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االفتتاحية 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 إن الحمد لله، الذي هدانا إلعداد هذا الكتاب، وما كنا لنهتدي لو ال أن هدانا الله.   

  الهدف من خلقنا معرفة الله، وعبادته وحده.

كــلما زاد عــلمنا عــن الــله كــلما زاد إيــمانــنا بــه، وزادت مــحبتنا وخشــيتنا، وإخــالصــنا فــي 
العمل.  

تم إعداد هذا الكتاب، لحاجتنا الكبيرة لتدبر عظمة اسم الله المنّان.   

إن اللـه يمـن بعـطاياـه العـظيمة علـى منـ يشـاء منـ عبـاده بتـمام القـدرة والفـضل. فال 
يحول بينه وبين عطاياه أحد، وال يمنعه مانع.   

وقـد حرصـنا فـي إعـداد هـذا الـكتاب عـلى أن يـشمل الـمعنى الـلغوي والشرعـي السـم الـله 
، وسـنَّة الـنبيِّ  الـمنّان، مـع عـنايـة بـعرض الـشواهـد وذكـر الـدالئـل مـن كـتاب الـله عـزَّ وجـلَّ
ــــر مــــن الــــجوانــــب الــــتعبديّــــة واآلثــــار  ــــحاً مــــا تيسَّ الــــكريــــم صــــلى الــــله عــــليه وســــلم مــــوضِّ

اإليمانّية التي هي مقتضى اإليمان بأسماء الله.   
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المراجع المستخدمة لهذا الكتاب:  

الجامع أسماء الله الحسنى - ماهر مقدم 1.

فقه األسماء الحسنى - عبد الرزاق البدر 2.

النهج األسمى - د. محمد النجدي 3.

 نسأل الله أن يتقبل هذا العمل، وأن يكون يسيرا للفهم وُمفيدا للقارئ.
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المقدمة 

يــــن اإليــــماُن بــــالــــله ســــبحانــــه وبــــأســــمائــــه  وأنَّ لــــكلِّ بــــناء أســــاس وإنَّ أســــاس بــــناء الــــدِّ
ته تصحيح األساس وإحكامه، بمعرفة الله وأسمائه.  وصفاته. فالعارف همَّ

نـتعلم أسـماء الـله كـي نـعبده. كـل مـا فـي الـحياة يـكون لـه قــدر مـع مـعرفـة أسـماء الـله. 
الـحياة تــزيـد جـماال، وضـوحـا، وتـتوسـع مـداركـنا. الـقلوب تـعرج وترتـقي، عـند التحـدث 
عــن أســماء الــله. وعــندمــا نــزيــد إيــمانــنا، بــمعرفــة الــله، نتخــطى الــصعوبــات، والــعقبات، 

ونركز بشكل أفضل على هدفنا في الحياة، وهو رضا الله والجنة.  
اآلن سنتدبر اسم الله المنّان بشكل مفّصل ونرجوا أن نعيش تحت هذا االسم.  
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          الله المنّان        

لــم يُذكــر هــذا االســم فــي الــقرآن الــكريــم، بــل ثــبت فــي ســنة الــنبي الــكريــم صــلى الــله عــليه 
وسلم. 

  :( المعنى اللغوي (منَّ

نـوع مـن أنـواع الـطعام، الـذي نزل مـن الـسماء لـبني إسرائـيل. “مـنن”. وأيـضا 
“مـّن” قـد يـكون الـكمأة الـتي تـنبت بــدون تـعب مـن تـلقاء نـفسها، وهـي مـن 

أجود أنواع األطعمة.  
العطية أو الهدية.  

نعمة وفضل عظيم كامٌل من كل الجوانب، ال يستطيع الشخص إيفائه. 

الــمنّان هــو كــثير الــعطاء، عــظيم الهــبات والــعطايــا واإلحــسان. الــذي يـــدر الــعطاء عــلى 
عــباده، ويــوالــي الــنعم عــليهم تــفضالً مــنه وإكرامــاً. أن مــنته تــعالــى عــلى المخــلوق، فــيها 
تــمام الــنعمة تــمامــها، ولــذتــها، طــيبها، فــإنــها مــنّة حــقيقية، لــيس فــيها مــنغصات. مــنن 

الله لعباده خاصة، ومميزة، ألنه يجود عليهم بالنوال قبل السؤال.  

أحــيانــا نــحصل عــلى رزق مــميز لــيس لــآلخــريــن مــثله، والــله ال يــكلف نــفسا إال وســعها، 
وال يـعطينا قـبل أن نـمر بـتربـية لـنُصلح لـقبول هـذا الـعطاء. مـثل الزواج، أو األطـفال، أو 
طـلب الـعلم، أو تـعليم اآلخــريـن، وغـيرهـا مـن الـعطايـا. فـأثـناء الـتربـية هـناك الـكثير مـن 
الــعطايــا والــمنن يــنالــه اإلنــسان مــن ربــه الــمنّان. لــذلــك عــلينا أن نــقبل كــل مــا فــي حــياتــنا، 

ونؤمن بالله. 

 فجـميع األنـبياء قـبل بـعثتهم كانـوا يرعـون الـغنم. فرعـي الـغنم كـان لـهم مـنّة تجهزّهـم 
الستالم منّة أعظم وهي النبوة. 

عـندمـا نـقدم خـدمـة ألحـد، قـد نـشعر بـاألفـضلية عـليه. وعـندمـا يُـقّدم لـنا أحـدا خـدمـة، 
قد نشعر بأننا مدينون له، في كلتا الحالتين نشعر بإحراج.  
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يـمن الـله عـلينا بـعطايـاه الـواسـعة وهـباتـه الـعظيمة، مـع كـمال غـناه عـنا. فـال يـريـد ثـناء 
وال جزاء، فال نحصي ثناء عليه فهو كما أثنى على نفسه.  

فـي وقـتنا الـحاضر، نـتمتع بـنعم الـله الـتي ال تـحصى وال تـعد، ولـكن قـلوبـنا ال تـشعر بهـذه 
الـنعم. عـلينا أن نسـتشعر هـذه الـنعم ونـشكره عـلى عـطايـاه وفـضله الـواسـع، الـتي مـّن 

علينا، فأكثرها من غير استحقاق منا.   
 

لـــذلـــك نـــشكره مـــع اســـمه الــرزّاق، ونـــشكره أكـــثر مـــع اســـمه الـــوّهــاب، ولـــكن مـــع اســـمه 
المنّان ال يمكننا أن نشكره بما فيه الكفاية. 
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المعنى الشرعي 
السم الله المنان 

قــال ابــن تــيمية (رحــمه الــله): ”الــمنّان“ الــّذي يــعطي قــبل الــسؤال. الــله الــوهــاب 
نسأله من هباته، ولكن الله المنّان، يعطي قبل السؤال. 

قـــال الخـــطابـــي (رحـــمه الـــله): وأّمـــا "الـــمنّان“ فـــهو كـــثير الـــعطاء. ال نســـتطيع ســـؤال 
الـمنن ألنـنا حـتى ال نــدري مـا هـي. مـثال، األنـبياء لـم يـسألـوا الـله الـنبوة، ولـكن مـّن 
الــله عــليهم بــها. لــذلــك عــندمــا نــتذكــر نــعم الــله الــتي أنــعمها عــلينا مــن غــير ســؤال 

منا نُثاب على ذلك.  

إذا عرفــنا اســم الــله ”الــمنّان“، لــن نشــتكي أبــدا مــن األقــدار، بــل ســنرى فــيها مــنن الــله 
الــواســعة، ونــشكره عــليها. لــن نـرى الــجانــب الســلبي فــي حــياتــنا، بــل نـرى كــل اإليــجابــيات 

ونشكر الله من أعماق قلوبنا.  

مـا الـذي يـمنعنا مـن الـشكر؟ الشـيطان، أنـفسنا، الجهـل، الـهوى، والـتذمـر المسـتمر، 
من األسباب التي تدفعنا للنظر إلى األمور بالسلبية. 

وقـــال الحـــليمي (رحـــمه الـــله): ”الـــمنّان“ هـــو عـــظيم الـــمواهـــب. مـــن غـــير طـــلب 
المقابل. وهبات الله بالحكمة، فإنه يعلم من الذي يستحقها.  

وقــــال األنــــباري (رحــــمه الــــله): ”الــــمنّان“، هــــو الــــُمعطي ابــــتداء، ولــــله الــــمنّة عــــلى 
عباده، وال منّة ألحد منهم عليه. 
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المنن المذكورة في القرآن 

 النبوة للبشر 
اخـتيار األنـبياء والـمرسـلين مـن البشـر مـن مـنن الـله (سـبحانـه وتـعالـى). فـإن الرسـل بشـر 

مثلنا ولكن الله مّن عليهم بالنبوة من دون أن يسألوه ذلك.  

 
(سورة إبراهيم 11) 

لـماذا امـتنع الـكثير مـن الـناس عـن اإليـمان بـالرسـل؟ بسـبب هـوى أنـفسهم. فـتساءلـوا، 
لـماذا اخـتار الـله هـؤالء، ولـم يـخترهـم؟ مـثال الـيهود لـم يـؤمـنوا بـالـنبي (صـلى الـله عـليه 

وسلم)، ألنه كان من العرب، ولم يكن من بني إسرائيل.  

هـل سـأل أحـد األنـبياء الـنبوة لـنفسه؟ ال بـل الـله يـمن عـلى مـن يـشاء مـن عـباده. فإنـه 
الـعليم، وبـعلمه الـواسـع عـن خـلقه، يـعلم مـن يُـناسـبه أن يـكون نـبيا. وكـل مـا يـقّدره الـله 
بــحكمة بــالــغة. فـإنــه أعــلم حــيث يــجعل رســالــته. وهــذا ســيجعلنا نســتسلم لــلحق، ألنــه 

اختيار الله وليس اختيار البشر.  
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 الهداية لإليمان 
يـمن الـله عـلى الـمؤمـنين بهـدايـتهم إلـى اإليـمان واإلسـالم. فـال بـد أن نـعلم أن اإليـمان 

من منن الله العظيمة، الذي يمنه على من يشاء من عباده بعلمه وحكمته.  

 
(سورة الحجرات 17) 

هـذه حـالـة مـن أحـوال مـن ادعـى لـنفسه اإليـمان، ولـيس بـه، فـكانـوا يـمنون عـلى الـنبي 
(صلى الله عليه وسلم) إسالمهم. مع أن اإلسالم ال يحتاج أحدا لُيعزَّه.    

الـــــذي يـــــقبل اإلســـــالم، ال يســـــتفيد إال هـــــو. أحـــــيانـــــا نـــــأمـــــر أبـــــناءنـــــا بـــــالـــــصالة، ويـــــكون 
رّدهـم:”أنـظري صـلّيت“، كـأنّـهم يـمنّون عـلينا بـصالتـهم، ولـكن ال يـعلمون أن صـالتـهم 
تـنفعهم. فـاإلسـالم ال يـتأثـر بـقلة األتـباع. فـي يـوم الـقيامـة يـأتـي نـبي ولـيس مـعه أحـد، أي 

ال أتباع له، ولكن يأخذ أجر دعوته كامال.  

إذا كــنّا نــتبع أوامــر الــديــن، هــذا ال يــعني أنــنا نــنفعه، بــل الــله غــني عــنّا. ولــو كــفر مــن فــي 
األرض جميعا لم يضروا الله أو دينه شيئا.  

وال إكراه فـي الـديـن، وقـد تـبّين الرشـد مـن الـغي. فـكل شـخص لـه حـريـة االخـتيار، ولـكنه 
سيسأل عنه في يوم القيامة.  

 

 
(سورةالحجرات 7) 
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مـع تربـية الـله، يرتـقي اإلنـسان مـن درجـة إلـى درجـة أعـلى، وُكـل هـذا مـن غـير أن يـطلبه 
مــن الــله. هــل ســألــنا الــله أن يــرزقــنا اإليــمان أو الــعلم قــبل الهــدايــة؟ ال، ألنــنا لــم نــعلم 

أهميتها إال بعد الهداية. وهذا من منن الله علينا، أنه زيّن اإليمان في قلوبنا.  

يزيد الله اإليمان في قلوبنا بلطف، بزيادة العلم وباألقدار التي يقّدرها لنا.  

مــــا الــــذي يــــحسن أخــــالق الــــناس، ويــــجعلهم ال يشــــتكون فــــي األقــــدار وال يسخــــطون؟ 
اإليـمان. فـاإليـمان يُـصلح اإلنـسان. ولـكن الـصالح الـظاهري الـذي ال يـنبع مـن اإليـمان 

الذي في القلب سُيتعب صاحبه.    

لـــذلـــك الهـــدايـــة إلـــى اإليـــمان مـــن مـــنن الـــله الـــعظيمة عـــلينا. فـــال نـــمن عـــلى اآلخــــريـــن 
صـالتــنا، وال صــيامــنا، وال حــجابــنا، بــل نــتواضــع وذلــك يــأتــي عــندمــا يــزيــن الــله اإليــمان فــي 

قلوبنا، ويرزقنا محبته. وهذه منة الله علينا.  
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رسوٌل من أنفسكم  
رســل، كــي يخرجــونــا مــن الــظلمات إلــى  مــن مــنن الــله الــعظيمة عــلينا أنــه أرســل إلــينا ال
الـنور، ويهـدونـا إلـى الـصراط المسـتقيم، ويـبينوا لـنا الـحق مـن الـباطـل، ويهـدونـا إلـى طـريـق 

الجنة.   

 
(سورة آل عمران 164) 

لَـَقْد َمـنَّ الـلُه َعـلَى اْلـُمْؤِمـِنيَن: أسـاس اسـتحقاق مـنن الـله هـو اإليـمان. عـندمـا 
نـؤمـن نرى ونُـالحـظ مـنن الـله. قـد كـان عـندنـا مـنن كـثيرة فـي الـسابـق ولـكن لـم 

نستشعرها.  

ـْن أَنـُفِسِهْم: كـون الـنبي (صـلى الـله عـليه وسـلم) مـنهم،  إِْذ َبـَعَث ِفـيِهْم رَُسـوًال مِّ
يـعرفـونـه ويـعرفـون فـضله، هـذا مـن مـنن الـله عـليهم. ولـكن لـم يُـقّدروا هـذه 

المنّة.   

وهـــكذا حـــالـــنا، نـــقبل نـــصيحة الـــبعيد، أكـــثر مـــن الـــقريـــب. والـــصواب أن نـــقبل 
نصيحة القريب ألن ال حواجز بيننا وبينه.  

يَـْتلُو َعـلَْيِهْم آيَـاتِـِه: الرسـول ال يـتلو عـليهم قـصصا مـن عـند نـفسه بـل يـتلو آيـات 
الله (آيات القرآن).  

زكــــي الــــناس مــــن الــــذنــــوب،  زَكِّــــيِهْم: الــــتزكــــية تــــأتــــي بــــعد تــــالوة الــــقرآن. أي يـ َويُـ
والـعصيان، ويـبين لـهم الـصواب مـن الخـطأ. وهـذا كـله لـمصلحتهم، ولـكن أكـثر 

الناس ال يحبون الناصحين.  

َويُـَعلُِّمُهُم اْلـِكَتاَب َواْلـِحْكَمَة: نُـالحـط أن الـتعليم جـاء بـعد الـتالوة والـتزكـية. فـي 
الـــبدايـــة يـــبدأ الـــشخص بـــمالحـــظة أخـــطائـــه والـــتزكـــية ثـــم يـــأتـــي تـــعلُّم الـــقرآن 

والحكمة (أي سنة النّبي صلى الله عليه وسلم).  

ِبيٍن: أحيانا ال نشعر أننا ضالين حتى نهتدي.   َوإِن َكانُوا ِمن َقْبُل لَِفي َضَالٍل مُّ
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 الهداية والقلب السليم 
بعدما مّن الله علينا باإلسالم، ال نحتقر وننتقد اآلخرين، أو نحكم عليهم.  

 
(سورة النساء 94) 

يـأمـر تـعالـى عـباده الـمؤمـنين إذا خرجـوا جـهاًدا فـي سـبيله وابـتغاء مرضـاتـه أن يـتبينوا 
ويـــتثبتوا فـــي جـــميع أمـــورهـــم المشـــتبهة. فـــكما هـــداكـــم بـــعد ضـــاللـــكم فـــكذلـــك يهـــدي 

غيركم، وكما أن الهداية حصلت لكم شيًئا فشيًئا، فكذلك غيركم. 

لــذلــك نــمتنع عــن الــُحكم عــلى إيــمان اآلخــريــن. فــالــله أعــلم بــنيات الخــلق، وأعــمالــهم. 
فال نظـن أننـا نستـطيع أن نُفّرق بيـن المـؤمنـ وغيره. ال بدـ أن يكـون همـنا اآلخـرة، فال 

يحملنا العرض الفاني القليل على ارتكاب ما ال ينبغي.  

مـثال، إذا رأيـنا امرأة ال تُـحافـظ عـلى حـجابـها كـما يـنبغي، ال نـحكم عـليها، بـل نـتذكـر حـالـنا 
فـي الـماضـي قـبل أن يهـديـنا الـله. عـلينا أن نـنظر إلـيهم برحـمة، ونـعلم كـما مـنَّ الـله عـلينا 
بــالهــدايــة، كــذلــك ســيُمّن عــليهم. عــلينا أن نــتمنى الهــدايــة للجــميع ونــدعــو لــهم، وهــذا 

هو القلب السليم.  
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 الشكر على جميع النعم 
يـــمن الـــله تـــعالـــى عـــلى مـــن يـــشاء، ألنـــه عـــليٌم بـــالـــشاكـــريـــن. فـــال نحســـد الـــنّاس عـــلى مـــا 

آتاهم الله من فضله، بل نقتنع، ونشكره على جميع النعم. 

 
(سورة األنعام 53) 

الـناس فـتنة لـبعض - الـصابـر فـتنة للجزوع، الـناجـح فـتنة لـلفاشـل، الـطيب فـتنة لـلخبيث، 
الــغني فــتنة لــلفقير، والمهــتدي فــتنة لــلضال. فــال نــحتقر الــنّاس أو نســتهزئ مــنهم. بــل 
نرحــمهم. إذا تحــدثــنا مــعهم بــقلب ســليم، ونــية صــالــحة، كــلماتــنا ســتؤثــر عــليهم تـأثــير 

عظيم. ولكن إذا تحدثنا وفي قلوبنا نحتقرهم، سُيعرضون عنا. 

فــال نــحتقر الــذيــن مــّن الــله عــليهم ونــظن أنــنا المســتحقين لــما عــندهــم. بــل عــلينا أن 
نشكر الله على جميع النعم التي أنعم علينا.  
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 نتخطى الصعاب بالتقوى والصبر 
أحــــيانــــا نــــعم الــــله تــــكون بــــاطــــنة. فــــقط بــــاإليــــمان نســــتطيع أن نـــرى نــــعم الــــله حــــتى فــــي 

المصائب والصعاب. ولتخطيها نحتاج التقوى والصبر.  

 
(سورة يوسف 90) 

يــوســف (عــليه الســالم) وبــنيامــين لــم ينســبا الــفضل ألنــفسهم، بــل لــله. يــوســف (عــليه 
ز،  رأة الــــعزيـــ الســــالم)، أُلــــقي فــــي الــــبئر، بــــيع بــــثمن بــــخس دراهــــم مــــعدودة، رادوتــــه امـ
وُســـجن لـــسنوات عـــدة، ولـــكن رأى أن كـــل هـــذه مـــنن الـــله عـــليه. الـــعالِـــم بـــالـــله لـــيس 
كـالـجاهـل بـه. الـعالِـم بـالـله يـنظر إلـى الـحياة نـظرة إيـجابـية، ولـكن الـجاهـل بـه يـكون سـلبيا 

ولو كانت حياته كاملة. حتى ما مّر به بنيامين من اتهام بالسرقة كان خيرا له.  

الــذي يــمر بــصعوبــات فــي حــياتــه، وال يــتقي الــله بــل يــتبع هــواه، يــزيــد األمــر عــلى نــفسه 
صــعوبــة. يــعتقد الــنّاس أن عــليهم أن يشــتكوا، ويــغضبوا، ويــصرخــوا كــي يُظهــروا األلــم 
الـذي فـي قـلوبـهم.  ولـكن الـتقوى والـصبر يـطفئان هـذا األلـم، وهـذه الحرارة الـتي تـكون 
في القلب. ويزيدان تحمله على الصعاب. لذلك يرى المؤمن بإيمانه منن الله عليه.  
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معرفة قيمة الحياة 
مـــن مـــنن الـــله عـــلينا حـــفظنا مـــن إرادة الـــدنـــيا، وطـــلب شـــهواتـــها، وإظـــهار حـــقيقتها لـــنا 

مقارنة باآلخرة.  

 
(سورة القصص 82) 

هـذه اآليـات تذكـر الـذيـن يــريــدون الـحياة الـدنـيا مـن الـذيـن تـمنّوا مـا عـند قـارون مـن 
األمـوال. ولـكن عـندمـا خـسف الـله بـه وبـداره األرض نـدمـوا عـلى مـا تـمنوا. وعـلموا أن 
الـــله هـــو الـــذي يبســـط الـــرزق لـــمن يـــشاء مـــن عـــباده ويـــقدر. وعـــلموا لـــو ال مـــنَّ الـــله 

عليهم لخسف بهم األرض كما حصل لقارون.  

الــــذيــــن يــــريـــــدون هــــذه الــــحياة الــــدنــــيا، دائــــما يــــتمنون أن يــــكون لــــهم مــــثل مــــا عــــند 
اآلخـريـن. فـاسـأل نـفسك، ”أيـن الـقيمة؟ فـي مـا تـلبس ومـا تركـب؟ أم فـي مـقامـنا عـند رب 

العالمين؟“ 
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 ورثة األرض  
يــمنُّ الــله عــلى الــضعفاء والــمظلومــين، والــذيــن ال قــوة لــهم فــي الــدفــاع عــن أنــفسهم، 

والذين يُعاملون بظلم.  

 
(سورة القصص 5) 

يـمنُّ الـله عـليهم بـجعلهم أئـمة فـي األرض، والـوارثـين لـها، وهـذا هـو الـتمكين. مـثال، مـنَّ 
الـلُه عـلى يـوسـف (عـليه السـالم)، بـتمكينه  فـي األرض وجـعله عـلى خزائـنها. وأيـضا مـنَّ 

الله على المهاجرين ببقائهم في المدينة ونشر اإلسالم.  
 

هـذه سـنة الـله، كـل مـن ُظـلم فـي حـياتـه سـواء فـي الـعمل، أو مـن الزوج، أو مـن مـسؤول، 
سـتنالـهم مـنة الـله مـن حـيث ال يحتسـبون. الـمظلوم قـد ال يـسأل إال الـنجاة مـن الـظالـم، 
وأن يــتوقــف عــن ُظــلمه، ولــكن ال يخــطر عــلى بــالــه أن يــكون لــه الســلطة والــقوة، وهــذا 

من منة الله على المظلومين.  
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 المنن الخالدة في الحياة اآلخرة 
ســيرى الــمؤمــنين مــنن الــله عــليهم فــي اآلخرة، عــندمــا يــحفظهم مــن الــنار ويــدخــلهم 

الجنة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(سورة الطور 28 - 17)  
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الـمتقين سـيصلون إلـى الـنعيم الـمقيم فـي جـنات الخـلود. ال نـقم، وال أمراض، وال تـعب، 
وال شقاء في الجنة. فيأكلون ويتمتعون واليبغون عنها حوال.  

عــلى سـرر مرفــوعــة مــصفوفــة، وأكــواب مــوضــوعــة فــي أمــاكــنها الــمخصوصــة، فــكل مــا 
يرون كامل في جماله. متكئين على األرائك، كناية على الراحة التامة.  

الــذيــن لــحقوهــم بــاإليــمان الــصادر مــن آبــائــهم يــلحقهم الــله بــمنازل آبــائــهم فــي الــجنة 
زاء لــــآلبــــاء، وزيــــادة فــــي ثــــوابــــهم، ومــــع ذلــــك، ال يــــنقص الــــله مــــن  وإن لــــم يــــبلغوهــــا، جـ

أعمالهم شيئا. وهذا من منة الله عليهم.  

راب. أهـــــــل الـــــــجنة يـــــــجتمعون  فـــــــلهم كـــــــل مـــــــا تشـــــــتهيه األنـــــــفس مـــــــن الـــــــطعام والشــــ
ويتمتعون، ويتكلمون كالما ال لغو فيه وال تأثيم، على عكس مجالس الدنيا.  

ويــطوف عــليهم غــلمان لــهم مــن ُحــسنهم وبــهائــهم كــأنــهم آللــئ. فــإذا كــان هــذا وصــف 
الخدم، فما بالك بأهل الجنة؟ 

يــــتذكــــرون حــــالــــهم فــــي الــــدنــــيا. وشــــفقتهم وهــــم بــــين أهــــلم عــــلى ذنــــوبــــهم الــــسابــــقة، 
وتقصيرهم.  

يـقرون بـفضل الـله ومـنته عـليهم، وكـيف أنـه نـّجاهـم مـن الـوقـوع فـي الـذنـوب فـي هـذه 
الدنيا، ووقاهم من عذاب السموم.  

ويــتذكــرون دعــائــهم لــله فــي هــذه الــحياة، وكــيف عــامــلهم الــله بــمنه، وســعة رحــمته. 
فحقا هو البر الرحيم، واسع في خيره، ورحمته.  

إذا أردنــا أن نــكون مــن هــؤالء الــمذكــور صــفاتــهم فــي هــذه اآليــة، عــلينا أن نــخاف الــله، 
ألن الـخوف سـيحفظنا مـن الـوقـوع فـي الـذنـوب. مـن فـضل الـله ومـنته عـلينا أنـنا نـتذكـر 
ذنـوبـنا الـسابـقة، ونـتذكـر فـضله عـلى هـدايـتنا إلـى الـحق. ومـن فـضله عـلينا أنـه كرّه إلـينا 

الذنوب وبّعدنا عنها. 
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الفــرق بين النعـم والمـنن 
جميع المنن نعم، ولكن ليست كل نعمة منة.  

هناك ثالثة نقاط علينا اإلنتباه لها: 

نـوع الـنعمة: كـل نـعمة مـتعلقة بـالـديـن هـي مـنة. الـبيت نـعمة، ولـكن الـبيت 
الــذي يســتخدم كمجــلس ذكــر مــنة. األصــدقــاء نــعمة، ولــكن الــصديــق الــذي 
يـذكرك بــالــله مــنة، وهــكذا الــزوج واألبــناء، وغــيرهــا مــن الــعالقــات. الســيارة 
نــعمة، ولــكن تــكون مــنة إذا اســتخدمــناهــا فــي مــساعــدة اآلخـــريــن، وقــضاء 

حوائجهم. رقة القلب عند استماع القرآن منة عظيمة من الله.  

كــيفية الــتعامــل مــع الــنعم: مــثال إذا الحــظنا فــي مجــلس الــعلم، إن أحــداهــن 
أكـثر فـهما وأصـح قراءة مـني، هـل أحسـدهـا عـلى ذلـك؟ ال، بـل عـلي أن أتذكـر 
أن هـذه مـنة الـله عـليها. فـأسـأل الـله مـن فـضله أن يـمن عـلي كـما مـنَّ عـليها. 
جــميع الــنعم البــد أن تُنســب لــله، وال نــعتقد أنــنا بــاســتحقاق وجــدارة حــصلنا 
عـــليها. عـــلينا أن نـــعلم أنـــنا ال نســـتحقها ولـــكن هـــذه مـــنة الـــله عـــلينا عـــندمـــا 

رزقنا هذه النعم.  

فـــعلنا بـــعد اإلنـــعام: إذا منـــَّ اللـــَه علـــيك بنـــعمة، فال تمـــن علـــى اآلخرـــينـــ وال 
تـذكرهــم بــفضلك عــليهم. مــثال، إذا عــلمت أحــدا قراءة الــقرآن، ال تـذكرهــم 

وتُمن عليهم تعليمك لهم.  
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ثمـــــرات اإليمـــان  
باسم الله المنّــــان 

طهارة القلب مع من نسدي إليهم معروفا. 

 
(سورة المدثر 6) 

يأمر الله نبيه (صلى الله عليه وسلم) أال يُذّكر النَّاس بما أسدى إليهم من النعم.  

مـــثال، ال نـــقول لـــآلخـــريـــن: ”أنـــا أضـــحي بـــوقـــتي وأجتهـــد لـــتعليمكم.“ إذا مـــّن الـــله عـــلينا 
بــتعليم اآلخــريــن، ال نــعتقد أن عــلى الــناس رد الجــميل بــاالســتماع لــما نــقول أو شــكرنــا 
عـلى الـتعليم. عـندمـا نـبدأ الـدعوة إلـى الـله لـن نجـد الـكثير مـن الـشكر والـمدح، قـد يـكون 

الطريق شاقا. المنة على اآلخرين تبين أننا نريد رد الجميل.  

مـثال، قـد نـقول ألبـنائـنا: ”أنـا ضـحيت كـثيرا فـي سـبيل تربـيتكم“، هـذا يـبين أنـي أريـد مـنهم 
جزاء عــلى تربــيتي لــهم. أو عــند زيــارة األهــل، نــقول: ”تركــت مــشاغــلي الــكثيرة وجــئت 

لزيارتكم“، هذا أيضا نوع من المن. 
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حفظ الصدقة من البطالن. 

 
(سورة البقرة 264) 

ينهــى تــعالــى عــباده لــطفا بــهم ورحــمة، عــن إبــطال صــدقــاتــهم بــالــمن واألذى فــفيه أن 
الـمن واألذى يـبطل الـصدقـة. هـذا الـشخص عـمله بـمنزلـة الـذي يـعمل لـمراءاة الـناس 

وال يريد به الله والدار اآلخرة، فهذا ال شك أن عمله من أصله مردود. 

مـثل الـذي يـوظـف خـادمـا فـي الـمنزل، ويـعطيه راتـبا أعـلى مـن راتـبه، ويـساعـده فـي تـعليم 
أبـناءه. حـتى كـبروا وعـملوا وأصـبحوا أغـنياء. وكـل مـا يراهـم يذكرهـم بـفضله عـليهم 

فيقول: ”أنا الذي صرفت عليكم.“  

راب  فـــمثله الـــمطابـــق لـــحالـــه كـــمثل صـــفوان، وهـــو الحجـــر األمـــلس الشـــديـــد، عـــليه تـ
فـأصـابـه مـطر غـزير، فـتركـه صـلدا أي: لـيس عـليه شـيء مـن الـتراب، وهـي غـير صـالـحة 

إلنبات الزرع. فال خير في صدقة تتبعها منٌّ وأذى.  
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رجاء أجر الصدقة من غير مّن وال أذى 

 

(سورة البقرة 262) 

احذر أن تكون ممن ال ينظر الله إليهم يوم القيامة 

وعنـــ أبيـــ ذر رضيـــ اللـــه عنـــه عنـــ النـــبي صلـــى اللـــه علـــيه وسلـــم قاـــل: " ثالثة ال 
يـكلمهم الـله يـوم الـقيامـة وال يـنظر إلـيهم، وال يزكـيهم ولـهم عـذاب ألـيم" قـال: 
رات. قـــال أبـــو ذر: خـــابـــوا  فـــقرأهـــا رســـول الـــله صـــلى الـــله عـــليه وســـلم ثـــالث مـ
وخســروا مـــن هـــم يـــا رســـول الـــله؟ قـــال: ”المســـبل، والـــمنّان، والـــمنفق ســـلعته 

بالحلف الكاذب.“  
(صحيح مسلم، كتاب 18، حديث 1588) 

احذر أن تكون ممن يحرم عليهم دخول الجنة  

َعـــْن َعـــْبِد الـــلَِّه ْبـــِن َعـــْمٍرو، َعـــِن الـــنَِّبيِّ صـــلى الـــله عـــليه وســـلم َقـــاَل  " الَ يَـــْدُخـــُل 
اْلَجنََّة َمنَّاٌن َوالَ َعاقٌّ َوالَ ُمْدِمُن َخْمٍر”. 

  
 )سنن النسائي (5672
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الدعاء باسم الله األعظم 

َعْن أَنٍَس، أَنَُّه َكاَن َمَع رَُسوِل اللَِّه صلى الله عليه وسلم َجالًِسا َورَُجٌل يَُصلِّي 
ثُمَّ َدَعا: 

ِّي أَْسأَلَُك بِأَنَّ لََك اْلَحْمَد الَ إِلََه إِالَّ أَْنَت    اللَُّهمَّ إِن

َمَواِت َواألَرِْض  المنّان َبِديُع السَّ

 يَا َذا اْلَجالَِل َواِإلْكرَاِم يَا َحىُّ يَا َقيُّوُم  

َفَقاَل النَِّبيُّ صلى الله عليه وسلم: 

”لََقْد َدَعا اللََّه بِاْسِمِه اْلَعِظيِم الَِّذي إَِذا ُدِعَي بِِه أََجاَب َوإَِذا ُسِئَل بِِه أَْعَطى.“ 

(سنن أبي داود 1495، صححه األلباني) 
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الملخص 

مــنن الــله هــي الــمنن الــحقيقية، ألن ال نــقص فــيها. عــندمــا يــمن عــلينا أحــد قــد نــشعر 
بـثقل ومـسؤولـية رد الجـميل، أو إذا أنـعمنا عـلى أحـد قـد نـريـد شـيئا فـي الـمقابـل. الـمنة 

الحقيقية من الله، فإننا ال ننفعه وال نضره.  

مـنن الـله تـليق بـجاللـه وعـظمته. فـال نـظن أن األمـور الـدنـيويـة مـثل الـبيت، والسـيارة، 
واألمـوال، واأللـقاب هـي مـنن الـله، بـل هـي فـي مـعظم األحـيان اخـتبار وفـتنة. مـنن الـله 
عـالـية ورفـيعة وجـليلة. اإليـمان، والهـدايـة، والـتقوى، والـصبر، والـمغفرة ودخـول الـجنة 

من منن الله الحقيقية التي علينا أن نرجوها. 

اللهم إنا نسألك من فضلك 

-، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ  الكمال لله-عزَّ وجلَّ
فمن أنفسنا والّشيطان، ونستغفر الله. 

الحمد لله 
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