ،؛ تفســر القــرآن العظيــم ،البــن كثــر)700 /1( ،؛ تيســر الكريــم الرمحــن ،للســعدي،
(ص .)115
(( (2مفاتيح الغيب ،للرازي)56 /7( ،؛ إرشاد العقل السليم ،أليب السعود.)262 /1( ،

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

املعجــل يف الدنيــا،
ومــن اللطائــف كذلــك :أن الفضــل يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﯞﯟ ﮊ هــو اخللــف َّ

وهــذا الفضــل حيتمــل وجوه ـ ًا 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 مهــا ُعــرف مــن اإلنســان كونــه منفقـ ًا ألموالــه يف وجــوه اخلــرات مالــت القلــوب

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

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

ومــن اآليــات الكريمــة يف أبــواب ســعة رجــاء العبــد بربــه الواســع ،قولــه تعــاىل :ﮋ ﭽ ﭾ

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

ﮖ ﮊ [البقــرة ،]٢٦١ :ففــي اآليــة التحريــض عــى العطــاء والعمــل والصدقــة واإلنفــاق يف ســبيل اهلل،
ممــا يثــر يف نفــوس الســامعني االســترشاف ملــا يلقــاه هلــذه األعــال الصاحلــة.

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

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

هــذه املضاعفــة ببصريتــه ،فيقــوى شــاهد اإليــان مــع شــاهد العيــان ،فتنقــاد النفــس مذعنــة لإلنفــاق

ســاحمة هبــا مؤ ِّملــة هلــذه املضاعفــة اجلزيلــة واملنــة اجلليلــة(.)2

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

إال اهلل تعــاىل؛ ألهنــا ترتتــب عــى أحــوال املتصــدِّ ق وأحــوال املتصــدَّ ق عليــه ،وأوقــات ذلــك وأماكنه،
ووقوعهــا موقعهــا ،ولإلخــاص وقصــد االمتثــال وحمبــة اخلــر للنــاس واإليثــار عــى النفــس ،وغــر

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

(( (1مفاتيح الغيب ،للرازي.)57 /7( ،
(( (2التحرير والتنوير ،البن عاشور)41 /3( ،؛ تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي( ،ص .)112
(( (3مفاتيح الغيب ،للرازي)40 /7( ،؛ التحرير والتنوير ،البن عاشور)41 /3( ،؛ تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي( ،ص .)112
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فــاهلل تبــارك وتعــاىل واســع الفضــل ،واســع العطــاء ،واســع القــدرة عــى املجــازاة عــى اجلــود

واإلفضــال عليهــم ،بمقاديــر اإلنفاقــات ،وكيفيــة مــا يســتحق عليهــا ،ال ينقصــه نائــل وال حيفيــه

ســائل ،فــا 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 لكــال علمــه وحكمتــه .ومتــى كان األمــر كذلــك مل يــر عمــل العامل

ضائع ـ ًا عنــد اهلل تعــاىل(.)1

املطلب الثالث :عدم القنوط من رمحة اهلل تعاىل ومغفرته.
اهلل  يفتــح أبــواب رمحتــه عــى مصاريعهــا بالتوبــة ،ويطمــع يف رمحتــه ومغفرتــه املرسفني

الذيــن أرسفــوا عــى أنفســهم باملعــايص ،ويدعوهــم إىل األوبــة إليــه غــر قانطــن وال يائســن ﮋ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ [الزمر ،]٥٣ :إهنا
الرمحــة الواســعة واملغفــرة التــي تســع كل معصيــة ،كائنــة مــا كانــت مهــا َع ُظمــت يف عــن مرتكبهــا،
فمــن ســعة مغفــرة اهلل تعــاىل أنــه يســر عــى الذنــوب كلهــا بعفــوه عــن أهلهــا وتركــه عقوبتهــم عليهــا
إذا تابــوا منهــا؛ ألنــه  واســع الفضــل واملغفــرة ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ [النجــم.]٣٢ :

عــن أنــس بــن مالــك  ،قــال :ســمعت رســول اهلل  يقــول :قــال اهلل تبــارك
ـك َعـ َ
ـك َوالَ ُأ َبـ ِ
َان فِيـ َ
ـك َمــا َد َع ْوتَنِــي َو َر َج ْوتَنِــي َغ َفـ ْـر ُت َلـ َ
ـن آ َد َم إِ َّنـ َ
ـن
ـى َمــا ك َ
ـالَ ،يــا ا ْبـ َ
وتعــاىلَ « :يــا ا ْبـ َ
ِ
ـكَ ،والَ ُأ َبـ ِ
ـن آ َد َم إِ َّنـ َ
ـم ْاس ـ َت ْغ َف ْرتَنِي َغ َفـ ْـر ُت َلـ َ
ـت ُذنُو ُبـ َ
ـو
ـو َب َل َغـ ْ
ـك َعنَـ َ
ـك َلـ ْ
ـالَ ،يــا ا ْبـ َ
آ َد َم َلـ ْ
السـ َـاء ُثـ َّ
ـان َّ
ـم َل ِقيتَنِــي الَ ُتـ ْ ِ
َأ َت ْيتَنِــي بِ ُقـ َـر ِ
اب األَ ْر ِ
ـر ُك ِب َش ـ ْيئًا ألَ َت ْي ُتـ َ
ابــا َمغ ِْفـ َـرةً»(.)2
ـك بِ ُق َر ِ َ
ض َخ َطا َيــا ُثـ َّ
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(( (1مفاتيح الغيب ،للرازي)40 /7( ،؛ تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي( ،ص .)112
(( (2أخرجه الرتمذي يف سننه أبواب الدعوات عن رسول اهلل  ،باب يف فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رمحة اهلل بعباده،
(.)3540( )440/5

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ
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 ،]٥٣ :عــرة لطائــف تـ ّ
ـدل عــى كــال رمحــة اهلل تعــاىل ومغفرتــه ،وعــدم القنــوط
منهــا ،وهــي:

أوالً :أنــه ســمى ْ ِ
ـرة باحلاجــة والذلــة واملســكنة ،والالئــق بالرحيــم
املذنــب بالعبــد والعبوديــة مفـ َّ
َّ

الكريــم إفاضــة اخلــر والرمحــة عــى املســكني املحتــاج.

ثانيـ ًا :أنــه تعــاىل أضافهــم إىل نفســه بيــاء اإلضافــة فقــال :ﮋﮥ ﮦ ﮧ ﮊ  ،ورشف اإلضافة

إليــه يفيــد األمــن من العــذاب.

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

مضارهــا إليهــم ،وال حاجــة إىل إحلــاق رضر
هــو عائــد إليهــم ،فيكفيهــم مــن تلــك الذنــوب عــود
ّ

آخــر هبــم.

رابعــ ًا :أنــه قــال :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮊ  ،هناهــم عــن القنــوط فيكــون هــذا أمــر ًا بالرجــاء،

والكريــم إذا أمــر بالرجــاء فــا يليــق بــه إال الكــرم.

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

تــرك هــذا اللفــظ ،وقــال :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮊ ؛ ألن قولنــا :ﮋ ﮮﮯ ﮊ أعظــم أســاء اهلل وأج ّلهــا،
فالرمحــة املضافــة إليــه جيــب أن تكــون أعظــم أنــواع الرمحــة والفضــل.

سادســ ًا :أنــه ملــا قــال :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮊ  ،كان الواجــب أن يقــول :إنــه يغفــر الذنــوب

مجيع ـ ًا ،ولكنــه مل يقــل ذلــك ،بــل أعــاد اســم ﮋ ﮱﮊ وقــرن بــه لفظــة ﮋ ﮰ ﮊ املفيــدة ألعظــم وجــوه
التأكيــد ،وكل ذلــك يــدل عــى املبالغــة يف الوعــد بالرمحــن.

ســابع ًا :أنــه لــو قــال :ﮋ ﯓ ﯔﮊ  ،لــكان املقصــود حاصـاً ،لكنــه أردفــه باللفــظ الــدال عــى

التأكيــد فقــال :ﮋﯕﯖ ﮊ وهــذا أيضــا مــن املؤكــدات.
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ثامن ًا :أنه وصف نفسه بكونه ﮋ ﯙ ﮊ  ،ولفظ الغفور يفيد املبالغة.
تاســع ًا :أنــه وصــف نفســه بكونــه ﮋ ﯚ ﮊ والرمحــة تفيــد فائــدة عــى املغفــرة فــكان قــــوله:

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

عــارش ًا :أن قولــه :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ يفيــد احلــر ،ومعنــاه أنــه ال غفــور وال رحيــم إال هــو،

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

وإن مــن بالغــة القــرآن الكريــم يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮊ

[طــه ،]٨٢ :أنــه ســبحانه قــال ﮋ ﮖ ﮊ ومل يقــل (غافــر)؛ ألن داللــة صيغــة املبالغــة أدق يف وصــف

قبــول اهلل تعــاىل لتوبــة عبــده ،حتــى ولــو أذنــب العبــد آالف املــرات ،فالغ َّفــار يقبلــه إن كان صادقـ ًا يف

توبتــه وإنابتــه ورجوعــه إىل مــواله جــل يف عــاه.

املطلب الرابع :اكتساب صفة السعة يف حدود قدرة العبد.
اهلل  ﮋﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮊ [الشــورى ،]١١ :فســعة العبــد تبقــى نســبية

لســعة اهلل تعــاىل ،ولكــن عــى العبــد أن يســعى ويبــذل وجياهــد عــى أن يتخلــق هبــذه الصفــة الكريمــة
بــا يناســب قدرتــه وحــدوده ،فــريب نفســه عــى أن يكــون واســع ًا 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 ُخ ُلــق كريــم فاضــل فيأخــذ منــه أوســعه ،مــن ســعة يف العلــم النافــع وطلبــه
ـف
واالســتكثار منــه ،أو ســعة يف الطاعــة والعبــادة ،أو ســعة يف األخــاق مــن طالقــة الوجــه ،وكـ ِّ
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(( (1مفاتيح الغيب ،للرازي)464 /27( ،؛ الدر املصون ،للسمني احللبي.)433 /9( ،

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

األذى ،وبــذل النــدى ،أو ســعة يف الصــدر مــن الصفــح والعفــو والصــر وكظــم الغيــظ ،أو الســعة يف
إعانــة املحتاجــن مــن املســلمني بجـ ٍ
ـاه ،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 األخــاق ،نجــد أهنــا غــر مقتــرة عــى جانــب

معــن ،وإنــا تشــمل األخــاق يف كافــة أوجــه احليــاة وجوانبهــا اإلنســانية الظاهــرة والباطنــة،
والفرديــة واالجتامعيــة ،واملحليــة والعامليــة ،ومــن األخــاق احلســنة التــي جــاء احلــث عليهــا ،والتــي

يتوســع فيهــا مــع نفســه ،ومــع غــره ،راجي ـ ًا الثــواب والتوســعة عليــه مــن
ينبغــي عــى املســلم أن َّ

اهلل  ،الصــر ،واحللــم ،والعفــو ،والصفــح ،والســاحة ،واإلحســان ،واللــن ،واإلخــاص،
والصــدق ،والوفــاء ،واألمانــة ،والعــدل ،والفضــل ،والعفــة ،والتعــاون ،واإليثــار ،والبــذل،

والســخاء ،والرتاحــم ،وصلــة األرحــام ،واالعتــدال ،وطيــب القــول ،والتثبــت ،والثبــات عــى احلــق،
واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،وكلهــا أخــاق قرآنيــة قررهــا اهلل تعــاىل بأســاليب شــتى،

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

عــى رضب نمــوذج واحــد للســعة يف األخــاق:

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

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

[النــور ،]٢٢ :وهــذه اآليــة نزلــت يف شــأن أيب بكــر الصديــق  وأرضــاه  -فقــد أخــرج البخــاري
ـل ا ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـن َقـ َ
ـال َلــا َأ ْهـ ُ
ـي َصـ َّ
ب َأ َهــا
ـى اهللُ َع َل ْيــه َو َسـ َّل َم ،حـ َ
«مــن َحديــث َعائ َشـ َة ز َْوجِ النَّبِـ ِّ
إل ْفــك َمــا َقا ُلــواَ ،ف َ َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ــن َ ِ ِ َ
ــر
اللَُّ مَّــا َقا ُلــوا ،ك ٌُّل َحدَّ َثنــي َطائ َفــ ًة م َ
احلديــث َفأنْـــز ََل اللَُّ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ [النــور ]11 :ال َع ْ َ

ـى ِمس ـ َطحٍ لِ َقرابتِـ ِ
اآليـ ِ
ـال َأ ُبــو َب ْكـ ٍ
ـه ِمنْ ـ ُهَ :واللَِّ الَ
ـات ُك َّل َهــا ِف َبـ َـر َاء ِتَ ،ف َقـ َ
َان ُين ِْفـ ُ
الصدِّ يـ ُ
ـقَ ،وك َ
َ َ
ـر ِّ
ـق َعـ َ ْ
َ
ـى ِمسـ َطحٍ َشـيئًا َأبــدً ا ،بعــدَ ا َّلـ ِ
ـذي َقـ َ
ـال لِ َعائِ َشـ َةَ .ف َأ ْنـز ََل اللَُّ :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ُأن ِْفـ ُ
َْ
ْ َ
ـق َعـ َ ْ

(( (1أخرجه البزار يف مسنده)8544( )177/15( ،؛ والبيهقي يف شعب اإليامن)7695( )401/10( ،؛ وحسنه احلافظ ابن حجر يف فتح
الباري.)459/10( ،
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ِ
ِ
ـال َأ ُبــو َب ْكـ ٍ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ اآل َي ـ َة َقـ َ
ـرَ :بـ َ
ـع إِ َل ِم ْس ـ َطحٍ النَّ َف َق ـ َة
ـب َأ ْن َيغْفـ َـر اللَُّ ِلَ ،ف َر َجـ َ
ـى َواللَِّ إِ ِّن َلُحـ ُّ
ـق ع َليـ ِ
ا َّلتِــي ك َ ِ
ـهَ ،و َقـ َ
ـالَ :واللَِّ الَ َأن ِْز ُع َهــا َعنْ ـ ُه َأ َبــدً ا »(.)1
َان ُينْفـ ُ َ ْ
وإن كان نــزول اآليــة يف شــأن أيب بكــر__ بإمجــاع املفرسيــن ،إال أن ذلك ال يمنــع عمومها

يف غــره؛ ألن العــرة لعمــوم ال ّلفــظ ال خلصــوص الســبب( ،)2قــال ابــن عطيــة  " :غــر أن اآليــة
تتنــاول األمــة إىل يــوم القيامــة بــأن ال يغتــاظ (ذو فضــل وســعة) فيحلــف أن ال ينفــع مــن هــذه صفتــه

غابر الدهــر"(.)3

وممــا ال شــك فيــه أن املــراد بالســعة يف اآليــة ال خيتــص بالســعة يف األمــوال فقــط ،بــل يشــمل

العفــو والصفــح عــن املــيء ،وهــو حســن منــدوب إليــه ،وربــا وجــب ذلــك؛ ألمــر اهلل تعــاىل

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

عليــه إال هــذه اآليــة لكفــى(.)4

ومن اللطائف التفسريية يف اآلية الكريمة:
أوالً :ملــا كان الســياق والســباق واللحــاق موضح ـ ًا للمــراد ،مل حيتــج إىل ذكــر أداة النفــي فقــال:

قــروا يف أن حيســنوا إليهــم ،وإن كانــت بينهــم
ﮋ ﭾ ﭿ ﮊ  ،ومل يقــل (أن ال يؤتــوا) ،ومعنــاه :ال ُي ِّ
وبينهــم شــحناء لذنــب اقرتفــوه(.)5

ثاني ـ ًا :ملــا كان النهــي عــن ذلــك غــر رصيــح يف العفــو يف صــدر اآليــة ،عطــف عليــه مرصح ـ ًا

باملقصــود فقــال :ﮋ ﮈ ﮊ أي عــن زللهــم بــأن يمحــوه ويغطــوه بــا يســلبونه عليــه مــن أســتار
احللــم حتــى ال يبقــى لــه أثــر .وملــا كان املحــو ال ينفــي التذكــر قــال :ﮋ ﮉﮊ ﮊ أي يعرضــوا عنــه
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(( (1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األيامن والنذور ،باب اليمني فيام ال يملك ،ويف املعصية ويف الغضب.)6679( )138 /8( ،
(( (2بيان املعاين ،للعاين.)117 /6( ،
(( (3املحرر الوجيز ،البن عطية.)173 /4( ،
(( (4مفاتيح الغيب ،للرازي)352 /23( ،؛ أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،للشنقيطي.)487 /5( ،
(( (5نظم الدرر ،للبقاعي)238 /13( ،؛ فتح البيان ،للقنوجي.)190 /9( ،

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

أصـ ً
ا ورأسـ ًا ،فــا خيطــروه هلــم عــى بــال؛ ليثمــر ذلــك اإلحســان ،ومنــه الصفــوح وهــو الكريــم(.)1
ثالث ـ ًا :قالــوا يف الفــرق بــن العفــو والصفــح :أن العفــو أن يتجــاوز عــن اجلــاين ،والصفــح أن

يتناســى جرمــه .وقيــل :العفــو بالفعــل ،والصفــح بالقلــب(.)2

رابع ـ ًا :ملــا كانــت لــذة اخلطــاب تنــي كل عتــاب ،أقبــل ســبحانه بفضلــه ومنّــه و ّط ْولــه عــى

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

خامس ـ ًا :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
سادس ًاُ :ح ِذف مفعول ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ للعلم به ،أي يغفر لكم ذنوبكم(.)5

ســابع ًا :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

ثامن ـ ًا :هــذه اآليــة دليــل عــى النفقــة عــى القريــب ،وأنــه ال تــرك النفقــة واإلحســان بمعصيــة

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

(( (1نظم الدرر ،للبقاعي.)238 /13( ،
(( (2فتح البيان ،للقنوجي.)190 /9( ،
(( (3نظم الدرر ،للبقاعي.)238 /13( ،
(( (4أضواء البيان ،للشنقيطي.)487 /5( ،
(( (5أضواء البيان ،للشنقيطي.)487 /5( ،
(( (6التحرير والتنوير ،البن عاشور.)189 /18( ،
(( (7تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي( ،ص .)565
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وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه أن الســعة تتفــاوت بــن إنســان وآخــر ،وتتفــاوت يف كل ُخ ُلــق وآخــر،

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

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

ومــن اســتعان بــاهلل أعانــه ووهبــه مــن فضلــه الواســع.
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اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

املبحث الثالث:

اقرتان اسم اهلل الواسع ببعض أسامئه وصفاته
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :اقرتان اسمه (الواسع) باسمه (العليم).
جــاء اقــران هذيــن االســمني يف القــرآن الكريــم يف ســبعة مواضــع( ،)1حيــث ختتــم هبــا اآليــة

بحســب ســياقها ،مــرة لبيــان عظمــة اهلل تعــاىل وســعته ،وأنــه حميــط بالعــامل العلــوي والســفيل ،كــا

يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮊ [البقــرة ،]١١٥ :ومــرة
بمضاعفــة األجــر والثــواب للمنفقــن ،كــا يف قولــه تعــاىل :ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [البقــرة ،]٢٦١ :ومــرة
بتفضيــل اهلل تعــاىل لبعــض خلقــه وزيادهتــم البســطة والســعة يف العلــم واجلســم ،كــا يف قولــه تعــاىل:

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
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 ،]٢٤٧ :ومــرة بالرتغيــب يف التزويــج والوعــد بالغنــى والــرزق ،كــا يف

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

ﭣ ﮊ [النــور.]٣٢ :

وعنــد التأمــل والتدبــر يف اآليــات الكريمــة نجــد أن اجلامــع بــن االســمني الكريمــن أن اهلل

 ﮋ ﭢ ﮊ يف كل يشء ،وال خيــرج يشء عــن إحاطتــه وتدبــره ،فهــو يســع خلقــه كلهــم

بالكفايــة واإلفضــال واجلــود والتدبــر ،و ﮋ ﭣ ﮊ بأفعــال العبــاد ،فــا يغيــب عنــه منهــا يشء ،وال

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

(( (1انظر :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.
أو يوســع عــى عبــاده يف دينهــم ،وال يكلفهــم مــا ليــس يف وســعهم ،أو ﮋ ﭢ ﮊ بمعنــى أنــه

يســع علمــه كل يشء ،كــا قــال تعــاىل :ﮋ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ [طــه.)1( ]٩٨ :

ومــن األرسار البالغيــة يف ختــم قولــه تعــاىل :ﮋﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ

بذكــر ﮋ ﭣ ﮊ بعــد ﮋ ﭢ ﮊ إشــارة إىل أنــه يعطــي فضلــه عــى مقتــى مــا َع ِل َمــه مــن احلكمــة يف
مقــدار اإلعطــاء(.)2

املطلب الثاين :اقرتان اسمه (الواسع) باسمه (احلكيم).
جــاء اقــران هذيــن االســمني يف القــرآن الكريــم يف موضــع واحــد فقــط وذلــك يف قولــه تعــاىل:

ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ [النســاء ،]١٣٠ :حيــث ُذ ّيلــت اآلية باالســمني
الكريمــن ،وذلــك بعــد أن ذكــر اهلل تعــاىل أنــه يف حــال حصــول الفــراق بــن الزوجــن فإنــه ســبحانه

يغـ ِ
ـن الــزوج واملــرأة املطلقــة مــن ســعته ،فــرزق الــزوج زوجــة أصلــح مــن التــي طلقهــا أو ع ّفــة،

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

ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ أي :وكان اهلل ﮋ ﮕ ﮊ هلــا يف رزقــه إيامهــا وغريمهــا مــن خلقــه ،ﮋ ﮖ ﮊ فيــا
قــى بينــه وبينها مــن الفرقــة والطالق.

يقــول الــرازي" :وكان اهلل واســع ًا حكيــ ًا واملعنــى أنــه تعــاىل ملــا وعــد كل واحــد منهــا بأنــه

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

الــرزق ،واســع الفضــل ،واســع الرمحــة ،واســع القــدرة ،واســع العلــم ،فلــو ذكــر تعــاىل أنــه واســع يف
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(( (1اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.)84/2( ،
(( (2التحرير والتنوير ،البن عاشور.)217 /18( ،

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

كــذا الختــص ذلــك بذلــك املذكــور ،ولكنــه ملــا ذكــر الواســع ومــا أضافــه إىل يشء معــن دل عــى أنــه
واســع يف مجيــع الكــاالت"(.)1

وعنــد التأمــل والتدبــر يف اآليــة الكريمــة نجــد أن اجلامــع بــن االســمني الكريمــن أن الســعة

مــا مل يكــن معهــا احلكمــة ،والعلــم ،كان إىل الفســاد أقــرب منهــا إىل الصــاح( ،)2فهــو 

(واســع) الفضــل عظيــم امل ـ َّن( ،احلكيــم) يف مجيــع أفعالــه وأقــداره ورشعــه(.)3

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

أقــوم ِّ
حمالــا ،وجيعــل مــا رشعــه مــن األحــكام عــى وفــق مصالــح العبــاد ،فهــو  يوســع
عــى عبــاده بــا يشــاء ،وذلــك بحكمتــه وعلمــه بــا يصلــح لــكل حــال(.)4

أو يعطــي بحكمــة ،ويمنــع حلكمــة .فــإذا اقتضــت حكمتــه منــع بعــض عبــاده مــن إحســانه،

بســبب مــن العبــد ال يســتحق معــه اإلحســان ،حرمــه عــدالً وحكمــة( ،)5واملعنــى أن هــذه احلكمــة
مــن املنــع ال تقــدح يف كونــه  واســع ًا ،فــاهلل جــل وعــا واســع العطــاء ،واســع احلكمــة،
واســع الفضــل واإلحســان والرمحــة.

(( (1مفاتيح الغيب ،للرازي.)238/11( ،
(( (2تفسري الراغب األصفهاين.)186 /4( ،
(( (3تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)431/2( ،
(( (4نظم الدرر ،للبقاعي)425 /5( ،؛ تفسري املراغي.)174 /5( ،
(( (5تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي( ،ص.)207
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املطلب الثالث :اقرتان اسمه (الواسع) بصفة (املغفرة).
جــاء اقــران اســم اهلل (الواســع) بصفــة (املغفــرة) يف القــرآن الكريــم يف موضــع واحــد فقــط

وهــو قولــه تعــاىل :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮊ [النجــم ،]٣٢ :وذلــك بعــد قولــه تعــاىل :ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮊ [النجــم ،]٣٢ :وهــم الذيــن يفعلــون مــا أمرهــم اهلل بــه مــن الواجبــات ،التــي

يكــون تركهــا مــن كبائــر الذنــوب ،ويبتعــدون عــن كبائــر اإلثــم والفواحــش التــي هنــى اهلل عنهــا
وحرمهــا عليهــم فــا يقربوهنــا ،كالزنــا ،ورشب اخلمــر ،وأكل الربــا ،والقتــل ،ﮋ ﮢ ﮣﮤ ﮊ وهــي
َّ

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

ـو هلــم عنــه ،فهــذه ليــس جمــرد اإلقــدام عليهــا خمرجـ ًا للعبــد مــن أن يكــون
يف اآلخــرة ،فــإن ذلــك معفـ ّ
مــن املحســنني(.)1

وعنــد التأمــل والتدبــر يف اآليــة الكريمــة نجــد أن اجلامــع بــن اســم اهلل (الواســع) وصفــة

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

ﮗ ﮊ [النجــم ،]٣١ :بـ َّـن 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 غــر توبــة(.)3
أو َّ
لئل ييأس صاحب الكبرية من رمحته جل َّ يف عاله(.)4
أو ألنه  رسيع العفو شامل الرمحة(.)5
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(( (1جامع البيان ،للطربي)531/22( ،؛ تيسري الكريم الرمحن ،للسعدي( ،ص .)821
(( (2مفاتيح الغيب ،للرازي.)271 /29( ،
(( (3أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،للبيضاوي)160 /5( ،؛ تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.)462 /7( ،
(( (4أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،للبيضاوي.)160 /5( ،
(( (5الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية ،للشيخ علوان.)365 /2( ،

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

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 التعبــر 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 ضمــر النبــي  دون ضمــر اجلامعــة ،إيــاء إىل أن هــذه العنايــة

باملحســنني مــن أمتــه  قــد حصلــت هلــم بربكتــه(.)2

(( (1إرشاد العقل السليم ،أليب السعود.)162 /8( ،
(( (2التحرير والتنوير ،البن عاشور.)122 /27( ،
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A
ـر بمنتــه إمتــام هــذا البحــث وإنجــازه ،وأشــر هنــا إىل أهــم
احلمــد هلل الــذي أعــان بفضلــه ويـ َّ

النتائــج:

أوالً :ورد اســم (الواســع) يف القــرآن الكريــم تســع مــرات ،يف ســبعة منهــا ورد مقرتنــ ًا باســم

(العليــم) ،ويف موضــع واحــد ورد مقرتنـ ًا باســم (احلكيــم) ،ويف موضــع واحــد ورد مقرتنـ ًا باملغفــرة.
ثانيـ ًا :املعنــى الشــامل الســم اهلل (الواســع) أنــه :صاحــب الســعة املطلقــة يف كل يشء ،يف الرمحــة،

واملغفــرة ،والعلــم ،والكــرم ،واجلــود ،والقــوة ،والقــدرة ،واجلــروت ،والــرزق ،فهــو الواســع يف
اجلــال والكــال ،ويف الــذات والصفــات واألفعــال.

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

وجــوده وكرمــه ،وســعة رشيعته.

رابعـ ًا :أن مــن آثــار اإليــان باســم اهلل (الواســع) حمبتــه ،وســعة رجــاء العبــد بــه ،وعــدم القنــوط

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

خامسـ ًا :أن احلكمــة مــن اقــران اســم اهلل (الواســع) باســمه (العليــم) أن اهلل ( واســع)

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

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

والعطــاء بعلمــه الــذي وســع وأحــاط كل يشء.

سادســ ًا :أن احلكمــة مــن اقــران اســم اهلل (الواســع) باســمه (احلكيــم) أن الســعة مــا مل يكــن

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

بــا يشــاء ،وذلــك بحكمتــه وعلمــه بــا يصلــح لــكل حــال ،وأن اهلل تعــاىل يعطــي بحكمــة ،ويمنــع
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حلكمــة ،وأن هــذه احلكمــة مــن املنــع ال تقــدح يف كونــه  واســع ًا ،فــاهلل  Cواســع
العطــاء ،واســع احلكمــة ،واســع الفضــل واإلحســان والرمحــة.

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

كل يشء ،ومغفرتــه تســع الذنــوب كلهــا الصغائــر والكبائــر ،ملــن تــاب منهــا ،وإن شــاء غفرهــا
 مــن غــر توبــة ،ولئـ َّ
ـا ييــأس صاحــب الكبــرة مــن رمحتــه جــل َّ يف عــاه ،وألنــه جـ َّـل

وعــا رسيــع العفــو شــامل الرمحــة.

وأويص الباحثــن بالتعمــق يف دراســة بقيــة معــاين أســاء اهلل احلســنى مــن خــال القــرآن الكريــم،

واســتنباط الفوائــد واآلثــار والــدالالت مــن خــال الســياقات التــي وردت فيهــا؛ ملــا يف ذلــك مــن
املعــاين اجلليلــة التــي تســتحق الدراســة والبحــث.
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 .1اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان ،ملحمــد بــن حبــان بــن أمحــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن
َم ْعبــدَ  ،التميمــي ،أبــو حاتــم ،الدارمــي ،ال ُبســتي (ت354 :هـــ)  ،ترتيــب :األمــر عــاء الديــن

عــي بــن بلبــان الفــاريس ،حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه :شــعيب األرنــؤوط ،مؤسســة

الرســالة  -بــروت ،ط 1408 ،1هـــ  1988 -م.

 .2إرشــاد العقــل الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم ،أبــو الســعود العــادي حممــد بــن حممــد بــن
مصطفــى (ت982 :هـــ)  ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت.

س ْو ِجــردي اخلراســاين،
 .3األســاء والصفــات للبيهقــي ،ألمحــد بــن احلســن بــن عيل بــن موســى اخلُ ْ َ
أبــو بكــر البيهقــي (ت458 :هـــ)  ،حققــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه :عبــد اهلل بــن حممــد
احلاشــدي ،مكتبــة الســوادي -جــدة ،اململكــة العربيــة الســعودية ،ط 1413 ،1هـــ  1993 -م.

 .4إصالح الوجوه والنظائر ،أليب عبــــد اهلل احلســــن بــن حممــــد الدامـغاين (ت478 :هـ)  ،حتقيق:
عبــد العزيــز ســيد األهــدل ،دار العلــم للماليــن ،ط1983 ،4م.

 .5بيــان املعــاين ،لعبــد القــادر بن مـ ّ
ـا حويش السيــــد حممــــود آل غـــازي العـــاين (ت1398 :هـ) ،
مطبعــة الرتقــي  -دمشــق ،ط 1382 ،1هـــ  1965 -م.

 .6التحريــر والتنويــر ،ملحمــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي
(ت1393 :هـــ) ،الــدار التونســية للنــر -تونــس 1984 ،م.

 .7تفســر أســاء اهلل احلســنى ،إلبراهيــم بــن الرسي بن ســهل ،أبــو إســحاق الزجــاج (ت311 :هـ)،
حتقيــق :أمحــد يوســف الدقــاق ،دار الثقافــة العربيــة.
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 .8تفســر الراغــب األصفهــاين ،أليب القاســم احلســن بــن حممــد املعــروف بالراغــب األصفهــاين
(ت502 :هـــ)  ،حتقيــق ودراســة :د .حممــد عبــد العزيــز بســيوين ،كليــة اآلداب  -جامعــة طنطــا،
ط1420 ،1هـــ  1999 -م.

 .9تفســر القــرآن العزيــز ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل بــن عيســى بــن حممــد املــري ،اإللبــري
املعــروف بابــن أيب َز َمنِــن املالكــي (ت399 :هـــ)  ،حتقيــق :أبــو عبــد اهلل حســن بــن عكاشــة -
حممــد بــن مصطفــى الكنــز ،الفــاروق احلديثــة -مــر ،القاهــرة ،ط1423 ،1هـــ 2002 -م.

ـو بــن
.10تفســر القــرآن العظيــم ،لإلمــام احلافــظ عــاد الديــن إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر بــن َضـ ْ
حل ْصــي ،ال ُبــروي ،الشــافعي ،ثــم الدمشــقي (ت774 :هـــ) ،حتقيــق :ســامي بــن
درع القــريش ا َ
حممــد ســامة ،دار طيبــة للنــر والتوزيــع ،ط1420 ،2هـــ  1999 -م.

.11تفســر املراغي ،ألمحـــد بـــن مصطفـــى املراغــي (ت1371 :هـ)  ،رشكــة مكتبــة ومطبعة مصطفى
البــايب احللبــي وأوالده  -مرص ،ط 1365 ،1هـــ  1946 -م.

.12التوضيــح والبيــان لشــجرة اإليــان ،أليب عبــد اهلل عبــد الرمحــن بــن نــارص بــن عبــد اهلل بــن
نــارص الســعدي النــارصي التميمــي ويعــرف اختصــار ًا ابــن ســعدي (ت1376:هـــ) ،اعتنــى بــه:

أبــو حممــد أرشف بــن عبــد املقصــود ،دار أضــواء الســلف.

.13تيســر الكريــم الرمحــن يف تفســر كالم املنــان ،أليب عبــد اهلل عبــد الرمحــن بــن نــارص بــن عبــد اهلل
بــن نــارص الســعدي النــارصي التميمــي ويعــرف اختصــار ًا ابــن ســعدي (ت1376:هـــ) ،حتقيق:
عبــد الرمحــن بــن معــا اللوحيــق ،مؤسســة الرســالة ،ط1420 ،1هـــ  2000-م.

.14جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الشــهري
باإلمــام أبــو جعفــر الطــري (ت310:هـــ)  ،حتقيــق :الدكتــور عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي

بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات اإلســامية بــدار هجــر ،دار هجــر ،ط1422 ،1هـــ.
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.15اجلامــع ألحــكام القــرآن ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح األنصــاري
اخلزرجــي شــمس الديــن القرطبــي (ت671 :هـــ)  ،حتقيــق :أمحــد الــردوين وإبراهيــم أطفيــش،

دار الكتــب املرصيــة  -القاهــرة ،ط1384 ،2هـــ  1964 -م.

.16الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون ،أليب العبــاس ،شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف بــن
عبــد الدائــم املعــروف بالســمني احللبــي (ت756 :هـــ)  ،حتقيــق :الدكتــور أمحــد حممــد اخلــراط،
دار القلــم  -دمشــق.

.17زهــرة التفاســر ،حممــد بــن أمحــد بــن مصطفى بــن أمحــد املعــروف بـــأيب زهـــرة (ت1394 :هـ) ،
دار الفكــر العــريب.

.18سلســلة األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا ،أليب عبــد الرمحــن حممــد نــارص
الديــن ،بــن احلــاج نــوح بــن نجــايت بــن آدم ،األشــقودري األلبـــاين (ت1420 :هـــ)  ،مكتبـــة

املعـــارف للنــر والتوزيــع  -الريــاض ،ط( ،1ملكتبــة املعــارف).

الشــيباين البغــدادي
.19الســنة ،أليب عبــد الرمحــن عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل
ّ
(ت290 :هـــ)  ،حتقيــق :د .حممــد بــن ســعيد بــن ســامل القحطــاين ،دار ابــن القيــم -الدمــام ،ط،1
 1406هـــ  1986 -م.

ـورة بــن موســى بــن الضحــاك ،الســلمي الرتمــذي
.20ســنن الرتمــذي ،ملحمــد بــن عيســى بــن َسـ ْ
أبــو عيســى (ت279 :هـــ)  ،حتقيــق :بشــار عــواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي -بــروت،
 1998م.

حــد بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن اخلطــاب البســتي اخلطــايب الشــافعي
.21شــأن الدعــاء ،أليب ســليامن َ ْ
(ت388 :هـــ)  ،حتقيــق :أمحــد يوســف الدّ قــاق ،دار الثقافة العربيــة ،ط 1404 ،1هـــ  1984 -م.

س ْو ِجــردي اخلراســاين ،أبــو بكــر
.22شــعب اإليــان ،ألمحــد بــن احلســن بــن عــي بــن موســى اخلُ ْ َ
البيهقــي (ت458 :هـــ)  ،حتقيــق :الدكتــور عبــد العــي عبــد احلميــد حامــد ،مكتبــة الرشــد للنــر
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والتوزيــع – الريــاض ،بالتعــاون مــع الــدار الســلفية  -بومبــاي ،اهلنــد ،ط 1423 ،1هـــ  2003 -م.

اسم اهلل الو ِاسع (معانِيه -د َل َلتُهَ -آ َثار مع ِر َفتِهَ -ل َ ِ
ِ
تانِه)
َْ
َ
ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

.23صحيــح البخــاري ،حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة بــن بردزبه بــن األحنــف اجلعفي
القحطــاين أبــو عبــد اهلل بــن أيب احلســن البخــاري (ت256 :هـــ) ،دار الشــعب  -القاهــرة ،ط،1

1987 – 1407م.

.24الصفــات ،لإلمــام احلافــظ أبــو احلســن عــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن
ِ
ـي (ت385 :هـــ) ،حتقيــق :عبد اهلل
النعــان بــن دينــار بــن عبــد اهلل البغــدادي ويلقــب بـــ الدَّ َار ُق ْطنـ ّ
الغنيــان ،مكتبــة الــدار  -املدينــة املنــورة ،ط1402 ،1هـــ.

.25العــرش ومــا ُر ِوي فيــه ،أليب جعفــر حممــد بــن عثــان بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن
ُخ َواســتي ،العبــي موالهــم ،الكــويف املعــروف ب حممــد بــن عثــان بــن أيب شــيبة (ت297 :هـــ)

 ،حتقيــق :د .حممــد بــن خليفــة بــن عــي التميمــي ،مكتبــة الرشــد  -الريــاض ،اململكــة العربيــة
الســعودية ،ط1418 ،1هـــ1998/م.

.26العظمــة ،لعبــد اهلل بــن حممــد األنصــاري املعــروف بـ ِ
ـأب الشــيخ ،حتقيــق :رضــاء اهلل بــن حممــد
إدريــس املباركفــوري ،دار العاصمــة  -الريــاض ،ط1408 ،1هـــ.

.27غـــريب القـــرآن ،أليب حممـد عبـــد اهلل بـن مسـلم بــــن قتيبـة الدينـــوري (ت276 :هـ)  ،حتقيق:

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

 .28فتــح 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 املــري الشــافعي
(ت1371 :هـــ)  ،دار املعرفــة  -بــروت1379 ،هـــ.

.29فتــح البيــان يف مقاصــد القــرآن ،أليب الطيــب حممــد صديــق بــن حســن بــن عــي بــن لطــف اهلل
ِ
ِ
القن ِ
بطبعه
َّوجــي البخــاري احلســيني نزيــل هبوبــال (صديــق حســن خـــان) (ت1307 :هـ) ،عنــي
وقــدّ م لــه وراجعــه :خــادم العلــم عبــد اهلل بــن إبراهيــم األنصــاري ،املكتبــة العرص َّيــة للطباعــة
والنــر -صيــدا ،بــروت 1412 ،هـــ  1992 -م.
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.30فتــح القديــر اجلامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر ،لإلمــام العالمــة املجتهــد
القــايض أيب عبــد اهلل حممــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين ثــم الصنعــاين

(ت1250 :هـــ)  ،دار الفكــر -بــروت.

.31كتــاب التوحيــد وإثبــات صفــات الــرب عــز وجــل ،ملحمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن املغــرة
بــن صالــح بــن بكــر الســلمي النيســابوري الشــافعي (ت 311 :هـــ)  ،حتقيــق :عبــد العزيــز بــن
إبراهيــم الشــهوان ،مكتبــة الرشــد  -الســعودية ،الريــاض ،ط1414 ،5هـــ 1994 -م.

.32الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد ،الزخمــري
جــار اهلل (ت538 :هـــ)  ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت ،ط 1407 ،3هـ.

.33جمــاز القــرآن ،أليب عبيــدة معمــر بــن املثنــى التميمــي بالــوالء البــري (ت209 :هـــ)  ،حتقيــق:
حممــد فــواد ســزكني ،مكتبــة اخلانجــي -القاهــرة 1381 ،هـــ.

.34املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،أليب حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن عبــد الرمحــن
بــن متــام بــن عطيــة األندلــي املحــاريب (ت542 :هـــ)  ،حتقيــق :عبــد الســام عبــد الشــايف حممد،
دار الكتــب العلميــة  -بــروت ط 1422 ،1هـــ.

.35املحكــم واملحيــط األعظــم ،أليب احلســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده املـــريس (ت458 :هـــ) ،
حتقيــق :عبــد احلميــد هنــداوي ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط 1421 ،1هـــ  2000 -م.

.36خمتــر العلــو للعــي العظيــم ،لإلمــام احلافــظ املــؤرخ أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان
بــن قايــاز الذهبــي (ت748 :هـــ)  ،حققــه واختــره :حممــد نــارص الديــن األلبــاين ،املكتــب
اإلســامي ،ط1412 ،2هـــ1991-م.

.37املســتدرك عــى الصحيحــن ،أليب عبــد اهلل احلاكــم حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن محدويــه بــن
نُعيــم بــن احلكــم الضبــي الطهــاين النيســابوري املعــروف بابــن البيــع (ت405 :هـــ)  ،حتقيــق:
مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،النــارش :دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط1411 ،1هـــ 1990 -م.
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ََ
َ
طائف ا ْق َ
ْ ُ

.38مســند البــزار ،أليب بكــر أمحــد بــن عمــرو بــن عبــد اخلالــق بــن خــاد بــن عبيــد اهلل العتكــي
املعــروف بالبــزار (ت292 :هـــ)  ،حتقيــق :حمفــوظ الرمحــن زيــن اهلل ،عــادل بــن ســعد ،صــري
عبــد اخلالــق الشــافعي ،مكتبــة العلــوم واحلكــم  -املدينــة املنــورة ،ط2009 ،1م.

.39معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن ،ملحيــي الســنة ،أبــو حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد بــن
الفــراء البغــوي الشــافعي (ت510 :هـــ)  ،حتقيــق :عبــد الــرزاق املهــدي ،دار إحيــاء الــراث

العــريب  -بــروت ،ط 1420 ،1هـــ.

.40معجـــم اللـــغة العـربيـة املعـاصـرة ،ألمحــد خمتــار عبـــد احلميـد عمـر (ت1424 :هـ) بمساعدة
فريــق عمــل  ،عــامل الكتــب ،ط 1429 ،1هـــ  2008 -م.

.41معجــم مقاييــس اللغــة ،ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي ،أبــو احلســن
(ت395 :هـــ)  ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد هــارون ،دار الفكــر1399 ،هـــ 1979 -م.

.42مفاتيــح الغيــب ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن التيمــي الــرازي امللقــب
بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري (ت606 :هـــ)  ،دار إحيــاء الــراث العــريب  -بــروت ،ط،3
 1420هـ.

.43املفــردات يف غريــب القــرآن ،أليب القاســم احلســن بــن حممــد املعــروف بالراغــب األصفهانــى
(ت502 :هـــ)  ،حتقيــق :صفــوان عدنــان الــداودي ،دار القلــم ،الدار الشــامية  -دمشــق ،بريوت،
ط 1412 ،1هـ.

.44نظــم الــدرر يف تناســب اآليــات والســور ،إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الربــاط بــن عــي بــن أيب
بكــر البقاعــي (ت885 :هـــ)  ،دار الكتــاب اإلســامي -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: Mustafa 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 AlShafi`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-Furra 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 alRay (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 Muhammad, 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 Muhammad Siddiq bin Hassan bin Ali bin Lotf Allah Al-Qanuji Al-Bukhari Al-Husseini, 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 Almighty, 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 Edition, 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-Muthanna 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 Muhammad 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
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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-Encompassing) connotes in Qur’anic verses, highlight the fiducial impacts of knowing the
meaning of this lofty name, and meditate on the wisdom, relevance, and delicateness 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) comprises?
2- What is the most obvious connotation of Allah’s name (The All-Encompassing) 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 vastness 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 despairing 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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