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    مينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع، والتصوير، 
والنقل، والرتمجة، والتسجيل املرئي واملسموع واحلاسوبي، وغريها من 

احلقوق إال بإذن خطي من:



مة المقدِّ
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل 
فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده 

ورسوله..

) ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]آل عمران: ١٠٢[
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( ]النساء:١[
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   (

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( ]األحزاب:7٠، 7١[

أما بعد..
فهذا هو اجلزء الثاين من

)هنيئا ملن عرف ربه( 
وهو الذي حيوي

)أسامء اجلالل(
وهدفها أسامء اجلالل تنمية اخلوف من اهلل واملهابة والتعظيم وتوقري رب العاملني يف قلوب العباد، وهو 
خ ال يتذبذب، وأنفع اخلوف َما حجزك َعِن املعايص، وأطال منك احلزن َعَل َما فاتك، وألزمك  خوف مرتسِّ

الفكرة يِف بقية عمرك.
وما مل يعتدل رجاء املؤمن مع خوفه فلن يستقيم إىل اهلل سري، ولن يثبت يف قلبه خري، وهو توازن مطلوب 
يف ظل انقسام الناس إىل فريقني: صاحب رجاٍء بلغ حد األماين الكاذبة أو صاحب خوٍف ألبس القلوب 

لباس اليأس والعجز.
قال أبو عيل الّروذباري:

فيه  وقع  أحدمها  نقص  وإذا  طريانه،  وتّم  الّطري  استوى  استويا  إذا  الّطائر  كجناحي  والرجاء  »اخلوف 
النّقص، وإذا ذهبا صار الّطائر يف حّد املوت«)١).

)١) مدارج السالكني ١/37.



قال  فقد  السيئات،  وتتابع  الشهوات  استعار  عند  عنها  ِغنى  ال  رضورًة  يكون  اخلوف  كفة  ورجحان 
إبراهيم بن سفيان:

»إذا سكن اخلوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه وطرد الّدنيا عنه«)١).
دي معه مواعظ الرتغيب إال أن  م به الّشاردين عن بابه، فإن من الناس من ال تجُ واخلوف سوط اهلل يقوِّ

َزج بزواجر الرتهيب. تجُ
واهلل أسأل أن ينفع كل قارئ بكلامت هذا الكتاب وأن يزيده هبا معرفة بربه، وخوفا منه، وحرصا عل 

حدوده وحمارمه.

)١) بصائر ذوي التمييز ٢/577.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

هه عما ال يليق به من �صفات واأفعال واأحوال. عرف ربه القدو�س من نزَّ

أوال: معنى القدوس

س له معنيان: دجُ س، والقجُ ول، وهو من القدجُ وس: عل وزن فجُعُّ دُّ القجُ

االأول: الربكة
هي  قـال:  ژ  ے  ژھ  اهلل  قول  فــي  جماهد  قول  وهو  املبـاركة،  أي:  املقـدسة  واألرض 

املباركة)١).
ويقويه أن اهللنَّ تعاىل قد بنينَّ أن األرض املقدسة مباركة، وذلك يف قوله تعاىل: 

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپپڀڀڀڀٺژ ]اإلرساء:١[.

الثاين: الطهارة
تبليغ  العيوب وباألخص يف  القدس؛ ألنه طاهر من  جربيل روح  ي سيدنا  مِّ التطهري، وسجُ والتقديس: 
رة من آفات الدنيا،  طهنَّ س، ألهنا مجُ دجُ ميت اجلنة حظرية القجُ سة: األرض املطهرة، وسجُ الوحي، واألرض املقدنَّ

ويف حديث أنس  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال عن رب العزة:
ه  »من َتَرك اخلمر وهو يقِدر عليه ألُسِقينَّه منه يف حظرية الُقُدس، ومن َتَرك احلرير وهو يقِدر عليه ألْكُسَونَّ

إياه يف حظرية الُقُدس«))).
ما معنى ژٹ ٹژ يف سورة البقرة؟  �

حاك وغريه:  قال الضَّ
ر أنفسنا لك ابتغاء مرضاتك«)3). »نطهِّ

ر أنفسنا ونقدسها كي نكون أهاًل لإلقبال عليك، وهي مهمة  يعني أن املالئكة تقول: يا رب نحن نطهِّ
رها كي، فهذا هو ثمن دخول اجلنة، والتي ال يدخلها إال  اإلنسان يف هذه الدنيا: أن يقدس نفسه أي يطهِّ

الطيبون: ژې ې ى ژ..
أي طبتم من دنس املعايص، وطهرتم من خبث اخلطايا، فادخلوا اجلنة خالدين فيها.

بثِك أجُدِخلت النـار تطهريا لك، ويكون  ر فـي هذه الدار، ووافيت الدار األخرى بَدَرنِك وخجُ وإن مل تتطهنَّ

)١) الدر املنثور 47/3 - جالل الدين السيوطي - دار الفكر - بريوت.
)٢) صحيح لغريه: رواه البزار عن أنس كام يف صحيح الرتغيب والرتهيب ٢375.

)3) اجلامع ألحكام القرآن ٢77/١- دار الكتب املرصية
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القدوس

ما عرف ربه القدو�س من ظنَّ به ظنَّ ال�صوء فـي �صفاته واأفعاله واأحواله.

رت التطهر التام فكنَّ اهلل أرسك من العذاب. مكوثك يف النار بحسب زوال ذلك الدرن واخلبث، فإذا تطهنَّ
إذا دجُعي أحدكم حلفل كريم أو لقاء هام أو مقابلة شخصية ذات قدر عظيم، فانظر كيف يكون اعتناؤه  �

: القدوس بمظهره، وبتفاصيل املقابلة، وبكل حركاته وسكناته، فلذلك قالت املالئكة يف حرضة 
ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ.

ملاذا؟  � ثيابه..  أمجل  ويرتدي  بموديل سيارته،  وهيتم  االستقبال،  غرفة  ويرتِّب  بيته،  اإلنسان  ينظِّف 
ليتزينَّن أمام اخللق، فكيف ال يتزينَّن للخالق؟! 

ره العبد من خبث الذنوب واحلسد واحلقد واخليانة؟! القلب حمل نظر اهلل، فكيف ال يطهِّ
ه عن كل وصف من أوصاف الكامل البرشي!! القدوس هو املنزنَّ من معاين هذا االسم اجلليل أن 

أمثلة  واإلرادة  والبرص  والسمع  والصرب  واحللم  فالعلم  ونقائص،  كامالت  نفسه  يف  اإلنسان  يرى 
للكامالت. 

واجلهل والعمى والضعف واللؤم واحلقد والغضب نقائص. 
فإذا أراد اإلنسان أن يثني عل اهلل عز وجل نسب إليه الكامالت البرشية التي يعرفها ويستوعبها عقله 
البرشي، لكن.. كل ما خطر ببالك عن اهلل أعل وأعظم وأجلُّ من ذلك، وهذا من معاين )اهلل أكرب( التي 

. هنتف هبا يف اليوم عرشات املرات: أن كل ما َعرفَت عن اهلل عز وجل، فاهلل أكرب منه وأجلُّ
ٌه عن النّقائص واملعايب، فإننَّ هذا يقرتب من سوء األدب مع اهلل.. فإذا قلت أن اهلل منزنَّ
اأمل تر اأن ال�صيـف يهـــوي بقـــــدره               ذا قيل ال�صيف اأم�صى من الع�صا

لو كنت يف حرضة امللك وقلت: إنك لست كاذبا! أيقبل هذا منك؟ هل تدح ملًكا بأنه ليس بكاذب، 
واهلل إن هذا من سوء األدب.

والقاعدة تقول: 
نفي اليشء فرع من تصوره، فإذا نفيت عن أحد نقيصًة، فباإلمكان أن تقع هذه النقيصة منه،  وهذا سوء 

أدب مع اخلالق.
 : القدوس ما ذكرناه هو رشٌح ملا قاله الغزايل يف كالم رائق يف تعريفه السم 

من  فليس  األدب،  ترك  من  يقرب  يكاد  ذلك  ذكر  فإن  والنقائص،  العيوب  عن  ه  منزنَّ أقول:  »ولست 
األدب أن يقول القائل: ملك البلد ليس بحائك وال حّجام، فإن نفي الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود، 

ويف ذلك اإلهيام نقص.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

ه اهلل عن احلاجات والِعَوز وغريها من �صفات الب�صر. عرف ربه القدو�س من نزَّ

القدوس هو املنزه عن كل وصف من أوصاف الكامل الذي يظنه أكثر اخللق، ألهنم نظروا  بل أقول: 
إىل أنفسهم وعرفوا صفاهتم، وأدركوا انقسامها إىل ما هو كامل، ولكنه يف حقهم مثل: علمهم، وقدرهتم، 
وسمعهم، وبرصهم، وكالمهم، وإرادهتم، واختيارهم، ووضعوا هذه األلفاظ بإزاء املعاين، وقالوا: إن هذه 

أسامء الكامل.
وإىل ما هو نقص يف حقهم، مثل: جهلهم، وعجزهم، وعامهم، وصممهم، وخرسهم، فوضعوا بإزاء 
هذه ملعاين هذه األلفاظ، ثم كان غايتهم يف الثناء عل اهلل ووصفه أن وصفوه بام هو أوصاف كامهلم من علم 
ه عن  ه عن أوصاف كامهلم، كام أنه منزنَّ وقدرة وسمع وبرص وكالم، وأن نفوا عنه أوصاف نقصهم، وهو منزنَّ

أوصاف نقصهم«)١).
 : القدوس وقال الغزايل يف تعريف آخر السم 

، أو يتصوره خيال، أو يسبق إليه وهم، أو خيتلج به ضمري، أو  ه عن كل وصف يدركه حسٌّ  » هو املنزنَّ
يقىض به تفكري«)٢)، فكل ما خطر ببالك فاهلل بخالف ذلك، بل أجلُّ وأعظم وأعل وأكرب من ذلك ژٺ 

ٿ      ٿژ.
س عن احلاجات والِعوز.. أما أنت فمحتاٌج فقيــر، ومع كل قدراتك وإمكاناتك  القدوس من تقدنَّ  
 ، وعلمـك وذكائك وعالقاتك، فإن كل ذلك يتالشى أمام رشبة مــاء أو نَفس هواء لو منِعت عنك لـمتنَّ
لكه كله أو  هارون الرشيد عل عظمة ملكه املتسع رشًقا وغرًبا أن يشرتي رشبة وبولة بمجُ هلذا كاد اخلليفة 

يزيد!
بليه، فاإلنسان مثال يف ِسنِّ الستني ليس كام كان بالثالثني  س عن زمان يجُضِعفه ويجُ القدوس من تقدنَّ  
بليه، فيحتاج إىل قطع غيار كثرية! فيلبس نظارة طبية ويضع  ته ويجُ أو العرشين، يعني أن الزمن يجُْضِعف قونَّ

أسنانا صناعية حني يبلغ سن الشيخوخة! 
العبد  عن  وس  دُّ القجُ ريض  فإذا  سوء،  كل  من  رهم  طهنَّ أي  الطائعني  عباده  س  قدنَّ الذي  القدوس   
، وال يملك مفتاح هذه اهلداية  جعله طيِّبا مستقياًم عفيًفا سليم الصدر، ليس يف قلبه غلٌّ وال حقٌد وال غشٌّ

ها إىل اهلل وحده:  واالستقامة والطهارة سوى اهلل عز وجل، ولذا كان الدعاء متوجِّ
ياء، ولساين من الكذب، وعيني من اخليانة، فإنَّك تعلم خائنة  ر قلبي من النِّفاق، وعميل من الرِّ »اللهم طهِّ

دور«. األعني وما ختفي الصُّ

)١) املقصد األسنى ص 69 – ط مكتبة القرآن.

)٢) املقصد األسنى ص 65 – ط مكتبة القرآن.
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القدوس

هه عن االحتياج وال�صعف والعجز الذي يعرتي الب�صر. ه القدو�س من مل ينزِّ ما عرف ربَّ

س قلوب أوليائه عن الركون إىل املاديات كالطعام والرشاب واملسكن واألموال  القدوس من قدنَّ  
سَتهَلك، تستهِلكه مهوم الدنيا  م حمبتهم عل حمبة اهلل ورسوله، وأما غريه فمجُ والثمني من املمتلكات، فال يقدِّ
رها يف  ومتاعها، فال تدع فيه متنََّسًعا لآلخرة، بينام قلب العابد ال يسمح هلا أن تستنزفه، بل يستهِلكها ويسخِّ

مرضاة اهلل، وهذا هو الزهد احلقيقي.
ر  ّباد بإبعادهم عن اتباع الشهوات، فمن عبد اهلل هبذا االسم فقد طهنَّ ر نفوس العجُ القدوس من طهنَّ  
ر وقته عن دنس السيئات، أي حرص أن  ر ماله عن احلرام والشبهات، وطهنَّ نفسه عن متابعة الشهوات، وطهنَّ

يراه اهلل حيث أمره، ويفقده حيث هناه.
ر قلبه،  »اللهم طهِّ واذكروا الشاب الذي استأذن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فوضع رسول اهلل يده عل صدره، وقال: 

ن فرجه«، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إىل يشء)١). واغفر ذنبه، وحصِّ

ثانًيا: ال قداسة مع ظلم!

ة الظنَّاملة فال طهر فيها وال بركة، فقال:  نفى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص القداسة عن األجُمنَّ
ه َغرْيَ ُمَتْعَتع«))).  عيُف فيها َحقَّ َسْت ُأمٌة ال َيْأُخُذ الضَّ »ال ُقدِّ

املتعتع: املقلق املنزعج، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُس اهللُ قوما ال ُيْؤَخُذ لضعيفهم من شديدهم«))). »َكيف ُيقدِّ

وهذا احلديث جاء يف سياق أعاجيب أرض احلبشة التي رآها الصحابة أثناء هجرهتم، واسمع إىل جابر 
 : بن عبد اهلل

ثوين بأعاجيب ما رأيتم بأرض احلبشة؟  دِّ َ َهاِجرة البحر، قال: أال تجُ ملا َرَجَعت إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مجُ
ت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، تمل عل رأسها  قال فتية منهم: بل يا رسول اهلل، بينا نحن جلوس مرنَّ
ت عل ركبتيها، فانكرست  ت بفتى منهم، فجعل إحدى يديه بني كتفيها، ثمنَّ دفعها، فخرنَّ لنَّة من ماء، فمرنَّ قجُ

قلنَّتها، فلامنَّ ارتفعت، التفتت إليه، فقالت: 
، ومجع األولني واآلخرين، وتكلنَّمت األيدي واألرجل بام  َدر- إذا وضع اهلل الكريسنَّ سوف تعلم -يا غجُ

كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غًدا.

)١) صحيح: رواه أمحد يف مسنده رقم: ٢٢٢١١ والطرباين يف الكبري رقم: 7679.
)٢) صحيح: رواه ابن ماجة عن أيب سعيد كام يف صحيح اجلامع رقم: ٢4٢١ وصحيح املشكاة رقم: 3٠٠4.

)3) صحيح لغريه: رواه ابن حبان عن جابر كام يف التعليقات احلسان رقم: 5٠36.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

ه اإليه فـي تطهري قلبه و�صالمته من النفاق والرياء والكرب والُعجب. عرف ربه القدو�س من توجَّ

قال: يقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:
ة ال يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟!«))). س اهلل أمَّ »َصَدَقت َصَدَقت، كيف يقدِّ

قال املناوي: 
عيف عل الظنَّامل  ر اهلل قوًما ال ينرصون العاجز الضنَّ ب، أي: أخربوين كيف يجُطهِّ »استخبار فيه إنكار وتعجُّ

رهم اهلل أبًدا«)٢). نهم من ذلك؟ أي: ال يطهِّ ، مع تكُّ القويِّ
فظلم البعض َينَْتِقص من طهارة األمة وبركتها إال أن تقاوم الظلم وتارصه، فال قداسة ألمة وال وطن 
وال مجاعة فشا فيها الظلم وانكرس فيها املظلوم، وقد فهم الصحابة رضوان اهلل عليهم هذا جيدا، فكتب أبو 
ام، َفَردنَّ عليه َسْلامن ببالغة  َسة؛ وهي الشنَّ ْرداء  إىل سلامن الفاريسِّ ليهاجر من العراق إىل األرض املقدنَّ الدَّ

حجُ مفهوَم القداسة:  تجَُوضِّ
سجُ اإلنساَن َعَملجُه«)3). َقدِّ سجُ أحًدا؛ وإننَّام يجُ َقدِّ »إننَّ األرَض ال تجُ

وقد تعلنَّمها سلامن  من غري فقيه!
رداء:  فقد صل سلامن الفاريس مع أيب الدرداء  يوًما يف بيت نرصانية، فقال هلا أبو الدَّ

هل يف بيتك مكان طاهر فنصّل فيه؟! 
فقالت: 

يا أين أحببتام.  را قلوبكام، ثّم صلِّ »طهِّ
فقال سلامن ألخيه أيب الدرداء: خذها من غري فقيه«)4). 

تطهير فوق تطهير!
رك من الظلم، ومن كل ما يتعلق بالظلم، ولو كان يف نظرك يسرًيا وكان عند اهلل  القدوس أن يطهِّ يريد 

خطرًيا، ومن ذلك: الركون إىل الظلمة، فقال سبحانه:
ژڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ  ڱ ڱژ.

، فلم يصفهم اهلل بالظاملني بل بالذين ظلموا،  أي ال تيلوا أدنى ميٍل إىل الذين صدر عنهم الظلم ولو قلنَّ

نه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة رقم: 3٢55. )١) حسن: رواه ابن ماجة وأبو يعل وابن حبان، وحسنَّ
)٢) فيض القدير 59/5.

)3) موطأ مالك رقم: ١464.
)4) إغاثة اللهفان ١/١53.
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القدوس

ر قلبه وعمله، واإمنا اأكثـر دعواته دنيوية. ما عرف ربه القدو�س من مل يدُع اهلل باأن يطهِّ

د  ِجَد منه أي ظلم يجُفيض إىل الناِر، فام ظنك بمن يميل إىل الراسخني يف الظلم؟! ويؤيِّ فإذا كان امليل إىل من وجُ
دوان؟! املرسفني يف العجُ

د إليهم؟!  وما الظنُّ بَِمن يتسابق إىل صحبتهم ويتودُّ
دُّ عينيه إىل زهرة حياهتم، وحيسدهم عل ما وصلوا إليه عن طريق ظلمهم؟! وما الظن يف من يمجُ

وإذا كان هذا مصري من مال إىل ظامل، فام ظنك بالظامل نفسه؟!
ر يف النهي عن الظلم مع ما فيها من هتديٍد للظاملني.  َتصونَّ ولذا كانت اآلية أبلَغ ما يجُ

والركون إىل اليشء: 
ْكِن اليشء: جانبه األقوى، وما تتقوى به من ملك وجند وغريه، ومنه قوله تعاىل: االعتامد عليه، ورجُ

ژژ ژژ.

وعدم الركون إىل الظلمة مفهوم جامع شامل يغطي دوائر الظاملني يف كل زمان ومكان. 
قال الفضيل بن عياض: 

»ممن كانوا، وحيث كانوا، وَمْن كانوا، ويف أي زمان كانوا«)١).
ويرتتب عل هذا النهي اجلازم نواٍه أخرى: 

عن  وهنيهم  باملعروف  أمرهم  ترتكوا  وال  عليها،  تدحوهم  وال  عنها،  ترضوا  وال  أعامهلم،  تعملوا  ال 
املنكر، وال تأخذوا من حرام أمواهلم شيئا، وال تواّدوهم بقلوبكم، أو ختالطوهم بأبدانكم، فكل هذا يشمله 

النهي عن الركون إليهم.
ومن أرسار هذا النهي وحكمته: 

أن ركونك إىل الظامل يؤنس وحشته، ويغريه باملزيد من ظلمه، وأن ابتعادك عنه وهجرك له يزلزل بنيانه؛ 
ويجُضِعف نفوذه؛ ويف هذا عزلٌة له وردٌع له عن الظلم.

: يقول الشيخ الشعراوي
»وأدنى مراتب الركون إىل الظامل أال تنعه من ظلم غريه، وأعل مراتب الركون إىل الظامل أن تزيِّن له هذا 

الظلم؛ وأن تزيِّن للناس هذا الظلم«)٢).

)١) تفسري القرآن العظيم البن أيب حاتم ٢٠9٠/6 - ابن أيب حاتم - مكتبة نزار مصطفى الباز - اململكة العربية السعودية.
)٢) تفسري الشعراوي ١١/67١5.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

ر قلبه من حب الدنيا والتعلق بها، وجعلهما فـي يده ال قلبه. عرف ربه القدو�س من طهَّ

ثالثا: فادعوه بها عبادة وعمال

د ا�صم القدو�س! 1- ردِّ
كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف ركوعه وسجوده:

»ُسبُّوح قدوٌس رب املالئكة والروح«))).
وكان النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يسبِّح اهلل بعد فراغه من صالة الوتر كام يف حديث ُأيب بن كعب: 

»كان رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقرأ يف الوتر بِسبِّح اسم ربك األعىل، وقل يا أهيا الكافرون، وقل هو اهلل أحد، فإذا 
وس ثالث مرات«))). سلَّم قال: سبحان امللك الُقدُّ

ر عيوبك: 2- ادع اهلل اأن يطهِّ
ر قلبه من كل شهواته، ومن جوامع األدعية  رك من دنس آفاتك يف مجيع حاالتك، وأن يطهِّ  وأن يطهِّ

النبوية اجلديرة بأن حيفظها كل مسلم: 
»اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق واألعامل واألهواء واألدواء«))).

ر ل�صانك من الِغيبة: 3- طهِّ
ر قلبك عن الغْيَبة عنه.  لعلنَّ اهلل أن يطهِّ

)١) صحيح: مسلم رقم: 487 كتاب الصالة - باب ما يقول يف الركوع والسجود.
)٢) صحيح: أخرجه اإلمام أمحد ١٢3/5، وأبو داود ١43٠، والنسائي يف الوتر ٢44/3، وابن أيب شيبة يف املصنف رقم: 976٢ عن 

طلحة األيامي عن زر عن سعيد بن عبدالرمحن بن أبزى عن أبيه عن أجُبى بن كعب مرفوًعا به.
)3) صحيح: رواه الرتمذي والطرباين واحلاكم كام يف صحيح اجلامع رقم: ١٢98.

ِمَن  األبيض  الثوُب  ر  ُيَطهَّ كام  الذنوب  من  رنى  طهِّ اللهم  البارد،  واملاء  والرَبد  بالثلج  رنى  طهِّ »اللهم  يقول:  النبى ملسو هيلع هللا ىلص  دعاء  من  وكان 
َنس« ]صحيح: رواه مسلم والنسائى كام يف إرواء الغليل رقم: 8[.  الدَّ

والِحْظ كيف مجع النبى ملسو هيلع هللا ىلص بني سؤال اهلل لطهارة البدن وسؤاله لطهارة القلب يف دعاء واحد، )فطهارة القلب بالتــوبة، وطهارة البـدن 
بالـمـاء، فلام اجتمع له الطُّهران َصَلَح للدخوِل عل اهلل تعاىل، والدخول بني يديه ومناجاته( ]إغاثة اللهفان ص6٠[. 

ابن القيِّم يف تعليق بديع عل اجلمع بني الطهارتني: »واهلل سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا عل الطهارة، فال يدخل  قال 
املصل عليه حتى يتطهر. وكذلك جعل الدخول إىل جنته موقوفا عل الطيب والطهارة، فال يدخلها إال طيب طاهر. فهام طهارتان: 

طهارة البدن، وطهارة القلب. 
التوابني  اللهم اجعلنى من  »أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.  وهلذا رشع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه: 
واجعلنى من املتطهرين«. فطهارة القلب بالتوبة، وطهارة البدن باملاء. فلام اجتمع له الطهران صلح للدخول عل اهلل تعاىل، والوقوف 
للشاب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  دعا  كام  املسلمني،  من  ولغريك  لك  القلب  بطهارة  دعاءك  واجعل   .]56/١ اللهفان  ]إغاثة  ومناجاته(.  يديه  بني 
ن َفْرجه« ]صحيح: رواه أمحد والطرباين عن أيب أمامة كام يف السلسلة  ْر قلبه وحصِّ الذي جاءه يستأذنه يف الزنا: »اللهم اغِفر ذنبه وَطهِّ

الصحيحة رقم: 37٠[.
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القدوس

ما عرف ربه القدو�س من تعلَّق بحب الدنيا فاآثرها على اآخرته.

مة: ر ب�صرك من النظرة املحرَّ 4- طهِّ
 ليهب اهلل لك نور بصريتك، فإن من أطلق برصه يف احلرام حجب اهلل بصريته عن تييز احلالل من احلرام 

واحلق من الباطل.

ر نف�صك من الظلم: 5- طهِّ
أ من الظلم والظامليـن، وال تركن إليهم، ولتـرد املظامل إلـى أهلها قبل أن ياتـي يوم  ال تظلم أحًدا، وتربنَّ
ة، فال دينـا وال درهم، وال توبة وال رجوع، بل حساب شديد عل ما مىض من بغي أو  ال تلك هذه املِزينَّ

عدوان.

رابعا: فادعوه بها مسألة وطلبا

 نسألك باسمك القدوس..
تعلم  فإنك  اخليانة،  الكذب، وعيني من  الرياء، ولساين من  النفاق، وعمل من  قلبي من  ر  »اللهم طهِّ

خائنة األعني وما ختفي الصدور«.
 نسألك باسمك القدوس..

الثوب من  ر  يجُطهنَّ الذنوب كمـا  رنـي من  اللهم طهِّ بالثلج والبـرد واملاء،  الذنوب  رنـي من  )اللهم طهِّ
الدنس(.

 نسألك باسمك القدوس..
رت ظاهرنا بكل ما يرضينا. ر باطننا من كل ما ال يرضيك كام طهنَّ أن تطهِّ

 نسألك باسمك القدوس..
ر قلوبنا من حب الدنيا، وتعل يف قلوبنا بدال منها حب اآلخرة.. أن تطهِّ

 نسألك باسمك القدوس..
ر قلوبنا من كل شهوة تردينا، وهوى يجُشقينا، وغنى يجُطغينا، وخطايا هتِدم فينا.  أن تطهِّ

 نسألك باسمك القدوس..
ر قلوبنا من الكذب واخليانة، وأن تعل مكاهنام الصدق واألمانة. أن تطهِّ
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

ر القلوب. ر الذنوب وتطهِّ عرف ربه القدو�س من حافظ على كل عبادة تكفِّ

خامسا: حاسب نفسك تعرف ربك

نادًراأحياًنادائام سابق باخلريات )دائاًم( - مقتصد )أحياًنا( - ظامل لنفسه )نادًرا( 

ر نفسك باالستغفار والتوبة يوميا - أسبوعيا - شهريا؟!١ كم مره تطهِّ

٢
هل تتزين للقاء اهلل عند ذهابك غل املسجد كنوع من استشعار زيارة اهلل يف 

بيته، كام تتزين ملقابلة العباِد؟ 

هل تاسب نفسك عل إخالص النية هلل والتطهر من مراءاة الناس؟!3

هل تناجي اهلل وتدعوه مستحرضا تنزهيه عن العجز والبخل؟!4

5
اكل  صور  ومن  الربا  ومن  ودفعا  أخذا  الرشوة  من  مالك  رت  طهنَّ هل 

احلرام؟!

6
هل راقبت نفسك يف عدم ظلم غريك بجوارحك، وراقبت قلبك يف عدم 

مواالة ظامل لكي ال تنَزع الربكة من حياتك؟!

7
هل تنرص املظلوم إذا وقع ظلمه أمام عينيك، وذلك خمافة أن تنالك عقوبة 

اهلل؟

هل تدعو اهلل باسمه القدوس يف الوتر والركوع والسجود؟!8
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

م اأمره على اأمر املخلوق، فلم يطع املخلوق فـي مع�صية اخلالق. ه العظيم من قدَّ عرف ربَّ

أواًل: معنى العظيم

العظيم يف القرآن )تسع مرات(. ورد اسم 
العظيم يف اللغة:  معنى 

 . العظيم: خالف الصغري، َعظجُم َيعظجُم ِعظاًم وِعظاَمة: َكربجُ
ه، ومعنى أعظمه واستعظمه: رآه عظياًم. ومعنى َعظنَّم األمر: كربنَّ

والتعظيم: التبجيل، والعظمة: الكربياء.
والتعظيم يف النفس: هو الكرب والزهو والنخوة.

 والعظمة والعظموت: الِكرب.
ويقال: عظيم ملن اتصف بالعظمة.. أي كرب واتسع وعال شأنه وارتفع.

قال: لفالن عظمة عند الناس أي حرمة يعظنَّم من أجلها.  ويجُ
ويف احلديث: »من تعظَّم يف نفسه واختال يف مشيته لقي اهلل وهو عليه غضبان«))).

، وأنه خمتصٌّ باهلل وحده، وال يجُطلق عل غريه إال جماًزا:  العظيم قال احلليمي يف معنى 
»إنه الذي ال يمكن االمتناع عليه باإلطالق، وألن عظيم القوم إنام يكون مالك أمورهم الذي ال يقدرون 
عل مقاومته وخمالفة أمره، إال أنه وإن كان كذلك، فقد يلحقه العجز بآفات تدخل عليه يف ما بيده، فيوهنه 
ويضعفه حتى يجُستطاع مقاومته، بل قهره وإبطاله، واهلل تعاىل جلنَّ ثناؤه قادٌر ال يعجزه يشء، وال يجُمكن أن 

ا وصدًقا، وكان هذا االسم ملن دونه جماًزا«)٢). العظيم إًذا حقًّ اَلف أمره قهًرا، فهو  يجُعىص كرًها، أو خيجُ

ثانيا: من مالمح عظمة اهلل

1. عظيم فـي وجوده: 
ال يشء قبله، وال يشء بعده، فهو احلي الباقي عل الدوام، فوجوده أزيل أبدي ذايت، وإذا كان الفناء صفة 

اخللق، فإن البقاء صفة اخلالق، واحلداثة من صفات اخللق، لكن الِقَدم من صفات اخلالق.

)١) صحيح: رواه أمحد والبخاري يف األدب املفرد عن ابن عمر رقم: 6١57
)٢) األسامء والصفات للبيهقي 94/١ - مكتبة السوادي، جدة - اململكة العربية السعودية
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العظيــم

م اأمر اخللق على اأمر اخلالق؛ خوًفا اأو طمًعا. ه العظيم من قدَّ ما عرف ربَّ

وما بني وجودك ووجود اهلل بون شاسع! فشتان بني الوجودين، فوجود اإلنسان يسبقه عدم وينتهي 
إًذا  ژ، فمن يملك منا  ژ حئ مئ ىئ يئ  لنبيه وأكرم خلقه:  إىل عدم، فهو حادث فاٍن؛ ولذا قال اهلل 

استمرار وجوده وعوامل بقائه؟!
نَِعت عنه ملات، فانقطاع اهلواء أو املاء أو الطعام  إن وجود اإلنسان يف هذه احلياة متعلِّق باألسباب، فلو مجُ
يؤدي إىل املوت، بل وتربز هنا كذلك أمهية الناحية النفسية وليس البدنية فحسب، فلو حرمَت زوًجا من 
زوجته الختل توازنه، ولو حرمت والًدا من أوالده لشعر بالقلق والوحشة، فوجود اإلنسان يف هذه احلياة 

قائم عل غريه، وبأسباب ال يملكها.
العظيم فال حيتاج ألحد، حاشاه، وحيتاجه كلُّ أحد. أما اهلل 

2- عظيٌم فـي علمه:
ژڌ ڎ ڎ ڈ ژ.

إن علمنا حمدوٌد بحدود ما نرى ونسمع، لكننَّ علم اهلل يشمل كل يشء.. ما ظهر وما خفي، وما برز وما 
استرت.

سبحانه.. عِلم ما كان، وعلم ما سيكون، وعلم ما مل يكن لو كان كيف كان يكون.
يعلم دبيب النملة السوداء عل الصخرة الصامء يف الليلة الظلامء، فأي عظمة تدانيه؟! وأي رشيك أعظم 

منه تجُواليه؟!

3- عظيم فـي قدرته: 
لقي بنفسه عل أعتاب ربه،  العظيم بالدعاء، ويجُ يصاب أحدنا بمرض عضال ال شفاء منه، فيتوجه إىل 
العظيم أمر هبذا. فتقع العجائب وتدث اخلوارق، ويتوقف نشاط اخلاليا الرسطانية، وينحرس املرض؛ ألن 
اجلبابرة  وقهر  خلقه،  عصاة  والطغاة  باجلبابرة  وقهر  املرض،  وقَهر  باملرض،  عباده  قهر  من  فسبحان 

والطغاة باملوت، فلم يقبض مَلك املوت إال من أذن اهلل له به.

4- عظيم فـي �صلطانه:
 ، العظيم سلطانه ممتد يف كل مكان وأي زمان ومع سائر اخللق، وإن اإلنسان ضعيٌف مقهوٌر بسلطان اهلل 
ل  فكلُّ أجهــزته بيد اهلل وحده، ولو أمرها اهلل أن تتوقف ملات يف احلال، وحواسه بيد اهلل، فلو تعطنَّلت لتحونَّ

صخرة جامدة.  

5.عظيم فـي اإنفاذ حكمه:
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م اأمر ال�صالة. م �صعائر اهلل كامل�صحف والنبي ملسو هيلع هللا ىلص وعظَّ عرف ربه العظيم من عظَّ

ال ملا يريد، يقول لليشء كن فيكون، فكل يشء وَقع أراده اهلل، وكل يشء أراده اهلل وقع؛ ولو  العظيم فعنَّ
كره اهلل وقوعه وحدوثه ژڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇژ، ولذا ال يليق لإلنسان أن يكون عبًدا 

لغري اهلل.
وحني حيكم باحلياة أو املوت، أو النفع أو الرض، فليس للزمن اعتبار يف أفعاله؛ لذلك مل يقل سبحانه: 
تعاىل حيكم عل  فاهلل  التحقيق،  ]العنكبوت: 5[ عل وجه  ژەئ وئ وئ ۇئژ  قال  بل  اهلل سيأيت،  أجل  إن 

العظيم ال يمنعه عن مراده مانع، وال حيول دونه حائل. ق؛ ألن  قنَّ املستقبل، وكأنه ماٍض حمجُ

6- عظيم فـي ذاته:
العظيم عظيم ألن العقول ال تصل إىل كنه صمديته، وتعجز األبصار عن أن تدرك رسادقات عزته، 

فكل ما خطر ببالك فاهلل أعظم وأجل من ذلك، فال حدود لعظمته.

ثالثا: بين العظمة اإللهية والبشرية

العظيم سبحانه: هو الذي ليس لعظمته بداية، وكل عظمة برشية هلا بداية.. فالطبيب العظيم مل يولد 
عظياًم، والفنان العظيم والكاتب العظيم كذلك.. 

ومن تام معرفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالعظمة اإلهلية أنه كان يستغفر يف اليوم مائة مرة؛ ألنه يتجل له من عظمة اهلل 
كل يوم ما مل يعرف من قبل، وهذه خاصة برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: كلام عرف جانًبا من عظمة اهلل استحيا من معرفته 

السابقة، وكلام ارتقت معرفته بربه رأى كأنه أذنب يف حقه.  
يقول ابن القيم:

وهو العظيم بكل معنى يوِجب التـ               ـعظيــــــَم ال يح�صيــــه مــن اإن�صــــــــــان
ومعنى يوجب التعظيم فال يقدر خملوق أن يثني عليه كام ينبغي له، وال حييص ثناًء عليه، بل هو كام أثنى 

عل نفسه، وفوق ما يثني عليه عباده.
ومن عظمته: 

أن ال يستحق أحد من اخللق أن يجُعظنَّم كام يجُعظنَّم اهلل، فيستحق جل جالله من عباده أن يعظِّموه بقلوهبم، 
وألسنتهم، وجوارحهم، وذلك ببذل اجلهد يف معرفته وحمبته والذل له واالنكسار له، واخلضوع لكربيائه، 

واخلوف منه، وإعامل اللسان بالثناء عليه، وقيام اجلوارح بشكره وعبوديته.
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ما عرف ربه العظيم من مل يخف بط�صه وعقوبته فاجرتاأ على معا�صيه.

رابعا: فادعوه بها عبادة وعماًل 

الواجب االأول: تعظيم اهلل
راته تت عنوان )ذكريات طفولة(: يروي الشيخ حممد الغزايل يف مذكِّ

»سألني مدرس النحو وأنا طالب يف املرحلة االبتدائية: أعِرب يا ولد: ”رأيت اهلل أكرب 
كل يشء”، فقلت عل عجل: رأيت فعل وفاعل، واهلل منصوب عل التعظيم.

ة من الطلبة، ونظرت مذعوًرا إىل األستاذ، فرأيت عينيه تذرفان! وحدثت ضجنَّ
كان الرجل من القلوب اخلاشعة، وقد هــّزه أين التزمت االحتــرام مع لفظ اجلاللة –

ًبا مع اهلل! كان ذلك من ستيــن  كام علنَّموين- فلم أقل إنه مفعــول أول، ودمعت عينــاه تأدُّ
سنة أو يزيد. رمحه اهلل وأجزل مثوبته«.

عالمات تعظيم الله

م اهلل من الزمان واملكان واالأعمال والكالم 1- تعظيم ما عظَّ
م، وعظنَّم يوم اجلمعة من  فالزمان: عظنَّم اهلل شهر رمضان، والعرش األجَُول من ذي احلجة، وشهر اهلل املحرنَّ

َحر من ساعات اليوم.  أيام األسبوع، وعظنَّم ساعة السنَّ
واملكان: عظنَّم اهلل البيت احلرام واملسجد النبوي واملسجد األقىص، وعظنَّم قدر مكة واملدينة، وعظنَّم قدر 

بيوت اهلل.
أفضل  فجعل  الصلوات،  بني  وفاوت  موضوع«)))،  خري  »الصالة  الصالة  قدر  اهلل  عظنَّم  واألعامل: 
، وأفضل  الصالة: صالة الرجل يف بيته إال املكتوبة، وأفضل الصدقة عل ذي الرحم الكاشح، وجهد املجُِقلِّ

الصوم صوم داود: يصوم يوًما ويفطر يوًما، وأفضل الصوم بعد رمضان شهر اهلل املحرم.
وعظنَّم قدر اجلهاد، وجعل أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر.

ل الذكر عل سائر الكالم، وجعل أفضل  والكالم: عظنَّم اهلل َقدر القرآن عل سائر ألوان الذكر، وفضنَّ
الذكر: ال إله إال اهلل، وأفضل الدعاء: احلمد هلل، وأفضل الدعاء: دعاء يوم عرفة.

2- الركوع بخ�صوع، واخل�صوع بعد الركوع
والركوع عالمة اخلضوع للعظيم، وأوضح ما يكون اخلضوع هلل ظاهًرا عند الركوع، وقد كان االنحناء 

)١) حسن: رواه الطرباين يف األوسط عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 387٠.
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ًذا اأمره ونهيه. اًفا على كتاب اهلل، ُمَنفِّ م كتابه، وكان وقَّ عرف ربه العظيم من عظَّ

عالمة خضوع العوام للملوك والعظامء، فال يدخلون عليهم يف جمالسهم إال يف هيئة االنحناء، وال ينرصفون 
إال وهم عل نفس احلال: االنحناء.

يصف اإلمام ابن القيم الركوع يف الصالة، فيقول: 
ته، واستكانة جلربوته، مسبًِّحا له بذكر اسمه  لِعزنَّ »ثم يرجع جاثًيا له ظهره؛ خضوًعا لعظمته، وتذلاًل 
لِّ واالنحناء واخلضوع،  ه عظمته عن حال العبد وذلِّه وخضوعه، وقابل تلك العظمة هبذا الذجُ العظيم، فنزنَّ
تعظيٍم  ركنجُ  فهو  كالمه،  ويسمع  ه،  لنَّ وذجُ خضوعه  يرى  فوقه  وربُّه  ظهره،  وطوى  رأسه  وطأطأ  تطامن  قد 

.(١(» وإجالٍل، كام قال ملسو هيلع هللا ىلص: أما الركوع، فَعظِّموا فيه الربَّ
وقد أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص باستعامل هذا االسم يف الركوع، وذلك يف قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

»... فأما الركوع فعظِّموا فيه الرب -عز وجل- وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء، فَقِمٌن أن ُيستجاب 
لكم«.

د عل اهلل يف الباطن. والكل يف الصالة خاضٌع يف الظاهر، لكننَّ كثريين يتمرنَّ
قليٌل من يظل عل خضوعه للعظيم بعد فراغه من ركوعه، وانتقاله من حمراب املسجد إىل حمراب احلياة، 

ًما غري اهلل عليه. فال يكون خضوعه إال بضع دقائق يف املحراب، ثم خيضع لغري اهلل سائر يومه؛ مقدِّ

3- تعظيم اأوامر اهلل
ژۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  التقدم بني يدي اهلل تعاىل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص برأي أو اجتهاد  وعدم 

ۉ ۉ ې  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ژ ]النساء: 65[.
د إرادة التحاكم إىل غريه، فام ظنك بالتحاكم نفسه؟! ب من جمرنَّ لقد ذمنَّ اهلل واستقبح وتعجنَّ

االنقياد  من  الظاهر  يف  التسليم  مع  بد  ال  بل  صوريا،  التحكيم  يكون  أن  يصح  ال  نفسه  التحكيم  بل 
دائام  كان  الواقع  وهذا  عمل،  واقع  إىل  ترمجته  يتم  أن  إال  تجُقال  كلمة  ليس  فاإليامن  الباطن،  يف  واإلذعان 
موضع االختبار اإلهلي، وقد اختار اهلل الختبار اإليامن أعنف ساعات احلرج يف النفس البرشية، وهي ساعة 
اخلصومة التي تولِّد األنانية واألَثرة وامليل عن احلق، وجعل من رشط اإليامن: التحكيم أوال، وعدم ضيق 
الصدور بحكم اهلل ثانًيا، والتسليم ثالًثا، فإذا وجدَت من نفسك عيًبا يتعلق بأحد هذه األمور الثالثة، أو 
تلكؤا يف االنقياد التام حلكم اهلل تعاىل الرشعي من احلالل واحلرام، أو القَدري كالسلب والعطاء والشدة 

والرخاء، فراجع إيامنك قبل فوات األوان، فهو مؤرشِّ عل ضعف تعظيم اهلل يف قلب العبد.

)١) شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ١/٢38.
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ما عرف ربه العظيم من هجر كتابه تالوة وتدبًرا، فكان اأ�صمع لكالم الب�صر من رب الب�صر.

وما أروع قول سيد قطب يف الظالل:
قِسم عليه بذاته، فال  »ومرة أخرى نجدنا أمام رشط اإليامن َوَحدِّ اإلسالم؛ يقرره اهلل سبحانه بنفسه، ويجُ
اللهم إال مماحكة ال  ل..  يبقى بعد ذلك قول لقائل يف تديد رشط اإليامن وحدِّ اإلسالم، وال تأويل ملؤوِّ

تستحق االحرتام.
وهي أن هذا القول مرهوٌن بزمان، وموقوف عل طائفة من الناس! وهذا قول من ال يجُدِرك من اإلسالم 
شيًئا، وال يفقه من التعبري القرآين قلياًل وال كثريا، فهذه حقيقة كلية من حقائق اإلسالم جاءت يف صورة 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هو تكيم  بأن تكيم رسول  اإلهيام  أو  للوهم  هناك جمال  وليس  قيد،  د مطلقة من كل  مؤكنَّ قَسم 
شخصه، إنام هو تكيم رشيعته ومنهجه، وإال مل يبق لرشيعة اهلل وسنة رسوله مكان بعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك 
قول أشد املرتدين ارتداًدا عل عهد أيب بكر ، وهو الذي قاتلهم عليه قتال املرتدين؛ بل قاتلهم عل ما هو 
دونه بكثري، وهو جمرد عدم الطاعة هلل ورسوله يف حكم الزكاة، وعدم قبول حكم رسول اهلل فيها بعد الوفاة! 
يكفي يف  فإنه ال  اهلل وحكم رسوله،  الناس إىل رشيعة  يتحاكم  أن  يكفي إلثبات )اإلسالم(  وإذا كان 

)اإليامن( هذا، ما مل يصحبه الرضا النفيس والقبول القلبي وإسالم القلب واجلنان، يف اطمئنان! 
هذا هو اإلسالم، وهذا هو اإليامن، فلتنظر كل نفس أين هي من اإلسالم وأين هي من اإليامن! قبل 

ادعاء اإلسالم وادعاء اإليامن!«)١).
وله عالمات، منها ما قاله ابن القيم يف الصالة عل سبيل املثال:

»فعالمة التعظيم لألوامر:
رعاية أوقاهتا وحدودها.

والتفتيش عل أركاهنا وواجباهتا وكامهلا.
واحلرص عل تينها يف أوقاهتا.

واملسارعة إليها عند وجوهبا.
واحلزن والكآبة واألسف عند فوت حق من حقوقها، كمن حيزن عل فوت اجلامعة ويعلم أنه تقبلت منه 

صالته منفرًدا، فإنه قد فاته سبعة وعرشون ضعًفا.
سبعة  قيمتها  مشقة  وال  سفر  غري  من  بلده  يف  واحدة  صفقة  تفوته  والرشاء  البيع  يعاين  رجاًل  أن  ولو 
ألف  به صالة اجلامعة خري من  مما تضاعف  ندًما وأسًفا، فكيف وكلُّ ضعف  يديه  ديناًرا ألكل  وعرشون 

)١) يف ظالل القرآن ٢/696، 697.
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ًدا. عرف ربه العظيم من اأكثـر ذكره با�صم اهلل العظيم كما ورد فـي املاأثور مطلًقا ومقيَّ

وألف ألف وما شاء اهلل تعاىل.
فارغ من هذه  القلب  بارد  له وهو  العلامء ال صالة  الربح قطًعا -وكثري من  العبد عليه هذا  ت  فإذا فونَّ

املصيبة غري مرتاع هلا- فهذا عدم تعظيم أمر اهلل تعاىل يف قلبه«)١).
التسليم،  شعاره  بل  األمر،  من  احلكمة  بفهم  اهلل  ألمر  طاعته  يربط  ال  أن  األمر  تعظيم  عالمات  ومن 
واسمه يف البطاقة مسلم أي مستسلم! وشعار اإلسالم: االستسالم، فإن ظهرت له احلكمة محله ذلك عل 

مزيد االنقياد والبذل والتسليم.

4- تعظيم ما نهى اهلل عنه )تعظيم احلُرمات(
تعظيم  دليل عل  تعاىل  اهلل  فاجتنـاب حمارم  واملحرمات،  الكبائر  اخلمــر وسائر  والزنا ورشب  كالربا 
العظيم وتوقريه، فإذا ارتقى درجة؛ اجتنب املكروهات، ولتعظيم أوامر اهلل تعاىل ومناهيه عالمات؛ يرشح 

بعضها اإلمام ابن القيم، فيقول: 
»تعظيم األمر والنهي ناشئ عن تعظيم اآلمر والناهي، فإن اهلل تعاىل ذم من ال يعظم أمره وهنيه، وقال 

سبحانه وتعاىل: ژٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ ]نوح: ١3[.
قالوا يف تفسريها: ما لكم ال ختافون هلل تعاىل عظمة؟!

بحسب  ويكون  والنهي،  األمر  لصاحب  تعظيمه  عل  داالًّ  وهنيه  تعاىل  اهلل  ألمر  املؤمن  تعظيم  فيكون 
الرجل  فإن  النفاق،  العقيدة والرباءة من  والتصديق وصحة  باإليامن  املشهود هلم  األبرار  التعظيم من  هذا 
قد يتعاطى فعل األمر لنظر اخللق وطلب املنزلة واجلاه عندهم، ويتقي املناهي خشية سقوطه من أعينهم، 
وخشية العقوبات الدنيوية من احلدود التي رتبها الشارع عل املناهي، فهذا.. فعله وتركه ليس صادًرا عن 

تعظيم األمر والنهي، وال تعظيم اآلمر والناهي«)٢).
ولتعظيم ما هنى اهلل عنه عالمات:

ب منها،  مات وأسباهبا وما يدعو إليها، وهجر كل وسيلة تقرِّ  احلرص عل التباعد من مظان املجَُحرنَّ
كمن هيرب من أماكن العري أو التي توي الصور العارية خشية االفتتان هبا.

ع عنه غريه. ع عام ال يتورنَّ  أن يدع العبد ما ال بأس به حذًرا مما به بأس، فيتورنَّ
مثل هذا جملبة  فإن خمالطة  إليها،  ويدعو  املحارم ويستحسنها  بارتكاب  مقاطعة وهجر من جياهر   

لسخط اهلل تعاىل وغضبه، وال خيالطه إال من سقط تعظيم اهلل تعاىل من قلبه.

)١) الوابل الصيب ١٠/١.

)٢) الوابل الصيب ١٠/١.
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العظيــم

ما عرف ربه العظيم من ن�صي ذكره، وان�صغل عن ذكر  اهلل )العظيم( بالَهمِّ )احلقري(.

 أن يغضب إذا انتجُِهكت حمارم اهلل أكثر مما يغضب لنفسه، فحق اهلل عنده أعظم من حقه، ويف خمترص 
الشامئل املحمدية للرتمذي يف صفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

ْم لِغضبه يْشٌء حتنَّى ينترِص له، وال يْغضب  َي احْلَقُّ مل َيقجُ دِّ ْنَيا وال ما كان هلا، فإذا تجُعجُ ْغِضبجُهجُ الدُّ »... وال تجُ
لِنَْفسه، وال ينترص هلا«)١).

بل  وتسليمه،  انقياده  يجُضِعف  قد  مما  النهي  من  احلكمة  بفهم  عنه  اهلل  هنى  عام  انتهاءه  يربط  ال  أن   
يستسلم ألمر اهلل وحكمه، سواء ظهرت له احلكمة منه أم مل تظهر، فإن ظهرت له احلكمة محله ذلك عل 
مزيد االجتناب والتسليم، فرتى بعضهم مثال يربط تريم أكل حلم اخلنزير بوجود الدودة الرشيطية فيه، 

ر الستمر التحريم. َ لل النهي بالرضر، وهذا خطأ، ولو زال الرضنَّ وهي ضارة بصحة إلنسان، فيعِّ
وقرأت رأيا عجيًبا لسفري أورويب يف دولة عربية مسلمة اعتنق اإلسالم أواخر عمره، ثم ذهب إىل أن 
شعر املرأة اليوم ليس بعورة، ألن شعرها كان قديام يثري الشهوة، واليوم رؤيته ال تثري الشهوة، فال بأس هلا 

إذن بخلع احلجاب، وهو منطق فاسد.
َخص العلامء، فهذا سليامن التيمي يقول:   أن ال يتتبع رجُ

خصة كلِّ عامل اجتمع فيك الرش كله«)٢). »إن أخذَت برجُ
وقال اإلمام أمحد:

السامع -يعني سامع  املدينة يف  املجُْسِكر-، وأهل  النبيذ -يعني  الكوفة يف  بقول أهل  »لو أن رجاًل عمل 
املعازف- وأهل مكة يف املتعة كان فاسًقا«)3).
ويقول اإلمام إسامعيل القايض املالكي: 

»دخلت عل املعتضد يف أيام خالفتــه فرفع إيّل كتاًبا ألنظر فيه، وقد مجع فيه املؤلف الرخص من زلل 
العلامء، وما احتـج به كل منهم، فقلت: مصنِّف هذا زنديق! ثم قال: لـم تصح هذه األحاديث. فقلت: 
األحاديث عل مـا رويت، ولكن من أبـاح املسكر لـم يبح املتعة، ومن أبــاح املتعة لـم يبح الغناء واملسكر، 
ذلك  بإحراق  املعتضد  فأمر  دينه،  ذهب  هبا  أخذ  ثم  العلامء،  زلل  مجع  ومن  زلــة،  وله  إالنَّ  عامل  من  وما 

الكتاب«)4).

)١) الشامئل املحمدية واخلصائل املصطفوية ١8/١- الرتمذي – ط املكتبة التجارية.
)٢) جامع بيان العلم وأهله 9٢7/٢ - ط دار ابن اجلوزي.

)3) إرشاد الفحول للشوكاين ١/٢53.
)4) إرشاد الفحول إيل تقيق احلق من علم األصول ٢53/٢، ٢54 – اإلمام الشوكاين - دار الكتاب العريب.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

م قدره فاأطاعه فـي اأمره ونهيه. عرف ربه العظيم من عظَّ

عدم تعظيم الله من أسباب دخول النار
قال تعاىل عن أهل النار:

ژڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ     ھ ژ.

وا باهلل غريه. هؤالء قوٌم دخلوا النار حني سونَّ
والنتيجة أهنم يف النار.

وما املطلوب منك حتى تدخل اجلنة؟!
واجلواب: أن يكون اهلل أكرب وأعظم يف صدرك من كل يشء.

ووظيفة املجرمني ومهمة الشياطني يف هذه الدنيا أن يوِهنوا تعظيم أمر اهلل يف قلبك؛ حتى يكون لتعظيم 
اخللق الغلبة عليه!

فغَرض شياطني اإلنس واجلن: أن ال تعظِّم اهلل وتعظِّم اخللق، وأن يكون خوفك من اخللق أكرب من 
خوفك من اخلالق، فإن أصابوا ذلك منك، فقد أصابوك يف مقتل، ونالوا كلنَّ مأرب!

- من مديره يف العمل، وأقىص ما يقوى عليه املدير أن خيصم   خياف -إن قرصنَّ
رْش هذا اخلوف من تقصريه يف حق اهلل،  جزًءا من راتبه أو يطرده من عمله، وال خياف عجُ

وهو الذي يملك طرده من جنة عرضها الساموات واألرض ليلقي به يف دركات النار!
 حيرص عل رضا زوجته، ويتجننَّب ما يجُغِضبها، ولو راعى حق اهلل كام راعى 

حق الزوجة لربح اجلنة من زمن.
ض  يتعرنَّ لكنه  بمخالفتهم،  جياِهر  وال  ألذاهم،  ض  يتعرنَّ فال  الظاملني،  بطش  خياف   

لعذاب اهلل وال خيافه. 
قال سفيان الثوري يوًما ألصحابه: أخربوين لو كان معكم من يرفع احلديث إىل السلطان، أكنتم تتكلمون 

بيشء؟! قالوا: ال. قال: 
»فإننَّ معكم من يرفع احلديث إىل اهلل عز وجل«)١).

ثانًيا: تعظيم �صعائر اهلل
قال سبحانه: ژٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ ]احلج: 3٢[.

)١) التبرصة البن اجلوزي ٢55/٢- دار الكتب العلمية.
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العظيــم

ما عرف ربه العظيم من اأجاب مديره حني ناداه، ومل يجب »حي على ال�صالة«.

: العظيم د مالمح الشعائر التي يعظِّمها من آمن باهلل  قال اإلمام الدهلوي، وهو حيدِّ
اِئع عل َتْعظيم َشعاِئر اهلل تعاىل، والتقرب هبا إليه تعاىل، ومعظم شعائر اهلل أربعة:  »اْعَلم َأن مْبنى الرشنَّ

الة. القرآن، والكعبة، والننَّبّي، والصنَّ
أما القرآن، فكان الناس شاع يف ما بينهم رسائل امللوك إىل رعاياهم، وكان تعظيمهم للملوك مساوًقا 
لتعظيمهم للرسائل، فاستوجب الننَّاس عند ذلك أن تظهر رمحة اهلل يف صورة كتاب نازل من رب اْلَعاملني، 
، وينصتوا إِذا قرَئ، َوِمنْه َأن يبادروا ألوامره كسجدة التِّاَلَوة وكالتسبيح  َوَوَجب َتْعظِيمه، َفِمنْهجُ أن يستمعوا َلهجُ

ِعنْد اأْلَمر بذلك، َوِمنْه َأال يمسوا املصحف إاِلنَّ عل وضوء.
الم توغلوا يف بناء املعابد واْلَكنَاِئس باسم روحانية  وأما الكعبة، فكان الننَّاس يف زمن إِْبَراهيم عليه السنَّ
وَرة َبيت يطوفون  َمان َأن تظهر َرمْحَة اهلل هبم يِف صجُ ْمس َوَغريَها من اْلَكَواِكب، فاستوجب أهل َذلِك الزنَّ الشنَّ
مساوٌق  َتْعظِيمه  َأن  علم  عل  قرن  بعده  قرن  َنشأ  ثمنَّ  وتعظيمه،  اْلَبْيت  إىَِل  فدعوا  اهلل،  إىَِل  بِِه  ويتقربون  بِِه، 
وا بتعظيمه، َفِمنْهجُ أال  لتعظيم اهلل والتفريط يِف َحقه مساوق للتفريط يِف حق اهلل، َفِعنَْد َذلِك َوجب حجه، َوأمرجُ

يطوفوا إاِلنَّ متطهرين، وِمنْه َأن يستقبلوها يف صالهتم، وكراهية استقباهلا واستدبارها ِعنْد اْلَغاِئط.
يجُوجب  بأمرهم وهنيهم، ومل  إىِل رعاياهم خمربين  املجُلوك  َتْشبيها برسل  إاِلنَّ  ْرَساًل  مجُ َسمنَّ  يجُ النَّبي، فلم  وأما 
َطاَعته،  وجوب  الننَّبِي  َتْعظِيم  َفمن  ِعنْدهم،  امْلجُْرسل  لتعظيم  تعظيمهم  مساوقة  بعد  إاِلنَّ  طاعتهم  عليهم 

اَلة عليه، وترك اجْلَْهر عَليه باْلَقْول. والصنَّ
اه وخضوعهم  إينَّ التنَّْشبِيه بِحال عبيد امْللك عند مثوهلم بني يديه، ومناجاهتم  الة، فيقصد فيها  وأما الصَّ
نَاَجاة  تِي جيب مراعاهتا عند مجُ ْنَسان َنفسه باهليئات النَّ َعاء، ومؤاخذة اإْلِ له؛ ولذلك وجب َتْقِديم الثنَّنَاء عل الدُّ

َو قوله ملسو هيلع هللا ىلص: إِذا أحدُكم صىل َفإِن اهلل ِقَبل َوجهه«)١). امللوك من ضم اأْلَْطَراف وترك ااِلْلتَِفات، َوهجُ

ثالًثا: تعظيم كالم اهلل 
مه يف الصغري والكبري، ويتحاكم إليه،  عدم التقدم بني يدي كتاب اهلل، بحيث ينقاد العبد ويسلِّم له، وحيكِّ

اًفا عل كتاب اهلل، فال يصدر إالنَّ عن أمره وهنيه. ويرىض بحكمه، وبذلك يكون العبد وقنَّ

رابًعا: اخلري العميم فـي ذكر ا�صم اهلل العظيم
ة: معك مخس مفاجآت سارة وفرص ثواب عليك مارَّ

العظيم حارًضا بارًزا، فهو الذي ال تعظم عليه   ففي دعاء الكرب ومن كلامت الفرج ترى اسم اهلل 

)١) حجة اهلل البالغة ١34/١- الشاه ويل اهلل الدهلوي - دار اجليل.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

عرف ربه العظيم من طّلق الياأ�س وعانق االأمل مهما ا�صتدت امِلحن.

شدة أن يكشفها، وال كرٌب أن يرفعه. 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كلامت الفَرج: ال إله إال اهلل احلليم الكريم، ال إله إال اهلل العيل العظيم، ال إله إال اهلل 

رب السموات السبع، ورب العرش الكريم«))).
، فهو الذي ال َيْعظمه ذنٌب أن  العظيم رت يتجل اسم ربنا   ويف مغفرة الذنوب مهام عظمت وتكرنَّ
يغفره، وهو درٌس عظيٌم علنَّمه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لعيل بن أيب طالب  حني قال له: »أال ُأَعلِّمك كلامٍت إذا 

قلَتهن َغَفر اهلل لك، وإن كنَت مغفوًرا لك؟ 
قجُل: ال إله إال اهلل العيل العظيم، ال إله إال اهلل احلكيم الكريم، ال إله إال اهلل، سبحان اهلل، رب السموات 

السبع، ورب العرش العظيم، احلمد هلل رب العاملني«))).
، فبعظمته يزول  العظيم  ويف كشف البالء عن املريض، ورفع اآلالم عن أي مصاب يتجل اسم اهلل 
العظيم رب اخللق؛  كل مرض وينمحي كل أمل مهام كان يف أعني اخللق عظياًم، فهو أهون ما يكون عل اهلل 
ر ذلك سبع مرات!  العظيم عند عيادة املرىض، ونكرِّ ل إىل اهلل باسمه  ولذا رَشع لنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن نتوسنَّ

ووعَدنا أن هذا املرض زائٌل بعدها بإذن اهلل، وأن العافية حاصلة إالنَّ أن يشاء اهلل، فقال ملسو هيلع هللا ىلص:
»ما من مسلٍم يعود مريًضا مل حيرض أجله، فيقول سبَع مرات: أسأل اهلل العظيم، ربَّ العرِش العظيم، أن 

يشفَيك إالَّ عويف«))).
 وعند كل دخوٍل للمسجد رشع لك اهلل رمحة بك أن تستعيذ باهلل العظيم من الشيطان الرجيم، وذلك 

مخس مرات كل يوم:
»كان إذا دخل املسجد قال: أعوذ باهلل العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، 

وقال: إذا قال ذلك ُحِفَظ منه سائر اليوم«))).
وما أعظم وعده! 

اء حمافظتك عل هذا الذكر العظيم  َوَعَدك أن يوفِّر لك عصمة شاملة تغّطي سائر يومك، وذلك من جرنَّ
، وهو كرٌم ما بعده كرم، أن يكافئك مكافأة تستغرق اليوم كله عل ذكٍر ال يستغرق  العظيم عند زيارة بيت 

غري دقيقة واحدة مع حضور قلب!

)١) صحيح: رواه ابن أيب الدنيا يف الفرج عن ابن عباس كام يف صحيح اجلامع: 457١، ومثله حديث ابن عباس الذي ينبغي لكل مكروب 
أن حيفظه ويرتنم به: »كان يدعو عند الكرب: ال إله إال اهلل العظيم احلليم، ال إله إال اهلل رب العرش العظيم، ال إله إال اهلل رب السموات 
السبع ورب األرض ورب العرش الكريم« صحيح: رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة عن ابن عباس كام يف صحيح اجلامع رقم: 494٠.

)٢) صحيح: رواه الرتمذي عن عل بن أيب طالب كام يف صحيح اجلامع رقم: ٢6٢١.
)3) صحيح: رواه الرتمذي عن ابن عباس كام يف املشكاة رقم: ١553.

)4) صحيح: رواه أبوداود عن ابن عمرو كام يف صحيح أيب داود رقم: 485 وصحيح اجلامع رقم: 47١5.
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العظيــم

ما عرف ربه العظيم من تهاون فـي ال�صغائر فكانت ج�صًرا اإىل الكبائر.

األجر  ذلك:  مقابل  ويف  واملكان،  بالزمان  مقينَّد  غري  وهو   ، العظيم اهلل  باسم  املطلق  الذكر  ومنه   
العظيم: »من قال: سبحان اهلل العظيم وبحمده؛ ُغِرَست له نخلة يف اجلنة«))).

فهل لك أن تغرس اآلن يف اجلنة عرش أو مائة نخلة أو أكثر بحسب يقينك بعظمة العظيم وقدر عطائه 
اجلليل!

 ثم أطَلَق لك سقف الذكر مفتوًحا لتستزيد منه كام تريد، وكلام ِزْدَت أغراك باملزيد، وفتح لك باًبا ال 
ينضب مهام أخذ منه السادة والعبيد، وهو ما يشري إليه هذا احلديث املنيسُّ وسط زحام األعامل واألقوال: 

»من قال حني ُيصبِح وحني ُيميس: سبحان اهلل العظيم وبحمده مائة مرة، مل يأِت أحد يوم القيامة بأفضل 
مما جاء به إال أحٌد قال مثل ذلك، وزاد عليه«))).

ملاذا )العيل العظيم(؟
، وصفة كامل ثالثة من اجتامعهام،  العظيم »وهلل  صفة كامل من اسمه )العل(، وصفة كامل من اسمه 
فقد حاز العلو بكل أنواعه، ومجع العظمة بكل صورها، فهو عظيم يف علوه، عاٍل يف عظمته سبحانه، ولعل 

العظيم من تقديم السبب عل املسبِّب؛ ألنه  عظم لعلوه عل كل يشء«. تقديم اسم )العل( عل 
ملاذا )العظيم احلليم(؟

»كان يدعو عند الكرب:
ال إله إال اهلل العظيم احلليم، ال إله إال اهلل رب العرش العظيم، ال إله إال اهلل رب السموات السبع ورب 

األرض ورب العرش الكريم«))).
ا أن يزيله اهلل عنك بأهون األسباب!  فإياك أن تستعظم مهًّ

ر يف دعاء الكرب مرتني! العظيم تكرنَّ أمل تلحظ أن اسم 
ووجه االقرتان بني هذين االسمني الكريمني )العظيم واحلليم( أن اهلل مع أنه العظيم اجلبار، فإنه سبحانه 
اجلليل الرحيم الرؤوف بعباده، واجلمع بني هذين االسمني اجلليلني يدل عل صفة كامل ومجال، فلم تنعه 
عظمته سبحانه وقدرته عل خلقه من أن حيلم عنهم، ويصفح ومل يكن حلمه سبحانه عن ضعف وعجز، 

بل عن عظمة وقدرة وقهر.

)١) صحيح: رواه ابن أيب شيبة يف املصنف والرتمذي كام يف السلسلة الصحيحة رقم: 64.
)٢) صحيح: رواه أمحد ومسلم وأبو داود والرتمذي عن أيب هريرة كام يف صحيح الرتغيب رقم: 65٠ وصحيح اجلامع رقم: 64٢5.

)3) صحيح: رواه أمحد والشيخان والرتمذي عن ابن عباس كام يف صحيح اجلامع رقم: 494٠.
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عرف ربه العظيم من كان اأطوع الأمر اخلالق من طاعته الأمر اخللق.

خامًسا: فادعوه بها مسألة وطَلبا

»أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم«.
 نسألك باسمك العظيم..

ج عنا كل كرب عظيم ال يعظم عليك أن تكشفه.. أن تفرِّ
 نسألك باسمك العظيم..

أن تغفر لنا كل ذنب عظيم ال يعظم عليك أن تغفره.. 
 نسألك باسمك العظيم..

أن تغرس يف قلوبنا تعظيم قدرك، حتى ال نخالف شيئا من أمرك وهنيك. 
 نسألك باسمك العظيم..

أن تعصمنا من االفتضاح العظيم يوم العرض العظيم ىف ذلك املأل العظيم. 

سادًسا: حاسب نفسك تعرف ربك

نادًراأحياًنادائام سابق باخلريات )دائاًم( - مقتصد )أحياًنا( - ظامل لنفسه )نادًرا( 

هل تغضب هلل.. النتهاك حمارمه كام تغضب لنفسك؟!١

هل تعظِّم قدر الصالة، فتحرص عل تلبية النداء فور سامع األذان؟!٢

عند الكرب.. هل تدعو باسم اهلل )العظيم( كام يف دعاء الكرب؟!3

4
خطوات  اتباع  من  وتذر  املكروهات،  عن  وتبتعد  الشبهات،  تتنب  هل 

الشيطان؟!

اًفا عل كتاب اهلل، ال تصدر إالنَّ عن أمره وهنيه؟!5 هل تعظِّم أمر اهلل، فتكون وقنَّ

هل تتبع يف فتاواك رخص العلامء، أو ترص عل اجلمع بينها؟!6
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. ه املهيمن من جلاأ اإليه عند املخاوف والفَزع لياأمن وي�صتقرَّ عرف ربَّ

مل يِرد هذا االسم  يف القرآن الكريم إالنَّ يف موضع واحد، يف قوله تعاىل:
ۈ  ۈ  ۆ      ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  ژھ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ژ ]احلرش: ٢3[
نة قط!  ومل يِرد يف السُّ

أواًل: معنى اسم اهلل المهيمن

املهيمن لغًة: معنى 
: املهيمن املعاين الرشعية السم 

1- الرقيب اأو ال�صهيد
؟  املهيمن  ما 

قال أبو عبيد: يقال: املهيمن: الرقيب، يقال: قد هيمن الرجل هييمن هيمنة: إذا كان رقيًبا عل اليشء.
قيب املجُسيطِر عل كلِّ يشء، الشهيد عل كّل نفس بام كسبت؛ ولذا فهوالقائمجُ عل خلقه،  »املجَُهْيمن: الرنَّ

واحلافظ هلم.
زًءا أو مجيع أسهم رشكات أخرى. كة املجَُهْيمنة: أي تلك ججُ الرشنَّ

بالقوة  السياسة  علامء  يسميه  ما  يف  أخرى  لدول  اخلارجّية  ئون  الشُّ عل  تسيطر  دولة  َهْيمنة:  مجُ دولة 
الناعمة«)١).

ايل -وهو من أشمل ما قيل يف هذا االسم اجلليل-: واملهيمن يف قول اإلمام الغزَّ
وحفظه،  واستيالئه  باطالعه  عليهم  قيامه  وإنام  وآجاهلم،  وأرزاقهم  بأعامهلم  خلقه  عل  القائم  »أنه 

واإلرشاف )االطالع( يرجع إىل العلم، واالستيالء إىل كامل القدرة، واحلفظ إىل العقل«)٢).

2- العليم 
يف  ما  يعلم  العالنية..  ويعلم  الرسيرة،  يعلم  عنك،  غاب  ما  يعلم  بصري،  سميع،  فهو  يشء،  كل  يعلم 
: أن حيوز العلم  املهيمن في وما تعلن، وما تنوي، وهذا كله من لوازم اسم  خلوتك وجلوتك.. يعلم ما ختجُ

)١) معجم اللغة العربية املعارصة ٢387/٢ بترصف - أمحد خمتار عبد احلميد عمر - عامل الكتب.
)٢) املقصد األسنى ص 69.
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ما عرف ربه املهيمن َمْن مل يلجاأ اإليه عند املخاوف، فا�صطربت اأحواله وخانته قواه.

املطلق.

3 – القدير
املهيمن القدرة، مع العلم، فقد تعلم وأنت ضعيف، وال تلك من األمر شيًئا، أو قد  ومن لوازم  اسم 
ا لكن بال معلومات، فمن البرش من يعلم لكنه ال يقدر، ومنهم القوي الذي يقدر لكن ال يعلم،  تكون قويًّ

املهيمن ال حدنَّ لعلمه، وال منتهى لقدرته. لكن 
ختم اهلل سورة الطالق هبذه اآلية العظيمة:

ژمت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ   حخ مخ ژ.

آية واحدة تصبُّ الطمأنينة يف قلبك صبًّا:
اهلل عليٌم بحالك، وقديٌر عل أن يغريِّ هذا احلال إىل أحسن حال، ففيم القلق واالضطراب؟!

املهيمن وحده القادر عل تقيق هذه املصلحة. املهيمن وحده أحاط علاًم بام تقوم به مصلحتك، و
حاط، بحيث ال يستطيع أن يفلت منه علاًم بحاله التي هو عليها، وال  واإلحاطة هي تطويق املحيط للمجُ
قدرة عل أن يفلت ِمنْه مآالً وعاقبة، فهو حميٌط علاًم بكل التفاصيل الدقيقة، فال ختفى عليه خافية، وحميٌط 

قدرًة، فال يستطيع أن يفلت أحد منه دنيا وآخرة. 
واالرتباط بني العلم والقدرة ِجدُّ وثيق، فأعظم الدول وأشدها قوة هي من تتلك أجهزة خمابرات قوية، 
املثل األعل، هو بكل يشء عليم، وهو عل كل يشء  تتعرف هبا عل مواطن ضعف عدوها فتهزمه، وهلل 

قدير.
ومن مالح هذه  القدرة اإلهلية وارتباطها بالعلم أن اهلل يرعى الكل كأهنم واحد، ففي دعاء السفر:

»اللهم أنت الصاحُب يف السفر، واخلليفة يف األهل واملال«.
بيتك  تستخِلفه يف  نفسه  الوقت  السفر ويف  أن يكون معك يف  أن تكون يف برش،  يمكن  وهي صفة ال 
املهيمن وحده من وصف  وأهلك ومالك، فالبرش إما أن يكون معك يف سفرك، أو يكون يف بيتك، لكن 

نفسه: ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄژ.

4 – املهيمن هيمنة �صفقٍة ورحمٍة
أفراخه، فرعاهن وأحسن حفظهن والقيام عليهن، فهي  إذا رفرف عل عشه شفقة عل  الطائر  هيمن 

هيمنة حب وشفقة، وليست هيمنة سيطرة من أجل السيطرة.
وحتى لو حرمك مما تتمناه؛ فلعلمه أنه يطغيك، ولو أعطاك إياه؛ فلعلمه أن احلرمان يجُفِسدك ويجُشقيك.
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ه املهيمن من �صدق فـي التوكل عليه  فـي كل اأفعاله واأحواله. عرف ربَّ

5– َمْن اآَمن غرَيه ِمَن اخلوف
ِلَبت اهلمزة الثانية ياًء كراهًة الجتامعهام، فصار مأيمن، ثم قِلبت  َؤأمن، هبمزتني، ثم قجُ وأصله: أأمن فهو مجُ

اهلمزة األوىل هاًء، كام قال نبينا: أهريقوا عل بوله ِسِجالًّ من ماء: أي أريقوا.
ن َمن حوله من اخلوف. وألنه املهيمن فقد أمنَّ

ژٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦژ.

أمٌّ تلقي رضيعها بني أمواج البحر وأهواله ومع ذلك ال ختاف وال تزن!!
املهيمن الذي نزع من قلبها اخلوف وسكب بدالً منه السكينة، ومن يمنح  ال يستطيع أن يفعل هذا إال 

الشعور باألمن غري اهلل؟!
وما مل يربط اهلل عل قلب العبد، فإنه سيظل خائًفا قلًقا مهام كانت أسباب األمن املادية حميطة به.

ژ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ    ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۉ ۉ ې ژ.
وكام يْطَمئنُّ الولد الصغري بجوار أمه ويشعر معها باألمان، لعلمه بحرص أمه عليه حرًصا غري حمدود، 

فاهلل كذلك هو خرٌي حافًظا وهو أرحم الرامحني.

شبهة...
رضًة للبالء، أو لعدوٍّ غاشم، أو ظامل، فلَم؟!  املهيمن بعَض املؤمنني عجُ تَرك ربنا 

واجلواب:
حلكمة بالغٍة بالغة، عِلمها َمن عِلمها، وجهلها َمن جهلها، واسمع اآلية:

ژېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یژ.

لكن.. اإلمهال ليس لإلغفال، و فارق شاسع بني اإلمهال والغفلة، فاهلل عز وجل يقول: 
ژېئ ېئ ېئ ىئژ.

ويقول يف سورة األنعام يطمئن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لكي ال يستبطئ وعد اهلل بالنرص:
ژپ پ پ پ  ڀ ژ.

ويف سوريت هود والنمل:
ژڱ ڱ ں ں ڻ ژ.

فقد نفى الغفلة عن نفسه يف ثالث آيات بصيغ خمتلفة ليفيد العموم وينفي األوهام والشكوك والظنون 
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ل على غريه، وا�صتعان بقوته و�صلطانه فـي ق�صاء حاجاته. ما عرف ربه املوؤمن من توكَّ

التي يرضب هبا الشيطان قلب املؤمن، فكيف تتومهه غافاًل عام جيري!!.. حاشاه.
ومعلوٌم أن من لوازم النهي أن يكون املنهي عنه قاباًل للحدوث، واهلل  يقول:  

ژېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یژ.

وشعوبنا  اهلل؟!  أين  لك:  فيقول  غافاًل،  اهلل  ون  يتومهنَّ م-  برهبِّ معرفتهم  ضعف  الناس-ِمْن  معظم  ألن 
تجُقتل، وثرواهتا تجُنَهب، وأعراضنا تجُنَتهك!

فتأيت اإلجابة:
ژ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  ی جئ    حئ مئ ىئژ.

نتيجة  ژڦ ڦ ڦژ، وبحسب  ليمتحننا  اهلل عز وجل خلقنا  بالغة؛ ألن  إنام هو حلكمة  فام جيري 
االمتحان يكون اقتسام الدرجات يف اجلنة أو النار.

كام قال سبحانه:
ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ ]حممد: 4[.

ثانًيا: المعجزات.. دليل هيمنة

 النهر ي�صمع له ويطيع! 
هيمنة اهلل عل كونه تسمع أمر اهلل تعاىل للنهر حني كان الصندوق يسبح فوق مياهه حاماًل الطفل الرضيع 

موسى، فقال اهلل النهر.. وهو خلٌق من خلقه:
ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ژ ]طه 39[

فيخضع النهر ألمر ربه سامًعا ومطيًعا، ويقوم بزحزحة الصندوق حتى يرسو عل شاطيء النهر، ويصل 
  . املهيمن تاًما أمام قرص الفرعون، فيمتثل هليمنة 

ملمح اهليمنة الثاين:
ژ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ک ک ک  ک گ  گ گ  گ ڳ ڳ ڳژ.

يأمر اهلل قلب امرأة فرعون أن يلني ملشهد الطفل الصغري، ثم يكون من أثر ذلك أن تأمر فرعون أن ال 
يقتل كل  أنه كان  مع  لبِّي طلبها  ويجُ الضعيفة،  املرأة  بطشه وقوته )ألمر(  السفاح عل  فيمتثل  الطفل،  يقتل 

. املهيمن الذكور من قبل! وهذا يف حقيقته امتثال ألمر 
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ه املهيمن من جعل �صرع اهلل مهيمًنا على كل ت�صرفاته واأفعاله. عرف ربَّ

امللمح الثالث:
املهيمن الرضيع أن يرفض كل املرضعات من حوله، ويشيع اخلرب يف األرجاء أن الطفل املَلكي  ثم يأمر 
ال يرضع، فتذهب أخته التى كانت تتحسس خربه، وتعِرض عليهم مرضعة يسعد هبا الطفل، فيصدر األمر 
، والذي هيمن عل كل القلوب حتى قلوب عتاة الكفار  املهيمن امللكي بإحضارها عل الفور؛ تنفيًذا ألمر 

املهيمن عل خلقه، وكان األمر كام وعد: ژڦ  ڦ ڄژ. والصغار، ورجع موسى إىل أمه بأمر 
فام اعظم هذه اهليمنة وما ألطفها بالعبد.

 النار ت�صمع له وتطيع 
أراد قوم إبراهيم إحراقه بالنار، لكن املهيمن أراد أمًرا آخر.

أهل  عل  فربدت  ۉژ،  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ژۇ 
املرشق واملغرب، فام أجُنِضَج هبا يومئذ طعام.

قال كعب: »ما حرقت النار يومئذ إال وثاقه«)١).
ِة َبْرِدها«)٢). ْتبِْع برَدها سالًما مَلاَت إبراِهيم ِمْن ِشدنَّ وقال ابن عبَّاس: »لو مَلْ يجُ

ل ژۈ ٴۇژ  ْل ژۈژ لكان بردها أشد عليه من حرها، ولو مل يقجُ وقال أبو العالية: »ولو مل يقجُ
لكان بردها باقًيا عل األبد«)3).

ثالًثا: فادعوه بها عبادة وعماًل

1. التوكل على اهلل وعدم التعلق باالأ�صباب..
وذلك يف مصالح حياتك ومصالح آخرتك..

يف دنياك ودينك..
 التوكل يف حفظ الدنيا:

يف قصة ضعيفة سنًدا، قوية لفًظا ومتنًا:
أبا الدرداء، احرتق بيتك. فقال: ما احرتق بيتي، ثم جاء آخر  يا   فقال:  أيب الدرداء  جاء رجل إىل 

)١) الكشف والبيان عن تفسري القرآن ٢76/7 - أبو إسحاق الثعلبي - دار إحياء الرتاث العريب.
)٢) الكشف والبيان عن تفسري القرآن 6/٢8١.

)3) النكت والعيون 454/3- املاوردي - دار الكتب العلمية 
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ما عرف ربه املهيمن من مل يجعل �صرع اهلل حاكًما الأقواله واأفعاله.

فقال: يا أبا الدرداء، احرتق بيتك. فقال: ما احرتق بيتي، ثم جاء آخر فقال: يا أبا الدرداء، إن النار حني َدَنْت 
من دارك طجُِفئت، فقال: قد علمت، فقيل له: ما ندري أينَّ قوليك أعجب!

ن لَِيْفَعل. َك ما اْحرَتق، أو قولك قد َعِلْمتجُ َأننَّ اهلل عزنَّ وجلنَّ مل يكجُ َقْولجُ
قال: إين سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:

من قال هؤالء الكلامت يف ليل أو هنار مل يرضه يشء وقد قلتهن، وهي:
اللهم أنت ريب ال إله إال أنت..

عليك توكلت وأنت ربُّ العرش العظيم..
ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن..

ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم..
أعلم أن اهلل عىل كل يشء قدير..

وأن اهلل قد أحاط بكل يشء علاًم..

اللهم إين أعوذ بك من رّش نفيس..
ومن رش كل دابة أنت آخذ بناصيتها..

 إن ريّب عىل رصاط مستقيم«))).
فذهبوا إىل الدار، فوجدوا السور قد احرتق والدار سليمة!

. املهيمن وهو ما يسكب السكينة والطمأنينة يف قلب كل مؤمن آمن باهلل 
وآيات القرآن هي أفضل ما يسكب السكينة يف قلب كل مؤمن، فمن تدبنَّرها فقد أجُعطي مفاتيح السعادة.

  : قال عامر بن عبد قيس
ن ال أبايل عل ما أصبحت وأمسيت: »أربع آيات من كتاب اهلل تعاىل إذا ذكرهتجُ

ژۈ ۈ ٴۇ ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ى ى   ائ ائژ ]فاطر: ٢[ 

ژ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   ۆئ ۈئ ۈئ ېئ     ېئ ژ ]األنعام: ١7[ 
ژڑ ک ک ک کژ ]الطالق: 7[.

)١) ضعيف: الدعاء للطرباين رقم: 343، وابن السني يف عمل اليوم والليلة رقم: 57، وحكم عليه األلباين بالضعف يف السلسلة الضعيفة 
رقم: 64٢٠.
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عرف ربه املهيمن من وثق فـي اإحاطته وقدرته فـي كل االأحوال فبات هادئ البال.

ژ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ژ ]هود: 6[«)١).

وقد علنَّمنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن نرى يف األسباب املسبَِّب دائام، فقال يف احلديث:
َة«. »ال َعْدَوى، َوال طرَِيَ

أي ال يجُعدي املريضجُ السليَم إال بتقدير اهلل، ولذلك قال يف احلديث: فمن أعدى األول؟! يعني أول بعري 
أصابه اجلرب من اإلبل، مل يكن قبله بعري أجرب فيعديه، وإنام ظهر اجلرب يف أول بعري بقضاء اهلل وقدره، 

ثم انترش اجلََرب يف سائر اإلبل بعدها.
وحديث آخر يف صحيح البخاري: عن أيب موسى األشعري  قال: 

ِلبْت إليه حاجة، قال: كان رسول ملسو هيلع هللا ىلص إذا جاءه السائل أو طجُ
»اشفعوا ُتؤجروا، وَيقيض اهلل عىل لسان نبيِّه ما شاء«))).

فالشفاعة منزوعة األثر إالنَّ أن يقيض اهلل ما شاء من إنفاذها أو عدم إنفاذها.
من  صحنَّ  ما  املهيمن  اسم  بمقتىض  الدعاء  فمن  وترسك،  ليلة  كل  تصحبك  نبوية  يومية  تربية  وهي 

حديث الرباء  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال له: 
الة، ثم اْضَطِجْع عىل ِشقَك األْيمِن، ثم قِل: اللهم أْسلْمت  أ ُوُضوَءَك لِلصَّ »إَذا أتْيت مْضَجعَك فتَوضَّ
ْضت أْمِري إلْيَك، َوأجَلْأت َظْهري إلْيَك، َرغَبة َوَرْهَبة إلْيَك، الَ ملَجأ َوالَ منَجا منَك إالَّ  َوْجِهي إلْيَك، َوفوَّ
الِفطَرة،   عىل  فأنت  لْيلتَِك  من  ِمتَّ  فإن  أرَسلت،  الذي  َوبِنبِيَِّك  أنَزلت،  الذي  بِكِتابَِك  آمنت  اللهم  إلْيَك، 

واْجعلُهن آِخَر ما تتَكلم به«))).
 التوكل عىل اهلل يف حفظ اإليامن:

قال تعاىل: ژک  گ گ گ گ ڳ ڳژ..
والقادر على إمساك السماوات واألرض..

أال يقدر على أن ُيمِسك قلبك من أن يزيغ عن الحق؟!

أال يقدر على أن ُيمِسك عقلك أن يضل مع األفكار الزائغة؟!

أال يقدر على أن ُيمِسَك عليك عافيتك في دينك ودنياك؟!

بلى واهلل! وهو على كل شيء قدير.

)١) صفة الصفوة ١٢٢/٢ – ط دار احلديث.
)٢) صحيح: رواه الشيخان عن أيب موسى كام يف صحيح رقم: ١٠٠7.

)3) صحيح: صحيح البخاري عن الرباء بن عازب كام يف صحيح البخاري رقم: ٢44.
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المهيمـن

ما عرف ربه املهيمن من ا�صتهان بحقه فـي اخللوات ومل ُيراعه فـي اجللوات.

2. طلب االأمان من خوفـي الدنيا واالآخرة:
من مظاهر هيمنته سبحانه وتعاىل أهنا تتد لتشمل قلوب العباد، فالقلوب بني أصابع الرمحن يقلِّبها كيف 

يشاء.
يف الدنيا:

من يسيطر عل القلوب، ويملك أن ينقلها من اخلوف إىل األمن؟!
ومن االضطراب إىل السكينة؟!

ومن الفزع إىل الطمأنينة؟!
ومن الشك إىل اليقني؟!

ومن الضعف إىل القوة إالنَّ املهيمن عل قلوب عباده سبحانه!
ويف اآلخرة:

حني ينقسم  الناس إىل فريقني: فريٍق تبلغ القلوب منهم احلناجر من اخلوف والرعب، وفريٍق 
هم من فزٍع يومئذ آمنون.

3. مراقبة اهلل:
املهيمن أي الشاهد عل خلقه بام صدر منهم، فإن عني اهلل ناظرة.. تبرص أحوالك يف  طاملا أن اهلل هو 

رسك وعالنيتك، فال يراك بعد اليوم إالنَّ عل خري.

4. حتكيم �صرع اهلل 
ژ ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳژ.
ًقا ملا قبله من الكتب، وشهيًدا عليها أهنا حق من عند اهلل. نزل الكتاب مصدِّ

تجُب«)١). قال عبد اهلل بن الزبري: »القايِض َعَل َما َقْبَلهجُ ِمَن اْلكجُ
وألنه هيمن عل ما قبله من الكتب، فليهيمن عل حياتك  ژ ڑ ڑ ک ک کژ

ولذا كان عهد املؤمن مع ربه أن يطيعه يف كلنَّ شؤون حياته:
ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈژ.

)١) اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه ١766/3 - أبو حممد القرطبي املالكي - جامعة الشارقة.
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عرف ربه املهيمن من انقاد له فـي كل �صيء.

املهيمن عل كل سكنايت وحركايت، وأقوايل وأحوايل، وِحّل وترحايل، ورسي وعالنيتي. اهلل تعاىل هو 

رابًعا: فادعوه بها مسألة وطلًبا

 أسألك باسمك املهيمن..
نا وجهرنا، وقولنا وعملنا، وأمر خاصتنا وعامتنا. أن تعل رشعك مهيمنًا عل حياتنا، ورسِّ

 أسألك باسمك املهيمن..
ن عقل من كل ضالل وزيغ. ن قلبي من كل ريبة وشك، وتؤمِّ نني من كل خوف، وتؤمِّ أن تؤمِّ

 أسألك باسمك املهيمن..
أن ترزقني الثقة هبيمنتك عل األمور كلها؛ حتى أتوكل عليك وحدك، وألتجأ إليك، وأعتصم بك دون 

أحد من خلقك.
 أسألك باسمك املهيمن..

يا من بيده األمر كله، وإليه يجُرَجعجُ األمر كلُّه.. أن تفظ علنَّ ديني ودنياي بام تفظ به عبادك الصاحلني.

ك خامًسا: حاسب نفسك تعرف ربَّ

نادًراأحياًنادائام سابق باخلريات )دائاًم( - مقتصد )أحياًنا( - ظامل لنفسه )نادًرا( 

هل دعوت اهلل باسم املهيمن؟!١

هل تفعل ما تستطيع، وتدع النتائج هلل يف الدنيا؟!٢

لَت عل املهيِمن يف كافة أمورك احلياتية واإليامنية؟!3 هل توكنَّ

هل ترص عل السؤال عن احلكم الرشعي يف كل ما خفي عليك؟!4

5
ربا وال رشوة  املادية )ال  م رشع اهلل وتعله مهيمنًا يف معامالتك  هل تكِّ

بهة(؟ وال شجُ
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عرف ربه العزيز من اعتز بطاعة اهلل والتزم �صرَعه.

أواًل: أضالع العزة الثالثة

لُّها بأضالعها الثالثة: ةجُ كجُ : الذي له العزنَّ العزيز
ة. ُة الُقوَّ )- عزَّ

نفعه  ه فيرضونه، وال  نَّ العبادجُ رضجُ يبلغ  أحد، وال  إىل  نَال جانبه، فال حيتاج  يجُ الذي ال  االمتناع:  ُة  عزَّ  -(
فينفعونه.

ُة الَغَلبة: َقَهَر مجيَع الكائنات ودانت له اخلالئق وَخَضَعْت لعظمته. )- عزَّ
العزيز أربعا وستني مرة. ورد هذا االسم يف القرآن بصيغة التعريف 

عزيز أربًعا وعرشين مرة. وبصيغة التنكري 
وهو االسم الذي كلم اهلل به موسى أول ما كلنََّمه ژ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھژ

ل الذي خينَّم عل حياة الناس يف ظل جهلهم باسم اهلل  هذا االسم له أمهية عظيمة اليوم يف ظل حال الذُّ
، وما يتطلبه إيامهنم هبذا االسم من أسامل اجلالل. العزيز

يعرف  أن  فالبد  العزة  أراد  فمن  الشهرة،  عبد  وال  املال،  عبد  وال  مأمور،  عبٌد  ال  العزيز  عبد  فأنت 
، ويتعرف عل هذا االسم. العزيز

ثانًيا: معنى اسم اهلل العزيز

العزيز له ثالثة معاٍن: واسم اهلل 

املعنى االأول: الندرة ونفا�صة القدر
قال الغزايل: 

: هو اخلطري الذي يقلُّ وجود مثله، وتشتدُّ احلاجة إليه، ويصعب الوصول إليه، فام مل جيتمع  العزيز «
. العزيز عليه هذه املعاين الثالثة مل يطلق عليه اسم 

َسمنَّ عزيًزا. فكم من يشء يقلُّ وجوده، ولكن إذا مل يعظم خطره ومل يكثر نفعه، مل يجُ
وكم من يشء يعظم خطره ومل يكثر نفعه، مل يسمنَّ عزيًزا.

يسمنَّ  مل  إليه،  الوصول  مل يصعب  إذا  ولكن  نظريه،  يوجد  نفعه وال  ويكثر  يعظم خطره  وكم من يشء 
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ته فـي دينه والتزامه. ما عرف ربه العزيز من مل يجعل م�صدر عزَّ

عزيًزا، كالشمس مثاًل، فإنه ال نظري هلا، واألرض كذلك، والنفع عظيم يف كلٍّ منهام، واحلاجة شديدة إليهام، 
ة ألنه ال يصعب الوصول إىل مشاهدهتام. ولكن ال يوصفان بالعزنَّ
ة(. فالبدُّ إًذا من اجتامع املعاين الثالثة )ليصحنَّ الوصف بالعزنَّ

والكامل يف قلنَّة الوجود أن يرجع إىل واحد، إذ ال أقلنَّ من الواحد، ويكون بحيث يستحيل وجود مثله، 
مس فإهنا وإن كانت واحدة يف الوجود فليست واحدة يف اإلمكان، فيمكن  وليس هذا إال اهلل تعاىل، أما الشنَّ

وجود مثلها يف الكامل والننَّفاسة.
( كلُّ يشء يف كلِّ يشء حتى يف وجوده وبقائه وصفاته،  العزيز أما شدة احلاجة فهي أن حيتاج إليه )أي إىل 

وليس ذلك عل الكامل إال هلل عز وجل.
استحالة  يف  يتمثنَّل  ذلك  يف  فالكامل   ، العزيز إىل  الوصول  صعوبة  وهو  الثالث  باملعنى  يتعلنَّق  وفيام 
الوصول إليه، عل معنى اإلحاطة بكنهه، وليس ذلك عل الكامل إال هلل عز وجل، فاهلل عز وجل بذلك هو 

العزيز املطلق احلق، ال يوازيه يف ذلك االسم غريه«)١).

املعني الثاين: القوة والغلبة
ومنه قول اهلل تعاىل: ژڻ ۀ ۀ ژ

يقول القرطبي: 
نال وال يجُغاَلب«)٢). »العزيز معناه املنيع الذي ال يجُ

( أي: َمن غلب أخذ  غالِب اهلل ، فعزنَّ بمعنى: غلب، ويف املثل العريب: )من عزنَّ بزنَّ فال أحد يستطيع أن يجُ
املتاع، فالعزة بمعنى: الغلبة.

ر أن يطلب  َتَصونَّ وقول: »ال يجُغاَلب« أكمل يف املعنى من: »ال يجُغَلب«؛ إذ قولنا: »ال يجُغاَلب« بمعنى أنه ال يجُ
قاَتل« تعني أنه ال يتطلنَّع أحد إىل قتاله فضاًل عن قتله؛ فليس هذا  أحٌد غلبة الربنَّ عز وجل، مثل قولنا: »ال يجُ

ممكنًا، فاهلل تعاىل ال يجُغَلب وال يجُغاَلب.
وهذه العزة والقوة ال يقف يف وجهها يشء، ولو كان ذلك مرًضا عضاالً حار فيه األطباء وأعيا األذكياء، 

، فيقول:  العزيز فهذا عثامن بن أيب العاص  يقص علينا خربه مع اهلل 
ِلكني، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص ويب َوَجع قد كاد هيجُ

»َضْع يمينك عىل املكان الذي تشتكي، فامسح هبا سبع مرات، وقل: أعوذ بعزة اهلل وقدرته من رشِّ ما 

)١) روح البيان ٢34/١، ٢35 بترصف يسري- إسامعيل حقي- ط دار الفكر.
)٢) تفسري القرطبي ١3١/٢- ط دار الفكر.
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عرف ربه العزيز من عا�س عزيًزا بدينه، فلم ُيِذلَّ نف�صه الأحد.

أِجد، يف كل مسحة«.
قال: ففعلت ذلك، فأْذَهَب اهلل ما َكان يب، فلْم أَزل آمرجُ به أهل وغرَيهم)١).

مثاًل عجيًبا،  الشديد  الضعف  البشـري، وقد رضب اهلل هلذا  الضعف  فـي مقابل  القوة اإلهليـة  وهذه 
فقال:

ژ ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ.

فأعظم اخللق قدًرا ال يمكنه االحرتاز من أحقر اخللق قدًرا ليعلم بذلك املخلوق عجزه وضعفه وذله، 
العزيز وقوته وغلبته، ولذا  ولئال يفتخر عل أحٍد من أبناء جنسه بام حازه من الدنيا، وهذا من عالمات عزة 

، فقال: ژې ې  العزيز أتبع اهلل هذا املثل باسمني من أسامئه يف غاية املناسبة هلذا املعنى، ومها )القوي( و
ى ى ائ ژ.

له  فقال  حممد،  بن  جعفر  فدخل  أضجره،  حتى  فذبنَّه  فعاد  عنه،  فذبنَّه  يوما،  املنصور  عل  الذباب  وقع 
املنصور: يا أبا عبد اهلل.. مل خلق اهلل عز وجل الذباب؟! قال: 

»ليجُِذلنَّ به اجلبابرة«)٢).

املعنى الثالث: املُِعزُّ
العزيز هو املعز أي مصدر العزة كام نقول: األليم بمعنى املؤمل. قال تعاىل: 

ژگ گ گ ڳ ڳ ڳژ ]آل عمران ٢6[. 

فمن طلب العز فليطلبه من رب العزة ژۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ        ېژ ]فاطر١٠[.
ة. ومن أحبنَّ أن يكون عزيًزا يف الدنيا واآلخرة، فليلزم طاعة من يملك وحَدهجُ الِعزنَّ

فكلام زادت الطاعة زادت العزة؛ ولذا فأعز الناس هم األنبياء ثم الذين يلوهنم ممن اتبعهم من املؤمنني، 
وعزة كلِّ واحد بقدر علو رتبته يف الطاعة، فكلام كانت هذه الصفة فيه أكمل كان أعظم عزة وأكمل رفعة 

ژگ گ  ڳ ڳژ  ]املنافقون 8[.

قال قتادة يف تفسريها: 
ز بطاعة اهلل تعاىل«)3). ة، فليتعزنَّ »من كان يريد الِعزنَّ

)١) صحيح: رواه أبوداود عن عثامن بن أيب العاص كام يف سنن أيب داود رقم: 389١.
)٢) صفة الصفوة 39٢/١.
)3) صفة الصفوة 39٢/١.
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ما عرف ربه العزيز من عا�س ذلياًل لغريه، وتذلل للخلق دون اخلالق.

بايص عن إشكاٍل، قائاًل:  وقد تساءل الشيخ الشِّ
»قد يعرتض معرِتٌض فيقول: 

كيف نجمع بني قول احلقِّ سبحانه: ژۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ        ېژ ]فاطر ١٠[، وقوله عزنَّ من قائل: 
ژگ گ  ڳ ڳژ ]املنافقون 8[؟!

واجلواب: 
أنه ال تنايف بني اآليتني؛ ألننَّ العزنَّ الذي هو للرسول ملسو هيلع هللا ىلص واملؤمنني هو يف احلقيقة ِمْلٌك هلل وخملوق له، 
ا من اهلل، عل هذا فالعزُّ  ، ومن َثمنَّ يكون عزُّ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص واملؤمنني مستمدًّ ه سبحانه هو املصدر لكلِّ عزٍّ وعزُّ
ة التي عند اإلنسان ال تكون فضيلة حممودة إال إذا استظلنَّت بظلِّ اهلل، واحتمت بحامه، أما عزة  كلُّه هلل، والعزنَّ
؛  ز، وهو يف احلقيقة ذلٌّ الكفار املشار إليها يف اآلية الكريمة ژ پ پ پ         ڀ ڀ ڀ ژ ]ص ٢[ فهي تعزُّ

ألنه تشبُّع من اإلنسان بام مل يجُعَطه، وقد تجُسَتعار العزة لألنفة واحلمينَّة املذمومة، كام يف قوله تعاىل: ژک گ 
گ گ گ ڳ ڳ  ڳژ ]البقرة ٢٠6[، وكلُّ ذلك ليس من الِعزنَّ احلقيقيِّ يف يشء«)١).

اإلسالم مصدر العزة
روى احلاكم وغريه قصة أسامة بن زيد ، حينام ذهب حكيم بن حزام إىل السوق فوجد حلًة تباع، 
فقال حكيم: ملن هذه؟ فقالوا: هذه حلة ذي يزن ملك من ملوك اليمن، فاشرتاها بخمسني ديناًرا، ثم ذهب 
ؤي من ذي حلة أمجل منه ملسو هيلع هللا ىلص يومئٍذ، ثم  إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأهداها إليه، فلبسها ملسو هيلع هللا ىلص، وصعد املنرب هبا، فام رجُ
خلعها ألنه معرٌض عن الدنيا، وألَبَسها ِحبنَّه وابن ِحبنَّه أسامة بن زيد، فمشى هبا يف السوق، فرآه حكيم بن 
ب حكيٌم من أسامة الرجل األسمر الصغري، أبوه موىًل لرسول اهلل،  حزام، وكان ذلك قبل إسالمه، فتعجنَّ

ومع ذلك يلبس حلة ذي يزن!
فقال أسامة بن زيد: 

نعم واهلل.. ألنا خرٌي من ذي يزن، وأمي خرٌي من أمه، وأيب خرٌي من أبيه!!)٢).
فأسامة.. الشاب الصغري الذي استصغره الناس سنًّا ونسًبا وشكاًل، شعر أنه أعظم منزلًة من ملك اليمن 
ذي يزن، ال ليشٍء إال ألنه مسلٌم! وهذا مصدر العزة احلقيقي والفخر اإليامين، فإذا أيقن املؤمن بذلك عانقه 

شعور الرفعة والقوة والفخر ژڃ ڃ چ چ چ چ ڇژ، ژڎ ڎ ڈ  ڈ ژ 
ژ  ڑژ.

)١) نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم 7/٢8٢٢.
)٢) تاريخ دمشق البن عساكر 73/8 وسري أعالم النبالء ٢/5٠4.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

عرف ربه العزيز من اعتز باإ�صالمه واأبرز �صعائر دينه.

قال ابن القيِّم وهو يرشح رس عزة أسامة، ويرسم لنا خريطة للعزة اإليامنية املفتقدة اليوم: 
لجُوُّ إننَّام مها ألهل اإليامن الذي بعث اهلل به رسله، وأنزل به كتبه، وهو ِعلٌم وعمٌل وحاٌل، قال  ة والعجُ »الِعزنَّ
لجُوِّ بحسب ما معه من اإليامن،  ]آل عمران: ١39[، فللعبد من العجُ ژ ے ۓ ۓ ڭ ڭژ  تعاىل: 
ة  وقال تعاىل: ژگ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ژ ]املنافقون: 8[، فله من الِعزنَّ
َقاَبلة ما فاته من حقائق اإليامن،  ة، ففي مجُ لجُوِّ والِعزنَّ بحسب ما معه من اإليامن وحقائقه، فإذا فاته حظٌّ من العجُ

علاًم وعماًل، ظاهًرا وباطنًا«)١).
ة، فَمْن طلبها من اهلل وجدها عنده غري ممنوعة عنه وال حمجوبة، ومن طلبها من غريه،  فلتعلم مصدر الِعزنَّ

َوَكَله اهلل إىل من طلبها عنده، فوجد الرساب. 
وقد علنَّمنا هذا الدرس أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  ملا قِدم الشام، وعليه ثياب مرقنَّعة، وهو آخٌذ 
الشام وأنت عل حالتك  يلقاك اجلنود وبطارقة  املؤمنني،  يا أمري  برأس راحلته خيوض يف خماضة، فقالوا: 

هذه، فقال:
نا اهلل باإلسالم، فلن نطلب الِعزنَّ يف غريه«)٢). »إنا قوٌم أعزنَّ

.. العزيز
العزيز ال يقبل خروج أحٍد عل  ل؛ ألن  سجُ ال عزيز عنده إن خالف أمره، ولو كان خرَي اخللق وشامة الرُّ
والوتني  ژ ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گژ  كان:  ولو كان من  طاعته، 

ِعرق الرقبة، وهذا التهديد فيه شدة بال شك ژ گ ڳ   ڳ ڳ ڳ   ڱ ژ، ولن ينفعه أحد منكم.  
العزيز أذله والبد. العزيز أن الذل مصري من عصاه! فمن عىص  وقىض 

ة آخر عزة عالم وِذلَّ
ملا عاد طه حسني من بعثته إىل أوروبا أراد السلطان حسني أن يجُكرمه فاستقبله يف قرصه استقباالً حافاًل، 
وكان خطيب املسجد الذي كان السلطان مواظًِبا عل صالة اجلمعة فيه هو حممد املهدي أحد أشهر خطباء 
وزارة األوقاف حينها، فأراد أن يمدح السلطان بام فعل من تكريم طه حسني، فصل اجلمعة يوما بمسجد 
»جاءه  خطبته:  يف  فقال  املدح،  يف  الغلو  وغلبه  فصاحته،  خانته  ولكن  عابدين،  قرص  من  القريب  املبدويل 

!» األعمى، فام عبس يف وجهه وما توىلنَّ
وكان من شهود هذه الصالة الشيخ حممد شاكر -وكيل األزهر ووالد العالمتني أمحد وحممود شاكر- 

)١) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ١8١/٢ - ابن قيم اجلوزية – ط مكتبة املعارف بالرياض.
)٢) اإلحياء 357/3.
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العزيـــز

ه ربه عن كل ما ال يليق به من �صوء و�صرٍّ وعيب وعجز. ما عرف ربه العزيز من مل ينزِّ

الناِس يف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقام بعد الصالة مبارشًة ونادى يف  املهدي جناب  به  الذي مل يتاملك نفسه مما َعَرض 
ض باملقام النبوي يف تلقه السلطان بإظهار منقبة له  املسجد أن صالهتم باطلة، وأن خطيبهم قد كفر بام َعرنَّ

فاتت النبي ملسو هيلع هللا ىلص!
وأمرهم أن يعيدوا الصالة فأعادوها، وذهب فورا إىل قرص عابدين، وقابل رئيس الديوان حممود شكري 
باشا، وطلب منه أن يرفع األمر إىل عظمة السلطان، وأن يبلِّغه حكم الرشع يف هذا بوجوب إعادة الصالة 

فر اخلطيب. التي بطلت بكجُ
فام كان إال أن انقلبت الدنيا عل الشيخ شاكر رأًسا عل عقب، وكثجُر اللغط، ونال منه كل من أراد أن 
ناله منه، وكان رأي  بام  حممد شاكر دعوى  الشيخ  يجُقيم ضد  أن  املهدي جلرأته  ر  السلطان، وقرنَّ إىل  يتقرب 
الشيخ شاكر أنه لن حيتكم يف حكم الرشع يف هذا املجرم إىل علامء األزهر، ألن حكم املساس برسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص ولو تعريضا معروٌف للدمهاء، ال ينكره إال جاهل أو متعنِّت أو غبي، وإنام نقطة البحث الصحيحة فيها 

عربية لغوية رصفية: هل هذا تعريض بمقام الرسول الكريم بداللة اللغة واالستعامل أم ليس بتعريض؟ 
َظننَّ هبم التعصب للدين، بل هي نقطة لغوية يكفي  وال حيتاج الفصل يف هذا إىل علامء األزهر خشية أن يجُ
فيها رأي بعض املسترشقني اإلفرنج، ممن ال يجُظنُّ هبم العصبية لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وأرصنَّ الشيخ )حممد شاكر( 
تتدخل  أن  اهلل  فشاء  املسؤولني،  الصحفيني وكبار  بمن وراءه من  املهدي وال  بشأن  عابٍئ  عل موقفه غري 

احلكومة يف القضية خوًفا من الفتنة، فطجُِوي بساطجُها قبل أن ينظرها القضاء.
لكن.. أين صار أمرمها وإىل أين وصل ذكرمها؟!أمر شاكر وأمر املهدي؟!

 أما شاكر فقد اختري لعضوية )هيئة كبار العلامء(، بعد أن ويل منصب )قايض القضاة( يف السودان 
كأول مرصي يتوىل هذا املنصب، كام اختري كعضو يف )اجلمعية الترشيعية( التي شكلتها احلكومة املرصية 

سنة ١9١3م.
 وأما املهدي فام كان اهلل ليدعه وجرمه يف الدنيا قبل أن جيزيه جزاءه يف األجُخرى. يقول العالمة أمحد 

شاكر:
ستعًزا بمن الذ هبم  تعالًيا منتفًخا، مجُ )فأجُقسم باهلل لقد رأيته بعيني رأيس بعد بضع سنني، وبعد أن كان مجُ
من العظامء والكرباء، رأيته مهينًا ذلياًل، خادًما عل باب مسجد يتلقى نعال املصلني يف ذلٍة وَصغار، حتى 
لقد خجلت أن يراين وأنا أعرفه وهو يعرفني، ال شفقًة عليه؛ فام كان موضًعا للشفقة، وال شامتًة فيه فالرجل 

النبيل يسمو عل الشامتة، ولكن ملا رأيت من عربة وموعظة()١).

)١) شذرات البالتني من سري العلامء املعارصين ص 48-5١ بترصف - أمحد سامل املرصي - ط دار الكيان بالرياض.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

عرف ربه العزيز من ا�صتعاذ بعزته من اأن ي�صل اأو اأن يغوى.

فانظر يف من حولك، واعترب بمن قبلك!

ثالًثا: فادعوه بها عبادة وعماًل

االأول: توحيد التوكل
عن عبد اهلل بن مسعود  قال:

سه، أو ظلمه، فليقل: »إذا كان عل أحدكم إمام خياف تغطرجُ
اللهم ربنَّ الساموات السبع وربنَّ العرش العظيم، كن يل جاًرا من فالن بن فالن وأحزابِه من خالئقك، 

َط علنَّ أحٌد منهم، أو يطغى، عزنَّ جارك، وجلنَّ ثناؤك، وال إله إال أنت«)١). أن يفرجُ
. ولنتعلم التعزز بالعزيز من عثامن بن مظعون

ملا رأى عثامن بن مظعون ما فيه أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من البالء، وهو يغدو ويروح يف أمان من الوليد 
بن املغرية، قال: واهلل إن غدوي ورواحي آمنًا بجوار رجل من أهل الرشك، وأصحايب وأهل ديني يلقون من 

البالء واألذى يف اهلل ما ال يصيبني، لنقص كبري يف نفيس. 
فمشى إىل الوليد بن املغرية، فقال له: يا أبا عبد شمس، َوَفت ذمتك، قد رددت إليك جوارك، فقال له: 
)مل( يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي، قال: ال، ولكني أرىض بجوار اهلل، وال أريد أن أستجري بغريه؟ 

قال: فانطلق إىل املسجد، فاردد عل جواري عالنية كام أجرتك عالنية.
قال: فانطلقا فخرجا حتى أتيا املسجد، فقال الوليد: هذا عثامن قد جاء يرد عّل جواري، قال: صدق، 
قد وجدته وفيًّا كريم اجلوار، ولكني قد أحببت أن ال أستجري بغري اهلل، فقد رددت عليه جواره، ثم انرصف 
عثامن، ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كالب يف جملس من قريش ينشدهم، فجلس معهم عثامن، فقال 

لبيد:
أالنَّ كل يشء ما خال اهلل باطل.

قال عثامن: صدقت.
قال لبيد:

وكل نعيم ال حمالة زائل.

)١) األدب املفرد رقم: 7٠7.
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العزيـــز

ما عرف ربه العزيز من مل يحتِم من ال�صاللة والغواية بقوة العزيز وقدرته.

قال عثامن: كذبت، نعيم اجلنة ال يزول.
قال لبيد بن ربيعة: يا معرش قريش، واهلل ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟

فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه يف سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فال تدن يف نفسك من قوله، فرد 
ها، والوليد بن املغرية قريب يرى ما  عليه عثامن حتى رشي أمرمها، فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخرضنَّ
بلغ من عثامن، فقال: أما واهلل يا ابن أخي، إن كانت عينك عام أصاهبا لغنية، لقد كنت يف ذمة منيعة. قال: 

يقول عثامن: 
بل واهلل إن عيني الصحيحة لفقرية إىل مثل ما أصاب أختها يف اهلل، وإين لفي جوار من هو أعز منك 

وأقدر يا أبا عبد شمس.
ْد إىل جوارك، فقال: ال«)١). فقال له الوليد: َهلجُمنَّ يا ابن أخي، إن شئت فعجُ

ويف ذلك يقول اإلمام ابن القيم: 
ة، ومستلزمٌة لصفات الكامل؛ ألن الرشكة تجُنايف  ة مستلزمٌة للوحدانية؛ إذ الرشكة تجُنقص الِعزنَّ »وهذه الِعزنَّ

ة، ومستلزمٌة لنفي أضدادها«)٢). كامل الِعزنَّ

الثاين: كمال التنزيه
ومن كامل العزة تنزهيه سبحانه عن كل سوء ورشٍّ ونقص، ويف ذلك يقول ابن القيم:

العزيز الذي له العزة التامة. ومن تام عزته: براءته عن كل سوء ورش وعيب، فإن ذلك ينايف  »اسمه 
العزة التامة«)3).

الثالث: ت�صريف القلوب
وال يقدر عل ذلك إال اهلل سبحانه، وهو جيعل العبد خائًفا من ربه سبحانه، الئًذا بجنابه معتصاًم به، 

متربًئا من حوله وقوته، سائاًل ربه حفظ قلبه وصالح دينه ودنياه، ويف هذا يقول اإلمام ابن القيم: 
»... وأنه لكامل عزته حكم عل العبد، وقىض عليه بأن قلب قلبه ورصف إرادته عل ما يشاء وحال بني 
العزيز احلكيم، وهذا من كامل العزة، إذ ال يقدر عل ذلك إال  العبد وقلبه، وجعله مريًدا شائيًّا ملا شاء منه 
اهلل، وغاية املخلوق أن يترصف يف بدنك وظاهرك. وأما جعلك مريًدا شائيًّا ملا يشاؤه منك ويريده: فال يقدر 

عليه إال ذو العزة الباهرة.

)١) البداية والنهاية ١١6/3 - ابن كثري - دار إحياء الرتاث العريب.
)٢) شفاء العليل 5١١/٢.
)3) شفاء العليل ١8٠/١.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

عرف ربه العزيز من ا�صتعاذ راأى على تقليب قلوب العباد فدعاه بالثبات.

فإذا عرف العبد عز سيده والحظه بقلبه، وتكن شهوده منه، كان االشتغال به عن ذل املعصية أوىل به 
وأنفع له؛ ألنه يصري مع اهلل ال مع نفسه.

ومن معرفة عزته يف قضائه: أن يعرف أنه مدبنَّر مقهور، ناصيته بيد غريه. ال عصمة له إال بعصمته، وال 
توفيق له إال بمعونته، فهو ذليل حقري، يف قبضة عزيز محيد«)١).

فــــــواهلل لـــــوال اهلل ُي�صِعــــــد عْبــــــــَده               بتوفيقـــــــه، واهلل بالعبـــــــد اأرَحــــــــــُم 
ِت واالأمـــــُر اأْعظُم لـمــــا َثَبَت االإميـــــــان يوًما ِبقلِبـــــــــــه               على هــــــذه الِعلاّ
ُم  وال طاَوَعته النَّف�س يف َترِك �صهوة               خمافـــــــــَة نــــــــاٍر، جمرها َيَت�صــــــــَرَّ
وال خــــــاف يومــــًا ِمْن مقـــــام اإلهــــه               عليه ِبُحْكِم الِق�ْصِط اإذ لي�َس َيظلـُم

ولذا كان من دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعزة اهلل أن يعصمه من الزيغ والضالل، وهو املعصوم، لكنها الرمحة بأمته 
والنصح هلا وإرشادها: 

»أعوذ بعزتك أنت الذي ال إله إال أنت أن تضلني، أنت احلي الذي ال يموت، واجلن واإلنس يموتون«))).

الرابع: عزة املوؤمن
العزيز تعاىل وبغري دينه فلن جيد إال الذل واهلوان. مها ابتغى العبد العزة عند غري 

 قال اهلل تعاىل: ژۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ        ېژ ]فاطر: ١٠[..
ا عل املنافقني الذين رأوا العزة عندهم: وقال سبحانه رادًّ

ڳ  ڳ  ڳ  گ   گ  گ  ک  ک    ک  ک  ڑ    ڑ  ژ  ژ  ژ 
ڳ  ڱ  ڱ ژ ]املنافقون: 8[.

وهو أسلوب قرص، أي العزة هلل ولرسوله وللمؤمنني ال لكم كام تسبون أهيا املنافقون، وإعادة الالم يف 
ْغٍن عنها لتأكيد عزة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وأهنا بسبب عزة اهلل ووعده  قوله ژڳ ژ مع أن حرف العطف مجُ
إياه، وإعادة الالم أيضا يف قوله وللمؤمنني للتأكيد عل ذلك أيضا؛ إذ قد ختفى عزهتم، وأكثرهم يف حال قلة 

وحاجة.
وهذا الشعور بالعزة يثمر التعايل عل الباطل وأهله مهام تسلطوا عل العبد، فغاية ما يقدرون عليه هو 
، فلن يصلوا إليه أو يسيطروا  العزيز األذى الظاهري، أما القلب فام دام مملوًءا باإليامن واالعتزار بالقوي 

عليه.

)١) مدارج السالكني ٢٢٢/١.
)٢) صحيح: رواه البخاري عن ابن عباس كام يف صحيح اجلامع رقم: ١٠75.
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به وال اأدناه. ه العزيز من مل يتذلل ملواله، ومل يعتذر له مما جناه، فما قرَّ ما عرف ربَّ

قال إبراهيم اخلواص: 
ه، ويقيم له العز يف قلوب املؤمنني«)١). لبِسه اهلل من ِعزِّ »عل قدر إعزاز املرء ألمر اهلل يجُ

قوة ال يوقظها إال اإليمان
ة التي يوِقظها اإليامن:  قال الشيخ عيل الطنطاوي عن الِعزنَّ

»ملا كانت موقعة ميسلون يف الشام من سبع وأربعني سنة، ودخل الفرنسيون دمشق ظافرين، شهدتجُ 
مشهًدا ال يزال منقوًشا يف ذاكريت. كنت ذاهًبا إىل املدرسة، وكنا يف أوائل املرحلة اإلعدادية، فوجدتجُ ثالثة 
وهي  إليها،  أيدهيم  ويمدون  هبا  يتحرشون  حمجبة،  مسلمة  امرأة  يلحقون  املسلنَّحني  الفرنسيني  اجلنود  من 
كهل  )بّقال(  بَِساّمن  وإذا  أمًلا،  تتقطع  وقلوهبم  منهم  خائفون  والناس  يتضاحكون،  وهم  مذعورة  ترصخ 
ْم؟ ما عاد يف دين؟  يرصخ رصخة هائلة خترج من أعامق قلبه كأهنا ليست من أصوات البرش: ولك شو بِكجُ

ما عاد يف نخوة؟
ويثب إليهم بأربع خطوات فيصري بينهم، هيجم عليهم بيديه بال سالح، وترسي عدوى احلامسة فيلحقه 

الناس. 
وأذكر وأنا ولد أين رميت حقيبة الكتب وهجمت معهم، ومل يكن مع أحد من املهامجني قطعة حديد، 
ِلبوا وسقطوا عل األرض، ونزل عليهم الناس رضًبا  ومع اجلنود البنادق املحشوة بالرصاص، ومع ذلك غجُ

وركاًل، فلم خيرجوا إال بثياب ممزقة وأعضاء حمطمة.
هذه القوة الكامنة هي مصدر العزة التي وصف اهلل هبا املؤمنني. إهنا موجودة يف نفوسنا ال تزال، رغم 

الضعف والتفرق واالنقسام، ولكنها تتاج إىل َمن يوقظها، وهذه القوة ال يوقظها إال اإليامن«)٢).

اخلام�س: التوا�صع للموؤمنني 
فمن عرف أن العزة هلل وحده، ذلنَّ لعباده املؤمنني، وقد وصف اهلل تعاىل عباده الذين حيبهم وحيبونه: 
ژھ ھ ھ ھ ے ے ژ ]املائدة: 54[، وقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »ما نقصت صدقة من مال، وما زاد 
ة: العفوجُ والتنَّواضع، فمن عفا مع  اهلل عبًدا بعفو إال عًزا، وما تواضع أحد هلل إال رفعه«)))، فمن أسباب العزنَّ

قدرته عل االنتقام منه، عظمت مكانته يف القلوب يف الدنيا، وعظم ثوابه يف اآلخرة.

)١) صفة الصفوة ٢/٢99.
)٢) نور وهداية 67/١، 68 - عل الطنطاوي – ط دار املنارة للنرش والتوزيع، جدة.

)3) صحيح: رواه مسلم وأمحد والرتمذي عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 58٠9.
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عرف ربه العزيز من مل يتذلل الأحٍد مهما كانت قوته و�صطوته.

رابًعا: لماذا العزيز مع الرحيم؟!

العزيز الرحيم( يف القرآن )ثالث عرشة مرة(. جاءت اقرتان )
منها )تسع مرات( وحدها يف الشعراء.

ه وإن كان أقوى ِمنْه، وأنه بِرمحته َيْعِصمه منهم. وِّ تِه قاِدٌر عل نرص عبده عل عدجُ لإِِلشارة إىل أن اهلل بِِعزنَّ
وصفة الرمحة هنا لتنفي ما ظنه البعض أن العزة هنا تقتيض اجلربوت أو القهر والظلم، فهو سبحانه يف 

العزيز عل املتكربِّ هي يف حقيقتها رمحٌة بمن تكربنَّ عليه. ته رحيم؛ ألن عزة  ِعزنَّ
علِّم خليفته يف أرضه:  وكأن احلق سبحانه وتعاىل يجُ

العزيز الرحيم،  ل عل  ل عل عبد مثلك؛ ألنه عاجز مثلك، وما دام األمر كذلك، فتوكنَّ إياك أْن تتوكنَّ
ته ورمحته لك. فِعزنَّ

خامًسا: فادعوه بها مسألة وطَلًبا

 أسألك باسمك العزيز..
لِّ املعصية إىل عزِّ الطاعة. ين بطاعتك وال تذلني بمعاصيك، وانقلني من ذجُ اللهم أعزنَّ

 أسألك باسمك العزيز..
ك واملرشكني، وال تعل ألحٍد منهم  الرشِّ املسلمني، وأذل  أِعز اإلسالم وانرص  يغلبه يشء..  يا من ال 

سلطاًنا عل عبادك املؤمنني.
 أسألك باسمك العزيز..

ارزقني عزة املؤمن يف غري ِكرب، وَغَلبة احلق من غري بغي. 
 أسألك باسمك العزيز..

كام جعلت العزة للمؤمنني عل املنافقني، فاجعل العزة للمصلحني من عبادك، وأنزل الذلة عل اجلائرين 
والظاملني.
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ما عرف ربه العزيز من تذلَّل فـي جمال�س االأغنياء وهو من الفقراء، وتذلَّل لالأقوياء وهو من ال�صعفاء.

ك سادًسا: حاسب نفسك تعِرف ربَّ

نادًراأحياًنادائام سابق باخلريات )دائاًم( - مقتصد )أحياًنا( - ظامل لنفسه )نادًرا( 

هل عفوت عن أحد أساء إليك؟!١

ِعزنَّ اإلسالم بك؟٢ ك باإلسالم ويجُ ِعزنَّ هل تدعو اهلل أن يجُ

ِذلنَّك ألحد؟3 هل تدعو اهلل باسم اهلل العزيز أن ال يجُ

هل تدعو بالدعاء املأثور عند املرض والذي حيوي اسم اهلل )العزيز(؟4

هل تعتز بالتزامك بدينك؟ وتفتخر بشعائره وتدعو إليها؟5
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، بل خف�س جناحه للموؤمنني وتوا�صع لل�صاحلني. عرف ربه اجلبار من مل يتجربَّ ومل يتكربَّ

أواًل: معنى اسم اهلل الجبار

اجلبار مأخوٌذ من اجلرب، ومعاين اجلرب أربعة: لفظ 

االأول: االإ�صالح.
قال الطربي: 

: يعني املصلح أمور خلقه املرصفهم يف ما فيه صالحهم«)١). اجلبار «
أصل اجلرب إصالح اليشء برضٍب من القهر، أي بنوع من القوة والقدرة. 

ضه، وَجرَب املريض  ومنها: َجرَب الَعظم إذا أصَلَح كرسه، وَجرَب الفقري يعني أغناه، وَجرَب اخلارس أي عونَّ
أي عاجله. 

ويف احلساب: )جرب الكرس(، أي تكميله، وذلك بتحويل أي كرٍس إىل واحد. 
َضه«. ولذا قالوا: »َمْن َجرَبَ اهللجُ مصيبَته َردنَّ عليه ما ضاع منه وَعونَّ

واملعنى الشامل هو اإلصالح.
.. اجلبار

صيغة مبالغة لفعل اجلرب، أي متصف بكثرة جرب حوائج اخللق، فهو الذي..
جيرب الفقر بالغنى.
واملرض بالصحة.

واخليبة والفشل بالتوفيق واألمل.
واخلوف واحلزن باألمن والفَرح.

.. اجلبار
الدنيا عل صربهم  باحلسنات، ويكافئهم يف  ضهم  الثبات، ويعوِّ املصائب ويعينهم عل  جيرب أصحاب 

بالنَِّعم السابغات.
.. اجلبار

ي الظامل. ه من بني فكنَّ جيرب كرس املظلوم بَقْصم َظْهر الظامل، ويسرتد للمظلوم حقنَّ

)١) تفسري الطربي ٢8/36.
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ته اأو ماله على من حوله. ، وتفاخر بَن�َصِبه اأو ُقوَّ ما عرف ربه اجلبار من جتربَّ وتكربَّ

.. اجلبار
ر هلم محلة العرش يدعون هلم ولوالدهيم وأزواجهم وذرياهتم بالوقاية  جيرب التوابني بالقبول، بل ويسخِّ

من الذنب يف الدنيا، ودخول اجلنة يف اآلخرة.
رَت أحد اخللق قادًرا عل إصالح يشء ِمن حياتك تكن عندها جاهاًل بربك  وإن تصونَّ
وصفات خلقه، فال يملك الناس إصالح ما ال يجُصِلحه اهلل، وال جرب كرٍس مل يأذن به اهلل، ولو 

كان ذلك يف أهون األمور كإصالح بني زوجني متخاصمني! 
قال تعاىل: 

ژڈ       ژ ژ  ڑ ڑ کژ..

هؤالء  هل  لكن  أهلها،  من  وحَكٍم  أهله  من  حَكٍم  احلَكمني:  عن  هنا  ث  تتحدنَّ اآلية 
َسيجُصِلحان ما فسد بني الزوجني؟!

كال، بل فعل اإلصالح منسوٌب هنا إىل اهلل عز وجل، فهو الذي يوفِّق بينهام.
اجلبار لنزداد له حبًّا: فنا بربنا  قال ابن القيم وهو يعرِّ

َفهجُ قدر نِْعَمته عليه بِأن  َعرِّ بِّ تعاىل أن يجُذيق عبده مرارة اْلَكرْسِ قبل حالوة اجْلَرْب، َويجُ »ِمْن كامل إِْحَساِن الرنَّ
ابتاله إال ليعافيه، وال أماته إال  ها، فام كرس عبده املؤمن إال ليجربه، وال منعه إال ليعطيه، وال  َيْبَتِلَيه بِِضدِّ

ليحييه، وال نغنَّص عليه الدنيا إال لريغبه يف اآلخرة، وال ابتاله بجفاء الناس إال لريده إليه«)١).

الثاين: االإكراه والقهر
ومثال ذلك قولك: أجربتجُه عل يشء.

ْرِب الناس عل ما يريدون رغم أنفهم ويكرههم عليه، وقد  وقال تعاىل: ژٴۇ ۋ ۋ ۅ ژ هو الذي جيجُ
رِبهم عل اهلداية. قال اهلل تعاىل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص: ژۆ ۆ ۈ ۈژ ]ق: 45[، أي: لست بالذي تجُ

ارجُ عليه، وهو الذي  ري وال جيجُ قَهر، وَيغِلب وال يجُغَلب، وهو جيجُ فاجلبار هنا بمعنى القهار الذي يقهر وال يجُ
دان له كل يشء، وخَضع له كل يشء، وال يقع يف هذا الكون تسكينة وال تريكة إال بمشيئته سبحانه، فام 
شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن، فال يستطيع أحد مهام بلغت قوته وعظمته أن خيرج عن إرادة اهلل عزوجل، 

ب حلكمه، وال راد لقضائه؛ ولذا قال أبو العتاهية: فإرادته فوق كل إرادة، فال معقِّ
َلج ْوحات والدُّ قد ُيدِرك الراقُد الهادي بَرْقدتـــه               وقد يخيب اأخو الرَّ

)١) خمترص الصواعق املرسلة ١/3٠6.
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عرف ربه اجلبار من راأى ق�صمه للجبابرة، فاحتمى به �صد من عاداه اأو ظلمه.

اجلبار ف به عل  أورد البخاري يف كتاب الرقائق، باب )يقبض اهلل األرض يوم القيامة( يف حديث تتعرنَّ
، وما يكون منه يوم القيامة:

َفر ُنُزالً أِلَْهل  بَّار بَِيِده كام َيْكَفُأ أحُدكم ُخْبَزَته يف السَّ ُؤها اجْلَ »َتُكوُن اأْلَْرُض َيْوَم اْلِقَياَمِة ُخْبَزًة َواِحَدًة َيَتَكفَّ
نَّة«. اجْلَ

َناء إِذا قلبته، ويف رواية مسلم: يكفؤها.  ُؤَها« َأي: يقلِّبها ِمن كفأت اإْلِ »َيَتَكفَّ
فر« أي: أنه كخبزة املسافِر التي جيعلهاِ يف الرماد احلار، ويقلِّبها من يد إىل  »كام يكفؤ أحدُكم خبزته يف السَّ
يد حتنَّى تنضج وتستوي، واملعنى أن اهلل عز وجل جيعل األرض كالرغيف العظيم؛ ليأكل املؤمن من تت 

فَرغ من احلساب. قدميه حتنَّى يجُ
َعاَقبجُون باجلوع يف طول زمان املوقف، بل َيْقِلب  ْستفاد من احلديث أننَّ املؤمنني ال يجُ »ُنُزالً ألهل اجلنَّة«: ويجُ

لوا منها ِمْن تت أقدامهم ما شاء اهلل. ْدَرته اأْلَْرِض حتنَّى يْأكجُ اجلبار هلم بِقجُ

الثالث: االرتفاع واالمتناع والعلو وال�صموخ
فالنخلة اجلبارة التي ال تجُنال ثامرها بيد من فرط علوها، وهو بمعنى )العل( عل كل يشء، الذي له مجيع 

أنواع العلو: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. 

الرابع: املتكربِّ 
فهو املتكربِّ بربوبيته عن كل سوء ونقص، وعن مماثلة أحد من خلقه، وعن أن يكون له كفًوا أو ضد أو 

َسِمي أو رشيك يف خصائصه وصفاته.

ثانًيا: فادعوه بها عبادة وعماًل

1- عليك بالدعاء با�صم اهلل اجلبار )واجربين(
وكلنا ذوو َكرْس بل كسور! فمن ذلك: كرس الفقد، وكرس الغربة، وكرس املرض، وكرس الفشل، وكرس 
الذنب، ولذا علنَّمنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص طريق اجلرب األمثل كام يف حديث ابن عباس  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يدعو بني 

السجدتني: 
»اللهم اغفر يل وارمحني واجرُبين واهدين وعافني وارزقني«))).

)١) صحيح: رواه أبوداود وابن ماجة والرتمذي كام يف ختريج الكلم الطيب عن ابن عباس رقم: 98.
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ما عرف ربه اجلبار من مل يلمح قلبه ق�صمه للجبابرة، فركن اإليهم اأو خاف منهم.

وإذا قلت: اللهم اجربين، فاقصد هبذا اجلرب إصالحك، ودفع مجيع املكاره اإليامنية والدنيوية، واملادية 
واملعنوية عنك.

ويف حديث آخر عن أيب أمامة  قال: 
ع إال سمعتجُه يدعو هبؤالء الكلامت ال يزيد فيهن، وال  ما دنوت من نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص يف صالة مكتوبة أو تطوُّ

ينقص منهن:
اللهم أنِعشني، واجرُبين، واهدين لصالح األعامل واألخالق، فإنه ال  »اللهم اغفر يل ذنويب وخطاياي، 

هيدي لصاحلها، وال يرصف سيئها إال أنت«))).
ومعنى »أنعشني«: ارفعني وقوِّ جأيش، وأنَعَشه: إذا تداركه وأنقذه من ورطته، وانتعش بعد أن تعثنَّر أي 

هنض من عثرته.
؛ لكي جيرب نقصك وعجزك، فإن فعلَت لقيَت  اجلبار فعاِمل اهلل تعاىل يف كل نقص وعند كل عجز باسمه 

من اجلرب فوق ما تتمنى.
اجلبار جيعلك ال َتغرَت باألسباب، بل جيعل قلبك من األسباب يائًسا، وبحسن الظن باهلل  إيامنك باسمه 

متعلِّقا.

لماذا َلْم يجبر الله كسري؟

اجلبار أن يعطيني ولكن ال أجُْعطى.  قد يقول قائل: أنا أسأل اهلل باسمه 
أوالً: 

عطاء اهلل تعاىل وجربه لكرسك موافق حلكمته، فهو جيرب كرسك بحكمته البالغة، فيعطيك ما يناسبك يف 
الوقت الذي يناسبك.

ثانًيا:
 ربام كان الذي نقص عليك، يف نقصه كامٌل لك، واحلديث يشهد بذلك: 

»إن اهلل تعاىل ليحمي عبده املؤمن من الدنيا وهو حيبه؛ كام حتمون مريضكم الطعام والشاب، ختافون 
عليه«))).

فقد يفسد املال صاحبه، ويرصفه عن طاعة ربه، ويلهيه عن الصلوات بالصفقات، وعن االستغفار يف 

)١) صحيح: رواه الطرباين وابن السني يف عمل اليوم والليلة كام يف صحيح اجلامع رقم: ١٢66.
)٢) صحيح: رواه أمحد عن حممود بن لبيد كام يف صحيح اجلامع رقم: ١8١4.
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عرف ربه اجلبار من اأحبه ملا جرَب من ك�صره، و�َصرَت من عيبه.

اق: األسحار باملضاربة يف البورصة وفروق األسعار؛ ولذا كان من أروع ما قال حممود الَورَّ
ِ َكاِئـــــــــــــٌن               حني يقـ�صـــــــي ُوروَده َقــــــــــــــَدُر اهللَّ
قد م�صى فيَك ِعْلُمه               وانتهــــى مــــا ُيريــــــُده
فــاأَِرْد مــــــــــا يكـــــون اإْن               لـــــم يُكْن مـــــــا ُتريـُده

وشاهدي من هذه األبيات: 
فــاأَِرْد مــــــــــا يكـــــون اإْن               لـــــم يُكْن مـــــــا ُتريـُده

فإن مل يفعل اهلل ما يريده العبد جعل اهلل عبده راضًيا بام يفعل، وراحة الرضا يف القلب أعظم وأتمُّ من 
راحة العطاء فيه.

ويأيت هنا سؤال:
لُّ جرٍب جيب أن يكون من نفس نوع الكرس؟ هل كجُ

واجلواب: 
قد يكون من نفس النوع وقد ال يكون، لكن كلام قوي إيامنك كلام كان جرب اهلل لكرسك 
اهلل لك من حمبته  بالرضا، ويفتح  قلبك  يمتلئ  بل  بالنقص،  فام تشعر معها  أرسع وأكمل، 

. رٍّ وتوفيقه وألوان معارفه ما ينسيك كل كرس، ويشغلك عن كل مجُ
اجلبار حكيم، فال تستعجل اجلرب، فربام كان اخلري يف التأخري، ومزيد  واعلم كذلك أن 

األجر والفضل يف إطالة أمد الكرس.

2- ال تنازع اهلل جربوته وال كربياءه
يف احلديث: 

»قال اهلل تعاىل: الكربياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحًدا منهام قذفته يف النار«))).
ويف احلديث:

َياُء ِرَدائِي َفَمْن َناَزَعنِي يِف ِرَدائِي َقَصْمُتُه())). )قال اهلل تعاىل: اْلكرِْبِ
ْبتجُ هالكه.  أي أذللته وأَهنْتجُه أو قرنَّ

والكربياء هو الرتفع عن االنقياد، وذلك ال يستحقه إال اهلل سبحانه؛ ألن كربياء ألوهيته هو يف استغنائه 

)١) صحيح: رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة عن أيب هريرة وابن ماجة عن ابن عباس يف صحيح اجلامع رقم: 43١١.
)٢) صحيح: رواه احلاكم عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 43٠9.
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ما عرف ربه اجلبار من مل يحبه مع كثـرة ما جرب من ك�صره و�صرت من عيبه.

عام سواه، وأما كل عبد، فال يستغني حلظًة عن بِرِّ مواله.
وأما العظمة فهو أن يستعظمه غريه، وذلك إذا كثر ما تعلنَّق به من اخلدم واحلشم، وإذا كان األمر كذلك 

كانت صفة )الكربياء( ذاتية، وصفة )العظمة( إضافية، والذايت أعل من اإلضايف.
لكن ملاذا شبنَّه الكربياء بالرداء، وشبنَّه صفة العظمة باإلزار؟

داء: ما يلبسه الرجل عل رأسه وكتفيه، وهذه األعضاء خمتصة بالرتفع والتكرب والظهور، واإلزار ما  الرِّ
داء  يلبسه الرجل من وسطه إىل قدميه، وهذه األعضاء خمتصة بالنزول واالنحطاط واخلفاء، ومعلوم أن الرِّ

أرفع درجة من اإلزار، فوجب أن تكون صفة الكربياء أرفع من العظمة.
ووجه آخرجُ للتمييز بني الكربياء والعظمة:

ا عليه؛ ولذلك فجُرسِّ  ً الكربياء يف حق البرش أشد قبًحا وأعظم جرًما وبالتايل عقوبة؛ ألنه يستدعي متَكربنَّ
ذلك،  تقتيض  فال  العظمة  وأما  اخللق،  أو  احلقُّ  هو  هنا  عليه  فاملتكربنَّ  الناس،  وغمط  احلق  بطر  بأنه  الكرب 

فاملعظِّم لنفسه يلحظ كامل نفسه ولو مل يرتفنَّع عل غريه.
ين: قال الشيخ حممد سعيد رمضان البوطي يف أحد خطبه عن أحد هؤالء املتجربِّ

»مرض واشتد به املرض، ثم وقع يف سياق املوت، فصاح يقول ملن حوله من أفراد أرسته: آتوين مسدًسا، 
س؛ ألقتل هذا الذي جاء! )يقِصد ملك املوت!( أين املسدس؟! آتوين باملسدنَّ

س«. وقىض نحبه وهو يصيح: آتوين املسدنَّ
الِكرْبَ الذي صاَحب صاِحبه حتى آخر حلظات حياته، فلم يفارقه، فأي شؤٍم أعظم من  وانظروا هذا 

؟! هذا؟ وأي عقوبة أَشدُّ

3- اعتزَّ باهلل
لــــــــه               ومـــــــن اأعــــــــوذ بــــــه ممـــــا اأحـــــــاذره يا من األــــــــوذ بـــــــه فيمـــــــــا اأوؤمِّ
ال يجرب النا�س عظًما اأنت كا�صره               وال يهي�صون عظًمـــا اأنت جابـــــــره

اجلبار كان، وما مل يشأ مل يكن! ما شاء 
يقول الشيخ عيل الطنطاوي:

ن رأى بعينه وسمع بأذنه، قال: ثني بعض مشاخيي عمنَّ »حدنَّ
بأن   ١83١ سنة  أيام  من  يوم  صبيحة  وأكربها،  دمشق  أحياء  أجل  امليدان[،  ]حي  يف  الصيحة  وقعت 

إبراهيم باشا قادم لزيارة عامِل الشام الشيخ سعيد احللبي يف مسجده.
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عرف ربه اجلبار من تقّوى به على ظلمه.

ه إىل السيف أرسع من لسانه إىل القول وعينه إىل  وإبراهيم باشا َمن قد علمت يف بطشه وجربوته، وَمن يدجُ
النظر، وَمن كان جباَر سورية وفاتها وسيدها.

ا رجله، فدخل عليه إبراهيم  وقد لقي الشيخ سعيد احللبي عامِل الشام يف عرصه، وقد كان يف درسه مادًّ
ك له ومل يقبض رجله، ومل يبّدل قعدته. وتأمّل الباشا ولكنه كتم  باشا ابن حممد عيل صاحب مرص، فلم يتحرنَّ

ة فيها ألف لرية ذهبية، وكانت يومئٍذ تعدل مليون ريال اآلن. أمله، وذهب فبعث إليه برصنَّ
ها الشيخ، وقال للرسول الذي جاءه هبا: قل للباشا: إن الذي يمدُّ رجله ال يمدُّ يده«)١). فردنَّ

4- توكل على اجلبار واْحتِم به
فيعلم أنه يركن إىل ركن شديد، وأنه يلجأ إىل ربٍّ نوايص اخللق كلهم بيده، وأنه لو اجتمعت عليه األمة 
عل أن ينفعوه بيشء لن ينفعوه إال بيشء قد كتبه اهلل له، ولو اجتمعوا عل أن يرضوه بيشء مل يرضوه إال 

بيشء قد كتبه اهلل عليه، فال خياف من اخللق طغوا، فإن الذي عظنَّمهم يف قلبه إنام هو الشيطان: ژ ٿ ٿ 
ٿ  ٿ ٹژ.

وكلام كان العبد أكثر افتقاًرا إىل ربه وعبودية له كلام كان جرب اهلل لكرسه أعظم، وكلام كان القلب ملتفًتا 
. إىل اخللق كلام َنَحت ذلك من افتقاره إىل ربه وعبوديته، فكان جربه أقلنَّ

5- حمبة اجلبار
بِلْت القلوب عل حب من أحسن إليها، فكيف وأنت ليس حمسٌن إليك عل احلقيقة إال اهلل، فهو الذي  ججُ
سطاء يف الطريق، لو مل يصل  يصلح لك شأنك كله، وكل إحسان وصل إليك هو من اهلل، وما البرَش إال وجُ

اخلري لك عن طريقهم لوصل عن طريق غريهم.
قال ابن القيِّم:

»من تدبنَّر حكمته سبحانه ولطفه وبره بعباده َوأهل َطاَعته يِف َكرسه هَلجُم ثمنَّ جربه بعد االنكسار، َكاَم يكرس 
. الَعْبد بالذنب، ويذله بِِه، ثمنَّ جْيربهجُ بتوبته َعَلْيِه ومغفرته َلهجُ

وكام يكرسهجُ بأنواع املصائب واملحن ثمنَّ جْيربهجُ بالعافية َوالنْعَمة، اْنَفتح َلهجُ َباب َعظِيم من َأْبَواب َمْعرَفته 
َو نفس َرمحته بِِه وبره ولطفه، وهو أعلم  وحمبته، َوعلم أنه أْرَحْم بعباده من الوالدة بَِوَلِدَها، وأن َذلِك اْلكرس هجُ
، ولكن الَعْبد لضعف بصريته ومعرفته بأسامء ربه َوِصَفاته اَل يَكاد يْشعر بذلك، وال ينال  بمصلحة َعبده ِمنْهجُ
رَضا املحبوب وقربه واالبتهاج والفرح بالدنو ِمنْهجُ والزلفى َلَدْيِه إالنَّ عل جرس من الذلة واملسكنة، وعل هذا 

)١) قصص من التاريخ ٢67/١ بترصف - عل الطنطاوي - دار املنارة للنرش والتوزيع.



71

الـجـبــــار

ما عرف ربه اجلبار من جتربَّ وتكربَّ وعال بالباطل.

قام أْمر املحبة، فال َسبِيل إىل الوصول إىل املحبوب إال بذلك«)١).

6- اجرب ك�صر املنك�صرين
أو  فقر  أو  حمنة  كرسته  بمن  وتلطنَّف  حولك،  من  كرس  واجرب  النعمة،  هذه  شكر  فأدِّ  كرسك،  اهلل  جرب 

ِبُّ أن يعاملك الناس به إذا انكرست. مصيبة، وعاِمله بام تجُ
قال ابن عريب وهو يرشح رِسنَّ قرب العبد من ربه يف سجوده يف معنى بعيد، لكنه لطيف: 

لة، فَأَمَرنا  »ملا جعل اهلل األرض لنا َذلوالً نميش يف مناكبها، فهي تت أقدامنا تطؤها هبا، وذلك غاية الذِّ
بالسجود وجه  فاجتمع  َغه عليها جرًبا النكسارها،  نجُمرِّ الوجه، وأن  ما عندنا وهو  أن نضع عليها أرشف 
العبد ووجه األرض، فانجرب كرسها، وقد قال اهلل تعاىل: »أنا عند املنكرسة قلوهبم«، فلذلك كان العبد يف 
تلك احلالة أقرب إىل اهلل تعاىل من سائر أحوال الصالة؛ ألنه سعى يف حق الغري ال يف حق نفسه، وهو جرب 

تِها«)٢). انكسار األرض من ِذلنَّ

ثالًثا: فادعوه بها مسألة وطَلًبا

قني«. »اللهم اغِفر يِل َوارمَحْنِي َواْجربين واْهِديِن وارزجُ
»سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة«. 

»اللهم اغفر يل ذنويب وخطاياي، اللهم أنعشني، واجربين، واهدين لصالح األعامل واألخالق، فإنه ال 
هيدي لصاحلها، وال يرصف سيِّئها إال أنت«.

 أسألك باسمك اجلبار..
نا.. يا كريم يا َرِحيم نَّ اجرب كرسنا، واكشف رضجُ

 أسألك باسمك اجلبار..
اجعل بعد الكرس جربا، وبعد العجُرس يرسا، وبعد الضيق والشدة سعة وَفَرجا.

 أسألك باسمك اجلبار..
أن تعلني سببا يف جرب كرس مريض أو يتيم أو مسكني أو مكروب أو أسري.

)١) مفتاح دار السعادة ٢4/١ - ابن قيم اجلوزية- دار الكتب العلمية.
)٢) فيض القدير ٢/68.
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عرف ربه اجلبار من جرَب ك�صر املنك�صرين واملكروبني.

ك رابًعا: حاِسْب نفسك تعِرف ربَّ

نادًراأحياًنادائام سابق باخلريات )دائاًم( - مقتصد )أحياًنا( - ظامل لنفسه )نادًرا( 

هل تدعو اهلل باجلرب كلام انكرست؟١

؟٢ هل تثق يف قدرة اهلل أن يقصم الظامل مهام عال وتربنَّ

هل ترىض بجرب اهلل لكرسك وإن مل يكن من جنس ما دعوَت به؟3

هل تتجربنَّ أو تتكربنَّ عل أحد من خلق اهلل؟4

هل تسعى بصدق يف جرب كرس من عرفت من املكسورين واملكروبني؟5
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ه من مل يتكربَّ على اأحد من خلقه. عرف ربَّ

وهو اسم من أسامء اجلالل، ومل يرد يف القرآن إال مرة واحدة.

ر أواًل: معنى اسم اهلل المتكبِّ

ه عن �صفات خلقه االأول: املنزَّ
»املتكرب: املتعايل عن صفات خلقه، املتكربِّ عل عتاهتم. والكربياء: العظمة وامللك. 

وقيل: هي عبارة عن كامل الذات، وكامل الوجود، وال يوصف هبا عل وجه املدح إال اهلل«)١).
ه عن كل صفات اخللق القارصة من التعب واجلهل والعجز.  فهو منزنَّ

والتاء يف املتكرب: تاء التفرد، والتخصص بالِكرب، ال تاء التعاطي والتكلف«)٢). 
ورشح هذا أن التاء إذا دخلت عل بعض الكلامت، فاملعنى أن االنسان املوصوف هبذا الوصف يفعل فعاًل 
غري الئٍق له، ومثاله: تتفاخر، تتعاىل، فالتاء هذه تدل عل التكلف، فهذا اإلنسان ليس أهاًل للفخر، وال أهاًل 
للعلو لكنه يتعاىل، فيلبس ثوًبا غري ثوبه، لكن التاء يف اسم املتكرب يف حق اهلل هي تاء التفرد واالختصاص.

د، وهنا يف اسم اهلل املتكرب هي تاء التفرد. التاء إًذا هلا معنيان: إما التكلُّف أو التفرُّ
لة  ومن هنا نخرج بنتيجة أن الكربياء ال يليق إال باهلل وحده؛ ولذا توعد اهلل املتكربين بالعقوبات املعجنَّ

لة. واملؤجنَّ

الثاين: الكربياء: االمتناع والرتفع عن االنقياد.
العوام يقولون: الل مالوش كبري.. يشرتي له كبري.

وعل  منه،  أكرب  أو  منه  أعلم  أو  منه  أقوى  هو  بمن  التعلق  إىل  إنسان  أي  يميل 
فاإللكرتونات  الكونية،  كاألجرام  البرشية  وغري  بل  البرشية،  النفوس  بِلت  ججُ هذا 
تدور حول النواة، والقمر يدور حول األرض، واألرض حول الشمس، وعل هذا 
فمن  العامل،  حول  واجلاهل  القوي،  حول  والضعيف  الكبري،  حول  يدور  فالصغري 

أكرب من اهلل!، ومن أقوى من اهلل!، ومن أعلم من اهلل؟! 
. واجلواب: ال أحد، وهلذا فهو سبحانه وحده املتكرب

)١) لسان العرب 3/٢١٠.
)٢) شأن الدعاء ص 48.
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ما عرف ربه من تكربَّ بعلمه اأو ماله اأو �صلطانه، ومل يتوا�صع للخلق.

ه عن الظلم الثالث: املتكرب: املنزَّ
فقد قال اهلل تعاىل:

ًما«))). ْمُت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرَّ »يا عبادي، إين حرَّ
فال يظلم ربُّك أحًدا. حاشاه، ولو كان مثقال ذرة، ال بعقوبة عل سيئاٍت مل يعملها العبد، وال هبضم 

ثواب حسناٍت َعِملها، بل جزاء ريب دائٌر بني الفضل والعدل.
الفضل هو معاملة من عمل احلسنات؛ ألن اهلل جيازيه هبا كام قال: ژ ۋ  ۅ ۅ ژ ]التوبة: ١٢١[ 
أي: بأحسن ژ ۉ ۉ ې ژ ]التوبة: ١٢١[، فيكمل جزاء عملهم األدنى بحيث يلحقه باألعل بكرمه 

وجوده.
ا كبرًيا. والعدل ملن اقرتف السيئات، وليس هناك احتامل ثالث )الظلم(.. تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ

الرابع: تكربَّ عن كل نق�س و�صوء
قال قتادة: 

»املتكرب أي: تكربنَّ عن كل رش«)٢).
وقال أيًضا: 

»املتكربِّ هو الذي تكربنَّ عن السوء والسيِّئات«)3).
فال يصدر عنه إال اخلري، وهلذا اشتجُهر عل ألسنة العوام وأقواهلم: كل الل جييبه ربنا كويس.. 

وقوهلم: ربنا مبيجيبش حاجة وحشة.
ولنا وقفة مع اسم الرب وعالقته باسم املتكرب.

رة، ووظيفة هذه  الرب يعني املجَُريب لعباده املصلح ألحواهلم، يربيهم بام جيري عليهم من أقداٍر حلوة أو مجُ
رٌّ ال يوافق هواك، فهنالك احتامالن: األقدار أن ترتقي بدرجاهتم عند اهلل، فلو نزل مثاًل بك قدٌر مجُ

إما أن يكون عقوبة عل ذنب، وإما أن يكون رفعة لدرجتك يف اجلنة.
االحتامل األول: عقوبة عل الذنب

ويكون هدف هذه العقوبة هو بناء )الذاكرة اإليامنية(.

)١) صحيح: رواه مسلم عن أيب ذر كام يف صحيح مسلم رقم: ٢577 – كتاب الرب والصلة واآلداب - باب تريم الظلم.
)٢) تفسري الطربي ٢8/37.

)3) شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ١8٠/١ - ابن قيم اجلوزية - ط دار املعرفة.
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عرف ربه املتكربِّ من اعرتف بجهله وا�صتفاد من غريه.

ولك أن تسائل نفسك: 
أذاقك املتكرب بعض قدره املجُرِّ كعقوبة عل ذنٍب سلف.. ملاذا؟!

واجلواب: 
لتكون أكثر حذًرا يف املرة القادمة، بعد أن اكتسبَت ذاكرة إيامنية قوية، فال تسقط 
ن يف ذهنك ارتباط رشطي بني وقوع  يف هذا الذنب مرة أخرى بسهولة؛ ألنه سيتكونَّ
وال  املقبلة،  املرة  يف  فيه  السقوط  فتتوّقى  الذنب،  هذا  يف  والوقوع  الربانية  العقوبة 

يستزلك الشيطان بالغد كام استزلك باألمس.
واالحتامل الثاين لسبب وقوع البالء: رفعة الدرجات.

ه  ة وأنت مستقيٌم عل أمر اهلل، فتفسري هذا الفعل من املتكرب -وهو املنزنَّ فإذا نزل بك يشء من األقدار املجُرنَّ
عن كل رش- أنه يريد أن يرفع درجتك، ويجُعل منزلتك عن طريق ثواب الصرب الال حمدود، ويف احلديث:
»إن العبد إذا سَبَقت له من اهلل منزلة، مل يبلغها بعمله ابتاله اهلل يف جسده، أو يف ماله، أو يف ولده«))).

وهكذا ترى أن كالًّ من القدرين احللو واملجُرِّ يلتقيان يف هدف واحد وهو إيصال اخلري إليك، إما بعقوبة 
لتنتبه أو رفعة درجة لرتتقي.

ة.. وحكمة ثالثة من أقدار اهلل امُلرَّ
من سنن اهلل يف الكون: النمو والِكرَب، فكل صغري سيكرب، ويبدأ ناقًصا ثم يكمل، واألرض يستصلحها 
األرض  يروي  ويظل  االستصالح،  فرتة  خالل  واحدة  ثمرة  منها  ينتظر  أن  دون  سنوات  عدة  يف  الفالح 
ر يف هناياهتا  تفكِّ أن  أن تكون نظرتك ألقدار اهلل،  أن تطرح ثامرها، فهكذا جيب  اجلرداء موساًم كاماًل قبل 

ومآالهتا، وال تنظر عند نزوهلا ملا تت قدميك، ويف احلال احلارضة دون احلال اآلتية.
وما أمجل قول أديب اإلسالم الفذُّ مصطفى صادق الرافعي: 

َرّبيه وتعينه عل تامه، وليس عليه إال الصرب  »ما أشبه النكبة بالبيضة تسب سجنًا ملا فيها، وهي توطه وتجُ
إىل مدة، والرضا إىل غاية، ثم تنقف البيضة فيخرج خلًقا آخر.

وما املؤمن يف دنياه إال كالفرخ يف بيضته، عمله أن يتكون فيها، وتامه أن ينبثق شخصه الكامل، فيخرج 
إىل عامله الكامل«)٢).

رة للذنوب، وقال األلباين: صحيح. )١) صحيح: رواه أبو داود يف سننه رقم: 3٠9٠ باب األمراض املكفِّ
)٢) وحي القلم للرافعي 97/٢ - ط دار االكتب العلمية.
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عى العلم ومل ُيِفْد �صيًئا من غريه. ما عرف ربه املتكربِّ من ادَّ

اخلام�س: املتكرب على عتاة خلقه واجلبابرة 
قال اهلل تعاىل:

ْبُته«))). »الكربياء ِردائي والِعزُّ إِزاري، فمن نازعني يف يشٍء منهام َعذَّ
قال ابن عريب: 

ته وفقره جلميع املوجودات، وأن قرصة النملة والربغوث تؤمله،  ! وهو يعلم عجزه وِذلنَّ »عجًبا للمتكربِّ
واملرحاض يطلبه لدفع أمل البول عنه، ويفتقر إىل كرسة خبز يدفع هبا أمل اجلوع عن نفسه، فَمْن صفته هذه كل 

يوم وليلة كيف يِصحُّ أن يدخل قلبه كربياء؟! ما ذاك إال للطبع اإلهلي عل قلبه«)٢).
فالتكرب كام ترى ال يليق إال باهلل وحده، فهو الرب وكل اخللق مربوبون، وهو الكامل املتفرد بصفات 
اجلامل واجلالل والكامل، وكل اخللق نقص وعجز وجهل، وهلذا كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يسبِّح ربه سبحانه ويثني 

عليه يف ركوعه وسجوده هبذا الدعاء: 
»سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة«))).

ثانًيا: فادعوه بها عبادة وعماًل

ع للخلق: 1- توا�صَ
من عرف ربه املتكرب تواضع لعباده وخلقه، فلم يفخر عل أحد.

يقول ابن القيم: 
»لو عرف ربه بصفات الكامل ونعوت اجلالل، وعرف نفسه بالنقائص واآلفات؛ مل يتكربنَّ ومل حيسد أحًدا 

عل ما آتاه اهلل«)4).
وقد أمرنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بام أمره به ربه: 

»إن اهلل أوحى إيلَّ أن تواضعوا حتى ال يفخر أحٌد عىل أحد، وال يبغي أحٌد عىل أحد«))).

)١) صحيح: رواه سمويه عن أيب سعيد وأيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 43١٠.
)٢) فيض القدير 484/4.

)3) صحيح: رواه النسائي يف الصـالة باب أذكار الركوع، وصححه األلباين يف صحيح النسائي رقم: ١٠٠4.
)4) أخرجه وكيع يف الزهد ٢/467.

)5) صحيح: رواه مسلم يف صحيحه رقم: ٢865 – كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها - باب الصفات التي يجُعرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة 
وأهل النار.
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عرف ربه املتكربِّ من خ�صع حلكمه و�صرعه ال لالأهواء وال ال�صهوات.

ت عائشة التواضع أفضل العبادة، فعنها  أهنا قالت: وقد سمنَّ
»تغفلون أفضل العبادة: التَّواضع«))).

ومكافأة هذه العبادة الرفعة يف الدنيا واآلخرة، والتكرب سبب لضد ذلك من الذل واملهانة. قال عبد اهلل 
 : بن مسعود

ًعا رفعه اهلل يوم القيامة، ومن تطاول تعظُّاًم وَضَعه اهلل يوم القيامة«)٢). »من تواضع هلل ختشُّ

عالمات!
ئل احلسن البرصي عن التواضع، فقال:   سجُ

»التواضع أن خترج من منزلك وال تلقى مسلاًم إال رأيَت له عليك فضاًل«)3).
ئل الفضيل بن عياض عن التواضع؟ فقال:   وسجُ

»خيضع للحق، وينقاد له ويقبله ممنَّن قاله، ولو سمعه من صبيٍّ قبله، ولو سِمَعه من أجهل الناس قبله«)4).
ئل أبو وهب املروزي عبَد اهلل بن املبارك: ما الِكرب؟ فقال: أن تزدري الناس، ثم سأله عن العجب،   وسجُ

فقال: أن ترى أن عندك شيًئا ليس عند غريك، ثم قال: 
ْجب«)5). ا من العجُ »وال أعلم يف املصلني شيًئا رشًّ

ِرِه بأنه أفاده، وإن استفاد   قال أيوب بن املتوكل: كان اخلليل بن أمحد رمحه اهلل إذا أفاد إنساًنا شيًئا، مل يجُ
من أحد شيًئا، أراه بأنه استفاد منه.

ًثا عن زمانه وما ساء فيه:  قال الذهبي متحدِّ
»صار طوائف يف زماننا بالعكس«)6).

2- توا�صع للحق
رفض احلكم الرشعي ما هو إال لوٌن من ألوان التكرب البرشي عل احلكم اإلهلي.

ولإلمام ابن القيم كالم نفيس عن التواضع للحق وصوره وأصناف الناس يف تكربهم عل احلق فيقول: 

)١) رواه وكيع يف الزهد 463/٢ ورجاله ثقات وإسناده صحيح.
)٢) أخرجه وكيع يف الزهد ٢/467.

)3) إحياء علوم الدين 3/34٢.
)4) شعب اإليامن ١٠/5١4.

)5) مدارج السالكني 34٢/٢.
)6) سري أعالم النبالء 43١/7 - ط الرسالة.
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ب من حكم ال�صارع احلكيم. ما عرف ربه املتكربِّ من اأُعِجب براأيه واتبع هواه وتهرَّ

»التواضع للدين هو: االنقياد ملا جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، واالستسالم له، واإلذعان. وذلك بثالثة أشياء:
األول: أن ال يعارض شيًئا مما جاء به بيشء من املعارضات األربعة السارية يف العامل، املسامة باملعقول، 

والقياس، والذوق، والسياسة.
فاألول: للمنحرفني -أهل الِكرْب من املتكلمني- الذين عارضوا نصوص الوحي بمعقوالهتم الفاسدة، 

وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل، إما َعْزل تفويض، وإما َعْزل تأويل.
ْمنا القياس عل  والثاين: للمتكربين -من املنتسبني إىل الفقه- قالوا: إذا عارض القياس النصوص، قدنَّ

النص ومل نلتفت إليه.
الذوق  عندهم  تعارض  فإذا  والزهد-  التصوف  إىل  املنتسبني  -من  املنحرفني  للمتكربين  والثالث: 

موا الذوق واحلال ومل يعبؤوا باألمر. واألمر، قدنَّ
ين املنحرفني -من الوالة واألمراء اجلائرين- إذا تعارضت عندهم الرشيعة والسياسة،  والرابع: للمتكربِّ

موا السياسة ومل يلتفتوا إىل حكم الرشيعة. قدنَّ
م أهل الكرب.  فهؤالء األربعة: هجُ

والتواضع: التخلص من ذلك كله«)١).
إن املتكرب يأنف من قبول احلق، وإذا قيل له اتق اهلل أخذته العزة باإلثم؛ ولذا جاء يف احلديث عن أبغض 

كلمة إىل اهلل عز وجل:
»وإن أبغض الكالم إىل اهلل أن يقول الرجل للرجل: اتق اهلل، فيقول: عليك بنفسك«)))

واملتكربِّ عن اتباع احلق مستوِجٌب لدعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص عليه! ففي حديث سلمة بن األكوع  أن رجاًل أَكل 
عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بِِشامله، فقال له النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكْل بِيمينك«.

قال: ال أستطيع.
. قال: »اَل استطْعَت«، ما منَعه إاِلنَّ الِكرْبجُ

قال: فام رفعها إىل فيه)3).
لنَّْت يمني  فشجُ اهلل دعاءه،  فاستجاب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  ا وعناًدا؛ ولذلك دعا عليه  ً تكربُّ الرجل ذلك  قال  وإنام 

الرجل!

)١) مدارج السالكني ٢/3١8.
)٢) صحيح: أخرجه البيهقي يف الشعب ورواه النسائي يف عمل اليوم والليلة كام يف السلسلة الصحيحة رقم: ٢598.
)3) صحيح: رواه مسلم يف صحيحه حديث رقم: ٢٠٢١ يف كتاب األرشبة، باب آداب الطعام والرشاب وأحكامهام.
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عرف ربه املتكربِّ من زاده علمه خ�صوًعا هلل وخ�صية له وتوا�صًعا للخلق.

العلم من أسباب الِكْبر
كثرًيا ما يكون العلم سبًبا للكرب، وقلياًل ما يكون سبًبا للتواضع!

قال أبو حامد الغزايل:
»وقد رضب وهب هلذا مثاًل، فقال: العلم كالغيث ينزل من السامء حلًوا صافًيا، 
واحلجُلو  مرارة،  املجُرُّ  فيزداد  طعومها،  قدر  عل  له  فتحوِّ بعروقها،  األشجار  فترشبه 
فيزيد  وأهوائها،  مهمها  قدر  عل  له  فتحوِّ الرجال،  تفظه  العلم  فكذلك  حالوة، 
املتكرب كرًبا، واملتواضع تواضًعا، وهذا ألن من كانت مهته الكرب وهو جاهل، فإذا 
حفظ العلم وجد ما يتكرب به، فازداد كرًبا، وإذا كان الرجل خائًفا مع جهله فازداد 
علاًم؛ علم أن احلجة قد تأكدت عليه، فيزداد خوًفا وإشفاًقا وذالً وتواضًعا، فالعلم 

َتَكربنَّ به«)١).  من أعظم ما يجُ
وما أحل قول الشاعر:

ــــــا�س العلم للرجـــــــل اللبيب زيـــــــادٌة               ونقي�صٌة للأحمــــــق الطياّ
ــــــا�س ِمْثَل النهار يزيد اأب�صار الورى               نورا وُيع�صي اأعيـــَن اخُلــفَّ

ومن هنا كان اجلاهل العامي -إذا تواضع هلل وَذلنَّ هيبة وخوًفا منه- أطوَع هلل من العامل املتكربِّ والعابد 
املجُْعَجب.

3- اعتذر اإن اأخطاأت
ألنك لست معصوًما من اخلطأ، فوجب عليك االعتذار عند اخلطأ يف حق غريك، لكن املتكربِّ ليس يف 

ة االعتذار. قاموسه كلمة آسف، وال يعرف ِسكنَّ
 وكم من زوٍج يف قلبه ِكرب، مل تطاِوعه نفسه عل االعتذار لزوجته إذا أخطأ يف حقها.

م اعتذاًرا واجًبا لعامل لديه أساء إليه دون وجه حق.  كم من مديٍر يف قلبه ِكرب، مل يقدِّ
 كم من أٍب يف قلبه ِكرب، ترفنَّع عن االعتذار البنه عن فورة غضب أو كلمة قاسية أمام أصحابه. 

ين: أين أنتم من قدوة اإلنسانية وأستاذ البرشية؟! يا كل هؤالء املتكربِّ
أين أنتم من املعصوم الذي ال خيطئ، ومع ذلك أعلن اعتذاره عل املأل، فقال ملسو هيلع هللا ىلص:

»إنام أنا بش! وإين اشرتطت عىل ريب عز وجل: أيُّ عبٍد من املسلمني شَتمُته أو سَببُته أن يكون ذلك له 

)١) اإلحياء 348/3.
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ا على اخللق. ً ما عرف ربه املتكربِّ من زاده علمه مترًدا على اهلل وجراأة عليه وتكربُّ

زكاة وأجًرا«))).

م اهلل للجبابرة 4- اأيِقْن بَق�صْ
: قال اهلل

ژژ ژ ڑ ڑ  ک ک   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻڻ ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ    ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ   ۇ ۆ  ۆ ۈ ژ ]فصلت: ١5، ١6[.
ژجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب  اهلوان:  العذاب وأعظم  أشد  فينتظرهم  اآلخرة  وأما يف 

مب ىب     يب جت حت خت ژ ]األحقاف: ٢٠[.

وقال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 
»حُيَش اجلبارون واملتكربون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس«))).

وهذا يثمر يف قلب املؤمن عدم االغرتار بقوة الكافر وجربوته؛ فإن اهلل عز وجل فوقهم وقاصمهم إذا 
أخذ املؤمنون بأسباب النرص ورشوطه.

5- تعلَّق باهلل وحده
حني يلوذ اإلنسان باملتكرب سبحانه وتعاىل، ويكون عنده هذا النوع من الثقة واليقني به سبحانه وتعاىل، 

تده ال خيضع ألحد، وال يصيبه االهنزام مهام لقي وواجه.. قلوب كهذه ال يتسلل إليها االهنزام.
ألست تسمعها كل يوم وترددها يف اآلذان: اهلل أكرب اهلل أكرب. 

اهلل األكرب من كل كبري.
ره، وال  إن اهلل أمرك برتديدها حتى تتملك نفَسك هذه املعاين، وتترشهبا وتيا هبا، فال تجُعظِّم شيًئا حقنَّ

ر شيًئا عظنَّمه. تقِّ

6- ابغ�س الِكرب
ويشهد ملا ذكره ابن القيم من أن معايص القلوب يف اجلملة أعظم من املعايص الظاهرة قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 

»لو مل تذنبوا، خِلْفُت عليكم ما هو أكرب من ذلك، الُعْجب«))).

)١) صحيح: رواه أمحد ومسلم عن جابر كام يف صحيح اجلامع رقم: ٢343.
)٢) مسند أمحد رقم: 6677، والبخاري يف األدب املفرد رقم: 568، وحسنه األلباين يف صحيح األدب املفرد رقم: 434.

)3) أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن، وهو يف السلسلة الصحيحة رقم: 658.
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ين. عرف ربه املتكربِّ من كره الِكرب واأبَغ�س املتكربِّ

ومن األحاديث النبوية يف هذا قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب«))).

يقول ابن القيم: 
»وأكثر املتنزهني عن الكبائر احلسية والقاذورات يف كبائر مثلها أو أعظم منها أو دوهنا، وال خيطر بقلوهبم 
أهنا ذنوب، ليتوبوا منها!. فعندهم من اإلزراء عل أهل الكبائر، واحتقارهم، وصوله طاعاهتم ومنتهم عل 
اخللق بلسان احلال، واقتضاء بواطنهم لتعظيم اخللق هلم عل طاعاهتم، اقتضاء ال خيفى عل أحد غريهم، 

وتوابع ذلك ما هو أبغض إىل اهلل وأبعد هلم عن بابه من كبائر أولئك«)٢).
سفيان بن  إبليس عل الطريق يقتفون األثر. قال  إبليس الذي أخرج به من اجلنة، وورثة  فالكرب ذنب 

عيينة:
»من كانت معصيته يف الشهوة َفاْرججُ له التوبة، فإن آدم عليه السالم عىص مشتهًيا فغفر له، وإذا كانت 

معصيته يف كرب َفاْخَش عل صاحبه اللعنة، فإن إبليس عىص مستكرًبا فلجُِعن«)3). 
الِكرب يف حقه أشنع وأقبح، والدليل  التكرب كلام كان  مات  الدنيوي، وفقد مقوِّ العبد  وكلام نقص مقام 

حديث أيب هريرة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»أربعة يبغضهم اهلل عز وجل: البياع احلالف، والفقري املختال، والّشيخ الّزاين، واإلمام اجلائر«))).

ب من أمثال هؤالء: وما أصدق القائل املتعجِّ
فخٌر بل ح�َصب، ُعْجٌب ِبل اأدِب               ِكرْبٌ ِبل �صَبٍب، هذا مـن الَعَجِب

ثالًثا: فادعوه بها مسألة وطلًبا

..  أسألك باسمك املتكربِّ
أن أكون يف عينك كبرًيا، ويف عيني صغرًيا.

..  أسألك باسمك املتكربِّ
أن ترَيين من الِكرب باحلق أو بالباطل.

)١) رواه مسلم رقم: ١47.
)٢) مدارج السالكني  ١/١86 .

)3) صفة الصفوة 54٠/٢.
)4) صحيح: رواه ابن حبان والنسائى واللفظ له كام يف صحيح اجلامع رقم: 893.
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ين، فحمل منهم جرثومة الكرب، فا�صتطال على اخللق. ما عرف ربه املتكربِّ من �صاحب املتكربِّ

..  أسألك باسمك املتكربِّ
ا عن االعرتاف بإساءيت إن أسأت. ً أن ترزقني شجاعة االعتذار عن اخلطأ إن أخطأت، وال تعلني متكربِّ

..  أسألك باسمك املتكربِّ
أن أتواضع للحق ولو بلغني ممن هو أصغر مني.

..  أسألك باسمك املتكربِّ
وتقهر  رضوانك،  بأنوار  ظجُلِمنا  ظجُلَمة  وتجُذِهَب  بغفرانك،  خطايانا  وتسرَت  بإحسانك،  سيئاتنا  تغمر  أن 

دَتنا إال لذيذ إحسانك ولطيف إنعامك. عدونا بِِعزِّ سلطانك، فام عونَّ

رابًعا: حاسب نفسك تعرف ربك

نادًراأحياًنادائام سابق باخلريات )دائاًم( - مقتصد )أحياًنا( - ظامل لنفسه )نادًرا( 

ا كان قدرهم الفضل عليك؟١ هل ترى للناس أيًّ

٢
( عن كل سوء يف أفعاله  هل يستقبل قلبك االبتالء موقنًا أنه خرٌي من )املتكربِّ

وصفاته؟

3
هل تنظر إىل األصغر منك عل أنه أقل منك ذنوًبا، وعل األكرب عل أنه أكثر 

منك يف العمل الصالح؟

هل ختضع حلكم الرشع يف كل معامالتك؟4

5
أو  أصغر  هو  ملن  ذلك  كان  ولو  اخلطأ،  عن  االعتذار  شجاعة  تلك  هل 

أضعف منك؟
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عرف ربه امللك من راآه وحده �صاحب املُْلك، فما اأذلَّ نف�صه لغريه، وال وقف اإال ببابه.

أوال: معنى اسم اهلل الملك

امللك )مخس مرات( يف القرآن، وورد اسم املليك يف موضع واحد وهو سورة القمر: ژڦ  ورد اسم 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ.

وامللك هو القادر عل الترصف استقالالً، فال يرجع إىل أي جهة، وال حيتاج أن يستشري أو يستأذن أحًدا 
يف فعل من أفعاله، فهو الفّعال ملا يريد، واملِلكجُ َأَعمُّ من املالك؛ فاملجُلك صفٌة لذاته، واملالكجُ صفٌة لفعله.

والذي يوَصف أنه َمِلٌك يرجع وصفه إىل ثالثة أمور:

1. �صفات امللك:
قال الزجاج: 

ذ أمره وترصفه يف ما يملكه، فامللك أعم من املالك،  لِكه، إذ ليس كل مالٍِك ينفجُ »امَلِلك: النافذ األمر يف مجُ
ك إنام استفادوا الترصف يف أمالكهم من جهته تعاىل«)١). واهلل تعاىل مالك املالكني كلهم، واملجُالنَّ

لِك اهلل،  ف يف مجُ فأما غري اهلل، فيجُسّمى مالًكا وملًكا عل املجاز، واملراد بذلك: أنك مأذون لك يف الترصُّ
تة. وأنه عارية مؤداة إليك بصورة مؤقنَّ

امللك  يشمل  امللك  وهذا  أحد،  ملكه  ينازعه يف  ب حلكمه، وال  معقِّ لقضائه، وال  رادنَّ  احلق ال  واملِلك 
الظاهر وامللك اخلفي )وهو ما يسمى بامللكوت(، كام يغطي الدائرة الزمانية األوسع: الدنيا واآلخرة.

مرة  شخص  مليون  مسائل  تتحمل  أن  تستطيع  فهل  األرض،  أهل  ملوك  أعظم  من  واحًدا  كنت  لو 
واحدة! خاصة لو كانت كل مسألة خمتلفة عن األخرى؟!

لَكك سينفد، فقاِرن  قطًعا لن تتحمل ذلك ألن ملكك ناقص؛ وألنك لو أعطيت كلنَّ واحٍد غَرَضه فإن مجُ
درة اهلل اخلارقة، وهو الذي قال عن نفسه: ژ ک ک گ گ گژ. هذا بِقجُ

يف صحيح مسلم:
َلُكْم َوآِخَرُكم وإنَسُكْم وِجنَُّكْم قاموا يف صعيٍد واِحد، فسألوين فأْعَطيُت كلَّ إنساٍن  »يا ِعباِدي َلْو أنَّ أوَّ

َّا ِعنْدي إالَّ كام ينقص امْلِْخَيُط إذا ُأْدِخل البحر«. مْسألته ما َنَقص ذلك مِم
قال السعد:

»وقينَّد السؤال باالجتامع يف صعيد واحد؛ ألن تزاحم األسئلة، وترادف الناس يف السؤال مع كثرهتم، 

)١) تفسري أسامء اهلل احلسنى ص 3٠ – الزجاج - ط دار الثقافة العربية.



91

الملك

ما عرف ربه امللك من اأذلَّ نف�صه للخلق، وتعلَّق باأبواب العبيد طمًعا ورغًبا.

إنجاح  تعرسُّ  أي:  وختييبهم،  حرماهنم،  يوجب  وذلك  ويدهشه،  منه،  املسؤول  يجُضِجر  بام  مطالبهم  وكثرة 
مطالبهم، وإسعاف مآراهبم. 

ملكه، وأن  قدرته سبحانه وتعاىل، وكامل  إىل كامل  إشارة  وفيه  وليس كذلك يف حقه سبحانه وتعاىل، 
ملكه وخزائنه ال تنفد، وال تنقص بالعطاء، ولو أعطى األولني واآلخرين من اجلن واإلنس مجيع ما سألوه 

يف مقام واحد«)١).
»ويف قوله »مسألته« إشارة إىل أهنا مسألة خاصة لكل سائل، وأهنم مل جيتمعوا عل مطلوب واحد«)٢).

، وينرص مظلوًما،  ج غامًّ ذنًبا، ويكشف كرًبا، وجييب داعًيا، ويفرِّ يغفر  ىص..فهو  َعدُّ وال تجُ تجُ مسائل ال 
ِذل  ويجُ ذلياًل،  ِعزُّ  ويجُ عورة،  ويسرت  عثرة،  ويقيل  مريًضا،  ويشفي  كسرًيا،  وجيرب  فقرًيا،  ويغني  عانًيا،  كُّ  ويفجُ

عزيًزا، ويجُعطي سائاًل، وَيردُّ غائًبا، ويقصم ظامًلا.
ث به جثا عل ركبتيه،  لقد بلغ من عظمة هذا احلديث أن راوي احلديث أبا إدريس اخلوالين كان إذا حدنَّ
كب! وِمن  وقد رواه عن أيب ذر  الذي رواه كذلك جاثًيا عل ركبته! فهو حديث مسلسل باجلثو عل الرُّ

فضله أن قال فيه اإلمام أمحد: 
ليس ألهل الشام حديث أرشف من هذا احلديث.

د بالسلب والعطاء المتفرِّ
امللك أن خيتص وحده بالسلب والعطاء، فإن إعطاء كل ملك أريض أو نزعه ال يكون إال  ومن صفات 

هلل.. قال ابن القيم:
»إن حقيقة امللك إِنام تتم بالعطاِء واملنع..

واإِلكرام واإِلهانة.. واإِلثابة والعقوبة.. والغضب والرضا.. والتولية والعزل..
وإِعزاز من يليق به العز، وإِذالل من يليق به الذل«)3).

: قال اهلل
ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ژ 

ڱ ڱ     ں ں ڻ ڻژ.

)١) اإلتافات السنية باألحاديث القدسية 6١/١ - عبد الرؤوف املناوي - ط دار ابن كثري دمشق- بريوت.
)٢) التنوير رشح اجلامع الصغري 596/7 - الصنعاين - ط مكتبة دار السالم، الرياض.

)3) طريق اهلجرتني وباب السعادتني ١٢3/١ - ابن قيم اجلوزية - ط دار السلفية.
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عرف ربه امللك من راأى نف�صه م�صتخلًفا على املال، واأمالكه معارٌة له.

ر ژ ڈ ژ ژ املشيئة يف آية واحدة أربع مرات؛ لينزع الوهم الذي يعرتي البعض أن مالًكا  وقد كرنَّ
غري اهلل يتحكم يف األقدار!

وإثابة، من غري  وتعذيًبا  وإماتة  وإحياء  وإعداًما  إجياًدا  يشاء،  ما  كيف  ملكه  يترصف يف  وحده  اهلل  بل 
مشارك له وال منازع وال ممانع.

وكلمة ژ ژژ: تدل عل أن ملكية غريه ما هي إال بطريق املجاز، كام ينبئ عنه لفظ )اإليتاء( الذي هو 
جمرد إعطاء عل سبيل )اإلعارة(، أما امللكية املطلقة فلله وحده.

وإياك أن تظن أن أحًدا قد ملك من الدنيا شيًئا إال بمشيئة اهلل، ولكن الناس إذا خرجوا عن طاعة اهلل 
سلنَّط عليهم من يسومهم سوء العذاب عقوبًة هلم ليتوبوا، واألمر كام قال احلسن البرصي: 

اج عقوبة من اهلل لكم، فال تقابلوا عقوبته بالسيف، وقابلوها باالستغفار«)١). »احلَجنَّ
وقال مالك بن دينار: 

قوبة«)٢). »كلام أحدثتم َذنًبا أحدث اهلل لكم من سلطانكم عجُ
ثم جاءت اآلية التي تليها لتدلل عل ملك اهلل بمعامل واضحة حمددة: ژڻ ۀ   ۀ ہ  ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ے ے   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   ۆ ژ.
وذكر إيالج الليل يف النهار وإيالج النهار يف الليل، ومسألة احلياة واملوت التي يعايشها الناس كل يوم 
ِذل، فلرياجع  ِعز ويجُ أمام أعينهم بوضوح كامل، لتقول: من استعظم عل قدرة اهلل أن يؤيت امللك وينزعه، ويجُ

هذه اآليات املتكررة يوميًّا واملشاَهدة لكل ذي عينني ليعترب ويتعظ، ويعلم حقيقة املجُلك اإلهلي.
ف يف  ولذا فاهلل وحده هو امللك احلق: ژۇ ۆ ۆ ۈژ ]املؤمنون: ١١6[ يعني: الذي يترصنَّ

ْلكه كيف يشاء ال ينازعه فيه أحد، إْن شاء بسط، وإْن شاء نزع، فهو وحده امللك احلق. مجُ
ونفس لفظ )اإليتــاء( جاء عل لســان نبي اهلل يوسف  الذي فهم عالقته باملجُلك، وأنــه ما هو إال 

مستخلف فيه، فقال:
ژۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېژ ]يوسف: ١٠١[

من حقائق يوم القيامة
وهناك من العباد من جيهل حقيقة املجُْلك، وسيظل جيهلها طوال حياته حتى يموت ويبعثه اهلل يوم القيامة، 

)١) صيد اخلاطر 4٠5/١ - ابن اجلوزي - ط دار القلم.
)٢) الدر املنثور للسيوطي 6١8/4 - ط دار الفكر.
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ا للمال، فاختال به على اخللق. ما عرف ربه امللك من راأى نف�صك مالًكا حقيقيًّ

ر احلقيقة اخلالدة أمام اخلالئق:  فيسمع اهلل  بنفسه يقرِّ
ژېئ   ىئ  ىئىئ ی ی ی ژ.

ويف اآلخرة.. يعرف الناس كلهم حقيقة املجُلك، واملجُلَك احلقيقي.. املؤمن والكافر.. الرب والفاجر: ژېئ   
ىئ  ىئىئ ی ی ی ژ ]غافر: ١6[.

نَزع منهم يوم القيامة كلُّ ما يملكونه، ويفقدون القدرة  ليس فقط ألهنم سمعوا امللك ينادي، بل وألنه يجُ
هم أمام اهلل. اجُّ عل التحكم يف ما يملكون، وحتى جوارحهم يفقدون السيطرة عليها، فتشهد عليهم وتجُ

وإليكم حديثني رصحيني عن مشهدين من مشاهد القيامة، ويتجل فيهام اسم امللك أمام اخلالئق أمجعني 
يف ساحة احلرش.

احلديث األول: 
يف صحيح مسلم عن عبد اهلل بن عمر  قال: 

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»يطوي اهلل عز وجل الساموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: 

أنا امللك.. 
أين اجلبارون؟!
أين املتكربون؟!

ثم يطوي األرضني بشامله، ثم يقول: 
أنا امللك.. 

أين اجلبارون؟!
أين املتكربون؟!«))).

احلديث الثاين:
عن عبد اهلل بن مسعود  قال: »جاء َحرْبٌ من اليهود إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 

يا حممد، إن اهلل يمسك الساموات يوم القيامة عل أجُْصبجُع، واألرضني عل أجُْصبجُع، واجلبال والشجر عل 
ن، فيقول: أنا امللك، أنا اهلل. هجُ أجُْصبجُع، واملاء والثرى عل أجُْصبجُع، وسائر اخللق عل أجُْصبجُع، ثم هيزُّ

)١) صحيح: رواه مسلم عن عبد اهلل بن عمر كام يف صحيح مسلم: ٢788.
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راء بال�صكر. عرف ربه امللك من اأدى عبودية ال�صراء بال�صرب كما يوؤدي عبودية ال�صَّ

فضِحك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ تعجًبا مما قال احلرب تصديًقا له، ثم قرأ:
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ژ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ژ ]الزمر: 67[«. 
وهلذا قال اهلل عن يوم القيامة:

ژڑ ڑ ک کژ.

ومع أن امللك دائاًم هو للرمحن، فلم خصنَّ يوم القيامة هبذه احلقيقة؟!
واجلواب: ألن قلوب كثري من الغافلني ال تستيقظ إال بعد فوات األوان! وعند رؤية هذه املشاهد فقط 

تنكشف احلقائق الغائبة للقلوب الغافلة.

2. �صفات العبد اململوك
لِكه  لك غريه يستلزم استقالله بترصفه يف مجُ العبد ال يملك شيًئا عل احلقيقة؛ ألن استقالله بالترصف يف مجُ
الشخيص، وهو ال يملك من ذاته وال أعضائه وال أجهزته وال أنسجته شيًئا، فكيف يملك شيًئا مما حوله؟! 

إن كان عاجًزا عن ملك نفسه فهو عن امتالك غريه أعجز.
قال تعاىل:

ژ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ے      ے  ژ.
وتعريف الناس يف اآلية بأهنم الفقراء -وإن كانت اخلالئق كلهم مفتقرين إىل اهلل- للمبالغة يف فقرهم؛ 
وكأهنم لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم إىل رهبم هم الفقراء وحدهم، وكأن افتقار سائر اخلالئق باإِلضافة 

عَتدٍّ به. إىل افتقار الناس غري مجُ
وهلذا قال ذو النون: 

»اخللق حمتاجون إليه يف كل َنَفٍس وخطرة وحلظة، وكيف ال! ووجودهم به وبقاؤهم به«)١).
وقال ابن القيم وهو يرشح معنى الفقر:

»)الفقر اسم للرباَءة من رؤية امللكة(: 
د رؤية امللك ملالكه احلق، فريى نفسه مملوكة هلل ال يرى نفسه مالًكا بوجه من  يعنى َأن الفقري هو الذى جيرِّ
الوجوه، ويرى أعامله مستحقة عليه بمقتىض كونه مملوًكا عبًدا مستعماًل يف ما أمره به سيده، فنفسه مملوكة، 
بل كل ذلك مملوٌك عليه،  أعامله،  لنفسه، وال ليشء من  مالًكا  فليس  العبودية،  بموجب  وأعامله مستحقة 

)١) تفسري النسفي 3/8٢.



95

الملك

كر دون ال�صراء بال�صرب. ما عرف ربه امللك من كان عبًدا فـي ال�صراء بال�صُّ

مستَحقٌّ عليه، كرجٍل اشرتى عبًدا بخالص ماله، ثم علنَّمه بعض الصنائع، فلام تعلمها قال له: اعمل وَأدِّ 
، فليس لك يف نفسك وال يف كسبك يشء. إيلنَّ

فلو حصل بيد هذا العبد من األموال واألسباب ما حصل مل ير له فيها شيًئا، بل يراه كالوديعة ىف يده، 
ه بيد عبده، مستودًعا مترصًفا فيها لسيده ال لنفسه، كام قال عبد اهلل ورسوله  وأهنا أموالجُ أجُستاِذه وخزائنه ونعمجُ
ف  وخريته من خلقه: )واهلل إيِن ال ُأعطي أحًدا وال أمنع أحًدا، وإِنام أنا قاسم أضع حيث ُأِمْرُت(، فهو مترصِّ
بَِيد  َأوامر سيده، فاهلل هو املالك احلق، وكل ما  ف العبد املحض الذي وظيفته تنفيذ  ىف تلك اخلزائن ترصُّ

خلقه إنام هو من َأمواله وَأمالكه وخزائنه أفاضها عليهم؛ ليمتحنهم ىف البذل واإِلمساك«)١).
ق بوصف  لَك له ىف الظاهر، لكنه غري متحقِّ والحظ قوله )رؤية امَلَلَكة( ألن اإِلنسان قد يكون فقرًيا ال مجُ
لًكا ال ينبغى ألََحٍد من  االفتقار املمدوح هنا، والذي ال يرى املجُلك إال هلل امللك احلق، وقد أويت سليامن مجُ
لٍك ظاهر،  بعده، ومثله أغنياءجُ األنبياء عليهم الصالة والسالم، وكذلك أغنياءجُ الصحابة، فكانوا أصحاب مجُ
ة ووديعة ىف أيدهيم ابتالهم اهلل هبا؛ لينظر هل  لكنهم سِلموا من رؤية املجُْلك لنفوسهم، فلم يروه إال عاِرينَّ
فون فيه ترصف العبيد أم ترصف املجُاّلك، وهل يعطون هلواهم ويمنعون هلواهم أم يعطون هلل ويمنعون  يترصنَّ

هلل، فوجود املال ىف يد العبد ال يقدح ىف افتقاره إىل ربه، وإِنام الذي يقدح ىف صحة افتقاره: رؤيته ملجُلِكه.

3. عالقة العبد اململوك مبلك امللوك
لكن ما حال هؤالء اخللق مع اهلل؟

ما عالقتك بمن يملكك؟ 
إهنا عالقة )العبودية(.

قال ابن تيمية:
.(٢(» ن كامل الذل وكامل احلجُبِّ ة يتَضمنَّ بجُودينَّ »ولفظ العجُ

قال ابن القيِّم:
»ومنشأ هذين األصلني عن ذينك األصلني املتقدمني، ومها مشاهدة املِننَّة التي تورث املحبة، ومطالعة 

عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام«)3).

)١) طريق اهلجرتني ١٠/١، ١١ بترصف يسري.
)٢) العبودية البن تيمية ١٠7/١ - ط املكتب اإلسالمي.

)3) الوابل الصيب من الكلم الطيب 8/١ - ط دار احلديث.
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عرف ربه امللك من اأدى حق اهلل عند ال�صلب والعطاء وال�صدة والرخاء.

وأرشف صفات العبد: صفة العبودية، وأحبُّ أسامئه إىل اهلل اسم العبودية كام ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 
»أحبُّ األسامء إىل اهلل: عبد اهلل وعبد الرمحن«)))..

والعبودية هي العملة الوحيدة الصاحلة للتداول يف سوق اآلخرة، وذلك يف الدور 
الثالثة: دار الدنيا، ودار الربزخ، ودار القرار؛ ولذا تنقطع فيها كل األسباب والعالقات 
التي كانت بني اخللق يف الدنيا، فكل من تعلنَّق بغري اهلل انقطع به أحوج ما يكون إِليه، كام 

قال تعاىل: 
ژ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھژ.

فال تبقى إال الصلة التي بينك وبني ربك.. وهي ِصَلة )العبودية(.
ق العبودية بحق حتى تكون عبد الرساء وعبد الرضاء، وعبد املنع وعبد العطاء.  ولن تقِّ

قال ابن القيِّم:
»فإن هلل تعاىل عل العبد عبودية الرضاء، وله عبودية عليه فيام يكره، كام له عبودية فيام حيب، وأكثر اخللق 

يعطون العبودية فيام حيبون.
والشأن )أي علو شأن العبد( يف إعطاء العبودية يف املكاره، ففيه تفاوت مراتب العباد، وبحسبه كانت 
منازهلم عند اهلل تعاىل، فالوضوء باملاء البارد يف شدة احلر عبودية، ومبارشة زوجته احلسناء التي حيبها عبودية، 

ونفقته عليها وعل عياله ونفسه عبودية.
هذا والوضوء باملاء البارد يف شدة الربد عبودية، وتركه املعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غري 

خوف من الناس عبودية، ونفقته يف الرضاء عبودية..
ولكن فرق عظيم بني العبوديتني.

فمن كان عبًدا هلل يف احلالتني، قائاًم بحقه يف املكروه واملحبوب، فذلك الذي تناوله قوله تعاىل: ژ ڌ 
ڌ ڎ ڎژ، فالكفاية التامة مع العبودية التامة«)٢).

فيعرتض عل  الكامل،  بصفات  مالكه  أو ال يصف  عبٌد،  أنه  العبد  ينسى  يقع حني  إنام  اإلشكال  وكل 
قضائه وقَدره.

واهلل تعاىل يقول:
ژ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ژ.

)١) صحيح: رواه مسلم وأبوداود والرتمذي عن ابن عمر كام يف صحيح اجلامع رقم: ١6١.
)٢) الوابل الصيب من الكلم الطيب 5/١، 6 - ط دار احلديث.
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ما عرف ربه امللك من اعرت�س على حكمه وجزع من ق�صائه.

قال اإلمام النسفي:
»ألنه املالك عل احلقيقة، ولو اعرتض عل السلطان بعض عبيده مع وجود التجانس وجواز اخلطأ عليه 
دنَّ سَفًها، فَمْن هو مالك امللوك ورب األرباب وفعله صواب كله؛  وعدم امللك احلقيقي الستجُقبِح ذلك، وعجُ

أْوىل بأن ال يجُعرَتَض عليه«)١).
وإذا كانت القاعدة اإلدارية تقول: املدير دوًما عل حق، فإنه من القبيح أن 
يكون هذا سلوكنا مع البرش مع ما فيهم من اجلهل والنقص، وال يكون هذا حالنا 

مع امللك احلق. 
فاهلل تعاىل ال يجُسأل عام يفعل؛ ألن العادة أن يسأل الكبري الصغري عن فعِله، 

وال أكرب من اهلل..
وأن يسأل اجلليل الذليل عن عمِله، وال أجلنَّ من اهلل..

وأن يسأل األعل مقاًما األدنى، وال أحَد أعل من اهلل يف أي يشء حتى يسأله.

شبهة سائل
سألني سائل:

ظللت ستة شهور أدعو لوالدي املريض أن يعافيه اهلل ويشفَيه، لكنه مات! 
أليس هذا عجيًبا؟!

فقلت له:
بل شأنك هو العجيب، فهل أنت عبدٌّ أم سيِّد!

هل أنت رشيك هلل يف ما خلق!
أأنت األعلم بام ينفعه وما يرضه أم اهلل!

أأنت األرحم به أم اهلل!
أأنت األحكم أم اهلل!

؟! وهل عقد عبوديتك معه نصنَّ عل أن يتعبنَّدك بالعطاء دون املنع، وبالنفع دون الرضُّ

)١) تفسري النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( 399/٢ - ط دار الكلم الطيب، بريوت.
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دا الكون بال �ُصلَطة اأو ع�صرية. عرف ربه امللك من كان عبدا هلل وحده، ف�صار �صيِّ

وشبيه ذلك: 
أن يقول قائل: مل ال يعاقب اهلل الكفار؟ 

وملاذا ال يقع العذاب عل املجرمني؟ 
ومل أمهل اهلل الظاملني؟! 

ط عل  والتسخُّ األقدار،  بعضهم: االعرتاض عل  الكثريين، وأورث  بال  الكالم خيطر عل  فِمثل هذا 
العزيز اجلبار، وهو يدل عل أهنم ال يعلمون طبيعة العالقة بني )امللك( و)العبد اململوك(.

فاعتقادك بامللك إذن يتعلَّق بمثلث له أضالع ثالثة:
ٌه عن اآلفات. ١. أنه ملك كامل الصفات منزنَّ

٢. أنك عبٌد مملوك، وما ترصفك يف ملك اهلل إال ترصف يف ما أعاره اهلل لك.
3. أن عالقتك به عالقة العبودية التامة، والرضا الكامل بتدبريه سبحانه.

ثانًيا: فادعوه بها عبادة وعماًل

الواجب االأول: ادفع �صريبة االأمالك
لٍك ملنَّكك اهلل إياه ما هو إال ابتالء:  كل مجُ

ژ مث      ىث يث حجژ.. والحظ قوله: ژ حجژ ال )ملنَّككم(.
فامذا ملنَّكك اهلل؟! 

ابدأ بام اشرتك فيه كل الناس: فقريهم وغنيهم، عزيزهم وذليلهم، سيدهم وخادمهم:
سمعك وبرصك، ومواهبك وقدراتك. 

ا منها، فال تجُسَلَبها؟! هذه كله أمالٌك ملنَّكك اهلل إّياها، فهل تستطيع أن تفظ أيًّ
واجلواب: كال.

قال ابن اجلوزي:
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ژ  اآليــة:  هــذه  »قــرأتجُ 

ڤژ ]األنعام: 46[، فالَحت يل منها إشارة ِكْدتجُ أطيشجُ منها:
فيجُعاَقب  باهلوى،  ْغاًل  شجُ أدركا  ما  حقائق  عن  بذهوهلام  يكون  فذلك  والبرص؛  السمع  معنى  عنى  وإن 
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ما عرف ربه امللك من طمع فـي ما فـي يد غريه وح�صده عليه.

اإلنسان بسلب معاين تلك اآلالت، فريى وكأنه ما رأى، ويسمع وكأنه ما سمع، والقلب ذاهل عام يتأذى 
راد به، ال يؤثر عنده أنه يبل، وال تنفعه موعظة تل، وال  به؛ فيبقى اإلنسان خاطًئا عل نفسه، ال يدري ما يجُ
يتفكر يف  وال  بالطبع مصالح عاجلته،  يالحظ  وإنام  مل؛  حيجُ أين  إىل  وال  منه،  املراد  ما  وال  أين هو،  يدري 
خرسان آجلته، ال يعترب برفيقه، وال يتعظ بصديقه، وال يتزود لطريقة، وهذه حالة أكثر الناس، فنعوذ باهلل 

من سلب فوائد اآلالت، فإهنا أقبح احلاالت«)١).
فانظر دائاًم لكل ما مَلكته اليوم بنظرتني: 

األوىل: 
أنه ال يمكنك الترصف فيه مطلًقا كيف شئت، بل قد تجُسَلبه يف أي حلظة.

الثانية: 
أن ترصفك فيه ابتالء وفتنة، وكلام زاد ملكك زادت فتنتك، وكلام اتسع سلطانك تضاعفت أعباؤك، 

وكلام طاب نعيمك زادت مسؤولياتك.

الواجب الثاين: ازهد فـي امللك
قال عبد اهلل بن مسعود: 

ة مردودة«)٢). ة، والضيف مرتل، والعاِرينَّ »ما أحد أصبح يف الدنيا إال وهو ضيف، وماله عاِرينَّ
وقال الراغب األصفهاين:

»فأعراض الدنيا عارية يف أيدي الناس مسرتدة، كام قيل:
وما املال واالأهلون اإال ودائع               وال بد يوًما اأن تــــرد الودائع
وهي من وجه منيحة: منحت اإلنسان لينتفع هبا مدة، ويذرها لينتفع هبا من بعده.

اإلنسان  لكن  فيها،  يرسف  ال  أن  بعد  هبا  واالنتفاع  استعامهلا  يف  له  ص  خِّ رجُ يده:  يف  وديعة  وجه  ومن 
جلهله ونسيانه ملا عهد إليه بقوله: ژ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ اغرت هبا، فظننَّ أهنا 
قد جعلت له هبة مؤبدة، فركن إليها واعتمد عليها، ومل يؤِد أمانة اهللنَّ تعاىل فيها، ثم ملا طجُولب بَردِّها تنع 
منه وضجر، ومل ينزع عنها إال بنزع روحه أو كرس يده، وبعضهم -وهم األقلون- حفظوا ما عهد إليهم، 
دنَّت منهم مل  ِ فتناولوها تناول العارية واملنيحة والوديعة، فأدوا فيها األمانة، وعلموا أهنا مسرتجعة، فلام اسرتجُ

)١) صيد اخلاطر ١١9-١٢٠.
)٢) الزهد لإلمام أمحد ١35/١- ط دار الكتب العلمية.
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عرف ربه امللك من ا�صرتزقه و�صاأله اإذا �صاق ملكه.

يغضبوا ومل جيزعوا، وردوها شاكرين ملا نالوه منها، ومشكورين ألداء األمانة فيها«)١). 
ها، فصربت حتى فاض صربها عل زوجها، وانقلب رًضا  بَِض ولدجُ وهذا ما فهمته امرأة أيب طلحة ملا قجُ

وسكينة فقالت له: 
ة، ثم قبضه إليه، فاحتِسب واصرِب.  إن اهلل عزوجل كان أعاَرك ابنك عارينَّ

الواجب الثالث: عزة النف�س 
ألنه ال خيرج عن سلطان امللك أمر من األمور، وال فعل من األفعال، وإال مل يثبت له املجُلك عل احلقيقة.

وهو ما جيعل املؤمن عفيًفا عام يف أيدي الناس، طامًعا بام يف يد امللك احلق.
قال خليد بن عبد اهلل العرصي عن املؤمن احلق:

، ذلياًل لربه، عزيًزا يف نفسه، غنيًّا عن الناس، فقرًيا إىل ربه.  تلقاه عفيًفا عن الناس، سؤوالً لربه عزنَّ وجلنَّ
ًبا: وقال قتادة معقِّ

»تلك أخالق املؤمن، هو أحسن معونة، وأيرس الناس مؤونة«)٢).
رٌّ منك بالديـــــن ال تخ�صعن ملخلوق على طمع               فاإن ذاك ُم�صِ
وا�صرتزق اهلل مما فـي خزائنه               فاإمنا هي بني الكاف والنـــــون

وهي عزة أوجب ما تكون للعلامء العارفني بمقام اهلل أكثر من غريهم، فعن سفيان بن عيينة قال: 
دخل هشام بن عبد امللك الكعبة، فإذا هو بسامل بن عبد اهلل، فقال له: 

يا سامل َسْلني حاجًة..
فقال له: إين ألستحيي من اهلل أن أسأل يف بيت اهلل غري اهلل.

، فسلني حاجًة، فقال له سامل:  فلام خرج يف أثره، قال له: اآلن قد خرجتجُ
حوائج الدنيا أم حوائج اآلخرة؟!

فقال: بل حوائج الدنيا.
فقال له سامل: ما سألتجُ من يملكها، فكيف أسأل من ال يملكها؟!«)3). 

املؤمن الصادق غناه من أن ثقته بام يف يد اهلل أوثق منه بام يف يد الناس؛ ولذا قال أبو سليامن الداراين: 

)١) الذريعة إىل مكارم الرشيعة ٢78/١ - أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين - ط دار السالم - القاهرة.
)٢) الزهد لإلمام أمحد 4١٠/١.

)3) صفة الصفوة ٢/446.
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م �صرعه واأمره. ما عرف ربه امللك من مل ُيحكِّ

»ال خري يف قلب يتوقنَّع قرع الباب، يتوقع إنساًنا جييء يعطيه شيًئا«)١).
امللك، فتقوى عل النطق  امللك يعلِّمك أنه ال أحد يملك من أمر رضك أو نفعك شيًئا إال  واإليامن باهلل 

بكلمة احلق، وال تبن يف مواجهة من ال يملك من أمرك فضاًل عن أمر نفسه شيًئا.
هذا عمر بن هبرية وايل يزيد بن عبد امللك عل العراق يستفتي احلسن البرصي يف مسألة، فيقول:

الديار األمر أجد  العصابة من أهل  يبلغني عن  العراق وعامله عليها، وقد  املؤمنني عل  إين أمني أمري 
ه عليهم، فيبلغ أمري املؤمنني  دنَّ عليهم فيه، فأقبض طائفة من عطائهم، فأضعه يف بيت املال، ومن نيتي أن أرجُ
ه، فال أستطيع َردنَّ أمره، وال إنفاذ كتابه، وإنام أنا رجل  دنَّ أين قد قبضته عل ذلك النحو، فيكتب إىل أن ال ترجُ

مأموٌر عل الطاعة، فهل علنَّ يف هذا تبعة ويف أشباهه من األمور، والنية فيها عل ما ذكرت؟!
فأجابه احلسن:

»حق اهلل ألزم من حق أمري املؤمنني، واهلل أحق أن يطاع، وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، فاعرض 
كتاب أمري املؤمنني عل كتاب اهلل عز وجل، فإن وجدته موافًقا لكتاب اهلل فخذ به، وإن وجدته خمالًفا لكتاب 

اهلل، فانبذه يا ابن هبرية!
اتق اهلل، فإنه يوشك أن يأتيك رسول من رب العاملني يزيلك عن رسيرك، وخيرجك من سعة قرصك إىل 

ضيق قربك، فتدع سلطانك ودنياك خلف ظهرك، وتقدم عل ربك، وتنزل عل عملك.. 
يا ابن هبرية.. إن اهلل ليمنعك من يزيد، وال يمنعك يزيد من اهلل، وإن أمر اهلل فوق كل أمر، وإنه ال طاعة 

َردُّ عن القوم املجرمني«)٢). يف معصية اهلل، وإين أحذرك بأسه الذي ال يجُ

د اهلل با�صم )امللك( الواجب الرابع: جمِّ
وقد جاءت األدعية واألذكار صحيحة متضمنة هلذا االسم اجلليل، والتوسل به إىل اهلل رب العاملني كام 

يف دعاء االستفتاح لصالة التهجد منه: 
»ولك احلمد، أنت ملك الساموات واألرض ومن فيهن«))).

وما ورد يف دعاء استفتاح الصالة وفيه: 
»اللَّهم أنت امللك ال إله إال أنت، أنت ريب وأنا عبدك، ظلمت نفيس واعرتفت بذنبي فاغفر يل ذنويب 

مجيًعا؛ فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت«)))..

)١) حلية األولياء وطبقات األصفياء ٢64/9 - أبو نعيم األصبهاين- ط دار الكتاب العريب - بريوت.
)٢) إحياء علوم الدين ٢/347.

)3) صحيح: البخاري رقم: ١١٢٠.
)4) صحيح: صحيح أيب داود عن عل بن أيب طالب رقم: 738.
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�س اأمره اإىل ملك امللوك. عرف ربه امللك من نفى عن قلبه ال�صكوك وفوَّ

بجُر كل صالة إذا سلنَّم:  وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف دجُ
»ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد، وهو عىل كل يشء قدير«)))..

ويف احلديث الرائع املاتع:
عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»من قال ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير، يف اليوم مائة مرة 
يت عنه مائة سيئة، وكانت له حرًزا من الشيطان يومه  كانت له عدل عش رقاب، وُكتَِبت له مائة حسنة، وحُمِ

ذلك حتى ُيميس، ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك«))).

م �صرع اهلل ال االأهواء.. الواجب اخلام�س: حكِّ
أال له اخللق واألمر..

فألن اهلل هو الذي خلق، فله األمر يف ما أراد وحكم، وإذا كان امللك املطلق إنام هو هلل وحده ال رشيك 
م طاعته عل طاعة من سواه، وحكمه عل حكم  له، فالطاعة املطلقة إنام هي له وحده ال رشيك له، فتجُقدنَّ

غريه، بل ال طاعة ألحد إال يف حدود طاعته، وال طاعة ملخلوق يف معصية امللك.
وملا كان من لوازم امللك هلل تعاىل احلكم والترشيع كان لزاًما عل العباد قبول حكم اهلل تعاىل ورشعه، 

ورفض ما سواه، واإلعراض عن التحاكم لغريه، فاحلكم هلل وحده.
وهذا معناه التزام احلكم القدري والرشعي اجلزائي..

 احلكم القدري: وهو الذي جيري عل العبد بغري اختياره، وال طاقة له بدفعه، وال حيلة له يف منازعته، 
قضائه  مقتىض  عل  تري  وغريها  واملعنوي،  املادي  بنوعيه  والرزق  واإلماتة  واإلحياء  واإلعدام  فاإلجياد 

وقدره، فهذا حق اهلل فيه أن يتلقاه العبد باالستسالم وترك املخاصمة واالعرتاض.
واحلكم الشعي: باحِللِّ واحلجُرمة، فقد أرسل اهلل رسله، وأنزل كتبه، ورشع رشائعه؛ ليسري اخللق عل 

حكم اهلل يف عقائدهم وأخالقهم وأقواهلم وأفعاهلم وظاهرهم وباطنهم، وهناهم عن جماوزة حكمه.
واحلكم اجلزائي: أي هو الذي له احلق أن يقول لك: لو فعلت كذا تؤجر بكذا، ولو فعلت كذا عوِقبَت 
لِكه أن له األحكام اجلزائية من إثابة الطائعني، وعقوبة العاصني، وكل هذه األحكام تابعة  بكذا، فمن تام مجُ

لعدله وحكمته، وكلها من معاين ملكه.

)١) صحيح البخاري يف الدعوات باب الدعاء بعد الصالة رقم: 633٠.
)٢) صحيح: رواه أمحد والشيخان والرتمذي وابن ماجة عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 6437.
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ما عرف ربه امللك من رفع �صكواه اإىل عبد مملوك بداًل من ملك امللوك.

الواجب ال�صاد�س: ا�صرب على البالء 
ة، فإذا  حني يتحقق العبد أن نفسه وأهله وماله وولده ِملٌك هلل عل احلقيقة، وأن اهلل جعلهم عنده عاِرينَّ
ته من املستعري، وإنام هو مترصف يف ما يملك ترصف العبد اململوك ال  أخذها منه فهو كاملعري يسرتد عارينَّ
اختبار  يف  نجح  كام  السلب  اختبار  يف  وينجح  ط،  يتسخنَّ وال  حازه  ما  لفقد  جيزع  ال  وهلذا  املالك،  ف  ترصُّ

العطاء.
ويف احلديث:

اللهم أُجْرين يف مصيبتي،  ژ..  ژڄ   ڄ ڄ  ڃ     ڃ    »ما من مسلم تصيبه مصيبة، فيقول ما أمره اهلل: 
واخلف يل خرًيا منها إال آجره اهلل يف مصيبته، وأخلف اهلل له خرًيا منها«))). 

الواجب ال�صابع: الدعاء

كل ما أردت وتننَّيت حقر أو عظم، من شفاء وصحة، أو أوالد وزوجة، أو مال 
وسعة رزق، أو نجاح يف حياة عملية أو زوجية، أو صالح يف دين مع ثبات ويقني.. 
كل هذا من يملك خزائنه إال اهلل؟! فكيف ترتك من يملك كل يش لتقف عل باب 

من ال يملك أي يشء!
هذا حديث عائشة  موقوًفا: 

.(٢(» هجُ مل َيَتَيرسنَّ ْ َيرسِّ ْسع، فإن اهلل عز وجل إن مل يجُ »سلوا اهلل كل يشء حتى الشِّ
 وكان بعض السلف يسأل اهلل يف صالته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلف شاته.

ويف اإلرسائيليات أن موسى  قال: 
»يا رب، إنه َلَتعِرض يل احلاجة من الدنيا، فأستحي أن أسألك، قال: َسْلني حتى ِملَح عجينك وَعَلف 

محارك«)3).
فاطلب من ملك امللوك وال تكن               يا ذا ال�صراعــة طالًبا من طالِب

ب االأ�صباب ال االأ�صباب  الواجب الثامن: توكل على م�صبِّ
باألسباب األرضية، لكن من  يتحقق  الذي يسبب األسباب، فمرادك  أنه وحده سبحانه وتعاىل  اعلم 

)١) صحيح: رواه مسلم وابن ماجة عن أم سلمة كام يف صحيح اجلامع رقم: 5764.
حه حسني سليم أسد، وأخرجه ابن السني رقم: 349 بسند حسن، وله شاهد من حديث أنس يف  )٢) مسند أيب يعل رقم: 456٠، وصحنَّ

فه. الرتمذي وضعنَّ
)3) جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديًثا من جوامع الكلم 39/٢- ابن رجب احلنبل – ط مؤسسة الرسالة - بريوت.
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عرف ربه امللك من ا�صتخاره فـي اأهون االأمور واأجلِّها.

يملك هذه األسباب إال املِلك؟!
واألسباب مطلوبة منك بل مفروضة عليك عل أن ال تقف حاجًزا بينك وبني اهلل، وقد تلك أسباًبا لكن 

يجُعطِّلها اهلل كام حدث مع نار إبراهيم  ألن اهلل أمرها بذلك.
وراجع رشيط ذكرياتك:

 كم عمٍل سعيَت إليه حثيًثا ثم نِدمت عليه!
 كم من ساٍع لسعادة بالزواج من حبيبة، فانقلبت حياته هبا جحياًم!

 كم من طالب رزق اتسع يف جانب، لكن ضاق عليه يف جوانب!
ِزَق هبم، ثم أرهقوه طغياًنا وكفًرا!  كم طالِب ولٍد وذرية رجُ

وهذا يدلُّ عل أن وجود األسباب تت يديك ال يضمن لك بلوغ مرادك كام كنت ترجو، إال أن يطرح 
فائدته  يسلب  أو  به  ينفعك  أن  القادر عل  السبب هو وحده  ملنَّكك  فالذي  فتنتفع هبا،  الربكة،  فيها  امَلِلك 

عنك؛ لذا فإياك أن يتعلق قلبك بالسبب بل تعلنَّق باملسبِّب.
ولذا يف صحيح مسلم جاء يف الرقية:

اهلل  باسم  َيْشفيك،  اهلل  حاِسٍد،  عنِي  أو  َنْفٍس  ُكلِّ  رشِّ  ِمْن  ُيْؤذيك،  ٍء  يَشْ ُكلِّ  ِمْن  أْرقيك،  اهلل  »بِاْسم 
أرقيك«))).

فواضح هنا تام الوضوح أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يرقي، لكن اهلل هو الذي يشفي
ژڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ژ..

ل: وتأمنَّ
عصا كانت سبًبا يف ثالثة:

إسالم سحرة فرعون، وتفجري املاء من الصخرة، وشق البحر ملوسى.
وقميٌص كان سبًبا يف ثالثة:

كشف كذب إخوة يوسف، ونجاته من كيد امرأة العزيز، ورد برص يعقوب.
ال  به  فتعلنَّق  األسبــاب،  بأهــون  ك  َنرَصَ نْصــَرك،  قضــى  إذا  سبحــانه!! 

باألسباب!!

)١) صحيح: صحيح مسلم رقم: ٢١86 باب الطب واملرض والرقى.
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ما عرف ربه امللك من مل ير مواهبه عطايا )ربانية( حتتاج اإىل زكاة.

الواجب التا�صع: النهي عن الت�صمي مبلك االأمالك اأو �صاِهْن�صاه 
ونحوها من األسامء التي تدل عل التكرب والعلو يف األرض.

قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إن أخنى األسامء يوم القيامة عند اهلل، رجٌل تسمى ملك األمالك«))).

قال ابن حجر: 
»واستدل هبذا احلديث عل تريم التسمي هبذا االسم لورود الوعيد الشديد، ويلتحق به ما يف معناه مثل 

خالق اخللق وأحكم احلاكمني وسلطان السالطني وأمري األمراء«)٢).
قال ابن القيم:

»وملا كان امللك احلق هلل وحده، وال ملك عل احلقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عند اهلل، وأغضبه 
له اسم )شاهان شاه( أي: ملك امللوك، وسلطان السالطني، فإن ذلك ليس ألحد غري اهلل، فتسمية غريه هبذا 

من أبطل الباطل، واهلل ال حيب الباطل.
وقد أحلق بعض أهل العلم هبذا )قايض القضاة( وقال: ليس قايض القضاة إال من يقيض احلق وهو خري 

الفاصلني، الذي إذا قىض أمًرا فإنام يقول له: كن فيكون«)3).

ثالًثا: فادعوه بها مسألة وَطَلًبا 

»اللُهم أنت امللُِك الَ إلَه إالّ أنت، أنت َريبِّ وأنا عبدك، َظلْمت نفيس َواْعرَتفت بَِذنبِي، فاغِفر يل ُذُنويِب 
مَجيًعا، إنُه الَ َيغِفُر الذُنوَب إالَّ أنت«))).

 يا ملك امللوك..
لَك اآلخرة ألنعم بجنتك. ره يف طاعتك، ومجُ لَك الدنيا ألسخِّ ارزقني مجُ

 يا ملك امللوك..
فني مقامك وأنك أصل الغنى واجلود. أوقفني ببابك وقوف العبد اململوك، وعرِّ

)١) إحياء علوم الدين ٢/347.
)٢) فتح الباري 59٠/١٠.

)3) زاد املعاد 3١١/٢.
)4) صحيح: رواه مسلم كام يف صحيحه رقم: 77١ - كتاب صالة املسافرين وقرصها - باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه.
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عرف ربه امللك من راأى مواهبه عطايا )ربانية( حتتاج منه اإىل زكاة.

 يا ملك امللوك..
اللهم وقد جعلتني مستخلًفا يف ملكك، فاجعلني زاهًدا يف ما ضمنَت يل، راغًبا يف ما طلبَت مني.

 يا ملك امللوك..
اجعل املال يف يدي ال يف قلبي، وأرين فيه شدة اختبارك، وال تعلني به من املفتونني بكثرة عطائك.

 يا ملك امللوك..
اللهم اجعلني أجود ما أكون بدنياي، وأبخل ما أكون بِديني عن كل ما يناله بسوء.

 يا ملك امللوك..
ِوجني ألحد من خلقك، واجعل استعانتي بك وحدك. ال تجُ

 يا ملك امللوك..
اجعل الدنيا يف عيني كام هي عندك، ال تساوي جناح بعوضة، واستعملني فيها يف ما كل يرضيك عني.

ك رابًعا: حاسب نفسك تعِرف ربَّ

نادًراأحياًنادائام سابق باخلريات )دائاًم( - مقتصد )أحياًنا( - ظامل لنفسه )نادًرا( 

هل ترى يف املال اختبار وفتنة شديدة قلنَّ من ينجح فيها؟١

هل أخرجت زكاة مواهبك وما منحك اهلل من عطايا مادية ومعنوية؟٢

هل تدبرت وتفكرت يف نعم اهلل عليك، وهو نظرت إليها نظرة االختبار؟3

هل طمعت يف ما يملك الناس أو حسدهتم عل ما يملكون؟4

َت إذا َنَزع املِلك ِمنَْك املجُلك؟ وهل تستسلم حلجُْكِمه وِحكمته؟5 هل تصربنَّ









110

هنيًئا لمن  عرف ربه 

ر والعلن، والُغربة والوَطن. عرف ربه الرقيب من ا�صت�صعر مراقبته له فـي ال�صِّ

الرقيب يف القرآن )ثالث مرات(: ورد اسم اهلل 
يف قوله تعاىل:

ژۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېژ ]املائدة: ١١7[

وقوله: 
ژک ک ک ک    گ گ ژ ]األحزاب: 5٢[

وقوله تعاىل: 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ 

ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ ژ ]النساء: ١[
وتعليًقا عل آخر آية:

تقوى اهلل حملها القلب، والقلب ال يراه إال اهلل؛ ولذا جاء التذكري باسم )الرقيب( يف ختام اآلية.. أي مل 
يزل عليكم رقيًبا حفيًظا، فيحيص عليكم أعاملكم، فصلة أرحامكم أو قطيعتكم هلا هي حمل نظر )الرقيب( 

سبحانه.

أواًل: معنى اسم اهلل الرقيب

يف اللسان:
والرتقب:  فاعل،  بمعنى  فعيل  شـيء،  عنه  يغيب  ال  الذي  احلافظ  وهو  الرقيب  تعاىل:  اهلل  أسامء  »يف 
تنتظر  مل  ومعناه   ،]94 ]طه:  ژ  ہ  ہ  ژۀ  تعـاىل:  قوله  ذلك  ومن  االرتقــاب،  وكذلك  االنتظار، 

قويل«)١).

الرقيب من املراقبة:
اهلل الذي يراقبك يف كل أحوالك، ويف ليلك وهنارك، ورسك وعالنيتك، وليست مراقبته لك وحدك، 

دة. بل لكل ما خلق، ولو كان حقرًيا ال يؤبه له، ولو كان ال تراه العني املجرنَّ
يقول اإلمام ابن القيم يف نونيته:

وهو الرقيُب على اخَلواِطر واللَاّواحظ َكيف باالأفعاِل باالأرَكاِن

)١) اللسان ١699/3.
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لع عليه. ما عرف ربه الرقيب من خانه فـي �صريرته، وكاأن اهلل غري مطَّ

قال الشيخ السعدي:
»)كيف باألفعال باألركان(: أي أنه إذا كان اهلل رقيًبا عل دقائق اخلفيات، ومطلًعا عل الرسائر والنيات 

كان من باب أوىل شهيًدا عل الظواهر واجلليات،وهي األفعال التي تفعل باألركان أي اجلوارح«)١).
وقد فرسنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإلحسان حني سأله جربيل، فقال: 

»أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك«. 
أراد باإلحسان اإلشارة إىل حسن مراقبة اهلل، فإننَّ من راقب اهلل يف كل أحواله أحسن يف أعامله.

قال تعاىل:
ژ ۇئ ۆئ        ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ      ی ی ی ی جئ مئ   ىئ يئ 

جبژ.
قال حممد املختار الشنقيطي:

»ورَضَب العلامء هلذا الواعظ األكرب والزاجر األعظم مثاًل ليصري به كاملحسوس، فقالوا: 
لو فرضنا أن ملًكا قّتاالً للرجال، سّفاًكا للدماء، شديد البطش والنكال عل من انتهك حرمته 
ظلاًم، وسّيافه قائم عل رأسه، والنطع مبسوط للقتل، والسيف يقطر دًما، وحول هذا امللك 
أو  بريبة  احلارضين هيم  أحًدا من  أن  ترى  فهل  وبناته،  وأزواجه  الذي هذه صفته جواريه 

بحرام يناله من بنات ذلك امللك وأزواجه، وهو ينظر إليه عامل بأنه مطلع عليه؟! 
ال، وكال! بل مجيع احلارضين يكونون خائفني، وِجلٌة قلوهبم، خاشعٌة عيوهنم، ساكنٌة 

جوارحهم خوًفا من بطش ذلك امللك.
وال شك -وهلل املثل األعل- أن رب السموات واألرض جل وعال أشد علاًم، وأعظم 
فإذا  امللك، ومحاه يف أرضه: حمارمه،  بطًشا، وأعظم نكاالً وعقوبة من ذلك  مراقبة، وأشد 
الحظ اإلنسان الضعيف أن ربه جل وعال ليس بغائٍب عنه، وأنه مطنَّلع عل كل ما يقول وما 

يفعل وما ينوي الن قلبه، وخيش اهلل تعاىل، وأحسن عمله هلل جل وعال«)٢).
ومن مراقبة اهلل لعبده مراقبته له يف أرشف املواضع، وهي الصالة؛ ولذا هنى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن االلتفات يف 

الصالة، وهو التفات العني الذي سبقه التفات القلب..

)١) رشح القصيدة النونية للسعدي ص89.
)٢) أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ١7١/٢ - حممد األمني الشنقيطي – ط دار الفكر.
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عرف ربه الرقيب من راقب ل�صانه وكلماته، وحا�صب نف�صه عليها اآخر كل يوم.

فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ال يزال اهلل عز وجل ُمقباًِل عىل العبد وهو يف صالته ما مل يلتفت، فإذا التفت انرصف عنه«))).

»وكأننَّ مقصود النبي ملسو هيلع هللا ىلص بذكر هذا: أن يستشعر املصل يف صالته قرب اهلل منه، وأنه بمرأى منه ومسمع، 
دُّ عليه جواب مناجاته له«)٢). ناٍج له، وأنه يسمع كالمه، ويرجُ وأنه مجُ

الرقيب معاملة هي دون معاملة البرش بكثري! وعاٌر عل عبٍد أن يعاِمل 
قيل خللف بن أيوب: 

أال يؤذيك الذباب يف صالتك فتطردها! 
فِسد علنَّ صاليت. د نفيس شيًئا يجُ قال: ال أعوِّ

قيل له: وكيف تصرب عل ذلك؟!
ّساق يصربون تت أسواط السلطان ليجُقال فالٌن صبور، ويفتخرون بذلك، فأنا قائٌم  قال: »بلغني أن الفجُ

بني يدي ريب، أفأترك لذبابة!«)3).

الرقيب مبعنى احلفظ:
ز عن الغفلة فيه، ورقيب القوم: حارسهم، وهو  د له، املتحرِّ ل بحفظ اليشء، املرتصِّ فالرقيب هو املجُوكنَّ

الذي يجُرِشف عل املراقبة ليحرسهم، ورقيب اجليش: طليعتهم، والرقيب: األمني.
قال الزجاجي:

الرقيب هو: احلافظ الذي ال يغيب عام حيفظه«)4). «
ومنه حديث ابن عمر أن أبا بكر قال: 

ًدا ملسو هيلع هللا ىلص يف أهل بيته«)5). »ارقبوا حممنَّ
وقول هارون:

ژڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ژ ]طه: 94[.

)١) صحيح: رواه أبو داود وأمحد وانظر صفة الصالة ص9٠.
)٢) فتح الباري رشح صحيح البخاري ١١٠/3 - ابن رجب احلنبل- مكتب تقيق دار احلرمني - القاهرة.

)3) إحياء علوم الدين ١5١/١.
)4) تفسري أسامء اهلل احلسنى ص5١.

)5) صحيح: رواه البخاري يف صحيحه رقم: 37١3 – كتاب املناقب- باب مناقب قرابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، ومنقبة فاطمة  بنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
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ما عرف ربه الرقيب من اأطلق ل�صانه دون ح�صاب، فجعله م�صغواًل بالُفح�س واالغتياب.

ثانًيا: فادعوه بها عبادة وعماًل

حظه من هذا االسم )املراقبة(.
                                                                                                                                                         

اإلنسان  وتجير  القلب،  من  الرياء  بذرة  تستأصل  والمراقبة 
ه كما  من أن يكون ذا وجهين، وتجعله عبًدا هلل حقا في ِسرِّ
في عالنيته، وتعينه على بلوغ مقام اإلحسان، وتغرس الرقابة 

الذاتية في المجتمع، وُتَرّبيه على خشية اهلل وحده.

ما املراقبة؟
يقول ابن القيم:

»املراقبة: دوام علم العبد وتيقنه باطالع احلق عل ظاهره وباطنه«)١).
ويكفي املراقبة رَشًفا أن ثالثة من السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله هم من أبطاهلا، فالرجل الذي ذكر 
اهلل خالًيا ففاضت عيناه، والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهلل، والرجل الذي 
الرقيب. ق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما أنفقت يمينه.. كل هؤالء استشعروا جالل اسم اهلل  تصدنَّ

قال اجلنيد: 
قجُ باملراقبة من خياف عل فوت حظه من ربِّه عز وجل«)٢). »إنام يتحقنَّ

احترس، أنت مراقب!
من يكرس اليوم إشارة مرور يف دولة أوروبية يكون عل ثقة أنه قد تم تصويره، وتسجيل موعد خمالفته 
باليوم والساعة والدقيقة، وأنه سيتم تغريمه عاجاًل أو آجاًل؛ ولذا يبادر بدفع الغرامة خمتاًرا قبل أن يدفعها 
طريق  عن  خمالفته  تسجيل  وتم  املباحات؟!  حاجز  وتاوز  مات؟!  احلرجُ إشارة  كرس  بمن  فكيف  ا،  مضطرًّ

اسب عليه يوم الدين؟! م وحيجُ مالئكة كراٍم كاتبني، ليجده منشوًرا أمام عينيه ليغرنَّ
من يدخل اليوم متجًرا كبرًيا فيه كامريات مراقبة ملكافحة الرسقة لن جيرؤ عل أن تتد يده لتناول ما ليس 
الرقيب ال يغفل عنه  له، بينام يرسق من صالته، وينتهب من ثروة حياته، وهيدم يف إيامنه كل يوم، مع أن 

حلظة وال يغيب.

)١) مدارج السالكني ٢/65.
)٢) إحياء علوم الدين 397/4.
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عرف ربه الرقيب من ا�صت�صعر مراقبة ربه له اأثناء عمله فاأح�صنه واأتقنه.

من جيتهد يف عمله ألن رقابة مديره عليه لصيقة أو ألنه مطالٌب بأداء واجبات ثقيلة قبل هناية الشهر، فإنه 
ال يفرت وال يكسل، فكيف بمن وقع تت رقابة »الرقيب« عل الدوام، وقد طالبه بواجبات تجُلِزمه، وإن مل 

د الفصل أو اإلنذار. ها فليس له إال النار، وليس جمرنَّ يؤدِّ
نحن اليوم يف أمسِّ احلاجة إىل أن نراقب اهلل املطنَِّلع علينا يف كل أوقاتنا وأحوالنا، فنعبد اهلل كأننا نراه، 
ويراك  إليك،  ينظر  عرشه  فوق  مستٍو  اهلل  ترى  وكأنك  ِشفت،  كجُ قد  والسامء  انجلت،  قد  ب  احلججُ وكأننَّ 
تجُب، تكتبها املالئكة الكاتبون، وتقيِّد ما تراه  لة يف السِجالت والكجُ ويسمعك، ويراقبك مراقبة دقيقة مسجنَّ

منك ولو كان األنني!
الرقيب من أمثال هؤالء: نحتاج إىل الذين عرفوا اليوم اسم 

 زوٌج يراقب اهلل يف أهله، فيجُحِسن إليهم ويكون يف ِمْهنتهم.
 زوجة تراقب اهلل يف زوجها، فتحفظه يف نفسها وماله، يف غيبته وحرضته.

 موظٌف يراقب اهلل يف ِصدقه وأمانته مع اجلمهور.
 عامٌل يراقب اهلل يف سلعته، فال يغشنا وإال ما كان منا.

لبِس احلقنَّ بالباطل، أو يجُدلِّس   شيٌخ يراقب اهلل يف النطق بكلمة احلق، وال يجُ
به عل الناس.

1( راقب خواطرك
ومراقبة اهلل تعاىل تقتيض أن حيرتس املرء من خواطره؛ ألهنا نقطة البداية يف أي عمل، فمن كانت خواطره 
خالًيا!  كنت  لو  خاصة  تشتهي  ما  كل  يف  العنان  خليالك  تطلق  فال  السوء،  إىل  قدميه  ت  جرنَّ سوٍء  خواطَر 
ك واشغل نفسك بعمل آخر، واقطع بِذاك الطريَق عل  وكلام راودتك تلك اخلواطر وأحالم اليقظة، فتحرنَّ

الشيطان.. سارق اإليامن.
وقد تنبنَّه ابن مرسوق هلذه اخلطوة األوىل من خطوات الشيطان، فقال: 

»من راقب اهلل يف خواطره، عَصَمه يف حركات جوارحه«)١).

2( راقب نّياِتك
يا هذا..

طاعة اهلل بالقلب قبل القالِب!

)١) صفة الصفوة ٢/3١9.



115

الرقيب

ئات. ما عرف ربه الرقيب من عمي قلبه عن مراقبة رب االأر�س وال�صماوات، فَرَتع فـي اأر�س ال�صيِّ

فانظر ما خالط قلبك وأفسد نيتك، واجعل اهلل غايتك، ورضاه قبلتك.
الرقيب أن يراقب نفسه قبل أي عمل صالح، فيسأل نفسه أوالً:  وعل من أحىص اسم اهلل 

هل حرضت يل فيه نية؟
وذلك لئال يضيع هباًء أو ينقص أجره؟

وقد امتنع مجاعة من السلف عن مجلة من الطاعات إذ مل ترضهم فيها النية، فهذا:
ابن سريين مل يجُصلِّ عل جنازة احلسن البرصي، وقال: ليس ترضين نية.

ومات مّحاد بن سليامن وكان أحد علامء أهل الكوفة، فقيل للثوري: أال تشهد جنازته؟! فقال: لو كان 
يل نية لفعلت.

ث، وال يجُسأل فيبتدئ! فقيل له يف ذلك،  ث فال حيدِّ دِّ ث إال بِنِية، وكان يجُسأل أن حيجُ دِّ وكان طاووس ال حيجُ
ث بغري نية! إذا حرضتني نية فعلت)١). فقال: أفتحبون أن أجُحدِّ

وهذا تفيز عل استجالب النوايا الصاحلة والتدريب عليها حتى ال نجُميض عماًل بغري نية.
فإذا حرضت النية فاسأل نفسك السؤال الثاين: 

كني فيه هوى الننَّفس ورؤية الناس أم رضا اهلل؟!  هل حرنَّ
فإن كان اهلل أمضيته، وإالنَّ تركته، وهذا جوهر اإلخالص.

قال احلسن: 
ر«)٢). ه، فإن كان هلل مىض، وإن كان لغريه تأخنَّ »رحم اهلل عبًدا وقف عند مهنَّ

وحتى الداعية إىل اهلل قد يرائي، فال يدعو اخللق إىل اهلل، بل يدعوهم إىل نفسه؛ طالب حظوٍظ دنيوية 
ْهرة؛ زادت  وحيسبها أجُخَروية، ولذا فكلام عال ذكره بني الناس؛ اقرتب من االنتكاس. وكلام ارتقى مدارج الشُّ

جراحات دينه ودنا مرصع يقينه. 
فإن حرضت النية اخلالصة يف العمل الصالح، فاسأل نفسك السؤال الثالث:

دت فيه نّيايت الصاحلة؟!  هل عدنَّ
ا: بيِّض الصفحات.. قال أبو حامد الغزايل وهو يرضب لنا مثاًل إرشاديًّ وهذا مما يجُضاِعف احلسنات، ويجُ

أعامل  نيات كثرية حتى يصري من فضائل  فيه  ينوي  أن  فإنه طاعة، ويمكن  املسجد  القعود يف  »ومثاله 

)١) إحياء علوم الدين 374/4 فيه ذكر هذه األقوال الثالثة وغريها.
)٢) خمترص منهاج القاصدين 373/١ - ابن قدامة املقديس – ط دار البيان بدمشق.
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عرف ربه الرقيب من علم اأن كل كلمة عليها رقيب عتيد.

بني.. املتقني، ويبلغ به درجات املقرنَّ
أوهلا: أن يعتقد أنه بيت اهلل، وأن داخله زائرجُ اهلل، فيقصد به زيارة مواله.

وثانيها: أن ينتظر الصالة بعد الصالة، فيكون يف مجلة انتظاره يف الصالة. 
، وهو  ب بكف السمع والبرص واألعضاء عن احلركات والرتددات، فإن االعتكاف كفٌّ وثالثها: الرتهُّ

ب. يف معنى الصوم، وهو نوع تَرهُّ
ورابعها: عكوف اهلم عل اهلل، ولزوم الرس للفكر يف اآلخرة، ودفع الشواغل الصارفة عنه باالعتزال 

إىل املسجد.
وخامسها: التجرد لذكر اهلل أو الستامع ذكره وللتذكري به.

وسادسها: أن يقصد إفادة العلم بأمر بمعروف وهني عن منكر؛ إذ املسجد ال خيلو عمن ييسء يف صالته 
أو يتعاطى ما ال حيل له، فيأمره باملعروف ويرشده إىل الدين، فيكون رشيًكا معه يف خريه الذي يعلم منه، 

فتتضاعف خرياته.
وسابعها: أن يستفيد أًخا يف اهلل، فإن ذلك غنيمة وذخرية للدار اآلخرة. 

وثامنها: أن يرتك الذنوب حياًء من اهلل تعاىل، وحياًء من أن يتعاطى يف بيت اهلل ما يقتيض هتك احلرمة.
فهذا طريق تكثري النيات، وِقْس به سائر الطاعات واملباحات؛ إذ ما من طاعة إال وتتمل نيات كثرية«)١). 

هيا.. فامليدان مفتوح، والنوايا فتوح، ويف ذلك فليتنافس صاحب كل قلٍب طموح!

3( راقب ل�صانك
قال تعاىل عن ألفاظ اللسان: 

ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ژ.

َرقيٌب: أي َمَلٌك يراقب عمله، وَعتِيٌد أي حارض.
قال عطاء بن أيب رباح: 

وَل اْلَكاَلِم ما عدا كتاب اهلل تعاىل  ون فجُضجُ دُّ ون فجُضول الكالم، وكانوا يعجُ »إِننَّ َمْن َكاَن قبلكم كانجُوا َيْكَرهجُ
دنَّ ِمنَْها.  تِي اَل بجُ نَْكٍر، َأْو َتنْطِقجُ حِلَاَجتَِك يِف َمِعيَشتَِك النَّ وسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، أو َأمًرا بِمعروٍف، أو هَنًْيا عن مجُ

ْم َحافِظِنَي ژ ڍ ڌژ ]ااِلْنِفَطاِر: ١١[ ژٿ ٿ ٹ  ٹ      ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   وَن َأننَّ َعَلْيكجُ نِْكرجُ َأتجُ
تي َأْماَلَها َصدر هناره كان أكثر ما  ْت َصِحيَفتجُهجُ النَّ ڦ ڦ ڦ ژ ]ق: ١7، ١8[ أما يستحي أحدكم إَِذا نجُرِشَ

)١) إحياء علوم الدين 4/37٠، 37١.
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ما عرف ربه الرقيب من اأطلق ل�صانه دون ح�صاب اأو رقيب.

فيها ليس من أمر دينه وال دنياه!«)١).
ًرا حني قال:  ر عبد اهلل بن عمر  بعض تطبيقات فقه األولويات مبكِّ ولذا قرنَّ

جل لِساَنه«)٢). ر الرنَّ »إِننَّ َأَحقنَّ ما َطهنَّ
ختزن  كام  لسانك  »واخزن  بقوله:    العاص  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  وصية  طبنَّقنا  ولو 
نفقتك«)3)، ملا تكلنَّمنا إال قلياًل، ويف ما يعنينا، فتِجد الرجل حريصا عل ماله؛ ال ينفقه إال يف 
ما يعود عليه بالنفع، ولكنه مرسف يف أقواله وكلامت لسانه، ينفقها يف ما ينفعه وما يرضه، 

ولعل حتفه يف كلمة من كلامته.
قال اإلمام الذهبي: 

فيه أجر،  الذي  املستحب  أم ال يكتبان إال  امللكان،  املباح، هل يكتبـه  الكالم  العلمـاء فـي  »واختلف 
واملذموم الذي فيه تبعة؟ والصحيح كتــابة اجلميع لعمــوم النص يف قوله تعاىل: ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ 
الباعثة  الرسائر  وأما  النطق،  يكتبان  بل  واإلخالص،  النيات  عل  اطالع  امللكني  إىل  ليس  ثم  ڦ ڦژ 

للنطق، فاهلل يتوالها«)4).
الرقيب يعلم نوايا العباد وبواطن األرسار! ومن غري 

4( راقب معا�صيك
كلام ورد الذنب عل خاطرك، فاستعذ باهلل، واستِح من الرقيب، ولينبعث الوجل يف قلبك، فتنيب لربِّ 

العاملني.
ويف احلديث:

عملها  فإن  ارقبوه،  فقال:  به،  أبرَصُ  وهو  بسيئة،  يعمل  أن  يريد  عبدك،  ذاك   .. ربُّ يا  املالئكة:  »قالت 
اي«))). فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنام تركها ِمْن َجرَّ

اي«، أي: ابتغاء وجهي. ومعنى »ِمْن َجرَّ
وهذا يدل عل أن َمْن قَدر عل الذنب، ثم ترَكه هلل تعاىل، فهذا يجُكَتب له حسنة؛ ألن ترك املعصية هبذا 

القصد عمٌل صالح.

)١) صفة الصفوة ١/4١5.
)٢) إحياء علوم الدين ١١5/3.

)3) مسند ابن أيب شيبة ١٢8/7 برقم: 347١3.
)4) سري أعالم النبالء 84/9.

)5) صحيح: رواه أمحد ومسلم عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 4356.
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عرف ربه الرقيب من علم اأنه حتت رقابة ل�صيقة ال تغيب عنه حلظة.

فأما إِن َهمنَّ بمعصية، ثم تركها خوًفا من املخلوقني، أو رئاء الناس، أو لئال يسقط يف نظرهم، فإن اهلل 
معاقبه، ألن تركه مل يكن هلل بل للناس.

ر يا مذنًبا يف اخللوات: وتذكنَّ
إذا حصل لك قبول اخللق مع كِذبِك، فام حصل لك قبول اهلل بل سرته.
أما بلغك أن الرقيب ينظر إىل قلبك ال صورتك، وخلوتك ال جلوتك.

ك نظر اخللق أكثر من نظر اخلالق. ِمنَّ أما تستحي أن هيجُ
ويكون منظرك أمام اخللق مجيال، وأمام احلق قبيحا.

م الظاهر مع فساد األساس: الباطن. وأن ترمِّ
وحيك!!

5( راقب اأعمالك
خلق اهلل اخللق ليختربهم بإحسان العمل ال بكثرته، وهلذه احلكمة الكربى سأل جربيل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن 
هذا ليجُعلِّمه ألصحابه فقال: »أخربين عن اإلحسان«، فبنينَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن الطريق إىل ذلك الواعظ والزاجر 

، والعلم بأنه ال خيفى عليه يشء من فعل خلقه، فقال له:  األكرب الذي هو مراقبة اهلل عز وجلنَّ
»اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك«))).

واستشعار مراقبة اهلل يف األعامل خري باعث عل اإلخالص.
اد خراسان قد سمع أبا عثامن احلريي النيسابوري يقول يوًما عل  هنَّ بنَّاد وزجُ كان أبو عمرو بن ُنَجْيٍد أحدجُ عجُ

املنرب: علنَّ ألف دينار، وقد ضاق صدري، فمىض أبو عمرو إليه يف الليل بألف دينار، وقال: اقض دينك.
فلام عاد وصعد املنرب، قال: نشكر اهلل أليب عمرو؛ فإنه أراح قلبي، وقىض َدْيني، فقام أبو عمرو، فقال: 
ه، فافعل، فلام كان يف  م بَردِّ ، فإن رأيت أن تتقدنَّ أهيا الشيخ، ذلك املال كان لوالديت، وقد شقنَّ عليها ما فعلتجُ

الليل عاد إليه، وقال له: 
رين!«)٢). ْذهجُ وال تذكجُ »ملاذا شهرتني بني الناس؟! فأنا ما فعلت ذلك ألجل اخللق، فخجُ

مراقبة المدير
، وقد ملح يف بعض العامالت تكاساًل، وكن يعملن يف قسم التعبئة  كنت أعمل يف مصنع فيه مدير ذكيٌّ

)١) أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ١7١/٢- حممد األمني الشنقيطي – ط دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.
)٢) صيد اخلاطر ص 369.
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�س بثوب الرياء ومراعاة اخللق. ما عرف ربه الرقيب من تلبَّ

ل إنتاجية ثابتة كل ساعة، فمرنَّ عليهن يوًما، ووقف يراقبهن ملدة عرش دقائق، فلام رأينه  اليدوية، وهلن معدنَّ
بحساب  قام  العرش  الدقائق  انقضاء  وبعد  أمامه،  وتيزهن  نشاطهن  إلثبات  رسعة  بأقىص  بالعمل  بادرن 
ل، فإن املتوقع أن يكون إنتاج هؤالء  اإلنتاجية، وأخرب مدير اإلنتاج أنه بنهاية اليوم وسرًيا عل نفس املعدنَّ

العامالت كذا وكذا..
وعندها أجُسِقط يف أيدهين! فقد كن يعملن فوق املعدل الطبيعي بسبب حضور املدير ومراقبته ألدائهن.

وال ختفى عليك فائدة إسقاط هذا املوقف عل أعاملنا مع اهلل.. من حيث كثرهتا وجودهتا.
قال أبو جعفر بن الفرج: 

ْلتجُ له:  طنَّار يجُرَضب بالسياط، فقجُ رأيتجُ رجاًل من الشجُ
أي وقت يكون أمل الرضب عليكم أسهل؟

فقال: 
ْبنا ألجله يرانا«)١). ِ »إذا كان من رضجُ

6( اطمئن وال ت�صطرب
الرقيب، فهو الذي ال يغفل عنك حلظة وال ينام ژھ ھ ھ  اشعر بالطمأنينة إذا توكلت بحق عل 
ے ے ژ، فام لك تقلق وتضطرب؟! واهلل يعلم كل يشء عنك، ويرصد كل ما وقع لك، وأنت تت رقابته 
وحملُّ رعايته، وشبكة اتصاالتك به ال تسقط حلظة واحدة يف ليل أو هنار، أو عرس أو يجُرس، بل صلة دائمة، 

ورعاية فائقة.

ثالًثا: فادعوه بها مسألة وطلًبا

 أسألك باسمك الرقيب..
أن تعلنا نخشاك كأننا نراك، وال تعل مراقبتنا ألحد سواك..

 أسألك باسمك الرقيب..
يا رقيبا عل كل حركات األكوان، وعليام بِخطوات قلوب اإلنس واجلان، أرِشْق عل قلبي بنور اسمك 

الرقيب، حتى أرى مراقبتك يل يف كل حال، وحلٍّ وترحال.

)١) الرسالة القشريية 3٠٠/١.
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عرف ربه الرقيب من ا�صتاأَن�س بالذكر، واالأعلى منه: من ا�صتاأَن�س باملذكور.

 أسألك باسمك الرقيب..
أنت الرقيب عل أعاملنا فأحسنها، وأنت الرقيب عل نياتنا فأخِلْصنا، وأنت الرقيب عل جوارحنا َفِمْن 

ذنوبنا خلِّْصنا. 

ك رابًعا: حاسب نفسك تعرف ربَّ

نادًراأحياًنادائام سابق باخلريات )دائاًم( - مقتصد )أحياًنا( - ظامل لنفسه )نادًرا( 

هل تراقب نياتك يف مجيع أعاملك، فال تيض إال يف ما أخلصَت فيه النية؟١

د النوايا الصاحلة يف كل عمل صالح تقوم به؟٢ هل تعدِّ

ر يف كالمك قبل أن تتكلم به؟3 هل تفكِّ

هل تستشعر مراقبة اهلل لك يف اخللوات؟4

هل يجُطمئنك يف الشدائد مراقبة اهلل لك، وتستشعر فيها معنى الرعاية؟5

هل تستأنِس بالقرب من اهلل يف اخللوات وبِذكره يف الصلوات؟6
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ن باإحاطته به علًما، فلم ي�صتخِف منه ب�صوء عمل وقبيح فعل. عرف ربه املحيط من تيقَّ

الذي أحاطت قدرتجُه بجميع خلقه، أحاط بكل يشء علاًم وأحىص كلنَّ يشء عدًدا، وهو املحيطجُ الذي ال 
يجُقدر عل الفرار منه.

املحيط: اسم من أسامء اهلل تعاىل، ورد يف القرآن الكريم )ثامين مرات( منها )ست مرات( بلفظ )حميٌط( 
بالرفع، ومنها )مرتان( بلفظ )حميًطا( بالنصب.

أواًل: معنى اسم اهلل المحيط

معناه يف اللغة:
قال يف اللسان: 

»َحاَطهجُ حَيجُوطه َحْوًطا وحيطًة وحياطًة: َحِفظه وعهده وتعهده واحتاط الرجل: أخذ يف أموره باألْجزم.
ومع فالن ِحيطٌة لك -وال تقل عليك- أي: تنٌُّن وتعطف.

واحلاِئط: اجلدار ألنه حَيجُوطجُ ما فيه، واحلجَُواطة: حظرية تتجُخذ للطعام.
وكلُّ من أحرز شيًئا كلنَّه وبلغ علمه أقصاه، فقد أحاط به، يقال: هذا األمر ما أحطتجُ به علاًم.

وقوله تعاىل: ژېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ژ ]النمل: ٢٢[ أي: َعِلمتجُه من مجيع جهاته. وأجُحيط بفالن: إذا دنا 
اٌط به، قال عز وجل: ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  هالكه فهو حمجُ

ۉ ۉ ې ې    ې ژ ]الكهف: 4٢[ أي: أصابه ما أهلكه وأفسده«)١). 
قال أبو القاسم الزجاجي:

»املحيط يف اللغة اسم الفاعل من قوهلم: أحاط فالن باليشء، فهو حميط به إذا استوىل عليه، وضمنَّ مجيع 
أقطاره ونواحيه، حتى ال يمكن التخلص منه وال فوته، فاهلل عز وجل حميط باألشياء كلها ألهنا تت قدرته، 

ال يمكن يشٌء منها اخلروج عن إرادته فيه، وال يمتنع عليه منها يشء«)٢).
قال الراغب يف إشارة إىل شمول اإلحاطة للناحية احلسية واملعنوية:

»اإلحاطة عل وجهني: 
ژھ ھ ھ ے   أحدمها ىف األجسام، نحو أحطت بمكان كذا، وتجُسَتعمل يف احلفظ نحو: 

ے ژ أى حافًظا له يف مجيع جهاته، وتستعمل يف املنع نحو )إال أن حياط بكم أي إال أن تنعوا.

)١) لسان العرب ١٠5٢/٢.
)٢) اشتقاق أسامء اهلل ص 46 - أبو القاسم الزجاجي - مؤسسة الرسالة.
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ما عرف ربه املحيط من غابت عنه اإحاطة اهلل به علًما، فتتابعت معا�صيه وخمازيه.

يعلم وجوده، وجنسه،  أن  باليشء علاًم هو  ژ، فاإلحاطة  ژمح جخ   حخ مخ  العلم، نحو  والثاين ىف 
وقدره، وكيفيته، وغرضه املقصود به، وبإجياده، وما يكون به ومنه، وذلك ليس يكون إالنَّ هلل«)١). 

ورآها البيهقي منرصفة إىل القدرة والعلم، فقال: 
»املحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع املقدورات، وأحاط علمه بجميع املعلومات«)٢).

 : عدي رأى اإلحاطة تشمل أموًرا أربعة: العلم والقدرة والرمحة والقهر، فقال لكن العالمة السَّ
»املحيط بكل يشء علاًم وقدرًة ورمحًة وقهًرا«)3).

وصفة اإلحاطة صفة تفرد ال تليق إال باهلل وحده. قال احلليمي: 
ا إال هلل جل ثناؤه، وهي راجعة إىل كامل العلم والقدرة، وانتفاء الغفلة والعجز  »وهذه الصفة ليست حقًّ

عنه«)4).

مواضعه في القرآن
اآلية األوىل: 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ژڤ 
ڇ ڇژ

عن ابن عباس قال: 
ق من بني َظْفر بن احلارث رسق درًعا من  »نزلت هذه اآلية يف رجل من األنصار يقال له ُطْعَمة بن ُأَبرْيِ
رع يف جراٍب فيه دقيٌق، فجعل الدقيق ينتثر من َخْرٍق يف اجلراب  قال له َقتادة بن النُّعامن، وكانت الدِّ جاٍر له يجُ
رع عند طجُْعَمة  مني، فالتمستجُ الدِّ قال له زيد بن السَّ ٍل من اليهود، يجُ حتى انتهى إىل الدار، ثم خبنَّأها عند رججُ
فَحَلف: باهلل ما أخذها وما له هبا من علم، فقال أصحاب الدرع: لقد رأينا أثر الدقيق حتى دخل داره، فلام 
ق،  حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق إىل منزل اليهودي فأخذوه منه، فقال اليهودي دفعها إيل طجُْعمة بن أجَُبرْيِ
اِدل عن صاحبهم، وقالوا له: إنك إن مل تفعل  فجاء بنو َظْفر وهم قوم طعمة إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وسألوه أن جيجُ

افتضح صاحبنا، فهمنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يعاقب اليهودي«)5).

)١) روح البيان 9/4١.
)٢) االعتقاد ص 59 - أبو بكر البيهقي- دار اآلفاق اجلديدة - بريوت.

)3) تفسري السعدي 5/3٠٢.
)4) األسامء والصفات للبيهقي ١١١/١ ط مكتبة السوادي، جدة.

)5) معامل التنزيل يف تفسري القرآن )تفسري البغوي( ٢83/٢- دار طيبة للنرش والتوزيع.
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عرف ربه املحيط من راأى قلبه اإحاطته بالكافرين، وعلمه مبكرهم و�صوء �صنيعهم.

وهي آية تشري إىل أن ديننا دين مبادئ ال جيور عل أعدائه حلساب أبنائه، واهلل هو )املحيط( الذي يعلم 
كل خديعة وكيد تستهدف قلب احلقائق وتزييفها.

ثم قال ربنا:
قلة  من  فيه  ما هم  الناس  ناعية عل  اآلية  ژ: وكفى هبذه  ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
احلياء من اهلل واخلشية، مع علمهم أهنم يف حرضته بال سرتة هلم وال غفلة عنهم، فليس هلم إال االنكشاف 

املحيط. الرصيح واالفتضاح بني يدي الرب 
ثم أمر اهلل نبيه باالستغفار.. ملاذا؟

قال القايض أبو حممد: 
»وهذا ليس بذنٍب؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إنام دافع عن الظاهر، وهو يعتقد براءهتم، واملعنى: استغفر للمذنبني 
ك، وحملك من الناس أن تسمع من  من أمتك واملتخاصمني يف الباطل، ال أن تكون ذا جدال عنهم، فهذا حدُّ

املتداعيني وتقيض بنحو ما تسمع، وتستغفر للمذنب«)١).
اآلية الثانية: ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ے  ے ژ

ف  املترصِّ املالك  ملكه وعبيده وخلقه، وهو  اجلميع  أي  ژ  ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  وقوله: 
ب ملا حكم، وال يسأل عام يفعل لعظمته وقدرته وعدله  د بتدبريهم، فال رادنَّ ملا قىض، وال معقِّ املتفرِّ فيهم 

وحكمته ولطفه ورمحته.
ژھ ھ ھ ے  ے ژ

إحاطة ِعْلم كام قال اهلل: ژمح جخ   حخ مخ ژ ]الطالق: ١٢[
ْدَرة كام قال اهلل: ژۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ژ ]الفتح: ٢١[. وإَحاَطة قجُ

ابتدعت  املوجودات ليس وجودها من ذاهتا وال هى  إحاطة قهر وتسخري، وإحاطة وجود؛ ألن هذه 
نفسها بل وجودها من اهلل الذي أوجدها.
ژھ ھ ھ ے  ے ژ:

السموات،  يف  وال  األرض  يف  ذرة  مثقال  علمه  عن  يعزب  فال  املعلومات،  بجميع  علمه  أحاط  وقد 
وأحاط برصه بجميع املبرصات، وسمعه بجميع املسموعات، ونفذت مشيئته وقدرته يف مجيع املوجودات، 

ووسعت رمحته أهل األرض والساموات، وقهر بعزه كل املخلوقات، ودانت له مجيع األشياء.

)١) املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ١١٠/٢- ابن عطية األندليس- دار الكتب العلمية - بريوت.
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هم. ما عرف ربه املحيط من اغرتَّ بقوة الكافرين، وراأى قوة مكرهم دون مكر ربِّ

لكن ملاذا جاءت هذه اآلية بعد قول اهلل تعاىل: ژں ں ڻ ڻ ژ؟!
وكأن املراد أن اهلل مل يتخذ إبراهيم خلياًل حلاجة حاشاه، إذ له ملك السموات واألرض وما فيهن، وإنام 

إبراهيم  عبٌد خاضع له سبحانه.
اآلية الثالثة: ژۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ژ

عاملٌ بأحوال الكافرين واملجرمني، وقادٌر عليهم وهم ال يعجزونه، فاملراد: إحاطة علم وقدرة.
املحيط هبم، وهم يف غفلة عن هذا، وهلذا سيؤخذون دون أن يشعروا،  وهتديد هلم بأن اهلل سبحانه وتعاىل 
ألهنم غافلون عن إحاطة اهلل هبم، وعن قدرته عليهم، وذاهلون عن عقابه املرتبِّص للمجرمني الضالني، 
ودليل عدم نجاهتم من بأس اهلل: عدم إفالت املحاط به عن املحيط الذي سدنَّ عليه الطريق وحارصه، بحيث 

ال يمكنه اهلرب منه مهام فعل.
وإنام املراد:

ِوي عن ابن عباس  أنه قال:  املحيط كاخلردلة، كام رجُ أن الناس بالنسبة إىل عظمة 
»ما السموات السبع واألرضون السبع، وما فيهن وما بينهن يف يد اهلل إال كخردلة يف يد أحدكم«)١).

قبضها  شاء  إن  فهو  خردلة،  يمتلك  كان  إذا  منا  فالواحد  األعل،  املثل  وهلل 
وأحاطت هبا قبضته، وإن شاء رماها، وهذا قمة اإلحاطة منه هبذه البذرة املتناهية يف 

املحيط الذي ال حييط بعظمته وصف الواصفني؟!  الصغر، فكيف بإحاطة 
املحيط هبم، وهو القادر عل إهالكهم بأهون األسباب  هكذا اخللق يف قبضة اهلل 

لو شاء.
اآلية الرابعة: ژچ چ چ ژ

فال  مجيًعا،  هتلكوا  أي  ژ:  ک  ک  ک  ژک  تعاىل:  قوله  ودليله  عقوبته،  هبم  نزٌل  فمجُ جامعهم  بمعنى 
غنيهم حَذٌر من قدره، وال يِشذُّ منهم واحٌد عن إحاطته! يجُ

أي:   ]4٢ ]الكهف:  ژ  ژڭ ڭ  تعاىل:  قوله  ومنه  هالكه،  دنا  إذا  بفالن،  أجُِحيط  اللغة:  يف  ويقال 
أصابه ما أهلكه وأفسده.

ومل يقل: واهلل حميط هبم، إشارة إىل أننَّ ما دمههم من األمور اهلائلة واملهالك إنام هي بسبب كفرهم.
املحيط مع زعيم من زعامء الكفر، وهو عكرمة بن أيب جهل، لكنها كانت إحاطة  وقد حدثت إحاطة 

)١) أخرجه اإلمام الطربي يف جامع البيان 3٢4/٢١  بنحوه بإسناد حسن ظاهره االتصال.
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عرف ربه املحيط من مل يياأ�س اأبًدا من اإحاطة اهلل مبن ظلمه وكاَد له.

خري وطريًقا إىل هدايته، فقد كان عكرمة ممن أحلنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص دمهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، ففرنَّ وركب 
التي ركبها ريٌح عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخِلصوا، فإن آهلتكم ال تغني  البحر، فأصابت املركب 

عنكم شيًئا ها هنا، فقال عكرمة: 
ني يف البحر إال اإلخالص، ما ينجيني يف الرَبِّ غريه.. اللهم إننَّ لك عهًدا إن أنت عافيتني مما  »لئن مل ينجِّ

ا كرياًم قال: فجاء فأسلم«)١). أنا فيه آيت حممًدا فأضع يدي يف يده فألجدنه عفوًّ

ثانًيا: فادعوه بها عبادة وعماًل

1- دعاء من اأحاط علًما مبا فـي �صعادتك ونفعك
ولذا كان من أنفع الدعاء الذي علمناه النبي ملسو هيلع هللا ىلص كام علنَّمه لعائشة: 

»عليِك بُجَمِل الدعاء وجوامعه.. قويل:
اللهم إين أسألك من اخلري كله عاجله وآجله.. ما علمُت منه وما مل أعلم..

وأعوذ بك من الشِّ كله عاجله وآجله.. ما علمت منه وما مل أعلم«))).
قال احلليمي:

َعاء إىَِل اهلل وأعجله إجابة«)3). »هذا من جواِمع اْلَكلم َوأحب الدُّ
وهو من عموم الدعاء الذي قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن فضله: 

»فضل عموم الدعاء عل خصوصه كفضل السامء عل األرض«)4). 

2- دعاء الهموم واالأحزان
حني حييط بك احلزن واألمل وتستشعر الوحدة والوجع، فمن الذي يستطيع وحده أن يفك عنك هذا 

احلصار املرضوب عليك؟!
من يستطيع أن حييط بام أحاط بك؟!

علاًم  يشء  بكل  أحاط  الذي  فهو  وإنجادك،  إغاثتك  عل  قدرة  واملحيط  بحالك،  علاًم  املحيط  اهلل  إنه 

)١) جممع الزوائد للهيثمي ١68/6، ١69 وقال: رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح.
)٢) صحيح: رواه البخاري يف األدب املفرد عن عائشة كام يف صحيح اجلامع رقم: 4٠47.

)3) التيسري برشح اجلامع الصغري ٢/١74.
)4) بدائع الفوائد ٢١6/١ - عبد الرؤوف املناوي.
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ما عرف ربه املحيط من اأ�صابه الياأ�س من الفَرج اإذا اأوِذي ُظلًما وعدواًنا.

وقدرة، واطلب يف دعائك:
وغلبة  الدين  وضلع  واجلبن،  والبخل  والكسل،  والعجز  واحلَزن،  اهلمِّ  من  بك  أعوذ  إين  »اللهم 

الرجال«)١).
واملحيط وحده هو القادر عل أن حييطك بلطفه، فيقلب مهنَّك فرًجا، وقلقك سكينة، وحزنك فرًحا، 

ولديه وحده املخرج لكل ما أحاط بك مما يسوؤك. قال تعاىل: ژڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں ژ ]الطالق: ٢[.
قال الربيع بن خثيم: 

»من كل يشٍء ضاق عل الناس«)٢).
نِشد: ولذا كان أبو إسحاق الثعلبي يجُ

جا ـــٌق               عليَّ فمـــــا ينفــــــكُّ اأن يتفــــرَّ واإين الأدعو اهلل واالأمر �صيِّ
ت عليه وجوهه               اأ�صاب له يف دعوة اهلل خمرجا وُربَّ فتى �ُصـــــدَّ
املحيط إذا أراد تقوية العاجز أزال عنه كل موانع القدرة، ورزقه أسباهبا. واعلم أن 

املحيط إسعاد احلزين أزال عنه موانع السعادة، وهينَّأ له أسباهبا. وإذا أراد 

حديث للحفظ
وخذ مني هذا احلديث كي تفظه، بل لتنقشه يف ذاكرتك اإليامنية ونسيجك الروحي، فيرتدد عل لسانك 

تردد األنفاس، حتى تغدو به أسعد الناس...
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

»ما أصاب أحًدا قّط َهمٌّ وال َحَزن، فقال: اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمَتك، ناصيتي بيدك، ماٍض 
يت به نفسك، أو علَّمَته أحًدا من خلقك، أو  يفَّ حكمك، َعْدٌل يفَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمَّ
أنزلته يف كتابك، أو استأثرَت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجالء 

حزين، وذهاب مهي، إال أذهب اهلل مهه وُحزَنه، وأبدله مكانه فَرًجا«. 
فقيل: يا رسول اهلل أال نتعلنَّمها؟ فقال: 

»بىل.. ينبغي ملن سمعها أن يتعلَّمها«))).

)١) صحيح: رواه أمحد والشيخان عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم: ١٢89.
)٢) الكشف والبيان عن تفسري القرآن 337/9 - أبو إسحاق الثعلبي - ط دار إحياء الرتاث العريب.

)3) صحيح: رواه أمحد والطرباين وابن حبان كام يف السلسلة الصحيحة رقم: ١99.
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عرف ربه املحيط من اأ�َصَرته اإحاطة اهلل به رعاية وحفًظا فـي ال�صدائد وامل�صكالت.

فهل نفنَّذت وصية نبيك، فحِفظتها، وتعلنَّمتها؟

3- ال تياأ�س بانت�صار الظلم وقهر املوؤمنني
ال تيأس إن كادوا لك.. 

وآذوك بام يقولون..
واهتموك بام يفرتون..

املحيط أن ينرص احلق  فاملحيط قد أحاطت قدرته بكل يشء، فاطلب منه باسمه 
وأهل احلق.  

وما من يٍد اإال يُد اهلل فوقها                   وال ظامٌل اإال �صُيبلى ِبظــــــامل

4- ا�صتِهن بقوة املجرمني
املحيط هبم وبكيدهم وقاهرهم، لكن هذه اإلحاطة منه مرشوطة برشطني اثنني إذا حصال  ألن اهلل هو 

ضِمنَت إحاطة اهلل احلانية وحفظه األكيد: التقوى والصرب. 
قال سبحانه: 

ژى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ژ ]آل عمران: ١٢٠[.

الصحيح هلا مع  بالفهم  الرشعية، ويتمتعون  النصوص  كثرًيا من  اليوم حيفظون  الصاحلني  ترى بعض 
حرصهم عل الطاعات، ولكن إذا نزل هبم البالء وجدَت منهم ضعًفا وفتوًرا وَوَهنًا.

ويف املقابل تد بعضهم أهَل جَلٍد وصرٍب ومثابرة، لكن مع اعتداء عل حقوق إخواهنم وتساهٍل يف أداء 
الطاعات ويشء من سوء اخللجُق.

املحيط! وال يتمتعون بكفايته ومحايته. فال يصل هؤالء وال أولئك إىل عناية 
فمن انشغل اليوم بالعمل والبذل عن لوازم التقوى، فلن ينترص ولو صرب. 

ينترص ولو  فلن  العقبات واملشقات،  له صرٌب عل  أن يكون  التقوى دون  بالطاعة ولوازم  انشغل  ومن 
اتقى. 

وال سبيل النتصار املؤمن عل الكيد الشيطاين الصادر اليوم من شياطني اإلنس واجلن إال إذا مجع بني 
كنزي التقوى والصرب.

ل عليه: 5- مهابة اهلل والتوكُّ
املحيط؟! أال ترى أننَّ اهلل غالًبا ما خيتم آيات الوعد والوعيد هبذا االسم 
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ما عرف ربه املحيط من مل ي�صت�صعر اإحاطة اهلل له ورعايته فـي امل�صائق واملُـِلّمات.

فقال عزنَّ وجلنَّ بعد ذكر املعاندين واملنافقني: 
ژۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ژ ]آل عمران: ١٢٠[.

ِعدُّ لكلِّ كيد منهم ما يبطله. أي يجُ
وقال مؤنًسا أولياءه: ژٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ ]اإلرساء: 6٠[

قال ابن عطية:
نال  يجُ أو  قَتل  يجُ أن  آمن  الكفرة،  من  حمفوٌظ  بأنه  له  إخبار  فاآلية  وحفظك،  وحياطتك  حممد  يا  »منعك 

بمكروه عظيم، أي فلتبلِّغ رسالة ربك، وال تتهيب أحًدا من املخلوقني«)١). 
قال البيضاوي:

»أو أحاط بقريش بمعنى أهلكهم من أحاط هبم العدو، فهي بشارة بوقعة بدر، والتعبري بلفظ املايض 
لتحقق وقوعه«)٢).

. فإحاطتهم بالكافرين أكيدة، وهزيمتهم حمققة؛ ألن اهلل أحاط هبم، فال مهرب وال مَفرنَّ
ين لإلحاطة هنا عل الكافرين الذين يعادون الرسالة، لكن إحاطة اهلل ليست واحدة،  ومع اقتصار املفرسِّ
فال  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  رأسهم  وعل  للمؤمنني  وحفظ(  )رعاية  إحاطة  فإحاطته  تناسبه،  إحاطٌة  فريٍق  فلكلِّ 

ون عنه، وهذه خاصة للكافرين. فِلتون منه وال ينفكُّ يناهلم أذى، وإحاطته إحاطة )حصار( ال يجُ

ثالًثا: فادعوه بها مسألة وطَلًبا

 أسألك باسمك املحيط..
أن تيط بعذابك كل من طغى وترب عل املسلمني، وأحاط بحصاره وعذابه عباَدك املستضعفني.

 أسألك باسمك املحيط..
أن تيط أهل الدين والصالح بحفظك ورعايتك وتوفيقك وعنايتك.

 أسألك باسمك املحيط..
َينا من الفتن ما ظهر منها  وقد أحاطت بنا املحن، وتربنََّصت بنا الشياطني، واجتالتنا األهواء.. أن تنجِّ

وما بطن.

)١) تفسري ابن عطية 468/3.
)٢) تفسري البيضاوي ٢59/3.
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عرف ربه املحيط من اطماأن به و�صكن قلبه و�صط ال�صدائد.

 أسألك باسمك املحيط..
وقد أحاط أعداء دينك باملؤمنني، وسام الظاملون عبادك الصاحلني ألوان العذاب املهني.. أن تعل لنا مما 

ة الصرب واليقني. دنَّ نحن فيه فرًجا وخمرًجا يا أكرم األكرمني، وتعلنا ممن أنعمت عليه بِعجُ

ك رابًعا: حاسب نفسك تعرف ربَّ

نادًراأحياًنادائام سابق باخلريات )دائاًم( - مقتصد )أحياًنا( - ظامل لنفسه )نادًرا( 

هل تدعو اهلل باسم اهلل املحيط علاًم وقدرة بام فيه نفعك؟١

هل تثق يف إحاطة اهلل بمن عاداه وحارب أولياءه وأهنم يف قبضته؟٢

هل تدعو بدعاء كشف اهلمِّ الذي أوصاك حبيبك أن تتعلنَّمه؟3

هل تطمئن إىل أن اهلل حميط بك، فال تقلق أو تضطرب عند الشدائد؟4

5
بك  إحاطته  تنال  حتى  والصرب  اهلل  لتقوى  تقيقك  يف  نفسك  تراجع  هل 

ورعايته لك؟
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عرف ربه العليم من �صاأله اأن يعلِّمه نافع العلم الديني والدنيوي.

ورد اسمه العليم يف القرآن ١57 مرة، ويف هذا دليل عل أمهيته.
امل الذي ال يسبقه جهل وال يلحقه نسيان. ٌن للعلم الكامل الشنَّ وهو متضمِّ

أواًل: معنى اسم اهلل العليم

الوجه االأول: العلم ال�صامل
جت  يب  ژىب  تعاىل:  قوله  منها  كثرية  آيـات  يف  الشـامل  الكامل  العلم  لنفسه  وجل  عز  اهلل  أثبت 

حتژ ]طه: 98[، وقوله: ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ژ.
واستجُعري فعل ژىب ژ ليفيد معنى اإلحاطة التامة؛ ألن اإلناء الواسع حييط بأكثر األشياء مما هو دونه.

ووسع علمه كل يشء بحيث ال يضيق علمه عن يشء، أي ال يقرص عن االطالع عل أخفى األشياء، كام 
أفاد ذلك لفظ ژۅ ژ املفيد للعموم. 

ففي اآلية إثبات علمه بكل األشياء، دقيقها وجليلها، صغريها وكبريها، وكل املخلوقات، احلي منها 
وامليت.. ما علمنا وما مل نعلم، فهو وحده العليم الذي يعلم كل يشء عن كل يشء.

8 فوائد من آية عظيمة!
قال تعاىل:

ژپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ژ

١. ژپژ توهم الشك، لكنها هنا للتحقيق، فهي من اهلل جزٌم ويقني.
٢. إذا علمت أن املكروه قد يأيت باملحبوب، واملحبوب قد يأيت باملكروه، فال تأمن أن يأتيك الرضر مما 
ر قول عمر بن اخلطاب: »ما أبايل عل أيِّ حاٍل أصبحت!  ك، وال تيأس أن يأتيك النفع مما تكره، وتذكنَّ يرسُّ

، أم عل ما أكره؛ ذلك بأين ال أدري اخلري، فيام أحبُّ أم فيام أكره«)١). عل ما أحبُّ
3. ليس أنفع لك من امتثال أمر ربك، والتسليم لقضائه، ألن عواقبه كلها خريات وبركات ومرسات 

يف الدنيا قبل اآلخرة.
4. أعظم ما يريح قلبك وخيلِّصك من اهلموم: تفويض أمرك إىل من يعلم عواقب األمور كلها، فتسرتيح 
غ قلبك من إرهاق التدابري والتقديرات، وترىض –بعد تام السعي-  من عناء التفكري يف االختيارات، وتفرِّ

)١) تنبيه الغافلني للسمرقندي 465/١ - ط دار ابن كثري.
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ما عرف ربه العليم من مل ي�صاأله من علمه، ومل يطلب اإليه اأن يزيده علما.

باختيار اهلل لك.
5. ال تقرتح عل ربك، وال تعرتض عل أمره أو قضائه، وال خترت لنفسك بعد اختياره، فلعل هالكك يف 

اختيارك وأنت ال تشعر.
ما  فيه، وليس كل  تستقبله من مكروه رشا ال خري  ما  فليس كل  املكروبة،  للنفوس  6. هنا خري عزاٍء 
تستقبله مما تب خريا ال رشنَّ معه، بل قد تركب املكروه فيحملك إىل مواطن اخلري، وتركب املحبوب إىل 

مهاوى اهلالك! واألمور بخواتيمها، واخلواتيم حمجوبة وراء أحجبة الغيب، والغيب ال يعلمه إال اهلل.
وَن«. 7. »َواهللنَّجُ َيْعَلمجُ َوَأْنتجُْم ال َتْعَلمجُ

وحذف املفعول به ليفيد عموم علم اهلل وسعته مع عموم جهلنا وضعف معرفتنا.
8. باِدر بتنفيذ ما أمر اهلل به، فلم يأمرك إال بام فيه نفعك، وارَض بقضائه، فلم يقِض إال ما فيه خريك، 

تك أو ساءتك، فاخلري كله يف انتظارك. ة، رسنَّ وساِير أقداره احللوة واملجُرنَّ

الوجه الثاين: يعلم امل�صتقبل
قال سبحانه: ژے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۉ 

ۉ ې ېژ ]احلديد: ٢٢[
أي: ما تقع من مصيبة يف األرض من قحط أو طوفان أو زالزل وغري ذلك، وال يف أنفسكم من األمراض 
واملصائب والبالء، إال كان ذلك مكتوًبا يف اللوح املحفوظ قبل أن نخلق اخلليقة، كام جاء يف حديث عبد اهلل 

بن عمرو بن العاص  قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:
عىل  وعرشه  سنة،  ألف  بخمسني  واألرض  السموات  خيلق  أن  قبل  اخلالئق  مقادير  تعاىل  اهلل  »كَتب 

املاء«))).
العليم سبحانه عن دقة علمه: قال 

ژې ې      ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئژ.

 وال يكون النسخ إال من كتاب قد فجُِرغ منه، ومعنى نستنسخ أي يأمر اهلل املالئكة احلفظة بالنسخ، فإسناد 
فعل االستنتاخ إىل اهلل جمازي.

نَظر فيه، فإن أعامل العباد من أقوال وأفعال ونيات تكتبها املالئكة  وحقيقة النسخ أن تنقل من كتاب يجُ
ِجدت متطابقة  لتها املالئكة عل ابن آدم مع ما يف اللوح املحفوظ لوجُ وتقيِّدها، ولو تم مقارنة األعامل التي سجنَّ

)١) صحيح: رواه مسلم عن ابن عمرو كام يف صحيح اجلامع رقم: 4474
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ر باطنه كظاهره. عرف ربه العليم من راآه عاملًا بخفايا �صدره وخبايا نف�صه، فطهَّ

العليم سبحانه. تاًما وكأهنا مستنسخة منها! ويف هذا إشارة إىل دقة علم 
ومن املشهور عند العوام: املكتوب عل اجلبني الزم تشوفه العني.

الوجه الثالث: ال يعلمون علًما اإال بتعليمه 
العليم للناس أن يعلموه، كام قالت املالئكة:  كل علٍم رشعي أو دنيوي ال يصل إليه اخللق إال إذا أذن 

ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ ژ ڑژ ]البقرة: 3٢[

وقال سبحانه عن آدم: ژڦ ڦ ڄ ڄژ  ]البقرة: 3١[
وقال خماطًبا نبيه ملسو هيلع هللا ىلص: ژېئ ىئ ىئ ىئ یژ ]النساء: ١١3[.

وقال عن يوسف ملسو هيلع هللا ىلص: ژې ې ې ېژ ]يوسف: ١٠١[
قال عن داود ملسو هيلع هللا ىلص: ژۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋژ ]األنبياء: 8٠[

وقال عن اخلرض ملسو هيلع هللا ىلص: ژڎ ڈ ڈ ژژ ]الكهف: 65[
العليم جل جالله.. دينيًّا  وغري ذلك من اآليات الكثرية التي تبني أن أصل ومنشأ كل علم إنام هو من 

ا. كان أو أو دنيويًّ

الوجه الرابع: وال يحيطون به علًما
اخللق ال حييطون علاًم باخلالق، أي ال يعلمون شيًئا من ذاته وصفاته إال ما أطلعهم اهلل سبحانه عليه، عن 

طريق رسله وكتبه، فكل ما خطر ببالك، فاهلل عز وجل بخالف ذلك.

الوجه اخلام�س: قلة علم الب�صر بالن�صبة لعلم اهلل
ا بالنسبة لعلم )العليم( الواسع، وقد  ومع كثرة املعلومات التي تعلمها بنو آدم وتشعبها، إال أهنا قليلة جدًّ

قال اهلل سبحانه خماطًبا نبيه، وآمًرا إياه أن جييب اليهود حني سألوه عن الروح: 
ژوئ وئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یژ ]اإلرساء: 85[

ويف قصة اخلرض وموسى عليهام الصالة والسالم علنَّم اخلرض موسى بواقعة عمليه كيف هي سعة علم 
نقرتني.  أو  نقرة  البحر  يف  فنقر  السفينة،  حرف  عل  فوقع  عصفور  جاء  السفينة  يف  ركبا  )فلمــا   ، العليم
قال له اخلرض: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم اهلل إال مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من 

البحر()١).

البخاري رقم: 34٠١ - كتاب أحاديث األنبياء - باب حديث اخلرض مع  البخاري عن أيب بن كعب كام يف صحيح  )١) صحيح: رواه 
. موسى
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ما عرف ربه العليم من اأ�صمر ال�صوء واأ�صرَّ احل�صد وال�صغينة والكرب وغريها من اأمرا�س القلوب.

قال أبو حامد الغزايل:
»بل لو اجتمع أهل األرض والسامء عل أن حييطوا بعلمه وحكمته يف تفصيل خلق نملة أو بعوضة، مل 

َشرْي ذلك«)١). رْش عجُ يطنَّلعوا عل عجُ
ونحن اليوم نعيش حالة انفجار معريف هائل، فإن خمزون املعرفة يتضاعف بصورة هائلة، حتى أن هناك 
قانون يسمى قانون تضاعف املعرفة وضعه Fuller عام ١98٢ يف كتابه Critical Path، والَحَظ فيه 
أن املعرفة حتى عام ١9٠٠ للميالد كانت تتضاعف كل قرن، ولكنها منذ عام ١98٢ )حني كتب كتابه( 

أصبحت تتضاعف مرة كل ١8 شهر تقريًبا، فامذا عنها اليوم؟! 
وهذا العلم الذي نغرق يف بحاره اآلن هو مقدار العلم الذي أذن به )العليم( يف أن يصل لنا. 

الوجه ال�صاد�س: علم اهلل ال يعرتيه نق�س من ن�صيان اأو جهل
أو عِلم ببعض أمور اخللق دون بعضها، وليس له ابتداء، فهو علم ثابت ال يتغري وال يزداد وال ينقص، 

بعكس علم املخلوق.
وهو مع هذا سبحانه ال يشغله علم عن علم، كام ال يشغله سمع عن سمع، وأننَّى ملخلوق مثل هذه 

الصفات، فهم يولدون جهلة ال يعلمون شيًئا، ثم يتعلمون شيًئا فشيًئا ژې ې ې ې ى 
ى ائ ائژ ]النحل: 78[

ا  فعلمهم يسبقه اجلهل، واهلل سبحانه كان وما زال علياًم مل يسبق علمه جهل.. تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ
كبرًيا.

الوجه ال�صابع: مفاحت الغيب
قال سبحانه: ژەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئژ ]األنعام: 59[

وذكر منها مخسة يف قوله تعاىل:
ژائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

جئ حئ مئ ىئژ ]لقامن: 34[ 
قال األلويس: »وما يف اإلخبار حيمل عل بيان البعض املهم ال عل دعوى احلرص، إذ ال شبهة يف أن ما 

عدا اخلمس من املغيبات ال يعلمه إال اهلل تعاىل«)٢).

)١) إحياء علوم الدين 3٠4/4.
)٢) روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ١6٢/4 - شهاب الدين األلويس- دار الكتب العلمية.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

عرف ربه العليم من توا�صع بعلمه، ومل يفخر به على اأحد.

رَص يف هذه اخلمس فقط. فعلم الغيب ال شك أنه أعظم وأوسع من أن حيجُ
ومن زعم أن أحًدا يعلم الغيب غري اهلل سبحانه فقد افرتى عل اهلل كذًبا.

عن عائشة  كام يف صحيح مسلم قالت: 
رِب بام يكون يف غد، فقد أعظم عل اهلل الفرية، واهلل يقول: ژٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ  »ومن زعم أنه )النبي ملسو هيلع هللا ىلص( خيجُ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ ]النمل:65[«)١).

والدليل العقل عل أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يعلم الغيب قد جاء ذكره يف كتاب اهلل يف قوله:
ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ:

ويف )الغيب( أربعة أقوال:
»أحدها: لو كنت أعلم بجدب األرض وقحط املطر قبل كون ذلك هلينَّأت لسنة اجلدب ما يكفيها، قاله 

أبو صالح عن ابن عباس. 
والثاين: لو كنت أعلم ما أربح فيه إذا اشرتيته الستكثرت من اخلري، قاله الضحاك عن ابن عباس. 

والثالث: لو كنت أعلم متى أموت الستكثرت من العمل الصالح، قاله جماهد. 
وءجُ أي: مل َيْلَحْقني تكذيٌب،  نَِي السُّ والرابع: لو كنت أعلم ما أسأل عنه من الغيب ألَجبت عنه. َوما َمسنَّ

قاله الزجاج«)٢).
وهذا مشاَهٌد يف حياته، فقد أوذي ملسو هيلع هللا ىلص يف دعوته، وحاول املرشكون قتله مراًرا، وكرسوا رباعيته وشجوا 
بِشاٍة مسمومة من  اليهود  وتآمر عليه  اخلندق،  أجُِحد، وحارصوه حصاًرا شديًدا مع أصحابه يف  يوم  رأسه 

ه من سوء. هيودية يف خيرب، وكل هذه أحداث تدل عل أنه مل يكن يعلم الغيب، فيتقي ما مسنَّ

دور الوجه الثامن: يعلم خائنة االأْعنُي وما تخفي ال�صُّ
وخاِئنة األعني إشارة إىل أن اهلل عامل بجميع أفعال اجلوارح، وقوله ژڄ ڃ ڃژداللة عل أنه 

عاملٌ بجميع أفعال القلوب. 
نظر،  واسرتاق  وغمز  متلصصة  نظرة  من  ڄژ  ژڄ  الظاهر  أفعال  بأخفى  حييط  العليم  فعلم 

وحييط كذلك بأخفى أفعال الباطن ژڄ ڃ ڃژ، وهي أعامل القلوب والنيات.
وإذا كانت أخفى أعامل الظاهر معلومة هلل تعاىل، فعلمه بسائر أفعال اجلوارح يكون أوىل، )واحلاكم إذا 

)١) صحيح: املسند الصحيح املخترص رقم: ٢87 - اإلمام مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري - ط دار إحياء الرتاث العريب - بريوت.
)٢) زاد املسري يف علم التفسري ١76/٢ - مجال الدين أبو الفرج ابن اجلوزي – ط دار الكتاب العريب.



141

العليــم

ما عرف ربه العليم من تباهى بدرجاته العلمية وم�صتواه الثقافـي، وازدرى من حوله.

بلغ ىف العلم هذا احلد وجب أن يكون خوف املجرم منه أشدُّ وأقوى()١).
العليم يستوي عنده الباطن  وهو ما جيعلك حريًصا عل تطهري باطنك كام سعيَت يف تطهري ظاهرك، ألن 

والظاهر، وقد ملح هذا أبو حامد الغزايل، فاستدلنَّ به عل تريم سوء الظن وقال:
ث غريك بلسانك بمساويء الغري،  »اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول، فكام حيرم عليك أن تدِّ
ِّدث نفسك وتيسء الظن بأخيك، ولستجُ أعني به إال عقد القلب وحكمه عل غريه بالسوء،  فليس لك أن تجُ

فأما اخلواطر وحديث النفس فهو معفو عنه«)٢).
ويف معنى آخر خلائنة األعني ذهب الطاهر بن عاشور إىل أن )املراد ژڄ ڄژ: النظرة املقصود 

منها إشعار املنظور إليه بام يسوء استهزاًء به أو إغراء به. 
ملا جلس  أنه  باحلليف يف  اجلليس  استعارة مكنية، شبنَّه  النظرة  اخليانة عل هذه  بمعنى  اخلائنة  وإطالق 
إليك أو جلست إليه، فكأنه عاهدك عل السالمة، أال ترى أن املجالسة يتقدمها السالم وهو يف األصل إنباء 
باملساملة، فإذا نظرَت إىل آخر غريكام نظًرا خفيًّا إلشارة إىل ما ال يجُريض اجلليس من استهزاء أو إغراء، فكأنك 
نقضت العهد املدخول عليه بينكام، فإطالق اخليانة عل ذلك تفظيع له، ولذلك قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما يكون 

لنبي أن تكون له خائنة أعني«)))).
وعبد اهلل بن سعد بن أيب الرسح القريش كان أًخا لعثامن بن عثامن  من الرضاعة، وكان كاتًبا لرسول 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژگ  آية:  نزلت  فلام  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆژ ]املؤمنون: ١٢ - ١4[، سمعها عبد اهلل، فانبهر بأطوار خلق اإلنسان، فقال: 
بنفسه وقال: إن كان  الرجل  فاْغرتنَّ  اكتبها فقد نزلت،  له رسول اهلل:  ژۇ ۇ ۆ ۆژ، فقال 

حممٌد صادًقا، لقد أوحي إيلنَّ كام أوحي إليه! وإن كان كاذًبا لقد قلتجُ كام قال، فأهَدَر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دمه.
وملا دخل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مكة فرنَّ عبد اهلل إىل عثامن، فجاء به عثامن حتى أوقفه عل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: يا 
رسول اهلل، بايع عبد اهلل، فرفع رأسه، فنظر إليه ثالًثا، كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثالث، ثم أقبل عل أصحابه 
فقال: »أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إىل هذا حيث رآين كففت، فيقتله؟!«، فقالوا: يا رسول اهلل.. هال 

أومأت إلينا؟ فقال: »إنه ال ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعني«))).

)١) روح البيان  8/١7١.
)٢) إحياء علوم الدين 3/١5٠.
)3) التحرير والتنوير ٢4/١١6.

)4) صحيح السرية النبوية ص 5٢8.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

عرف ربه العليم من راقب اهلل فـي نواياه التي يطلع عليها العامِل بخفايا ال�صدور.

قال ابن هشام: 
َن إسالمه بعد ذلك، وواله عمر بعض أعامله، ثم واله عثامن«)١). »وقد َحسجُ

وأكرمه اهلل بخاتة من أحل اخلواتيم، فقد ارتقى أعايل الدرجات بعد عودته إىل واحة اإليامن. 
قال ابن كثري:

»ومات وهو ساجد يف صالة الصبح أو بعد انقضاء صالهتا يف بيته«)٢).

ثانًيا:فادعوه بها عبادة وعماًل

ع 1- توا�صَ
تتكربنَّ  أن  فإياك  واخلرض،    موسى  قصة  يف  جاء  ما  بك  مر  وقد  قليل،  فهو  العلم،  من  بلغت  مهام   

بعلمك..
واحلل: أن تنظر إىل من هو أعل منك علاًم، فتعلم قدرك احلقيقي كام حدث مع موسى.

ئل عن علم ال يعلمه أن يقول: اهلل أعلم، وال أدري. والواجب عل َمن سجُ
ح بذلك.. وهذا القدوة والقمة.. رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.. ال يعلم إال ما علنَّمه ربه، ويرصِّ

؟  سأل رجٌل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: أيُّ البقاع رشٌّ
قال: ال أدري حتى أسأل جربيل، فسأل جربيل، فجاء فقال: 

ها األسواق«))). »خري البقاع املساجد، ورشُّ
ولذا كان عيلٌّ  يقول:

ئلتجُ عام ال أعلم أن أقول: اهلل أعلم«)4). »وأبردها عل الكبد إذا سجُ
وذكر اهليثم بن مجيل: 

»شِهدت مالك بن أنس سئل عن ثامن وأربعني مسألة، فقال يف اثنتني وثالثني منها: ال أدري«)5).

)١) السرية النبوية البن هشام 58/4.
)٢) البداية والنهاية ٢97/4 - ط دار املعرفة.

)3) حسن: رواه ابن حبان عن ابن عمر رقم: ١599، وانظر صحيح موارد الظمآن رقم: ٢58 وصحيح الرتغيب والرتهيب رقم: 3٢5.
)4) سري أعالم النبالء ٢45/١، ٢46 - ط مؤسسة الرسالة.

)5) سري أعالم النبالء 77/8.
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العليــم

ما عرف ربه العليم من ف�صدت نواياه، ومل ي�صت�صعر اأن اهلل مطلع عليه عليٌم به.

َمنا عبد اهلل بن عباس  وهو العامل البحر احلرب وترمجان القرآن:  ولذا علنَّ
»إذا ترك العامل قول ال أدري أصيبت مقاتله«)١).

وهي آفة برشية معروفة، فقد يقدر اإلنسان عل الصرب عن لذة احلمد، ولكنه ال يقدر عل الصرب عل 
فتي بغري علٍم –مع  تنََّهم باجلهل، لكنه قد يجُ أمل الذم، ولذلك يرتك السؤال عن علٍم حيتاج إليه خوًفا من أن يجُ

جهله- حذًرا من الذم.

2- خ�صية اهلل
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »واهلل، إين ألعلمكم باهلل عز وجل، وأتقاكم له قلًبا«))).

فألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو أكثر اخللق علاًم باهلل تعاىل: كان األكثر تقوى له وخشية، فكلام ازددت علاًم ازدادت 
ف الربيع بن أنس العامل احلقيقي، فقال:  تقواك، وتعاظمت خشيتك هلل يف عالنيتك ونجواك، ومن هنا عرنَّ

»من مل خيش اهلل فليس بِعامِل«)3).
واألْوىل واألرشف هو قول ربنا:

ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ

َفْت هلم حقائق الكون   أي إنام خياف اهلل وخيشاه العلامء؛ ألهنم األعلم باهلل وحكمته يف كونه، فكلام تكشنَّ
اهلل خشيته  للعلامء، حيث قرص  مدًحا  اآلية  مهابة وإجالالً، وكفى هبذه  ومنه  ازدادوا هلل خشية،  وأرساره 

عليهم.
وينسب لإلمام الشافعي:

على قدِر علم املرء يعظم خوفه               فل عالـــــــٌم اإال مــــن اهلل خائــــف
فـــــاآِمــــــن مكـــــر اهلل باهلل جاهــــل               وخائف مكـــــر اهلل باهلل عـــــــــارف

3- االإخال�س
العليم خبايا نفسك وخفايا قلبك، فكل ما خالط نيتك كحب الظهور، أو  يعلم 
التفوق عل األقران، أو جعل العمل الصالح سلاًم لغرض دنيوي من جاه أو مال أو 
تعظيم أو سمعة أو حب حممدة أو رصف وجوه الناس إليه، كل هذه وأمثاهلا تتساقط 

من قلبك إذا أيقنت بعلم العليم بحالك، وكشفه لقلبك وأرسارك.

)١) أدب الدنيا والدين ص 74 - ط دار مكتبة احلياة.
)٢) صحيح: رواه البخاري وأمحد عن عائشة كام يف السلسلة الصحيحة رقم: 35٠٢، واللفظ ألمحد.

)3) الكبائر للذهبي ص ١46 - ط دار الندوة اجلديدة - بريوت.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

عرف ربه العليم من ن�صب اإليه كلَّ علم حازه )ال علم لنا اإال ما علَّمَتنا(.

قال الوليد بن مسلم: 
، وسعيَد بن عبد العزيز، وابن جريج رمحهم اهلل: مل طلبتم العلم؟ كلهم يقول: لنفيس،  سألتجُ األوزاعيَّ

غري أن ابن جريج فإنه قال: 
»طلبتجُه للناس«.

قال اإلمام الذهبي: 
»ما أحسَن الصدق! واليوم تسأل الفقيه الغبي: مل طلبت العلم؟ فيبادر ويقول: طلبته هلل، ويكذب إنام 

َة ما عرف منه«)١). طلبه للدنيا، ويا ِقلنَّ
وإذا قبل العامل متاع الدنيا ثمنًا لعلمه زال عنه علمه، وإن ظل يف الكتب والدروس، لكن مل يبق منه الكثري 
يف النفوس، فإن العلم بركته من صالح صاحبه، وتأثريه من تأثر حامله به، وقد حكى سفيان الثوري نقصان 

: بركة العلم وقلة تأثريه بقبول عطايا األمراء، فقال
ِلبتجُه«)٢). ة، سجُ »كنت أوتيتجُ فهم القرآن، فلام قبلت الرصُّ

وسفيان الثوري هذا هو الذي قال عنه بش بن احلارث احلايف: 
»سفيان يف زمانه كأيب بكر وعمر يف زماهنام«)3).

4- ادُع اهلل با�صم )العليم(
ننَّ عليك بمعرفة ما خفَي عنك  ؛ حتى يفتح عليك بالعلم، وَيمجُ العليم فاسأل ربك تبارك وتعاىل باسمه 

من اخلري؛ ألنه ليس كل ما َخِفَي عنك فيه اخلري.
ين«))). ْهني يف الدِّ ُهمَّ َعلِّمني اْلكتاَب واحلْكمة، وَفقِّ »اللَّ

ويف الدعاء النبوي:
»اللَّهم اْنَفْعني بام َعلَّمتني، وَعلِّمني ما ينفعني، وِزْدين علاًم«))).

)١) سري أعالم النبالء 3٢8/6 - اإلمام الذهبي – ط مؤسسة الرسالة.
)٢) تذكرة السامع واملتكلم ص١9.

)3) سري أعالم النبالء ٢93/7.
ْمُه اْلكَِتاَب« برقم: 75.  ُهمَّ َعلِّ )4) مستفاد من أدعية النبي ملسو هيلع هللا ىلص البن عباس ، أخرجها البخارّي، كتاب العلم، باب: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »اللَّ
ويف كتـاب فضائل الصحـابة، باب: ذكر ابن عبــاس  برقم: 3756.. وكذلك فـي كتاب الوضوء، باب: وضع املاء عند اخلالء 

. برقم: ١43. مجيعها عن ابن عباس
دون، برقم: 3599، وصححه األلباين كام يف صحيح  نه - كتاب: الدعوات، باب سبق املجُفرِّ )5) جزء من حديث أخرجه الرتمذي - وَحسنَّ

الرتمذي رقم: ٢845.
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العليــم

ه غافاًل عن مراقبته ونظره. رِّ ما عرف ربه العليم من ع�صاه فـي �صِ

ثالًثا: فادعوه بها مسألة وطلًبا

 أسألك باسمك العليم..
علِّمني ما ينفعني وانفعني بام علمتني، وزدين علاًم..

 أسألك باسمك العليم..
ارزقني بعلمي خشيتك، ورعاية حدودك، واجتناب حمارمك.

 أسألك باسمك العليم..
ارزقنا من العلم ما نزداد لك به خشية، فيكون حجة لنا ال علينا.

ك  رابًعا: حاِسب نفسك تعِرف ربَّ

نادًراأحياًنادائام سابق باخلريات )دائاًم( - مقتصد )أحياًنا( - ظامل لنفسه )نادًرا( 

هل تسعى باستمرار يف زيادة درجاتك العلمية وشهاداتك اجلامعية؟١

هل تفتخر بدرجاتك العلمية وتتباهى هبا عل غريك؟٢

رًبا من اهلل؟3 هل تزداد بالعلم الرشعي أو الدنيوي قجُ

هل تراقب )العليم( بام يف ثنايا الصدور يف كل نواياك؟4

هل تدعو اهلل دوًما أن يزيدك علاًم، فيزيدك له خشية ومنه قرًبا؟5
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

ذ و�صية نبيه باالإكثار ومالزمة الدعاء بيا ذا اجلالل واالإكرام. عرف ربه ذا اجلالل واالإكرام من نفَّ

أواًل: معنى الجالل واإلكرام

 ذو اجلالل:
اجلالل له معنيان: 

املعنى األول: العَظمة
قال اجلالل إال هلل  قال: جلنَّ اليشء أي عظجُم، وأجللته أي عظنَّمته، واألمر اجلَلل: األمر العظيم، وال يجُ يجُ

 . عزنَّ وَجلنَّ
وذو اجلالل هو املستحق لإلجالل والتعظيم وسائر صفات املدح، بل ال رَشف وال كامل إالنَّ وهو له.

ه عامنَّ ال يليق املعنى الثاين: التنَّنزُّ
إىل  تنزل  أن  بك  يليق  فال  املستوى،  هذا  عن  وأرفعك  هك  أنزِّ أي:  كذا،  عن  أجُِجلُّك  أنا  قولك:  ومنه 

املستوى الرديء، وتفعل هذا القبيح، فأنت أَجلُّ من ذلك.
 واإلكرام: 

مة إال  هو اإِلحسان، فهو سبحانه املجُْكِرم ألوليائه باإلنعام عليهم واإلحسان إليهم، وال كرامة وال َمْكرجُ
وهي منه.

لكن.. هل هناك فارق بني اإلكرام واإلنعام؟!
نعم اهلل عل العبد استدراًجا إلهالكه، لكن  فارق شاسع، فليس كل من أنعم اهلل عليه قد أكرمه، فقد يجُ

كل من أكرمه اهلل قد أنعم عليه.
وقد قالوا:

»فاجلالل يف ذاته، واإِلكرام منه فاِئٌض عل خملوقاته«)١).
يعني أن اجلالل صفة ذاته، واإلكرام صفة أفعاله.

ذو اجلالل واإلكرام جيمع يف طياته مجيع األسامء احلسنى، فقال  وقد رأى اإلمام الرازي أن هذا االسم 
رمحه اهلل: 

لوب، وأما اإلكرام  »هذه الكلمة دالة عل مجيع الصفات املعتربة يف اإلهلية.. أما اجلالل فهو إشارة إىل السُّ

)١) مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ١585/4 - عل القاري - دار الفكر.



151

ذو الجالل واإلكرام

ما عرف ربه ذا اجلالل واالإكرام من غفل عن الدعاء بيا ذا اجلالل واالإكرام.

فهو إشارة إىل اإلضافات«)١).
لوب: مجع سلب، والسلب: هو النفي: نفي النقائص، فهي من أسباب ورشوط اجلالل؛ ألن فيها  والسُّ
ه عن العيوب، فهو املوصوف بكل صفات القدرة  ه عن العجز، وهو منزنَّ تنزيه اهلل عن كل النقائص، فهو منزنَّ

والكامل، وبذا حيصل اجلالل.
لكن ما أثر هاتني الصفتني عل القلب؟

قال الزروقي:
»من عرف أنه ذو اجلالل واإلكرام هابه ملكان اجلالل، وأنِس به ملكان اإلكرام، فكان بني خوف ورجاء، 

وهو اسم اهلل األعظم«)٢).
كني تعظيمه، فإن ركني التعظيم: معرفة جالل اهلل،  ل أحد رجُ ومن عرف جالل اهلل عز وجل فقد حصنَّ
ومعرفة حقارة النفس وجهلها وعجزها وضعفها، ويتولد من املعرفتني االستكانة واالنكسار، وهو ما يجُعربنَّ 

عنه بالتعظيم.

ثانًيا: كيف غرسه في القلب

 أهم ذكر بعد الصالة
واسمع حديث عائشة:

اجلالل  ذا  يا  تباركت  السالم،  ومنك  السالم  أنت  اللهم  يقول:  ما  بمقدار  إال  يقعد  مل  سلنَّم  إذا  »كان 
واإلكرام«)3).

وهي مخس جرعات يومية الزمة إلنعاش القلب.
 واألمر بمالزمة الذكر به مطلًقا

وأمرنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص باإلكثار منه ومالزمته سائر األوقات واألحوال:
»ألّظوا بِيا ذا اجلالل واإِلكرام«))).

حتى  وذلك  اإلحلاح؛  اإللظاظ:  ويقال:  منه؛  واإلكثارجُ  عليه  واملثاَبرةجُ  له  املالَزمةجُ  اللغة:  يف  واإللظاظجُ 

)١) لوامع البينات ص ١٠٠ - ط دار الكتاب العريب.
)٢) روح البيان 3١5/9.

)3) صحيح: رواه مسلم وأبوداود وابن ماجة والرتمذي والنسائي عن عائشة كام يف صحيح اجلامع رقم:474٠.
)4) صحيح: رواه الرتمذي عن أنس، وأمحد والنسائي واحلاكم عن ربيعة بن عامر كام يف صحيح اجلامع رقم: ١٢5٠.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

ه ذا اجلالل واالإكرام من اأجلَّ ذي ال�صيبة امل�صلم وحامل القراآن وال�صلطان العادل. عرف ربَّ

يستمدنَّ القلبجُ من هذا الذكر )جالل اهلل(، ويستقر يف الننَّْفس تعظيمه ومهابته..
وقد أورد اإلمام القرطبي عن سعيد املقربي أننَّ رجاًل ألحنَّ فجعل يقول: اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام، 

اللهم يا ذا اجلالل واإلكرام، فنودي: إين قد سمعت، فام حاجتك؟)١).
ويكفيه رشًفا أنه قد يكون اسم اهلل األعظم.

بديع  املنّان،  لك،  رشيك  ال  وحدك  أنت،  إال  إله  ال  احلمد،  لك  اللهم  يقول:  رجاًل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  سمع 
الساموات واألرض، ذا اجلالل واإلكرام، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

»لقد سَألَت اهلل باسم اهللِ األعَظم: الذي إذا ُدعَي به أجاب، وإذا ُسئل به َأْعَطى«))).
وال أحد يعلم عل وجه التعيني ما هو اسم اهلل األعظم، ولكن هذ الدعاء حيويه، وهو ترغيب غري مبارش 

لإلكثار من هذا الذكر رجاء اإلجابة ولنيل العطاء، فاحفظه وحافظ عليه.

ثالًثا: فادعوه بها عبادة وعماًل 

قال ابن القيم:
»وكلُّ قوٍل فلصدقه وكذبه شاهٌد من حال قائله«)3).

أن تسأل  اليوم والليلة، فلك  أكثر من مخس مرات يف  ذو اجلالل واإلكرام  د هذ االسم  تردِّ أنك  وبام 
نفسك: ماذا َغَرس فيك؟ وما عالمة صدقك يف الدعاء به؟

هذه هي العالمات:

كر والدعاء به 1- مداومة الذِّ
ل هذا االسم يف دعائك وأذكارك كتلة أساسية غري منسية، وتنوي بذكرك أنك  البد بعد اليوم أن يشكِّ

تبني به رصح اإلجالل يف قلبك.
فتقول بعد كل صالة: اللهم أنت السالم ومنك السالم، تباركَت يا ذا اجلالل واإلكرام.

وتكثر من الدعاء به كام أوصاك نبيك: »ألِظُّوا بيا ذا اجلالل واإلكرام«، فتقول يف سؤالك حاجاتك: يا ذا 
اجلالل واإلكرام.. افعل يل كذا، ووفِّقني لكذا يا ذا اجلالل واإلكرام.

)١) تفسري القرطبي ١66/١7 – ط دار الكتب املرصية - القاهرة.
)٢) صحيح: أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف وابن ماجة وأمحد عن أنس بن مالك كام يف السلسلة الصحيحة رقم: 34١١.

)3) مدارج السالكني 434/١، 435 - ابن قيم اجلوزية - دار الكتاب العريب - بريوت.
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ذو الجالل واإلكرام

ه ذا اجلالل واالإكرام من مل ُيِجلَّ ذي ال�صيبة امل�صلم وحامل القراآن. ما عرف ربَّ

وتدعو اهلل بالدعاء الذي حوى اسمه األعظم كام مرنَّ بك..
والربط يف الدعاء بني هاتني الصفتني اجلالل واإلكرام يغرس يف القلب شعوًرا رائًعا.

ه عن كل نقص، فإنك تشعر بالثقة والتوكل عل من  ، وهو من تنزنَّ ذا اجلالل فحني تدعو 
ال خييب أبًدا من استند إليه.

ابات  ، فإنك واثٌق يف حمبته وإرادته لك اخلري، مما يفتح أمامك بونَّ اإلكرام وحني تدعو ذا 
ح يف قلبك كفة حسن الظن باهلل. الرجاء عل مرصاعيها، ويجُرجِّ

إجابة  أعظم شوط يف طريق  قطع  فقد  باهلل  الظن  التوكل وحسن  ومن مجع بني صدق 
الدعاء.

2- ثالث من عالمات اإجالل اهلل
هدف ذكرك اهلل هبذا االسم هو غرس إجالل اهلل يف قلبك، فهل استقر يف القلب إجالل اهلل؟

كيف تقيس وصولك هلدفك من عدمه؟
م اهلل تعاىل خلَقه بأن أرشكهم يف جالله،  لقد أعانك النبي ملسو هيلع هللا ىلص بثالثة مقاييس تعرف هبا اجلواب، فقد كرنَّ
ْيَبة املسلم، وحامل القرآن َغرْي الغايل فيه واجلايف عنه،  فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ ِمْن إجالل اهلل: إكراَم ذي الشَّ

ْلطان امُلقِسط«))). وإكرام ذي السُّ
ِب من أحب اهلل، وتكره من أبغض، وهذا  هؤالء الثالثة من أحب الناس إىل اهلل، وأنت –كمؤمن- تجُ

من إجاللك لربك، وإجاللك هلؤالء هو إجالٌل ملن أحبهم، ويف هذا احلديث داللتان هامتان:
الظاهرة،  أفعالك  من  عليه  يجُسَتدل  اهلل  إجالل  من  حيويه  بام  اخللق  عيون  عن  املسترت  قلبك  حمتوى  أن 

فظاهرك ما هو إال انعكاٌس لباطنك.
حمراب  فاملجتمع  اخللق،  مع  التعامل  يف  أثرها  يظهر  أن  البد  اخلالق  مع  معاملتك  وأن  الدين،  شمول 

املؤمن، وليس املسجد صومعة تعبد معزولة عن حياة الناس، بل مركز تزود وانطالق يف هذه احلياة.

3- اجتناب ال�صغائر
قال أنس  جلموع التابعني: 

ها عل عهد النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص من املوبقات«)٢). عر، إن كنا لنعدُّ »إننَّكم لتعملون أعامالً هي أدقُّ يف أعينكم من الشنَّ

)١) حسن: رواه أبو داود عن أيب موسى كام يف صحيح اجلامع رقم: ٢١99 وصحيح الرتغيب رقم: 93.
)٢) البخاري رقم: 649٢.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

مات. ه عن ال�صغائر واملكروهات ف�صاًل عن املُحرَّ ه ذا اجلالل واالإكرام واأجلَّه من تنزَّ عرف ربَّ

نوب. رات الذُّ تنَّقى من حمقنَّ ب عليه البخاريُّ بقوله: باب ما يجُ  وقد بونَّ
وسبب ذلك:

، فكانت الصغائر عندهم -باإلضافة إىل جالل اهلل تعاىل- من الكبائر،  »أننَّ معرفة الصحابة بجالل اهلل أتمُّ
تجاَوز يف أمثاهلا عن  وهبذا السبب يعظم من العامل ما ال يعظم من اجلاهل، ويجُتجاوز عن العامي يف أموٍر ال يجُ

العارف؛ ألن الذنب واملخالفة يكرب بقدر معرفة املخاَلف«)١). 
يقول أبو حامد الغزايل إن الذنب يثقل يف امليزان ويصبح أشد رضًرا بصاحبه كلام زاد علمه بقدر ربه، 

فكلام زاد علمه عظجُم الذنبجُ منه.
ذو اجلالل واإلكرام لن يكتفي بأداء الفرائض واجتناب املحارم، بل سيدفعه إجالل  ومن عرف اسم 
املباح، وبينه وبني  بينه وبني احلرام حاجًزا من  الصغائر، وسيجعل  النوافل واجتناب  اهلل إىل احلرص عل 
ا منيعا من النوافل، وكلام زاد إجالله لربه كلام كرب هذا احلاجز واتسعت مساحة الورع، فصار  الفرائض سدنَّ

العبد عن احلرام أبعد، ومن الفرائض أقرب وعليها أدوم.
ث عن حاهلم:  وكان هذا سمت الصحابة الذي اجتمعوا عليه حتى قال بعضهم حيدِّ

»كنا َنَدع سبعني باًبا من احلالل خمافة أن نقع يف باب من احلرام«)٢).
وقاهلا عمر بن اخلطاب  بشدته املعهودة يف احلق؛ نافًيا أن يكون الورع وإجالل اهلل 

حمصورا بني جدران املسجد وداخل حدود الركعات فحسب: 
»إن الدين ليس بالطنطنة من آخر الليل، ولكن الدين الورع«)3).

جاءت أخت بِْش احلايف إىل أمحد بن حنبل تسأله وتستفتيه: 
رُّ بنا مشاعل الظاهرية )وهم احلرس(، ويقع الشعاع علينا )وهم يف ظالم  إنا نغزل عل سطوحنا، فتمجُ

دامس(.. أفيجوز لنا الغزل يف شعاعها؟
فقال أمحد: من أنت عافاك اهلل؟ فقالت: أخت بش احلايف..

فبكى أمحد وقال: 
»من بيتكم خيرج الورع الصادق.. ال تغزيل يف شعاعها«)4).

)١) إحياء علوم الدين 4/3٢.
)٢) مدارج السالكني، ص ٢3. 

)3) الزهد لإلمام أمحد، ص ١84.
)4) الرسالة القشريية ١/٢35.
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ه ذا اجلالل واالإكرام من ا�صتهان بال�صغائر وا�صتكثـر من املكروهات. ما عرف ربَّ

أفتاها  ورع  بيت  من  أهنا  علم  فلام  حاهلا،  بحسب  يفتَِيها  حتى  هي  من  أوالً  اإلمام  سأهلا  كيف  فانظر 
الصغائر  اجتناهبا  سبب  له  وإجالهلا  له،  إجالهلا  سبب  باهلل  فمعرفتها  فيه،  لتنسج  اس  احلجُرنَّ نور  تستغل  أال 

واملكروهات فضال عن باقي السيئات.
 : م بقضائه وال تزع من قدره.. كام يف قول عيل أن ال تتربنَّ

»من إجالل اهلل ومعرفة حقه أن ال تشكو وجعك، وال تذكر مصيبتك«)١).
د دعاٍء باسمه الستنزال اللعنات عل اخللق! فهذا مما رآه مطرف مثاالً  أما أن يتحول إجالل اهلل إىل جمرنَّ

 : لعدم إجالل اهلل، فقد رأى قوًما ال يذكرون اهلل إال يف هذا السياق العجيب، فقال
»ليعظم جالل اهلل يف قلوبكم، فال تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلب واحلامر: اللهم أخِزه، وما أشبه 

ذلك«)٢).

4- العبادة بدافع االإجالل اأعلى العبادات
بنَّاد. وهو منجم ثواٍب خفي ال يعلم به كثرٌي من العجُ

ب هبا لرب العاملني. فاستِفد بام غرسه فيك هذا االسم اجلليل يف إحراز نية جديدة تتقرنَّ
قال ابن قدامة:

»والناس يف النيات عل أقسام:
منهم من يكون عمله للطاعة إجابة لباعث اخلوف.

ومنهم من يكون عمله إجابة لباعث الرجاء. 
وثمة مقام أرفع من هذين، وهو أن يعمل الطاعة عل نية جالل اهلل تعاىل الستحقاقه الطاعة والعبودية، 
وهذه ال تتيرس لراغٍب يف الدنيا، وهي أعز النيات وأعالها، وقليٌل من يفهمها، فضاًل عن أن يتعاطاها«)3).
دت النوايا كلام عظم األجر، وكلام اخرتت نيات أرشف وأعظم كلام زاد ثوابك وثقل ميزانك. فكلام تعدنَّ

وقد بنينَّ ابن رجب أن نياٍت كثرية قد تدفع إىل العمل الصالح الواحد، وهذه النيات تتباين يف الثواب 
بحسب رشفها، ورضب لذلك مثاًل لألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فقال: 

من  العقاب  خوَف  وتارة  ثوابه،  رجاء  عليه  حيمل  تارة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  أن  »واعلم 
تركه، وتارة الغضب هلل عل انتهاك حمارمه، وتارة النصيحة للمؤمنني والرمحة هلم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا 

)١) خمترص منهاج القاصدين ١/٢73.
)٢) اإلحياء ١١4/3.

)3) خمترص منهاج القاصدين ١/363.
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ه ذا اجلالل واالإكرام من اأ�صاف اإىل نيات عباداته نية اإجالل اهلل عز وجل. عرف ربَّ

وإعظامه  اهلل  إجالل  عليه  حَيِْمل  وتارة  واآلخرة،  الدنيا  يف  وعقوبته  اهلل  لغضب  التعرض  من  فيه  أنفسهم 
وحمبته، وأنه أهٌل أن يجُطاع فال يجُعىص، ويجُذَكر فال يجُنسى، ويجُشكر فال يجُكفر«)١).

فاعبد اهلل من اآلن بِروٍح خمتلفة، وامجع مع النيات القديمة نيًة عظيمة جديدة، واستشعر جالله وتعظيمه، 
ق معاين جديدة للعبادة، وأحِرز حسنات ودرجات تسبق هبا غريك من الصاحلني، وتصل هبا لرضوان  وتذونَّ

الرب الكريم.

رابًعا: فادعوه بها مسألة وطَلًبا

 يا ذا اجلالل واإلكرام..
نا عن خمالفة أوامرك ونواهيك يا ذا اجلالل. أكِرمنا وإن كنا ال نستحق اإلكرام، وأِجلنَّ

 يا ذا اجلالل واإلكرام..
لني.. أكِرم عباًدا وقفوا بني يديك سائلني، وجلودك مفتقرين، ولنظرة رضا منك متوسِّ

 يا ذا اجلالل واإلكرام..
نا.. ِذلنَّ نا وال تجُ ِنّا.. وِزدنا وال تجُنِقصنا.. وأعطنا وال تِرمنا.. وأِعزنَّ أكِرمنا والهتجُ

 يا ذا اجلالل واإلكرام..
أِجلنَّنا عن معاصيك، وعن أن ال نخاف منك ونتقيك.

 يا ذا اجلالل واإلكرام..
أعتذر إليك من كل ذنب أفسدتجُ به ما رزقتني..

ثم اسرتزقتك عل عصيانك فرزقتني..
ثم استعنْتجُ بِرْزقك عل خمالفتك فسرَتتني..

ثم سألتك الزيادة فأعطيَتني..
ومل تزل عائًدا علنَّ بنعامئك وبإحسانك غمرتني.. 
فاغفر يل ذلك كله وال تقطع عني ما به وصلتني.

)١) جامع العلوم واحلكم ٢/٢55.
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ذو الجالل واإلكرام

م بق�صائه واعرت�س على قدره. ه ذا اجلالل واالإكرام من تربَّ ما عرف ربَّ

ك خامًسا: حاسب نفسك تعرف ربَّ

نادًراأحياًنادائام سابق باخلريات )دائاًم( - مقتصد )أحياًنا( - ظامل لنفسه )نادًرا( 

١
اخلمس،  الصلوات  بعد  واإلكرام  اجلالل  ذا  بيا  الدعاء  عل  ترص  هل 

وبالذكر املطلق؟

هل تتورع يف عملك عن االستفادة بام ليس لك من مستلزمات العمل؟٢

هل تستكثر من املباحات ومنها إىل املكروهات؟3

هل تعل بينك وبني املحارم حاجًزا من النوافل؟4

هل تعل نية إجالل اهلل من نوايا عباداتك وطاعاتك؟5

6
القرآن  املسلم وحامل  الشيبة  قلبك إجالل من أجلنَّ اهلل كذي  هل تد يف 

وإكرام السلطان العادل؟
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َط الرزق الذي ال يلهيه وال ُيطغيه. عرف ربه القاب�س البا�صط من �صاأله ب�صْ

مل يرد هذان االسامن يف القرآن الكريم بالصيغة االسمية، وإنام وردا بصيغة الفعل كام يف قوله سبحانه:
ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ ]البقرة: ٢45[.

أيب داود وابن ماجة عن  أما احلديث النبوي فقد ورد فيه ذكر هذين االسميـن الكريميـن كام يف سنن 
أنس  قال: 

ر لنا، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال الناس: يا رسول اهلل غال السعر، فسعِّ
ر، القابض الباسط الرازق، وإين ألرجو أن ألقى اهلل وليس أحٌد منكم يطلبني بمظلمة  »إن اهلل هو املسعِّ

يف دم وال مال«))).

أواًل: معنى اسم اهلل القابض الباسط

يف اللغة:
: التنَّقتري والتنَّضييق. الَقبضجُ

ه بخري إىل أحد.  ومن ذلك قولك: فالٌن َقبيض، أى: بخيل شديد ال يبسط كفنَّ
راد به السخاء وبذله ماله وجاهه. وفالٌن باسط الكف، وباسط اجلاه، وإنام يجُ

والبسط: التنَّْوسعة يف الرزق واإلكثار منه.
ثنى عل اهلل تعاىل  فَرد أحدها عن اآلخر، وال أن يجُ وهذان االسامن من األسامء املتقابلة التي ال جيوز أن يجُ
فَرد القابض عن الباسط، وذلك ألننَّ الكامل املطلق إنام حيصل  بواحد منها إال مقروًنا بالثاين، فال جيوز أن يجُ

بمجموع الوصفني.
قال ابن احلصار: 

»وهذان االسامن خيتصان بمصالح الدنيا واآلخرة، وذلك يتضمن تسيري أمور اخللق باللطف واخلربة، 
ر  ياح، ويسخِّ وحسن التدبري والتقدير، والعلم بمصالح العباد يف اجلملة والتفصيل، وبحسب ذلك يجُرِسل الرِّ

ِقلُّ ويجُكثِر، وكذلك يرصف مجلة العوامل جلملة العاملني«)٢). السحاب، فيجُمطِر بلًدا ويمنع غريه، ويجُ
ِذلُّ  ُّ لينفع، ويمنع ليعطي، ويجُ القابض الباسط قال بعضهم: يقبض ليبسط، كام أنه قد يرضجُ ويف اقرتان 

. ليجُِعزنَّ

)١) صحيح: رواه الرتمذي وأبو داود وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي رقم: ١٠59، وصحيح سنن أيب داود رقم: 345٠.
)٢) النهج األسمى حممد محود النجدي ٢/١٢9.
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القابض.. الباسط

ه. ه ب�صط رزقه ولو على ح�صاب اإميانه وحظه من ربِّ ما َعَرف ربه القاب�س البا�صط من كان همُّ

والقبض والبسط ينرصف إىل أحد معنني:

االأول: القب�س والب�صط يف االأرزاق
قال عز وجل: ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ ]البقرة: ٢45[

ع عل من يشاء بحسب ما يرى من مصلحة عباده، وقد رأى بعض   تأويله: يجُقرتِّ عل من يشاء، ويوسِّ
 : الصحابة أن صالحهم يف العطاء والغنى، فقال أنس بن مالك

هم إال الغنى، فال تجُفِقرين«)١). »اللهم إين من عبادك الذين ال يجُصِلحجُ
لكن اهلل يعطيك ابتالء، ويمنعك ال بخاًل وال حرماًنا..

فليس كل عطاء من اهلل إكرام، بل قد يكون العطاء صورة من صور البالء..
والغافل يراه إكراًما ويقول ما قال قارون: إنام أوتيته عل علم، وإنام أعطاه استدراًجا ملرصعه..

فاخليــرة يف ما اختاره اهلل؛ ولذا احتــار صالح بن مسامر يف أفضلية النعم املبسوطة أو املقبوضة حتى 
 : قال

»وَلنِعمة اهلل علينا فيام زوى عنا من الدنيا أفضل من نعمته علينا يف ما بَسط علينا منها«)٢).
فهل مثل هذا الرجل سيحسد غريه يوًما أو حيقد عليه أو يسخط عل خالقه يف ما رزقه؟!

ممَّ خاف علينا الحبيب؟
هل خاف علينا القبض أم البسط؟

عة؟ من ضيق الرزق أم السنَّ
اسمعوا:

ملا وصلت جزية البحرين وسمع هبا األنصار، وافق ذلك صالة الصبح مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فلام انرصف 
ضوا له، فتبسم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حني رآهم: تعرنَّ

الفقر  ما  فواهلل  كم،  يرُسُّ ما  لوا  وأمِّ فأبِشوا  البحرين،  من  بيشء  قدم  عبيدة  أبا  أن  سمعتم  قد  »أظنُّكم 
أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن ُتبَسط عليكم الدنيا كام بسطت عىل من كان قبلكم، فَتناَفسوها كام 

تنافسوها، فُتهلَِكُكم كام أهلكتهم«))).

)١) املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز 36/5 - ابن عطية األندليس- دار الكتب العلمية.
)٢) السابق 36/5.

)3) صحيح: رواه أمحد والشيخان والرتمذي عن عمرو بن عوف األنصاري كام يف صحيح اجلامع رقم: ١٠36.
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عرف ربه القاب�س البا�صط من �صعر بالقب�س بعد املع�صية، والوح�صة بعد خمالفة اأمر ربه.

، وانظروا من  مل خيش عليهم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الفقر؛ ألن الفقري يف الغالب يكون أقرب إىل احلق من الَغنِيِّ
ب املرسلني؟! إهنم املأل األغنياء وِعْلية القوم، وأكثر من تبعهم هم الفقراء. الذي كذنَّ

والواقع يشهد أنه كلام كان العبد إىل الفقر أقرب، كان هلل أتقى وأقرب، وكلام َكثجُر املال، زاد اإلعراض 
عن اهلل، وحصل الطغيان.

لكن احذر!
ال يعني بسط اهلل رزقه عل أحد من خلقه يف يشء من الدنيا رضاه عن املبسوط له، كام ال يعني قبضه 
سبحانه عن أَحٍد من خلقه يف يشء من الدنيا سخطه عليه، بل قد يدل ذلك عل العكس، إذ أن اهلل يضيِّق عل 
ع ويبسط عل أعدائه إمالء هلم واستدراًجا،  بعض أوليائه رمحة هبم ولطًفا، فبعض حرمانه دواء، وقد يوسِّ

فبعض عطائه بالء. 
ولذا جزم سفيان الثوري: 

ِوَيت عنه إال اختباًرا«)١). »ما بجُِسَطت الدنيا عل أحٍد إال اغرتاًرا، وما زجُ
القابض قد يقبض الرزق وال يمنح، فال يستطيع أحٌد من اخللق الوصول إليه، فهذا إلياس فرحات 

أحد شعراء املهجر، ترك لبنان إىل أمريكا، ثم أنشد قائاًل: 
ُب ْقُت راح ُيغــــرِّ ُق               واأُق�ِصـــم لو �صــــرَّ ب خلف الرزق وهو ُم�صرِّ اأَُغرِّ

فإذا أغلق اهلل باًبا لم يقَو أحٌد على فتِحه.

وإذا فتح باًبا لم يقَو أحٌد على غلقه.

إذا بَسط اهلل فال قابض، وإذا قَبض فال باسط.

القابض الباسط في األرزاق
الصدقة،  أمسك عن  من  ويجُمِسك عن  اإلنفاق،  ه عن  كفنَّ قبض  من  رزقه عل  يقبض  الباسط  القابض 
ويبسط رزقه ملن بسط يده بالعطاء، فاعلم أن إمساكك املال لن يبسط لك الرزق، وأن إنفاقك لن يضيِّق 
رزقك، فاإلنفاق يف سبيل اهلل غري ضائع، بل يرده اهلل عليك أضعاًفا مضاعفة، ويف احلديث: »ما نقص مال 

من صدقة«.
القابض الباسط إن قبض رزقه فبالعدل، وإن بسط فبالفضل.

القابض الباسط إذا قبض مل يقبض عدًما وال بخاًل، وإذا بسط مل يبسط رسًفا.. حاشاه.

)١) حلية األولياء 68/7
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ما عرف ربه القاب�س البا�صط من مل ي�صعر بالقب�س بعد الع�صيان، ويح�س بالوح�صة بعد الذنب.

القابض الباسط إذا َقبض فضله عنك َقبض حتى ال طاقة ژٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹژ.. وإذا 
بسط بسط حتى ال فاقة، ولو أحاطت بك كل فاقة.

الفقر،  أفسدك  فلربام  لرمحة،  ويبسط  وأطغاك،  الغنى  أفسدك  فلربام  حِلكمة،  يقبض  القابض الباسط 
وأساء ظنك بربك.

القابض يف قبض رزق العبد: قال املناوي عن بعض مالمح لجُْطف 
»فإن العبد إذا أعرض عن ربِّه واشتغل بام أسبغ عليه من نِعمه، وأحب اهلل إقباله عليه، َحَرَمه َسَعة ما 

قبِل بالترضع إليه«)١).  َبسط له ليخاف فريتدع، ويجُضيِّق عليه جهات الرزق، فيلجأ إليه، ويجُ

الثاين: القب�س والب�صط فـي االأرواح
وأما القبض املعنوي فيكون بام يل:

القابض الباسط بعض القلوب فال تنشط للخري، ويبسط بعضها فتبذل كل خري.. قد يقبض 
بالفرح  يبسطها  أو  السامء،  يف  د  عنَّ تصنَّ كأنام  َحرًجا  تصري  حتى  الصدور  ويجُضيِّق  القلوب  يقبض  قد 

ه ولجُطفه. واالنرشاح والبهجة والسكينة بام يفيض عليها من ألوان بِرِّ
قال تعاىل: 

ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ ]األنعام: ١٢5[.

قال الزجاج: 
»احلرج: أضيق الضيق«)٢).

أحياًنا نشعر بالسعادة والغبطة والرسور واالنرشاح بحيث نرى أنفسنا وكأننا يف اجلنة، وأحياًنا تر بنا 
ساعات نشعر معها باالنقباض والضيق والوحشة، فام تفسري احلالتني؟

هذه الوحشة أو الضيق أو القبض نوعان:
 وحشة العايص البعيد

لو حزنت على ذنبك وضاق له صدرك، فأبشر.. فهذه عالمة إيمان.

ولو فرحت بذنبك ولم تسعد بطاعتك، فهذه منزلة هوان. 

وكلٌّ يعمل على شاكلته، فإلى أي الفريقين تنتسب اخي القارئ؟!

)١) فيض القدير 33٢/٢
)٢) اجلامع ألحكام القرآن 7/8٢
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عرف ربه القاب�س البا�صط من ا�صتلم ر�صالة اهلل اإليه، بانقبا�س روحه بعد الذنب.

: أن اهلل  وكلام كان العبد إىل اهلل أقرب كلام كانت العقوبة إليه أرسع، وآثار القبض معه أوضح، والرسِّ
حريص عل أوليائه، »فيؤدِّب عبده املؤمن الذي حيبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فال يزال مستيقًظا 
لِّ بينه وبني معاصيه، وكلام أحدث ذنًبا أحدث له نعمة،  حذًرا، وأما من سقط من عينه وهان عليه، فإنه خيجُ

واملغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه، وال يعلم أن ذلك عني اإلهانة«)١).
جيد العايص يف قلبه عقب الذنب وحشًة )ال توازهنا وال تقارهنا لذة أصاًل، ولو اجتمعت له لذات الدنيا 

ِسُّ به إال من يف قلبه حياة، وما جلجُْرٍح بميٍِّت إيالم()٢). بأرسها مل َتِف بتلك الوحشة، وهذا أمٌر ال حيجُ
ِرح، وثيابه  ْكِره؛ يعتدي ويرضب ويكرس وخيبط، فإذا أفاق رأى رأسه قد ججُ لقد كان كالسكران حال سجُ
كره، يتأمل غاية األمل ملا  ب ملا حدث! وعندما يفيق ويرى ما جنى وقَت سجُ دت، فيتعجنَّ قت، وممتلكاته بجُدِّ زِّ قد مجُ

فعل! وهكذا العايص املؤمن إذا أفاق.
وصدق القائل:

اأُم�ْصَتوِح�ٌس اأنت ممـا جنيَت               فاأح�ِصْن اإذا �صئَت وا�صتاأن�ِس
وإذا نزل بك عقب الذنب حزن ووحشة وأمل وضيق، فأنت تلك مفتاح التخلص من كل هذا.

ا، فبتوبة من عمٍل صالح تدرك كل املصالح. دع الذنب فوًرا، وأتبعه ندًما وبِرًّ
قال ابن اجلوزي: 

»ومتى رأيت تكديًرا يف حال، فاذكر نعمة ما شكرت، أو زلة قد فجُِعَلت«)3).
جديد  من  لتستأنس  النعم؛  بأعظم  عليك  أنعم  فقد  عنه،  لبجُعِدك  قلبك  أوحش  إذا  القابض الباسط 

ژ. بالقرب منه يا طريد ژ  

تعطيش الروح
قال ابن القيِّم ىف احلكمة من ختليته بني العبد وبني الذنب، وأنه لو شاء اهلل لعصمه منه:

إليه  بقلبه  أقبل  إذا  فرحه ورسوره  أو  نعمته  له  ليكمل  الذنب  بارتكاب  والبعد  أمل احلجاب  يذيقه  »أن 
وأقامه ىف طاعته، فيكون التذاذه ىف ذلك -بعد أن صدر منه ما صدر- بمنزلة التذاذ الظمآن باملاء العذب 

الزالل، والشديد اخلوف باألمن، واملحب الطويل اهلجر بوصل حمبوبه«)4). 

)١) زاد املعاد 5٠6/3.
)٢) الداء والدواء ص 5٢.
)3) الداء والدواء ص 5٢.

)4) طريق اهلجرتني ١ /١7١.
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ما عرف ربه القاب�س البا�صط من جهل �صبب قب�س روحه وب�صطها.

ولذا قال ابن عطاء: 
»ربام أفادك يف ليل القبض ما مل تستفده يف إرشاق هنار البسط ژۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ   ىئژ«)١).

ليِّنه،  يجُ وتارة  يقّسيه  وتارة  يجُظِلمه،  وتارة  ره  ينوِّ وتارة  يقبضه،  وتارة  قلبه  يبسط  )تارة  القابض الباسط 
وتارة يثبِّته عل طاعته ويقويه عليها، وتارة يجُسلِّط الشيطان عليه ليرصفه عن سنن احلق()٢).

كك حلركة وتوبة، وإما أن يظل حبيس الصدر  وحزن القلب عل الذنب أو لفوات الطاعة، إما أن حيرِّ
واألمنيات فتموت، والعاقل من استثمر حزنه.

ومن مَلْ جيد وحشة الغفلة والبعد مل يعرف قيمة األجُنس باهلل والقرب.
، وال سعادة يف غري طاعت،ه، والعبد العايص حمــروم،  القابض الباسط إن مفاتيح سعادة القلب يف يد 
ر وقلب أخرض، وروح جمدبة وأخرى مرشقة،  القابض الباسط وحده يملك زمام القلوب، فقلب متصحِّ و
ْعِد العبد أو قربه من اهلل، وليس تعذيًبا بل تأديًبا  ونفس متفائلة وأختها بجوارها متشائمة، وكل هذا بحسب بجُ

وهتذيًبا.
ف هبا كل حلظة عل رسائل ربه، فإذا  واملؤمن وحده يملك هذه احلساسية اإليامنية املفرطة، والتي يتعرنَّ
شعر بغياب قلبه يف الصالة، رجع عل نفسه بالالئمة، فلعله فرطت منه كلمة، أو أفلتت منه نظرة، أو ساء 

ظنه بربه يف موقف من املواقف.
وعندها يرجع إىل رحاب ربه، يعز بعد ذل، ويقوى من ضعف، وحيظى بالبسط بعد ليل القبض. قال 

ابن القيِّم:
»فشهود العبد نقص حاله إذا عىص ربه، وتغريُّ القلوب عليه، وجفوهلا منه، وانسداد األبواب يف وجهه، 
ر املسالك عليه، وهوانه عل أهل بيته وأوالده وزوجته وإخوانه، وتطلبه ذلك حتى يعلم من أين أجُيِت؟  وتوعُّ
ووقوعه عل السبب املوجب لذلك مما يقّوي إيامنه، فإن أقلع وبارش األسباب التي تجُْفيض به إىل ضد هذه 
، والغنى بعد الفقر، والرسور بعد احلزن، واألمن بعد اخلوف، والقوة يف قلبه بعد  لِّ احلال، رأى العزنَّ بعد الذجُ

ضعفه ووهنه«)3).
ومن رشف نفس هذا العبد عل اهلل أن أقسم هبا يف القرآن، فأقسم بالنفس اللوامة، فهي دوًما يف حساب 

مع صاحبها وتالوم، فتلوم صاحبها عند تقصريه يف عبادة مواله.

)١) فيض القدير ٢ /٢64.
)٢) إحياء علوم الدين ٢ /٢89.
)3) مدارج السالكني ١ /4٢5.
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ح م�صاره. عرف ربه القاب�س البا�صط من حا�صب نف�صه اإذا �صعر بالقب�س، ثم �صحَّ

 وحشة الطائع القريب
جيدها الطائع رغم طاعته، فام الرس؟!

أنا أفيش لك هذا الرس:
يشكو الفتور؛ لكي يلجأ بكل الطرق إىل رحاب الرب الغفور..

يعاين غياب قلبه يف صالته كي يضطر للبحث عنه يف خلواته.
د عل االستئناس به بني  يعاين الوحشة بني األهل واألحباب، وال يستأنس بام تعونَّ

األصحاب كي يبحث عن أنسه يف رحاب القرآن واألذكار.
تضيق به طرق املعاش يف النهار؛ لتضطره إىل واحة األنس يف األسحار.

إهنا وحشة فتور ال وحشة فجور. 
وهي تشبه حالة السكون تهًزا النطالقة أقوى.

أو تعطيش الروح ليكون إقباهلا عل اهلل أقوى.
قال رجل ألحد الصاحلني:

كنتجُ أِجد ىف قلبى حالوة قيام الليل، وأنا ال أجدها الساعة!
قال: 

»لعلك اشتد ِحرصك بيشء من الدنيا فذهبت بحالوة ذلك من قلبك، وربام يعرف اهلل ضعفك ويريك 
غ إليه؛ لئال تأمن مكره«)١). قدرَته، فيسلب حالوة مناجاة الليل؛ حتى تتفرنَّ

أسباب القبض الروحي والتصحر القلبي
ْجب أحد أسباب القبض. قد يجُعجب العبد برأيه وماله ومركزه، فيجُحَجب عن اهلل، فالعجُ

وكذلك التكلم يف ما ال يعنيك.
قال مالك بن دينار: 

بمـا ال  تكلمت  أنك  فاعلم  أو حرماًنا يف رزقك،  بدنك،  فـي  أو وهنًا  قلبك،  قســاوة يف  رأيَت  »إذا 
يعنيك«)٢).

)١) ملتقط احلكايات ص ٢43 - ابن اجلوزي.
)٢) بحر الدموع ١/١٢5.
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ما عرف ربه القاب�س البا�صط من مل يقف مع نف�صه وقفة حما�صبة اإذا �صعر بالقب�س اأو الب�صط.

واتفق معه يونس بن ميرسة فقال: 
»إذا تكلنَّْفَت ما ال يعنيك، لقيت ما يعنيك«)١).

وكالمك يف ما ال يعنيك عالمة تقصريك يف ما يعنيك. 
قال الفضيل:

»تكلمَت يف ما ال يعنيك فشغلك عام يعنيك، ولو شغلك ما يعنيك تركت ما ال يعنيك«)٢).
واعتربه معروف الكرخي خذالًنا، فقال: 

»كالم العبد فيام ال يعنيه، خذالن من اهلل تعاىل«)3).

ثانًيا: فادعوه بها عبادة وعماًل 

1( ادفع زكاة الب�صط
وهي زكاة واجبة، إن مل تبذهلا عوِقبَت بالقبض والسلب، وألوان الرزق ال حدنَّ هلا، وكلنا ذو رزق. يقول 

القرطبي:
»فإن كنت مبسوط القلب باملعارف واحلقيقة والعلوم الدينية فابسط بساَطك، وابسْط وْجهك، واجلْس 

للناس حتى َيقتبسوا من ذلك النِّرْباس.
ولِة عل األعداء،  وإْن كنت ذا بسطة يف اجلسم، فاْبسطه يف العبادة التي تجُْفيض بك إىل السعادة، ويف الصنَّ

دة. لَت من املننَّة والشِّ وِّ بام خجُ
وإْن كنت ذا َبسٍط يف املال، فابسْط يدَك بالَعطاء، وأزْل ما عل مالك من الِغَطاء، وال تجُوكي فيوكي اهلل 

ْيص فيحيص اهلل عليك. عليك، وال تجُ
َتنَْل حظًّا من هذه الَبَسطاِت فابسط قلبَك ألحكام ربِّك، ولساَنك لِذكره وشكره، ويدك  وإْن كنت مل 

لبذل الواجبات عليك، ووجهك لَلْخلق، كام قال ملسو هيلع هللا ىلص يف َبذل املعروف: 
»فإن مل جَتِْد، فاْلَق أخاَك بوجه َطْلٍق«))).

)١) سري أعالم النبالء 5/٢3٠.
)٢) خمترص تاريخ دمشق ٢٠/3١5.

)3) حلية األولياء 8/36١.
)4) صحيح لغريه: روا ه أمحد 4٠8/35 واللفظ له كام يف مسند أمحد رقم: ٢١5١9- ط الرسالة.
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ه. عرف ربه القاب�س البا�صط من ب�َصط خريه على غريه اإذا ب�َصط اهلل عليه من ف�صله وِبرَّ

ولقد أحسَن القائل:
((( ٌ ُبـَنيَّ اإنَّ الِبـرَّ �صيٌء َهـيــــــن               َوجٌه طليٌق ول�صاٌن لنيِّ

ل على اهلل وحده  2( توكَّ
ملا  إذ ال باسط ملا قبض، وال قابض  القابض الباسط وحده،  أنه  إليه سبحانه، ذلك  وتفويض األمور 

بسط، كام جاء يف دعائه عليه الصالة والسالم يف غزوة أحد حني محي الوطيس كام قال رفاعة الزرقي: 
ملا كان يوم أحد، وانكفأ املرشكون، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»استووا حتى أثني عىل ريب عز وجل«..
فصاروا خلفه صفوًفا فقال:

»اللَّهم لك احلمد كله، اللَّهم ال قابض ملا بسطت، وال باسط ملا قبضت، وال هادي ملا أضللت، وال مضل 
ب ملا باعدت، وال مباعد ملا قربت، اللَّهم ابسط  ملن هديت، وال معطي ملا منعت، وال مانع ملا أعطيت، وال ُمقرِّ

علينا من بركاتك ورمحتك وفضلك ورزقك...« احلديث))).
ب..  مقرِّ مانع..  معطي..  ِضل..  مجُ هادي..  باسط..  )قابض..  احلديث:  يف  اللفظية  املرتادفات  فكل 
باِعد( اهلدف منها أن تغرس يف قلبك توحيد اهلل، وأن ال فاعل عل احلقيقة إال اهلل، ومن هذه صفاته فهو  مجُ
َتوكل عليه وحده، ويجُسَتعان به وحده، ومن عرف هذا مل َيرججُ أحًدا من اخللق، ومل يسكن إىل  املستحق أن يجُ

وعد برَشٍ أو خيف من وعيده، ومل ييأس من الفرج عند البالء، ومل يغرت بالعطاء.

3( الب�س ثوب الر�صا 
ألنه سبحانه احلكيم األعلم بخلقه، وهل األصلح لك القبض أم البسط؟ فله احلمد عل كل أفعاله، وله 

احلمد يف خلقه وأمره.
قال اهلل عز وجل:

ژہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭژ ]الشورى: ٢7[، وَخْتم اآلية بقول اهلل 
القابض الباسط مل يبسط الرزق لبعض  سبحانه: ژۇ   ۇ ۆ ۆژ  فيه تام املناسبة؛ ألنه يشري إىل أن 
عباده؛ ألنه خبري هبم، بصرٌي عليم بام هو أصلح هلم، وأنه لو بسط هلم الرزق لبغوا ىف األرض، وملا صلح 

هلم أمر.

)١) النهج األسمى حممد محود النجدي ١3٢/٢، ١33.
)٢) صحيح: صحيح األدب املفرد ٢59/١ - رقم: 699/54١.
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ما عرف ربه القاب�س البا�صط من قب�س رزقه عن غريه مع ما ب�َصَطه اهلل له.

وقد قال يف سورة العنكبوت: 
ژٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ى ى ائ ائژ ]العنكبوت: 6٢[.

أي أن اهلل تعاىل َيسلب أناًسا ويعطي آخرين وفق مشيئته وحكمته.
فالتوسعة  أخرى،  تارة  عليه  ويضيِّقه  تارة،  عباده  من  لعبد  الرزق  ع  يوسِّ أنه  املعنى:  يكون  أن  وجيوز 

والتضييق عل نفس العبد تقلًبا يف األحوال، ليؤدِّب اهلل عبده مرة باملنع، ومرة بالعطاء.
: الرضا  القابض الباسط ژې  ى ى ائ ائژ أي إنه هو العليم بمصاحلكم، فيغرس اليقني باسم 

والتسليم يف قلب كل مستقيم، ولعل هذا ثمرة دعاء داوم عليه صاحبه جاء فيه:
»وأسألك أن جتعل كل قضاٍء َقَضيَته يل خرًيا«))).

4( َتواَزن
يف احلكم العطائية: 

»بَسَطك كي ال تكون مع القبض، وقبضك كي ال تكون مع البسط، وأخرجك عنهام كي ال تكون ليشء 
دونه«.

وهذا البسط مادي يف األرزاق أو معنوي يف األرواح.
يف األرزاق:

. بسط لك رزقه كي ال تيأس من رمحته، وقبض رزقه يف وقت آخر كي ال تتكربنَّ
قال الفضيل بن عياض: 

ِزن عبدي املؤمن أن أزوي عنه الدنيا وهو أقرب له مني، ويفرحجُ أن أبسط له الدنيا  »قيل: يا موسى.. أحيجُ
وهو أبعد له مني؟«)٢).

ويف األرواح:
اخلوف  نريان  بني  تتأرجح  تزال  فال  ترتفع،  بالرجاء  حتى  بك  ورغنَّ ترتدع،  معاصيه  عن  حتى  فك  خونَّ

ونسائم الرجاء.
ب إليه الكرب والعجب، وعنـدئذ عالجه بأن يسلبه اهلل بعًضا مما أعطاه  إذا أطــاع العبد ربه، فلربام ترسنَّ
حتى يرجع إىل رحابه، فهذا عالج رباين ملن أعجبته بنفسه، واستطال عل عباد اهلل باستقامته، وهي حالة 

)١) صحيح: رواه ابن ماجة عن عائشة كام يف الصحيح رقم: ١٢76.
)٢) موسوعة ابن أيب الدنيا ١43/5.
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عرف ربه القاب�س البا�صط من راأى كل قب�س فـي االأرزاق اأو االأرواح منه وحده ال من غريه.

قبض. 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

»لو مل تكونوا ُتذنِبون خِلْفُت عليكم ما هو أكرب من ذلك: الُعجب الُعجب«))).

5( حا�صب نف�صك
متى انقبضت؟ ومتى انبسطت؟
متى تفاءلت؟ ومتى تشاءمت؟
متى شعرت أين أسعد الناس؟ 

ومتى شعرت أين يف ملل وضجر وضيق؟
ْزَت إًذا يف الدنيا واآلخرة، فإننَّ  إذا فهمت عن اهلل تأديبه يف قبضه وبسطه، لقد فجُ
نوب. محات عل القلوب حتى تستيضء وخترج من ظلامت الذُّ أعظَم البسط بسطجُ الرنَّ

إنه مقياس دقيق يعرف به العبد قربه أو بعده عن ربه، ورضاه أو سخطه، وكفى 
بنفسك اليوم عليك حسيًبا.

ر أنك بالقبض والبسط يف امتحان! وتذكنَّ
قال ابن القيم:

»سبحانه.. 
يجُذيقجُ عبَده أمل احلجاب عنه، وزوال األجُنِس به، والقرب منه؛ ليمتحن عبده، فإن أقام العبد عل الرضا 

واحلال..
ومل جيد نفسه تطالبه بحاهلا األول مع اهلل..

بل اطمأنت وسَكنَْت إىل غريه..
علم أنه ال يصلح، فوضعه يف مرتبته التي تليق به!

أنه قد فاتته حياته  َتَقلَُّق املكروب، ودعاه دعاء املضطر، وعِلم  َق  وإن استغاث استغاثة امللهوف، وَتَقلنَّ
دنَّ عليه ما ال حياة له بدونه.. ا، فهو هيتف بِربِّه أن يرجُ حقنَّ

َل له.. عِلم أنه موضٌع ملا أجُهِّ

)١) حسن: رواه البيهقي عن أنس كام يف صحيح اجلامع رقم: 53٠3.
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ما عَرَف ربه القاب�س البا�صط من غاب عنه قب�س اهلل وب�صطه، فن�صب اأفعاله اإىل اخللق.

فردنَّ عليه أحوج ما هو حمتاج إليه..
فعظمت به فرحته، وكملت به لذته، وتنَّت به نعمته، واتصل به رسوره، وعلم حينئٍذ مقداره، فعضنَّ 

عليه بالنواجذ، وثننَّى عليه باخلنارص..
َل َبْعَد األْنِس بالوحشة، وبعد القرب بنار البعاد.. فالعبد إذا بجُ

اشتاقت نفسه إىل لذة تلك املعاملة..
َضت لنفحات َمْن ليس هلا عنه عوٌض أبدا.. عت، وتعرنَّ فحننَّْت، وأننَّْت، وتصدنَّ

ه، ولطفه، وحنانه، وقجُرَبه«)١). وال سيام إذا تذكر برنَّ

ثالًثا: فادعوه بها مسألة وطلًبا

 »اللنَّهم لك احلمد كله..
اللنَّهم ال قابض ملا بسطت، وال باسط ملا قبضت..

وال هادي ملا أضللت، وال مضل ملن هديت..
وال معطي  ملا منعت، وال مانع ملا أعطيت..

ب ملا باعدت، وال مباعد ملا قربت.. قرِّ وال مجُ
اللنَّهم ابسط علينا من بركاتك ورمحتك وفضلك  ورزقك...«.

 أسالك باسم القابض الباسط..
ابسط لنا الرزق الذي يقّوينا عل طاعتك.

 أسالك باسم القابض الباسط..
ابسط قلبي بالفرح والرسور بالقرب منك، واقبضه باحلزن واألمل عند خمالفتك.

 أسالك باسم القابض الباسط..
ابسط يدي باإلنفاق عل عبادك الفقراء، ثم ابسط عل عبدك رزقك، فأنا أفقر الفقراء.

)١) مفتاح دار السعادة ٢96/١ بترصف.



174

هنيًئا لمن  عرف ربه 

ك رابًعا: حاِسب نفسك تعِرف ربَّ

نادًراأحياًنادائام سابق باخلريات )دائاًم( - مقتصد )أحياًنا( - ظامل لنفسه )نادًرا( 

هل تبسط الرزق الذي بسطه اهلل لك عل غريك، وتنفق مما أعطاك؟١

هل تراجع نفسك إن شعرت بانقباٍض ال تعرف له سبًبا ظاهًرا؟٢

هل ترى بسط الرزق لك اختباًرا لشكرك؟3

هل ترى قبض الرزق عنك اختباًرا لصربك وعفافك؟4

5
حماسبة  مفتاح  وانرشاحها  وبسطها  وضيقها  روحك  قبض  ل  يشكِّ هل 

مته؟ لنفسك عل ما قدنَّ
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ل دالئل قدرته فـي الكون، فازداد به اإمياًنا وله تعظيًما واإجالاًل. عرف ربه القدير من تاأمَّ

القرآن )اثنتي عرشة مرة(، )سبعا( منها بصيغة املفرد كام يف قوله تبارك  القادر يف  ورد اسمه سبحانه 
وتعاىل:

ژہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ  ]األنعام: 65[.

)ومخسا( منها بصيغة اجلمع كام يف قوله تعاىل: ژڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑژ ]املؤمنون: 95[.
القدير فقد ورد يف القرآن )مخًسا وأربعني مرة(، وأما اسمه سبحانه )املقتدر( فقد ورد يف  وأما اسم اهلل 

القرآن )أربع مرات( واحدة منها بصيغة اجلمع كام يف قوله عز وجل: 
ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہژ ]الزخرف: 4٢[.

و)ثالث مرات( بصيغة املفرد كام يف قوله: 
ژۇ    ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ  ۋژ ]القمر: 4٢[.

أوال: معنى اسم اهلل القدير

املعنى االأول: من القدرة..
قال ابن األثري: 

القدير فعيل منه  القادر اسم الفاعل من قدر يقدر، و »يف أسامء اهلل تعاىل )القادر، واملقتدر، والقدير( فـ
وهو للمبالغة، و)املقتدر( مفتعل من اقتدر وهو أبلغ«)١).

وقال الزجاج: 
»املقتِدر: مبالغة يف الوصف بالقدرة، واألصل يف العربية أن زيادة اللفظ زيادة يف املعنى، فلام قلت: اقتدر 

أفادت زيادة اللفظ زيادة املعنى«)٢).
وقال احلليمي: 

»والقدير التام القدرة ال يالبس قدرته عجز بوجه«)3).
قال ابن القيم يف نونيته: 

»وهو القدير وليس يعجزه إذا مارام شيًئا قط ذو سلطان«

)١) النهاية 4/٢٢.
)٢) تفسري األسامء ص 59.

)3) األسامء والصفات للبيهقي ١١١.
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ر فـي اآثار القدرة ودالئل احلكمة فـي كل ما حوله. ما عرف ربه القدير من مل يتفكَّ

املعنى الثاين: من التقدير..
فام هي مراتب القدر؟

مراتب القدر أربعة:
األول: علم اهلل الثابت، وهو ما يسمى بالتقدير، وهو ما يدل عليه اسم القادر.

الثاين: كتابة هذا العلم يف اللوح املحفوظ، وقد تمنَّ ذلك قبل خلق الساموات واألرض بخمسني ألف 
سنة كام يف صحيح مسلم.

تِب يف اللوح املحفوظ، فام شاء اهلل كان، وما مل يشأ مل يكن. الثالث: مشيئة اهلل يف تنفيذ ما كجُ
ى بالقضاء، فالقضاء علٌم وكتابة ومشيئة، فالقايض يقيض يف املحكمة بحكمه، فيعلم  وهذه الثالث تجُسمنَّ
تفاصيل احلكم ثم يأمر بكتابة احلكم، مع مضاء مشيئته أن يمضيه، لكن ليس له سلطة تنفيذ هذا احلكم، بل 

ذ ما قضاه. تقوم السلطة التنفيذية هبذا الدور، لكن اهلل سبحانه يقيض وينفِّ
ومشيئة اهلل مطلقة، وإنفاذ مشيئة اهلل متعلِّق باحلكمة؛ ولذا قال الغزايل: 

»والقادر هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء مل يفعل، فإن اهلل تعاىل قادر عل إقامة القيامة اآلن؛ ألنه لو شاء 
أقامها، فإن كان ال يقيمها ألنه مل يشأها وال يشاؤها ملا جرى يف سابق علمه من تقدير أجلها ووقتها، فذلك 

ال يقدح يف القدرة«)١).
الرابع: القدرة عل تنفيذ ما شاء، وإىل ذلك أشار اإلمام أمحد فقال عن القَدر: 

ْدَرةجُ اهلل«)٢). »القدر قجُ
علم،  والتقدير  والقدرة،  التقدير  من  كالًّ  القَدر  يشمل  هنا  ومن  وخلق،  ومشيئة  وكتابة  علم  فالقدر: 

والقدرة تنفيذ هذا العلم.
ولذلك جاء يف تعريف القدير أنه الذي يتوىل تنفيذ املقادير، وخيلقها عل ما جاء يف سابق التقدير.

ثانًيا: من معالم قدرة اهلل

 بدء اخللق:
قال سبحانه: ژيب جت حت خت مت ىت يت مث ىث يث حجژ:

)١) املقصد األسنى ص ١١9.
)٢) منهاج السنة النبوية ٢54/3 وشفاء العليل ١/٢8.
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عرف ربه القدير من مل ي�صتعظم على اهلل اأن يهدي قلبه ويغفر ذنبه مهما عظم.

ژىت يتژ حذٌف، تقديره: إال كخلق وبعث نفٍس واحدة، فاهلل تعاىل ال يصعب  ويف قوله 
قُّ عليه سبحانه وال يصعب،  عليه ما يصعب عل العباد، وخلق العامل كله كخلِق نفس واحدة لديه، فال يشجُ

والقليل والكثري عنده سواء.
اِسب اهللجُ الناَس مجيًعا يف وقت واحد؟ قال: كام يرزقهم مجيًعا يف وقت  ِئل اإلمام عيل : كيف حيجُ وملا سجُ

واحد.
شأن  فمن  وتفاصيلها،  األسباب  بكل  تعاىل  اهلل  علم  إحاطة  إىل  إشارة  حجژ  يث  ىث  ژمث  ومجلة 
القدير أن يترصف يف املعلومات كيف يشاء؛ ألن العجز وعدم القدرة يف كثري من األحيان إنام يكون من 

غياب املعلومة.
وآثار قدرة اهلل يف اخللق ال هنائية، وكلام صغر املخلوق كلام عظمت فيه آثار قدرة اهلل، وخذ الربغوث 
رسعة  تقارب  وبرسعة  مرة،   ١٠٠ إىل   8٠ من  طوله  عن  يزيد  بارتفاع  القفز  الربغوث  يستطيع  مثاًل.. 
اإلنسان  امتلك  ولو  ساعة،   78 ملدة  اخلارقة  قفزاته  يواصل  أن  حجمه  صغر  عل  ويستطيع  الرصاصة، 
فحْسب،  واحدة  بقفزة  إسطنبول  يف  البوسفور  مضيق  عبور  من  ن  لتمكنَّ القفز؛  يف  الربغوث  ميكانيكية 

وبرسعة توازي رسعة الرصاص!
 إعادة اخللق:

ژڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ ڄژ.

نَقلون يف االبتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاًم ثم  إن إعادة اخللق أهون من ابتداء إنشائه؛ ألن اخللق يجُ
القدير تستوي عليه النشأتان، فال فارق يف قدرته بني الصعب والسهل، وال حيتاج معاونة رشيك  يوَلدون، و
وال االستعانة بحكيم، وقد خاطب العباد بام يرون ويشاهدون ويعقلون، فبدء اخللق بعلوقه يف الرحم قبل 
الوالدة، وأما إعادته فإحياؤه بعد املوت بالنفخة الثانية للبعث، فجعل ما رأى الناس من ابتداء اخللق دلياًل 
عل ما خفي عليهم من إعادته؛ استدالالً بالشاهد عل الغائب، فمن َقَدَر عل اإِلنشاء املشاَهد للناس كافة 

كان البعثجُ الغائب أهوَن عليه.
 عدم تشابه اخللق:

قال ابن حزم يف لفتة رائعة عن قدرة اهلل:
فيـه  َبينهَمـا  يشبه آخر شبًها ال يكون  ثمنَّ ال ترى أحــًدا  اخْللق،  َكْثـَرة  تعالـى  اهلل  قجُـدَرة  »من عجيِب 

فرق«)١).

)١) األخالق والسري يف مداواة النفوس 64/١ - ابن حزم األندليس – ط دار اآلفاق اجلديدة - بريوت
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ر توبته واأ�صرف على نف�صه. ما عرف ربه القدير من ا�صتعظم ذنبه، فاأخَّ

، فمنذ آالف السنني، وعرب عرشات املليارات من البرش الذين  القدير وتأمل هذا جيًدا لتتعرف عل قدرة 
َخَلقهم اهلل والذين سوف خيلقهم، فإن من املحال أن تد اثنني من اخللق متشاهبني يف اخللقة تاًما، وهذا قمة 

اإلعجاز الذي ال ينتبه له أكثر الناس.
 تقليب القلوب:

فمهام بلغت قدرة املخلوق وسطوته وقهره، فال يقوى برش عل تغيري ما يف قلب البرش قرًسا، فلو امتأل 
قلبك بمحبة أحد، فال يستطيع كائن أن يقلب حمبتك كرًها إال أن يشاء اهلل، ولو كرهت أحًدا، فلن تستطيع 
ل هذه الكراهية إىل حمبة بضغطة  قوى األرض جمتمعة أن )تسيطر( عل قلبك وتجُرِغَمه عل حمبته، وال تتحونَّ

زر، ولكن اهلل يفعل.
)هذا فضالة بن عمري.. املرشك الذي امتأل قلبه حقًدا وبغًضا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى عزم عل قتله عام الفتح، 
فلام دنا منه وهو يطوف بالبيت وضع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يده عل صدره فسكن قلبه، أو إن شت قلت ثار عل 

ث عن هذا اللحظة الفارقة قائاًل:   ماضيه وانقلب، فكان فضالة بعدها حيدِّ
 »واهلل ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق اهلل يشء أحب إيل منه«

وهذا ثاممة بن أثال ما إن نطق بالشهادتني حتى انطلق لسانه مفصًحا عن الثورة التي اجتاحت كيانه كله 
بإسالمه، ثورة أخرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص بتفاصيلها حني قال:  

 »يا حممد، واهلل ما كان عل األرض وجه أبغض إيل من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إيل، 
واهلل ما كان من دين أبغض إيل من دينك، فأصبح  دينك أحب الدين إيل، واهلل ما كان من بلد أبغض إيل من 

بلدك، فأصبح بلدك أحب البالد إيل«. 
لكن هذه الثورة القلبية العارمة التي رعاها اهلل ليست حكًرا عل الرجال، بل إن من النساء من قاد وتبنى 
انقالبات إيامنية خارقة، فهذه هند بنت عتبة وقد  جاءت إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يا رسول اهلل.. واهلل ما كان عل 
م اهلل من أهل خبائك، وما عل ظهر األرض أهل خباء أحب  ِذهلنَّ ظهر األرض أهل خباء أحب إيلنَّ من أن يجُ

 إيلنَّ من أن يعزهم اهلل من أهل خبائك. 
فام رس هذه )الثورة(؟  

وكيف تت يف ملح البرص.  
أغري اهلل؟

من الذي نزع عن هذه القلوب كسوة الشقاوة والبغضاء ليجُلبسها بدالً منها أثواب املحبة واهلناء؟
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عرف ربه القدير من وثق فـي قدرته على �صفاء املر�س وك�صف ال�صر ورفع الكرب.

أإله مع اهلل ()١).
فاهلل وحده حيــول بني املرء وقلبــه، وهو الــذي يقلِّب القلوب، ومن هنــا كان هذا هو أكثــر قسم 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»ال ومقلِّب القلوب«.

قال ابن القيم:
ا  »القدير الذي لكامل قدرته هيدي من يشاء ويجُِضلُّ من يشاء، وجيعل املؤمن مؤمنًا والكافر كافًرا، والرَبنَّ برًّ
والفاجر فاجًرا، وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه وهيدون بأمره، وجعل فرعون وقومه أئمة 

يدعون إىل النار«)٢).
 كامل قدرته يف اآلخرة:

أخرج الرتمذي عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:
»حُيَش الناس يوم القيامة ثالثة أصناف: صنًفا مشاة، وصنًفا ركباًنا، وصنًفا عىل وجوههم. 

قيل: 
يا رسول اهلل.. وكيف يمشون عل وجوههم؟ 

قال: إن الذي أمشاهم عىل أقدامهم قادر عىل أن يمشيهم عىل وجوههم.. أما إهنم يتقون بوجوههم كل 
حدب وشوك«))).

م الناس يف احلرش إىل أقسام ثالثة عجيبة، وما أكثر ما يف القيامة من عجائب! فاحلديث يقسِّ
»صنٌف مشاة«: وهم املؤمنون الذين خلطوا صالح أعامهلم بسيئها.

»وصنٌف ركباًنا«: وهم السابقون الكاملون يف اإليامن.
أهل  بني  األكثرون  ألهنم  أو  املغفرة،  إىل  احتياًجا  األعظم  ألهنم  أو  خلواطرهم،  جرًبا  باملشاة  بدأ  وإنام 

اإليامن. 
»وصنٌف عىل وجوههم«: أي يمشون عليها، وهم الكفار، وقد أخرب يف وصفهم: ژڀ  ڀ ڀ 
ڀژ ]الفرقان: 34[، وإخباره حق، ووعده صدق، وهو عل كل يشء قدير، فمن أمشاهم عل أقدامهم 

قادٌر عل أن يمّشيهم عل وجوههم.

)١) جنتان ص 58، 59 – خالد أبو شادي - ط دار طيبة 
)٢) طريق اهلجرتني ٢١١/١.

)3) ضعيف: رواه يف املشكاة رقم: 5546 وضعيف اجلامع الصغري رقم: 64١7، ورمز له البعض باحلسن.
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ما عرف ربه القدير من ا�صتعظم عليه �صفاء املر�س وك�صف ال�صر، فا�صت�صلم لياأ�صه وعجزه.

وإنام كان ذلك ألن الوجه الذي هو أعز األعضاء مل يضعوه ساجدين عل الرتاب، وملا عدلوا عن السجود 
تكرًبا؛ جعل اهلل أمرهم يف اآلخرة عل عكس ما كانوا يفعلون يف الدنيا.

 إحياء املوتى:
وقد عرض هلا القرآن يف هذا السياق قصتني:

األوىل: قصة عزير..
ذلك الرجل الصالح الذي مر عل قرية وهي خاوية عل عروشها، وقد بليت واندثرت وانمحت آثارها 

ومات أهلها، فقال: 
ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۅ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 

جبژ.
وأوجه قدرة اهلل يف هذه اآلية متعددة، وكل منها أعظم من اآلخر:

الوجه األول: أن اهلل أماَت عزيًرا مائة عاٍم ليتحلل جسده بالكلية، ثجُمنَّ َبَعَثه بعد املوت يف سابقة ال تدث 
إال يوم القيامة.

ا كام كان، فوجد أوالده وأوالد أوالده شيوًخا وعجائز. الوجه الثاين: أن اهلل أعاده إىل قريته شابًّ
فه قصوَر  وسأله اهلل تعاىل فقال: ژڭ ڭژ ليجُظِهر له عجزه عن اإلحاطة بأحواله وشؤونه، ويعرِّ

علمه بنفسه فضاًل عن غريه مع كامل إحاطة اهلل بكل يشء.
ت عليه املائة عام كأهنا يوم أو بعض يوم، ويف هذا  الوجه الثالث: أن اهلل مل يجُشِعره بطول الزمان، فمرنَّ
فجعل  يشاء،  كيف  ويقلِّبها  اإلنسان،  عند  االستشعار  ومراكز  الكون  نواميس  يغريِّ  أن  بيده  اهلل  أن  إشارة 

عرشات السنوات هنا كأهنا ساعات، وبيده أن جيعل اللحظات العابرة كأهنا عرشات األعوام.
، والطعام عظيم املسارعة إىل  الوجه الرابع: ومن بدائع قدرة اهلل حفظه للطعام أعواًما طويلة دون تغريُّ

الفساد مع ما يف حفظه هلذه املدة من خمالفة الطبيعة؛ ولذا قال اهلل منبًِّها: 
ژې ې ې ې ى ىژ. 

األمور  هبذه  الناظر  ليشعر  النظر  إمعان  عل  التنبيه  أفاد  ژۆئژ  وحرف  االعتبار،  يفيد  هنا  والنظر 
الدقيقة التي ال تظهر إال بالتأمل وتكرار النظر.
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عرف ربه من وثق فـي قدرته على اإهالك الظاملني ون�صر امل�صت�صعفني.

عل  تأثريه  عن  اختلف  األبدان  عل  الزمان  فتأثري  محاره،  وكذلك  تراًبا  صار  بدنه  أن  اخلامس:  الوجه 
ِدث أثره املتعارف عليه بني الناس يف تلل اجلسد، فَمْن غري )القدير( أذن  الطعام، فقد أِذن اهلل للزمان أن حيجُ

للزمن أن حيِدث أثره عل األبدان، ومنع تأثريه عل الطعام؟!
عل  من  تجُرَفع  وهي  محـاره،  فـي  عظمة  كل  »عـزيٌر«  رأى  فقد  محـاره،  خلق  إعادة  السادس:  الوجه 
بدأت رحلة كســوة  للحامر  العظمــي  اهليكل  تكويـن  وبعد  ب مكاهنا،  تجُركنَّ األرض، وشاِهد كلنَّ عظمة 
العظام حلًمـا، ثم انبسط اجللد عل اللحـم، ثـم خرج الشعر من تت اجللد، ثم نَفخ فيه الروح، فاذا هو 

 قائم حيًّا ينهق!
قال الطاهر بن عاشور:

»قد مجع اهلل له أنواع اإلحياء؛ إذ أحيا جسده بنفخ الروح عن غري إعادة، وأحيا طعامه بحفظه من التغري، 
وأحيا محاره باإلعادة، فكان آية عظيمة للناس املوقنني بذلك«)١). 

فاندفعت غيوم  يقينًا،  كيان عزير  ، مما مأل  القدير بقدرة  إيامن عميق  املثرية عن  التجربة  وانجلت هذه 
يب من قلبه، وهنا أقرنَّ واعرتف:  الشك من صدره، وزال دخان الرنَّ

ژی جئ حئ مئ ىئ يئ جبژ

.. الثاين: قصة إبراهيم
ژڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  له:  فقال اهلل عزوجل  ژٻ ٻ پ پ پژ،  حني قال: 
ٿژ، فإبراهيم  كان كامل اإليامن، ولكنه أراد االرتقاء من مرتبة علم اليقني إىل عني اليقني، فيشاهد 

 : القدير قدرة اهلل بإحياء املوتى بعينه، فأمره 
ژٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ چژ. 
فأخذ إبراهيم الطري حسبام أجُِمر وذبحها، ثم قطنََّعها قطًعا، ومجع ذلك مع الدم والريش، ثم جعل من ذلك 
املجموع املختلط جزًءا عل كل جبل، ووَقف حيث يرى تلك األجزاء، ثم قال: تعالني بإذن اهلل، فاستجابت 
له، وتطايرت األجزاء، وطار الدم إىل الدم، والريش إىل الريش، حتى التأمت كام كانت، وطارت بني يديه 

بإذن اهلل تعاىل.
 معجزة هود:

ژجب حب خب مب ىب  يب جت حت  له:  قائلني  بوه  الصالة والسالم قومه، فكذنَّ هود عليه  دعا 

)١) التحرير والتنوير 37/3
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ما عرف ربه من �صك فـي قدرة اهلل فـي اإنفاذ وعده ووعيده.

خت مت ىت يت جثژ، فردنَّ عليهم يف تدٍّ بالغ: 
ژٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ.

هم كثرة طاغية، وهو فرد واحد؛ فالبد هلم أن يغلبوه، ومع ذلك تداهم وطلب منهم أن حيشدوا كل 
مكرهم وكيدهم، وأن يقتلوه لو استطاعوا، وهي قمة التحدي، ولذا كانت معجزة؛ ألنه تّداهم لثقته بقدرة 

اهلل الغالبة، وال يمكن أن يلقى إنسان مثل هذا التحدي جزاًفا، فيجازف بحياته يف كلمة.
قال السمعاين:

إليه،  وه  املْكرجُ ِحيَلة إليصال  ل  بِكجُ أن حيتالوا  َأَمَرهم  هجُ  فإننَّ َعَلْيه،  اهلل  مْعجزٌة هلود صلوات  القول  »وهذا 
ومنعهم اهلل تعاىل عن ذلك فلم يقدروا عليه«)١).

 تعطيل األسباب والتأثري بال أسباب:
من قدرة اهلل أن جيعل السبب عدًما، وجيعل من العدم سبًبا، فليس للسبب عند 
رب األسباب قدر وال قيمة، وحتى كلمة )كن(، فال تظن أن أمر اهلل النافذ متوقِّف 
نة من )كاف( و)نون(، فإن إرادة )القدير( سبحانه ليسْت يف  ْن( املكونَّ عل كلمة )كجُ
ْن( أقرص كلمة يف قاموسنا، فإن احلق  ْن(، لكن ملا كانت كلمة )كجُ حاجة إىل قول )كجُ
أمر من  إرادته، وكل  بمجرد  كائن  اهلل  يريده  فام  تفهمه عقولنا،  بام  سبحانه خياطبنا 
ْن( ليس إلجياده من العدم، بل إلظهاره إىل عامل  أوامره موجوٌد أزالً، فاألمر بقول )كجُ

الواقع.

عاش المريض ومات الطبيب!
ض هلا عندما كان طبيًبا يف مستشفى حكومي، وتلمح  كتب الدكتور أمحد خالد توفيق قصة حقيقية تعرنَّ

: القدير فيها فعل 
»حممد حممد مخيس.... فالح مصــري تقليـدي فقيـر يف الستيـن من عمره.. أصيب فـي الغدة اللمفاوية 
التي يسميها األطبــاء غدة فريشاو أو فيـرخوف، ومعناها ببساطة أن املريض مصاب برسطان متقدم يف 

بطنه. 
ودخل عم حممد مخيس قسم اجلراحة، فتبني أنه مصاب برسطان متقدم منترش يف أسفل املريء، وعامة 
ال جيرون جراحة  حلاالت كهذه، ويرتكون املريض يعود ليموت مع أهله، لكن أستاًذا مسنًّا يف قسم اجلراحة 

)١) السمعاين ٢/436
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عرف ربه من ا�صت�صهل امل�صتحيل ومل يخ�صع له، فكان من اأ�صحاب الهمم العالية والعزائم املا�صية.

كان مهتاًم هبذه اجلراحات. يقول يل عم حممد:
»نفيس نعمل العملية يا بيه وارجع آكل تاين«.

فأؤكد له أهنا ستتم وستكون ناجحة، عامًلا أن فرصة هذا البائس يف أن يعيش للشهر القادم صفر.
ويدخل األستاذ الكبري غرفة اجلراحة، ويرقد عم حممد حممد مخيس غائًبا عن الرشد بينام نحتشد لنرى 
أنه هذا هو االتاه اخلطأ فيغري اتاه  يتذكر  الكبري املسن يشق اجللد تت الضلوع، ثم  ما حيدث.. اجلراح 

اجلرح.. يتبادل اجلّراحون نظرات صامتة.. خطأ قاتل لكن ال أحد جيرؤ عل االعرتاض. 
بعد اجلراحة أسأل الطبيب املقيم عام جيب أن أفعله للرجل عندما يفيق، فيقول يف مرارة: »إنت فاكره 

ممكن يفوق بعد الَعّك ده؟«
الرجل يرقد يف الفراش صابًرا وبطنه مفتوحة، وابن الرجل يقول يل:

»أبويا كويس.. بس املشكلة إنه ملا بيرشب بيبيس بتخرج من رقبته!«.
املمرضة طيبة القلب تنصحني بأال أجري الغيار عل اجلرح؛ حتى يموت عم حممد حممد مخيس ويسرتيح.

 لقد صار عم حممد حممد مخيس تثاالً للمعاناة التي حطمت حدود اجلسد.. ال يشكو وال يتأمل..
وجاء اليوم الذي جاء فيه أربعة رجال يشبهونه يف الفقر والنحول واملالمح، ليحملوه عائدين لقريته.. 

خطر يل أنه كان من األفضل أن يموت بالرسطان ميتة أنيقة رسيعة بال معاناة.
بعد شهرين..

األستاذ الكبري املجُِسنُّ الذي أجرى جراحة عم حممد حممد مخيس قد مات صباح اليوم بنوبة قلبية، وجنازته 
ظهر اليوم! وغادرت القسم وأنا اسرتجع رشيط ذكريايت عن هذا األستاذ، وفجأة وجدت أنني أقف أمام 
عم حممد حممد مخيس! نفس الفقر والنحول والبؤس والعينني الزجاجيتني لكنه سليم.. لكنه حي! وكان ابنه 

املذعور بجواره يضحك. قال يل يف حرارة:
»أنا احلمد هلل خّفيت يا بيه.. بس فيه مشكلة مضاجياين.. البيبيس لسه بيخرج من رَجْبتي!«.

ولسان احلال:
وكم مـــن مريــــــ�ٍس نعـــــاه الطبيب               اإلــــــــــــى نفــ�صــــــــــه وتــولـــــــــــــى كئيبـــــا
فمـــــات الطبيب وعــــا�س املريـــــ�س               فاأ�صحى اإىل النا�س ينعى الطبيبا 

 قدرة اهلل عىل إهالك املجرمني:
القدير عذابه، وسلنَّط عليها  إن التاريخ حافل بقصص مصارع األمم التي حادت عن أمر اهلل، فأنزل هبا 
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ما عرف ربه من ا�صت�صلم للظروف واأوقفته العقبات، فكان ذا همة �صافلة وعزمية خائرة.

انتقامه، وقد امتألت آيات القرآن باحلث عل االعتبار من عاقبة الذين من قبلنا، وكأنه يأمرنا بدراسة السنن 
الربانية املطردة، والتي ال تتم إال عرب االستقراء التارخيي لألحداث، ودراسة أحوال األمم املاضية، والوقوف 
نَن، فال  العرب والسُّ الوقائع واألحداث دون استجالء  عل عوامل تقدمها وأسباب سقوطها، وأما عرض 

يفيد شيًئا يف تقوية البناء اإليامين والنفيس للمؤمن.
وإليك مثاًل هذه اآلية التي تتجل فيها قدرة اهلل اخلارقة:

ژی ی ی ی  جئ حئ   مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب حت خت  مت ىت      يت جث 
مث ىث يث حج مج مح   جخ حخ مخژ.

هي آية ختاطب مرشكي قريش، ومن خلفهم من املعاندين:
أَو مل تروا يف طرق التجارة إىل الشام واليمن والعراق، فتشاهدوا ديار األمم املاضية العاتية وقد هلكوا ملا 
ة وآثاًرا يف األرض، فام نفعهم ذلك  ونَّ سل، وبقيت آثار هالكهم باقية شاهدة أهنم كانوا أشدنَّ ِمنكم قجُ بوا الرُّ كذنَّ
ت: ژحت خت  مت ىت      يت جث مث ىث يث حج مجژ.. ملا جاء أمر اهلل؛ ألن احلقيقة الراسخة استقرنَّ

والالم يف ژىتژ وژيتژ تأكيدان اثنان للنفي، ژيثژ يف قوله ژيث حج مجژ تأكيٌد ثالٌث، 
بون لرسوله  ففي عبارة واحدة وآية واحدة تلمح ثالثة تأكيدات عل قدرة اهلل، فلن يجُعِجز اهلل هؤالء املكذِّ
واملحاربون لدينه، ولن يسبقوه هرًبا، ولن ينجوا من اهلالك إن أراد اهلل إهالكهم، والسبب يف ذلك ببساطة:

كامل علمه وقدرته ژمح   جخ حخ مخژ.
ِجد أو سيوِجد. فهو بليغ العلم بكل شىء ىف هذا العامل، فال خيفى عليه يشء مما وجُ

وبليغ القدرة عل كل يشء، ولذلك عِلم أعامل القوم املجرمني، فعاقبهم بموجبها بقدرته الغالبة.
ومن كان قادًرا عل معاقبة من مىض كان قادًرا عل معاقبة من حرض، فإن كانت أعاملكم مثل أعامهلم، 

فقانون التامثل ساٍر َوجاٍر ال يتوقف.
ْعِجز اهلل؛ ألن عجز أي صاحب إرادة عن  وقد حرص اهلل يف العلم والقدرة أسباب انتفاِء أن يكون يشٌء يجُ
تقيق ما يريد: إما أن يكون سببه عدم علمه بالطريق املوصل إىل ما يريد، وهو ما ينايف تام العلم، أو عدم 

استطاعته الوصول إليه والتمكن منه، وهو ما ينايف عموم القدرة.

قدرة المخلوق عجٌز
 قدرة كل خملوق مسبوقة بعجز، فقد كان طفاًل صغرًيا ال يقوى عل ترصيف شؤون نفسه فضاًل عن 

شؤون غريه.
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عرف ربه القدير من توا�صع لقدرة اهلل، ومل يفتخر بقدرته على �صعيف.

لة له من ِقَبِل اخلالق، فلو نزع اهلل منه قدرته ملا قدر عل يشء! فقدرته بحسب ما   قدرة املخلوق خمونَّ
سمح اهلل به، وليست قدرة مستقلة. 

ذ ما أراد إال أن يستعني باألعوان واخلرباء.  قدرة املخلوق مهام عظم ملكه وسلطانه ال تستطيع أن تنفِّ
 قدرة املخلوق تتناول بعض اجلوانب واألجزاء، فيعجز عن أشياء كثرية ال حييط هبا علاًم وال قدرة.

 قدرة املخلوق مصريها إىل اهنيار، وذلك باحلوادث واملرض؛ وإال فباهِلَرم وسوء الِكرَب.
قوي  من  له  البد  فالضعيف  عزيمته،  وقوة  تدينه  أسباب  أهم  وأحد  اإلنسان،  لصالح  الضعف  وهذا 

يلتجئ إليه، وليس أقوى من اهلل، فهذا الضعف سبب اللجوء إىل اهلل والتوكل عليه.

ثالًثا: فادعوه بها عبادة وعماًل

1( ا�صدق التوكل عليه
من عرف أن اهلل عل كل يشء قدير، فإنه يتوكل عليه ويفوض أموره مجيًعا إليه يف قضاء احلوائج وتفريج 
الكربات، فريكن إىل جنابه، وال يلتفت بقلبه يمنة وال يرسة إىل غري اهلل، ألن مقاليد األمور بيده، فال يستعيص 

عليه يشء.
وأما املخلوق الضعيف، فمهام أويت من القوة والقدرة وامللك، فكل ذلك حمدود لديه، وهو املوصوف 

بالعجز والقصور.
ژہ  ہ ہژ..

ب أن يكون له ولد، وقد بلغ من الِكرَب عتيًّا وامرأته عاقر،  القدير سبحانه لزكريا  ملا تعجنَّ هذا قول 
بت أن تأيت بولد من غري زوج، ومعنى هذه العبارة:  وهو نفس قوله ملريم ملا تعجنَّ

لوا عليه. افهموا أن طالَقة القدرة اإلهلية ال تقف عل عتبة األسباب املادية، فتعلنَّقوا به وتوكنَّ
اإذا داَهَمْتَك ِعظاُم االأمــــور               ومل َتَر منها عليها ُميـــرا
ــــــرك الَهمُّ يف قب�صــــــة               من النائبات اأ�صرًيا ح�صريا و�صيَّ
ـــر كلَّ ع�صيـــــٍر ي�صيـــــــرا ـــذي               ُي�صيِّ ُهنالك فاْرُج القديَر الَّ

2( باب عزة املوؤمن
الظاملني  مواجهة  يف  القلب  وقوة  العزة  إىل  باٌب  هو  يشء  يعجزها  ال  التي  القدير  اهلل  بقدرة  إيامنك 
والكافرين، فهؤالء يف قبضة اهلل تعاىل وتت قدرته وقهره، وهذا الشعور كفيل باألخذ بكل أسباب النرص، 
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ما عرف ربه القدير من افتخر بقدرته، ومل يرها نعمة من اهلل ي�صتطيع اأن ي�صلبها متى �صاء.

ودفع اليأس عن النفوس، كام أنه سبب عدم االكرتاث بقوة الكافرين.

3( ال تظلم
القدير قادر عل االنتقام للمظلومني من كل ظامل مما يردعك عن ظلمك وعدوانك، وما أحسن  ألن 

قول عمر بن عبد العزيز إىل بعض عامله:
»أما بعد.. فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد، فإذا مهمت بظلم أحد فاذكر قدرة اهلل عليك، واعلم أنك 
ال تأيت إىل الناس شيًئا إال كان زائاًل عنهم باقًيا عليك، واعلم أن اهلل عز وجل آخٌذ للمظلومني من الظاملني، 

والسالم«)١).
ر أن يد اهلل فوق يدك، وأن اهلل قادر عليك كام أقدرك عل  فإذا واّلك اهلل عل أحد من املسلمني، فتذكنَّ

هؤالء.
إن كنت مديًرا.. وتت إمرتك موظفون، فإياك أن تظلم منهم أحدا، واعلم أن خطأك يف العفو خري من 
اخلطأ يف العقوبة، وإذا التبس عليك أمر فغلِّب جانب العفو تسلم، فالقصاص واقٌع يف الدنيا وإال كان يوم 

القيامة.
ل األحوال، فتكون يف موقف أنت أحوج  هم تت سلطتك اليوم، ولكن اهلل عزوجل قادٌر عل أن يبدِّ
ما تكون فيه إىل لطف اهلل، فتحرمها ألنك مل تلطف بعباده، فال تْقسجُ عل من تت يدك من ضعفاء وأجراء 

فتجُحَرم رمحة اهلل، وتذكر:
وما من يٍد اإال يد اهلل فوقها               وال ظـــــامٌل اإال �صُيْبلى بظامل

الظلم ديدن كل مستطيع!
وال تسبننَّ نفسك بمنأى عن الظلم، فلعلك ضالع فيه وأنت ال تشعر، أو ال تقع فيه ألنك ال تقدر عليه، 

فراِجع نفسك.
قال ابن عقيل: 

»رأيتجُ الناس ال يعصمهم من الظلم إال العجز، وال أقول العوام، بل العلامء...
فكانوا  البغدادي(،  يوسف  بن  بن حممد  امللك  )عبد  ابن يوسف  أيام  مبسوطة يف  احلنابلة  أيدي  كانت 
مسألة  وهي  بالقنوت،  اجلهر  من  يمكنوهم  ال  حتى  الفروع،  يف  الشافعي  أصحاب  عل  بالبغي  يتسلطون 
اجتهاد، فلام جاءت أيام النظام )نظام امللك أبو عيل احلسن بن عيل إسحاق الطويس(، ومات ابن يوسف 

)١) إحياء علوم الدين 56/4.
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عرف ربه القدير من مل ي�صتعظم على قدرة اهلل اأن تغفر ذنوبه، فمالأ قلبه بالرجاء.

الشافعي استطالة السالطني الظلمة، فاسَتْعَدْوا بالسجن،  وزالت شوكة احلنابلة استطال عليهم أصحاب 
وآذوا العوامنَّ بالسعايات، والفقهاء بالنبز بالتجسيم.

قال: فتدبنَّرتجُ أمر الفريقني، فإذا هبم مل تعمل فيهم آداب العلم، وهل هذه إال أفعال األجناد يصولون يف 
دولتهم، وَيلَزمون املساجد يف َبطاَلتهم«)١).

وهذا قد جييب عل سؤاٍل حرينَّ الكثريين:
 كيف يظلم غريه وقد حافظ عل الصلوات اخلمس؟!

 كيف يأكل مال اليتيم وهو احلاجُّ لبيت اهلل احلرام كل عام؟!
الزوجة  حقوق  حمارضاته  يف  س  يدرِّ الذي  الرشعي  العامل  وهو  وأبنائه  زوجته  حق  هيضم  كيف   

واألبناء؟!
ر ابن تيمية قوالً قد يصدم البعض، فقال: ولذا قرنَّ

»وأما قول من يقول :  األصل يف املسلمني العدالة فهو باطل، بل األصل يف بني آدم الظلم 
واجلهل، كام قال تعاىل :  

ژائ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئژ   ] األحزاب :  7٢ [  .  

وجمرد التكلم بالشهادتني ال يوجب انتقال اإلنسان عن الظلم واجلهل إىل العدل «)٢).

4( اقهر امل�صتحيل
بالقدرة الالحمدودة، ومن قرصنَّ يف الطلب  ه  القدير أمدنَّ إنام هي من اهلل، ومن استمد من  قوة اإلنسان 

عوقب بالعجز.
من  فتكون  تغلقه،  أو  اهلل  عون  فيه  لينسكب  روحك  وعاء  تفتح  ما  بحسب  تستطيع  ال  أو  تستطيع 

املحرومني. 
الكبائر  من  كانت  لو  فكيف  هلا،  مدمنًا  كنت  ولو  السيئة  عاداتك  عن  تقلع  أن  املستحيل  هزيمة  ومن 

الواجب اإلقالع عنها كالزنا والرسقة والظلم والرشوة!
ومن هزيمة املستحيل أن تتحل باخلصال احلميدة ولو قضيَت عمرك هاجًرا هلا، فكيف لو كانت من 

الفرائض كالصدق وسالمة الصدر والوفاء بالعهد؟!

)١) كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين عل بن سليامن املرداوي ٢٢/3، ٢3 - حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج احلنبل - 
مؤسسة الرسالة.

)٢) جمموع الفتاوى ١5/357.
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ما عرف ربه القدير من ا�صتعظم على اهلل اأن يغفر ذنبه، فهو يائ�س قانط.

5( ال تغرت بقدرتك
أ من حولك وقوتك وتعلنَّق بحول اهلل وقوته؛ ولذا أرشدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل كنز من كنوز اجلنة: »ال  تربنَّ
حـول وال قوة إال باهلل«، فال حول أي ال حيول بيننا وبني ما نكره إال اهلل، وال قوة أي ال قوة لنا عل ما نحب 

إال باهلل.
ا؛ ألنه يشتهي الطعام، فال يأكله بأمر الطبيب، فكان يبكي شفقة عل  كان بعض املرىض يبكي بكاًء مرًّ

ها عل األكل، فال يستطيع. نفسه، ثم بلغت به احلال أن صار يرضب نفسه باحلذاء ليجرِبَ
ولذا علنَّمنا النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف كل وقت وعند كل كرب: 

»يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث، اللهم أصلح يل شأين كله، وال تكلني إىل نفيس طرفة عني أبًدا«))).

6( اقتب�س من عفو اهلل عند املقدرة
قال سبحانه وتعاىل: 

ژٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ ]النساء: ١49[.

ژٹ  ٹ ٹ ڤژ  أي تتجاوزوا َعْن السوء وهو الظلم مع ما أجُِذن لكم من مؤاخذة الظامل وامليسء، 
وتعفو عن اجلناة مع قدرتكم عل االنتقام منهم، ژڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ، وختام اآلية هبذين االسمني 
يدل عل أن املستحب هنا: العفوجُ عند املقدرة، بل مع املبالِغة يف هذا العفو مع كامل القدرة عل املؤاخذة اقتداًء 
نة اهلل العفو القدير، وأنتم أْوىل هبذا من اهلل سبحانه، فإن القدير إذا عفا، فغري القادر أْوىل، فثمرة هذه اآلية  بسجُ

احلث عل العفو.
قال عبد اهلل بن مسلم بن حمارب هلارون الرشيد: 

يا أمري املؤمنني.. أسألك بالذي أنت بني يديه أذلُّ مني بني يديك، وبالذي هو أقدر عل عقابك منك 
عل عقايب ملا عفوت عني. 

ره قدرة اهلل تعاىل)٢). فعفا عنه ملا ذكنَّ
وهي وصية أيب حامد الغزايل لعالج الغضب:

ف نفسه بعقاب اهلل، وهو أن يقول: قدرة اهلل عل أعظم من قدريت عل هذا اإلنسان، فلو أمضيتجُ  »أن خيوِّ
غضبي عليه؛ مل آمن أن يميض اهلل غضبه عل يوم القيامة، أحوج ما أكون إىل العفو«)3).

)١) صحيح: رواه النسائي يف عمل اليوم والليلة رقم: 57٠، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 345/١ رقم: 654.
)٢) أدب الدنيا والدين ٢59.

)3) إحياء علوم الدين ١73/3.



192

هنيًئا لمن  عرف ربه 

عرف ربه القدير من اأكثـر امل�صاألة واأعَظم ما طلبه من ربه.

7( حتقق بعجزك تقتدر
قال ابن عطاء يف احلكم:

لك يمدك بعزه.  »تقق بأوصافك يمدك بأوصافه، تقق بذجُ
تقق بعجزك يمدك بقدرته. 

تقق بضعفك يمدك بحوله وقوته«.

ك. إذا جلست عل بساط الذل وقلت: يا عزيز.. من للذليل سواك؟! أعزنَّ
رك. وعل بساط العجز وقلت: يا قادر.. من للعاجز سواك؟! قدنَّ

اك. وعل بساط الضعف وقلت: يا قوي.. من للضعيف سواك؟! قونَّ
وعل بساط الفقر واحلاجة وقلت: يا غني.. من للفقري سواك؟! أغناك.

فقد  باهلل،  ا وغنيًّا  يديك، فتصري عزيًزا وقادًرا وقويًّ وعندها تسعى اإلجابة بني 
ْقَت بأوصاف العبودية. أمدك بأوصاف الربوبية بعد أن تقنَّ

والضعف  بالعجز  اعرتافك  خالل  من  العبودية  درجات  أعل  تبلغ  افتقارك  وصدق  دعائك  وبصدق 
واجلهل؛ وعندها تبلغ عند ربك أسمى الدرجات املرضية. 

قال ابن القيم: 
هم، وأضعفهم  »الفقر إىِل اهلل عز وجل هو عني الغنى به، فَأفقر الناس إىِل اهلل أغناهم به، وأذهلم له َأعزُّ

بني يديه أقواهم، وأجهلهم عند نفسه أعلمهم باهلل، وأمقتهم لنفسه أقرهبم إىِل مرضاة اهلل«)١).
ويف احلديث: 

»ليس يشء أكرم عىل اهلل تعاىل من الدعاء«))).
قال املناوي وهو يجُفِصح عن رس كرامة عبادة الدعاء: 

»لداللته عل قدرة اهلل وعجز الداعي«)3).

)١) طريق اهلجرتني ١/33.
)٢) حسن: رواه أمحد والرتمذي واحلاكم عن أيب هريرة كام يف صحيح اجلامع رقم: 539٢.

)3) فيض القدير  365/6 .
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ما عرف ربه القدير من مل ير�َس بقدره واعرت�س عليه.

سبحان ريب القدير..
 لو أراد أن يعطي عقيام عرشة من الولد ألعطى.

ل بالفردوس األعل ملن قرصجُ به عمله عن بلوغ ذلك لفعل.  لو أراد أن يتفضنَّ
 لو أراد العفو عن أعظم اخللق إساءة؛ ألدخله اجلنة بغري مناقشة حساب وال سابقة عذاب.

 لو أراد هداية أشد اخللق ضاللة وغواية؛ لقال له كن فيكون.
 لو أراد شيئا من هذا أو كل هذا ما أعجزه.. حاشاه.

ن باملغفرة وال ت�صتبِعد العفو: 8( تيقَّ
القدير ال يتعاظمه ذنٌب أن يغفره. من عرف قدرة اهلل عزوجل، علم أن 

قال ابن عطاء:
اإلهلية..  القدرة  استعجز  فقد  غفلته،  وجود  من  ِرجه  خيجُ وأن  شهوته،  من  اهلل  نِقذه  يجُ أن  استغرب  »من 

ژجث مث ىث يث حج مجژ«.

وعلنَّق ابن عباد النفري عل هذه احلكمة فقال: 
نبِّه أن رجاًل قتل  ه وهب بن مجُ »ومن أغرب ما رأيته يف هذا املعنى ما رواه عبد الصمد بن مغفل عن عمِّ
نفًسا، فجاء إىل سائح من سائحي بني إرسائيل، فسأله عن ذلك وهل له توبة؟ فرفع له السائح من األرض 
قجُبلت توبتك،  العرجون  إذا اخرضنَّ هذا  له:  أبيض قدياًم، ثم قال   ) إذا يبس واعوجنَّ النخل  عرجوًنا )عذق 
وأراد السائح بذلك أن يؤيِّسه من التوبة لعظم ذنبه، فأخذ الرجل العرجون وهو يطمع يف التوبة ويعزم، 

فتاب وجعل يعبد اهلل زماًنا ويدعو حتى اخرض ذلك العرجون بإذن اهلل وقدرته!«)١).

9( اغرتف من حمبة القدير:
؟! القدير وملاذا كان من الواجب علينا حمبة اهلل 

وما عالقة احلب بالقدرة؟!
جييب أبو حامد الغزايل فيقول:

»وأما صفة القدرة فهي أيًضا كامل، فكل كامل وهباء وعظمة واستيالء، فإنه حمبوب وإدراكه لذيذ حتى 
الشجعان وقدرهتام واستيالؤمها عل   وغريمها من  عيل وخالد  ليسمع يف احلكاية شجاعة  اإلنسان  إن 
ا بمجرد السامع فضاًل عن املشاهدة! ويورث ذلك  األقران، فيضاف يف قلبه اهتزاًزا وفرًحا وارتياًحا رضوريًّ

)١) غيث املواهب العلية يف رشح احلكم العطائية البن عباد النفري ص 3١6 - مكتبة اإليامن القاهرة.
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عرف ربه القدير من ر�صي بالَقَدر خريه و�صره.

ا للمتصف به، فإنه نوع كامل. حبًّا يف القلب رضوريًّ
وأقواهم  ملًكا  وأوسعهم  قوة  األشخاص  فأعظم  تعاىل،  اهلل  قدرة  إىل  كلهم  اخللق  قدرة  اآلن  فانسب 
بطًشا وأقهرهم للشهوات وأقمعهم خلبائث النفس، إنام غايته أن يقدر عل بعض صفات نفسه، وعل بعض 
نفًعا،  ا وال  نشوًرا وال رضًّ موًتا وال حياة وال  لنفسه  يملك  ذلك ال  مع  األمور، وهو  أشخاص يف بعض 
ن له من ذلك، فليس  فليست قدرته من نفسه وبنفسه، بل اهلل خالقه وخالق قدرته وخالق أسبابه واملمكِّ
للعبد قدرة إال بتمكني مواله، فيستحيل أن حيب )أحٌد( عبًدا من عباد اهلل تعاىل لقدرته وسياسته وتكينه 

واستيالئه وكامل قوته، وال حيب اهلل تعاىل لذلك«)١).

ه: 10( �صلِّم لقَدر اهلل خريه و�صرِّ
إال  يملك هذا  القضــاء، وال  تنفيذ هذا  ثم  فالقضاء علٌم وكتـابة ومشيئة،  التقدير،  القدير هو ملك 
، وهو ما جيعل العبد مستسلاًم لقضاء ربه، راضًيا به، وغري متذلل ألحد غري ربِّه، غري ندمان عل قرار  القدير

أمضاه كائنًا ما كان.
دخل أبو احلجاج األزدي عل سلامن الفاريس : ما معنى قول الناس )حتى تؤمن بالقدر خريه ورشه(؟ 
قال: »حتى تؤمن بالقَدر، تعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك، وما أصابك مل يكن ليخطئك، وال تقول: 

لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولو مل أفعل كذا وكذا، مل يكن كذا وكذا«)٢).

رابًعا: فادعوه بها مسألة وطلًبا

»اللهم بِِعلمَك الغْيب وقْدَرتِك عىل اخَللِق، أحيني ما علِْمت احَلَياَة خرًيا يل، وتوفني إذا علِْمت الوفاة 
خرًيا يل«.

 أسألك باسمك القدير..
ني به مهام كان. اقدر يل اخلري حيث كان، ثم رضِّ

 أسألك باسمك القدير..
ج عنا كل  ن علينا كل يشء، ويرسِّ لنا كل صعب، وفرِّ يا مالذنا يف املعضالت، ومقصدنا يف املجُِلاّمت.. هوِّ

كرب، وارفع عنا كل بالء.

)١) إحياء علوم الدين بترصف 3٠4/4.
يُّ البغدادي - ط دار الوطن - الرياض. رِّ )٢) الرشيعة 855/٢ - اآلججُ
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القديـــر

ما عرف ربه القدير من ا�صتبعد على قدرة اهلل اأي �صيء.

 أسألك باسمك القدير..
أرنا قدرتك يف كل يشء حتى نزداد لك إيامًنا وعليك توكاًل..

 أسألك باسمك القدير..
أرنا قدرتك عل إهالك الظاملني.. أرنا قدرتك يف نرصة احلق املبني، حتى ال نخاف غريك، وال نتعلق إال 

بك..
 أسألك باسمك القدير..

هب لنا من قدرتك ما نجتاز به الصعاب..
ق به املحال.. هب لنا من قدرتك ما نحقِّ

هب لنا من قدرتك ما نجتاز به يف مرضاتك كل واد..
 أسألك باسمك القدير..

اجعلنا نسلِّم لتقديرك لنا يف الرساء والرضاء، واملنع والعطاء.

ك خامًسا: حاسب نفسك تعِرف ربَّ

نادًراأحياًنادائام سابق باخلريات )دائاًم( - مقتصد )أحياًنا( - ظامل لنفسه )نادًرا( 

هل وقع منك ظلم عل من حولك؟١

٢
هل تثق يف قدرة اهلل عل تغيري أحوالك، مهام أحاطت بك أسباب العجز 

والقهر؟! 

هل تعفو عند املقدرة رجاء أن يعفو اهلل عنك يف اآلخرة؟3

هل استبعدت املغفرة يوًما ما لعظيم جرمك؟4

هل تجُسلِّم لقَدر اهلل يف البأساء والرضاء؟5
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

عرف ربه احلكيم من عرف حكمة اهلل فـي تو�صيع الرزق وتع�صريه.

ورد اسم احلكيم يف القرآن يف واحد وتسعني موضًعا.
وهو أكثر األسامء اقرتاًنا باسمه سبحانه )العزيز( يف القرآن حيث ورد يف نحو ستة وأربعني موضًعا.

أواًل: معنى اسم اهلل الحكيم

وقد اشتجُّق هذا االسم الكريم من )احلجُْكم( أو )احلكمة( 

املعنى االأول: احلكيم من احُلكم
)احلجُكم( أي أن له سبحانه احلكم كله يف الدنيا واآلخرة واحلكم هنا يتناول األحكام الثالثة: األحكام 
الكونية القدرية، واألحكام الدينية الرشعية من احلالل واحلرام، واألحكام اجلزائية بالثواب والعقوبة، فله 

احلكم فيها كله ال رشيك له يف حكمه، كام ال رشيك له يف عبادته. قال سبحانه وتعاىل: 
ژوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئژ ]الكهف: ٢6[.

املعنى الثاين: احلكيم من االإحكام
)اإلحكام( أي الذي له احلكمة البالغة يف خلقه وأمره ورشعه، فال خيلق وال يأمر إال بام فيه املصلحة 

واحلكمة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها.
قال احلليمي: 

سديدة،  أفعاله  ألن  بذلك  يوصف  أن  ينبغي  وإنام  الصواب،  إال  يفعل  وال  يقول  ال  الذي  »احلكيم: 
وصنعه متقن، وال يظهر الفعل املتقن السديد إال من حكيم، كام ال يظهر الفعل عل وجه االختيار إال من 

حي عامل قدير«)١).
يقول صاحب الظالل:

»إنه من يدري فلعل وراء املكروه خرًيا، ووراء املحبوب رًشا، إن العليم بالغايات البعيدة املطلع عل 
العواقب املستورة هو الذي يعلم وحده، حيث ال يعلم الناس شيًئا«)٢).

فِسد أكثر مما يصلح، وال يكون  يجُ قد يملك اإلنسان قدرة باطشة وعلاًم دقيًقا، لكن من غري حكمة قد 
الكامل البرشي إال باحلكمة، فكيف بحكمة احلكيم؟!

)١) األسامء والصفات للبيهقي ص 66 .
)٢) يف ظالل القرآن ١/٢٢3.
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الحكيــــم

ما عرف ربه احلكيم من غابت عنه حكمة اهلل فـي تو�صيع الرزق وتع�صريه.

قال ابن القيِّم:
باحلكمة  وإنام حيصل ذلك  الكامل والصالح،  املجردين عن احلكمة ال حيصل هبام  والقدرة  العلم  »إن 
احلكيم يتضمن حكمته يف خلقه، وأمره يف إرادته الدينية والكونية، وهو حكيم يف  معهام، واسمه سبحانه 

كل ما خلقه وأمر به«)١).
ة هي كامل القدرة،  واحلكمة  احلكيم يف مجيع  اآليات أن الِعزنَّ وعن سبب تقديم اسم اهلل )العزيز( عل 
م وصف القدرة؛ ألهنا األقرب إىل  ما يشاهده  هي كامل العلم، واهلل سبحانه موصوف بكِل صفة كامٍل، وتقدنَّ
اخللق؛ وهي ما فعل اهلل تعاىل وأظهر من آياته، وأما احلكمة فمتعلِّقة  بالنظر والتفكر يف األغلب، وجاءت 

متأخرة ألنه ال يشاهدها كل الناس، بل أولو الفكر واالعتبار. 
»احلكيم الذي إذا أَمر بأمٍر كان املأمور به حسنًا يف نفسه، وإذا هنى عن يشء كان املنهي عنه قبيًحا يف 

نفسه، وإذا أخرب بخرب كان صدًقا، وإذا فعل فعاًل كان صواًبا، وإذا أراد شيًئا كان أْوىل باإلرادة من غريه.
وهذا الوصف عل الكامل: ال يكون إال هلل وحده«)٢).

ثانًيا: من نماذج حكمته

 حكمة اهلل فـي ف�صاد احُلّكام اأو �صالحهم:
قال ابن القيِّم:

العباد وأمراءهم ووالهتم من جنس أعامهلم، بل كأن أعامهلم  »وتأمل حكمته تعاىل يف أن جعل ملوك 
ظهرت يف صور والهتم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا 
لدهيم  اهلل  حقوق  منعوا  وإن  كذلك،  فوالهتم  واخلديعة  املكر  فيهم  ظهر  وإن  ووالهتم،  ملوكهم  جارت 
وبخلوا هبا منعت ملوكهم ووالهتم ما هلم عندهم من احلق، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ماال يستحقونه يف 
معاملتهم أخذت منهم امللوك ماال يستحقونه، ورضبت عليهم املكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه 
هلم ظهرت يف صور أعامهلم، وليس يف احلكمة اإلهلية أن  امنَّ من الضعيف يستخرجه امللوك منهم بالقوة، فعجُ

يويل عل األرشار الفجار إال من يكون من جنسهم.
 وملا كان الصدر األول خيار القرون وأبرها كانت والهتم كذلك، فلام شابوا شابت هلم الوالة، فحكمه 

)١) طريق اهلجرتني ١١٠/١.
)٢) التفسري القيم ١/١88.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

عرف ربه احلكيم من فهم احلكمة من االبتالء، فلم يجزع ومل ي�صخط.

اهلل تأبى أن يويل علينا يف مثل هذه األزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضاًل عن مثل أيب بكر وعمر، 
بل والتنا عل قدرنا، ووالة من قبلنا عل قدرهم«)١).

 حكمة اهلل فـي احلفظ والن�صيان:
قال ابن القيم:

»فإنه لوال القوة احلافظة التي خص هبا لدخل عليه اخللل يف أموره كلها، ومل يعرف ماله وما عليه، وال 
ما أخذ وال ما أعطى، وال ما سمع ورأى، وال ما قال وال ما قيل له، وال ذكر من أحسن إليه، وال من أساء 
ه فينأى عنه، ثم كان ال هيتدي إىل الطريق الذي  ب منه، وال من رضنَّ إليه، وال من عامله، وال من نَفَعه فيجُقرنَّ
سلكه أول مرة، ولو سلكه مراًرا، وال يعرف علاًم ولو درسه عمره، وال ينتفع بتجربة، وال يستطيع أن يعترب 
شيًئا عل ما مىض، بل كان خليًقا أن ينسلخ من اإلنسانية أصاًل، فتأمل عظيم املنفعة عليك يف هذه اخلالل، 

وموقع الواحدة منها فضاًل عن مجيعهن. 
ى  ومن أعجب النِّعم عليه نعمة النسيان، فإنه لوال النسيان ملا سال شيًئا، وال انقضت له حرسة، وال تعزنَّ
زن، وال بطل له حقد، وال تتنَّع بيشء من متاع الدنيا مع تذكر اآلفات، وال رجا  عن مصيبة، وال مات له حجُ

غفلة عدو، وال نقمًة من حاسد.
من  رضًبا  منهام  واحد  كل  يف  وجعله  وتضادمها،  اختالفهام  مع  والنسيان  احلفظ  يف  اهلل  نعمة  ل  فتأمنَّ

املصلحة«)٢). 

 حكمة اهلل فـي �صرف الهداية عن اأقوام:
قال ابن القيم:

هم عنه كام  »وتأمل حكمة اهلل تعاىل يف رصفه اهلدى واإليامن عن قلوب الذين يرصفون الناس عنه، فصدنَّ
ا بصد، ومنًعا بمنع«)3).  صدوا عباده، صدًّ

 حكمة اهلل فـي اإقامة احلدود:
يف احلديث: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

»حدٌّ ُيقام يف األرض خرٌي من مطر أربعني صباًحا«))).

)١) مفتاح دار السعادة ١/٢53، ٢54.
)٢) مفتاح دار السعادة ص ٢77.

)3) مفتاح دار السعادة ٢53.
)4) حسن لغريه: رواه ابن حبان يف صحيحه رقم: 438٢ .
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الحكيــــم

عرف ربه احلكيم من مل يفهم احلكمة من االبتالء فجزع و�صخط وفقد الر�صا.

لكن.. هل يف إقامة احلد قسوة؟! خذ حدنَّ الرسقة- بقطع اليد- مثاًل..
يقول الدكتور حممد عبد اهلل دراز:

»عل أننا ينبغي أن نذكر أن هذه القسوة ضد اللصوص ليست سوى قسوة ظاهرة، ويف نطاق النظرية، 
أما من الناحية العملية؛ فكلام كانت العقوبة أشد تنكياًل قلنَّ غالًبا تطبيقها، فِعَظم اجلزاء جيعل خمالفته أدنى 

إغراء وأقلنَّ إغواء، فال جيد النظام أمامه عقبات كبرية يتعني عليه اجتيازها كي ما يسيطر سيطرة كاملة.
الرسقة  عل  تعاقب  التي  البالد  يف  القضائية  السجالت  إىل  نرجع  أن  إال  هبذا  نقتنع  لكـي  علينا  وما 
بالغرامة، والتعويض، أو احلبس، ويف بلد آخر كالعربية السعودية، حيث ما زال اجلزاء القرآين معموالً به، 
الناس يكونون  يجُرَجى صالحهم، وهنا يكاد  الذين ال  الرجال  هنالك سوف نجد أعداًدا ال حرص هلا من 

معصومني. 
أين حيثام  فأذهلني  أوائل عام ١936م  احلجاز يف  بنفيس  ولقد زرت  الطبيعة،  فرق يف  إنه  قيل:  ولربام 
وجهت وجدت تباينًا كاماًل بني بالدنا وهذا البلد، فإن الرسقة مل ختتِف من املدن فحسب، بل إهنا مل تلحظ 
حتى يف اجلبل، والصحراء، بل مل يشك يف حدوثها، أو يظن. حتى إن حقيبة ضائعة ملقاة عل الطريق غري 
املأهولة، والتي ال يمكن أن تصبح مأهولة، حيتمل أن تبقى يف مكاهنا إىل ما ال هناية، دون أن جيرؤ امرؤ عل 

ملسها، ولو بدافع الفضول.
السياح واحلجاج،  اجلبال، وثراء  املدقع بني سكان  الفقر  يغري هبا:  ومع ذلك فكل يشء هنالك كان 

وندرة وسائل املواصالت، وعدم وجود الرشطة تقريًبا عل مسافة بعيدة. 
ولكن كان حسب ابن سعود، يف مستهل ارتقائه السلطة، بضعة أمثلة واعظة، وإن كانت عنيفة، حتى 
كانت  وكأنام  الواسعة،  مملكته  يف  واالختالس  للرسقة،  حماولة  كل  عل  مكان  كل  ويف  واحدة،  مرة  يقيض 

معجزة«)١). 
حممد  بنت  فاطمة  أن  »ولو  نبينا:  صدح  ولذا  واألمري؛  الفقري  والكبري،  الصغري  عل  ساٍر  لقانون  وإنه 
تُّ لدين اهلل بِصلة، وعندها  رسقت لقطع حممد يدها«، وأما أن تمي الظامل وتعاقب املظلوم، فهزٌل ال يمجُ
يقوم )السارق الكبري( بمعاقبة )صغار السارقني( الذين زلنَّت أقدامهم يف مزالق تسبنَّب فيها كبار لصوص 
قام عليه احلد- تقطع يد السارق الصغري اجلائع الذي جيب  القوم، وتصري يد السارق الكبري- الذي جيب أن يجُ

رَفع عنه احلد. أن يجُ
احلكيم يف احلدود عن أصحاب العقول، لكنها ال تغيب أبًدا عن أهل اإليامن. قال  وقد تغيب حكمة 

)١) دستور األخالق يف القرآن ص ٢68، ٢69 - حممد بن عبد اهلل دراز – ط مؤسسة الرسالة.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

عرف ربه احلكيم من فهم حكم تاأخري االإجابة، فلم ي�صتعجلها.

ابن القيم:
»وأما قطع اليد يف ربع دينار وجعل ديتها مخسامئة دينار فمن أعظم املصالح واحلكمة، فإنه احتاط يف 
املوضعني لألموال واألطراف، فقطعها يف ربع دينار حفًظا لألموال، وجعل ديتها مخسامئة دينار حفًظا هلا 

وصيانة«)١).
َتها مخسامئة دينار، فقال: بع دينار مع أن دينَّ وقد تساءل أبو العالء املَعّري عن حكمة قطع اليد يف رسقة رجُ

يٌد ِبَخم�ِس مئيــــــن ع�ْصَجٍد ُوِدَيــــت               ما بالها ُقِطَعت فــــي ربــــع دينــــــاِر
فأجابه القايض عبد الوهاب املالكي:

عــــزُّ االأمانــــــة اأغــــلها، واأرخ�صها               ُذلُّ اخليانة، فافهم حكمة الباري
إن عقوبات الذنوب نوعان: رشعية باحلدود، وقَدِرية باملصائب، فإذا أقيمت احلدود الرشعية رفع اهلل 
طِّلت العقوبات الرشعية استحالت عقوبات قدرية، وربام كانت أشد من  فها، وإذا عجُ العقوبة القَدرية وخفنَّ

ة، فهي عامة تنزل باخلاصة والعامة. ، وأما القَدِرينَّ ، فإن احلدود الرشعية ختصُّ الرشعية وأشمل وأعمنَّ

 حكمة اهلل فـي ب�صط الرزق وقب�صه:
ع عليه يف طعامه ورشابه وكسائه ومسكنه، وهذا يجُضينَّق عليه، فلامذا؟!  بَسط الرزق له فيوسنَّ فهذا يجُ

ع امتحاًنا للعبد؛ هل يشكر أو يكفر، ويضيِّق ابتالًءا للعبد؛ هل يصرب أو يسخط، فالِغنى  واجلواب: يجُوسنَّ
ال يدل عل رضا اهلل عل العبد وال عل سخطه، والفقر كذلك ال يدل عل سخٍط أو رضا.

 حكمة اهلل فـي خلق امل�صركني واملعاندين:
ومن حكمته سبحانه أن يجُظِهر لعباده حلمه وصربه وأناته وسعة رمحته وجوده، فاقتىض ذلك خلق من 
يرشك به، ويضاده يف حكمه، وجيتهد يف خمالفته، ويسعى يف سخطه، وهو مع ذلك يسوق إليه أنواع الطيبات 
ويرزقه ويعافيه، ويعامله من بره وإحسانه بضد ما يعامله هو به من كفره ورشكه كام يف الصحيح عنه ملسو هيلع هللا ىلص 

أنه قال: 
أنداًدا وهو مع ذلك  له  له ولًدا وجيعلون  ليدعون  تعاىل إهنم  »ليس أحد أصرب عىل أذى سمعه من اهلل 

يعافيهم ويرزقهم«))).
قال ابن القيم:

»فلوال خلق من جيري عل أيدهيم أنواع املعايص واملخالفات لفاتت هذه احلكم واملصالح وأضعافها 

)١)  إعالم املوقعني ٢/48.
)٢) صحيح: رواه الشيخان عن أيب موسى كام يف صحيح اجلامع رقم: 537٠.
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ما عرف ربه احلكيم من مل يفهم احلكمة من تاأخري اإجابة دعائه، فغمره الياأ�س.

وأضعاف أضعافها، فتبارك اهلل رب العاملني وأحكم احلاكمني ذو احلكمة البالغة والنعم السابغة«)١).

 حكمة اهلل فـي ابتالء املوؤمنني:
ذكر ابن القيِّم طرًفا منها يف كتابه إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان، وهو مناسب لوضعه يف تناولنا السم 
اهلل احلكيم ألن الشيطان يتخذ ابتالء املؤمنني وسيلة لبث الشكوك يف قلوهبم وزلزلة إيامهنم، فقال يف إظهار 

بعض حكم االبتالء الغائبة عن الكثريين:
أن ابتالء املؤمن كالدواء له يستخرج منه األدواء التى لو بقيت فيه ألهلكته، أو أنقصت ثوابه، وأنزلت 
درجته، فيستخرج االبتالء واالمتحان منه تلك األدواء، ويأخذ بيده لتامم األجر وعلو املنزلة، وهلذا كان 

أشد الناس بالء األنبياء، ثم األقرب إليهم فاألقرب.

 االبتالء جرٌس موِصٌل إىل أكمل الغايات:
فإن اخلوارق ال تدث إال بالعبور عل جسور اآلالم.

يقول ابن القيم: »إذا تأملت حكمته سبحانه فيام ابتل به عباده وصفوته وجدت أنه ساقهم به إىل أجلِّ 
االبتالء واالمتحان، وكان ذلك  إليها إال عل جرس من  يكونوا يعربون  مل  التي  النهايات  الغايات وأكمل 
االبتالء واالمتحان عني  إال عليه، وكان ذلك  اجلنة  إىل  إىل عبورهم  الذي ال سبيل  اجلرس لكامله كاجلرس 
نعمٍة  والنعمة، فكم هلل من  الرمحة  فيه  وباطنه  وامتحان  ابتالء  والكرامة، فصورته صورة  املنهج يف حقهم 
نى من قطوف االبتالء واالمتحان، فتأمل حال أبينا آدم عليه السالم وما آلت إليه  جسيمة وِمننَّة عظيمة تجُ
وهي  عليه  جرت  التي  املحنة  تلك  ولوال  املنزلة،  ورفعة  واهلداية  والتوبة  واالجتباء  االصطفاء  من  حمنته 

إخراجه من اجلنة وتوابع ذلك؛ ملا وصل إىل ما وصل إليه«)٢). 

 االبتالء طريق التمكني فـي األرض:
قيل للشافعي: يا أبا عبد اهلل.. أهيام أفضل للرجل أن يمّكن أو يبتل؟ )أي بالرضاء(.

فقال الشافعي: 
ن حتى يبتل، فإننَّ اهلل تعاىل ابتل نوًحا وإبراهيم وموسى وعيسى وحممًدا -صلوات اهلل عليهم  َمكنَّ »ال يجُ

نهم«)3). أمجعني- فلام صربوا )عل االبتالء( مكنَّ
َعة البخيُل؟! اأترجـــــــو اأن ت�صــــــــوَد بـــــــل عنـــــــاٍء               وكيف ي�صوُد ذو الدَّ

)١) شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ٢39/١ - ابن قيم اجلوزية – ط دار املعرفة.
)٢) مفتاح دار السعادة ١/٢99.

)3) الفوائد ١/٢83.
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عرف ربه احلكيم من اطماأن حلكمة اهلل ووثق فيها، فا�صرتاح واأراح.

 متحيص املؤمن وختليصه من الشوائب املنافية لإليامن:
إن املصائب التي تصيب الناس يف أنفسهم أو أرزاقهم حكمتها يف التمحيص الناتج عن هذا االبتالء 

واالمتحان، كام قال تبارك وتعاىل: ژٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ.
فالباليا واملحن كواشف ملا يف القلوب وتظهر هبا مكنونات الصدور، فال يبقى 

معها زيف وال دَخل، وإنام هو تصحيٌح ال يبقى معه غبش أو خلل. 

 صناعة العبودية:
من فوائد املحنة: استخراج عبودية العباد وذهلم هلل، وانكسارهم له، وافتقارهم إليه، وسؤاهلم نرصهم 

عل أعدائهم، وقد كتب أبو الدرداء  إىل سلامن الفاريس: 
»يا أخي...، واغتنْم دعوَة املجُبَتل«)١).

ويف املقابل.. لو كانوا دائاًم منصورين قاهرين غالبني لبطروا وأرشوا، ولو كانوا دائاًم مقهورين مغلوبني 
منصوًرا عليهم عدوهم ملا قامت للدين قائمة، وال كانت للحق دولة.

 إزاحة املنافقني: 
أهنم لو كانوا دائاًم منصورين غالبني قاهرين، لدخل معهم أصحاب األغراض ممن ليس قصده الدين 
ومتابعة الرسول، فإنه إنام ينضاف إىل من له الغلبة والعزة، ولو كانوا مقهورين مغلوبني دائاًم مل يدخل معهم 
أحد، فاقتضت احلكمة اإلهلية أن كانت هلم الدولة تارة وعليهم تارة، فيتميز بذلك بني من يريد اهلل ورسوله، 

ومن ليس له مراد إال الدنيا واجلاه.

 استكامل عبودية الرضاء:
سبحانه! حيب من عباده استكامل عبوديتهم يف الرساء والرضاء، ويف حال العافية والبالء، فلله سبحانه 
عل العباد يف كلتا احلالني عبودية بمقتىض تلك احلال ال تصل إال هبا، وال يستقيم القلب بدوهنا، كام ال 

تستقيم األبدان إال باحلر والربد، واجلوع والعطش والننََّصب، وأضدادها. 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 

»العوارض واملحن هي كاحلر والربد، فإذا علم العبد أنه البد منهام مل يغضب لورودمها، ومل يغتم لذلك 
ومل حيزن«)٢).

)١) حلية األولياء ١/٢١4.
)٢) مدارج السالكني 3/36١.



207

الحكيــــم

ما عرف ربه احلكيم من مل يثق فـي حكمة ربه فـي اأقداره، فجزع وا�صتكى وناح وبكى.

فمــا ُنــــــَوُب احلوادث باقيـــــــــاٌت               وال البوؤ�س يــــدوم وال النعيـــــم
كما مي�صي �صرورك وُهو جــــمٌّ               كذلك مــا ي�صــــــووؤك ال يـــــــدوم
فل تهلك على مـــا فـــــات حزًنا               وال تعــــروك باالأ�صف الهمــــــوم

مسخوط،  غري  سَتحًل  مجُ حمبوبه  رضا  ىف  املجُحب  أذى  كان  فيه،  ورسخت  القلب  ىف  املحبة  نت  تكنَّ كلام 
واملحبون يفتخرون عند أحباهبم بذلك، حتى قال قائلهم:

ِنى اأين َخَطْرُت ِبباِلك َلئْن �َصاءِنى اأَْن ِنْلَتِنى َب�صــــاءٍة               َلَقْد �َصرَّ
فام الظن بمحبة املحبوب األعل، الذى ابتالؤه حلبيبه رمحة منه له وإحسان إليه؟!

 حتمية االبتالء فـي هذه الدار: 
ما  ويريد  يريده  وليعلم من  وامتحاهنم،  عباده  واحلياة البتالء  املوت  الساموات واألرض وخلق  خلق 

عنده ممن يريد الدنيا وزينتها. قال تعاىل:
ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھژ ]العنكبوت: ١-٢[

فأما من قال: آمنت فال بد أن يمتحنه الرب ويبتليه، ليتبني: هل هو صادق ىف قوله: آمنت، أو كاذب؟ 
فإن كان كاذًبا رجع عل عقبيه، وفرنَّ من االمتحان، كام يفرُّ من عذاب اهلل.

وإن كان صادًقا ثبت عل قوله، ومل يزده االبتالء واالمتحان إال إيامًنا عل إيامنه.
املحنتني، هذا إن سلم من  به، وهى أعظم  فَتن  بالعذاب، ويجُ يجُمَتحن ىف اآلخرة  فإنه  وأما من مل يؤمن، 
امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها، وعقوبتها التى أوقعها اهلل بمن مل يتبع رسله وعصاهم، فال بد من املحنة 
بلية، فإن اهلل يدفع عنه  القيامة لكل أحد، ولكن املؤمن أخفُّ حمنة وأسهل  الدار وىف الربزخ وىف  ىف هذه 

باإليامن، وحيمل عنه به ويرزقه من الصرب والثبات والرضا والتسليم ما هيون به عليه حمنته. 
الكافر  الكافر واملنافق والفاجر، فتشتد حمنته وبليته وتدوم، فمحنة املؤمن خفيفة منقطعة، وحمنة  وأما 

واملنافق والفاجر شديدة متصلة.

أربعة أقسام للبالء
إن البالء الذى يصيب العبد ىف اهلل ال خيرج عن أربعة أقسام، فإنه إما أن يكون يف نفسه، أو يف ماله، أو 

يف عرضه، أو يف أهله ومن حيب.
وأشد هذه األقسام: املصيبة ىف النفس.

املوتات  أرشف  وتلك  اهلل،  ىف  يجُسَتشهد  أن  املؤمن  هذا  وغاية  يموتون،  كلهم  اخللق  أن  املعلوم  ومن 
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عرف ربه احلكيم من �صاأل اهلل اأن يرزقه احلكمة.

وأسهلها، فمن عدنَّ مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة املوت عل الفراش فهو جاهل، بل موت الشهيد من 
أيرس امليتات وأفضلها وأعالها، ولكن الفارنَّ يظن أنه بفراره يطيل عمره، وقد أكذب اهلل سبحانه هذا الظن، 

حيث يقول: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ    ٺژ ]األحزاب: ١6[
وإذا كان هذا ىف مصيبة النفس، فاألمر هكذا ىف مصيبة املال والعرض والبدن، فإن من بِخل بامله أن 
ينفقه ىف سبيل اهلل تعاىل وإعالء كلمته، سلبه اهلل إياه، أو قينَّض له إنفاقه يف ما ال ينفعه دنيا وال أخرى، بل 
فيام يعود عليه بمرضته عاجاًل وآجاًل، وإن حبسه وادنَّخره منعه التمتع به، ونقله إىل غريه، فيكون له َمْهنَؤهجُ 

وعل خملِّفه وزره. 
وكذلك من َرفنَّه بدنه وعرضه وآثر راحته عل التعب هلل وىف سبيله أتَعَبه اهلل سبحانه أضعاف ذلك ىف غري 

سبيله ومرضاته، وهذا أمٌر يعرفه الناس بالتجارب.

 حكمة اهلل فـي تاأخري اإجابة الدعاء:
)( تأخر اإلجابة اختبار صعب حيتاج إىل صرب.

ژىث يث  هو اختبار ثقة يف اهلل، واليقيــن بوعده، فمن نجح فيه نال عظيم األجر بال سقف وال حدٍّ 
حج مج جح محژ.

فال يصل عبٌد ألعظم األجر إال عن طريق املشقة والنصب واحلرمان والتعب.
واحلقيقة أن عدم استعجال اإلجابة من أعل مقامات الدين، ألن حقيقته: تفويض األمر لرب العاملني يف 

كشف الشدائد ونيل الرغائب، وال يصدر إال عن قوة دين وحسن ظنٍّ ويقني.
)( سبحان مالك امللك.

قال ابن اجلوزي:
لالعرتاض  وجه  فال  والعطاء،  باملنع  الترصف  وللاملك  مالٌك،  وجل  عز  اهلل  أن  بالربهان  ثبت  »قد 

عليه«)١).
)( لتحقِّق عبوديتك الكاملة:

فال تكون عبد اهلل يف الرخاء دون الشدة، ويف العطاء دون املنع، فتكون ممن عبد اهلل عل حرف.
)( ال حقَّ للمخلوق عىل اخلالق:

فألنه هو الذي خلق، فهو الذي له األمر والنهي، فإن شاء أعطى، وإن شاء منع، ومع هذا يبحث العبد 

)١) صيد اخلاطر 8٢/١.
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ما عرف ربه احلكيم من مل ي�صاأل اهلل احلكمة.

دوًما عام له، ويغفل عام عليه!
)( فلله احلكمة البالغة:

ال  احلكمة  ولكن  ظاهرة،  مصلحة  العطاء  يف  ترى  وقد  حلكمة،  إال  يمنع  وال  حلكمة،  إال  يعطي  فال 
تقتضيه، وقد ختفى احلكمة يف مرشط اجلراح، مع أنه يجُقَصد هبا إنقاذ املريض، فلعل هذا من ذاك.

6(  قد يكون يف حتقق دعائك أبلغ الرضر:
ِوي عن بعض السلف أنه كان يسأل اهلل الغزو،  قال تعاىل: ژچ چ چ چ ڇژ؛ ولذا رجُ

فهتف به هاتف: 
َت«)١). ْ َت، وإن أرست َتنرَصنَّ »إنك إن غزوت أجُرِسْ

َت مع أصحاب  فلعل اهلل باملنع حَجَبك عن أرضار دينية أو دنيوية، فتساميَت عن الرذائل السفلية، ورِسْ
اهلمم العلية إىل أرشف الغايات وأسمى املقامات.

7( اختيار اهلل لك خرٌي من اختيارك لنفسك:
غ قلبك من عناء التدبري، ويضمن راحة  وهذا يريح العبد من تشتت الذهن يف ألوان االختيارات، ويفرِّ

لت أمرك إىل احلكيم. البال، فقد وكنَّ
قال سفيان الثوري:

»منعه عطاء، وذلك أنه مل يمنع عن بخل وال عدم، وإنام نظر يف خري العبد فمنعه اختياًرا وحسن نظر«)٢).
8( أنت ال تعلم عاقبة أمرك:

َمد عاقبته، وربام كان فيه رضرك، فتكون كالطفل املحموم الذي يطلب احللوى وهي  فربام تطلب ما ال تجُ
ترضه، ومريض األزمة الذي يأكل الطعام الذي يقتله، ومدبِّر األمر احلكيم أعلم بام يجُصِلحك، وهو وحده 

يعلم عاقبِة أمرك: 
ژٹ ٹ ڤ ڤ   ڤژ ]البقرة ٢١6[

ه، ويِفرُّ مما ينفعه! وهلذا كثرًيا ما يسعى املرء خلف ما يرضُّ
فكم فــــائٍت ِفـي َفوِتــــــه َلَك خيـــــــــــرٌة               واإدراكـــــــه لــــــــو ِنلَتـــــــــــه لك اأعــَطــــــُب
ــــــــــــــــة كان داوؤه               باإدراِكها والغيب َعـــــْنــــــــــــُه ُمَجــــــُب وَكـــــم ُمــــــــــــدِرٍك اأُْمِنيَّ

)١) صيد اخلاطر ١/١٠9.
)٢) مدارج السالكني ٢/٢١5.
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عرف ربه احلكيم من وثق بحكمة اهلل واإن مل يعرفها.

9( حتى تنقطع عن األسباب واملسبِّبات:
باملقاييس  طلبه  أن  وتأكد  األسباب،  به  انقطعت  الذي  املفلس  هو  فاملضطر  املضطر،  وصف  لتستحق 
ذلك  فعل  جرب كرسك  أراد  إن  وأنه  كله هلل،  األمر  أن  يقينه  ليستقر يف  اهلل  فَرج  يأتيه  وعندها  حماٌل،  املادية 

بالسبب وبغري سبب بل وبضد السبب.
0)( الفوز بمحبة اهلل:

ففي احلديث: »إذا أحبَّ اهلل قوًما ابتالهم«))).
))( أن ما تكره قد يأيت بام حتب:

قال سفيان بن عيينة:
ِبُّه يلهيه«)٢). »ما يكره العبد خرٌي له مما حيب؛ ألن ما يكرهه هييِّجه للدعاء، وما حيجُ

وقال ابن نارص الدين الدمشقي:
�صــــــيُّ املراِقُب ْف بالر�صـــا               عن اهلل قـــــد فـــــاز الرَّ اإذا ا�صتــــدت البلوى حَتفَّ
وكـــــم نعمــــــــــــٍة مقــــــرونـــــــــٍة ببليــــــــــــٍة               على النا�س تخفى والبليا مواهب

))( تأخر اإلجابة سبب لتفقد العبد تقصريه مع األسباب اإليامنية والدنيوية:
فرتاجع حالك مع ربك، لتسد خلاًل، وتستدرك تقصرًيا، وترب كرًسا. 

قال ابن اجلوزي واعًظا نفسه:
»قد يكون امتناع اإلجابة آلفة فيك، فربام يكون يف مأكولك شبهة، أو قلبك وقت الدعاء 
يف غفلة، أو تزاد عقوبتك يف منع حاجتك لذنب ما صدقت يف التوبة منه، فابحث عن بعض 

هذه األسباب، لعلك تقع باملقصود«)3).
ْهمجُ الضعيف خْيرج من الَقْوس الضعيف الرخوة، فال َيِصلجُ إىل  هم، والسنَّ فالدعاء كالسنَّ
ت يف األخذ هبا؛ ألن  مراده، فيدفعك ذلك إىل مراجعة األسباب املادية واإليامنية التي قرصنَّ

اهلل ال جيرب تقصريك فيها.
قال ابن رجب: 

عه، ومل يظهر عليه أثر اإِلجابة يرجع إىل  »إن املؤمن إذا استبطأ الفرج وأنس منه بعد كثرة دعائه وترضُّ

)١) صحيح: رواه الطرباين والبيهقي عن أنس كام يف السلسلة الصحيحة رقم: ١46 وصحيح اجلامع رقم: ٢85.
)٢) الفرج بعد الشدة البن أيب الدنيا ص٢٢.

)3) صيد اخلاطر ١/83.
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ما عرف ربه احلكيم من مل يتفكر فـي اأحواله لي�صتجلي حكمة اهلل فـي اأقداره.

نفسه بالالئمة، وقال هلا: إنام أجُتيتجُ من ِقَبِلك، ولو كان فيك خرٌي ألجُِجْبِت، وهذا اللوم أحّب إىل اهلل من كثري 
من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد ملواله واعرتافه له بأنه أهل ملا نزل من البالء، وأنه ليس بأهل إِلجابة 
الدعاء، فلذلك ترسع إليه حينئٍذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإِنه تعاىل عند املنكرسة قلوهبم من أجله«)١).

))( قد يكون دعاؤك استجيب وأنت ال تشعر:
ر لك من األجر مثله يوم القيامة، أو يرصف اهلل عنك من السوء مثل ما  فرتى أثره يف الدنيا، أو قد يجُؤخنَّ
ضك بغريه مما هو أنفع لك، كل هذا وأنت ال تشعر، وقد تقرر  دعوت به، أو أن ال يعطيك ما دعوت به ويعوِّ

عة؟! هذا يف احلديث النبوي الصحيح، فكيف تستبطئ اإلجابة طاملا أن الثمرة مضمونة لكنها منونَّ
))( قد يكون دعاؤك أضعف من البالء:

قال ابن القيم: »وله مع البالء ثالث مقامات:
أحدها: أن يكون أقوى من البالء فيدفعه.

الثاين: أن يكون أضعف من البالء، فيصاب به العبد، ولكن قد خيففه وإن كان ضعيًفا.
الثالث: أن يتقاوما، ويمنع كل واحد منهام صاحبه«)٢).

))( قد تكون سددت طريق اإلجابة باملعايص:
وفيها يقول الشاعر املؤمن:

نحن ندعو االإلـَه يف كل كرب               ثم نن�صاُه عند ك�صف الكروب
كيف نرجــــــو اإجابـــــَة لدعــــــاٍء               قد �صددنا طريَقها بالذنوب!

وقد يكون ذنبك هو ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهو سبٌب ال يفطن له كثرٌي من الناس: 
»والذي نفيس بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر؛ أو ليوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقاًبا من عنده، 

ثم لتدُعنَّه فال يستجيب لكم«))).
وقد يكون ذنبك لقمة حرام. قال وهب بن الورد: 

»لو قمت مقام هذه السارية مل ينفعك يشء حتى تنظر ما يدخل يف بطنك أحالل أم حرام«)4).
فعَجًبا لعبٍد يستبطئ اإلجابة، وال يستبطئ إجابة ربه إذا دعاه لإلنابة!

)١) جامع العلوم واحلكم 494/١ - ط مؤسسة الرسالة.
)٢) اجلواب الكايف ١٠/١.

)3) حسن: رواه أمحد والرتمذي عن حذيفة كام يف صحيح اجلامع رقم: 7٠7٠.
)4) صيد اخلاطر ١/84.
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عرف ربه احلكيم من اأخذ بحظه من عبادة التفكر.

ف عىل اهلل بأسامئه وصفاته: 6)( لتتعرَّ
فمن أسامء اهلل عز وجل: الغني، واملانع، والكريم، والعليم، والرب، والرحيم، واحلكيم.

وهي أسامء تستدعي متعلقات تظهر فيها أحكامها وآثارها، وتأخر اإلجابة من أسباب ظهور هذه اآلثار 
واألحكام، فقد يمنع اهلل عز وجل عبًدا حلكمته وعدله وعلمه، وقد يعطيه برمحته وحكمته وبره وعلمه.

7)( استخراج أعىل مراتب عبودية القلب:
وأبرز عبادات القلب عند البالء:
)أ( عبودية انتظار الفرج

)ب( عبودية حسن الظن باهلل
 )ج( عبودية الرضا

)د( عبودية طول املناجاة
)هـ( عبودية مراغمة الشيطان وجماهدته

)و( عبودية االضطرار واالنكسار بني يدي اجلبار
8)( التلذذ بالدعاء: 

والتمتع باملناجاة والقرب.
اء أنه رأى ربه عز وجل يف املنام، فقال: يا رب، كم أدعوك وال تيبني؟ فقال:  وقد حكي عن حييى البكَّ

»حييى، إين أحب أن أسمع صوتك«)١).
9)( إدمان الدعاء: 

د لسانك الدعاء، ويداوم عليه، حتى بعد زوال الشدة وانكشافها. فتتأخر اإلجابة حتى يتعونَّ
0)( ال يمل حتى متلوا: 

فال يمل اهلل من إرسال ألطافه ونعمه ما دام سؤال العبد مستمًرا، وتذهلل لربه قائاًم، وافتقاره حارًضا، فإذا 
قطع العبد قطع الرب!

 قال سفيان الثوري مشرًيا لفضل إطالة الدعاء:
»لقد أنعم اهلل عل عبٍد يف حاجة أكثر من ترضعه إليه فيها«)٢).

)١) عدة الصابرين ١/١35.

)٢) عدة الصابرين ١/١35.
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ما عرف ربه احلكيم من مل يعرف حكمة اهلل فـي املنع مع قدرته على العطاء.

اجلزاء من جن�س العمل.
ننَّة اجلزاء من جنس العمل، فقال ابن القيِّم: من تام حكمة اهلل أنه أجرى سجُ

.. »لذلك كان اجلزاء مماثاًل للعمل من جنسه يف اخلري والرشِّ
فمن سرت مسلاًم سرته اهلل..

ومن يرّس عل معرس يرسنَّ اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة..
ومن نّفس عن مؤمن كربة من كرب الّدنيا نّفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة..

 ومن أقال نادًما أقاله اهلل عثرته يوم القيامة..
ومن تتبنَّع عورة أخيه تتبنَّع اهلل عورته..

ومن ضارنَّ مسلاًم ضاّر اهلل به..
ومن شاقنَّ شاقنَّ اهلل عليه..

ومن خذل مسلاًم يف موضع حيبُّ نرصته فيه خذله اهلل يف موضع حيبُّ نرصته فيه..
ومن سمح سمح اهلل له..

محن.. والّرامحون يرمحهم الرنَّ
محاء.. وإنام يرحم اهلل من عباده الرُّ

ومن أنفق أجُنِفَق عليه..
ومن أوعى أوعي عليه..

ه.. ه عفا اهلل له عن حقِّ ومن عفا عن حقِّ
ومن تاوز تاوز اهلل عنه..

ومن استقىص استقىص اهلل عليه.
فهذا رشع اهلل، وقدره، ووحيه، وثوابه، وعقابه، كّله قائم هبذا األصل وهو إحلاق النّظري بالنّظري، واعتبار 

املثل باملثل«)١). 
احلكيم حمدودة، وقد تغيب عنهم حكمته مهام بلغوا القرب منه، فاملالئكة مع  إن معرفة الناس بحكمة 
فقالوا:  يعلموا حكمته سبحانه يف خلق من يفسد يف األرض،  قرهبم من اهلل وعلمهم بجالله وقدرته، مل 

)١) إعالم املوقعني ١5٠/١.
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عرف ربه احلكيم من ترك االعرتا�س و�صّلم هلل ِبح�صن االختيار.

كلام  كثرًيا من حَكِمه، لكن..  يعلموا  أن ال  أوىل  والبرش  ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ، 
احلكيم كلام ازداد معرفة باحلكمة الربانية واسترشفها، واستدل بام عرف منها عل ما مل  ازداد العبد قرًبا من 

يعرف كام قال ابن القيم: 
»فإن احلكمة ال جيب أن تكون بأرسها معلومًة للبرش وال أكثرها، بل ال نسبة ملا علموه إىل ما جهلوه 
فيها، ولو قيست علوم اخلالئق كلهم بوجوه حكمة اهلل تعاىل يف خلقه وأمره إىل ما خفي عنهم منها كانت 

كنقرة عصفور يف البحر!
وحسب الفطن اللبيب أن يستدل بام عرف منها عل ما مل يعرف، ويعلم احلكمة فيام جهله منها مثلها فيام 

علمه بل أعظم وأدق«)١).

ثالًثا: فادعوه بها عبادة وعماًل 

1- الت�صليم للحكيم
احلكيم وأقواله وأوامره ونواهيه كلُّها خري، وإن َجِهل العبد احلكمة منها، فالواجب  وذلك ألن أفعال 
م العبد عل رشع اهلل تعاىل  قدِّ عل العبِد أن يطمئننَّ إىل كلِّ أمٍر أَمَر احلكيم به، وينتهي عن كل ما هناه عنه، فال يجُ

قوالً، وال عقاًل، وال حكاًم، وال رأًيا.
وحاالت العبد مع التسليم ثالثة: الكامل أو النقصان أو اجلهل التام كام قال ابن اجلوزي:

»فإن تقق التسليم باطنًا وظاهًرا، فذلك شأن الكامل. 
وإن وجد يف الباطن انعصار من القضاء ال من املقيض- فإن الطبع ال بد أن ينفر من املؤذي؛ دلنَّ عل 

ضعف املعرفة.
ال، نعوذ باهلل منها«)٢). فإن خرج األمر إىل االعرتاض باللسان، فتلك حال اجلجُهنَّ

ومهام خفيت عليك احلكمة فسلِّم األمر لربك احلكيم. قال ابن اجلوزي:
»ينبغي ملن آمن باهلل تعاىل أن يسلِّم له يف أفعاله، ويعلم أنه حكيم ومالك، وأنه ال يعبث، فإن َخِفيت عليه 
حكمة فعله، نسب اجلهل إىل نفسه، وسلنَّم للحكيم املالك؛ فإذا طالبه العقل بحكمة الفعل، قال: ما بانت 

يل، فيجب علنَّ تسليم األمر ملالكه.

)١) مفتاح دار السعادة ٢7٢.
)٢) صيد اخلاطر 3٠٢/١.
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ما عرف ربه احلكيم من اتهمه فـي ق�صائه، ومل يتهم نف�َصه بتق�صريه واتباع اأهوائه.

والواجب نسبة اجلهل إىل النفوس، فإن العقول قارصة عن مطالعة حكمته، وأول من فعل ذلك إبليس، 
فإنه قد رآه قد فضل طينًا عل ناٍر، والعقل يرى النار أفضل، فعاب حكمته!«)١).

قد خفي عن موسى الكليم حكمة فعل اخلرض احلكيم، وقد خيفى عل العوامُّ ما يفعله امللك، فقد قال 
املتنبي يمدح سيف الدولة:

ولكن تفوُق النـــا�َس راأًيـــا وِحكمًة               كما ُفقَتُهم حااًل وَنف�ًصا وَمِتــدا 
َيــِدقُّ على االأفكـاِر مــــا اأَنَت فاِعٌل               فُيرَتُك ما يخفى وُيوؤَخُذ ما بــدا

يقول له قد خفي عن أفكار الناس احلكمة من أفعالك، فقد فقتهم حاالً، ونفًسا، وحمتًِدا أي أصاًل ونسًبا، 
وهذا قول برَشٍ يف برَشٍ نفاًقا أو حقيقة، فام ظنكم بأحكم احلاكمني! 

ع كالمنا ببعض جواهر اجليالين التي أهداها لغالمه قائال:  ثم آن لنا أن نرصنَّ
»يا غالم..

كن مع اهلل صامتا عند جميء قَدره وفعله حتى ترى ألطافا كثرية، أما سِمْعَت بغالم جالينوس احلكيم؟ 
كيف ختارس وتباله وتساكت حتى حِفظ كل علم عنده، حكمة اهلل ال تيء إىل قلبك من كثرة هذيانك 

ومنازعتك له واعرتاضك عليه.. اللهم ارزقنا املوافقة وترك املنازعة«)٢).

2- الر�صا بق�صاء اهلل وقدره
هذا نبي اهلل يعقوب -عليه الصالة والسالم- عندما جاءه اخلرب بحجز ابنه الثاين عند عزيز مرص -وقد 

سبق ذلك فقده ليوسف  توجه برجائه ودعائه هلل عز وجل. 
قال تعاىل حيكي حاله: 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ژہ 
ۈژ ]يوسف: 83[.

وكذلك احلال ليوسف  عندما مجعه اهلل بأبويه، حيث قال: 
ژں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ  ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈژ ]يوسف: ١٠٠[.
ومن خالل التأمل لآليتني السابقتني نلحظ أن يعقوب وابنه قد ختام ترضعهام هلل عز وجل بعد املصائب 

التي حلنَّت هبام هبذين االسمني العظيمني ژۈ   ۈژ.

)١) صيد اخلاطر 478 بترصف.
)٢) الفتح الرباين ص 5١.
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عرف ربه احلكيم من التم�س معرفة حكمته واإال انقاد له وا�صت�صلم.

واختيار هذين االسمني يف هذا املقام له داللته ومغزاه؛ فأعرف الناس باهلل عز وجل هم أنبياؤه ورسله، 
ولقد ختام ترضعهام إىل اهلل باسم ژۈ   ۈژ، وذلك ملا يبثه هذان االسامن الكريامن يف قلب املسلم 
من الرضا والطمأنينــة والتسليم لقدر اهلل، وأن شيًئا يف هذا الكون ال حيدث إال بعلم اهلل الشامل وحكمته 

البالغة.
فهو  والترشيع،  واحلكم  باجلزاء  ًقا  متعلِّ األمر  كان  إذا  ژۈژ  عل  ژۈژ  اسم  م  يقدِّ وأحياًنا 

احلاكم سبحانه:
ژڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھژ ]األنعام ١٢8[

م اسم احلكيم. فهو هنا حاكٌم حيكم بني عباده باجلزاء النهائي؛ لذا قدنَّ
م احلكمة. ويف الترشيع كذلك قدنَّ

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژڤ 
چ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڌ ڌژ.

كم، فال يرشع وال يأمر عباده بالتزام رشعه إال احلكيم. فهنا ترشيٌع حكيم من احلكيم، والترشيع حجُ

حكمة المحنة
هل يف احلبس حكمة؟!

عّزيه، فأجابه:  د بن أسلم الطويس، فكتب إِليه بعض إخوانه يجُ حبس عبد اهلل بن طاهر، حُممَّ
نّيني كتبَت إيِلنَّ تجُعّزيني، وإِننَّام َكاَن جيب َأن هتجُ

ْؤذيه،  يجُ من  إىل  يتحبنَّبجُ  تعاىل  اهلل  رأيت  إيِنِّ  املصائب،  َعّل  ِرضت  وعجُ العجائب،  أجُريتجُ 
ْؤَذى فِيِه! فكيف بمن يجُ

إيّن نزلت بيًتا َسَقَطت فيه عني فروٌض وحقوق، منها اجلمعة، واألمر باملعروف، والننَّهي 
عن املنكر، وعيادة املريض، وقضاء حقوق اإلخوان، وما نزلتجُ بيًتا خرًيا يل يف ديني منه.

َفأجُْخرِب بذلك ابن طاهر فقال: 
نحن يف حاجة إىل ابن أسلم.. َأْطلقوه، فأجُفِرج عنه«)١). 

)١) الفرج بعد الشدة للتنوخي ٢/١58
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ما عرف ربه احلكيم من جهل حكمته فـي االأحداث اجلارية والنوازل.

3- �صل اهلل احلكمة
ألنه احلكيم هو مالكها ومعطيها مع بذل األسباب يف تصيلها، قال اهلل سبحانه: 

ژې ې ې ې ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۆئ ۆئ    ۈئ ۈئژ 

]البقرة: ٢69[

يقول الشيخ السعدي عند هذه اآلية: 
وإصابة  الرزينة،  واأللباب  املسددة،  والعقول  الصائبة،  واملعارف  النافعة،  العلوم  هي:  »واحلكمة 

الصواب يف األقوال واألفعال، وهذا أفضل العطايا، وأجل اهلبات، وهلذا قال: ژائ ائ ەئ ەئ  
وئ وئژ ألنه خرج من ظلمة اجلهاالت إىل نور اهلدى، ومن محق االنحراف يف األقوال واألفعال، 

إىل إصابة الصواب فيها، وحصول السداد، وألنه كمل نفسه هبذا اخلري العظيم، واستعد لنفع اخللق أعظم 
نفع، يف دينهم ودنياهم. ومجيع األمور ال تصلح إال باحلكمة، التي هي: وضع األشياء يف مواضعها، وتنزيل 
األمور منازهلا، واإلقدام يف حمل اإلقدام، واإلحجام يف موضع اإلحجام، ولكن ما يتذكر هذا األمر العظيم، 
وما يعرف قدر هذا العطاء اجلسيم إال ژۈئ ۈئژ وهم: أهل العقول الوافية، واألحالم الكاملة، فهم 
الذين يعرفون النافع فيعملونه، والضار فيرتكونه، وهذان األمران، ومها: بذل النفقات املالية، وبذل احلكمة 
العلمية، أفضل ما تقرب به املتقربون إىل اهلل، وأعل ما وصلوا به إىل أجل الكرامات، ومها اللذان ذكرمها 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: )ال حسد إال يف اثنتني: رجل آتاه اهلل ماالً فسلطه عىل هلكته يف احلق، ورجل آتاه اهلل احلكمة 

فهو يعلمها الناس(«)١).

رابًعا: فادعوه بها مسألة وطلًبا

 أسألك باسمك احلكيم..
احكم بيننا وبني القوم الظاملني..

 أسألك باسمك احلكيم..
مناها يف سائر أوقاتنا فال نجزع أرنا حكمتك يف املشاهد كلها حتى ال نسخط، وفهِّ

 أسألك باسمك احلكيم..
رنا هبا عند الشدة إن نسيناها. علِّمنا حكمتك إن جهلناها، وذكِّ

)١) الصواعق املرسلة 4/١56٠ - ١56٢
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م حكمة تاأخري االإجابة. عرف ربه احلكيم من تفهَّ

 أسألك باسمك احلكيم..
افتح علينا أبواب حكمتك، وانرش علينا أنوار الفهم عنك.

 أسألك باسمك احلكيم..
أخرجنا من ظلامت الوهم، وأكرمنا بأنوار الفهم، وال تعلنا من القوم العمني.

ك خامًسا: حاسب نفسك تعرف ربَّ

نادًراأحياًنادائام سابق باخلريات )دائاًم( - مقتصد )أحياًنا( - ظامل لنفسه )نادًرا( 

هل تتأمل حكمة اهلل يف األحداث من حولك؟١

مك حكمته؟٢ هل تسأل اهلل أن يرزقك احلكمة، وأن يفهِّ

هل تستسلم حلكم اهلل مهام كان؟3

هل تيأس من تأخر اإلجابة أم تتأمل احلكمة من وراء ذلك؟!4

5
هل تكم بني الناس بام قىض اهلل، وترص عل تكيم الرشع يف ما يعرض 

لك من مشاكل؟
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عرف ربه االأعلى من عرف قدره االأعلى، فاأطاع اأمره ونهيه وما اأعر�س وما توىّل.

أواًل: معنى اسم اهلل العلي

، فيقال علٌّ مبالغًة لصفة عاٍل، كام يقال قديٌر مبالغة لصفة قادر.  العل: صفة عل صيغة املبالغة من العلوِّ
العل يف القرآن )ثامن مرات(. وقد ورد اسم 

ِجد من ينافسه يف علوه أو ال، يف حني أّن األعل  فنالحظ أّن العلنَّ أبلغ؛ ألهّنا تثبت العلونَّ له مطلًقا سواء وجُ
واملتعال تشري إىل أنه أعل من غريه.

والعلو ثالثة أنواع:
)- علوُّ القدر:

وهو علوُّ صفاته وعظمتها، فال يامثله خملوق، بل لو اجتمع اخلالئق كلهم ملا استطاعوا أن حييطوا ببعض 
معاين صفة واحدة من صفاته سبحانه، وقد قال سبحانه: ژې  ې ى ىژ. 

قال ابن القيم: 
»العل الذي عال عن كل عيب وسوء ونقص«)١).

)- علّو القهر:
ه اخللق كلنَّهم، فنواصيهم بيده، وما شاء  كام قال تعاىل: ژھ ھ ھژ أي الذي قهر بعزته وعلوِّ
وافتقار كل  دافع، وذلك لكامل قدرته ونفاذ مشيئته  يامنعه ممانع، وليس ألمره  يشأ مل يكن، ال  مل  كان وما 

املخلوقات إليه.
ويف اللغة: عال فالن فالًنا أي قهره، وعلوت فالًنا: غلبته.

)- علوُّ الّذات:
طنَّلٌع عل كل أحواهلم، فال ختفى عليه خافية. ْسَتو عل َعْرشه فوَق َخْلقه، ومجُ فهو مجُ

ڄ  ژڄ  األنعام  سورة  يف  اهلل  قول  القرآن:  يف  واالبتداء  الوقف  مجيل  ومن  الذات،  علو  وبمناسبة 
چ  ڃ  ڃ  ژڃ  وقلت:  قراءتك  استـأنفت  ثم  وقفت،  ثم  قرأهتا  فلو  ڃژ،  ڃ  ڄ  ڄ 
چژ  ]األنعام: 3[، فسيظهر لك من جالل اآلية وعظمتها أنه اهلل سبحانه مع كونه يف الساموات، فإنه 

نا وجهرنا يف األرض، فليس علوه يف الساموات بامنع من علمه بام يف األرض. يعلم رِسنَّ
العل بمعانيه الثالثة: وهلذا قال ابن القيم يوجز اسم 

)١) مدارج السالكني ١/55.
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ما عرف ربه االأعلى من مل يخ�صع الأمره ونهيه جهاًل اأو خوًفا من غريه اأو طمًعا.

»من لوازم اسم العل: العلو املطلق بكل اعتبار، فله العلو املطلق من مجيع الوجوه: علو القدر، وعلو 
القهر، وعلو الذات«)١). 

 وأما األعل: فهو الذي ارتفع عن غريه وفاقه يف وصفه، وهو يعربِّ عن مفاضلة بني اثنني أو اجلميع، 
فاألعل سبحانه أعل ِمن َمن؟! 

واجلواب: أعل من كل يشء، فهي مفاضلة اجلميع يف عظمة الوصف أو عظمة الفعل.
عهم جرعات  وهو االسم الذي علنَّمه النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه وغرسه يف قلوهبم يف أجواء املحنة، ورغم ترُّ
َبل، فقال  املرارة واألمل عقب جراح غزوة أحد، فقد قال أبو سفيان مفاخرا منتشًيا بخمر االنتصار: اعلجُ هجُ

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه: أجيبوه.
قالوا: ما نقول؟

قال: »قولوا: اهلل أعىل وأجل«. 
ى لكم.  زنَّ ى وال عجُ زنَّ ًيا: لنا العجُ فقال أبو سفيان متحدِّ

فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أجيبوه«. 
قالوا: ما نقول؟!

قال: »قولوا: اهلل موالنا وال موىل لكم«.

ثانًيا: فادعوه بها عبادة وعماًل

1- خ�صوع املوىل للرب االأعلى:
فإذا كان سبحانه أعل من كل يشء فينبغي أن يكون يف قلبك أعل من كل يشء، فتنكرس له وختضع وتذل 

له ال لغريه، وكيف ختضع لغريه وهو األعل من كل يشء؟!
ولذلك كان السجود من أقرب القربات التي يتقرب هبا العبد هلل سبحانه؛ ألنه اعرتاف عمل بأنه عبد، 

وهو خضوع واقعي للرب األعل.
قال ابن القيِّم:

هه عن مثل هذه احلال، وأن من هو  نزِّ »أمر أن يسبِّح ربنَّه األعل، فيذكر علوه سبحانه يف حال سفوله، ويجُ

)١) شفاء العليل ١8٠/١.



224

هنيًئا لمن  عرف ربه 

عرف ربه االأعلى من عدل بني اخللق، ومل يظلم منهم اأحًدا.

ه عن السفول بكل معنى، بل هو األعل بكل معنى من معاين العلو. نزنَّ فوق كل يشء، وعاٍل عل كل يشء، يجُ
وملا كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره كان أقرب ما يكون الرب منه يف هذه احلال، فأمر أن 

جيتهد يف الدعاء لقربه من القريب املجيب«)١).

2- عدم العلو فـي االأر�س بغري احلق 
ال ينجو من الوقوع يف الظلم إال من تذكر علو اهلل تعاىل وقهره، وأن العبد مهام عال وظلم وقهر فإن 
العل فوقه، يقتص للمظلومني من ظامليهم، ولذلك ملا ذكر اهلل عالج نشوز الزوجات يف سورة النساء ختم 

العل و)الكبري(. ذلك باسميه 
قال تعاىل: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ژٹ 
ڄ ڃ ڃ  ڃ چ چ چژ ]النساء: 34[.

وهو هتديد للرجال إذا بغوا عل نسائهم وظلموهن من غري سبب، ومفاد هذا التهديد: احذروا ظلم 
العل القادر عل أن ينتقم  نسائكم، فإهنن وإن ضعفن عن دفع ظلمكم، فاهلل سبحانه وتعاىل ولِيُّهن، وهو 
ممن ظلمهن وبغى عليهن، فال تغرتوا بكونكم أقوى وأقدر، فإن اهلل أعل منكم وأقدر، فختام اآلية هبذين 

االسمني مناسب تام املناسبة.

ح ا�صم ربك االأعلى  3- �صبِّ
َيغ: واملتتبع ملادة )َسبنَّح( يف القرآن الكريم جيد أهنا جاءت بكل الصِّ

صيغة املايض: ژۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅژ ]احلديد: ١[.
الصحابة  كان  الذي  والطعام  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  كف  يف  سبنَّح  الذي  احلىص  ومنه  واألرض،  الساموات  يف  ما 

يسمعون تسبيحه وهو يؤكل كام يف صحيح البخاري.
فهل سّبَح له من يف السموات واألرض مرة، ثم سكَت عن التسبيح؟!

كال، بل ال يزال يسبِّح؛ ولذا جاءت صيغة التسبيح باملضارع: 
ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ ]اجلمعة: ١[.

ليدل عل أن تسبيح اخللق هلل ليس فعاًل ماضًيا انقىض، بل دائٌم حارض، ومستمٌر كذلك يف املستقبل ال 
يتوقف.

)١) شفاء العليل ١/٢99.
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ما عرف ربه االأعلى من عال على النا�س ظلًما وعدواًنا وه�صم حقوقهم ح�َصدا وُطغيانا.

ثم جاء أمر اهلل لنبيه:
ژں ڻ ڻ ڻژ ]األعل: ١[.

فام دام الكون كله يسبِّح اهلل، ومل ينقطع عن التسبيح حلظة، فاخللق كذلك مأمورون هبذا التسبيح؛ ألهنم 
ة  لوا بسكوهتم عن التسبيح حالة شاذًّ جزء من منظومة الكون املسبِّح، وعليهم أْن يتناغموا معه، وال يشكِّ

عن خلق اهلل.
ژں ڻ ڻ ڻژ ]األعل: ١[ 

سبِّح! سبًِّحا هلل وأنت غري مجُ واستِح أن يكون الكون كله مجُ
املطلق هلل تعاىل، حتى قبل أن خيلق  التنزيه  به عل  ليــدل  ثم ساق اهلل سبحانه املصدر )سبحان( جاء 
هه ويسبِّحه، فذكر اهلل لفظة )سبحان( يف القرآن يف مخسة وعرشين موضعا،  نزِّ يجُ اخلَْلق وقبل أْن يوِجد َمْن 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ    پ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعاىل:  قوله  ومنها 
ٺژ ]اإلرساء: ١[.

ومناسبة ذلك: 
أن معجزة اإلرساء عجيبة وفوق إدراك العقول؛ ولذا جاء باملصدر )سبحان( الدالنَّ عل التنزيه املطَلق 
الذي خلق  قدرته، وهو  يعرفون  قدره وال  اهلل  يقدرون  مون عقوهلم، وال  كِّ حيجُ الذين  ّذر  حيجُ تعاىل  كأنه  هلل، 
ْدَرة  لٌّ فعل يتناسب مع َقْدِر وقجُ قوانني الزمان واملكان والبجُْعد واملسافة، وقادر عل أن يعطِّلها متى شاء، فكجُ

فاعله.

األمر بالتسبيح
عن ابن عباس أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا قرأ ژں ڻ ڻ ڻژ قال: 

»سبحان ريب األعىل«))).
والتسبيح: التنزيه، فاألمر هنا بالتسبيح عل قولني:

تنزيه أسامء اهلل:
ه أسامء ربك األعل عام ال يليق هبا، فال تجُطِلق هذه األسامء عل غريه إذا كانت خاصة به، كلفظ  أي: نزِّ
اجلاللة، واسم اهلل الرمحن، وال تذكرها يف موضع ال يناسب جالهلا وعظمتها، وال ترفها عن املعاين التي 

ِضَعت هلا كام فعل الزائغون واملنحرفون. وجُ

)١) صحيح: رواه أمحد وأبو داود واحلاكم عن ابن عباس كام يف صحيح اجلامع رقم: 4766 وصحيح أيب داود رقم: 8٢6.
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ر تنزيه اهلل بقلبه. ه االأعلى من اأكثـر الت�صبيح اآناء الليل واأطراف النهار، وا�صتح�صَ عرف ربَّ

أو تنزيه اهلل:
ه ربك األعل عن الرشيك، وعن الوالد، وعن الولد، وعن الشبيه، وعن كل ما ال يليق به يف ذاته،  أو نزِّ

وصفاته، وأسامئه، وأفعاله، وأحكامه. 
ا كبرًيا. أما يف ذاته: فاعتِقد أنه ليس كمثله يشء، فاحلقُّ سبحانه ال شبيه له يف ذاته.. تعاىل عن ذلك علوًّ

َدَثة أي ليس هلا بداية مل تكن كائنة قبلها، بل هي أزلية، وهي كذلك  وأما يف صفاته: فاعتِقد أهنا ليست حمجُ
، وهي غري ناقصة أي ليس فيها أي قصور أو خلل.  ال متناهية أي ال سقف هلا وال حدنَّ

وأما يف أفعاله: فاعتِقد أنه سبحانه مطلق احلكمة، فال اعرتاض ألحد عليه يف أمر من األمور. 
م نقًصا أو عيًبا بوجه من  وأما يف أسامئه: فال تذكره إال بأسامئه احلسنى التي فيها الكامل املطلق، فال تتوهنَّ

الوجوه. 
وأما يف أحكامه: فأن تعلم أن اهلل ما كلنَّفنا لنفع يعود عليه حاشاه، بل ملحض نفعنا ومصلحتنا.

ولله المثل األعلى
قال تعاىل: ژڳ ڳ ڱژ ]النحل: 6٠[.

وهو أسلوب حرص، فلم يقل املثل األعل هلل، واملراد باملثل األعل: الوصف الكامل األعل الذي ال يشء 
أعل منه، فاهلل تعاىل:

ليس له كفؤ. قال تعاىل ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ ]اإلخالص 4[.
. قال تعاىل ژڀ ڀ ڀ  ڀژ ]مريم 65[. وليس له َسِميٌّ

. قال تعاىل ژۈ ۈ ٴۇ ۋژ ]البقرة ٢٢[. وليس له نِدٌّ
وليس له مثيل. قال تعاىل ژٺ ٿ ٿژ ]الشورى ١١[.

فال كفؤ يكافئه ويساويه، وال َسِميٌّ يساميه ويشاهبه، وال ندنَّ أي ال نظري له وال رشيك، وال مثيل يامثله 
يف صفاته، وذلك لكامله من كل وجه. 

4- ليكن االأعلى فـي قلبك
كام اعرتفت هلل بالعلو بلسانك، فاجعل حبه أعل حب عندك وأسمى ما تسمو إليه، وأمثال هؤالء يصف 

ابن القيم أحواهلم فيقول:
ه قلبه أن يساِكن سواه، أو يطمئن بغريه، فهؤالء قلوهبم قد َقَطَعْت األكوان، وسجدت تت  »فهو ينزِّ
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ي ت�صبيحه بل�صانه، واالأخطر منه: بقلبه. ه االأعلى من َن�صِ ما عرف ربَّ

ه وحبه وأشواقه، مشتاًقا  شهم، فإذا استيقظ هذا القلب من منامه صعد إىل اهلل هَبمِّ العرش، وأبداهنم يف فجُرجُ
له عنه،  الذي ال غنى  الذي غاب عن حمبوبه  املجُِحبِّ  إليه، عاكًفا عليه، فحاله كحال  له حمتاًجا  إليه، طالًبا 
فإذا  نام غاب عنه،  فإذا  الننََّفس والطعام والرشاب،  إىل  أعظم من رضورته  إليه  منه، ورضورته  له  بجُدنَّ  وال 
ا عند  هلجُ استيقظ عاد إىل احلنني إليه، وإىل الشوق الشديد واحلب املقلق، فحبيبه آخر خطراته عند منامه، وأونَّ

استيقاظه«)١).

ك االأعلى 5- ابَتِغ وجه ربِّ
 قال تعاىل:

ژٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ  ڤژ.

فال يعطي العبد ماله ملصلحة أو غرض، وال رياء وال سمعة، وقد ذينَّل اهلل اآلية 
باسم األعل دون غريه من األسامء احلسنى، ألن بْذل العبد ماله هلل دليٌل عل أنه تغلنَّب 
بِل عليه: ژۀ ہ ہژ ]اإلرساء:١٠٠[،  عل ضعفه وسفوله البرشي الذي ججُ
ففطرته تأمره بالبخل، وإيامنه بثواب اهلل وِعَوضه يأمره بالبذل، فلام عال عل شهواته 

قابله ربه األعل بثوابه األغل.
ال  عليها،  والعلو  بالتسامي  يكون  والعيوب  اآلفات  من  التخلص  أن  وهو  مجيل،  معنى  فيها  واآلية 
فمن  هتذيًبا،  تتاج  التي  البرشية  واجلبلة  الفطرة  من  ألهنا  الرهبان؛  كعادة  وقتلها  جذورها  من  باقتالعها 

تكاسل عن ذلك هوى، ومن داوم عل مراقبة نفسه وهتذيبها أفلح ونجا.

6- علو املوؤمنني
ژھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭژ ]آل عمران: ١39[.

ٌه ملن اضطرب يقينه واهتز إيامنه أن يثق أن العاقبة له بالعلو والنرص والغلبة إن صحنَّ إيامنه،  وهو أمٌر موجنَّ
وذلك يف ظل علو نجم املنافقني اليوم، وهو إخبار بعلو أهل اإليامن إن أخذوا برشيعة اهلل، وهو فرٌض فَرضه 

اهلل عل نفسه: 
ژھ ھ ھ ے ےژ.

العل قدرهم، فهو الذي يجُعل من محل رسالته، وينرص من نرص رشيعته، وجيعل  هؤالء املؤمنون يرفع 
العاقبة هلم عل عدوهم، واملؤمنون وحدهم يعرفون سنن اهلل يف إحقاق احلق وإقامة العدل، ولذا أخذوا هبا 

)١) الفوائد ١/١78.
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عرف ربه االأعلى من جعله االأعلى فاآثره على كل �صيء.

ومل ينحرفوا عنها، فعلوا وعزوا وسِعدوا. 
ژې ې ى ى ائ ەئ ەئ وئ وئژ

وهذه اآلية نزلت يف العام التاسع من اهلجرة لتقص خرب اهلجرة التي خرج فيها النبي ملسو هيلع هللا ىلص مطارًدا من 
بلده، وهو موضع عجيب! أن تنزل اآليات لتعلِّق عل حدٍث مىض من تسع سنني!

لكن مناسبتها أن غزوة تبوك كانت شدة أخرى عظيمة، وحمنة كاشفة رهيبة، وهي شبيهة يف هذا باهلجرة، 
وإن زاد عدد املسلمني يف تبوك عن وقت اهلجرة حيث قاربوا الثالثني ألًفا يف جيش العرسة.

كمبتدأ  وئژ  وئ  ەئ  ژەئ  االسمية:  اجلملة  سبحانه  أورد  وقد 
وخرب؛ ألن اجلملة االسمية تدل عل الدوام والثبات، فال يتبدل شأن كلمة اهلل وال 
يتغري حاهلا، فهي مل تكن يف أي وقت من األوقات إال العليا، وهو دليل أن كلمته قد 

تنَّت كام أخرب يف غري موضع يف كتابه..
وذلك بعكس كلمة الذين كفروا التي جعلها اهلل السفل، وجاءت اجلملة الفعلية 
بتقصري  متعلِّق  أمر طارئ، وهو  الكافرين  كلمة  لجُوُّ  فعجُ والتذبذب،  التغري  لتعربِّ عن 

املؤمنني ال بقوة الكافرين.
وإذا كان نرصنا ال حيتاج منا إال التمسك بكلمة اهلل، وال يتم إال بإرادة اهلل، ففيم 

ختبط أمتنا اليوم؟!

7- توا�صع للموؤمنني
العل أن يتواضع، ال أن يتعاظم، ألنه يعلم قْدَر ربه األعل، وفضله    من شأن املؤمن الذي عرف اسم اهلل 

األعظم، ويعلم قدر نفسه الضعيفة العاجزة اجلاهلة، فأنى له أن يتكرب؟! 
وصدق الرافعي حني قال يف وحي القلم:

، وقد َنِسَيت أنه سيأيت من يكنسها!«)١). »إننَّ كلنَّ ذلك إال كام ترى قبضة الرتاب تتكربنَّ

ثالًثا: فادعوه بها مسألة وطلًبا

نا فيَمن تولنَّيت، وبارْك لنا فيام أعطيت، وِقنا رشنَّ ما  »اللهمنَّ اهِدنا فيَمن هَديت، وعافِنا فيَمن عافيت وتولنَّ

)١) وحي القلم 8٢/٢.
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م اأمره على اأمر ربه. ما عرف ربه االأعلى من جعل غريه االأعلى، وقدَّ

نا وتعاَليت«. قضيت، إنك َتقيض وال يجُقىض عليَك، إنه ال َيِذلُّ َمن واَليت، وال َيعزُّ َمن عاديت، تباركت ربنَّ
 أسألك باسمك األعل..

أن تكون األعل يف قلبي فوق كل األشياء..
 أسألك باسمك األعل..

ه ذكرك يف قلبي ويف لساين عن كل ما ال ينبغي لك وال يليق.. أن تنزِّ
 أسألك باسمك األعل..

أن تعل ذكري بكثرة ذكرك، وتجُْعل قدري بإعالء كلمتك.
 أسألك باسمك األعل..

أن أبتغي وجهك األعل يف كل قول أو فعل أو حال. 
 أسألك باسمك األعل..

أن ال تعلني أتعاىل عل أحد من خلقك بعلٍم أو نسٍب أو عمل.. إنك أنت األعل.

ك رابًعا: حاسب نفسك تعرف ربَّ

نادًراأحياًنادائام سابق باخلريات )دائاًم( - مقتصد )أحياًنا( - ظامل لنفسه )نادًرا( 

هل لك ورد يومي ثابت من التسبيح، وهل تسبيحاتك بحضور قلب؟١

هل تعتز بالتزامك وتفخر بدينك بني الناس؟٢

هل تتعاىل عل غريك بعلمك أو مالك أو سلطانك؟3

4
حبًّا  له  فتزداد  وأفعاله،  وصفاته  اهلل  أسامء  علو  سجودك  يف  تستشعر  هل 

وتعظياًم؟

مه عل سائر األمور؟5 هل تعل أمر اهلل هو األعل لديك، فتقدِّ
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ته ويتوفاه عليه. عرف ربه احلق من عرف احلق فلزمه، ودعا اهلل اأن ُيثبِّ

ورد هذا االسم يف عرش آيات من القرآن الكريم.

أواًل: معنى اسم اهلل الحق

احلق يف اللغة:
ا وثبت.  »احلق: نقيض الباطل، ومجعه حقوق وِحقاق؛ وَحقنَّ األمر حَيِقُّ حقوًقا: صار حقًّ

ه: كان منه عل يقني«)١). ه وأَحقنَّ ِقُّ قال األزهري: معناه: وجب جيب وجوًبا، وحق األمر حيجُ

ه. ه وأَحقنَّ »وحاقنَّ فالٌن فالًنا، إذا خاصمه وادنَّعى كل واحد منهام احلق، فإذا غلبه قال: َحقنَّ
هتا. ة، إذا وصلت إىل اجلوف لشدنَّ تقنَّ وطعنة حمجُ

َكم الننَّْسِج. ق، إذا كان حمجُ قنَّ وثوب حمجُ
َمل عليه، واجلميع ِحقاق )لكامل قوهتا وبأسها(«)٢). واحِلقنَّ من أوالد اإلبل: هو الذي استحق أن حيجُ

ته وإْحكامه.  ونَّ »واألَحقُّ من اخليل: الذي ال َيْعَرق، وذلك يكون لِصالبته وقجُ
لِّ يشء.  ة: القيامة؛ ألهنا َتِقُّ بِكجُ واحلاقنَّ

ْقَتلجُ مكانه )لشجاعته وبراءته من اجلبن والرتدد(«)3). املجُْحتقُّ الذي يجُ
ا  فكلمة احلق يف مجيع األمثلة اللغوية السابقة تشري إىل اكتامل الصفات املطلوبة يف اليشء ليكون نافًعا تامًّ
ق- طعنة حمققة - مقاتل  قنَّ عل الوجه األكمل، من غري عيب وال نقصان )احِلقُّ واألَحقُّ من اإلبل -ثوب حمجُ

.) َتقُّ حمجُ
وهلل املثل األعل، فهو احلق سبحانه الذي له صفات الربوبية الكاملة )اخللق – الرزق – العلم - احلكمة 

ه عن النقص والعيب واملثيل. - القدرة - احلفظ(، وهو املنزنَّ
معناه يف حق اهلل:
احلق له معنيان: 

األول: الوجود الثابت.
والثاين: املقصود النافع.

)١) لسـان العــرب 939/٢، 94٠ - انظـر تفسـري األسـامء للزجـاج ص 53، واشتقاق األسامء للزجاجي ص ١78.
)٢) جممل اللغة البن فارس ١/٢١5.

)3) مقاييس اللغة ٢ /١6، ١7.
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ما عرف ربه احلق من التب�س عليه احلق، فنا�صر الباطل وهو يظن اأنه احلق.

والباطل نوعان أيًضا:
أحدمها: املعدوم. 

الثاين: ما ليس بنافع وال مفيد.
قال ابن تيمية:

الباطل ضدُّ  فإن  باطٌل،  باطاًل، فاملوتجُ حق واحلياة  ى  يجُسمنَّ نفعه  به ما يدوم  الذي مل يكتسب  »والزائل 
ه، فيكون  نَفى نفعجُ احلق، واحلقُّ يقال عل املوجود، فيكون الباطلجُ هو املعدوم. ويقال أيًضا عل ما ينفع ويجُ

ه«)١). الباطلجُ اساًم ملا ال ينفع، أو ملا ال يدومجُ نفعجُ
يقول الشيخ السعدي: 

ذاته، وال  لوازم  والنعوت، وجوده من  الصفات  الوجود، كامل  فهو واجب  ذاته وصفاته،  احلق يف  «
وجود ليشء من األشياء إال به، فهو الذي مل يزل وال يزال باجلالل واجلامل والكامل موصوًفا«)٢).

وأصل معني احلق: الثابت الذي ال يتغري.
قاَرن املتغريِّ بالثابت، والنوازل احلديثة باحلق القديم. ولذلك تجُقاس عليه األشياء، فَدْوما يجُ

ألنه  احلق  فالزم  يشء،  ه  يجُغريِّ ال  الذي  الباقي  وهو  يأتيه،  باطل  ال  الذي  احلق  سبحانه  اهلل  أسامء  ومن 
الثابت، وما دونه فهو باطل وزائف.

فاحلق ال يتغري ليتواءم مع من حوله أو الظروف التي تيط به، بل عل كل من حوله أن يجُغريِّ نفسه ويدور 
احلق إن أراد أن يستقيم أمره ويعلو شأنه، وإال خاب وخرس، وبذلك ننهل من معني هذه اآلية  يف مدار 

بشكل أفضل: ژھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ.
واملطلوب:

احلق سيغريِّ ما نزل بك،  احلق وما جيب أن تكون عليه، وعندها يتدخل  غريِّ نفسك لتقرتب من مراد 
ولو كان مستحياًل!

ثانًيا: تعرف على الحق بهذا الدعاء

ومن الدعاء باسم اهلل احلق ما يغرس يف النفس اإليامن بكل ما يستوجبه هذا االسم، وقد أغنتنا البالغة 

)١) جامع املسائل البن تيمية 43/١ - دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع.
)٢) تفسري السعدي 5/49٢.
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عرف ربه احلق من اأحب اأهل احلق وواالهم فيه.

النبوية املستقاة من الوحي اإلهلي عن تكلف البالغة البرشية، أو البحث عن املناسب من العبارة لرشح اسم 
، فقد صحنَّ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا قام من الليل يتهجد قال:  احلق اهلل 

اَمواِت واألرض  اَمواِت واألرض وَمن فِيهن، ولَك احلْمُد لَك ملك السَّ »اللهمَّ لَك احلْمُد أنت قيِّم السَّ
اَمواِت واألرض، ولَك احلْمُد، أنت احلق، ووْعُدَك احلق، ولقاُؤَك حق،  وَمن فِيهن، ولَك احلْمُد أنت نوُر السَّ
اعة حق، اللهمَّ لَك أسلْمت وبَك  ٌد ملسو هيلع هللا ىلص حق، والسَّ وقولَك حق، واجَلنة حق، والناُر حق، والنبيون حق، وحممَّ
آَمنت، وعلْيَك توكَّلت، وإلْيَك أنْبت، وبَك خاَصْمت، وإلْيَك حاَكْمت، فاغِفر يل َما قدْمت وَما أخرت، وَما 

م وأنت املَؤخُر، ال إلَه إال أنت«))). أرَسرت وَما أْعلنت، أنت املقدِّ
»أنت احلق«: أي املتحقق الوجود الثابت بال شك فيه. قال القرطبي: هذا الوصف له سبحانه وتعاىل 
باحلقيقة خاص به ال ينبغي لغريه إذ وجوده لنفسه، فلم يسبقه عدم وال يلحقه عدم بخالف غريه، فال يلحقه 

زوال أو فناء، وكل أوصاف احلق كاملة جامعة للكامل واجلامل والعظمة واجلالل.
ْلف، وال ذرة شك يف وقوعه. ق، فال يعرتيه خجُ »ووعدك احلق«: أي الثابت املتحقِّ

»ولقاؤك حق«: وفيه اإلقرار بالبعث بعد املوت، وهو مآل كل اخللق يف الدار اآلخرة للجزاء عل أعامهلم، 
ولقاؤه يتضمن رؤيته، والوقوف بني يديه، فلقاؤه غري وعده. 

»وقولك حق«: أي مدلوله ثابت ألن قوله قديم وليس بمخلوق فيبيد، فكالمه حقائق مطلقة ال تتغري 
بتغري الزمان واملكان واألشخاص، وأقواله قوانني راسخة تسري أحداث الكون كله ِوفقها. 

كنى أهل النعيم  زان وتنتظران سجُ »واجلنة حق والنار حق«: يف هذا إشارة إىل أهنام موجودتان اآلن تتجهنَّ
وأصحاب اجلحيم. 

»والنبيون حق«: وإن مل نرهم لكننا نؤمن هبم كام أخرب بذلك )احلق( يف كتابه.
ه بالذكر تعظياًم له، وعَطَفه عل النبيني إيذاًنا بأنه يفوقهم باألوصاف التي اختصه  »وحممد ملسو هيلع هللا ىلص حق«: خصنَّ

هبا اهلل.
»والساعة حق«: أي يوم القيامة قادم ال حمالة، وقد عربنَّ عن حتمية هذا اليوم يف القرآن بقوله: ژی ی 

ی ی جئ    حئ  مئ ىئژ.
قه املؤمن ويوقن به،  احلق عل ما سبق معناه أنه ال بد من كوهنا، وأهنا مما جيب أن يصدِّ وإطالق اسم 

احلق تام املعرفة. احلق للمبالغة يف تأكيدها، فمن أنكر شيًئا من ذلك، فام عرف ربنَّه  وتكرار لفظ 

)١) صحيح البخاري رقم: ١٠69و ختريج الكلم الطيب ص 85.
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ما عرف ربه احلق من جفا اأهل احلق وخا�صمهم وعاداهم.

ثالًثا: فادعوه بها عبادة وعماًل 

أين أنت من احلق؟

1( اعرف احلق
بكر  أيب  دعاء  مجيل  ومن  يشء،  كل  فقد  احلق  معرفة  فاته  ومن  يشء،  كل  عرف  فقد  احلق  عرف  من 

الصديق  الذي رفع فيه راية فقره وأعل به رصخة استغاثته إىل ربه: 
ا فنتبعه، والباطل باطاًل فنجتنبه، وال تعل ذلك علينا متشاهًبا، فنتبع اهلوى«)١). »اللهم أِرنا احلق حقًّ

 ، احلق وإن معرفة احلق تتاج إىل جهد ومشقة، وانظر ما بذل سلامن الفاريس  يف سبيل البحث عن 
وانظر ما يبذله الذين يدخلون يف اإلسالم من جهد وبحث للتعرف عل احلق.

لكن معرفة احلق ليست هناية املطاف، بل البد بعدها من اتباع احلق، فقد يجُصاب القلب بالِكرب وهو َبَطر 
احلق، فريفض اتباعه، والعقوبة عندها هائلة من اهلل: ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه ذرة من كرب.. نعم ذرة!

وآفة أخرى وهي..

ر فـي العمل باحلق 2( ال تق�صِّ
أو األخذ بَِبْعِضه دون بعضه. قال ابن القيِّم:

ا ىف العلم، وكثرًيا ما يرتكها بعد  ً »إن العبد كثرًيا ما يرتك واجبات ال يعلم هبا، وال بوجوهبا، فيكون مقرصِّ
العلم هبا وبوجوهبا، إما كساًل وهتاوًنا، وإما لنوع تأويل باطل، أو تقليد، أو لظنه أنه مشتغل بام هو أوجب 

منها، أو لغري ذلك، فواجبات القلوب أشد وجوًبا من واجبات األبدان، وآكد منها.
فرتاه يتحرج من ترك فرض أو من ترك واجب من واجبات البدن، وقد ترك ما هو أهم من واجبات 
القلوب وأفرضها، ويتحرج من فعل أدنى املحرمات وقد ارتكب من حمرمات القلوب ما هو أشد ترياًم 

وأعظم إثاًم.
بل ما أكثر من يتعبد هلل عز وجل برتك ما أوجب عليه، فيتخل وينقطع عن األمر باملعروف والنهى عن 
املنكر، مع قدرته عليه، وبزعم أنه متقرب إىل اهلل تعاىل بذلك، جمتمع عل ربه، تارك ما ال يعنيه، فهذا من 
أمقت اخللق إىل اهلل تعاىل، وأبغضهم له، مع ظنه أنه قائم بحقائق اإليامن ورشائع اإلسالم وأنه من خواص 

)١) قوت القلوب ١ /١4٢.
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عرف ربه احلق من نطق بكلمة احلق ولو على نف�صه اأو الوالدين واالأقربني.

أوليائه وحزبه«)١).
احلق اليوم هو رشط النجاة غًدا؛ يوم ال يجُقىض إال باحلق، وهلذا كان من مجيل وصايا الفاروق  ولزوم 

: عمر ملعاوية
نِزْلك احلق يف منازل أهل احلق؛ يوَم ال يجُقىض إال باحلق«)٢). »الزم احلق يجُ

3( ال يلتِب�س عليك احلق
إن أعظم اخلذالن أن تظن نفسك عل احلق وأنت عل الباطل، وهذا الذي أهلك كثرًيا من الناس اليوم، 

ومما ساعد عل هذا:
تلبيس وسائل اإلعالم املاكرة املضللة التي لبنََّست عل الناس دينهم، وخلطت احلق بالباطل، وقلبت 
احلقائق، فأظهرت احلق يف صورة الباطل، والباطل يف هيئة احلق، ومن ثم تشوهيه وتشويه مَحَلتِه والداعني 

إليه.
احلق،  بكلمة  النطق  عن  العلامء  من  كثري  سكوت  التلبيس:  هذا  عل  وساعد 
وخاصة يف نوازل األمة وما حلنَّ هبا، وحني سكتت األسود عَدت الذئاب عل الغنم، 
العامة، واألدهى واألَمرُّ أن من  أمر  الرويبضات يف  العوام، وتكلم  إيامن  فافرتسوا 
ى األمور بغري أسامئها، وأنزل النوازل  أهل العلم من ساهم يف هذا التلبيس حني سمنَّ
ر للظامل ظلمه، وللمفسد فساده، وشاركه فيه، فإذا  ، وبرنَّ غري منازهلا، فضلنَّ وأضلنَّ

عوتب يف ذلك انترص لنفسه وأرغد وأزبد! ژک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
 ،]١٢  ،١١ ]البقرة:  ڻژ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

وما أروع قول العشاموي:
ًفا               من مينح االأخلق والدين الَقفا ف، قلُت: ليـ�َس ُمثقَّ قالوا: املثقَّ
ــــــى واإن �صـــــمــــــع االأذان تخلَّفـــــا لي�س املثقَّف من اإذا �صمع الهــــوى               لبَّ

وإن كنت عاملا من العلامء، فإياك أن تلبِّس احلق عل الناس، فقد قال تعاىل:
ژگ گ گ گ ڳ ڳژ.

فلدعاة الباطل يف إغواء الناس طريقتان: 
األوىل: لبس احلق بالباطل ليظل احلق ملتبِسا عل الناس، ويمتزج يف أذهاهنم بالباطل، وهو ما أشار إليه 

)١) إغاثة اللهفان ١8٠/٢، ١8١.
)٢) اآلداب الرشعية 4٢/١.
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ما عرف ربه احلق من �صكت عن النطق بكلمة احلق خوًفا اأو طمًعا.

ربنا بقوله: ژگ گ گ گژ.
والثانية: كتامن احلق وإخفاؤه ژڳ ڳژ.

ولذا قال السعدي يبنيِّ موقف فريقي علامء احلق وعلامء السوء:
»فمن عمل هبذا من أهل العلم، فهو من خلفاء الرسل وهداة األمم.

ومن لبنَّس احلق بالباطل، فلم يميِّز هذا من هذا، مع علمه بذلك، وكَتم احلق الذي يعلمه، وأمر بإظهاره، 
فهو من دعاة جهنم، ألن الناس ال يقتدون يف أمر دينهم بغري علامئهم، فاختاروا ألنفسكم إحدى احلالتني«)١).

4( الزم اأهل احلق
ه. : اتباع أهله وكراهية عدوِّ احلق ومن عالمات اتباع 

قال ابن عقيل: 
»إذا أردت أن تعلم حمل اإلسالم من أهل الزمان فال تنظر إىل زحامهم يف أبواب اجلوامع، وال ضجيجهم 

يف املوقف بلبيك، وإنام انظر إىل مواطأهتم أعداء الرشيعة«)٢).
وه. والصحبة تجُعدي، ولذلك قلنَّ أن تد صاحلًا وسط أهل غفلة إال وغرينَّ

5( اثبت على احلق
ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:   أخرجه مسلم من حديث ثوبان  قال: قال رسجُ

ُهم من خذهلم حتَّى يْأيِت أمر اهلل وهم كذلك«. قِّ ال يرُضُّ تِي ظاهرين عىل احْلَ »ال تزاُل َطائَِفٌة ِمْن ُأمَّ
ظاهرين عل احلق أي أهنم غالبون له ومستمسكون به.

قال النووي:
»جيوز أن تكون الطائفة مجاعة متعددة من أنواع املؤمنني ما بني شجاع وبصري باحلرب وفقيه وحمدث 
ومفرسِّ وقائم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر وزاهد وعابد، وال يلزم أن يكونوا جمتمعني يف بلد واحد، 
وأن  الواحد،  البلد  يف  جيتمعوا  أن  وجيوز  األرض،  أقطار  يف  وافرتاقهم  واحد  قطر  يف  اجتامعهم  جيوز  بل 
يكونوا يف بعض منه دون بعض، وجيوز إخالء األرض كلها من بعضهم أوالً فأوالً، إىل أن ال يبقى إال فرقة 

واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر اهلل)3).

)١) تفسري السعدي 5٠/١.
)٢) اآلداب الرشعية واملنح املرعية ١/٢37.

)3) فتح الباري ١3/٢95.
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ته. عرف ربه من نطق بكلمة احلق ولو كانت �صبًبا فـي اإيذائه وم�صرَّ

إن املواجهة بني احلق والباطل دائمة ال تتوقف حلظة، ولن هتدأ أبًدا ما دام الليل والنهار، وسنة اهلل يف هذا 
الرصاع وحسمه موجزة يف قوله: ژگ گ گ  گ ڳ  ڳژ.

ك أهل احلق باحلق دمغوا الباطل وغلبوا أهله، فإن شاب حقهم بعض الباطل ضعف تأثريهم،  فإذا تسنَّ
فعال عليهم الباطل، وإن من صفات الباطل الثابتة أنه زهوق، فإذا غلب، فام هذا لقوته؛ بل لعيٍب يف محلة 

احلق الذين يواجهونه.

6( انطق بكلمة احلق
ويكون ذلك أوجب وأعظم أجًرا يف احلاالت التالية:

قول احلق ولو رأيت فيه اهللكة:
قال اجلنيد:

»حقيقة الصدق َأن تصدق يِف مواطن ال ينجيك منها إال الكذب«)١).
وما أخرج آدم وحواء من اجلنة إال الكذب، كذب إبليس. 

قال سبحانه عن إبليس: 
ژۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ ۈئژ ]األعراف: ٢١[.

وقد جعل ابن تيمية حال الكاذب أسوأ من حال البهائم! فقال شيخ اإلسالم: 
أنه سلب حقيقة اإلنسان حتى قلبها إىل  البهيمة العجامء، فالكاذب مل يكفه  »فالكاذب أسوأ حاالً من 

ضدها وهلذا قيل: ال مروءة لكذوب«)٢).
والكذب متضمن لفساد الدنيا واآلخرة. قال ابن القيم: 

عن  ويثبِّطه  قِعده  يجُ بأن  الكذاب  يعاقب  تعاىل  واهلل  الكذب،  فمنشؤه  باطن  أو  ظاهر  فاسد  عمل  »كل 
الدنيا  مصالح  استجُجِلَبت  فام  وآخرته،  دنياه  بمصالح  للقيام  يوفِّقه  بأن  الصادق  ويثيب  ومنافعه،  مصاحله 

ها بِِمثل الكذب«)3). واآلخرة بمثل الصدق، وال مفاسدها ومضارُّ
يف وجه الظاملني إلظهار احلق:

فإن أفضل اجلهاد كلمة حق يف وجه سلطان جائر، وسيد الشهداء محزة، ورجل قام إىل إمام جائر فأمره 
وهناه فقتله..

)١) الرسالة القشريية ٢/365.
)٢) جمموع الفتاوى 74/٢٠ بترصف.

)3) الفوائد ١36.
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ما عرف ربه من �صكت عن النطق بكلمة احلق، ف�صار �صيطاًنا اأخر�س.

لكن.. ملاذا خصنَّ السلطان اجلائر بالذكر؟! 
أشد  صاحبها  من  فينتقم  اجلائر  أما  يقبلها،  ألنه  قائلها  ترض  ال  العادل  السلطان  عند  احلق  كلمة  ألن 

االنتقام.
خرج أبو جعفر املنصور امللك اجلبار، والذي قال فيه اإلمام أمحد: 

رحم اهلل ابن أيب ذئب قال كلمة حق عند أيب جعفر، وأبو جعفر أبو جعفر!
كأنه يقول: من يستطيع أن يقول كلمة احلق يف وجه هذا اجلبار؟!

دخل عليه ابن أيب ذئب، فقال أبو جعفر: فإين أسألك عن نفيس، فقال: ال تسألني، فقال: أنشدك باهلل.. 
فكيف تراين؟!

قال: اللهم ما أعلمك إال ظامًلا جائًرا!
احلسن )الراوي( فجمعت إيلنَّ ثيايب خمافة أن يصيبني من دمه  أبو جعفر ويف يده عمود، قال  إليه  فقام 

وقلت: اآلن يرضبه بالعمود، فجعل يقول له: يا جمويس! أتقول هذا خلليفة اهلل يف أرضه؟!
دها عليه وابن أيب ذئب يقول: إنك نشدتني باهلل يا عبد اهلل.  وجعل يردِّ

ومل ينله بسوء)١).
ة.. ال يقوى على قولها  إن كلمة الحق في وجه الطغاة ُمّرً
المصير  وال  المسلَّطة،  السيوف  قائلوها  يخش  فلم  القلة،  إال 
المظلم، وال السجون المنتظرة، وال السياط الملتهبة، بل نظروا 
أفضل  كلمتهم  كانت  ولذا  رفعوه؛  الذي  الحق  إلى  فحسب 

الجهاد.

وهي وصية النبي أليب ذر  حيث قال:
ا، وأمَرين أن ال أخاف يف اهللِ لْومة الئم«))). قِّ وإن كان ُمرًّ »أمرين خلييِل ملسو هيلع هللا ىلص بَِسْبٍع:...، وأمَرين أن أقول بِاحْلَ
ومن فوائد املجاهرة بكلمة احلق وعدم إرسارها أن يثق الناس بالعامل وعلمه، فال يقولون: داهن أو نافق 

أو سكت عن احلق، بل يعرفون أنه قال بملء فيه ما يمليه عليه دينه وضمريه.
الناس  من  كثرًيا  فإن  اعوجاًجا،  رأى  إن  اإلنكار  عل  غريه  ع  يشجِّ أن  احلق  بكلمة  اجلهر  فوائد  ومن 

يقولون: إن سكت العامل فليسكت غريه من باب أْوىل.

)١) املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك 8/٢3٢، ٢33.
)٢) صحيح: مسند أمحد رقم ٢١4١5 وأخرجه الطرباين والبيهقي.
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ق وعوده واأيقن بها، فم�صى لتنفيذ اأوامر اهلل طمًعا فـي ما عنده. عرف ربه احلق من �صدَّ

يزداد وعي األمة، وتصبح قوة مؤثرة فعالة، ولكل فرد منها قيمته،  ومن فوائد اجلهر بكلمة احلق أن 
ومكانته ورأيه، وليسوا جمرد أصفار ال يشاركون بالرأي واملشورة.

الفارق بين علماء الحق وعلماء السوء
أو  بالباطل  السوء إن نطقوا  العلامء ألهنم ورثة األنبياء، ويلتحقون بعلامء  وكلمة احلق أوجب يف حق 

جبنوا عن النطق بكلمة احلق.
قال مصطفى صادق الرافعي يف الفارق بني الفرقتني:

»أتدري يا ولدي ما الفرق بني علامء احلق وعلامء السوء وكلهم آخذ من نور واحد ال خيتلف؟!
إن أولئك يف أخالقهم كاللوح من البلور، يظهر النور نفسه فيه ويظهر حقيقته البلورية..

وهؤالء بأخالقهم كاللوح من اخلشب يظهر النور حقيقته اخلشبية ال غري!
وعامل السوء يفكر يف كتب الرشيعة وحدها، فيسهل عليه أن يتأول وحيتال ويغري ويبدل ويظهر وخيفي..

ر مع كتب الرشيعة يف صاحب الرشيعة، فهو معه يف كل حالة يسأله: ماذا يفعل  ولكن العامل احلق.. يفكِّ
وماذا يقول؟«)١). 

كلمة احلق يف الغضب:
يف الدعاء النبوي:

َضا والغضب«. »وأسأُلك كلمَة احلقِّ يف الرِّ
وقليٌل من يفعله! فقول احلق يف الناس حال الغضب عزيز؛ ألننَّ الغضَب حيمل صاحبه عل أن ينطق 
ة إيامنه باهلل  خالَف احلق ويفعل غيـر العدل، وَمن نطق باحلقنَّ يف حالتـي الغضب والرضا، فهذا دليلجُ ِشدنَّ

، فيعلو مقامه بني اخللق. احلق
كلمة احلق وإن مل تر هلا أثًرا:

َرة، لكن ال يلزم أن يظهر أثرها عل الفور، فقد تؤثِّر أثًرا بسيًطا ال تراه، فيتكلم غريك  كل كلمة حٍق مؤثِّ
بكلمة أخرى، فتنضم إىل كلمتك، وتتواىل املؤثِّرات حتى تأخذ بيد العبد إىل شاطئ اهلداية، ولذلك تد كثرًيا 
من الناس هيتدي لطريق احلق فجأة دون سبٍب ظاهر، وما هذا إال ألن القوم تأثروا بمجموعة مؤثرات: 
سمعوا نصيحة هنا، ثم تلتها نصيحة هناك، ثم حرضوا حمارضة، ثم قرأوا كتاًبا، أو عاينوا جنازة، وهكذا 

َتَتتابع الَطَرقات عل أبواب القلوب حتى يفتح اهلل مغاليقها للحق، وترتوي من هنر اهلداية.

)١) وحي القلم 44/3.
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ما عرف ربه احلق من اأ�صغى لوعود ال�صيطان الباطلة بالفقر اإن اأنفق، وال�صعادة اإن ع�صى.

احلق يف كتابه: إن أي كلمة حقٍّ غري ضائعة بوعد 
ٱ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ژۆئ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پژ.
وعل من وثق بوعد اهلل احلق أن ال يرتدد يوًما وال يتأخر أبًدا عن النطق بكلمة )احلق(، بل يثق أن ثمرهتا 

ستنمو بفضل رهبا، وإن مل ير ذلك بعيني رأسه، لكن عيني قلبه تبرصان!

7( اعِدل وال تظلم
العدل هو إقامة احلق، واملؤمن أعدل الناس، وكيف ال؟! 

يت هذه  مِّ املؤمنني عليه، وسجُ وتربية  العدل،  إقامة  مقاصدها  أهم  القرآن كان من  كاملة يف  وإن سورة 
السورة بسورة الضعفاء وهي سورة النساء؛ ألهنا جاءت حلفظ حقوق النساء واألبناء وأهل الكتاب، وأداء 

هذه احلقوق ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ؛ ولذا تضمنت أحكام املواريث..
كان عبد اهلل بن رواحة يقول خماطًبا اليهود رافًعا راية العدل الذي قامت به الساموات واألرض:

، وما ذاك حيِملجُني أن أحيف عليكم، قالوا: هِبذا قامت  »يا معرش اليهود، واهلل إنكم ملن أبغض خلق اهلل إيلنَّ
السموات واألرض«)١).

8( توا�صوا باحلق وا�صربوا عليه
فبهذين  اهلل،  بطاعة  العملية  وقوته  باهلل،  باإليمـان  العلمية  قوته  ل  كمنَّ من  إال  خسـر،  فـي  الناس  كل 

ة؛ ال يكتفي بنفسه حتى يسعى يف كامل غريه بتوصيته بذلك ژڀ  يتحقق كمـال نفسه، لكنه عايل اهِلمنَّ
ٺژ.

وألن النفس ملولة؛ قد تتخل عن احلق بعد أن تصل إليه، فقد جاء األمر هلا بالصرب ژٺ ٺژ.
وقد مجع اهلل بينهام يف قوله: ژڀ ٺ ٺ ٺژ ]العرص: 3[.

إن التوايص باحلق هو الكفيل بغرس اليقني يف القلب ودفع )الشبهات(، والتوايص بالصرب هو الكفيل 
نال اإلمامة ىف الدين كام أخرب بذلك رب العاملني: بغرس العزيمة ودفع )الشهوات(، وبالصرب واليقني تجُ

ژچ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ.

9( ثق فـي وعد احلق
احلق البد أن يكون بالقبول التام والتصديق الذي ال خيالطه أدنى ريبة أو شك يف كل  تعاملك مع وعود 

)١) مغازي الواقدي 69١/٢.
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عرف ربه احلق من ثبت على احلق ودعا اإليه و�صرب على تبعاته.

ما أخرب به من الغيبيات؛ ألهنا حق وصدق: 
ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ ]النساء: 87[.

فاهلل وعده حق، ولن خيلف وعده، ومما وعد به وكتبه عل نفسه: 
ژھ ھ ھ ے ےژ ]الروم:47[.

أهيا املؤمن...
هذا حق أوجبه اهلل عل نفسه تفضاًل وتكرًما أن ينجيك، وأن ينرصك، ما دمت قد أخذت بام رشعه اهلل 

ن بذلك فام هذا إال ألنه جاهل. قال ابن القيم: وأوجبه، ومن مل يتيقنَّ
»وإذا اعتقد أن صاحب احلق ال ينرصه اهلل تعاىل ىف الدنيا واآلخرة، بل قد تكون العاقبة ىف الدنيا للكفار 

واملنافقني عل املؤمنني، وللفجار الظاملني، عل األبرار املتقني، فهذا من جهله بوعد اهلل تعاىل ووعيده«)١).
أما إن وثقت بغريه، فليس إال الرساب، والوعود الكاذبة، واألقوال الفارغة، والكلامت الطنانة، ومن 

فك بالفقر ويِعدك به، وختويفه وهٌم ووعده باطل  ذلك: وعود الشيطان الذي كثرًيا ما خيوِّ
ژڭ ڭ  ڭ  ۇ ۇ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ.

10( اإياك والوهم
ومما يضاد احلق: الوهم، ومن حكم ابن عطاء اهلل السكندري:

»ما قاَدك مثل الوهم«.
هم  نَّ وهذه األوهام غَمرت أكثر الناس اليوم، فيجُخينَّل إليهم عكس احلق، ويظنون أن من حوهلم يملك رضجُ
ونفعهم، وأن األسباب التي يستعملوهنا ذات قيمة وفاعلية حقيقية، وأن اجلود مفِقر، وأن كلمة احلق تنع 
الرزق وتقرصِّ األجل، وأن الزمن زمان فتن والدين يجُرْس، فال مانع من فتح بوابة احلرام قلياًل، وأن احلجاب 

 . احلق الرشعي يضيِّع فرص إقبال اخلاطبني، وغري ذلك من األوهام التي تغشى قلوب من ال يعرفون 
حممد سعيد البوطي يف مقتبل شبابه مع أقرانه،  ض له الشيخ  وإليكم نموذًجا من هذه األوهام مما تعرنَّ

واسمع احلكاية مبارشة منه:
َهني والدي من نعومة أظفاري إىل دراسة الدين والرشيعة التفرغ لذلك، وقال يل، وهو يميض يب  »وجنَّ

إىل أول مدرسة رشعية يف دمشق: 
ق، جلعلت منك  اعلم يا ٌبني، أين لو عرفتجُ أن الطريق املوصل غل اهلل يكمن يف كسح القاممة من الطجُرجُ

)١) إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان ١8٠/٢.
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ما عرف ربه احلق من اأكل اأموال النا�س ظلما وعدوانا.

زباالً! 
رتجُ أن أسلك بك  ، فوجدت أن الطريق املوصل إىل اهلل هو العلم به وبِدينه؛ لذا فقد قرنَّ ولكني نظرتجُ
هذا الطريق، ثم إنه أَخذ علنَّ العهد أال أجعل قصدي من دراسة هذا العلم أي شهادة أو وظيفة، وأن أقتنع 

، وبأي عمل كريم يقيمني اهلل فيه. بأي رزق يسوقه اهلل إيلنَّ
كان يل رفقة يف مثل سني.. اَتهوا مجيًعا إىل املدارس احلكومية؛ حيث السبيل إىل الشهادات والوظائف، 
ين من أن سلوكي هذا لن ينتهي يب إال إىل فقٍر جيعلني عالة عل الناس..  رجُ فكان البعض منهم ينصحني وحيذِّ

وكان فيهم من يقول يل: 
ًنا أمام اجلنائز! اًل للموتى أو مؤذِّ إنه ليس أمامك إال مستقبل واحد، هو أن تصبِح مغسِّ

وكان املفروض –لوال لطف اهلل يب- أن أستسلم هلذه األوهام التي كان الرفاق يغزون هبا عقل ونفيس، 
ولكنها كانت –بحمد اهلل- تطرق سمعي، ثم ال ترتك أي أثر يف نفيس، وإين ألتساءل اليوم عن عن الوقاية 
التي كانت تميني من تلك التشويشات، ومل أكن قد جاوزتجُ السادسة عرشة بعد، فال أتبني إال وقاية واحدة 

كان اهلل عز وجل حيميني يف داخلها:
ذ نصيحة هبا والدي، أن أواظِب عل أوراد من األذكار والتالوات كل صباح ومساء، وكنتجُ  كنتجُ أنفِّ

شديد احلرص عليها، فكيف كانت عاقبة أمري من بعد؟
فني الرفاق، بل أغَدق علنَّ  ينبغي أن أعِلن هنا أن اهلل مل يضيِّعني، ومل يرتكني عالة عل الناس كام قد خونَّ
، وما مل يكن يل فيه مطمع وال أمل، ومل يتحقق يشء من ذلك بتدبري مني وال  الَعدُّ النَِّعم ما ال حيصيه  من 
ًعا وال داخاًل يف احلسبان، ولكنه املصداق الدقيق لقول اهلل تعاىل:  من أيب، ومل يكن يشء من ذلك كله متوقنَّ
ژڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ، وإن يف اولئك الرفاق الذين كانوا يالحقونني 

روين منه. بتحذيراهتم من قد وقعوا يف رشٍّ مما حذنَّ
أولئك انقادوا إىل الوهم، فأسلمهم الوهم إىل سوء املصري«)١).

11( توا�صع للحق مع االنقياد له
ٌ ظامل لنفسه.  ألن اخلري كله يف احلق، وليس بعد احلق إال الضالل، ومن ردنَّ احلق بعد بيانه فهو متكربِّ

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»الكرب بطر احلق وغمط الناس«))).

)١) احلكم العطائية رشح وتليل ١٢7/٢، ١٢8 – حممد سعيد رمضان البوطي- ط دار القلم.
)٢) صحيح: رواه مسلم كام يف خمترص مسلم رقم: 54.
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عرف ربه احلق من توكل عليه ووثق به فا�صرتاح.

يقول اإلمام ابن القيم وهو يبنيِّ إذالل اهلل ملن تكربنَّ عن اتباع احلق: 
ره، ومن  ره وحقنَّ »كام أن من تواَضع هلل رفعه، فكذلك من تكربنَّ عن االنقياد للحق أذله اهلل ووضعه وصغنَّ
تكربنَّ عن االنقياد للحق -ولو جاء عل يد صغري، أو من يبغضه أو يعاديه- فإنام تكربه عل اهلل، فإن اهلل هو 
ه العبد، وتكرب عن قبوله، فإنام ردنَّ عل اهلل،  ، وكالمه حق؛ ودينه حق، واحلق صفته ومنه وله، فإذا ردنَّ احلق

وتكربنَّ عليه«)١).

12( ا�صدق التوكل على )احلق(
احلق وبني التوكل عل اهلل.  واالرتباط جد وثيق بني 

قال اهلل عز وجل: 
ژٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ ]النمل: 79[

 ، ِ ژٿ ٿ ٹ ٹژ تعليٌل رصيٌح للتنَّوكِل عل اهلل بكونه عليه الصالة والسالم عل احلقِّ البنيِّ
 ، احلق وكل من كان عل احلق فيجب عليه الوثوق بحفِظ اهلل وكفايته ونجُرصتِه وتأييِده ال حمالة، فإن اهلل هو 

وهو ويل احلق، ونارصه، ومؤيِّده، وكايف من قام به، فكيف لصاحب احلق أال يتوكل عليه؟! 
وكيف خياف من كان عل احلق؟!

كام قالت الرسل لقومهم: ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍژ ]إبراهيم: ١٢[.

13( ثق اأن احلق ين�صر اأولياءه
خذله  أو  الكثريين  عل  التبس  ومهام  والباطل،  احلق  بني  الرصاع  فرتة  طالت  مهام  منترص  احلق  أن  ثق 

احلق ينرص أهل احلق، ومن رفع لواء احلق. مجهور املستغَفلني، فإن 
وال تغرتنَّ بانتفاش الباطل وزبده يف وقت من األوقات فإنه ذاهب، ولكن اهلل عز وجل يبتل به العباد 
ليعلم املؤمن الصادق من املنافق أو ضعيف اإليامن الذين يبهرهم زبد الباطل، فريتابون يف وعد اهلل ونرصته 

ألوليائه.

14( ا�صتمتع باليقني
لو كانت نسبة تكذيب اخلرب عندك أكرب من نسبة التصديق، فهذا هو الوهم.

وإذا تساَوت نسبة التكذيب مع نسبة التصديق، فهذه مرتبة الشك.

)١) مدارج السالكني ٢/333.
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ته وترك احلق ِلَتِبَعته. ما عرف ربه احلق من تناول الباطل خِلفَّ

وإن كانت نسبة التصديق يف القلب أكرب من نسبة التكذيب، فهذا هو الظن. 
وأعل املراتب: مرتبة اليقني، والتي يكون فيه القلب مشبًعا بالتصديق، فال وهم وال شك وال ظن، وهذا 

ى يف القرآن واألحاديث بعلم اليقني. ، ويجُسمنَّ احلق عني 
يًّا وال ظنيًّا.  ومن هذا اليقني: إيامنك باجلنة والنار واحلساب، فالبد أن يكون قطعيًّا ال ومهيًّا وال شكِّ

قال تعاىل: 
ژھ  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ.

قال املعري:
م والطبيب كلهمــــا ال               حت�صـــــر االأجـــ�صــــــــــاد قلُت اإليكمــــا زعم املنجِّ
اإن �صحَّ قولكما فل�صُت بخا�صٍر اأو               �صــــــحَّ قولـــــي فاخل�صــــــــار عليكمــا

وهذه عقيدة باطلة، وال تصلح أن تكون دينًا، بل هي أشبه باملقامرة، واحلق ال حيتمل مثل هذا، وليس 
مقبوالً معه إال القطع واجلزم.

وهذا اإليامن البد أن يكون ساريا عند املؤمن يف كل وعود اهلل، فاملجُرايب سيجُمَحقجُ ماله، والزاين سَيفتقر، 
ومن أطلق برصه سيزداد حرسة، ومن زنى حلق الزنا بأهله، ومن شقنَّ عل غريه شقنَّ اهلل عليه، فإذا أيقنت 

هبذه الوعود وأمثاهلا، وآمنت هبا إيامًنا جازًما، فأنت عل احلق. 

رابًعا: فادعوه بها مسألة وطلًبا

 أسألك باسمك احلق..
ا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطاًل وارزقنا اجتنابه. أرنا احلق حقًّ

 أسألك باسمك احلق..
اجعلنا من أهل احلق، وعونا ألهل احلق، وال تعلنا عل الباطل، واجعلنا أعداًء ألهل الباطل.

 أسألك باسمك احلق..
ا، ولو عل الوالدين أو األقربني. رًّ ارزقنا كلمة احلق ولو كان مجُ

 أسألك باسمك احلق..
ارزقنا مودة أهل احلق وعوهنم ونصحهم ومواالهتم.
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عرف ربه احلق من اتبع احلق ولو خالف هواه.

 أسألك باسمك احلق..
ارزقنا اخلضوع للحق وإنفاذه ولو كان عل حساب نفوسنا ومصلحتنا. 

 أسألك باسمك احلق..
ارزقنا اليقني بوعدك احلق إنك أنت احلق.

 أسألك باسمك احلق..
ارزقنا كلمة احلق يف الغضب والرضا، مع من نحب ومن نبغض.

ك خامًسا: حاسب نفسك تعرف ربَّ

نادًراأحياًنادائام سابق باخلريات )دائاًم( - مقتصد )أحياًنا( - ظامل لنفسه )نادًرا( 

هل تدعو اهلل أن يجُرِشدك إىل احلق إذا التبس عليك؟١

هل تراجع نفسك يف التزام احلق بكل أوامره، وترك الباطل بكل جوانبه؟٢

3
الباطل، وينعكس ذلك عل عواطفك  هل توايل أهل احلق، وتعادي أهل 

ومشاعرك؟

هل كراهيتك ألحد تدفعك لبخس حقه أو اجلور عليه؟4

ِب لتتواىص معه باحلق؟5 هل تتواصل مع غريك ممن تعرف أو تجُ

هل حمبتك لفرد أو جهة تعلك مائاًل إليه بالباطل؟6
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عرف ربه القوي من خاَفه، ومل يخ�س اأحًدا اإال اهلل.

القوي يف القرآن الكريم )تسع مرات(، وجاء يف أكثرها مقرتًنا باسم اهلل )العزيز(،  ورد اسمه سبحانه 
وورد مرتني مقرتًنا بصفة ژۆ ۆژ، كام يف قوله تعاىل: 

ژڭ ڭڭ ۇ        ۇ ۆ ۆژ ]غافر: ٢٢[.

أواًل: معنى اسم اهلل القوي المتين

قال الطربي عند قوله تعاىل: 
ژېئ ىئ ىئ ىئ یژ:

ه، وَيميض قضاؤه يف خلقه، شديٌد عقابجُه ملن  ذ أمرجُ دُّ قضاءه راد، َينفجُ »القوي: الذي ال يغلبه غالب، وال يرجُ
كفر بآياته، وجحد حَجَجه«)١).

 : القوي وقال ابن كثري يف تعريف 
»أي: ال يغلبه غالب، وال يفوتجُه هاِرب«)٢).

 : القوي ّجاج فقال يف تعريفه السم  حها الزَّ القوي والقادر ظاهرة، وقد وضنَّ والعالقة بني اسمي 
»هو الكامل القدرة عل اليشء يقول: هو قادر عل محله، فإذا زدته وصًفا قلت: هو قوٌي عل محله«)3).

ويف تعريف آخر أشار إىل ارتباط القوة بعدم العجز قال اخلطايب: 
ِصف بالقوة- فإن قوته متناهية  »هو الذي ال يستويل عليه العجز يف حال من األحوال، واملخلوق -وإن وجُ

وعن بعض األمور قارصة«)4).
قال ابن القيم يف حماولة لتقريب قوة اهلل القادر إىل عقل العبد القارص:

»ولو اجتمعت قوى اخلالئق عل شخص واحد منهم، ثم أعطي كل منهم مثل تلك القوة لكانت نسبتها 
إىل قوته سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إىل محلة العرش«)5).

املتني، فعنه قال الغزايل:  وأما اسم 
، ومن حيث إنـه شديد  القوي »واملتـانة تدل عل شــدة القوة هلل تعـاىل فمـن حيث إنه بالغ القـدرة: 

)١) تفسري الطربي ١٠/١7، ١8.
)٢) تفسري ابن كثري 3٢٠/٢.

)3) تفسري أسامء اهلل احلسنى ص 58.
)4) شأن الدعاء ص 77.

)5) شفاء العليل ١/١٠8.
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ما عرف ربه القوي من خاف عتاة الب�صر والطغاة، فاأطاعهم فـي مع�صية االإله.

.(١(» متني القوة: 
: وقد اقرتن اسام القوي واملتني باسمه اهلل سبحانه )الرزاق( فقال

ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ.

له برزق مجيع اخلالئق، وهو ما ال يقوى عليه إال  والسبب أن من أعظم آثار قوة اهلل تعاىل وقدرته: تكفُّ
اهلل. يقول الشيخ السعدي عند هذه اآلية: 

»... وِمْن قوته أن أوصل رزقه إىل مجيع العامل«)٢).

ثانًيا: فادعوه بها عبادة وعماًل

1( القوة النف�صية الهائلة
ل عل قوة احتامله، فاإلمداد من الرب عل قدر استعداد العبد،  يستمد املؤمن قوته من قوة ربه، وال يعوِّ
ومن أغلق أبواب قلبه أمام معونة اهلل عَجَز عن مواجهة الصعاب واستسلم هلا، ومن فتح بوابات القلب لربه 

ه اهلل بام جيتاز به املحال ويتغلنَّب به عل األهوال. عل مرصاعيها أمدنَّ
قال الرافعي: »من أخصِّ اخلصائص اإلسالمية يف هذه الدنيا:

م. الثبات عل اخلطوة املتقدمة، وإن مل تتقدنَّ
وعل احلق وإن مل يتحقق..

ت عليها النفس.. والتربؤ من األثرة وإن شحنَّ
واحتقار الضعف وإن حكم وتسلنَّط..

ومقاومة الباطل وإن ساد وغلب..
ومحل الناس عل حمض اخلري وإن رّدوا بالرش..

والعمل للعمل وإن مل يأِت بيشء..
والواجب للواجب وإن مل يكن فيه كبري فائدة..

وبقاء الرجل رجاًل وإن حطمه كل ما حوله«)3).

)١) املقصد األسني ص8١.
)٢) تفسري السعدي 5/١١٠.

)3) وحي القلم ٢/١6.
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ن منه القنوط فـي م�صكلة. به الياأ�س فـي مع�صلة، وال متكَّ عرف ربه القوي من مل ُي�صِ

األفاعيل، ولو كانت  إذا سَمْت فعلت  الروح  أن  دليل عل  أمحد ياسني، وهو  الشيخ  قوة  إىل  وانظروا 
، ولن يقطع حبلها  القوي ؛ فإن الروح تستمد قوهتا من  ك، وإن كانت حبيسة شلل بنيِّ قعيدة كريس متحرِّ

برهبا أحد، ولن يمنعها من االنتصار عجز أو مرض.
د عليه خرباء التنمية البرشية وموارد األفراد يف العرص احلديث من غري املسلمني، ولو علموا  وهو ما أكنَّ

نبع قوة املسلم لدخلوا يف دين اهلل أفواجا. يقول ديل كارنيجي:
»تتحقق الكثري من األشياء املهمة يف العامل ألولئك الذين أرصوا عل املحاولة عل الرغم من عدم وجود 

األمل«!

2( ال انحياز لقوي اإن كان على باطل
يميل الناس مع القوي، فإن كان صاحلًا، وإال فامللتقى جهنم ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
رُّ عل العباد؛ ألنه يملك قوة اخلارقة وقدرة  ڈژ؛ ولذا كانت فتنة الدجال من أعظم الفتن التي ستجُمجُ

الفائقة، وكم يف عرص من دجالني مجعوا بني القوة والباطل.
وإليك هذا املوقف الواضح اجليل:

كانوا يقولون عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ساحر، وجمنون، وراهب، وكذاب، فلام امتلك زمام القوة ودخل مكة فاًتا 
لوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قالوا عنه وقد تونَّ

وهذا حال كثري من املسلمني اليوم مع علو الباطل وغربة اإلسالم وأهله.
عبد اهلل بن أيب بن سلول بثجُلجُِث جيش املسلمني  ابن تيمية يف تعليقه عل انسحاب  يقول شيخ اإلسالم 

يوم أحد: 
التي يتضعضع فيها أهل اإليامن  ابتجُلوا باملحن  »وهذا حال كثري من املسلمني يف زماننا أو أكثرهم، إذا 
الردة إذا كان العدو غالًبا، وقد رأينا  ينقص إيامهنم كثرًيا، وينافق أكثرهم أو كثري منهم، ومنهم من يظهر 

ورأى غرينا من هذا ما فيه عربة. 
وإذا كانت العافية أو كان املسلمون ظاهرين عل عدوهم كانوا مسلمني، وهم مؤمنون بالرسول باطنًا 

وظاهًرا، لكن إيامًنا ال يثبت عل املحنة«)١).

3( ال تخف اأحًدا؛ الأن اهلل اأقوى
القوي أحد، فكيف ختاف أحًدا أكثر مما ختاف اهلل؟!  قوة اهلل تعاىل فوق كل قوة، وليس أقوى من 

)١) جمموع الفتاوى 7/٢8١.
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ما عرف ربه القوي من متلَّكه الياأ�س عند ال�صدائد وامِلَحن.

ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  يأمرك:  تعاىل  واهلل  أكثر من خشية هلل،  مدير  أو  أمري  وكيف ختشى سطوة 
ڤژ.

اهلل يطلب منك ومن كل مؤمن عرب هذه اآلية أن تعقد مقارنة واجبة: 
هل ختاف أولياء الشيطان، أم ختاف اهلل؟

القوي كعالمة من عالمات إيامنك ودليلك عليه، وهلذا قال اإلمام  وال بد أن تقق اخلوف احلقيقي من 
أمحد لرجل وقد شكا إليه من اخلوف: »لو صَحْحَت مل ختف أحًدا«)١).

أي من املخلوقني.

4( وكفى باهلل ن�صرًيا
القوي  ، وليس النرص لألقوى سالًحا وال لألكرب عدًدا، بل ملن يريد  القوي فال نطلب النرصة إال من 

نرصه ژگ  گ ڳ ڳ ڳ ڳژ.
لقد أنزَل اهلل املالئكة يوم بدر، ووظيفتها: بث البرشى والتطمني ال النرص! ژڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ 

ٿ ٿ ٿژ؛ ألن النرص من اهلل، مع املالئكة ومن غري مالئكة، فتعلموا الدرس:
اطلبوا النرص منه وحده بعد استعدادكم له، وال تتعلنَّقوا بالسبب عن املجُسبِّب.

ال تنترص أمة من األمم إال بإرادة اهلل عز وجل يف أي عرص من العصور، مهام أوتيت من وسائل التقنية 
احلديثة، ومن العدد والعتاد.

، فهو يعمل كل ما يقدر عليه وال يعتمد عل عمله، بل عل  القوي  هذه عقيدة راسخة عند من آمن باهلل 
قوة من آمن به وجاهد يف سبيله.

5( عدم الياأ�س
َهْب أن أسبابك ضاقت بيشء ما، فثق بإله قوي خيرق األسباب كلها إن أراد، ومن هنا كان اليأس من 
رْوح اهلل من سامت الكافرين، والذي ييأس من رْوح اهلل فكأنام يعطنَّل يف نفسه قدرة اهلل عل نواميس الكون، 

واهلل خالق هذه النواميسن وخالق كل يش، فال يعجزه يشء.
وهلذا دعا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم األحزاب فقال: 

»اللهم ُمنِزل الكتاب.. رسيع احلساب.. اهزم األحزاب.. اللهم اهِزمهم وَزلِزهلم«))).

)١) اآلداب الرشعية 3٠/٢.
)٢) صحيح: صحيح مسلم ١363/3 كتاب اجلهاد، وسنن أيب داود 96/3، وسنن الرتمذي ١١3/3.
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اأ من حوله وقوته. عرف ربه القوي من ا�صتعان به فـي كل �صوؤونه، وتربَّ

فاستجاب اهلل له، وردنَّ األحزاب مل ينالوا خرًيا.
ژڃ ڃ چ  چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ.

باملسلمني،  الظفر  لوا من  أمنَّ ما  ففاهتم  هم،  بغمِّ باهلل ورسوله من قريش وغطفان  الذين كفروا  اهلل  ورد 
فلم يصيبوا منهم ماالً وال أرسى، ومل حيتج املؤمنون إىل منازلتهم ومبارزهتم لطردهم عن بالدهم، بل كفى 
اهلل املؤمنني القتال، بأن كان من تدبريه أن أرسل عل معسكر املرشكني رحًيا عاصفة يف ليلة شديدة الربد، 
فاقتلعت اخليام، وأطفأت النريان، وأطلقت اإلبل واخليل من مرابطها، وكأهنا تؤذِّن يف القوم بالرحيل، فلم 
يمد أحد منهم يده لنصب خيمته التي اقتلعتها العاصفة، ومل يمسك أحد منهم بزمام فرسه أو خطام ناقته 
ليعيدها إىل مربطها، بل بدت هلم هذه الريح أهنا نفري العودة إىل مكة! وال يقدر عل إجراء الريح هبذه الطريقة 

القوي سبحانه. إال 
يف مسند اإلمام أمحد من حديث عائشة  أهنا قالت عن يوم اخلندق:

ا عزيًزا«)١). يح عل املرشكني، فكفى اهلل عزنَّ وجل املؤمننِي القتال وكان اهلل قِويًّ »َوَبَعَث اهلل عز وجل الرِّ
وهو بيان ملا هلل سبحانه وتعاىل من سلطان قاهر، وقوة غالبة، فال يملك أحد مع سلطان اهلل سلطاًنا، وال 

مع قوة اهلل قوة.

6( ال ت�صتِعن اإال باهلل
ژڳ ڳ ڳ ڳژ ]البقرة:١65[

يمنح اهلل العباد القوة من عنده سبحانه، فهذا عبد يقّويه اهلل عل طاعته، وذاك عبد يقّويه عل كسب املال، 
ر ذلك، وإذا  وذاك عبٌد يقّويه عل ظلم اآلخرين، وذاك عبٌد يقويه عل الرشك، فال قوة إال باهلل، فهو الذي قدنَّ

د سبحانه بالقوة والعزة والقهر واجلربوت. أمر بنزع القوة من أحد َنَزعها سبحانه، ويبقى هو املتفرِّ
د )ال حول وال قوة إال باهلل(، واألمر النبوي فيها جاء باإلكثار دوًما، فقال: ولذا ما أمجل أن تردِّ

»أكثِر من ال حول وال قوة إال باهلل فإهنا من كنز اجلنة«))).
وقد جعل ترديدها مع كل أذان:

»كان إذا سمع املؤذن قال مثل ما يقول، حتى إذا بلغ )حي عىل الصالة، حي عىل الفالح( قال: ال حول 
وال قوة إال باهلل«))).

)١) السلسلة الصحيحة ١43/١ رقم: 67.
)٢) صحيح: رواه الطرباين وابن حبان عن أيب أيوب كام يف صحيح اجلامع رقم: ١٢٠5.

)3) صحيح: أخرجه أمحد وابن السني كام يف السلسلة الصحيحة رقم: ٢٠75.
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ر فـي التوكل واالعتماد عليه. ما عرف ربه القوي من ق�صَّ

وسبب ذلك أن املسارعة إىل الصالة وإىل الفالح ال تكون إال بأن يمنحك اهلل القوة عليها.
ه عل  ولذا فهي كنز من كنوز العرش، وهي كذلك عالمة إسالم واستسالم هلل، وهذا ما قاله اهلل يف ردِّ

عبده الذي قال )ال حول وال قوة إال باهلل(، واسمع احلديث:
»أال أُدلُّك عىل كلمة من حتت العرش من كنز اجلنة؟ تقول: ال حول وال قوة إال باهلل، فيقول اهلل: أسلم 

عبدي واستسلم«))).

7( وجوب حت�صيل القوة مع االأمانة 
والقبلية  األرسية  العصبيات  أو  الطبقية  أو  املحسوبية  تفيش  مع  كفاءة  أزمة  املجتمع  اليوم  تواجهنا 
والعنرصية يف بيئات العمل، وأصبح من أهم مظاهر الفساد يف مؤسساتنا: عدم جعل القوة والكفاءة معياَر 

ژے ے ۓ  شعيب:  اهلل  نبي  ابنة  تعاىل عل لسان  قال اهلل  التقويم والتقديم والتوظيف والرعاية، وقد 
ۓ ڭ ڭژ ]القصص:٢6[.

وكان من آثار هذا اخللل: إبعاد اجلادين واملخلصني وأهل الكفاءة لصالح األقرباء واألصدقاء وأهل 
الثقة، فضاعت األمانة بتوسيد األمر لغري أهله، وهي عالمة من عالمات الساعة.

إن قوة بغري أمانة كفيلة بأن تنتِج الطغاة يف األرض وتنرش الظلم والعدوان، وإن أمانة مع ضعٍف كفيلة 
بأن تجُفِسد من حيث ارادت اإلصالح، فال بد لنا –إن أردنا النهوض- من هاتني الصفتني: القوة واألمانة.

قال ابن تيمية:
»الوالية هلا ركنان: القوة واألمانة.

باحلروب  اخلربة  وإىل  القلب  إىل شجاعة  ترجع  احلرب  إمارة  فالقوة يف  بحسبها؛  والقوة يف كل والية 
واملخادعة فيها؛ فإننَّ احلرب خدعة، وإىل القدرة عل أنواع القتال: من رمي وطعن ورضب وركوب وكر 

وفر ونحو ذلك. 
والقوة يف احلكم بني الناس ترجع إىل العلم بالعدل الذي دلنَّ عليه الكتاب والسنة، وإىل القدرة عل تنفيذ 

األحكام. 
واألمانة ترجع إىل خشية اهلل وأال يشرتي بآياته ثمنا قليال، وترك خشية الناس؛ وهذه اخلصال الثالث 

التي أخذها اهلل عل كل من حكم عل الناس؛ يف قوله تعاىل ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھژ«)٢).

)١) صحيح: رواه احلاكم عن أيب هريرة كام يف الرتغيب ٢55/٢، واملشكاة رقم: ٢3٢١.
)٢) جمموع الفتاوى ٢8 /٢53، ٢54.
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عرف ربه القوي من ا�صتعمل قوته فـي اإعانة ال�صعيف ون�صرة املظلوم.

القوي استمد من قوته، وسعى يف تصيل كل ألوان القوة النفسية والبدنية واملهنية  ومن عرف اهلل باسمه 
ب إىل اهلل هبذا العمل، وسدنَّ هذه الثغرة. والعلمية واإلدارية، وتقرنَّ

إن فارًقا كبرًيا بني القوة واألمانة، فأبو ذر الغفاري الذي شهد له عليه الصالة والسالم بصدقه وأمانته، 
فقال: »ما أظّلت اخلرضاء وال أقّلت الغرباء أصدق هلجة من أيب ذر«، جاء إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص قائاًل: أال تستعملني؟ 

فرضب عليه الصالة والسالم بيده عل منكب أيب ذر وقال: 
ها، وأدى الذي  »يا أبا ذر إنك ضعيف، وإهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خزي وندامة، إال من أخذها بحقِّ

عليه فيها«))).
وضعفه هنا ضعف يف الصحة أو ضعف يف شؤون اإلدارة، وهي ال تعيب دينه لكن تعيب قدرته عل 

     احلكم بني الناس.
بن  سعيد  أمثال  من  رجاٌل  جملسه  ملء  يكون  أن  األيام  من  يوم  يف  الفاروق  تنى  لقد 
سعيد  إىل  فلينظر  وحده  نسيج  رجل  إىل  ينظر  أن  ه  رسنَّ »من  يقول:  وكان  اجلمحي،  عامر 
لعمر محص، والتي كانت  ، فقد ويل  سعيد  بن عامر«)٢)، ولعل من أسباب هذا أن قوة 
تجُسّمى الكويفة الصغرى تشبيها هلا بالكوفة لكثرة شكوى أهلها من والهتم، فأحسن إدارهتا 

وسياسة رِعينَّتها.
من  وهو  والرش  للفتنة  حسام  عمر  فعزله  وقاص،  أيب  بن  سعد  الكوفة  أهل  شكا  ولقد 

ين باجلنة! وقال:  املبرشنَّ
فوه، وإن ولنَّيتجُ عليهم القوي  من يعذرين من أهل الكوفة، إن ولنَّيتجُ عليهم التقي ضعنَّ

روه، فقال له املغرية بن شعبة:  فجنَّ
يا أمري املؤمنني، إن التنَّقي الضعيف له تقواه وعليك فجوره، والقوي الفاجر لك قوته 

وعليه فجوره، فقال: 
»صدقت، أنت القوي الفاجر فاخرج إليهم«)3).

اجتماع القوة واالمانة قليل
أكثر الناس اليوم: قوي ال يؤتن، وأمني عاجز، فام العمل إذا مل تتمع القوة األمانة يف الشخص؟! 

)١) صحيح: رواه مسلم عن أيب ذر كام يف صحيح اجلامع رقم: 78٢3.
)٢) البداية والنهاية 76/4.

)3) العقد الفريد ٢٢/١.
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القوي.. المتين

ما عرف ربه القوي من خاف غري اهلل.

يقول ابن تيمية: 
»اجتامع القوة واألمانة يف الناس قليل؛ وهلذا كان عمر بن اخلطاب  يقول: اللهم أشكو إليك جلد 

الفاجر وعجز الثقة. 
َم  دِّ فالواجب يف كل واليٍة األصلح بحسبها، فإذا تعنينَّ رجالن أحدمها أعظم أمانة واآلخر أعظم قوة؛ قجُ
م يف إمارة احلروب: الرجل القوي الشجاع -وإن كان فيه  أنفعهام لتلك الوالية، وأقلهام رضرا فيها؛ فيجُقدنَّ
فجور- عل الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا؛ كام سئل اإلمام أمحد: عن الرجلني يكونان أمريين يف 

الغزو، وأحدمها قوي فاجر واآلخر صالح ضعيف مع أهيام يغزى؟ 
فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمني وفجوره عل نفسه؛ وأما الصالح الضعيف فصالحه لنفسه 

وضعفه عل املسلمني، فيجُغزى مع القوي الفاجر. 
وهلذا كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يستعمل خالد بن الوليد عل احلرب منذ أسلم وقال: }إن خالدا سيٌف سلنَّه اهلل عل 
املرشكني{؛ مع أنه أحيانا قد كان يعمل ما ينكره النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى إنه -مرة- قام ثم رفع يديه إىل السامء وقال: 
مه يف إمارة احلرب؛ ألنه كان أصلح يف هذا الباب  قدِّ )اللهم إين أبرأ إليك مما فعل خالد(؛ ومع هذا فام زال يجُ

من غريه، وَفَعل ما َفَعل بنوع تأويل«)١).
وبقيت هنا كلمة:

إن حيازة كل ألوان القوة فرض عني عل األمة املسلمة اليوم، وكيف ضلنَّت الطريق إليه 
ا عليه؟!  القوي قد دهلنَّ ورهبا 

القوي وتوظيفها واستغالهلا، وهو ما يوجب علينا  إن هيود اليوم هم أساتذة العامل يف 
مزيد التفكري والتأمل يف ما ينبغي عمله، فإننا نمتلك )األمانة(، وهم يمتلكون )القوة(، فهل 

نسعى إىل امتالك القوة املقيدة بطهارة األمانة ليذوق العامل روائع اإلسالم وخريه العميم؟!

ثالًثا: فادعوه بها دعاء ومسألة

 أسألك باسمك القوي..
أعنا عل ضعف نفوسنا ووهن قلوبنا، واجعلنا من املنترصين..

)١) جمموع الفتاوى ٢8 /٢54، ٢55.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

عرف ربه القوي من ا�صتعان به على �صعفه وعجزه.

 أسألك باسمك القوي..
لنا ما ال طاقة لنا به يا رب العاملني. اللهم أعنا عل ما محنَّلتنا، وال تمِّ

 أسألك باسمك القوي..
نا عل عدونا وانرصنا عليه، واجعل لنا الدائرة عليه.. قوِّ

 أسألك باسمك القوي..
أعنا عل ترك املنكرات، وجمانبة الشبهات يا رب األرض والساموات.

 أسألك باسمك القوي..
اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، وخذ بنواصينا إىل طريق جناتك، وأهلمنا الرشد والصواب.

ك رابًعا: حاسب نفسك تعِرف ربَّ

نادًراأحياًنادائام سابق باخلريات )دائاًم( - مقتصد )أحياًنا( - ظامل لنفسه )نادًرا( 

هل تيأس من عدم ظهور نتيجة فورية لعملك أو عدم بلوغ هدفك برسعة؟١

هل تنحاز للقوي البطل عل حساب صاحب احلق الضعيف؟٢

هل يدفعك اخلوف من قوي ذي بطش أن تنافق أو تسكت عن حق؟3

هل تستنرص غري اهلل يف ما يقابلك من معارك ومشاق؟4

هل تيأس إذا انقطعت بك األسباب؟5

هل تستعني بغري اهلل عند العجز واالحتياج؟6
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اسم اهلل األعظم

ع احلدود. ما عرف ربه با�صمه االأعظم من حفظ الن�صو�س اخلا�صة به و�صيَّ

أواًل: تفاضل األسماء الحسنى

، وأننَّ قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ هلل تسعة وتسعني اساًم  مرنَّ بنا أننَّ أسامء اهلل احلسنى غريجُ حمصورٍة يف عدد معنينَّ
من أحصاها دخل اجَلنَّة« ال يفيد حرص األسامء احلسنى يف هذا العدد، وإنام يفيد الداللة عل أفضيلة هذه 

األسامء، وهو دليٌل عل تفاضل األسامء احلسنى خالًفا ملن نفى ذلك. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
»وقول من قال صفات اهلل ال تتفاضل ونحو ذلك قوٌل ال دليل عليه..، وكام أننَّ أسامءه وصفاته متنوعة 

فهي أيًضا متفاضلة كام دلنَّ عل ذلك الكتابجُ والسنةجُ واإلمجاعجُ مع العقل«)١).
ومن هذا اختصاص اسم اهلل األعظم باألفضلية عل باقي األسامء احلسنى، وليس معنى القول بتفاضل 
وحَسٌن  وأفضل،  فاضل  هناك  يكون  وإنام  والنقص،  العيب  مظنة  املفضول  االسم  يف  يكون  أن  األسامء 

وأحسن، وعظيم وأعظم.

ثانًيا: ما هو اسم اهلل األعظم

قال اإلمام الشوكاين:
يوطي بالتصنيف«)٢). »وقد اْختجُِلف يف تعيني االسم األعظم عل نحو أربعني قوالً، قد أفردها السُّ

وقد أسمى كتابه هذا )الدر املنَظنَّم يف االسم األعظم(، لكن مل يثبت من أحاديث االسم األعظم إال أربعة 
صحيحة وردت حول اسم اهلل األعظم:

: ١( حديث أنس
قال: كنت جالًسا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف املسجد ورجل يصل فقال: اللهم إين أسألك بأن لك احلمد، ال إله إال 
أنت، احلنان املنان، بديع الساموات واألرض، يا ذا اجلالل واإلكرام، يا حي يا قيوم أسألك، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

»دعا اهلل باسمه األعظم الذي إذا ُدِعي به أجاب، وإذا ُسئِل به أعطى«))).
٢( حديث ُبَرْيَدة : أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سمع رجاًل يقول: 

اللهم، إين أسألك أين أشهد أنك أنت اهلل، ال إله إال أنت، األحد، الصمد، الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن 

)١) جمموع الفتاوى 7/٢١١، ٢١٢.
)٢) تفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني 83/١ - الشوكاين - دار القلم.
)3) صحيح: رواه الرتمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة كام يف مشكاة املصابيح رقم: ٢٢9٠.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

عرف ربه با�صمه االأعظم من حفظ ما ورد فـيه من االأحاديث املاأثورة وحافظ عليها.

له كفًوا أحد، فقال: 
»لقد سألت اهلل باالسم )ويف رواية: باسمه األعظم(، الذي إذا ُسئَِل به أعطى، وإذا ُدِعَي به أجاب«))).

قال ابن حَجر: 
نَد من مجيع ما ورد«)٢). »وهو أرجح من حيث السنَّ

3( حديث أيب أمامة : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:
»اسم اهلل األعظم الذي إذا دعي به أجاب يف ثالث سور من القرآن يف البقرة وآل عمران وطه«))).

4( حديث أسامء : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
آل عمران  وفاتة  ژی ی ی حئ مئ ىئ يئ جب حبژ  اآليتني:  اهلل األعظم يف هاتني  »اسم 

ژٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ  پ پ پ پژ«))).

ونخرج من هذه األحاديث بخمس فوائد:
الفائدة األوىل: 

ومواطن  ودالالت  عليه  إشارات  فيها  بل  األعظم،  اهلل  اسم  تديد  يف  رصحية  ليست  األحاديث  هذه 
د االسم األعظم عل وجه التعيني. وجوده، فلم تدِّ

الفائدة الثانية: 
مل يِرد بني هذه األحاديث لفظ مشرتك نستطيع أن نقول معه أنه االسم األعظم.

الفائدة الثالثة: 
جاء يف حكمة إخفاء اهلل تعاىل السمه األعظم أنه شبيه بإخفاء ليلة القدر يف رمضان كي جيتهد الناس 
يف العبادة التامًسا هلا، وإخفاء ساعة االجابة يف يوم اجلمعة حتى يكثر وينشط طجُاّلهبا، وإخفاء تديد التسعة 
والتسعني اساًم التي َمْن أحصاها دخل اجلنة حتى جيتهد العبد يف الثناء عل ربه بام استطاع من األسامء املبثوثة 

يف آيات القرآن واألحاديث النبوية.
الفائدة الرابعة: 

ذهب بعض العلامء إىل تديد بعض األسامء عل أهنا االسم األعظم مثل )احلي القيوم( أو )ذو اجلالل 

)١) صحيح: صححه ابن حبان رقم: 888 وصحيح أيب داود رقم: ١34١.
)٢) فتح الباري ١١/٢٢5.

)3) صحيح: رواه ابن ماجة والطرباين واحلاكم عن أيب أمامة كام يف صحيح اجلامع رقم: 979 والصحيحة رقم: 746.
)4) حسن: رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة عن أسامء بنت يزيد كام يف املشكاة رقم: ٢٢9١ وصحيح أيب داود رقم: ١343.
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اسم اهلل األعظم

ما عرف ربه با�صمه االأعظم من دعا بال ح�صور قلب واإطابة رزق.

واإلكرام(، ومن هؤالء شيخ اإلسالم ابن تيمية الذي قال عنه تلميذه ابن القيم: 
»وقال يل شيخنا يوًما: هلذين االسمني ومها احلي القيوم تأثري عظيم يف حياة القلب، وكان يشري إىل أهنام 

االسم األعظم«)١).
وهي اجتهادات غري مبنية عل أدلة قاطعة؛ ولذا كثرت اآلراء يف تديد االسم األعظم. 

الفائدة اخلامسة: 
القول بأن اسم اهلل األعظم رِسٌّ اختص اهلل به بعض خلقه دون غريهم قوٌل باطل وال دليل عليه، وقد 
قلوب  فتعلنَّقت هبم  أولياءهم هبذا االسم،  اهلل اختص  أن  وادنَّعوا  الصوفية  القول بعض غالة  استغل هذا 

العوام، وظنوا أن لدهيم ما ليس عند غريهم، وهو َوْهم.

ثالًثا: هل اإلجابة محصورة على االسم األعظم؟!

ق رشوط إجابة الدعاء، وانتفت عنه موانع اإلجابة، استجاب اهلل له وإن مل  الثابت القطعي أن من حقنَّ
ه باسمه األعظم، وهلذا وجدنا غري واحد من الصاحلني يلفت قلوب من سأله عن االسم األعظم إىل  يدعجُ
رضورة استكامله لرشوط إجابة الدعاء، فليس أمر االسم األعظم –كام يظن البعض- كلمة ِسْحرية يردِّدها 

البعض ليضمن اإلجابة عل الفور مهام كان حاله. 
 قال رجل أليب الربيع السائح: 

علِّمني اسم اهلل األعظم.
قال: معك دواة وقرطاس؟ 

قال: نعم.
قال: 

»اكتب بسم اهلل الرمحن الرحيم.. أطِْع اهلل يجُطِْعك«)٢).
لكن اسم اهلل األعظم ليس حروفا سحرية يفوز هبا اجلميع وإن ختل عن رشوط اإلجابة، ومهام استجلب 

من أسباب عدم اإلجابة، فعدل اهلل وحكمته يأبيان هذا، وقد قيل أليب يزيد البسطامي: 
علِّمني اسم اهلل األعظم.

)١) املستدرك عل جمموع الفتاوى ١/١77.
)٢) حلية األولياء ٢96/8.
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هنيًئا لمن  عرف ربه 

عرف ربه با�صمه االأعظم من جمع بني ترديد االأدعية املاأثورة وحتقيق اأ�صباب اإجابة الدعاء.

قال: 
»ليس له حدٌّ حمدود، إنام هو فراغ قلبك لوحدانيته، فإذا كنَت كذلك فارفع إليه أي اسم شئت«)١). 

وسئل شيٌخ عن االسم األعظم فقال لسائله: 
يا ابن أخي.. تعرف قلبك؟ 

قال: نعم.
قال: 

»فإذا رأيته َرقنَّ وأقبل، َفَسل اهلل حاَجتك، فذلك اسم اهلل األعظم«)٢).

)١) حلية األولياء ١٠/39.
)٢) حلية األولياء ١٢/١63.
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أواًل: أذكار األحوال والصباح والمساء

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
»فضل عموم الدعاء عل خصوصه كفضل السامء عل األرض«)١).

وقال عن فضل املؤمنني:
َذل«)٢). »وقلوهبم الصادقة وأدعيتهم الصاحلة هي العسكر الذي ال يجُغَلب، واجلند الذي ال خيجُ

وقال اإلمام الرازي: »الدعاء كلام كان أعم، كان إىل اإلجابة أقرب«)3).
فضلهاالعدد أو الوقتالدعاء

١
شأين  يل  أصلح  أستغيث،  برمحتك  قيومجُ  يا  حيُّ  »يا 

كلنَّه ، وال تكلني إىل نفيس طرفة عني«.
عند الكرب أو يف 

أي وقت
دعاء املكروب

٢
»اللهم إين أسألك خري هذا اليوم فتحه ونرصه ونوره 
وبركته وهداه، وأعوذ بك من رشِّ ما فيه، ورشِّ ما قبله 

ورش ما بعده«.

مرة واحدة يف 
الصباح ويف املساء

3

أنت ريبِّ ال  اللنَّهمنَّ   : العبدجُ يقول  أن  » سيِّدجُ االستغفار 
عهِدك  عل  وأنا  ك،  عبدجُ وأنا  خلقتني  أنت،  إالنَّ  إله 
 ، ، أعوذجُ بك من رشِّ ما صنعتجُ ووعِدَك ما استطعتجُ
، وأبوء بذنبي فاغفر يل، فإننَّه ال  أبوء لك بنعَمتِك علنَّ

يغفرجُ الذنوَب إالنَّ أنت«.

مرة واحدة يف 
الصباح ويف املساء 

من قاله حني 
يصبح فامت دخل 

اجلنة، ومن قاله 
حني يميس فامت 

من ليلته دخل 
اجلنة.

4

فاطر  وإرسافيل،  وميكائيل  جربيل  ربنَّ  »اللهم 
أنت  والشهادة،  الغيب  عامل  واألرض،  السموات 
ملا  اهدين  خيتلفون..  فيه  كانوا  فيام  عبادك  بني  تكم 
اختجُِلَف فيه من احلق بإذنك، إنك هتدي من تشاء إىل 

رصاط مستقيم«.

عند استفتاح قيام 
الليل

)١) بدائع الفوائد  ١/١75
)٢) جمموع الفتاوى ٢8 /644

)3) تفسري الرازي ١/٢57.
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5

اَمواِت واألرض وَمن  »اللهمنَّ لَك احلْمدجُ أنت قيِّم السنَّ
واألرض  اَمواِت  السنَّ ملك  لَك   ، احلْمدجُ ولَك  فِيهن، 
اَمواِت واألرض،  وَمن فِيهن، ولَك احلْمدجُ أنت نورجُ السنَّ
َك حق،  َك احلق، ولقاؤجُ ، أنت احلق، ووْعدجُ ولَك احلْمدجُ
وقولَك حق، واجلَنة حق، والنارجُ حق، والنبيون حق، 
لَك أسلْمت  اللهمنَّ  اعة حق،  والسنَّ ٌد  ملسو هيلع هللا ىلص حق،  وحممنَّ
وبَك  أنْبت،  وإلْيَك  لت،  توكنَّ وعلْيَك  آَمنت،  وبَك 
خاَصْمت، وإلْيَك حاَكْمت، فاغِفر يل َما قدْمت وَما 
م وأنت  املقدِّ أخرت، وَما أرَسرت وَما أْعلنت، أنت 

، ال إلَه إال أنت«. املَؤخرجُ

عند استفتاح قيام 
الليل

6

»احلمد هلل الذي كفاين وآواين.
احلمد هلل الذي أطعمني وسقاين.

أسألك  إينِّ  اللهم  وأفضَل،  علنَّ  َمننَّ  الذي  هلل  احلمد 
َيني من النّار«. نَجِّ تك أْن تجُ بعزنَّ

مرة واحدة عند 
النوم

7
»اللنَّهم أنت امللك ال إله إال أنت، أنت ريب وأنا عبدك، 
ظلمت نفيس واعرتفت بذنبي فاغفر يل ذنويب مجيًعا؛ 

فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت«.

من أدعية 
االستفتاح يف 

الصالة

8

وله  امللك،  له  له،  رشيك  ال  وحده  اهلل،  إال  إله  »ال 
ملا  مانع  ال  اللهم  قدير،  يشء  كل  عل  وهو  احلمد، 
ْعطَِي ملا منعت، وال ينفعجُ ذا اجلَد منك  أعطيت، وال مجُ

اجلد«.

بعد كل صالة 
مكتوبة

سِن ِعَباَدتك«.9 ْكِرَك وحجُ »اللهمنَّ أِعنِّي عل ِذْكِرَك وشجُ

١٠
من  وبِمعافاتِك  سخطِك،  من  بِرضاك  أعوذ  منَّ  »اللنَّهجُ
عليك،  ثناًء  أجُْحيِص  ال  منك،  بَِك  وذ  وَأعجُ عقوبتك، 

أنت كام أثنيَت عل نفِسك«.
يف السجود
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١١
 ، َوآِخَرهجُ َلَه  َأونَّ  ، هجُ َوجلنَّ هجُ  ِدقنَّ  ، هجُ لنَّ كجُ َذْنبِي  يِل  اْغِفْر  منَّ  »اللنَّهجُ

.» هجُ َعاَلنَِيَتهجُ َورِسنَّ
يف السجود

بُّوح قدوٌس رب املالئكة والروح«.١٢ »سجُ
يف الركوع 
والسجود

١3
والكربياء  وامللكوت  اجلربوت  ذي  »سبحان 

والعظمة«.
يف الركوع 
والسجود

١4
ْقني  واْرزجُ وارفعني  ين  ْ واْجربجُ واْرمَحْنِي  يل  اْغِفْر  »َربِّ 

واْهِدين«.
يف اجللسة بني 

السجدتني

١5
يغفر  ال  وإنه  كثرًيا،  ظلاًم  نفيس  ظلمت  إين  »اللهم 
عندك،  من  مغفرة  يل  فاغفر  أنت،  إال  الذنوب 

وارمحني، إنك أنت الغفور الرحيم«.
عقب التشهد

١6
»ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك وله احلمد، 

وهو عل كل يشء قدير«.
بعد كل صالة 

مكتوبة

١7

عافيت،  فيمن  وعافنا  هديت،  فيمن  اهدنا  »اللهم 
وِقنا  أعطيت،  فيام  لنا  وبارك  توليت،  فيمن  وتولنا 
إنه ال  يجُقىض عليك،  إنك تقيض وال  ما قضيت،  رش 
ربنا  تباركت  عاديت،  من  يعز  وال  واليت،  من  يذل 

وتعاليت«.

يف قنوت الوتر

١8
وسلطانه  الكريم،  وبوجهه  العظيم،  باهلل  »أعوذ 

القديم من الشيطان الرجيم«.
ِفظ سائر اليومعند دخول املسجد حجُ

١9
رب  اهلل  إال  إله  ال  احلليم،  العظيم  اهلل  إال  إله  »ال 
السبع  السموات  إله إال اهلل رب  العظيم، ال  العرش 

ورب األرض ورب العرش الكريم«.
عند الكرب
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٢٠
ذنبي،  يل  اغفر  اللهم  جنبي..  وضعت  اهلل  »بسم 
ل ميزاين، واجعلني  واخسأ شيطاين، وفكنَّ ِرهاين، وثقِّ

يف النِديِّ األعل«.
عند النوم

٢١

ْضت أْمِري إلْيَك،  »اللهم أْسلْمت َوْجِهي إلْيَك، َوفونَّ
ملَجأ  الَ  إلْيَك،  َوَرْهَبة  َرغَبة  إلْيَك،  َظْهري  َوأجلَْأت 
َوالَ منجى منَك إالنَّ إلْيَك، اللهم آمنت بِِكتابَِك الذي 

أنَزلت، َوبِنبِيَِّك الذي أرَسلت«.

مرة واحدة قبل 
النوم

إن ِمتنَّ من لْيلتَِك 
فأنت عل الِفطَرة،  

وأوصاك رسول 
ن آِخَر  اهلل: اْجعلهجُ

ما تتَكلم به

٢٢

العظيم،  العرش  السبع وربنَّ  الساموات  »اللهم ربنَّ 
كن يل جاًرا من فالن بن فالن وأحزابِه من خالئقك؛ 
َط علنَّ أحٌد منهم، أو يطغى، عزنَّ جارك، وجلنَّ  أن يفرجُ

ثناؤك، وال إله إال أنت«.

من خاف أحًدا
دعاء عبد اهلل بن 
 مسعود
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١
إال  ألحسنها  هيدي  ال  األعامل؛  وأحسن  األخالق  ألحسن  واهِدين   ...«

أنت، وِقني سيئ األخالق واألعامل؛ ال يقي سيئها إال أنت«.

دين«.٢ »اللهم اهِدين وسدِّ

»اللهم إين أسألك اهلدى والتُّقى والعفاف والِغنى«.3

ا«.4 منَّ َثبِّْتنِي، واجعلني َهاِدًيا َمْهِديًّ »اللنَّهجُ

5
وبك  أنبت  وإليك  توكلت،  وعليك  آمنت  وبك  أسلمت  لك  »اللنَّهم 
ال  الذي  احلي  أنت  تضلني،  أن  أنت  إال  إله  ال  بعزتك  أعوذ  خاصمت، 

يموت، واجلن واإلنس يموتون«.

6

»اللهم إين أسألك خري املسألة، وخري الدعاء، وخري النجاح، وخري العمل، 
ق  ل موازيني، وحقِّ وخري الثواب، وخري احلياة، وخري املامت، وثبِّتني، وثقِّ
إيامين، وارفع درجايت، وتقبنَّل صاليت، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات 

العال من اجلنة.
وآخره،  له،  وأونَّ وجوامعه،  وخواته،  اخلري،  فواتح  أسألك  إين  اللهم 

وظاهره، وباطنه، والدرجات العال من اجلنة.. آمني. 
اللهم إين أسألك خري ما آيت، وخري ما أفعل، وخري ما أعمل، وخري ما بطن، 

وخري ما ظهر، والدرجات العال من اجلنة.. آمني.
ر  وتجُطهِّ أمري،  وتجُصِلح  ِوْزري،  وتَضع  ترَفع ذكري،  أن  أسألك  إين  اللهم 
ر يل قلبي، وتغفر يل ذنبي، وأسألك الدرجات  ن فرجي، وتنوِّ صِّ قلبي، وتجُ

العال من اجلنة.. آمني.
ويف  برصي،  ويف  سمعي،  ويف  نفيس،  يف  يل  باِرك  تجُ أن  أسألك  إين  اللهم 
عمل،  ويف  ممايت،  ويف  حمياي،  ويف  وأهل،  لجُقي،  وخجُ َخْلقي،  ويف  روحي، 

ال من اجلنة، آمني«. وتقبنَّل حَسنايت، وأسألك الدرجات العجُ
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7
»اللهم لك احلمد ملء الساموات وملء األرض، وملء ما شئت من يشء 
الذنوب،  رين من  اللهم طهِّ البارد،  والثلج واملاء  بالربد  رين  اللهم طهِّ بعد، 

َنس«. ى الثوب األبيض من الدنَّ نَقنَّ ني كام يجُ ونقِّ

8
وك  وأدعجُ الرِحيم،  الرَب  وك  وأدعجُ الرمحن،  وك  وأدعجُ اهلل،  وك  أدعجُ إين  »اللهم 

لها ما َعلمت منها وما مل أعلم.. أن تغفَر يل وترمحنِي«. بأسامِئك احلجُسنى كجُ

»اللهم انفعني بام علنَّمتني، وعلِّمني ما ينفعني، وارزقني علاًم تنفعني به«.9

١٠

»اللهم اغفر يل خطيئتي وجهل، وإرسايف يف أمري، وما أنت أعلم به مني، 
اللهم  عندي،  ذلك  وكل  وجدي،  وهزيل  وعمدي  خطئي  يل  اغفر  اللهم 
م وأنت  مت وما أخرت، وما أرسرت وما أعلنت، أنت املقدِّ اغفر يل ما قدنَّ

ر، وأنت عل كل يشء قدير«. املؤخِّ

»اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق واألعامل واألهواء واألدواء«.١١

١٢
رين من الذنوب  رين من الذنوب بالثلج والربد واملاء، اللهم طهِّ »اللهم طهِّ

ر الثوب من الدنس«. كام يجُطهنَّ

١3

»اللنَّهم إيِنِّ أسألك رمحة من عندك، هتدي هبا قلبي، وتمع هبا أمري، وتلجُمُّ 
دُّ  ي هبا عمل، وَترجُ َزكِّ هبا شْعثي، وتجُْصِلح هبا غائبي، وترفع هبا شاِهدي، وتجُ
 َ ْغنيني هِبا عن من ِسواك، اللهمنَّ َأْنَزْلتجُ بِك حاجتي، وإن َقرصجُ هِبا أجُْلَفتي، وتجُ
ومل  رْأيي،  عنه  قرصجُ  ما  اللهم  رمحتك،  إىل  واْفَتَقْرتجُ  عمل،  وَضعجُف  رْأيي 
فإينِّ أرغبجُ  ِعبادك،  ِمْن  ْعطيه أحًدا  مجُ أنَت  َخرْيٍ  أو   ، ِمْن خرْيٍ تبلجُْغه مسألتي 

إليَك فيه وأسألكه بَِرمحتِك يا ربنَّ العاملني«.

١4
»اللهم اغفر يل ذنويب وخطاياي، اللهم أنعشني، واجربين، واهدين لصالح 

األعامل واألخالق؛ فإنه ال هيدي لصاحلها، وال يرصف سيئها إال أنت«.

١5
»اللهم إين أسألك من اخلري كله عاجله و آجله.. ما علمتجُ منه وما مل أعلم..

وأعوذ بك من الرشِّ كله عاجله و آجله.. ما علمت منه وما مل أعلم«.
َمل  عليك بِججُ

الدعاء وجوامعه

١6
»اللهم إين أعوذ بك من اهلمِّ واحلَزن، والعجز والكسل، والبخل واجلبن، 

وضلع الدين وغلبة الرجال«.
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١7

»اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمَتك، ناصيتي بيدك، ماٍض يفنَّ حكمك، 
يت به نفسك، أو علنَّمَته  َعْدٌل يفنَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سمنَّ
أحًدا من خلقك، أو أنزلته يف كتابك، أو استأثرَت به يف علم الغيب عندك، 

أن تعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجالء حزين، وذهاب مهي«.

أذهب اهلل مهه 
زَنه، وأبدله  وحجُ

مكانه فَرجا

»اللنَّهم اْنَفْعني بام َعلنَّمتني، وَعلِّمني ما ينفعني، وِزْدين علاًم«.١8

»يا ذا اجلالل واإِلكرام«.١9
»ألّظوا بِيا ذا اجلالل 

واإِلكرام«

٢٠

»اللهم لك احلمد كله، اللهم ال قابض ملا بسطت، وال باسط ملا قبضت، وال 
هادي ملن أضللت، وال مضل ملن هديت، وال معطي ملا منعت، وال مانع ملا 
أعطيت، وال مقرب ملا باعدت، وال مباعد ملا قربت، اللهم ابسط علينا من 
بركاتك ورمحتك وفضلك ورزقك، اللهم إين أسألك النعيم املقيم الذي ال 
حيول وال يزول، اللهم إين أسألك األمن يوم اخلوف، اللهم عائذ بك من 
رش ما أعطيتنا ومن رش ما منعتنا، اللهم حبب إلينا اإليامن، وزينه يف قلوبنا، 
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا 
مسلمني وأحينا مسلمني وأحلقنا بالصاحلني غري خزايا وال مفتونني، اللهم 
قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم 

رجزك وعذابك، إله احلق آمني«.

»رب اغفر يل وتب عل إنك أنت التواب الغفور«.٢١
١٠٠ مرة يف 

املجلس الواحد

٢٢
»اللهم بِِعلمَك الغْيب وقْدَرتِك عل اخلَلِق، أحيني ما عِلْمت احلََياَة خرًيا يل، 

وتوفني إذا عِلْمت الوفاة خرًيا يل«.

٢3
ا فنتبعه، والباطل باطاًل فنجتنبه، وال تعل ذلك علينا  »اللهم أِرنا احلق حقًّ

متشاهًبا، فنتبع اهلوى«
من دعاء أيب بكر 

الصديق
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٢4
بديع  املنان،  احلنان  أنت،  إال  إله  ال  احلمد،  لك  بأن  أسألك  إين  »اللهم 

الساموات واألرض، يا ذا اجلالل واإلكرام، يا حي يا قيوم أسألك....«.

وردت األحاديث 
بأنه اسم اهلل 

األعظم

٢5
»اللهم إين أسألك أين أشهد أنك أنت اهلل، ال إله إال أنت، األحد، الصمد، 

الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفًوا أحد«.

ثالًثا: أذكار مأثورة عامة

فضلهاالعدد والوقتالدعاء

١

ما  احلمد هلل ملء  ما خلق،  »احلمد هلل عدد 
وما  السموات  يف  ما  عدد  هلل  احلمد  خلق، 
يف األرض، احلمد هلل عدد ما أحىص كتابه، 
واحلمد هلل عل ما أحىص كتابه، واحلمد هلل 

عدد كل يشء، واحلمد هلل ملء كل يشء.
سبحان اهلل عدد ما خلق، سبحان اهلل ملء 
السموات  يف  ما  عدد  اهلل  سبحان  خلق،  ما 
وما يف األرض، سبحان اهلل عدد ما أحىص 
كتابه،  أحىص  ما  عل  اهلل  سبحان  كتابه، 
سبحان اهلل عدد كل يشء، سبحان اهلل ملء 

كل يشء«.

مرة واحدة
خرٌي لك من ذكرك اهلل الليل مع 

النهار
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٢
سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل 

أكرب

مطلًقا
أطيب الكالم، وأحب الكالم 
إىل اهلل، وأحب إىل رسول اهلل 

مما طلعت عليه الشمس

١٠٠ مرة

مائة تسبيحة تعدل مائة رقبة من 
ولد إسامعيل.

مائة تميدة تعدل مائة فرس 
َمل عليها يف  مجُرسجة ملجمة حيجُ

سبيل اهلل.
مائة تكبرية تعدل مائة بَدنة 

قّلدة متقّبَلة. مجُ
مائة هتليلة تأل ما بني السامء 

واألرض.
رَفع يومئذ ألحٍد عمٌل إال  وال يجُ

أن يأيت بمثل ما أتيِت به

مطلًقاال حول وال قوة إال باهلل3
كنز من كنوز اجلنة، وباب من 

أبواب اجلنة

4
امللك  له  له،  إله إال اهلل وحده ال رشيك  ال 

وله احلمد، وهو عل كل يشء قدير.
١٠٠ مرة يف 

اليوم

كانت له عدل عرش رقاب، 
يت  ِ تَِبت له مائة حسنة، وحمجُ وكجُ

عنه مائة سيئة، وكانت له حرًزا 
من الشيطان يومه ذلك حتى 

يجُميس، ومل يأت أحد بأفضل مما 
جاء به إال أحد عمل أكثر من 

ذلك
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5

اهلل  إال  إله  ال  العظيم،  العل  اهلل  إال  إله  »ال 
سبحان  اهلل،  إال  إله  ال  الكريم،  احلكيم 
العرش  ورب  السبع،  السموات  رب  اهلل، 

العظيم، احلمد هلل رب العاملني«.

مطلًقا
غفر اهلل لك وإن كان مغفوًرا 

لك

سبحان اهلل العظيم وبحمده6

ِرَست له نخلة يف اجلنةمرة واحدة غجُ

١٠٠ مرة
مل يأِت أحد يوم القيامة بأفضل 

مما جاء به إال أحٌد قال مثل 
ذلك، وزاد عليه
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الفهرس

املقدمة
القدو�س

8أوال: معنى القدوس
8الربكة

8الطهارة
١١ثانيا: ال قداسة مع ظلم

١3ثالثا: فادعوه هبا عبادة وعمال
د اسم القدوس! ١١3- ردِّ

ر عيوبك ٢١5- ادع اهلل أن يطهِّ
ر لسانك من الِغيبة 3١4- طهِّ

مة ر برصك من النظرة املحرنَّ 4١4- طهِّ
5١4- طهر نفسك من الظلم

١4رابعا: فادعوه هبا مسألة وطلبا
١5خامسا: حاسب نفسك تعرف ربَّك!

العظيم
٢٠أوالً: معنى العظيم

٢٠ثانًيا: من مالمح عظمة اهلل
١٢٠- عظيم يف وجوده

٢٢١- عظيم يف علمه
3٢١- عظيم يف قدرته

4٢١- عظيم يف سلطانه
5٢٢- يف إنفاذ حكمه

6٢٢- عظيم يف ذاته
٢٢ثالًثا: بني العظمة اإلهلية والبشية

٢3رابًعا: فادعوه هبا عبادة وعماًل 
٢3أوالً: تعظيم اهلل

١٢3- تعظيم ما عظنَّم اهلل من الزمان واملكان واألعامل والكالم
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٢٢3- الركوع بخضوع، واخلضوع بعد الركوع
3٢4- تعظيم أوامر اهلل

مات( 4٢6- تعظيم ما هنى اهلل عنه )تعظيم احلرجُ
٢8ثانًيا: تعظيم شعائر اهلل

٢9- القرآن
٢9- الكعبة

٢9- النبي
٢9- الصالة

٢9ثالًثا: تعظيم كالم اهلل
٢9رابًعا: اخلري العميم يف ذكر اسم اهلل العظيم

3١خامًسا: فادعوه هبا مسألة وطلًبا
3٢سادًسا: حاسب نفسك تعرف ربك

املهيمن
36أوالً: معنى اسم اهلل املهيمن

١36- الرقيب أو الشهيد
٢36- العليم
337- القدير

437- املهيمن هيمنة شفقة ورمحة
ن من حوله من اخلوف 538- من أمنَّ

39ثانًيا: املعجزات.. دليل هيمنة
39- النهر يسمع له ويطيع
4٠- النار تسمع له وتطيع

4٠ثالًثا: فادعوه هبا عبادة وعماًل
١4٠- التوكل عل اهلل وعدم التعلق باألسباب

4٠- التوكل يف حفظ الدنيا
4٢- التوكل يف حفظ اإليامن

٢43- طلب األمان من خويف الدنيا واآلخرة
343- مراقبة اهلل

443- تكيم رشع اهلل
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44رابًعا: فادعوه هبا مسألة وطلًبا
44خامًسا: حاِسب نفسك تعرف ربَّك

العزيز
48أوالً: أضالع العزة الثالثة

48ثانًيا: معنى العزيز
48املعنى األول: الندرة ونفاسة القدر

49املعنى الثاين: القوة والغلبة
5٠املعنى الثالث: املجُِعزُّ

54ثالًثا: فادعوه هبا عبادة وعمال
54األول: توحيد التوكل

55الثاين: كامل التنزيه
55الثالث: ترصيف القلوب

56الرابع: عزة املؤمن
57اخلامس: التواضع للمؤمنني

58رابًعا: فادعوه هبا مسألة وطَلًبا
58خامًسا: ملاذا العزيز مع الرحيم؟!

59سادًسا: حاسب نفسك تعِرف ربَّك
اجلبار

64أوالً: معنى اسم اهلل اجلبار
64األول: اإلصالح

65الثاين: اإلكراه والقهر
66الثالث: االرتفاع واالمتناع والعلو والشموخ

66الرابع: املتكرب
66ثانًيا: فادعوه هبا عبادة وعماًل

١66- عليك بالدعاء باسم اهلل اجلبار )واجربين(
٢68- ال تنازع اهلل جربوته وال كربياءه

369- اعتزنَّ به
ل عل اجلبار واحتِم به 47٠- توكنَّ

57٠- حمبة اجلبار
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67١- اجرب كرس املنكرسين
7١ثالًثا: فادعوه هبا مسألة وطلًبا

7٢رابًعا: حاِسب نفسك تعِرف ربَّك
املتكرب

76أوالً: معنى اسم اهلل املتكرب
ه عن صفات خلقه 76األول: املنزنَّ

76الثاين: الكربياء وهو االمتناع والرتفع عن االنقياد
ه عن الظلم 77الثالث: املجُنزنَّ

77الرابع: تكربنَّ عن كل نقص وسوء
79اخلامس: املتكربِّ عل عتاة خلقه واجلبابرة

79ثانًيا: فادعوه هبا عبادة وعماًل
١79- تواَضْع للخلق
٢8٠- تواَضْع للحق

38٢- اعتذر إن أخطأت
483- أيِقن بقصم اهلل للجبارين

583- تعلنَّق باهلل وحده
683- ابغض الكرب

84ثالًثا: فادعوه هبا مسألة وطلًبا
85رابًعا: حاِسب نفسك تعِرف ربَّك

امللك
9٠أوالً: معنى اسم اهلل امللك
١9٠- صفات امللك

٢94- صفات العبد اململوك
395- عالقة العبد اململوك بملك امللوك

98ثانًيا: فادعوه هبا عبادة وعماًل
98الواجب األول: ادفع رضيبة األمالك

99الواجب الثاين: ازهد يف امللك
١٠٠الواجب الثالث: عزة النفس

١٠١الواجب الرابع: جمِّد اهلل باسم )امللك(
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م رشع اهلل ال األهواء ١٠٢الواجب اخلامس: حكِّ
١٠3الواجب السادس: اصرب عل البالء

١٠3الواجب السابع: الدعاء
١٠3 الواجب الثامن: توكل عل مسبِّب األسباب ال األسباب

١٠5الواجب التاسع: النهي عن التسمي بملك األمالك أو شاِهنْشاه
١٠5ثالًثا: فادعوه هبا مسألة وطلًبا

١٠6رابًعا: حاِسب نفسك تعِرف ربَّك
الرقيب

١١٠أوالً: معنى اسم اهلل الرقيب
١١٠- الرقيب من الرقابة

١١٢- الرقيب بمعنى احِلفظ
١١3ثانًيا: فادعوه هبا عبادة وعماًل

١١١4( راقب خواطرك
٢١١4( راقب نّياتِك

3١١6( راِقب لسانك
4١١7( راِقب معاصيك

5١١8( راقب أعاملك
6١١9( اطمئن وال تضطرب

١١9ثالًثا: فادعوه هبا مسألة وطلًبا
١٢٠رابًعا: حاِسب نفسك تعِرف ربَّك

املحيط
١٢4أوالً: معنى اسم اهلل املحيط

١٢4- اإلحاطة يف املكان
١٢5- اإلحاطة يف العلم

١٢8ثانًيا: فادعوه هبا عبادة وعماًل
١١٢8- دعاء من أحاط علاًم بام يف سعادتك ونفعك

٢١٢8- دعاء اهلموم واألحزان
3١3٠- عدم اليأس بانتشار الظلم وقهر املؤمنني

4١3٠- استهن بقوة املجرمني
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ل عليه 5١3٠- مهابة اهلل والتوكُّ
١3١ثالًثا: فادعوه هبا مسألة وطلًبا

١3٢رابًعا: حاِسب نفسك تعِرف ربَّك
العليم

١36أوالً: معنى اسم اهلل العليم
١36الوجه األول: العلم الشامل
١37الوجه الثاين: يعلم املستقبل

١38الوجه الثالث: ال يعلمون علاًم إال بتعليمه
١38الوجه الرابع: وال حييطون به علام

١38الوجه اخلامس: قلة علم البرش بالنسبة لعلم اهلل
١39الوجه السادس: علم اهلل ال يعرتيه نقص من نسيان أو جهل

١39الوجه السابع: مفاتح الغيب
دور ١4٠الوجه الثامن: يعلم خائنة األْعنيجُ وما ختفي الصُّ

١4٢ثانًيا: فادعوه هبا عبادة وعماًل
١١4٢- تواضع

٢١43- خشية اهلل
3١43- اإلخالص

4١44- ادعجُ اهلل باسم )العليم( 
١45ثالًثا: فادعوه هبا مسألة وطلًبا

١45رابًعا: حاِسب نفسك تعِرف ربَّك
ذو اجلالل واالإكرام

١5٠أوالً: معنى اجلالل واإلكرام
١5١ثانًيا: كيف غرسه يف القلب

١5١- أهم ذكر بعد الصالة
١5١- األمر بمالزمة الذكر به مطلًقا

١5٢ثالًثا: فادعوه هبا عبادة وعماًل
كر والدعاء به ١١5٢- مداومة الذِّ

٢١53- ثالث من عالمات إجالل اهلل
3١53- اجتناب الصغائر
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4١55- العبادة بدافع اإلجالل أعل العبادات
١56رابًعا: فادعوه هبا مسألة وطلًبا

١57خامًسا: حاِسب نفسك تعِرف ربَّك
القاب�س البا�صط

١6٢أوالً: معنى اسم اهلل القابض الباسط
١63األول: القبض والبسط يف األرزاق
١65الثاين: القبض والبسط يف األرواح

١65- وحشة العايص البعيد
١68- وحشة الطائع القريب

١69ثانًيا: فادعوه هبا عبادة وعماًل
١١69( ادفع زكاة البسط

٢١7٠( توكل عل اهلل وحده
3١7٠( البس ثوب الرضا

4١7١( َتواَزن
5١7٢( حماسبة نفسك

١7٢ثالًثا: فادعوه هبا مسألة وطلًبا
١73رابًعا: حاِسب نفسك تعِرف ربَّك

القدير
١78أوالً: معنى اسم القدير

درة ١78- القدير من القجُ
١79- القدير من التقدير

١79ثانًيا: من معامل قدرة اهلل
١88ثالًثا: فادعوه هبا عبادة وعماًل

١١88( اصدق التوكل عليه
٢١88( باب عزة املؤمن

3١88( ال تظلم
4١9٠( اقهر املستحيل

5١9٠( ال تغرت بقدرتك
6١9١( اقتبس من عفو اهلل عند املقدرة
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7١9١( تقق بعجزك تقتدر
ن باملغفرة وال تستبِعد العفو 8١93( تيقنَّ

9١93( اغرتف من حمبة القدير
ه ١٠١94( سلِّم لقَدر اهلل خريه ورشِّ

١94رابًعا: فادعوه هبا مسألة وطلًبا
١95خامًسا: حاِسب نفسك تعِرف ربَّك

احلكيم
٢٠٠أوالً: معنى اسم احلكيم

٢٠٠املعنى األول: احلكيم من احلجُكم
٢٠٠املعنى الثاين: احلكيم من اإلحكام

٢٠١ثانًيا: من نامذج حكمته
ام أو صالحهم ٢٠١- حكمة اهلل يف فساد احلجُكنَّ

٢٠٢- حكمة اهلل يف احلفظ والنسيان
٢٠٢- حكمة اهلل يف رصف اهلداية عن أقوام

٢٠٢- حكمة اهلل يف إقامة احلدود
٢٠4- حكمة اهلل يف بسط الرزق وقبضه

٢٠4- حكمة اهلل يف خلق املرشكني واملعاندين
٢٠5- حكمة اهلل يف ابتالء املؤمنني

٢٠8- حكمة اهلل يف تأخري إجابة الدعاء
٢١3- اجلزاء من جنس العمل

٢١4ثالًثا: فادعوه هبا عبادة وعماًل
٢١4- التسليم للحكيم

٢١4- الرضا بقضاء اهلل وقدره
٢١6- سل اهلل احلكمة

٢١7رابًعا: فادعوه هبا مسألة وطلًبا
٢١8خامًسا: حاِسب نفسك تعِرف ربَّك

العلي االأعلى
٢٢٢أوالً: معنى اسم العيل واألعىل

٢٢٢- علو القدر
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٢٢٢- علو القهر
٢٢٢- علو الذات

٢٢3ثانًيا: فادعوه هبا عبادة وعماًل 
١٢٢3- خضوع املوىل للرب األعل

٢٢٢4- عدم العلو يف األرض بغري احلق
3٢٢4- سبِّح اسم ربك األعل
4٢٢6- ليكن األعل يف قلبك
5٢٢7- ابَتِغ وجه ربِّك األعل

6٢٢7- علو املؤمنني
7٢٢8- تواضع للمؤمنني
٢٢8ثالًثا: فادعوه هبا مسألة وطلًبا

٢٢9رابًعا: حاِسب نفسك تعِرف ربَّك
احلــق

٢34أوالً: معنى اسم اهلل احلق
٢34األول: الوجود الثابت.
٢34والثاين: املقصود النافع.
ف عىل اهلل هبذا الدعاء ٢35ثانًيا: تعرَّ

٢37ثالًثا: فادعوه هبا عبادة وعماًل
١٢37( اعرف احلق

٢٢37( ال تقرصِّ يف العمل باحلق
3٢38( ال يلتبِس عليك احلق

4٢39( الزم أهل احلق
5٢39( اثبت عل احلق

6٢4٠( انطق بكلمة احلق
7٢43( اعِدل وال تظلم

8٢43( تواصوا باحلق واصربوا عليه
9٢43( ثق يف وعد احلق

١٠٢44( إياك والوهم
١١٢45( تواضع للحق مع االنقياد له
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١٢٢46( اصدق التوكل عل )احلق(
١3٢46( ثق أن احلق ينرص أولياءه

١4٢46( استمتع باليقني
٢47رابًعا: فادعوه هبا مسألة وطلًبا 

٢48خامًسا: حاِسب نفسك تعِرف ربَّك
القوي املتني

٢5٢أوالً: معنى اسم اهلل القوي املتني
٢53ثانًيا: فادعوه هبا عبادة وعماًل

١٢53( القوة النفسية اهلائلة
٢٢54( ال انحياز لقويٍّ إن كان عل باطل

3٢54( ال ختف أحًدا؛ ألن اهلل أقوى
4٢55( وكفى باهلل نصرًيا

5٢55( عدم اليأس
6٢56( ال تستِعن إال باهلل

7٢57( وجوب تصيل القوة مع األمانة
٢59ثالًثا: فادعوه هبا مسألة وطلًبا

٢6٠رابًعا: حاسب نفسك تعرف ربك
ا�صم اهلل االأعظم

٢64أوالً: تفاضل األسامء احلسنى
٢64ثانًيا: ما هو اسم اهلل األعظم

٢66ثالًثا: هل اإلجابة حمصورة عىل االسم األعظم؟
االأذكار

٢68أوالً: أذكار األحوال والصباح واملساء
٢7٢ثانًيا: أدعية جامعة مأثورة

٢75ثالًثا: أذكار مأثورة عامة
٢78فهرس الكتاب



مت حبمد اهلل


