ال�شيخ �إبراهيم �أيوب

م�ؤ�س�س �أكادميية اجلالل واجلمال

متهيد وتعريف
احداَ ،م ْ َ
وج ّ
ل جْ َ
اها َدخَ َ
النَّ ةَ ( ".حديث �شريف).
" ِ�إ َّن
ل ت�سْ َعةً َو ِت�سْ ِع َ
َعزّ َ
ن �أ ْح َ
�ص َ
ني ا�سْ َماِ ،م َئةً ِ�إالَّ َو ِ ً
من ا
علينا برباعية مبتكرة ،متنحنا ر�ؤية كل ا�سم
�إنها دعوة نبوية للتعرف على ربنا من خالل �إح�صاء �أ�سمائه احل�سنى .وقد َّ
من �أ�سمائه احل�سنى من �أربع زوايا واجتاهات .وعندها نكون ممن �أح�صوا هذه الأ�سماء.

التعلق:

ّ
ميثل هذا اجلزء من الرباعية اجلانب املعريف
�أن التعلق ثمرة ونتيجة التعرف عليه بجالله وجماله .لذلك،
لال�سم الرباين .وهنا يتم �رشح معاين ومفاهيم اال�سم الرباين.

التخلق:

ّ
ّ
ّ
بذلك اال�سم الرباين ،وهنا يتجلى
ميثل هذا اجلزء اجلانب ال�سلوكي الأخالقي لعبادة
تخلق .لذا،
تعلق
من
ن�صيبك من اال�سم الرباين .ونقدم هنا برناجما مهاريا جلعل اال�سم الرباين مركزا حلياتنا.

التفرد:

اخلروج من دائرة العموم يف ال�سلوك �إىل دائرة اخلوا�ص .فالتفرد خلق خا�ص بك ،تتفرد به وتُذكر به بني �أهل
بك خلقه يوم القيامة .وهنا ن�ستعر�ض خلقا جتد نف�سك فيه.
الأر�ض و�أهل ال�سماء ،ويباهي ا

التجرد:

تكمن يف معرفة الإن�سان لنف�سه .فالتجرد بب�ساطة هو التخل�ص من م�ستويات
البداية والنهاية يف معرفة ا
الأنا .فمن عرف نف�سه عرف ربه ،ومن عرف ربه عرف نف�سه .وهنا تعلم كيف تكون بني "�أنا" االفتخار با  ،و"�أنا" االفتقار اليه.
ويف ال�صفحات القادمة �سنعي�ش رحلة قد�سية علوية ،من خالل هذه الرباعية لثالثة من �أ�سماء ا
الت�سامح �شعورا وقوال وفعال.

احل�سنى ،للو�صول اىل حالة

كيف حتقق الت�سامح من خالل
�أ�سماء ا

احل�سنى؟

الرثاء والإثراء مطلوبان يف كل �شيء وخا�صة يف اجلانب الروحي ،لأن عدم الرثاء الروحي ي�ؤدي اىل فو�ضى روحية تُفقد الإن�سان
ال�سالم الداخلي ،ومن ثم يفقد القدرة على التوا�صل مع نف�سه وغريه .وبعبارات هادئة وهادية �سنعي�ش متعة الروح ،متعرفني
على ا
من خالل ثالثة من �أ�سمائه احل�سنى للو�صول اىل حالة الت�سامح �شعورا وقوال وفعال ،وذلك من خالل رباعية الإح�صاء
وتفردا.
وجتردا،
املبتكرة لكل ا�سم من �أ�سمائه احل�سنى ،تعلقً ا ،وتخلقً ا،
ً
ً

الع ُف ّو
َ
�سبحانه

ل ّأن الت�سامح جزء من
العفو.

الكرمي
�سبحانه

لأن الت�سامح كرم
ابتداء.
نف�سي
ً

الت�سامح

الكبري
�سبحانه

لأن الت�سامح يعني التغافل
ولي�س التنازل.

هـــل �أنت مت�سامح؟

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"�شكرا" على ل�سانك؟
ً
الثقة بالآخرين عندك عالية؟
تظن خريا بالنا�س؟
"�آ�سف" على ل�سانك؟
جتيد فن التغافل؟
تبحث عن الأعذار للآخرين؟
حتب �أن تدخل ال�سرور على النا�س؟
ال تتنازل عن حقك �أبدا؟
�أثناء احلوار تكون هادئا؟
تتعامل مع النا�س من خالل �صورة ذهنية م�سبقة؟
حتب للنا�س ما حتب لنف�سك؟
�سريع الغ�ضب؟
تدعو ملن �أخط�أت يف حقه؟
تدعو على من �أخط�أ يف حقك؟
تت�أمل عندما تقابل �أو ترى �أو تذكر من �أخط�أت يف حقهم؟
تبحث عن العفو الرباين من خالل العفو عن النا�س؟
تدفع بالتي هي �أح�سن؟
ي�ؤملك ال�سلوك ولي�س ال�شخ�ص الفاعل؟

عفــوا:
ً
•�سنغري
ا�سمك اىل
�صعبا هو الدخول يف منطقة الأنا ،من عرف
الذي يجعل العفو والت�سامح
ً
الع ُف ّو"
"عبد
الع ُفو �سبحانه ف�إنه ال يعرف الأنا� ،إال "�أنا" االفتخار به �سبحانه ،و"�أنا"
َ
َ
• العفو الإلهي عفو
لدقائق ،فماذا �سرنى
االفتقار �إليه �سبحانه ،وعندها �سيكون �سريع الت�سامح.
ُ
العف ّو" الذي
يتجاوز ال�سيئات والأخطاء
يف قلب "عبد َ
الع ُف ّو �سبحانه؟
عرف
�إىل الف�ضل والعطاء.
َ
• ماهي الكلمات التي يرددها
• العفو الإلهي حم�ض ف�ضل وق�صد،
الع ُف ّو؟
ل�سانه؟ • يا ترى كيف يفكر عبد َ
وهذا هو العفو الوهبي� ،أما الك�سبي
• ماهي �إ�شارات يده؟ • ماذا على ق�سمات
التجرد
فببذل �أ�سباب العفو وجلبه.
ّ
وجه؟
ُ
العف ّو �سبحانه ال يغفل ولكنه يتغافل،
•
قلبــه • :مت�سامح وكبري.
فريى منك اجلميل فيق�صدك بعفوه.
الع ُف ّو
دائما يردد�" :أرجو ا
ل�سانــه• :
َ
ً
• { ...وي�س�ألونك ما ذا ينفقون قل العفو }...
ّ
ّ
�أن يعفو عني وعنك�" • ".ساحمتك لوجه
التخلق
التعلق
�إذا عفا
�أي ما زاد وف�ضل .ومن هنا ،فا
الكرمي" • ".عفوت عن من ظلمني�" • ".أكيد
نقلنا يف مراتب الف�ضل والزيادة.
معذور".
• �إذا دخلت يف دائرة العفو الإلهي ،ف�إنه
فكره • :يتغافل وال يغفل • .خط�أ الآخرين
يزيل ذنبك ،وين�سيك �إياه ،ومي�سحه من
التفرد
ّ
يف حقه فر�صة يقتن�صها جللب العفو
�صفحة نف�سك ،بل ويزيله من �صفحة
الإلهي • .احلياة ق�صرية فال داعي ل�ضياع
الزمان واملكان.
الوقت يف ال�شحناء والبغ�ضاء.
ُ
فالع ُف ّو �سبحانه يرتك امل�ؤاخذة
•
ق�سمات وجهه • :متلأ وجهه
َ
ابت�سامة �ساحرة لأنه
على الذنوب ،وال يذكر
�أرجوك علمني طريقتك املتفردة واخلا�صة
مبت�سم من الداخل،
بالعيوب.
با�سمه
يف العفو و الت�سامح بعد معرفتك با
فحالته ال�شعورية
ُ
والعفو �سبحانه
•
الع ُف ّو �سبحانه.
َ
تنتقل من
يغيرّ وال يعيرّ .
"اذهبوا ف�أنتم الطلقاء( ".حديث �شريف)
داخله اىل
خارجه.

الع ُف ّو
َ

�إذا �أرت �أن تكتب ر�سالة عفو
وت�سامح ،فلمن تكتبها ؟

عدم الت�سامح نوع من البخل ،والت�سامح كرم نف�س ابتداء .والذي مينعنا من
يا
الت�سامح هو "�أنا" التملك .ف�إذا علمنا �أن كل ما عندنا من
عبد الكرمي،
الكرمي ،فال بد من التجرد ،وعندنا فقط �سين�ساب الت�سامح
ا
• الكرمي يعطي
دعنا نتفح�ص قلبك
يف حياتنا • .الكرمي يعطي بغري ما طلب وال �س�ؤال.
بغري ما طلب وال �س�ؤال.
ول�سانك وفكرك متخلقا
• الكرمي ال يرد من طلبه
الكرمي.
با�سم ا
ورجاه.
قلبــك:
• الكرمي ال تتخطاه الآمال.
• يرتاح بالعطاء • .متعلق بالكرمي
د
التجر
• الكرمي �سبحانه �إذا اعطى زاد على
�سبحانه • .ي�شعر بالأمان ،وي�ؤمن باجلزاء
ّ
منتهى الرجاء.
الفوري.
عطاء ،ويحر�ص عليك
• الكرمي �سبقك
ل�سانــك:
ً
جزاء.
هو الكرمي" • ".انفق،
• دائما يردد" • :ا
ّ
ّ
التخلق
التعلق
• الكرمي �شرفت ذاته ،وعال قدره.
�أكرمنا ونحن ال
ينفق عليك" • ".ا
• الكرمي َع ُف ّو عن الزالت.
ن�ستحق" • ".عطاءه ممنوح ،وخريه يغدو
• الكرمي ال يذكّ ر بالعيوب ،ويغفر الذنوب.
ويروح".
• الكرمي �سبحانه قليلك عنده كثري.
فكــرك:
التفرد
ّ
• الكرمي �سبحانه يغ�ضب �إذا مل ت�س�أله.
• مليء بالذكاء العاطفي ،فتدرك احتياجات
• الكرمي ال يبايل كم �أعطى ،وملن
الآخرين فقط من نظرات عيونهم.
�أعطى.
• ال يحتاج النا�س للو�صول اليه
• الكرمي اذا رفعت حاجة �إىل
�إىل و�سيلة وحيلة ل�سهولته
ّ
التخلق با�سم
�ستكون متفردا يف
غريه ال ير�ضى.
و�سماحته.
الكرمي حينما تنظر يف عيون من حولك ،تقر�أ
ا
حاجتهم �إىل م�ساحمتك �إياهم ،فتبادر بال تردد .عندها فقط
�ستكون كرمي ال�صفح.

الكرمي

�أي معنى من معاين ا�سم ا
الكرمي يلهمك الت�سامح؟

• ات�ساع
الذات وال�صفات.
• الكبري عز وجل
�أكرب من �أن ُيحاط به.
• الكبري �سبحانه ال يحتاج اىل
�أحد ،وال يعجزه �أحد.
• الكبري �سبحانه تعاىل متنزه عن
�صفات اخللق ،متفرد بالعظمة.
• الكبري �سبحانه تكبرّ عن كل �سوء ،وعن
ظلم خلقه.
• الكبري �سبحانه تكبرّ عن قبول ال�شريك.
• الكبري �سبحانه كبري بال تكبري.
• الكبري �سبحانه الكربياء يف ذاته و�صفاته.
• الكبري �سبحانه العظمة يف �أفعاله،
والقوة يف �أحواله.
• الكبري �سبحانه تكبرّ عن �صفات اخللق؛
{ ...لي�س كمثله �شيء }...
• الكبري �سبحانه تكبرّ عن
م�ؤاخذة خلقه يف �سفا�سف
الأ�شياء و�صغائرها.

من عرف ربه عرف نف�سه ،ومن عرف نف�سه عرف ربه .فتحريك الأنا يف
امر�أ عرف قدر نف�سه) ،مينحنا التجرد
االجتاه ال�صحيح (رحم ا
من الأنا اخلاطئة {� ...أنا خري منه  ،}...وعندها فقط
�سنكون كبارا قادرين على الت�سامح.
ّ
نتخلق با�سم ا
كيف
�سبحانه؟
 )1كن كبريا:
• التغافل.
• العفو.
• الت�سامح.
• كظم الغيظ.
 ) 2كرب ،كرب:
• كمالك �أن تكمل غريك.
 ) 3فكر يف �أعاظم الأ�شياء:
• كن حا�ضرا بت�سامح.
ال يحب التكرب ،ولكن يحب �أن
•ا
تكون كبريا .فالت�سامح ال يعني
التنازل و�إمنا التغافل.
الكبري

التجرد
ّ
ّ
التعلق

الكبري

ّ
التخلق

التفرد
ّ
متفردا عندما تدرك
�ستكون
ً
امل�سافة احلقيقة بني التغافل والتنازل.
"رحم ا
َ

�سمحا �إذا
�سمحا �إذا ا�شرتى،
باع،
عبدا
�سمحا �إذا َ
ً
ً
ً
ً
اقت�ضى( ".حديث �شريف)

ما الذي يلهمك الت�سامح يف
ا�سم ا

الكبري؟

