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مقـدمـة
استفتح كتايب بما كان ابن اجلوزي - رحمه للاهَّ - ين�ايج ربه به فيقول :

رب عنك، وال عين�ًا تنظر إىل علوم تدّل عليك، وال يدًا تكتب  ) إلهي ال تعذب لســانًا يخُ
حديث رسولك؛ فبعزتك ال تدخلين النار ( .

قــال عــز مــن قائــل: چ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
ی  ی   جئ  حئ  مئ       ىئيئ  جب  حب  خب   مب  ىب  چ ]لقمان:27[

وللاهَّ لو كان البحر محابر والسموات الســبع واألرضون دفاتر فلن تفي يف تدوين 
فضلــه وأفضالــه ولــن تبلغ يف بي�ان عظمته وكم للهَّ مــن آية ممــا يبصره العبــاد وما ال 
يبصرونه، وتفىن األعمار دون اإلحاطة جبميع تفاصيلها، ولكن أكــر الناس ال يفقهون. 
ْول للاَّ َعزَّ َوَجلَّ 

َ
َم - َع��ْن ق ى للاَّ َعَلْيِه َوآِلِه َوَس��لَّ ِبّ - َصلَّ اَل : ُس��ِئَل النَّ

َ
اس ق )َع��ْن ِاْبن َعبَّ

ْدره ِإلَّ 
َ

ر ق َدَمْيِه َواْلَعْرش َل ُيَقدِّ
َ

اَل ُكْرِسّيه َمْوِضع ق
َ

زب  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئېئ رب  ق
للاَّ َع��زَّ َوَجلَّ ( فإنه ال أحد يقدر أن يصف العرش ويصف عظمتــه إال للاهَّ عز وجل  ألن 
مقداره عظيم ..وهذا يدل على كمال عظمته وســعة سلطانه، إذا كان هذه حالة الكريس 
أنه يســع السموات واألرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، والكريس ليس أكرب 
مخلوقات للاهَّ تعاىل، بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما ال يعلمه إال هو، ويف عظمة 
هذه املخلوقات حتار األفكار وتكل األبصار، وتقلقل اجلبال وتكع عنها فحول الرجال، 

فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من احلكم واألسرار ما أودع..

عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كنهه.. أشــرقت لنــور وجهه 
الظلمات واســتن�ارت له األرض والسماوات وصلحت عليه جميع املخلوقات ضاعت 
األفكار وطاشــت العقول وكلت األلســنة عن العبارة عن بعض املخلوقات فاللهَّ أعلى 
وأعظم آمنا باللهَّ واشــهد  بأنا مســلمون. إن فيما أودع للاهَّ يف مخلوقاته ما يستنطق األفواه 
بالتسبيح، ويمأل القلوب إجالاًل من معرفة حكمته وقدرته، وما به يعلم العاقل أنه لم يلق 
ه يف كل مخلوق حكمة باهرة، وآية ظاهرة وبرهان قاطع يدل على  ــدى، فللهَّ عبث�ًا ولم يرتك سخُ

أنه املنفرد بكل كمال، وأنه على كل يشء قدير وبكل يشء عليم، قد خلق اخللق ليعبدوه. 
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نجزاِت احلضارة  م يف نفوس بعض الناس قدرخُ قوى األرض البشرّية، حني رأوا مخُ عظخُ
الماّديــة ونت�اِجها العليم، من هندســِة الصفات الوراثي�ة إىل االستنســاخ إىل الصواريِخ 
روب املدافع والقنابل. هذا التطّورخُ السريع، والنموُّ  العاِبرة للقاّرات إىل حرب الّنجوم وضخُ
الكبريخُ يف آلّيات التقّدم الماّديِّ الرتيق يف علوم الصناعــة؛ الذي بلغ يف زمانن�ا -هذا- مبلغًا 
يفوق الوصف، فهذه املراكب البحرية والربية واجلوية، وهذه اآلالت احلربي�ة احلديث�ة 

اليت تبهر العقول؛ بدقة صنعتها ووفرة منجزاتها، وأدائها لوظيفتها أداًء محكمًا دقيقًا، 

إذا كانت هذه املواهب والقدرات والفهوم والعقول هي خلق من خلقه، ورزق من 
رزقه فكيف بقدرة ماحنها؟ وعلم معطيها؟ وعظمة واهبها سبحانه وتعاىل .؟!!!!!!!

چ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چ ]اإلسراء:85[ فما بالك أيها اإلنسان لو جمعت 
علوم األولني واآلخرين وقال لك رب العاملني »وما أوتيتم من العلــم إال قليال«  فعلوم 
ابط القائم بني  ات وعوالــم مختلفة، والرتهَّ قة بما خلق من أكوان وَمَجرهَّ للاهَّ عزهَّ وجل املتعلِّ
جميع املخلوقات، أوســع وأعقد من أن حتيط بهما عقول البشر فرادى ومجتمعني، وهم 
اهر  عهما واالســتفادة منهما. وللاهَّ عزهَّ وجــل عالم بالظهَّ ون بالتايل لدراســتهما وتتبُّ مدعــوُّ
والباطن، وعلمه شامل للمايض واحلاضر واملستقبل حييط جبميع الكائن�ات يف احلياة 
ة علمه يب�دو  الدنيــ�ا ويف اآلخرة، ويشــمل مــا نعلمه وما جنهله؛ وأقرب مثال على شــموليهَّ
ذي اســتطاع بواســطة عقله أن  ، والهَّ ذي هو من خلــق للاهَّ واضحــًا يف اإلنســان نفســه، الهَّ
هلــه ألن يطلق قمرًا صناعيــًا يرصد ما جيري 

َ
يصــل إىل مســتوى رفيع مــن العلم واخلربة أ

ة شديدة، ثمهَّ يعيد إرسال الصور إىل املحطات األرضية وهي يف 
هَّ

ره بدق حتت مساره، ويصوِّ
دة. فإذا كان األمر  غاية الوضوح، دون أن يغيب عنه يشء من تفاصيل هذه العملية املعقهَّ
بالنسـبة لإلنسـان املخلوق ـ على ضعفـه ـ كـذلك، فما بالك بالنسبة للخالق العظيم 

ا خلق؟  ات بأعدادها الالمتن�اهية؟! فهل يعقل أن يغيب عنه يشء ممهَّ ذي خلق املجرهَّ الهَّ

چ ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب   جت  حت  خت   مت  
ىت     يت  جث             مث  ىث   چ ]يونس:61[

ويجــب على املســلمني أن يعلمــوا أن ما وصلــوا إليه من تقــدم يف مجاالت احلياة 
ال يمكن أن حيصل لوال تعليم للاهَّ عز وجل، فلو شــاء لســلبهم العلم، وكانوا جاهلني 
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ويت العبــاد من علم وقدرة 
خُ
بمصاحلهم، ولكنه تعاىل منهَّ عليهم بالعلم والقدرة، ومهما أ

فإنه يسرٌي جدًا بالنسبة إىل علم للاهَّ وقدرته.

فعلين�ا أن نعترب بهذه الوســائل احلديث�ة، على كمال للاهَّ علمًا وقــدرًة ورحمة، وأنه 
وحده اخلالق لهذه األمــور كلها: چڭ  ڭ  ۇ  ۇ ۆچ ]الصافات:96[ فهو الذي 
مهم، ومنهَّ عليهم  هــم وفههَّ أبــدع هذه الصناعات، وهو الذي خلــق صانعيها، وهو الذي دلهَّ

باإلدراك والعلم والعقل، چ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  چ ]األنعام:137[ 

 للاهَّ هو الرب الذي تألهه القلوب، وحتن إليه النفوس، وتتطلع إليه األشواق، وحتب 
وتأنــس بذكره وقربه، وتشــتاق إليه، وتفتقر إليه املخلوقات كلها، يف كل حلظة وومضة، 
وخطرة وفكرة يف أمورها اخلاصة والعامة، والصغرية والكبرية، واحلاضرة واملستقبلة، 
فهو مبديها ومعيدها، ومنشــؤها وباريها، وهي تدين له سبحانه، وتقر وتفتقر إليه يف كل 

شئونها وأمورها .. إنه للاهَّ العظيم ..

» وهو العظيم بكل معىًن يوجب التعظيم ل حيصيه من إنسان «
 » لمــاذا احلديث عن للاهَّ أهل العظمة والكربياء؟ ألن احلديث عنــه أعظم كالم، 
؟ ألن القرآن كله جاء يف احلديث عنه يف  وأجمع كالم، وأحلى كالم، لماذا احلديث عن للاهَّ
عظمته يف خلقه يف أمره يف نهيي�ه يف قضائه يف تصريفه يف تدبريه. لماذا احلديث عن عظمة 
؟ ألن عظمة العظيم العزيز اجلبار ضعفت يف قلوب كثري من البشر، فاعتدوا على  للاهَّ
، وتن�اســوا  محارم للاهَّ وطغوا، وفرطوا يف جنب للاهَّ وبغوا، فضعفت يف قلوبهم هيب�ة للاهَّ
، وما قدروا قوة للاهَّ وبطش للاهَّ – كما سيأيت بي�انه  ، وتغافلوا عن جربوت للاهَّ ســطوة للاهَّ
-، فها حنن اليوم نتكلم عنه واحلياء يمأل وجوهنا، واخلجل يعــم قلوبن�ا، فمن حنن حىت 
نمدحه أو نمجده أو نثين عليه لكن نقدم العذر بني يديه أنن�ا ال نستطيع أن نتكلم عن 
كل عظمته أو حنيط بها قدرًا وعلمًا، وما ذكرناه يف كتابن�ا هذا ما هو إال ذرة يف عظمته، 
بد  « وبي�انا لنســمة من جالله وهيبت�ه فاللهَّ أحق من مدح وأجل من ذكر وأعظــم من عخُ

 

                                ]من محاضرة : سبحانك ما أعظمك إعداد : فيصل الشدي بتصرف يسري للمناسبة[

، وال حديث أحســن من احلديث عنه، فذكــره دواء، وكتابه  ال يشء أعظم من للاهَّ
شفاء، واتب�اع أمره جناء.
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َعَماء .. اس َعن الزُّ ث اْلنهَّ َظَماء، َوَيَتَحدهَّ اس َعن اْلعخُ ث اْلنهَّ َيَتْحدخُ

ْوت .. رَبخُ ْطَوة َواْلِعز َواجْلَ ة َواْلسهَّ وهَّ ْويِل اْلقخُ
خُ
اس َعن أ ث اْلنهَّ َوَيَتَحدهَّ

ْون .. ْدِركخُ ْون َواَل يخُ ْون َواَل َيْعَلمخُ اس اَل َيْفَقهخُ َوَلِكن .. َكِثرْيا ِمن اْلنهَّ

ر .. ن َتْذكخُ
َ
ْحَرى أ

َ
ْوىَل َوأ

خُ
َما  لِلهَّ َعز َوَجل ِمن َعَظَمة َباِلَغة .. ِهي أ

ْيــط ِبَهــا ِعْلــم َعْبد ..                                                                         ِ ن حيخُ
َ
ْعَلــى ِمــن أ

َ
َجــل َوأ

َ
ر ..  َوِهــي أ َســطِّ ن تخُ

َ
ْحــَرى أ

َ
ْوىَل َوأ

َ
َوِهــي أ

فاللهَّ تب�ارك وتعاىل عظيم يف ذاته .. عظيم يف أسمائه .. عظيم يف صفاته .. عظيم يف ملكه 
وســلطانه عظيم يف خلقه وأمره .. عظيم يف دين�ه وشرعه .. ذو امللك وامللكوت والكربياء 

والعظمة .                        

ومن عظمة للاهَّ سبحانه وتعاىل : أن قدره جاوز حدود اإلدراك واخليال والعقل حىت 
ال يتصور أحد اإلحاطة بكنهه وحقيقته تعاىل 

ــــلخُ خـائـــــٌب ومنك! وإاّل فـاملؤمِّ شـــــدُّ الركــائـــبخُ   إليك! وإاّل ال تخُ
ثخُ كـــــاذٌب َحدِّ وعنك! وإاّل فالمخُ ـــــــــٌع   ضيهَّ مـانخُ مخُ وفيك! وإاّل فالزهَّ

إليك! وإاّل ال تسيلخُ الســــواكبخُ لديك! وإاّل ال قراَر يطيـــــــــبخُ يل  
وكل سماع ال لقولك زالت

وكل عكوف ال إليـــــك جنايـــات وكل وقوف ال لبــابك خيبـــــــــــة  
وكل اجتـــــاه ال إليــــك ضــالالت وكل اهتمام دون وصـلك ضــائع  
وكل حديث عن سواك خطيئ�ات وكــــل رجـــاء دون فضـلـك آيس  
حـرارة اجلـمر واملحيم مـن اإلبـر سبحان من لو سجدنا باجلباه على  

و ال  العشري وال عشرًا من العشر لم  نبلغ  العشر من  مقدار  نعمته  
يــــا مـن لـه اخلـــالئــق تـصـمـــد يا  رب حمدا  ليس  غريك  حيمــد  
و رأيت بابك واسعـا ال يوصــــــد أبواب كل مملك قد أوصــــــدت  
ورىض النفوس بغري حبك باطـل سهر العيون لغري وجهك ضـــائع  
بالدمع خطت أو دم األجفـــــــان مهما كتبن�ا يف عــالك قصــائـــدًا  
وأجـــــل ممــا دار يف احلسـبـــــان فألنت أعظم من مدحيـــي كـــله  
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شكر وتقدير
قال صلى للاهَّ عليه وسلم : ) ال يشكر للاهَّ من ال يشكر الناس  ( ] أبو داود 4811 

والترمذي 2037 صحيح الجامع 7719[

وقال ابن أيب الدني�ا : أنشدين احلسني بن عبد الرحمن:

من أعلى من الشكر عنـد للاهَّ يف الثهَّ كر مزنلًة   لو كنت أعرف فوق الشُّ
شـكرًا على صنع ما أوليت من حسـن ـــــدًة   ـــــي مهنهَّ إذا منحتكـهـــــا منِّ
ملوليكـهـا شكرًا فلسـت بـشاكــر إذا أنـت لم تــزدد على كـل نـعمة  

 : وقال قال محمود الوراق رحمه للاهَّ

علي له يف مثلها جيب الـشـكـــــر  إذا كان شكري نعمــة للاهَّ نعمــة  
وإن طالت األيام واتصل العمـر  فكيف بلوغ الشكر إال بفضلــــه  
وإن مس بالضراء أعقبها األجــر  إذا مس بالسراء عّم ســرورهــــا  
تضيق بها األوهام والرب والبحـــر  ومــا مـنـهمــــا إال لـه فيــه مّنــــة  

فالنعمة حتتاج إىل شــكر، ثم إذا شــكرتها، فهي نعمة أخرى حتتاج إىل شكر ثان، وإن 
شكرت يف الثاني�ة، فهي نعمة حتتاج إىل شكـر ثالث، وهكــذا أبـــــــدا، قال تعاىل : چڤ   
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  ڃچ ]النحل:18[ فأول الشكر  وآخره 
لويل احلمد ومستحقه ذي الفضل العظيم  واملنن الوفرية له األسماء احلسىن والصفـــــات 
العال  فله سبحانه وتعاىل احلمد كله وله سبحانه وتعاىل الشكر كله ال منتـــهــى حلده وال 
حد ملنتهاه، له احلمــــــــد والشكر أوال وآخرًا ظاهرًا وباطنًا كما ينبغي جلالل وجه وعظيم 

سلطانه .

ومن جملة النعماء قويل لك احلمد لك احلمد موالنا على كل نعمـــة  
تعاليت ال يقوى على شكرك العبد فـال حمــد إال أن تمــــن بـنعمــــة  
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بعد شكر للاهَّ عز وجل  أرى لزاما علي أن أزيج الشكر بل أتقدم بوافر الشكر  إىل كل 
من ســاهم من أهل العلم يف إخراج الرسالة على هذا النحو سواء من علمهم وكتبهم أو 
بإبداء نصح ومشورة أو بمساعدة على تصحيح الرسالة وإبداء بعض املالحظات القيمة 
أو طبع ونشر، فإين وإن لم أذكر أسماءهم فإين معرتف لهم بالفضل واالمتن�ان، أجزل للاهَّ 

لهم األجر واملثوبة وصلى للاهَّ على نبين�ا محمد وآله وصحبه وسلم .

إذا لم يتغري حالك بعد علمك بعظمة العظيم جل جالله  فاتهم  نفسك، يا ضيعة 
العمر إن جنا السامع وهـلـك املسموع، ويا خيب�ة املسعى إن وصل التابع وهلك املتبوع .

تنبي�ه مهم للغاية : أيخ على درب احلق : ما  سنذكره  يف هذا الكتاب بعض عظمته 
ســبحانه وتعــاىل وإال فعظمة للاهَّ جــل جالله أجل من أن حييط بها علــم أو قلم أو عقل أو 

خيال أو تصور أو إدراك.

من القرآن الكرمي
زب پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ رب ]طه:14[

چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
چ  ی   ی   ی    ىئ   ىئىئ    ېئ      ېئ      ۈئېئ   ۈئ   ۆئ            ۆئ   ۇئۇئ   وئ     وئ    

]البقرة:255[ 

ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ      ڄ   ڄ      ڄ   چ 
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ       ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک   
ڭ    ڭ   ڭ     ۓۓ   ے   ے   ھھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ  
ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ      ۈ   ۆ        ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ٱ  ٻ  ٻ   ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ      ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  حئ   
ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ   
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ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  چ ]النمل:65-59[

تمثل احلوار الهادي الصريح، والتحديد املعجز، وهذا احلوار املؤثر يشمل على تلك األسئلة 
املحرية والبليغة املعجزة، فتأملها وتدبرها لتقف على يشء من عظمة الباري جل يف عاله.

ٿ   ٺ  ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ     ڀ   ڀ   پپ   پ     پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ   چ   
چ  ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ  

]األنعام:103-102[

گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ   ڈ      ڈ       ڎ   چ 
ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ ڱڱ  ڱ ں  ں ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھھ  
ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ   چ ]آل عمران: 

]27-26

چيب جت   حت  خت  مت ىت يتجث  مث ىث يث  حج  مجچ ]لقمان:28[

ڇچ  ڇ   چ   چ   چ     چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   چڦ  
]الشورى:53[

چ ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  چ ]األعراف:54[
چ ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀچ ]األنعام:14[

چ ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ وئۇئچ ]األنعام:164[

چ ک ک ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  ں  
ڻ ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ۋۋ 
ەئوئ  ەئ  ائ   ائ    ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   

وئۇئ ۇئ ۆئۆئۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئچ ]الزمر67-62[
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ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ  گ   ک   ک  چ 
ں   ں  ڻ  ڻ   چ ]هود:123[

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          پڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ]األنعام:3-1[
ۋ   ٴۇ   ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   چ 

ۋ  ۅ   چ ]غافر:57[
ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ 

چ  چ          چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ]الروم:8[

ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   چ 
ڑ  ک     ک  ک   چ ]الجاثية: 36 – 37 [

ولنا مع هذه اآليات وغريها وقفات .

مما صح من السنة النبوية واآلثار 
قال رســول للاهَّ  صلى للاهَّ عليه وسلم : ) قال للاهَّ عز وجل : الكربياء ردايئ  والعظمة 

إزاري  فمن نازعين واحدًا منهما قذفته يف النار ( ]رواه مسلم[ .

َنا َعَلى 
َ
َك، َوأ َنا َعْبدخُ

َ
ْنَت، َخَلْقَتيِن َوأ

َ
ْنَت َريبِّ ال ِإَلَه ِإال أ

َ
مهَّ أ هخُ وَل : اللهَّ ْن َتقخُ

َ
دخُ االْسِتْغَفاِر، أ ) َسيِّ

وءخُ َلَك ِبِنْعَمِتَك،  بخُ
َ
وءخُ ِبَذْنِب َوأ بخُ

َ
، أ وذخُ ِبَك َمْن َشرِّ َما َصَنْعتخُ عخُ

َ
، أ َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعتخُ

َماَت ِمْن َلْيَلِتِه، َكاَن 
َ
ْصِبحخُ ف وِقًنا َبْعَدَما يخُ ْنَت، َمْن قاَلَها مخُ

َ
وَب ِإال أ نخُ هخُ ال َيْغِفرخُ الذُّ ويِب ِإنهَّ نخُ اْغِفْر ذخُ

َ
ف

ِة ( ]رواه البخاري[ . نهَّ ْهِل اجْلَ
َ
ْوِقًنا ِبَها، َكاَن ِمْن أ ْمِس مخُ اَلها ِحنَي يخُ

َ
ِة، َوَمْن ق نهَّ ْهِل اجْلَ

َ
ِمْن أ

َمِتَك 
َ
َك َواْبنخُ َعْبِدَك َواْبنخُ أ مهَّ ِإينِّ َعْبدخُ هخُ َصاَبهخُ َهمٌّ َوَحَزٌن اللهَّ

َ
طُّ ِإَذا أ

َ
ــاَل َعْبٌد ق

َ
 ) »َمــا ق

ْيَت ِبِه  َو َلَك َسمهَّ لِّ اْســٍم هخُ َك ِبكخُ لخُ
َ
ْســأ

َ
َك أ َضاؤخُ

َ
َك َعْدٌل يِفهَّ ق ْكمخُ َناِصَييِت ِبَي�ِدَك َماٍض يِفهَّ حخُ

َثْرَت ِبِه يِف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك 
ْ
ْو اْسَتأ

َ
َحًدا ِمْن َخْلِقَك أ

َ
ْمَتهخُ أ ْو َعلهَّ

َ
ْنَزْلَتهخُ يِف ِكَتاِبَك أ

َ
ْو أ

َ
َنْفَسَك أ

خُ َعزهَّ َوَجلهَّ  ْذَهَب للاهَّ
َ
، ِإالهَّ أ ْزيِن َوَذَهاَب َهيمِّ وَر َصْدِري َوِجاَلَء حخُ ْلِب َونخُ

َ
ْرآَن َرِبيَع ق َعــَل اْلقخُ ْ َ

ْن جت
َ
أ
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اَلِء اْلَكِلَماِت؟  َم َهؤخُ ْن َنَتَعلهَّ
َ
ِ َيْنَبِغي َلَنا أ ــوَل للاهَّ وا: َيا َرسخُ الخُ

َ
َرًحا«، ق

َ
ْزِنِه ف ْبَدَلهخُ َمَكاَن حخُ

َ
هخُ َوأ َهمهَّ

«(  ]رواه أحمد وغريه[ . نهَّ َمهخُ ْن َيَتَعلهَّ
َ
نهَّ أ َجْل َيْنَبِغي ِلَمْن َسِمَعهخُ

َ
اَل: »أ

َ
ق

و ِعْنَد  َم  َكــاَن َيْدعخُ خُ َعَلْيِه َوَســلهَّ ى للاهَّ ِبهَّ َصلهَّ نهَّ النهَّ
َ
َما ) أ خُ َعْنهخُ اٍس َريِضَ للاهَّ َعــِن اْبــِن َعبهَّ

خُ َربُّ  خُ َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم، اَل ِإَلَه ِإالهَّ للاهَّ ، اَل ِإَلَه ِإالهَّ للاهَّ ِليمخُ خُ اْلَعِظيمخُ احْلَ اْلَكْرِب : اَل ِإَلَه ِإالهَّ للاهَّ
َماَواِت َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ( ]رواه البخاري[ . السهَّ

هخُ  لخُ
َ
ِبهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم َتْســأ اِطَمةخُ النهَّ

َ
َتْت ف

َ
اَل أ

َ
َرْيــَرَة ريض للاهَّ عنــه ق يِب هخُ

َ
َعــْن أ

َن�ا َوَربهَّ  ْرِض َوَربهَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َربهَّ
َ
َماَواِت َوَربهَّ األ مهَّ َربهَّ السهَّ هخُ ويِل : ) اللهَّ َقاَل َلَها قخُ

َ
َخاِدمًا ف

ٍء  لِّ يَشْ وذخُ ِبَك ِمْن َشــرِّ كخُ عخُ
َ
اِن أ

َ
ْرق يِل َواْلفخُ ِ

ْ
ْوَراِة َواإِلجن َل التهَّ زْنِ َوى َومخُ بِّ َوالنهَّ اِلَق احْلَ

َ
ٍء ف لِّ يَشْ كخُ

ٌء  َلْيَس َبْعَدَك يَشْ
َ
ْنَت اآلِخرخُ ف

َ
ٌء َوأ ْبَلَك يَشْ

َ
َلْيَس ق

َ
لخُ ف وهَّ

َ
ْنَت األ

َ
مهَّ أ هخُ ْنَت آِخــٌذ ِبَن�اِصَيِت�ِه اللهَّ

َ
أ

ْغِنَن�ا 
َ
ْيَن َوأ ا الدهَّ ِض َعنهَّ

ْ
ٌء اق وَنَك يَشْ َلْيَس دخُ

َ
ْنَت اْلَباِطنخُ ف

َ
ٌء َوأ َك يَشْ

َ
ْوق

َ
َلْيَس ف

َ
اِهرخُ ف ْنَت الظهَّ

َ
َوأ

ْسِلٌم[ . ْخَرَجهخُ مخُ
َ
ِمْن اْلَفْقِر ( ]أ

 ! ِ وَل للاهَّ عن أيب هريرة ريض للاهَّ عنه: أنهَّ أبا بكر الصديق ريض للاهَّ عنه قال: )َيا َرسخُ
ْرِض، 

َ
َمَواِت َواأل اِطَر السهَّ

َ
مهَّ ف هخُ ْل: اللهَّ اَل: قخُ

َ
. ق ْمَسْيتخُ

َ
ْصَبْحتخُ َوِإَذا أ

َ
نهَّ ِإَذا أ هخُ ولخُ قخُ

َ
ْريِن ِبَكِلَماٍت أ مخُ

وذخُ ِبَك ِمْن َشرِّ  عخُ
َ
ْنَت، أ

َ
ْن اَل ِإَلَه ِإالهَّ أ

َ
ْشــَهدخُ أ

َ
، أ ٍء َوَمِليَكهخُ لِّ يَشْ ــَهاَدِة، َربهَّ كخُ َعاِلَم الَغْيِب َوالشهَّ

هخُ ِإىَل  رهَّ جخُ
َ
ْو أ

َ
وءًا، أ  َعَلى َنْفِس سخُ

َ
ف رَتِ

ْ
ق

َ
ْن أ

َ
ْخَرى: »َوأ

خُ
ْيَطاِن وِشْرِكِه(. َويِف ِرَواَيٍة أ َنْفِس َوَشرِّ الشهَّ

َخْذَت َمْضِجَعَك(. ]الرتمذي )رقم:3392( 
َ
ْمَسيَت َوِإَذا أ

َ
ْصَبْحَت َوِإَذا أ

َ
ْلَها ِإَذا أ اَل: قخُ

َ
ْسِلٍم«. ق مخُ

حه األلباين يف صحيح الرتمذي )رقم:2701([. )رقم:3529(، أيب داود )رقم:5067( )رقم:5083(، وصحهَّ

ْيِل  ــاَم ِمْن اللهَّ
َ

َمــا أن النب صلى للاهَّ عليه وســلم ِإَذا ق خُ َعْنهخُ ــاٍس َريِضَ للاهَّ وعــن اْبِن َعبهَّ
هم لك احلمد أنت قّيوم السماوات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد  دخُ يقول: ) اللهَّ َيَتَهجهَّ
لك ملك السماوات واألرض وَمن فيهن، ولك احلمد أنت نور السماوات واألرض وَمن 
فيهن، ولك احلمد أنت رب السماوات واألرض، ولك احلمد أنت احلق ووعدك احلق 
ــون حق ومحمد صلــى للاهَّ عليه  ِبيُّ ولقاؤك حق وقولك حــق واجلنة حق والنــار حق والنهَّ
هم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك  وسلم حق والساعة حق .اللهَّ
خاصمت وإليك حاَكْمت، فاغفر يل ما قدمت وما أّخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت 

ر، ال إله إال أنت وال إله غريك( ]متفق عليه[. ؤخِّ م وأنت اْلمخُ َقدِّ اْلمخُ
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ْمد، َوَبَسْطَت  َلَك احْلَ
َ
َعَفْوت ف

َ
م ِحلمك ف ْمد، وَعظخُ َلَك احْلَ

َ
َهَديت ف

َ
ورك ف هم َتّم نخُ ) اللهَّ

جوه، وَجاهك خري اجلاه، وعطيتك  ْمــد، ربن�ا َوجهك أْكرم الوخُ َلَك احْلَ
َ
َيدك فأعطيت ف

يب املضطر وَتْكِشف 
خُ

َتْغِفر، جت
َ
ْعَص ربن�ا ف ر، وتخُ طاع ربن�ا فَتْشكخُ أفضل العطية وأهنأها، تخُ

َنّج ِمن الَكْرب، وتقبل التوبة، وتغفر الذنب ملن شئت، ال  ِقيم، وتخُ ّر، وَتْشِفي السهَّ الضُّ
ِص نعماءك قول قائل(  ]رواه ابن أيب شيب�ة من طريق عاصم بن ضمرة عن  ْ جَيزي آالءك أحد، وال حيخُ

علي ريض للاهَّ عنه[.

ْنَقْذَتَن�ا 
َ
ْمَتَنــ�ا َوأ َتَنــ�ا َوَهَدْيَتَن�ا َوَعلهَّ

ْ
ْمدخُ ِبَمــا َخَلْقَتَن�ا َوَرَزق َن�ا َلَك احْلَ مهَّ َربهَّ هخُ ِ اللهَّ ْمــدخُ لِلهَّ  ) احْلَ

اِة  َكَبتهَّ 
َ
َعاف ْهِل َواْلَماِل َواْلمخُ

َ
ْمدخُ ِباأل ْرآِن، َوَلَك احْلَ ْمدخُ ِباإِلْسالِم َواْلقخُ ا، ولَك احْلَ ّرَجْت َعنهَّ

َ
َوف

لِّ َما  اِتَن�ا، َوِمْن كخُ
َ
َعاف ْحَسْنَت مخُ

َ
َتَن�ا، َوأ

َ
ْرق مَنَن�ا  َوَجَمْعَت فخُ

َ
ْظَهْرَت أ

َ
َنا، َوأ

َ
َنا، َوَبَســْطَت ِرْزق وهَّ َعدخُ

ْنَعْمَت ِبَها 
َ
لِّ ِنْعَمٍة أ ْمدخُ ِبكخُ ْمدخُ َعَلى َذِلَك َحْمًدا َكِثرًيا َلَك احْلَ َلَك احْلَ

َ
ْعَطْيَتَن�ا، ف

َ
َن�ا أ ْلَناَك َربهَّ

َ
َسأ

ْو 
َ
ْو َشــاِهٍد أ

َ
ٍت أ ْو َميِّ

َ
ْو َحٍّ أ

َ
ًة، أ ْو َعامهَّ

َ
ًة أ ْو َخاصهَّ

َ
ْو َعالِنَي�ٍة، أ

َ
ْو ِســرٍّ أ

َ
ْو َحِديٍث، أ

َ
ِديٍم أ

َ
َعَلْيَن�ا يِف ق

 َحِديَث�هخُ قال ذلك  
َ
َسنخُ ِإَذا اْبَت�َدأ ْمدخُ ِإَذا َرِضيَت ( احْلَ ْمدخُ َحىتهَّ َتْرىَض  َوَلَك احْلَ َغاِئٍب، َلَك احْلَ

عب اإليمان[ . ]رواه البيهقي يف شخُ

أو كان مفروًضــا عـلـى األزمــــان فهو احلميد فكل حمــــٍد واقــــــع  
كل املحامد وصف ذي اإلحسـان هو أهلـــــه سبحانــــــه وحبـمـــده  
خبواطـــري وجوارحـــي ولســــاين فلــك املحــامد واملدائـــح كلهـــــا  
يرضيك ال يفــنــى علـى األزمــان ولك املحامد ربنــا حمــًدا كــمـــــا  
واملوجود بعد ومنتـهــى اإلمكــان ملء السمـاوات العـــال واألرض  
حمــــًدا  بغيـــر  نهايـــة  بزمـــــــان ممــــا تشـــاء وراء ذلــك كـلــــــــه  

]  ذكره ابن القيم يف نونيت�ه [

احلمد للهَّ الذي تواضع كل يشء لعظمته، احلمد للهَّ الذي استسلم كل شـيء لقدرته، 
احلمد للهَّ الذي ذل كل يشء لعزته، احلمد للهَّ الذي خضع كل شــــيء مللكه.

َنا 
َ
، َوأ ْمدخُ َلَك احْلَ

َ
ْيَت�هخُ ف وهَّ

َ
ِذي ق ِعيفخُ الهَّ َنا الضهَّ

َ
، َوأ ْمدخُ َلَك احْلَ

َ
ْيَت�هخُ ف ِذي َربهَّ ِغريخُ الهَّ َنــا الصهَّ

َ
) أ

ْعَزبخُ 
َ
َنا األ

َ
، َوأ ْمدخُ َلَك احْلَ

َ
ْلَتهخُ ف ِذي َموهَّ وكخُ الهَّ ْعلخُ َنا الصُّ

َ
، َوأ ْمدخُ َلَك احْلَ

َ
ْغَنْيَت�هخُ ف

َ
ِذي أ اْلَفِقريخُ الهَّ
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ِذي  َنــا اْلَعاِري الهَّ
َ
، َوأ ْمدخُ َلَك احْلَ

َ
ْشــَبْعَتهخُ ف

َ
ِذي أ ــاِغبخُ الهَّ َنا السهَّ

َ
، َوأ ْمدخُ َلَك احْلَ

َ
ْجَتهخُ ف ِذي َزوهَّ الهَّ

وْيَت�هخُ 
َ
ِذي أ َنا اْلَغاِئبخُ الهَّ

َ
، َوأ ْمدخُ َلَك احْلَ

َ
ِذي َصاَحْبَت�هخُ ف َساِفرخُ الهَّ َنا اْلمخُ

َ
، َوأ ْمدخُ َلَك احْلَ

َ
َكَسْوَتهخُ ف

َلَك 
َ
ِذي َشــَفْيَت�هخُ ف َنا اْلَمِريضخُ الهَّ

َ
، َوأ ْمدخُ َلَك احْلَ

َ
ــِذي َحَمْلَتهخُ ف اِجلخُ الهَّ َنــا الرهَّ

َ
، َوأ ْمدخُ َلــَك احْلَ

َ
ف

لِّ  َن�ا َحْمــًدا َكِثرًيا َعَلى كخُ ْمدخُ َربهَّ َن�ا َوَلَك احْلَ ، َربهَّ ْمدخُ َلَك احْلَ
َ
َجْبَت�هخُ ف

َ
ِذي أ اِعي الهَّ َنا الدهَّ

َ
، َوأ ْمــدخُ احْلَ

عب اإليمان[ . َحْمٍد ( ] محارب بن دثار رواه البيهقي يف شخُ

لِّ َمـــــــْن َمَلــــــْك ِمِليكخُ كخُ  ِإلـَهَنــــــا: َمـا أْعَدَلـــــــــْك 
ْمــــــَد َلــــــْك ْيَك ِإنهَّ احْلَ َلبهَّ ْيــــــتخُ َلــــْك  ْد َلبهَّ

َ
ْيَك، ق  َلبهَّ

َلــــــْك
َ
َما َخاَب َعْبـــــٌد َسأ ْلَك، اَل َشِريَك َلـــــْك   َوالمخُ

َلْواَلَك َيــــا َربِّ َهـَلـــــــــْك ْنَت َلــهخُ َحْيـثخُ َسَلـــــــْك 
َ
 أ

ْلــَك اَل َشــِريـــَك َلـــْك َواْلمخُ ْمـــــَد َلـــــــْك  ْيَك ِإنهَّ احْلَ َلبهَّ
َهـــــلهَّ َلــــــــــْك

َ
ـلُّ َمْن أ َوكخُ ــــلُّ َنـــــِبٍّ َوَمـَلـــــــــــــْك  كخُ

َلــــــــــْك
َ
ـى، ف ْو َلبهَّ

َ
ـــَح أ َسبهَّ َلـــــــــــــْك 

َ
لُّ َعْبـــــد َسأ َوكخُ

ْلَك اَل َشـــــِريَك َلــْك َواْلمخُ ْمــَد َلــــــــــْك  ْيَك ِإنهَّ احْلَ َلبهَّ
اِت يِف اْلَفــَلــــــْك احِبَ َوالسهَّ ْن َحَلـــــــــْك 

َ
ــــا أ ْيَل َلمهَّ َواللهَّ

ْغَفَلــــــْك
َ
ْخِطئًا َمـــا أ َيا مخُ ْنَسَلـــــْك  َعلى َمَجاِري اْلمخُ

ْيــر َعَمــَلـــــــــْك َواْخِتْم خِبَ َجــَلـــــــْك 
َ
ــــــْل َوَبـــاِدْر أ جِّ

َواْلِعزهَّ اَل َشِريَك َلــــــــــــْك ـْمــَد َلــــــــْك  ْيَك ِإنهَّ احْلَ َلبهَّ
ْعَمَة َلــــــــْك ْمَد َوالنِّ َواحْلَ ْلَك اَل َشِريَك َلـــــــْك  َواْلمخُ

 ]قيل أن أبو نواس لىب بها يف احلج[ .

، إال إذا  وللهَّ در القائــل : ) وللاهَّ الــذي ال إلــه إال هو األمة لن تقــوم إال إذا عظمت للاهَّ
وقرت ربها، إال إذا عبدت رب السماوات واألرض كما ينبغي ( .

وليتك ترىض واألنـــام غضــــاب فليتك حتلو واحلـيــاة مــريـــــــرة  
وبيين وبني العــــاملني خــــــــراب وليت الذي بيين وبينك عامــــــر  
فكل الذي فـوق الــرتاب تـــــراب إذا صح منك الود يا غايــة املنـى  
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و الصحــايب اجلليل خبيب بن عدي ريض للاهَّ عنه يقول عندما صلبه الكفــار ليقتلــوه:

أي جنٍب كـان يف للاهَّ مضجعــــي قَتل مسلما على  
خُ
ولست أبايل حني أ

يـبارك على أوصـال شلــٍو ممـزع وذاك يف ذات اإلله وإن يـــــشــــأ  

وصدق من قال : » كفاين عزًا أن تكون يل ربًا، وكفاين فخرًا أن أكون لك عبدًا «

لو أعلم أن  لـقــياك يقـتـلين ألحـضـرت عـند اللـقـاء أكـفـانـي، ولو أعلم  أن احللم 
فيك جيمعين ألغمضت طوال الدهر أجفاين، للاهَّ النمل من ذكره .. 

اذكره يف نفسك أيخ املسلم ليذكرك يف نفسه، أذكره يف مأل ليذكرك  يف مأل خري منه، 
، للاهَّ  كريم االسم عليُّ  اذكره وأكر من ذكره ليمأل قلبك طمأنين�ة وراحة وقلها : يا للاهَّ
الوصف .. ســبحت له الســموات واألرض ومن فيهن .. ويف احلديث القــديس :) من 
. ] 7 ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفس ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم ( ]البخاري405

سبحان للاهَّ وحبمده، ، سبحان للاهَّ العظيم

أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته، أشرف الرتب وأفضل القرب إذا سبحته، 
، فيا من يبحث عن  أرفع املقامات وأعظم الدرجات إذا شــكرته، أحلى حياة يف طاعة للاهَّ
الســعادة ويا من يبحث عــن الطمأنين�ة، ويامن أغلقت دونه أبواب امللوك واألغني�اء، 
يامــن داهمته اخلطوب واألحزان، يامن كــان املرض له رفيقا فأعياه، العالج بني يديك 
وما أجمله من عالج، حني يكون قرب من للاهَّ وأنــس باللهَّ ورضا للهَّ ورضــا بقضاء للاهَّ 

وقدر للاهَّ .

« ما أعظمها من  « ما أجملها من كلمة ! »للاهَّ ، »للاهَّ أحب��ايب: ما أجمل احلياة مع للاهَّ
« كم من السكين�ة نشعر بها  كلمة ! ما أحســنها من كلمة .. ما أعذبها من حروف .. »للاهَّ

عند نطقها .

هل تعلم !..

؟!.. وفيه وحشــة ال تزيلها، إال  أن يف القلــب شــعث ال يلمــه، إال اإلقبال علــى للاهَّ
األنس به؟!.. وفيه حزن ال يذهبه، إال االجتماع عليه، والفرار منه إليه؟!.. وفيه آهات 
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وحســرات ال يطفئهــا، إال الرضا بأمــره ونهيــه؟!.. وفيه فاقــة ال يســدها، إال محبت�ه، 
واإلنابة إليه وتعظيمــه ومراقبت�ه واحلياء منه، واملداومة على ذكره، واإلخاص لــه؟!.. 

ولو أعطي الدني�ا وما فيها، لم تسد تلك الفاقة منه أبدًا؟!.. ] أهـ مدارج السالكني 333/2 [

إذا اســتغىن الناس بالدني�ا فاســتغن أنت باللهَّ .. وإذا فرحوا بالدني�ا فافرح أنت  باللهَّ 
..وإذا أِنســوا بأحبابهم فاجعل أنسك باللهَّ .. وإذا تعرفوا إىل ملوكهم وكربائهم وتقربوا 
إليهم لين�الوا بهم العزة والرفعة، فتعرف أنت إىل للاهَّ وتودد إليه، تن�ال بذلك غاية العز 

والرفعة ] ابن القيم الفوائد:152 [

القلب ال يصلح وال يفلح وال ينعم وال يسر وال يلتذ وال يطيب وال يسكن وال يطمنئ؛ 
إال بعبادة ربه وحده، وحبه واإلنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من املخلوقات، لم 
يطمنئ، ولم يســكن إذ فيه فقر ذايت إىل ربه من حيث هــو معبوده ومحبوبــه ومطلوبة 

وبذلك حيصل له الفــرح وهذا ال حيصل إال بإعانة للاهَّ له فهــو دائما مفتقر إىل زب ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  رب ]الفاتحة:5[ ]العبودية البن تيمية بتصرف[                                                              

 ، ، وال يفرح بما حصل له دون للاهَّ املؤمن ال يقنع من للاهَّ بأمر يســكن إليه دون للاهَّ
، وال يفرح إال  ، وال يفتقر إال إىل للاهَّ ، وال يســتغين إال باللهَّ وال يأىس على ما فاته ســوى للاهَّ
، وكله  ، وكله للهَّ ، فكله باللهَّ ، وال ياف إال من سقوطه من نظر للاهَّ بموافقته ملرضاة للاهَّ

، وسريه دائمًا إىل للاهَّ . ] املدارج ابن القيم [ مع للاهَّ

ملاذا  سطرت هذا السفر ؟!!!
مــا عملنا هذا إال إرضاء للهَّ تبــارك وتعاىل بالتقـــرب إليه ببي�ان جانب من  جوانب 
عظمته سبحانه وتعاىل  وليس هناك أحســــــــن مـن هذا وال أجل وال أعــــظم من إيقاف 
أهــــــل العصــر على يشء من جليل قدرته وعظيــم  صنعته ورغبة مّنا بتثبيت اإليمان يف 
قلوبن�ا وقلب كل مؤمن، فإين أرى أن من أعظم أســباب هداية احليارى ورجوع العاصني 
هو الوقوف على عظمة اإلله تب�ارك وتعالــى واستشعار القلوب لهيب�ة الرب عز وجل 

وكي يكون حجة داحضة يف وجه كل جاحد.

“هذا املوضوع حيتاج إليه الكبري والصغري والرجل واملرأة ال سيما يف هذا الزمان الذي 
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تكاثرت فيه الفنت وصار اإلنســان يستطيع أن يصل إىل املنكر وهو يف قعر بيت�ه دون أن 
يشعر به أحد، وصار اإلنسان يستطيع أن يطوف يف أنواع الضالالت والشبهات وينظر يف 
العقائد الفاسدة واملواقع والقنوات اليت تبث الشبهات فتضلل الناس وتشكك اإلنسان 
يف عقيدته ودين�ه وهو يف بيت�ه بعد أن كان الناس ال يســتطيع الواحد منهــم أن يصل إىل 
مطلوبــه من ذلك إال بألــوان االحتي�ال والصعوبات، ولربمــا تعجزه وتقعــده احليلة فال 
يســتطيع أن حيقق مطلوبًا لنفسه الذي تشــتهي وتهوى، واليوم أيها األحبة ال عاصم من 
أمر للاهَّ إال من رحم جيلس املرء وهو يف بيت�ه يمكن أن يفعل ما يشاء ينظر إىل ما يشاء بل 
يمكن لهذا اإلنسان أن يمارس كل ما ال يرضاه للاهَّ تب�ارك وتعاىل دون أن يشعر بذلك أحد 
مــن الناس، أصبحنا أيها األحبة نتقلب يف فنت جتعل احلليم حريانًا، يف حني أصبح كثري 
ممن جاوزوا ســن ما يسىم باملراهقة عادوا بعد ذلك إىل حال كان جيب أن يزنهوا أنفسهم 
عنها بعد اكتمال العقل والنضج وصار له من الذرية ما يكون حاجــزًا من أن ينظر أو أن 
يفعل ما ال يليق خوف العواقب السيئ�ة اليت لربما نزلت بأهل بيت�ه، حىت كرت الشكاية 
من الزوجات على األزواج، انتكس كثري ممن كان يرتاد املســاجد ويظهر عليه سيما 
الصاحلني انتكس على عقبه والســبب أنه عرض نفسه للفتن�ة أواًل فلم ينجو منها آخرًا، 
ولذلك فإن يف مثل هذه األوقات أيها األحبة ال بد من احلديث عن عظمة للاهَّ عز وجل اليت 
تورث مراقبة للاهَّ عز وجل  وخشــيت�ه إن القلوب إذا استشعرت عظمة ملك امللوك ملكها 
اخلوف منه تب�ارك وتعاىل .. واخلشــية .. والرهبة  لم تعصه وأن نكرر هذا احلديث يعظ 
به اإلنســان نفسه. حينما يتحدث ويعظ به إخوانه ويرتدد ذلك يف مجالســنا حين�ًا بعد 
حني فإن هذه القلوب حيصل لها ما حيصل من أنواع الغفلة شــرود وقد ركبت يف النفوس 
محبة الشهوات كما أن الفنت خطافة وقد حيمل اإلنسان حب االستطالع على أن يرد 
موارد الهلكة فتعلق الشبه يف قلبه ثم ال يستطيع بعد ذلك اخلالص منها وأعرف من هذا 

أمثلة كثرية” ]من محاضرة قيمة بعنوان : مراقبة للاهَّ خلالد السبت، بتصرف يسري[

و هناك سؤال مهم هو لماذا يعص اإلنسان ربه؟ سؤال بسيط يف شكله وصياغته؛ ولكنه 
عظيم يف مضمونه؛ الشك أن هناك الكثري من اإلجابات، ولكن وجدت إجابة يف كتاب للاهَّ تشخص 

الــداء بدقة متن�اهية أال وهــي قــول للا: چ ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئچ]الزمر:67[ .



19

فضعــف عظمــة للاهَّ يف قلــب العبــد هي اليت تدفعه الرتكاب معصيــة العظيم 
ســبحانه؛  كيف يعــص للاهَّ چ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئ  ېئ   چ ]آل عمران:83 [

كيف يعص للاهَّ وهو يقــول: چ ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئۆئ  
ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  یچ  ]االعراف:143[ هذا اجلبل 

ين�دك من عظمة للاهَّ !!

ولكي نتصور أيخ الكريم حقيقة وكنه التعظيم فإن علين�ا أن نتفكر يف هذا املثال: انظر 
إىل حال رفقاء امللوك واألمراء والرؤساء إال من رحم للاهَّ جتد أحدهم ال يستطيع أن يرد لهذا 
امللــك أو لهذا الرئيس أمرًا وال أن يرتكب نهيًا حىت وإن كان هذا األمر والنهي يضره يف بدنه 
أو ماله أو أهله، وعندما نســأله عن سر هذه الطاعة العمياء جند أن تعظيمه لهذا الرئيس 

م . د يف النفس اخلوف من املعظهَّ هو السبب احلقيقي لهذه الطاعة، إذًا فالتعظيم يولِّ

ولهذا ما فئت علماء األمة جيتهدون يف تذكري الناس بمسألة تعظيم للاهَّ ؛ فها هو اإلمام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه للاهَّ يصنف كتاب التوحيد، ويقرر فيه مسائل العقيدة ثم 
، مثل : باب فيمن لم يقنع باحللف  يتــم كتابه بأبواب عديدة كلهــا تتعلق بتعظيم للاهَّ
باللهَّ باب التســيم بقايض القضاة باب احرتام أسماء للاهَّ باب ال يرد من سأل للاهَّ باب 
قوله : چ ې  ې  ى  ى  ائ   چ ]الزمر:67[ وهذا آخر باب ذكره الشيخ يف كتابه القيم .

أيخ املسلم : كيف بفؤادك وقلبك إذا تذكرت عظمة للاهَّ تعاىل وعظيم كربيائه 
ورقابت�ه وقربه ومشــاهدته لك ؟ أم كيف أيخ حال جوارحك إذا تذكرت ملكه املحيط 
وجربوته وعزته اليت ال توصف؟ فهل حنن معظمون للهَّ أم ال ؟ لإلجابة عن هذا التساؤل ال 
بد أن ننظر إىل حالنا عند اإلقدام على فعل طاعة من الطاعات: هل نؤديها رغبة ورهبة، 
خوفــًا وطمعًا ؟ أم أن الطاعة أصبحت عادة من العادات نعملها كل يوم دون استشــعار 
الهدف من أدائها ؟ وهل املرأة حني تلبس احلجاب الشرعي تلبسه ألنه شرٌع من للاهَّ أم 
أنــه تراث وتقاليد ؟ كذلك ننظر إىل حالنا عند فعــل املعصية: هل حنس كأنن�ا حتت جبل 
يكاد أن يسقط علين�ا أم كذبابة وقعت على أنف أحدنا فقال بها هكذا ؟ كذلك لننظر إىل 
حالنا أثن�اء أداء الصالة والقيام لرب العاملني هل نستشــعر عظمة من نقابله فنخشع يف 
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صالتن�ا أم تشغلنا األفكار والهواجس ؟ وهل إذا قابلنا ملكًا من ملوك الدني�ا صنعنا عنده 
مثل ما نصنع يف صالتن�ا ؟ إذا أجبن�ا عن هذه التســاؤالت بكل جترد فســنعرف يقين�ًا هل 
حنن معظمون للهَّ أم ال ؟ مع كل أىس وحزن وأسف : ضعفت عظمة للاهَّ يف قلوبن�ا فنحن 
حني نصلي صعود وقيام تتحرك جوارحنا لكن .. قلوبن�ا ال تصلي فهي الهية ال متدبرة وال 
خاشعة فال يكون لصالتن�ا أثر وال معىن فال هي تنهانا عن املنكر وال هي جتلو عن قلوبن�ا 

الهم، وال على املشاق تعني . 

كذلك يف تالوتن�ا للقرآن الكريم فكيف هي أوضاعنا ؟..

ألسنا نفتح املصحف وتتحرك شفاهنا وتعلوا أصواتن�ا، وقلوبن�ا جتول يف الدني�ا 
وتصول فهي لم تقرأ معنا؟؟

وكذلك يف صيامنا فال استشعار واحتساب وكف للنفس عن اللغو والصخب وتدبر 
أمر للاهَّ واستشــعار اخلضــوع له. ولما ضعفت عظمــة العظيم العزيز اجلبار يف قلوب 
املســلمني عصوه وأشركوا به وطلبوا الرزق من غريه سبحانه إنه للاهَّ جل جالله ما قدرناه 
حق قدره وال عرفناه حق املعرفة .. إذا ذكر للاهَّ لم توجل منا القلوب وال تقشعر منا اجللود 
.. ألنن�ا لم نتعرف عليه  ولم نقدره قدره .. إذ القلوب عنه معرضة والعقول عن التفكر يف 

آياته غافلة ..

مألنــا القلوب بملذات احلياة  وتمتعنــا وتلذذنا وتقلبن�ا بنعم للاهَّ .. ليتن�ا اكتفين�ا 
بذلك بل بارزنا للاهَّ باملعايص وتفاخرنا باملجاهرة بها، وهو سبحانه يمهلنا لعلنا إليه نرجع 
وله نتوب ونستغفر، ولكنن�ا اتبعنا ما تشتهيه النفس وتلتذ به العني ولم نطلب رىض 
للاهَّ حق الطلب ألنن�ا ما قدرنا للاهَّ حق قدره، ألهتن�ا امللذات وجذبتن�ا املغريات وتمكنت 
الشهوات والشبهات من نبضات القلوب، فصرنا تائهني حائرين نبحث عن السعادة يف 
غري مكانها . وكلما وجدنا بابًا نظن السعادة من ورائه .. جنده باب الضنك والنكد والهم 
والكبد، ثم ال نتوب وال حنن نت�ذكر، بل نســعى خلف مكائد الشــيطان ونستمتع بتلبيس 
إبليس، وإذا قيل لنا اتق للاهَّ أخذتن�ا العزة باإلثم، وما ذاك إال ألنن�ا ما قدرنا للاهَّ حق قدره، 
أصبحت احلياة الدني�ا شغلنا الشاغل  وغطى حب الدني�ا على قلوبن�ا  فأصبحنا نرى املنكر 
وال ننكــر ونتعجب مــن املعروف ومن به يأمر. حاربن�ا للاهَّ جهارا نهارا  وتكلمنا عن األحكام 
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اليت بها أمر  وأصبحنا نرتكب املحرمات ونبحث عن األدلة الواهية حىت نقف عليها  وبكل 
فخر نقول “ أدين للاهَّ به “ نتكلــم يف للاهَّ بال حذر منه، وهــو القائل چ ٹ ٹچ

 

]آل عمران:30[. لكنن�ا ما قدرنا للاهَّ حق قدره، ندخل بيوت للاهَّ واليت هي أحب البقاع إليه 
وحنن محملون بأنواع املعايص، تســمع املوسيقى تتصاعد يف ذلك املكان الطاهر من جهاز 
أحدهم ونفســد خشوع املســلمني بأفعالنا اليت نرى أن فيها التقدم ثم تنتهي الصالة وال 
كأن شيئ�ا حدث، ولو أن أحدنا كان مدعوا إىل بيت أمــيــر ألعد له عدته ولكان حذرا، أما » 

للاهَّ جل جالله« فال إال ما رحم ربك، ألنن�ا ما قدرنا للاهَّ حق قـدره !

خترج النســاء إىل األماكن العامة متربجات تلبس الكايس العاري  والضيق القصري ثم 
 جتادل بغري علم هـــــذه املوضة والتقدم وتتهم زب ڃ  چ  چ  چ  رب  ]األحزاب: 33[
 بالتخلف والرجعية وإذا قيل لها اتق للاهَّ ضحكت بسخرية وقالتزب ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  رب

]البق�������رة: 134[  ومضت وراحئة العطر منها تفوح ليســت جاهلة باملعىن املعروف  بل هي 
حتمل الشــهادات العاليــة أخذتهــا العزة باإلثــم، وللاهَّ من فوق ســبع ســماوات يراها، 
ولكنها ما قدرت للاهَّ حــــــــق قـــــــدره. دعـــــــــاة الفجور والســفور والعلمنة والفساد 
ينتســبون إىل اإلسالم  وهم يدعون إىل سبي�ل الشــيطـان يقدمون مصاحلهم الشخصية 
بل الشهواني�ة على دينهم الذي به عزهم ويأخذون من الكفرة عاداتهم السيئ�ة ويقلدون 
الغرب بما هو سئي سخيف ويدعون إليه ويقولون إىل مىت وحنن رجعيون متخلفون بينما 
جتــد الــــذي ال بــــــد أن نأخذه من الغرب مثل الصناعات واالخرتاعات والتقدم التقين 
ليس لهم فيه باع ألن الرجعيــة والتخلف هو بالتمسك بكتاب للاهَّ بزعمهم، يريدون املرأة 
سلعة تتن�اقلها األيدي اخلبيث�ة، أكرب همهم املــرأة ملـاذا ال خترج من بيتها ولم ال تسوق ولم 

ال تشارك الرجل ولم ال ختلع .

احلجاب، ولم.. ولم..

نن�ام ونستيقظ على مشــاكل املـرأة اليت وضعوها، وهم متيقنون أن للاهَّ أعطى  املرأة 
كل حقوقها وحافظ عليها ولكنهم اتبعوا أهواءهم  ويســعون إىل إرضاء الشيطان الذي 
وعدهم بالتربؤ منهم حال انتهاء مهمته وما زالوا مســتمرين على احلنث العظيم، ألنهم 

ما قدروا للاهَّ حق قدره !
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 ، و ظهر يف زمانن�ا ما يالف تعظيم للاهَّ تعاىل من االستخفاف واالستهزاء بشعائر للاهَّ
، مع ما أصاب األمة من وهن وخور  والتطاول على الثوابت والتسفيه واالزدراء لدين للاهَّ

وهزيمة نفسية .

ضعفت يف قلوب كثري من البشــر، فاعتدوا على محارم للاهَّ وطغوا، وفرطوا يف جنب 
، وتغافلوا عن جربوت  ، وتن�اســوا ســطوة للاهَّ للاهَّ وبغــوا، فضعفــت يف قلوبهم هيب�ة للاهَّ
، خَفَتْت عظمةخُ للاهَّ يف نفوس بعِض املســلمني اليوَم،  ، وما قدروا قوة للاهَّ وبطش للاهَّ للاهَّ
نجزاِت احلضــارة الماّدية  ــم يف نفوســهم قــدرخُ قوى األرض البشــرّية، حــني رأوا مخُ وعظخُ
ونت�اِجهــا العليم، من هندســِة الصفات الوراثي�ة إىل االستنســاخ إىل الصواريــِخ العاِبرة 
روب املدافع والقنابل. هذا التطّورخُ الســريع، والنموُّ الكبريخُ  للقاّرات إىل حرب الّنجوم وضخُ
، جَعل فئاًما ِمن اخللق يصابون باالنبهار، وتتسّرب إىل دواِخلهم  يف آلّيات التقّدم الماّديِّ
م املجتمعات ويزلزل  هم. وهــذا حيطِّ ـهــَزم عزائمخُ ــهم وتخُ الّرهبــة والهَلع وتضطِرب نفوسخُ
لها إىل مجتمعاٍت حزيَن�ٍة منكِسرٍة يائَســٍة ضائعة. إذا كانت هذه املواهب  بني�انها وحيوِّ
والقدرات والفهوم والعقول هي خلق من خلقه، ورزق من رزقه فكيف بقدرة ماحنها؟ 

وعلم معطيها؟ وعظمة واهبها سبحانه وتعاىل .؟!!

وإليك عبد للاَّ : موقف اإلسالم من التطورات العصرية :

إخوة اإلسالم! إن دين اإلسالم دين الشمول والكمال، فقد حثهَّ على التدبر والتفكر 
ع على استخدام العقل والفهم، ولم يرتك شيئ�ًا فيه نفٌع للبشرية وخرٌي  ، وشجهَّ يف كون للاهَّ
ب فيه، ولم يقف جامدًا أمام االكتشافات العلمية واملخرتعات  لها إال حثهَّ عليه ورغهَّ
احلديثــ�ة، بــل أمــر باســتخدامها يف نصــرة اإلســالم وحياضــه، والدفــاع عن املســلمني 

وبالدهم، قال تعاىل: چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   
ۉ  ې  ې  چ ]األنفال:60[. وما أحوج املســلمون اليوم إىل االســتفادة من العلوم 
املعاصــرة، والصناعات احلديث�ة يف ضوء العقيدة اإلســالمية الصحيحــة، فهي مصدر 
العزة والقوة واخلري للبشــرية جميعًا، وأنهَّ ألمٍة من األمم مهما بلغت من التقدم العليم 
مًا يف الســماء، أو جابت  ــلهَّ والمــادي والتحضــر العصري، وإن ابتغت نَفقًا يف األرض أو سخُ
األرض وغزت الفضاء أن تصل إىل ما تصبوا إليه من السعادة والقوة والنصرة والكرامة، 
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وهي يف معزل عن العقيدة اإلسالمية، ومنأًى عن حتكيم الكتاب والسنة ! أمة اإلسالم ! 
لقد منهَّ للاهَّ على البشــرية يف هذا العصر؛ إذ سخر لها ما نراه من الرتيق يف علوم الصناعة؛ 
الذي بلغ يف زمانن�ا -هذا- مبلغًا يفوق الوصف، فهذه املراكب البحرية والربية واجلوية، 
وهذه اآلالت احلربي�ة احلديث�ة اليت تبهر العقول؛ بدقة صنعتها ووفرة منجزاتها، وأدائها 
لوظيفتها أداًء محكمًا دقيقًا، وإن هذه األمور من ابت�الء للاهَّ خللقه؛ لينظر من يستعني 
. ويجب  سخط للاهَّ بها على طاعته، ويشكره عليها، ممن يكفر بها ويســتعملها فيما يخُ
على املسلمني أن يعلموا أن ما وصلوا إليه من تقدم يف مجاالت احلياة ال يمكن أن حيصل 
لوال تعليم للاهَّ عز وجل، فلو شاء لسلبهم العلم، وكانوا جاهلني بمصاحلهم، ولكنه تعاىل 
ويت العباد من علم وقدرة فإنه يســرٌي جدًا بالنسبــة إىل 

خُ
منهَّ عليهم بالعلم والقدرة، ومهما أ

علم للاهَّ وقـدرته.

فعلين�ا أن نعترب بهذه الوســائل احلديث�ة، على كمال للاهَّ علمًا وقــدرًة ورحمة، وأنه 
وحده اخلالق لهذه األمور كلها: چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ  ]الصافات:96[ فهو الذي 
مهم، ومنهَّ عليهم  هــم وفههَّ أبــدع هذه الصناعات، وهو الذي خلــق صانعيها، وهو الذي دلهَّ

باإلدراك والعلم والعــقـل، چ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  چ ]األنعام:137[

كما ينبغي أن تزيد هذه املبَتكرات اجلديدة يف إيمان املؤمنني، وتمسكهم بكتاب 
ربهم وســنة نبيهم صلى للاهَّ عليه وســلم، فال يمكن أن حيدث يشء من املحسوس، أو 
ل. وقد  ل أو تمحُّ عَلم يشء من املعقول يالف ما جاء به الكتاب والســنة أبدًا، بدون تأوُّ يخُ
أعىم للاهَّ بصائر الكفار واملنافقني، فلم يعتربوا بهذه اآليات على عَظمة اخلالق عز وجل، 
وكماله وقدرته وعلمه، فيفردوه بالعبادة، بل نظروا إليها نظرة التمتع العاجل بها، وكفروا 
خبالقها، وجحدوا نعمته، ونسبوا ذلك إىل علمهم وحولهم وقوتهم وعقولهم؛ فاغرتوا بها 

وطغوا ولم يعتربوا بمن قبلهم.

واإلنســان العاقل أمام بديــع صنع للاهَّ يرى فيها أدلة اإليمــان على عظمة اخلالق يف 
ملكوته امللك فما يملك إال أن ختشع جوارحه وختضع وتذل وتستجيب فتفرد للاهَّ بالعبادة 

وحده ال شريك له يقول تب�ارك وتعاىل : چ وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  چ ]فصلت:53[
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فحريٌّ باملسلمني حنَي تهّزهم عظمة البشر؛ استحضارخُ عظمة خالِق البشِر سبحانه، 
ق، يميت وحيِي، يداول األّيام بني الّناس  الذي يدّبر أمور املمالك يأمر وينهى، يلق ويرزخُ

چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  چ  ]اإلسراء:44[
فكل يشء يسبح للاهَّ عز وجل ويتلو الثن�اء له والتمجيد واالعرتاف بعظمته وألوهيت�ه 

وســلطانه الكامل وقدرته التامة وأحاديث�ه ومجده وعظمته چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  
ڎڈ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ        ڇ   ڇ   چ   چ   چ  
ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ]الحج:18[

كل اجلمادات والنب�اتات واحليوانات تسجد للهَّ .. بكرتها.. بعظمتها .. إال بعضا من 
مخلوق ضعيف شذ عن منظومة التسبيح يف الكون ..ما بال اإلنسان بعد ذلك يستنكف 
ويستكرب على خالقه ؟ ما باله يتمرد على نظام احلياة أجمع ؟ وماذا عساه يساوي يف هذا 
الكون ؟ وأين مكانه يف هذا العالم الفسيح ؟ يا عجبا من مضغة حلم .. كيف تسمع 
آيات للاهَّ تتلى عليها، فال تلني وال ختشع وال تنيب .. فليس بمستنكر على للاهَّ عز وجل 
أن يلق لها نارا تذيبها إذا لم تلن على كالمه وذكره ومواعظــه!! كل هذه الكائن�ات، 
وتلك املخلوقات، تسبح خالقها وتقدسه، وأنت غافل اله وقد خلقت ألجلك، وسخرها 
طوع أمرك، وقد كّرمك وفّضلك ؟! فمن الشاذ والغريب ؟! كيف تتمرد على خالقك، 
وتستنكف عن طريق الهداية، فتســتظل وختتئب حني تواقع املعصية وراء حائط يسبح 
ويســجد لربه !!  أيخ .. إما أنك تستشعر حرارة املعصية أو أنك ال تشعر بها !! فإن كنت 
ال تشعر فوحيك أسرع ألنه الران، وهل تدري ما الران ؟ طبقة تغطي القلب لكرة املعايص 
فال يشعر بعدها حبرارة الذنب إنها املعصية .كيف تتمرد على من عظمته ما أخرب به عن 

نفســه املقدســة بقوله: چ ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   چ ]الزمر:67[

قال رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم: ) يقبــض للاهَّ األرض يــوم القيامة ويطوي 
السماوات بيمين�ه ثم يقول أنا امللك أين ملوك األرض( رواه البخاري. هذا الكون بسمائه 
وأرضه وجباله وشــجره ومائه وثراه وجميــــــــع املخلوقــــــــات جيعـلــــــها للاهَّ ســبحانه 
وتعاىل يوم القيامة على أصابعه ويجمعها يف كفّيه سبحانه وتعاىل، كَما صحت بذلك 
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األدلة. هذا يدّل على عظمة للاهَّ سبحانه وتعاىل، وصغر هذه املخلوقات الهائلة بالنسبة 
إليه سبحانه وتعاىل ويدّل على عظمته وكربيائه وَجرَبوته سبحانه، ولهذا قال جل وعال : 

چ ې  ې  ى  ى  ائ چ    أي: ما عّظموه حّق تعظيِمه .

حكمة بليغة، قال شيخ اإلسالم: فإن عظمة للاهَّ تعاىل وجالله يف قلب العبد يقتيض 
تعظيــم حرماتــه وتعظيم حرماته حيول بين�ه وبني الذنوب واملتجرئــون على معاصيه ما 

قدروه حق قدره .

، وقدرته  ، وعلى قوة للاهَّ - ما أحوجنا إىل أن نتعرف على عظمة للاهَّ وعلى جالل للاهَّ
وعظيم جـربوته .

- وأنــه جيــب علينــ�ا أن نعرف عظمــة للاهَّ عز وجل، ونزنهه عن كل نقــص، وإذا 
 علمنا ذلك، ازدادت محبتن�ا وإجاللنــا وتعظيمنا له وألمره، قال تعــاىل: چ ٺ  ٺ  ٿ    ٿ

  ٿ  ٿ  ٹچ ]نوح:13[ أي : ال تعاملونه معاملة من توقرونه والتوقري: العظمة .
- قال احلسن البصري : ما لكم ال تعرفون للهَّ حقا وال تشكرونه .

- وقال مجاهد :ال تب�الون عظمة ربكم .

- وقال ابن عباس : ال تعرفون حق عظمته .

- قال ابن القيم : وهذه األقوال ترجع إىل معىن واحد وهو أنهم لو عظموا للاهَّ وعرفوا 
حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه فطاعته سبحانه اجتن�اب معاصيه واحلياء منه 
حبســب وقاره. ومــن أعظم اجلهل قال ابــن القيم : من أعظــم الظلم واجلهل أن تطلب 
التعظيــم والتوقــري من الناس وقلبك خال من تعظيــم للاهَّ العظيم وتوقريه فإنك توقر 

املخلوق وجتله أن يراك يف حال ال توقر للاهَّ أن يراك عليها ] الفوائد [ 

 فتعظيم للاهَّ هو احلياة احلقة للقلوب، من أجل هذا جاء الكتاب ليخدم هذا الغرض
كتايب هذا عن للاهَّ العظيم، عن العظمة، وأي عظمة أكرب من عظمة للاهَّ جل جالله

إنه للاهَّ العظيم جل جالله
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إهداء
تعــال معي لنتجول ســويًا أنا وأنت يف رحاب مــا يقربنــ�ا إىل موالنا جميعــًا يف الدني�ا 

واآلخرة ترددت كثريًا قبل أن أكتب هذا الكتاب

واحتار فكري وقليم فاستعنت باللهَّ وسطرت هذا الكتاب لنفس أوال ثم لك أيخ 
الفاضل احلبيب ويشــهد للاهَّ أين أحبك فيه  فربما قلت :  كم من صديق عرفته وكم من 
رفيق صحبت�ه لم يكن ناصحًا يل !!   ويعلم للاهَّ أنه لم يشدين حنو شخصك . إال حرصك 
على اخلري وأهله. وأكرب دليل على ما أقول قراءتك لهذا الكتاب وحرصك على ما فيه 

لصالح قلبك  
أيخ الغايل .. إن الناصح يف هذا الزمن كالعملة النادرة ..

فكٌل مشغول بنفسه ويســعى أن ين�ال املجد لوحده وقليل من يعيش الهم لغريه . 
يفكر فيه ويصلح عيوبه ويســدي له النصح ويب�دي له املشاعر الصادقة  وألين أحبك .. 
أرجــو لك أن تن�ال الدرجات العال يف اجلنة وأن تبتعد عن كل طريٍق يؤدي للنار أعاذنا للاهَّ 

وإياك منها وأحببت أن أكون – إن شاء للاهَّ - أنا ذاك  األخ الصديق الناصح
فال خيــر يف الدنيــا إذا لــم يكـــن بهـــا            صديق صدوق صادق الوعد منصف

يقول أبو الدرداء ريض للاهَّ عنه : ) ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إىل للاهَّ عز وجل من 
موعظــة يعظ بهــا قومه فيفرتقون قد نفعهم للاهَّ عز وجل بها ..( وســئل اإلمام أحمد: ما 
أفضل الصدقة ؟ فقال : ) إن أفضل الصدقة موعظة تلقيها على أخيك املسلم  فينتفع 
بها ( إذا أحبك إنسان .. دّلك على طريق اجلنة .. وألح عليك يف ذلك.. أما غري ذلك.. فهو 
شقي غافل.. ويتمىن أن تكون مثله،  يقول أحد السلف : خري اإلخوان من أحبك يف للاهَّ 
وذكرك باللهَّ وخوفك من عقاب للاهَّ ورغبك يف لقاء للاهَّ وزاد قلبك  تعظيما للهَّ  فذك وللاهَّ 

خري الزاد ليوم املعاد وذك خري اإلخوان.
، وأطهر حب  ، وأعذب الكالم ذكر للاهَّ عبد للاَّ : اعلم أن أرق القلوب قلب يىش للاهَّ
، فأنا أحبك يف للاهَّ وأهدي إليك رسالة، رسالة موسومة بـ ] إنه للاهَّ العظيم  احلب يف للاهَّ

جل جالله انتب�ه األمر جلل [
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بعد هذه املقدمة  أقول : هذا  جهد وعمل مختصر يف عظمة للاهَّ من جهد مقل جهد من 
بضاعته مزجاة، وخفاياه ال ختفى على مواله، أســأل للاهَّ أن يتجاوز عن اجلرأة والتقصري، 
وأن يسرت بفضله يف الدني�ا واآلخرة سرائر عبده الفقري، وأن يتقبل هذا العمل على ما فيه، 
ويجعلــه خالصًا لوجهه الكريم، وأن جيعل له القبول يف األرض وأســأله الدرجات العلى 
من اجلنة آمني . أرجو أن يكون حبثن�ا يف هذا الكتاب مفيدا للجميع، ونعتذر عن كل تقصري 
فيه، وحسبن�ا أنن�ا  - إن شاء للاهَّ - لم نأل جهدا ولم ندخر وسعا يف محاولة الوصول به إىل 

درجة اإلتقان، إال بذلناه  لكن الكمال للهَّ وحده، ونسال للاهَّ التوفيق والسداد.

أيخ على درب احلق :  - وكما أسلفت -  ما  سنذكره  يف هذا الكتاب بعض عظمته 
جل جالله  وإال فعظمة للاهَّ  أجل من أن حييط بها علم أو  عقل  أو خيال أو تصور  أو إدراك 

تعاىل للاهَّ عن ذلك علوا كبريا وتقدس .

ل قول إبراهيم  أيخ القارئ لسان حايل وأنا أسوق هذا الكالم  وأكتب هذا الرسالة  أتمثهَّ
ذبا ( رغم زهده  : ) ما عرضت قويل على عملي إال خشيت أن أكون مكِّ التييم رحمه للاهَّ

وورعه وتقواه إال أنه كان مقلال لعمله. وأتمثل قول القحطاين يف نونيت�ه :

ىب الّســــالم علّي مـــن يلقـــاين
َ
أل وللاهَّ لو علموا خـــــبء ســريـريت  

وكان أيوب السختي�اين يقول : ) إذا ذكر الصاحلون كنت منهم بمعزل ( وكان احلسن 
البصري – رحمه للاهَّ تعاىل – كثريًا ما يعاتب نفسه ويوخبها بقوله : )تتكلمني بكالم 
الصاحلــني القانتــني العابدين، وتفعلني فعل الفاســقني املرائني، وللاهَّ ما هذه صفات 

لق من أخالق الصاحلني فقال:  كر عند مخلد بن احلسني خخُ املخلصني( وذخُ

ليس الصحيح إذا مىش كاملقعـد ال تعرضن بذكرنا يف ذكرهـــــــــم  

قال الشافعي: 

لعلــي أن أنـال بـهـــــم شفـاعــــة أحـب الصاحلني ولسـت منهـم  
ولـو كنـا ســـواء فـي البضاعــــــة وأكـــــره مـن جتارتــــه املعاصـــي  
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فقال له من يعرف الفضل ألهله إمام أهل السنة أحمد بن حنب�ل رحمه للاهَّ :-

ومنكم سوف يلقون الشفاعــــة حتب الصاحلــــني وأنت منهــــم  
و قــــــاك للاهَّ مـن شر البضـاعـة وتكره من جتارتــــه املعـــــاصــــي  

فرحماك  رحماك رحماك يا رب رحماك  قال ابن اجلوزي رحمه للاهَّ : ) واملسكني كل 
املســكني من ضاع عمره يف علم لم يعمل به، ففاته لذات الدني�ا، وخريات اآلخرة، فقدم 
: ) ناسخ العلم النافع له أجره  مفلسًا مع قوة احلجة عليه (  قال اإلمام املنذري رحمهخُ للاهَّ
وأجر من قرأه أو كتب�ه أو عمل به ما بقي خطه، وناسخ ما فيه إثم عليه وزره ووزر من عمل 

به ما بقي خطه (.

هم علمنا ما ينفعنا وانفعنا  هم ال علم لنا إال ما علمتن�ا إنك أنت العليم احلكيم  اللهَّ اللهَّ
بما علمتن�ا وزدنا علما .

وأرخـــي يف محبتـكـــم ركـــــــــايب على كف النـــدى أهـــدي كتــايب  
ففيض الود أكمــل يف النصـــاب فإن كان الـــذي أهـــدي يسيـــــرا  

وبعد هذه املقدمة  فهذه الرسالة بني يديك

سالة : أن  أسأل للاهَّ أن ينفع بها كاتبها وقارئها وناشرها وأســألخُ أخًا انتفعخُ بهذه الرِّ
يدعو ِلكاتبها، ولوالديه، وملشايه، وجلميع املسلمني، وصلى للاهَّ على نبين�ا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم .

ه الَعلي :  كتب�ه الفقري إىل ربِّ

1 هـ. ليم  433/11/5 أحمد بن عبد للاهَّ السُّ
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، حنمده ونســتعين�ه ونســتغفره، ونعوذ باللهَّ من شــرور أنفســنا، ومن  إّن احلمــد للهَّ
ســّيئ�ات أعمالنا، من يهد للاهَّ فال مضّل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إاّل 
للاهَّ وحده ال شــريك له، العظيم  امِللكخُ احلقُّ العليُّ الكبري، تعاىل يف ألوهّيت�ه وربوبّيت�ِه عن 
ِت�ه وَصَمديِت�ه عن الصاحبِة والولــِد والويلِّ والنصري،  الّشــريِك والوزيِر، وتقّدَس يف أَحِديهَّ
هره وكماِل 

َ
فء والنظري، وعـزهَّ يف سلطاِن ق ه يف صفاِت كمالِه ونعوِت جالِله عن الكخُ وتزنهَّ

جري،  طِعم والمخُ شرِي، وجلهَّ يف بقائه وِغَناهخُ عن المخُ عنِي والمخُ غالِب والمخُ نازِع والمخُ قـدره عن المخُ
فله احلمدخُ يف األوىل واآلخرِة وهو احلكيمخُ اخلبري.

تعيش عمرك كاحلرياِن كالساهي يا غافاًل عن إلِه الكــــون يا الهي  
ِ ال تلــقـــى ســـوى للا ِ وللاهَّ وللاهَّ ِ واقصــْد بابـــه كرمـــــًا   عظم للاهَّ

كل   إليه عزهَّ وحماه، وَمْن توهَّ
َ
ِبله فهو املقبول، وَمْن حاربه فهو املخذول، وَمْن التجأ

َ
َمْن ق

َصمه، وَمْن بارزه َحَطمه، ومن 
َ

عليه كفاه، وَمْن عظمه وراقبه وخشيه تواله، وَمْن نازعه ق
وّحده أكرمه، وَمْن أشرك به حرمه.

دناه  ناه أو وحهَّ ْ منا .. وإن َحِمْدناه أو كربهَّ ْحناه أو مّجْدناه فهو الذي علهَّ ْسناهخُ أو سبهَّ إن قدهَّ
فهو اّلذي ألهمنا .. إن َعْبدناه أو عظمناه أو َشــَكْرناه أو َذَكْرناه فهو اّلذي أكرمنا .. صفاتخُ 
ٌة من كماله، ونعوتخُ الفضِل يف األبرار نفحٌة من أفضاله، وألســنةخُ  املدِح يف الكاملني ذرهَّ

قالمخُ الواصفني حائرٌة يف جالله ..
َ
المادحني وأ

ــــل خائـــبخُ ومنــــك وإال فــاملؤمِّ َشــــدُّ الركـائـــــبخُ   إليــك وإالهَّ ال تخُ
ثخُ كـــــاذبخُ وعنــك وإال فاملحــدِّ ـــٌع   وفيــك وإاّل فالَكـــــاَلمخُ مضيــهَّ

ه، وصفّيه وخليله، إمام املرسلني، وخاتم الّنبّيني ..  وأشــهد أن محّمدًا عبده ورســولخُ
صاحب الغّرة والّتحجيل، املشــهود بالّرســالة يف الّتوراة واإلجنيل.  الّلهّم صّل وسّلم على 

حامل لواء العّز يف بين لؤّي، وصاحب الّطود املنيف من بين قّص ..

هّم صّل وسّلم على أعظم هادي، وأفضل داع وحادي، وَشَرِف احلواضِر والبوادي،  اللهَّ
هّم صّل وســّلم على صاحب املقــام املحمود، واحلوض  وزينــ�ِة املجالس والّنــوادي .. اللهَّ
هّم صّل وسّلم على من اصطفيت�ه من أهل  املورود، والّلواء املعقود، والفضل املشهود .. اللهَّ
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هّم صّل وسّلم  مضر، وجعلته ســّيد البشر، ما اّتصلت عني بنظر، وسمعت أذن خبرب.. اللهَّ
على من جعلته خاتم األنبي�اء، وخري األولياء، وأبّر األصفياء، ومن تركنا على البيضاء، ال 
هّم صّل عليه وســّلم صالة وســالما دائيم الّنماء، يمآلن ما  يزيغ عنها إاّل أهل األهواء .اللهَّ
بني األرض والّســماء، وعلى آلــه األطهار األنقياء، وأصحابه األبــرار األتقياء ومن تبعهم 

بإحسان إىل يوم الّلقاء    .

ڦچ  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    چ 
]آل عم�������ران:102[، چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  چ  ]النساء:1[، 

ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ 
ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  چ  ]األح�زاب:71-70[.

أال إّن أصدق الكالم كالم للاهَّ تعاىل، وخري الهدى هدى محّمد صّلى للاهَّ عليه وســّلم، 
وشّر األمور محدثاتها، وكّل محدثة بدعة، وكّل بدعة ضاللة، وكّل ضاللة يف الّنار، 
أّما بعد: فالّلهّم إّنا نربأ من الّثقة إاّل بك، ومن األمل إاّل فيك، ومن الّتســليم إاّل لك، ومن 
الّتفويــض إاّل إليك، ومن الّتوكّل إاّل عليك، ومن الّصرب إاّل على بابك، ومــن الذّل إاّل يف 
طاعتك، ومن الّرجاء إاّل فيما يديك الكريمتني، ومن الّرهبة إال جلاللك العظيم، الّلهم 
تت�ابع بّرك واّتصل خريك، وكمل عطاؤك، وعّمت فضائلك، وتّمت نوائلك، وبّر قسمك، 
وصدق وعدك، وحــــــــّق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إاّل قضيتهــــا ويّسرتها 

يا أرحـم الّراحمني.

حـمـــــدا وليـــــس لواحــــد إاّلك  ربِّ لك احلمد العظيم لـذاتـــك  
ــــالك يف كــّل شـيء أستبيــــن عخُ   إن لم تكن عيـين تــراك فإّنـنـــي  
باللهَّ جـــّل جـاللــــه أغـــــــــــراك  يا أّيها اإلنســان مهــال ما اّلـــذي  

ر ويا صْمد، احرتتخُ يف أبهى املعاين  من أيـن أبدأ واملحامـد كلهـا لك يا عظيم ويا مصوخُ
أن تفي جبالل قدِرك فاعتذرتخُ ولم أزْد     ] العظمة د: عايض القرين بتصرف يسري  [
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أيها األخ  املبارك  املحب احلبيب  أيها البن األديب األريب  النجيب، أحضر معي 
القلب وأشغل الفكر وأعرين السمع واجمع احلواس .

 باللَّ ثق وله أنب وبه استعن .. فإذا فعلت فأنت  خري معان  أقرأ بتمعن وروية  أسأل 
للاَّ عز وجل أن ينفعين وإياك بما نقرأ

عبد للاَّ : احمد للاهَّ  أن شرفك وأعلى قدرك بأن جعلك عبدا  له سبحانه فهذه  وللاهَّ  
وباللهَّ وتاللهَّ هي الســعادة بل عني السعادة  وأساسها  وفصها ونصها وقمتها  كيف ال 
تكون حظيت بذلك وأنت الذي حملك إيمانك فطهرت أطرافك  بالوضوء  دخلت بيت 
للاهَّ عظمت إلهك بالركوع  خضعت له بالسجود  أنت صاحب الفم املعطر بذكر للاهَّ 
ودعائه والقلب املنور بتعظيم للاهَّ وإجالله  فهنيئ�ا لك ثم هنيئ�ا بإيمانك وطوىب لك ثم 

طوىب  بتوحيدك الذي هو سبب وجودك وســره يف هذه احلياة وقدومك إىل هذا الكون. 

وكـــدت بأخمص أطــــأ الريــــا وممـــا زادنـــي عـــــزا وفـــــــخــرا  
وأن صريت أحمـــــــد يل نبيـــــــــا    دخويل حتت قولك يا عبـــــــــادي  

أنــــــا بغري محمد ال  نقــتــــــــدي يا هذه الدني�ا أصييخ واشهـــدي  
إنه اإلســـــالم أمــــــــي وأبـــــــي ال تسألوا عن عنصري أو نســـي  

فاعرتف بذلك واحمد اشكر سر ابتهج افرح بهذه النعمة عض عليها بالنواجذ سل للاهَّ 
الثب�ات عليها حىت تلقاه : چک گ  گ  گ  گ  ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ ڱ چ  
]يونس:58[ . ثم ادع أخرب انشــر بشــر أســمع أعلم نب�ه أيقظ دل وجه اصدح انصح اصرخ 

اصدع حدث الناس بهذه النعمة : چ ڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ۀ   چ]الضحى:11[

) اثن�ان ل تنساهما أبدًا : للاَّ العظيم جل جالله والدار اآلخرة ( لن ترتوي يا قلب إال 
باإليمان ولن تكتحلي يا عني إال برؤية الرحمن، ثم اعلم ان اإليمـان باللهَّ عز وجل هو باب 
السعـادة األعظم . ومفتاح هذا الباب أن تتعرف على للاهَّ  العظيم جل جالله وتقدست 
أسماؤه فإذا عرف العبد للاهَّ حق املعرفة الن قلبه وخشعت جوارحه واستكانت ألمر ربه 
تب�ارك وتعاىل. إن اإليمان بعظمة للاهَّ تعاىل هو املحور األســاس يف العقيدة اإلســالمية. 
وهو الذي ينبين عليه بقية أركان العقيدة كلها واألدلة على عظمته ســبحانه وتعاىل 
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مبثوثة يف كل ذرة من ذرات الكون، اليت ال يملك كل ذي عقل ســليم إال أن ير ساجًدا ملن 
خلق فأبدع. عبد للاهَّ إن للاهَّ قد شرع لنا عبادات متنوعة من أجل أن نعبده ونشكره، وإن 
مــن أهم العبادات القلبي�ة اليت شــرعها للاهَّ لنــا تعظيمه جل وعال  تعظيــم للاهَّ عز وجل 
من أجل العبادات القلبي�ة وأهم أعمال القلوب اليت يتعني ترسيخها وتزكية النفوس 
بها، فتعظيم للاهَّ عبادة جيب حتقيقها والرتكزي عليها - كما ســيأيت بي�ان ذلك - وللاهَّ جل 
وعــال عظيم قد جاوزت عظمته عز وجلهَّ حدود العقول، ومن معــاين عظمته تعاىل أنه ال 
، فمن حلف بغري للاهَّ معظما للمحلوف  م للاهَّ م كما يعظهَّ يستحق أحد من اخللق أن يعظهَّ
به كتعظيمه للهَّ فهو شــرك أكرب مخرج من امللة وإال كان شــركا أصغر غري مخرج من امللة  

ويكفي إنه شرك فاحلذر احلذر من احللف بغري للاهَّ مطلقا .

، أما للاهَّ عز وجل، فإنه يقســم بما شــاء  أكرر : ال جيوز القســم من املخلوق إال باللهَّ
مــن مخلوقاتــه، فهي دليل على ربوبيتــ�ه وألوهيت�ه ووحدانيت�ه وعلمه وقدرته ومشــيئت�ه 
ورحمته وحكمتــه وعظمته وعزتــه؛ فهو ســبحانه يقســم ألن إقســامه بهــا تعظيم له 

سبحانه. ]مجموع الفتاوى، بتصرف[

ثــم اعلم أيخ وفقك للاهَّ : أنه على قــدر املعرفة يكون تعظيم الرب تعاىل يف القلب، 
وأعــرف الناس به أشــدهم للهَّ تعظيما وإجالال فمن كان باللهَّ أعرف كان منه أخوف. 
ه حقهَّ قدره  ه يف النفوس والتعّرف على آالئه وأفضاِله وقدرخُ تعظيمخُ للاهَّ يف القلوب وإجاللخُ
قني.                                               هو وللاهَّ زادخُ العابدين وقّوة املؤمنني وسلَوى الصابرين، وهو سياج املتهَّ

من الذي عرف للاهَّ فاســتهان بأمره أو تهاون بنهيه؟! ومن اّلــذي عّظمه فقّدم عليه 
ّب ألنه أهٌل لذلك  َ َمد وحيخُ عبــد وحيخُ هــواه؟! وما قــَدره من غَدا عنــه اله، فاللهَّ ســبحانه يخُ
هم؛ ما أحوجنا  ه، بل ما يستحّقه سبحانه ال تن�اله قدَرة العباد وال تتصّوره عقولخُ ومستحقُّ
لهــذا األمر خصوصا يف هــذا الزمن الذي ظهرت فيه بعض األمور املنافيــة لتعظيم للاهَّ 
واملنافية لتعظيم شعائر دين�ه عز وجل. - كما أسلفنا يف املقدمة - إن استشعار عظمة 
للاهَّ تعاىل وجالله وملكه الذي ال حتيط به العقول وجربوته إن ذلك شغل القلوب اليت 
عرفت للاهَّ تعــاىل وأفردته العبادة والقصد املؤمن املخلص للهَّ من أطيب الناس عيشــا  

وأنعمهم باال وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا  وهذه جنة عاجلة  قبل اجلنة اآلجلة.
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للاَّ العظيم جل جالله 

مــدح نفســه قبل أن يمدحــه المادحون وأثىن علــى جالله قبل أن يثــين عليه املثنون 
ووصــف عظمته قبل أن يصفه الواصفــون فقال عن نفســه : چ پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ ڀ   

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ ]طه:14[

] إنه للاَّ العظيم جل جالله انتب�ه األمر جلل [

للاَّ : كلمة تزلزل القلوب، وتهز األركان، تقشــعر جلود املؤمنني عند ذكرها إنه 
رت باللهَّ لم  العظيــم، إن الناظــر يف أحوال الناس ليعجب من هذه النفوس اليت إذا ذكِّ
رئت عليها آيات الوعد والوعيد لم تبك ولم تت�أثر  عظت لم تتعظ، وإذا قخُ تت�ذكر، وإذا وخُ
وال شك أن هذا نذير خطر على العبد إذا لم يراجع نفسه وحياسبها ويذكرها باللهَّ تعاىل، 
ولعل من أعظم األســباب اليت أوصلت اإلنســان إىل هذه احلالة املرتدية عدم استشعار 

عظمة للاهَّ يف القلوب والبعد عن خشيت�ه واخلوف منه سبحانه .

و يف هذا الكتاب سنتن�اول هذه املسألة املهمة، أال وهي تعظيم للاهَّ جل جالله
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!! .. أين نحن مــن تعظيـم الّلهَ عز وجـل .. !!
وقبل الكالم عليها نذكر باختصار وإجياز أسطرا عن أسماء للاهَّ احلسىن وصفاته العليا.

• أسماء للاهَّ احلسىن وصفاته العليا	
أهمية العلم عن للاَّ عز وجل : 

- أعظــم علــم هو الذي يتعلق بمعرفة للاهَّ عز وجل، بأســمائه وصفاته، ألن شــرف 
العلم من شــرف املعلوم، واملعلوم هنا هي ذات للاهَّ وأســمائه وصفاتــه، فأول أصل من 
؟ بتوحيد األلوهية وتوحيــد الربوبي�ة  ، كيف تؤمن بــاللهَّ أصول اإليمان : أن تؤمن باللهَّ

وتوحيد األسماء والصفات.
سأل عليه العبد يف القرب من ربك؟ وال أحد يظن أن اإلجابة سهلة، إذا  - أول سؤال يخُ

لم يعرف الرب سبحانه وتعاىل يف هذه الدني�ا بأسمائه وصفاته.
وكل اسم من أسماء للاهَّ احلســىن حيتاجه املؤمن يف حياته، أن يعلم به ثم يوقن ثم 

حيقق هذه الصفة، إذن )علم، يقني، حتقيق صفة(، 
- أىت يف القرآن )فاعلم، ولتعلموا، وليعلموا( أكر من واحد وثالثــني مرة يف القرآن 

داللة على وجوب معرفة الناس بربهم وخبالقهم. قال تعاىل: چ يب  جت     حت     خت   مت   ىت  چ  
]محمد:19[ أول فرض فرضه للاهَّ على خلقه : معرفته . فإذا عرفه الناس عبدوه “ فينبغي 
للمســلمني أن يعرفوا أســماء للاهَّ وتفســريها فيعظموا للاهَّ حق عظمته، ولو أراد رجل أن 
يزتوج إىل رجل أو يزوجه أو يعامله طلب أن يعرف اســمه واســم أبي�ه وجده، وســأل عن 
صغري أمره وكبريه، فاللهَّ الذي خلقنا ورزقنا - وحنن نرجو رحمته وخناف سخطه- أوىل أن 

نعرف أسماءه ونعرف تفسريها”. ]قوام السنة األصفهاين[ .
باركِة: ِت�ِه المخُ وِنيهَّ خُ تعاىل يف نخُ ِم رحمهخُ للاهَّ وقاَل ابنخُ القيِّ

و تبيـــــــــاِن ِمْن رابٍع واحلـــــــقُّ ذخُ والعْلمخُ أقســــــاٌم ثالٌث مـــا لهـــا  
ْحَمــــــِن وكذلــــــَك األسمـــاءخُ للرهَّ علٌم بأوصـاِف اإللــــِه وفعِلــــــــِه  
هخُ يوَم املعـــــاِد الثـــاِنــــــــي وجزاؤخُ ـــهخُ   واألمرخُ والنهيخُ الذي هـــــَو دينخُ
ــــاِن

َ
ْرق جاَءْت عن املبعـــوِث بالفخُ َنــِن الــــيت   والكلُّ يف القـرآِن والسُّ
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ِ وأســماِئِه وصفاِتِه  َضلخُ الِعلــِم والَعَمِل واحلــاِل: الِعلمخُ بــاللهَّ
ْ
ف

َ
وقــال رحمــه للاهَّ : )أ

بِّ واخلوِف والرجاِء، فهذا أْشَرفخُ  وأفعاِلِه، والعملخُ بمْرَضاِتِه، واجنذابخُ القلِب إليِه باحلخُ
هخُ أشرفخُ ما يف اآلِخَرِة(. ني�ا، وجَزاؤخُ ما يف الدُّ

مخُ ِبِذْكِرِه،  َنعُّ وقخُ إىل ِلَقاِئِه والتهَّ ْنسخُ بقرِبِه، والشهَّ
خُ
�هخُ واأل تخُ ِ ومحبهَّ وأجلُّ املقاصِد معرفةخُ للاهَّ

ما يشــعرخُ العبدخُ  ْطَلبخُ ِلَذاِتها. وإنهَّ ني�ا واآلخرِة، وهذا هَو الغاَيةخُ اليت تخُ وهذا أَجلُّ ســعادِة الدُّ
ني�ا ودخَل اآلخرَة،   الدُّ

َ
عوِر بأنهَّ ذلَك عنيخُ الســعادِة إذا انكشَف لهخُ الغطاءخُ وفارق تماَم الشُّ

هخُ كاماًل للمعارضاِت  وإالهَّ فهَو يف الدني�ا - وإْن شــعَر بذلَك بعَض الشعوِر - فليَس شعورخُ
ِحَن بها، وإالهَّ فليست السعادةخُ يف احلقيقِة ِسَوى ذلَك. وكلُّ  اليت عليِه، واملحِن اليت اْمتخُ
ــَراَدٌة ألْجِلها، وتفاوتخُ العلوِم يف فضِلها حبَســِب  العلــوِم واملعارِف َتَبــٌع لهذِه املعرفــِة، مخُ
ِ وأسماِئِه  لُّ علٍم كاَن أقرَب إفضاًء إىل العلِم باللهَّ كخُ

َ
ْعِدها، ف إفضاِئها إىل هذِه املعرفِة وبخُ

، وكذلَك حالخُ القلِب؛ فكلُّ حاٍل كاَن أقرَب إىل املقصوِد الذي  وَنهخُ ا دخُ وصفاِتِه فهَو أعلى ممهَّ
، فكلُّ عمٍل كاَن أقرَب إىل حتصيِل هذا  ، وكذلَك األعمالخُ وَنهخُ ا دخُ ِلَق لهخُ فهَو أشــرفخُ ممهَّ خخُ
َضِلَها 

ْ
الةخُ واجلهادخُ مْن أفضِل األعماِل وأف املقصوِد كــاَن أفضَل مْن غرِيِه، ولهذا كانت الصهَّ

ْرِب إفَضاِئها إىل املقصوِد. لقخُ

وهكــذا جيبخُ أْن يكوَن؛ فإنهَّ كلهَّ ما كاَن اليشءخُ أقرَب إىل الغاَيــِة كاَن أفضَل من البعيِد 
ِت�ِه وخوِفِه  ِ وأســماِئِه وصفاِتــِه ومحبهَّ خُ لهخُ ِلَمعرفِة للاهَّ َهئيِّ ِعدُّ للقلِب المخُ عنهــا، فالعمــلخُ المخُ

ا ليَس كذلَك. ورجاِئِه أفضلخُ ممهَّ

ْفيِض، ولهذا  ها إىل هــذا المخُ َربخُ
ْ

هــا أق َضاِء فأفضلخُ
ْ
ةخُ أعماٍل يف هذا اإِلف وإذا اشــرتكْت ِعدهَّ

، واشرتكت املعايص يف َحْجِب القلِب  ِ اعاتخُ يف هذا اإلفضاِء فكانْت مطلوبًة للهَّ اشرتكت الطهَّ
ا عنها، وتأثريخُ الطاعاِت واملعايص حَبَسِب درجاِتها . ْطِعِه عْن هذِه الغاَيِة فكانْت َمْنِهيًّ

َ
َوق

وتكمن أهمية معرفة أسماء للاَّ وصفاته فيما يلي :-

1- معرف��ة للاَّ تفرض عبادته واخلش��وع له: إن تمــام العبادة متوقف على املعرفة 
، واإلنابة إليه واإلقبال عليه، واإلعراض عمن سواه، ، وكلما ازداد العبد معرفة بربه،  باللهَّ
كانت عبادته أكمل، وهو أول فرض فرضه للاهَّ على خلقه: معرفته، فــإذا عرفه الناس 

عبدوه وأدى ذلك إىل اليقني حبق العبودية للهَّ وأثمر اإلخالص له يف عبادته.
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2- معرفه للاَّ س��بب يف محبت�ه: تعترب معرفة للاهَّ سبب محبت�ه فتقوى املحبة على 
، وإن قوة املعرفــة للهَّ تدعو إىل  قــدر قوة املعرفة وتضعف على قدر ضعف املعرفــة باللهَّ
محبت�ه، وخشيت�ه، وخوفه، ورجائه، ومراقبت�ه، وإخالص العمل له، وهذا هو عني سعادة 

العبد، وال سبي�ل إىل معرفة للاهَّ إال بمعرفة أسمائه احلسىن، والتفقه يف معانيها
3- معرفة للاَّ سبي�ل للتوكل عليه: أن معرفة للاهَّ والعلم بأن للاهَّ خالق األسباب 
، كما أن العلم بتفرد  ومســبب�اتها وال خالق غريه وال مقدر غريه سبب قوي للتوكل على للاهَّ
للاهَّ بالضــر والنفــع، والعطــاء، واملنع، واخللق، والرزق، واإلحياء، واإلماتة كما تقتيض 
املعرفة بأســماء للاهَّ احلســىن يثمر للهَّ عبودية التوكل عليه باطًنا وظاهــًرا، وألن الرزق 
بي�د للاهَّ وحده كما تقتيض معرفة أسماء للاهَّ احلسىن، فعلى العاقل التوكل على للاهَّ 

واالعتماد بوعده فان للاهَّ كاف لعبده .
4- معرفة للاَّ وسيلة إىل معاملته بثمراتها: من لوازم معرفة للاهَّ التضرع، واخلوف، 
والذكر القلب يمتنع انفكاكه عن التضرع واخلوف، وفهم معاين أسماء للاهَّ هي وسيلة 
إىل معاملته بثمراتها من اخلوف والرجاء، واملهابة، واملحبة والتوكل وغري ذلك من ثمرات 
. معرفة الصفات، كما يعترب اخلوف من للاهَّ من كمال املعرفة باللهَّ ألنه لم يأمن مكر للاهَّ
: إن يف تدبر معاين أسماء للاهَّ وصفاته  5- معرفة للاَّ أكرب عون على تدبر كتاب للاَّ
، وذلك ألن معرفة أسماء للاهَّ وصفاته وأفعاله يساعد على  أكرب عون على تدبر كتاب للاهَّ

التدبر وفهم معاين القرآن وفيه مجااًل رحبًا ومتسعًا بالغًا.
: إن معرفة للاهَّ يورث حقيقة األدب مع للاهَّ  6- معرف��ة للاَّ تورث األدب م��ع للاَّ
، إال الطاعة والقبول  . وال يكون له مع تقدير للاهَّ فال يكون للعبد تقدير إال ما قدر للاهَّ
واالستسالم، مع الرىض والثقة واالطمئن�ان، قال ابن القيم: »إن األدب مع للاهَّ تب�ارك 
وتعاىل هو القيام بدين�ه والتأدب بآدابه ظاهًرا وباطًنا. وال يســتقيم ألحد قط األدب مع 
للاهَّ إال بث�الثة أشــياء: معرفته بأســمائه وصفاته، ومعرفته بدين�ه وشــرعه وما حيب وما 

يكره، ونفس مستعدة قابلة لين�ة متهيئ�ة لقبول احلق علًما وعماًل وحااًل« .

7- معرف��ة للاَّ له��ا لذة يعرفها من عرف للاَّ : إن لذة معرفــة للاهَّ ومحبت�ه وعبادته 
وحده ال شريك له والرضا به هو العوض عن كل يشء وال يتعوض بغريه، فقد حكي عن 
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علي أنه قال »لذة معرفة للاهَّ شغلتين عن لذائذ طعام الدني�ا«.

-: وليســت حاجة األرواح قــط إىل يشء أعظم منها إىل  وق��ال ابن القيم -رحمه للاهَّ
معرفة بارئها وفاطرها ومحبت�ه وذكره واالبتهاج به، وطلب الوسيلة إليه، والزلفى عنده، 
وال سبي�ل إىل هذا إال بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان باللهَّ أعرف، 
ولــه أطلب، وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان باللهَّ أجهل، وإليه أكره، ومنه أبعد . وللاهَّ 
زنله العبد من نفسه .                                                                                            يزنل العبد من نفسه حيث يخُ

-:» ال سعادة- أي للعباد-، وال فالح وال صالح  ويقول اإلمام ابن القيم -رحمه للاهَّ
لهم وال نعيم إال بأن يعرفوه-أي ربهم - ويعبدوه ويكون وحده غايــة مطلوبهم، ونهاية 
مرادهم وذكره والتقرب إليه قرة عيونهم وحياة قلوبهم فمىت فقدوا ذلك كانوا أســوأ حاال 
من األنعام بكثري، وكانت األنعام أطيب عيش منهم يف العاجل، وأسلم عاقبة يف اآلجل«. 

]الصواعق املرسلة ) 366/1([ .

-:»على قدر املعرفة يكون تعظيم الرب تعاىل يف  يقول اإلمام ابن القيم –رحمه للاهَّ
القلب، وأعرف الناس به: أشدهم له تعظيما وإجالال«. ]مدارج السالكني)495/2([.

-:»وحبسب معرفته- أي العبد- بربه يكون  ويقول الش��يخ ابن سعدي-رحمه للاهَّ
إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص، وأقرب طريق يوصله إىل 

ذلك: تدبر صفاته وأسمائه من القرآن« ]تفسري السعدي )24/1([.
فما أحوجنا أيها األحبة أن نتعرف على للاهَّ بأسمائه وصفاته. ويقول العالمة محمد 
األمني الشــنقيطي يف هذا املقام:  إن اإلنسان إذا سمع وصفًا وصف به خالق السموات 
واألرض نفســه، أو وصفــه بــه رســوله، فليمــأل صدره مــن التعظيــم، ويجزم بأن ذلك 
الوصف بالغ من غايات الكمال واجلالل والشــرف والعلو ما يقطع جميع عالئق أوهام 
املشــابهة بين�ه وبني صفات املخلوقـيـن، فـيكـــون القلب مزنهــًا معظمًا له )جّل وعال(، 

غري متنّجس بأقذار التشبي�ه ..

وتعظيــم للاهَّ وإجاللــه ال يتحقق إال بإثب�ات الصفات للهَّ - تعاىل - كمــا يليق به 
ســبحانه من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال تمثي�ل، والذين ينكرون بعض صفاته 
تعاىل ما قدروا للاهَّ عز وجل حق قدره، وما عرفوه حق معرفته، ولما كان من أســماء للاهَّ 
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-تعاىل- احلسىن: املجيد والكبري والعظيم فإن معىن هذه األسماء: أن للاهَّ - عز وجل- 
هو املوصوف بصفات املجد والكربياء والعظمة واجلالل، الذي هو أكــرب من كل يشء، 
وأعظم من كــل يشء، وأجّل وأعلى، وله التعظيم واإلجالل، يف قلوب أوليائه وأصفيائه، 

قد ملئت قلوبهم من تعظيمه، وإجالله، واخلضوع له، والتذلل لكربيائه.

فــإذا عرفت للاهَّ حــق معرفته بتوحيــد ألوهيتــ�ه وتوحيــد ربوبيت�ه وتوحيد أســمائه 
وصفاته، فإنه حني ذاك يعظم للاهَّ وقدره يف قلبك، ويقع وقاره يف قلبك ؛ فإذا وقرت للاهَّ 

بقلبك، عظمت عندك مخالفته، ألن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من دونه.

أهمية معرفة األسماء احلسىن :-
1- معرفة أسماء للاهَّ وصفاته أصل التوحيد

2- معرفة األسماء والصفات سبب يف زيادة اإليمان
3- معرفة األسماء والصفات أشرف املعارف

4- معرفة األسماء والصفات هي الطريق ملعرفة للا
5- معرفة األسماء والصفات هي الطريق لعبادة للاهَّ عز وجل

]مختصرة من رسالة الماجستري للدكتور فواز الكردي ) حتقيق العبودية بمعرفة أسماء للاهَّ وصفاته([.

ولذلك كله كان إحصاء أســماء للاهَّ تعاىل من أعظم موجبات اجلنــــة فعن أيب هريرة 
ريض للاهَّ عنه عن النب صلى للاهَّ عليه وســلم : ) إن للهَّ تســعة وتســعني اســمًا مائة إال 

واحدًا من أحصاها دخل اجلنة ( ]رواه البخاري[ 

وإحصـــاء األسماء والصفات يكون من خالل :-
1( حفظها، بأن يستودعها قلبه .

2( معرفة معانيها، فيتعلم معانيها وكيفية عبادة للاهَّ عزهَّ وجلهَّ بمقتضاها .
شرك معه غريه . 3( العمل بمقتضاها، فإذا علم أّنه األحد فال يخُ

4( دعاؤه بها، كما أمرنا للاهَّ جلهَّ وعال زب ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃرب  .
ر يف آالء للاهَّ سبحانه وتعاىل . 5( التحقق، بأن ينظر يف اآلفــاق ويتفكهَّ
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وأنا يف هذا املقام س��أقوم بنقل مختصر ملبحث أحسبه رائع عن »آثار التعبد بأسماء 
للاَّ وصفاته« للشيخ محمد بن عبد للاَّ الزغيب يقول الباحث حفظه للاَّ :

» إن البحث يف أسماء للاهَّ وصفاته وفق ما جاء يف الكتاب والسنة هو من أجلِّ املعارف 
وأشــرفها . ولن نتعرض يف هذا البحث املتواضع لكل ما يتعلق باألسماء احلسىن، ولكنن�ا 
ســنعرض جلزئي�ة صغرية، ولكنها مهمة وعظيمة، أال وهي التعبد بأسماء للاهَّ وصفاته 
احلسىن، فإنه باب عظيم يضم بني جوانب�ه مســائل من التعبد، فمنها : إحصاء ألفاظها 
وعددها، وكذلك : الدعاء بها، وثالثها : ما حنن بصدده، وهو فهم معانيها ومدلولها، وفهم 
معانيها ومدلوها له مرتادفات أخرى ذكرها ابن القيم يف ثن�ايا كتب�ه، وهي : إدراك موجبها، 
وآثارها، ومقتضياتها، ومتعلقها، ولوازمها، وأحكامهــا .. فكل هذه املرتادفات املتقاربة 
تعين التعبد للهَّ بأسمائه وصفاته، إذ كل اسم له تعبد مختص به علمًا ومعرفة وحااًل، 
، ولذلك الفعل تعلق  وله صفة خاصة، وكل صفة لها مقتىض وفعل، إما الزم، وإما متعدٍّ
بمفعول هو من لوازمه، وهذا يف خلقه، وأمره، وثوابه، وعقابه، وكل ذلك آثار األسماء 
احلســىن وموجباتهــا . ومــن املحــال تعطيل أســمائه عن أوصافهــا ومعانيهــا، وتعطيل 
األوصاف عما تقتضيه وتســتدعيه من األفعال. فمثاًل اسم )الســميع( من أسماء للاهَّ 
احلســىن، وال بد من إثب�ات حكمه ومقتضاه، وهو أنه يسمع الســر والنجوى، ويسمع 
ضجيج األصوات، على اختالف اللغات .. وإدراك هذا األثر من اسمه )تعاىل( يورث 

العبد حااًل من التعبد واملراقبة واإلنابة إىل ربه )سبحانه وتعاىل( .

واعلم أن التعبد باألسماء والصفات احلسىن درجات ومراتب وأنواع كما سبق، 
وكلما زاد علم العبد باللهَّ )جل وعال( ارتفع يف درجة التعبد، وأكمــل الناس عبودية هو 
املتعبد جبميع األسماء والصفات اليت يطلع عليها البشر، فال حتجبه عبودية اسم عن آخر، 
كمن حيجبه التعبد باسمه )القدير( عن التعبد باســمه )احلليم( )الرحيم(، أو حيجبه 
عبودية اســم )املعطي( عن عبودية اســم )المانع(، أو عبودية اسم )الرحيم( و)العفو( 
و)الغفور( عن اســمه )املنتقم(، أو التعبد بأســماء التودد والرب واللطف واإلحسان عن 
أسماء العدل واجلربوت والعظمة والكربياء .. وحنو ذلك . وهو )سبحانه( حيب موجب 
أسمائه وصفاته، فهو عليم وحيب كل عليم، جواد حيب كل جواد، عفو حيب العفو وأهله، 
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حي حيب احلياء وأهله، شكور حيب الشاكرين، صبور حيب الصابرين، حليم حيب أهل 
احللم، وإذا كان )ســبحانه( حيب املتصفني بأثر صفاته فهو معهم حبســب نصيبهم من 

هذا االتصاف، وهو ما يسىم باملعية اخلاصة .                                                                   

ومن هذه اآلثار :

1- األنس باللَّ ولّم شعث القلب : )وذلك إنما هو أثر جتلي األسماء والصفات احلسىن 
على قلب العبد، فرتتفع حجب الغفلة والشك واإلعراض، ويتم استي�الء سلطان املعرفة 
على القلب وقد اســتوىل على العبــــد نور اإليمان باألســماء والصفات ومعرفتها، ودوام 
ذكرها، والنظر إىل الواحد الفرد، األول فليــس قبله يشء،  اآلخر الــذي ليس بعده يشء، 
الظاهر الذي ليس فوقه يشء، الباطن الذي ليس دونه يشء، سبق كل يشء بأوليت�ه، وبقي 

بعد كل يشء بآخريت�ه، وعال فوق كل يشء بظهوره، وأحاط بكل يشء ببطونه( .

)وإذا بلغ العبد يف مقام املعرفة إىل حدٍّ كأنه يكاد يطالع ما اتصف به الرب -سبحانه- 
من صفات الكمال ونعوت اإلجالل، وأحست روحه بالقرب اخلاص، حىت يشاهد رفع 
احلجاب بني روحه وقلبه وبني ربه، فإن حجابه هو نفسه، وقد رفع للاهَّ عنه ذلك احلجاب 

حبوله وقوته، فأفىض القلب والروح حينئ�ذ إىل الرب، فصار يعبده كأنه يراه( .

2- تعظيم للاَّ )س��بحانه وتعاىل( : فمن شاهد الصفة فال بد أن يشاهد متعلقاتها، 
فإن النظر يف متعلقاتها يكسب التعظيم للمتصف بها . فمن شاهد صفة الكالم مثاًل 
زادته تعظيمًا للهَّ )تعاىل( وال بد، إذ لو أن البحر يمده من بعده سبعة أحبر، وأشجار العالم 
كتب بها كالم الرب )جل جالله( لفنيت البحار ونفدت األقالم، وكالم للاهَّ  كلهــا أقالم يخُ
)عز وجل( ال يفىن وال ينفد، فمن شاهد الصفات األخرى بمثل هذه املشاهدة من العلم 

والقدرة وحنوها، وجال قلبه يف عظمتها : ازداد معرفة وتعظيمًا للهَّ )سبحانه( .

3- إدراك مقتضيات الصفات طريق إلثب�اتها : فوجود هذا الكــون املدبر املحكم 
الواســع يتطلب رّبًا مالكًا حكيمًا عليمًا، وكذلك وجود املخلوقات بأنواعها وأشكالها 
يوجب وجود خالق، ووجود اجلناية والتقصري من العبد يوجب إثب�ات اســم )الغفار( .. 

وغريه من األسماء والصفات .
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4- إدراك أس��رار الشريعة وحقيقة األحكام الشرعية : فمن كانت له معرفة بأسماء 
للاهَّ وصفاته، واستقرار آثارها يف اخللق واألمر، رأى اخللق واألمر ينتظمان بها أتم انتظام، 
ورأى سريان آثارها فيها، وعلم حبسب معرفته ما يليق بكماله وجالله أن يفعله، وما ال 
يليق، فاســتدل بأســمائه على ما يفعله وما ال يفعله، فإنه ال يفعل خالف موجب حمده 
وحكمته، وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشــرعه مما ال يليق به، فإذا رأى يف بعض 
األحكام جورًا أو سفهًا وعبث�ا ومفسدة، فليعلم أنه ليس من أحكامه ودين�ه، وأنه بريء منه 
ورسوله ؛ فإنه إنما أمر بالعدل ال بالظلم، وباملصلحة ال باملفسدة، وباحلكمة ال بالسفة(.

5- الطمأنين���ة : والطمأنينــ�ة إىل أســماء الرب وصفاته نوعان : أحدهمــا : طمأنين�ة 
إىل اإليمــان بها وإثب�اتها واعتقادها، وطمأنين�ة إىل مــا تقتضيه وتوجبه من آثار العبودية، 
فمثاًل : التعبد باســم )القدير( يوجب الطمأنين�ة إىل الَقــَدر وإثب�اته، ويقتيض الطمأنين�ة 
م لها، ويرىض بها، وال يســخط، وال  إىل مواضع األقدار اليت ال قدرة له على دفعها، فيســلِّ
يشكو، وال يضطرب إيمانه، فال يأىس على ما فاته، وال يفرح بما آتاه للاهَّ ؛ ألن املصيب�ة 
لق . فهذه طمأنين�ة إىل أحكام الصفات وموجباتها  فيه مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يخُ

وآثارها يف العالم، وهي قدر زائد على الطمأنين�ة بمجرد العلم بها واعتقادها  .

أمثلة توضح كيفية التعبد بمعاين األسماء والصفات : سنتطرق لبعض األسماء 
والصفات .

وإال فإن توضيح ما مىض جلميع الصفات أمر يطول، ولكن يمكن فهم األسماء 
والصفات على ما سنذكره :

1- الس��ميع : إذا استشــعر العبــد بقلبه ســمعه )ســبحانه( ألصوات عبــاده على 
اختالفهــا وجهرهــا وخفائها، وأنه ســواء عنده من أســر القول ومن جهر به، وال يشــغله 
من جهر عن ســمعه لصوت من أسر، وال يشــغله سمع عن سمع، وال تغلطه األصوات 
على كرتها واختالفها واجتماعها، بل هي عنده كصوت واحد، فعلم أن للاهَّ يسمعه : فال 
يقول إال خريًا، بل يســتيح أن يسمع للاهَّ من كالمه ما يزيه ويفضحه عنده، وإنما يشتد 

يف أال يسمع منه إال الكالم احلسن، بل ويكر منه ؛ حىت حيظى عند ربه )سبحانه( .
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ويستشــعر أن للاهَّ يســمع كالم أعدائه، وأن للاهَّ ليــس بغافل عنهــم وال يرىض ما 
يقولون، فعند ذلك يعلم أن للاهَّ معه وأنه ناصره ال محالة، وقد قال ابن القيم يف النوني�ة 

معربًا عن هذا املعىن : 

يف الكون من ســـر ومــن إعـــالن وهو السميع يرى ويسمع كل مـا  
فالسـر واإلعــــــالن مستويــــان  ولكل صــوت منه سمع حاضــر  

ال يفى علـــــيه بعيدها والداين والسمع منــه واسع األصــــوات  

2- العزيز : وسنتعرض لطرف من معىن هذا االسم العظيم، وهو مشاهدة عزة للاهَّ 
)سبحانه( يف تقديره )تعاىل( على عبده باملعايص والذنوب . فيشاهد عزة للاهَّ بأن قّلب 
قلبه وصّرف إرادته على ما يشاء )سبحانه(، وحال بني العبد وقلبه وأن يعرف أنه مدّبر 
مقهــور، ناصيتــ�ه بي�د غريه، ال عصمة له إال بعصمته، وال توفيــق له إال بمعونت�ه فهو ذليل 

حقري، يف قبضة عزيز حميد .

3- ال��ودود : فهو حيب عباده الصاحلــني وحيبونه ؛ فإن العبد إذا شــاهد بقلبه غنّي�ًا 
كريمًا جوادًا، عزيزًا قادرًا، كل أحد محتاج إليه بالذات، وهو غين بالذات عن كل ما سواه، 
وهو مع ذلك يود عباده وحيبهم، ويتودد إليهم بإحســانه وتفضله عليهم : كان له من هذا 

الشهود حالة صافية خالصة من الشوائب .

4- الس��الم : وحقيقــة هذه اللفظة )الســالم( هي : الرباءة واخلــالص والنجاة من 
الشــر والعيوب، فإذا علمت أن للاهَّ هو )الســالم( فتعلم أن جتاوزه عنك يف معصيتك 
وذنبك سالم من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة، كما أن عذابه سالم عن أن 
يكون ظلمًا أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله . وشرعه ودين�ه سالم من التن�اقض 

واالختالف واالضطراب وخالف مصلحة العباد ورحمتهم .

وكذلك محبت�ه ملحبي�ه وأوليائه سالم من عوارض محبة املخلوق للمخلوق من كونها 
ه  زِّ محبة حاجة إليه أو تعلق أو انتفاع بقربه . فتأمل كيف تضمن اسمه )السالم( كل ما نخُ

عنه )تب�ارك وتعاىل(، واستشعر هذا بقلبك ؛ فإنه يبعث على تعظيم ربك )سبحانه( .

5- اجلبار : والسمه )اجلبار( ثالثة معان : 
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أ- أنه الذي جيرب ضعف الضعفاء من عباده ويجرب كســر القلوب املنكسرة، فكم َجرَب 
من كسري، وأغىن من فقري، وأعز من ذليل، فإذا عرف العبد هذا املعىن تعبد للهَّ بمقتضاه، 

وسأله بأن جيرب كسره، ويعين�ه على عبادته .

ب- أنه القهار، فهو جيرب عباده على ما أراد مما اقتضته حكمته، فيستشعر العبد أن 
، ويعلم أن أعداء الدين لن يصيبوه إال بما قىض للاهَّ وأراد . أفعاله بقدرة للاهَّ

ج- »أنــه العلي بذاته فوق جميع مخلوقاته، فال يســتطيع أحــد منهم أن يدنو منه، 
هم على  فيبعثــه ذلك على تعظيم ربه وإدراك عزته واســتعالئه  . وللاهَّ أعلم، وصــلِّ اللهَّ

نبين�ا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم« أهــ

تنبي�ه :  حديث سرد األسماء احلسىن  ضعيف :                                                  

) إن للهَّ تســعة وتســعني اســمًا من  أحصاها دخل اجلنة( ثم سرد األسماء احلسىن 
وبألفــاظ مختلفــة بزيــادة ونقص ]وانظــر : النهــج األســىن )5/1.-54( الدعــاء للطــرباين )111/2و112( م 
املقصد األســىن . مجمــوع الفتاوى )381/6و382( القواعد املثلى )17و18( ختريج حديث األســماء احلســىن ) 43 إىل 
1( األلفاظ املوضحات ألخطاء دالئل اخلريات  19و495 19و44 آخر الرسالة( كشف احلجاب )68( ضعيف اجلامع )43
)13-14( مجمــوع الفتــاوى )97/8و96( شــأن الدعاء )36( الفتح )217/11( األباطيل واملناكــري )1/ 59( م املزيان 
)627/2( التلخيص )2.56/4( تفسري ابن كثري )62/3.و621( الوادعي م . املحلى )31/8( حتفة الذاكرين )66-63( 
أحاديث معللة ظاهرها الصحة )364( األسماء والصفات للبيهقي )6/1و1.( م قاعدة جليلة يف قواعد االسماء احلسىن 

. لسان )4/ 5225( صحيح األذكار وضعيفه )3.2/1( الدعوات الكبري )262/2( م[ .

من حيث املنت :

- االضطراب واالختالف يف الروايات : فهناك مخالفة بني هذه الروايات يف الرتتيب، 
وزيادة ونقص بينها .

ــا  ة ال يصــح نســبتها إىل للاهَّ   ؛ إمهَّ - أنــه ورد يف بعــض الروايــات أســماء شــاذهَّ
نها ليست كاملة احلسن كاملنتقم مثاًل ]وانظر كالم شيخ اإلســالم على هذا االســم يف مجموع 

َ
أل

فــة [  ْشــَتّق منهــا الصِّ نهَّ األســماء هــي الــيت يخُ
َ
الفتــاوى )96/8( [، أو لعــدم ورودهــا بصيغــة االســم ] أل

كالرشــيد واملعز واملذل واملحص، كالها لم تــرد بصيغــة االســم [. والقاعــدة : ) أن 
أســماء للاهَّ تعــاىل توقيفيــة ال مجــال للعقــل فيهــا وعلــى هــذا فيجــب الوقــوف فيها 
ـزاد فيها وال ينقص ألن العقل ال يمكنه إدراك  على ما جاء به الكتاب والســنة فال ـي
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 مــا يســتحقه تعــاىل مــن األســماء فوجب الوقوف يف ذلك علــى النــص لقولــه تعاىل:
چ جئ  ی   ی   ی  ی   ىئ  ىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ۈئېئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ    چ 

]اإلسراء: 36[ وقوله: چ ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ ک 
ک  ک  ک  گ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ ڱ چ]األعراف: 36[ وألن تسميت�ه 
بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سىم به نفسه جناية يف حقه تعاىل فوجب سلوك األدب 

يف ذلك واالقتصار على ما جاء به النص . 

قواُل العلماِء يف َسرِد هذه األسماء :
َ
أ

ب  عنيهَّ األسماء ( . 1- نقل احلافظ عن الدوادي قوله: ) لم يثبت أنهَّ النهَّ
]فتح الباري )217/1([

2- وقال يف بلوغ املرام: )والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة وليس مرفوعًا(. 
]ص )254([

3- وقال الصنعاين رحمه للاهَّ يف سبل السالم : ) اتفق احلفاظ من أئمة احلديث أن 
سردها إدراج من بعض الرواة ( . ]1.8/4[

واة، وكذلك يف حديث  فســري وقع من بعض الرُّ نهَّ التهَّ
َ
َتَملخُ أ ْ 4- قــال البيهقي : ) حيخُ

فات )32/1([ الوليد بن مسلم ( . ]األسماء والصِّ

5- قال شيخ اإلسالم : ليس هو عند أهل املعرفة باحلديث، من كالم النب   ، بل 
هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه (.

ل عليه جماعة من احلّفاظ أن ســرد األسماء يف هذا  6- قال ابن كثري : ) والذي َعوهَّ
دَرٌج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد وعبد امللك  احلديث ] أي حديث الوليد بن مسلم [ مخُ
نــه بلغه عن غري واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك . أي 

َ
بــن محمد عن زهري بن محمد أ

أنهم جمعوها من القرآن ( . ]تفسريه )269/2([

ة جميع الّروايات اليت ســردت األسماء احلسىن، حىت  7- يرى ابن الوزير عدم ِصحهَّ
صحيح . ح هذه الروايات متساهل يف التهَّ رواية الوليد بن مسلم، وأنهَّ من صحهَّ

ب عن سنة أيب القاسم )2.7-2.1/7( [ ]العواصم من القواصم يف الذهَّ
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8- قــال الشــيخ محمــد العثيمني: ) لم يصح عــن النب    تعيني هذه األســماء، 
واحلديث املروي يف تعيينها ضعيف ( .

فه الشيخ األلباين. 9- ضعهَّ

•  خالصة القول : أن هذه الزيادة مدرجة يف احلديث وال يصح رفعها، ألن غاية ما يف 
واب . ذلك أّن سرد هذه األسماء اجتهاد من بعض الّرواة، واليت ين�درج فيها اخلطأ والصهَّ

ــلف يف إخراجها من  ب  هو الذي ســردها، لما اجتهد بعض السهَّ نهَّ النهَّ
َ
فلــو َثَبــت أ

ها يف احلديث . الّنصوص وهم يعلمون أنه  قد عدهَّ

ناك ِحكمة يف عدم تعيينها ؟ . هل هخُ

واعلم أّن يف عدم تعيينها حكمة بالغة، وهي أن يتطلبها الناس ويتحرونها يف كتاب 
، حىت حيرص العباد ويجتهدوا يف عبادة للاهَّ   جبميع ما يعرفون  للاهَّ وسنة رسوله  

من األسماء احلسىن.  ]املجموع الثمني من فتاوى الشيخ محمد العثيمني )69/2( [ 

وإليك قواعد يف أسماء للاَّ احلسىن
القاعدة األوىل : أسماء للاهَّ كلها حسىن .

القاعدة الثاني�ة: أسماء للاهَّ أعالم وأوصاف .
القاعدة الثالثة : أسماء للاهَّ تعاىل توقيفية .

القاعدة الرابعة : أسماء للاهَّ تعاىل غري محصورة بعدد معني .
القاعدة اخلامسة : أنه جيب أن حيذر املسلم من اإلحلاد يف أسماء للاهَّ واإلحلاد فيها 

أي امليل بها عما جيب فيها .
فهذه بعض القواعد يف أسماء للاهَّ وصفاته.

تنبي�ه : وهناك مخالفات يف بعض من كتب يف أســماء للاهَّ وصفاته ملعرفة كثري من 
م ما  وهَّ

َ
هذه املخالفات انظر عبدللاهَّ الغصن يف حبثه القيم عن أسماء للهَّ احلسىن حيث ق

كتب�ه )الزجاج واخلطايب والبيهقي والقشــريي والغزايل والرازي والشــربايص( عن أسماء 
للاهَّ احلسىن يف ضوء منهج أهل السنة واجلماعة ] شحاته [
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من املراجع املهمة :

-  القواعد املثلى يف  صفات للاهَّ وأسمائه احلسىن  للعالمة ابن عثيمني

ِة  وِكيهَّ لخُ �ِة َوالسُّ ٌة لآلَثاِر اإِليَماِنيهَّ وهخُ ِبَها« ِدَراَسٌة َتْرَبِويهَّ اْدعخُ
َ
ْسىَن ف ْسَماءخُ احلخُ

َ
ِ األ -  »ِوللهَّ

ل. قرئ على الشيخ عبدالرحمن ناصر  ْسىَن« للشيخ عبد العزيز بن اجلليِّ ِ احلخُ ْسَماِء للاهَّ
َ
أل

الرباك.

كتور: زين محمد شحاته. وقدم له:  ْسىَن للدُّ ِ احلخُ ْسَماِء للاهَّ
َ
ْسىَن يِف َشْرِح أ

َ
-  امِلْنَهاجخُ األ

عبد الرحمن املحمود.

-  أسماء للاهَّ احلسىن ـ عبد للاهَّ بن صالح الغصن ـ

-  أسماء للاهَّ احلسىن من القرآن الكريم واحلديث الصحيح ـ زين محمد شحاته ـ

-  شرح أسماء للاهَّ احلسىن ـ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ـ

-  شرح أسماء للاهَّ احلسىن يف ضوء الكتاب والسنةـ  سعيد بن علي بن وهف القحطاين .

ْسىَن، تأليف: مشرف بن  ِ احلخُ ْســَماِء للاهَّ
َ
ِة يِف َشــْرح أ ِم اجَلْوِزيهَّ يِّ

َ
- َمْنَهجخُ اإِلَماِم اْبنخُ ق

علي بن عبد للاهَّ الغامدي.)مجلد1، 5..ص، دار ابن اجلوزي، رسالة ماجستري(

ْسىَن« - شرح ابن القيم ألسماء للاهَّ احلسىن- للدكتور عمر  ْسَماءخُ احلخُ
َ
ِ األ -  »وللهَّ

األشقر.

سىن  للشيخ خالد السبِت ِ احلخُ ب أسماِء للاهَّ تخُ - َنَظَراٌت يف كخُ

 ] للاَّ جل جالله [

• ذكر اسم ) للاهَّ ( يف القرآن  يف ) 2724 ( مرة .	

• للاهَّ أصله اإلله بمعىن مألوه أي معبود .	

• إاله: فلما أدخلت عليه األلف والالم حذفت الهمزة ختفيفا.	

• : هو الذي يألهه العباد حبا وتذلال خوفا ورجاء تعظيما وطاعة له بمعىن 	 معىن للاهَّ
مألوه أي هو الذي تألهه القلوب أي حتبه وتذل له.
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• هو املعبود محبة لعظم آالئه وتعظيما لعظمة سلطانه .	

• وقيل أنه اســم للاهَّ األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا ســئل به أعطى  وذلك 	
خلصائصه اليت انفرد بها عن سائر األسماء.

1( ال يطلق على غري للاهَّ كان العرب ال يطلقونه على غري للاهَّ چ ۀ  ۀ  ہ   ہ   
ہ  ہ  ھ  ھھ  چ  ]الزمر:38[

- وقال تعاىل چ    ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ٺ  چ  ]مريم:65[ أي تعلم من اسمه للاهَّ سوى للاهَّ .

- لما كان من اختصاص هذا االسم باللهَّ وجب أن يكون  من أسمائه سبحانه وتعاىل.

2( هذا االســم هو األصل يف أســماء للاهَّ وسائر األسماء مضاف إليه  چ ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃچ ]األعراف:180[  فأضاف سائر األسماء إليه .

- كذلك يقـــال الرحمــن الرحيم امللك القدوس كلها من أسماء للاهَّ وال يقال للاهَّ 
اسم الرحمن الرحيم.

3( اسم للاهَّ دال على جميع األسماء احلسىن والصفات العليا فهو دال على إلهيت�ه 
املتضمنة كثبوت صفات اإللهية مع نفي  أضدادها عنه .

- فهو مستلزم جلميع معاين األسماء دال عليها باإلجمال واألسماء تفصيل لصفات 
. » اإللهية اليت اشتق منها اسم »للاهَّ

- مستلزم جلميع معاين األسماء احلسىن بمعىن:-

« دال على كونه مألوهًا معبودًا تألهه اخلالئق محبة وتعظيمًا وخضوعًا وفزعًا  »للاهَّ
إليه يف احلواجئ والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيت�ه ورحمته املتضمنة لكمال امللك 
واحلمد اليت تســتلزم جلميع صفات الكمال من احلياة والسمع والبصر والقدرة والتكلم 

واحلكمة. الخ

4( قولــه تعاىل: چ ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کک چ خص هذين االســمني بالذكر داللة 
« أشرف من اسم الرحمن ألنه قدمه يف الذكر. على أنها أشرف من غريها ثم إن اسم »للاهَّ

- اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة وال يدل على كمال القهر والغلبة والعظمة 
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والقدس والعزة أما اسم للاهَّ يدل على كل ذلك فصفات اجلمال واجلالل ختتص به .

دخل عليها النداء  - هذا االسم له خاصية غري حاصلة يف سائر األسماء وهي أنها إذا اخُ
« يقال يا  »الـ« ســقط التعريف فال يقال يــا الرحمن.. .بل يــا رحمن .أما االســم »للاهَّ
للاهَّ فاأللف والالم للتعريف كاجلزء الذايت يف االســم وعدم ســقوطهما يدل على أن هذه 

املعرفة ال تزول أبدًا .

«  و»عبد الرحمــن « (  ]رواه اإلمام  ويف احلديــث : ) أحب األســماء إىل للاهَّ »عبد للاهَّ
مد وما عبد ( فال يصح . مسلم يف صحيحه )2132 ([ أما احلديث املشهور: ) خري األسماء ما حخُ

 ألن التعلــق الذي بــني العبد وبني للاهَّ هــو العبودية املحضة وهــو الرحمة املحضة. 
فالغايــة الــيت أوجــد اإلنســان ألجلهــا أن يت�أله له وحــده محبــة وخوفا ورجــاء وتعظيما 
وإجالاًل فيكون عبد للاهَّ فقط عبده لما يف اســم للاهَّ من معاين اإللهية اليت يستحيل أن 
تكــون لغريه. ولما غلبت رحمته غضبه كانت الرحمة أحب إليه من الغضب وكان »عبد 
الرحمن « أحب إليه من »عبد القاهر «. ]تلخيص كتاب النهج األسىم يف شرح أسماء للاهَّ احلسىن من 

الكتاب والسنة[ . »تم التلخيص لكتاب الدكتور حمد احلمود النجدي بواسطة  طلبة العلم الشرعي بتصرف«

( هو االســم اجلامع لألســماء احلســىن، ويعين يف لســان العرب،  للاَّ .. اســم )للاهَّ
المألــوه، أي املعبود املســتحق لأللوهية، وهي العبادة، كمـــا قـال تعـلــى: چ ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃڃ چ ]األنعام:3[ أي: املعبــود يف الســماوات واملعبود يف األرض، والتأله 

يف لسان العرب التعبد.

: هو اإلله الذي تألهه اخلالئق محبة وتعظيمًا وخضوعًا . فمعىن اسم للاهَّ

وهو اإلله اجلامع جلميع صفات الكمال واجلالل واجلمــــال ؛ فله األسماء احلسىن 
( يشتمل على معنيني عظيمني متالزمني:  والصفات العلى، فمعـــــــىن اسم )للاهَّ

املعىن األول: هو اإلله اجلامع جلميع صفات الكمال واجلالل واجلمال.

املعىن الثاين: هو المألوه أي املعبود الذي ال يستحق العبادة أحد سواه.

والعبادة ل تسىم عبادة حىت جتتمع فيها ثالثة أمور:
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األم��ر األول: املحب��ة العظيم��ة، فالعبادة هي أعظم درجات املحبة، ولذلك ال جيوز 
صرفها لغري للاهَّ عز وجل، ومن صرفها لغري للاهَّ فقد أشرك كما قال تعاىل: چ چ   ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  چ  ]البقرة:165[

م محبت�ه علــى محبة النفس واألهل والولد  ِحبٌّ ملعبوده أشــد املحبة؛ يقدِّ فالعابد مخُ
والمال، ال يهنأ إال بذكر محبوبه، وال يأنس إال بفعل ما حيبه، فذكره يف قلبه ولسانه ال 
يكل وال يمل من ذكره، بل يأنس بذكره يف كل أحيانه، ويجتهد يف كسب رضاه ومحبت�ه، 
حىت لو بلغ األمر به أن يضيح بنفســه يف سبيله، وهذه املرتب�ة من املحبة ال يستحقها أحد 

غري للاهَّ عز وجل.

ِجلٌّ له  ٌم ملعبوده أشــد التعظيم، ومخُ األمر الثاين: التعظيم واإلجالل، فإن العابد معظِّ
غايَة اإلجالِل، فالتعظيم من لوازم معىن العبادة.

مًا لربه جل وعال، ومعظمًا حلرماته وشــعائره، كما قال  ولذلك جتد املؤمن باللهَّ معظِّ
تعــاىل: زب ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋۅ  رب ] الح�������ج:30 [ وقــال: 
[فتعظيــم  الح�������ج:32   [ رب  ڦ   ڦ       ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   زبٹ  

الشعائر واحلرمات من آثار تعظيم املؤمن لربه جل وعال، وإجالله له.

ل، فالعابد منقاد  د أي مذلهَّ األم��ر الثالث: الذل واخلضوع والنقياد، يقال طريق معبهَّ
ملعبــوده خاضع له. وهذا الذل واخلضــوع واالنقياد ال جيوز صرفه لغري للاهَّ عز وجل. وذل 
العبد للهَّ عز وجل وانقياده لطاعته هو عني ســعادته، وســبي�ل عزته ورفعته ومن ذل للهَّ 
رفعه للاهَّ وأعزه، ومن اســتكرب واستنكف أذله للاهَّ وأخزاه، وسلط عليه من يسومه سوء 

العذاب، ويذله ويهين�ه.

وهــذه األمور الثالثة )املحبــة والتعظيم واالنقياد( هي معاين العبــادة ولوازمها اليت 
جيــب إخالصها للهَّ عــز وجل، فمن جمع هــذه املعاين وأخلصها للهَّ فهو مــن أهل التوحيد 
واإلخالص، ويبقى عليه أمر آخر وهو االتب�اع فيعبد للاهَّ عز وجل بما شرعه للاهَّ وبين�ه لنا 

رســوله الكريم صلى للاهَّ عليه وسلم، كما قال تعاىل: چ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  چ . ]النحل:44[
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وبتحقيــق هذين الشــرطني : إخالص العبــادة للهَّ عز وجل، واتبــ�اع النب صلى للاهَّ 
عليه وسلم، يكون العبد من املسلمني املوعودين بدخول اجلنة، ومن نقض شرطًا منهما 

 . فليس من أهل اإلسالم والعياذ باللهَّ

. والشرط الثاين هو معىن شهادة أن  فالشرط األول هو معىن شهادة أن ال إله إال للاهَّ
. وال يصح إسالم عبد حىت يشهد هاتني الشهادتني. محمدًا رسول للاهَّ

ولذلك فإن من شهد أن ال إله إال للاهَّ فقد عاهد للاهَّ أن يلص العبادة له وحده وقد 
علمَت معىن العبادة فيما ســبق من الشــرح والبي�ان، فإذا شهدت أن ال إله إال للاهَّ فاعلم 
أنك قــد عاهدت للاهَّ أن حتبه أعظم محبــة، وأن تعظمــه أعظم تعظيــم، وأن ختضع له 

وتنقاد ألمره. وهذا االسم العظيم ثابت للهَّ - جل وعال – بالكتاب، والسنة، واإلجماع .

ويتبني مما مىض أن للاهَّ هو : المألوه املعبود حبق، ذو األلوهية، والعبودية كلها، على 
خلقه أجمعني.

: - يقول ابن القيم –رحمه للاهَّ

وجـهــــه األعلى العظيم الشــان وهو اإلله احلـــــق ال معبــــود إال  
من عرشه حىت احلضيض الداين بــل كـــل معبــود سـواه فباطـــل  

]من منت القصيدة النوني�ة البن القيم : )1 / 35([

فهو للاهَّ الذي ال يسكن العبد إال إليه، فال تسكن القلوب إال بذكره، وال تفرح العقول 
إال بمعرفته، ألنه سبحانه الكامل على اإلطالق دون غريه. وهو الذي ال يفزع العبد، وال 
يلجــأ إال إليــه، ألنه ال مجــري حقيقة إال هو، وال ناصــر حقيقة إال هو. وهو الــذي يلجأ إليه 
العبد بكل ذرة يف كيانه، التجاء شوق ومحبة، فهو سبحانه الكامل يف ذاته وصفاته، فال 
يأنس إال به، وال يفرت عن خدمته، وال يسأم من ذكره أبًدا. تكاد القلوب املؤمنة أن تتفتت 
من فرط محبتها له، وتعلقها به. وهو الذي يضع له العبد، ويذل، وينقاد تمام اخلضوع 
والذل واالنقياد، فيقدم رضاه على رضا نفسه، يف كل حال، ويبعد، وين�أى عن سخطه 
بكل طريق، هذا مع تمام الرضا، واملحبة له سبحانه، فهو يذل، وينقاد له سبحانه، مع 
تمام الرضا بذلك، واملحبة له - جل وعال - حيث إنه اإلله احلق، الكامل يف ذاته وصفاته، 
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فرد بالعبادة  املســتحق لذلك كله. ومعىن أن اإلله هو المألوه وحده، أي: هو املستحق أن يخُ
وحــده، وهذا هو أهم معاين هذا االســم للعبد، وذلك حيث إن للاهَّ - عــز وجل - ما خلق 

اجلن، واإلنس، إال لتحقيق هذه الغاية، كما قال ســبحانه: چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ  چ  ]الذاريات:56[

فإن للاهَّ عز وجل خالق كل يشء، وربه ومليكة وإلهــه، وكل يشء حتت قهره وتدبريه 
وتسخريه وتقديره، چ   ەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ   ۇئ   چ ]الفرقان:2[ فكل يشء مما سواه 

مخلوق مربوب، ومن خلق للاهَّ عز وجل اإلنسان: چ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  
ھ     ھ  ے  ے  چ  ]السجدة:7[

• تنبي�ه: 

« مفرًدا فكل األذكار الصحيحة الواردة ال يذكر  ال يشرع ذكر للاهَّ باسم اجلاللة »للاهَّ
فيها مفرًدا وال غريه من األسماء.

« وحدها هي كلمة يقولها الصوفيــة ويجعلونها بداًل من  فمن األخطاء كتابة »للاهَّ
، وعلى هذا فتلغى وسواء على اجلدران أو الرقاع أو اللواحئ  ، للاهَّ ، للاهَّ الذكر يقولون : للاهَّ

وحنوها  .. ]املناهي اللفظية ابن عثيمني16[

« يكر بعض الناس من تكرار لفظ  الذكر بلفظ للاهَّ للاهَّ أو هو هو » للاهَّ ..للاهَّ
اجلاللة مفرًدا على سبي�ل الذكر، وهذا خالف هدي  النب )صلى للاهَّ عليه وسلم( ألن  
«، »للاهَّ أكرب «،  لفــظ اجلاللة لم يرد إال مقرتًنا بالثن�اء والوصف اجلميل :»احلمد للهَّ

 

«، وهكذا، أما ذكر لفظ اجلاللة وحده دون ثن�اء فهو أمر مبت�دع، لم يرد يف  »سبحان للاهَّ
الشرع، ولم يفعله أحد من السلف.

] العظيم سبحانه وتعاىل [

ذكر الفريوز أبادي يف القاموس املحيط يف معىن التعظيم قال : الِعظم بكسر العني 
مه تعظيمًا وأعظمه أي فخمه وكربه، واســتعظمه أي رآه عظيمًا.  خالف الِصغر، وعظهَّ
م اليشء أي كــربخُ فهو عظيم ، وقــال ابن منظور يف  وقــال الرازي يف مختار الصحاح : عظخُ

لسان العرب : العظيم الذي جاوز قدره وجلهَّ عن حدود العقول.
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 جاء اسم للاهَّ )العظيم( يف القرآن الكريم تســع مرات مفردًا ومقرونًا، كما يف قوله 
تعاىل: زب   ىئ  ی   یرب ، زب    ائ  ائ  ەئ رب.

والعظمة  والعظموت : الكربياء والعظم خالف الصغر فهو الكبري الذي ال حيده حد 
ال حييط بعلمه بشــر وال يقدر قدره إال هو ســبحانه فهو عظيم بذاته وصفاته وهو عظيم 
بمعىن معظم أي يعظمه خلقه ومالئكته وأنبي�اؤه ورســله والفاقهون من عباده ويعظمه 

كونه وسماؤه وأرضه چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ  ]اإلسراء:44[

وكذلك جاءت السنة بهذا االسم اجلليل، فمن ذلك قول النب صلى للاهَّ عليه وسلم: 
» كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان يف املزيان حبيبت�ان إىل الرحمن سبحان للاهَّ العظيم 
.6( ومسلم )2694 ( من حديث أيب هريرة – ريض للاهَّ عنه-[ سبحان للاهَّ وحبمده «. ]رواه البخاري ) 43

و عن عبد للاهَّ بن عمرو – ريض للاهَّ عنهما- : » أن النب صلى للاهَّ عليه وسلم كان 
إذا دخل املســجد قال أعوذ باللهَّ العظيم وبوجهه الكريم وســلطانه القديم من الشيطان 

الرجيم«. ]رواه أبو داود ) 466( وصححه األلباين[

وقد أمر النب صلى للاهَّ عليه وسلم أن يسبح بهذا االسم يف الركوع حيث قال:»فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب«  . ]رواه مسلم)479( من حديث ابن عباس-ريض للاهَّ عنهما-[

وقد جاء أيًضا هذا االسم يف السنة مقرتنا باسمه سبحانه »احلليم «، كما ثبت عنه 
صلى للاهَّ عليه وســلم أنه كان يدعو عند الكرب فيقول: »ال إله إال للاهَّ العظيم احلليم، 
ال إله إال للاهَّ رب العرش العظيم، ال إله إال للاهَّ رب السموات ورب األرض ورب العرش 

الكريم« . ]رواه البخاري)6345( ومسلم)273.( من حديث ابن عباس -ريض للاهَّ عنهما-[

ووجه االقرتان بني هذين االســمني الكريمني واضح وذلك بأن للاهَّ -عز وجل- مع 
أنه العظيم اجلبار املتكرب القاهر فوق عباده فإنه سبحانه اجلليل الرحيم الرؤوف بعباده، 
واجلمع بني هذين االســمني اجلليلني يدل على صفة كمال وجمال، فلم تمنعه عظمته 
سبحانه وقدرته على خلقه أن حيلم عنهم ويصفح ولم يكن حلمه سبحانه عن ضعف 

])2 وعجز، بل عن عظمة وقدرة وقهر . ]كتاب وللهَّ األسماء احلسىن لعبد العزيز اجلليل ) ص44

أما معىن هذا االســم الكريم فقد تطرق إليه غري واحد من العلماء، فمثال اإلمام ابن 
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- ذكر اســم اجلاللة العظيم يف عدة مواضع من كتب�ه، فذكره يف كتابه  القيم -رحمه للاهَّ
بدائع الفوائد)145/1( وقال:)العظيم : هو من اتصف بصفات كثرية من صفات الكمال(.

- يف نونيت�ه : وقال أيضا –رحمه للاهَّ

صيه من إنَســان الكافية الشــافية  وجب التعظيَم ال حيخُ وهو العظيم بكل معىن يخُ
- :» العظيــم اجلامع جلميع  )البيــت 3222( ويقول الشــيخ ابن ســعدي – رحمــه للاهَّ
صفات العظمة والكربياء واملجد والبهاء الذي حتبه القلوب، وتعظمه األرواح، ويعرف 
العارفــون أن عظمــة كل يشء وإن جلت يف الصفة فإنها مضمحلة يف جانب عظمة العلي 

العظيم «. ]احلق الواضح املبني )ص27([

 فهو سبحانه عظيم يف كل يشء، يف ذاته ويف أسمائه وصفاته، قال الشيخ ابن سعدي 
-: »ال حيص أحد ثن�اء عليه، بل هو كما أثىن على نفســه، وفوق ما يثين عليه  - رحمه للاهَّ

عباده«. ]تفسري السعدي )ص259([

التعظيم ال حيصيــه مـن إنســان وهو العظيم بكـل معىًن يوجــب  
اجلــالل له محققٌة بـــال بطـالن وهــو اجلليـــل فكـــل أوصـــــاف  

 ) العظيــم (  الذي تتضــاءل عند عظمته جربوت اجلبابــرة، وتصغر يف جانب جالله 
أنوف امللوك القاهرة و)العظيم( هو الواسع يف ذاته، الكامل يف صفاته، العزيز املجيد، 
الكبري، فاللهَّ تب�ارك وتعاىل عظيم يف ذاته، عظيم يف أســمائه، عظيم يف صفاته، عظيم 
يف ملكه وســلطانه، عظيم يف خلقه وأمره، عظيم يف دين�ه وشرعه، ذو امللك وامللكوت 
والكربياء والعظمة، ومن عظمــة للاهَّ ســبحانه وتعاىل : أن قــدره جاوز حدود اإلدراك  

واخليال والعقل حىت ال يتصور أحد اإلحاطة بكنهه وحقيقته تعاىل .
عن أيب هريرة قال : قال رســول للاهَّ - صلى للاهَّ عليه وســلم - : ) قال للاهَّ عز وجل : 
الكربياء ردايئ، والعظمــة إزاري، فمن نازعين واحدًا منهما قذفته يف النار (، وروي بألفاظ 
مختلفة منها ) عذبت�ه ( و) وقصمته (، و) ألقيت�ه يف جهنم (، و) أدخلته جهنم (، و)ألقيت�ه 
يف النار ( .]احلديث أصله يف صحيح مســلم وأخرجه اإلمــام أحمد8677 وأبو داود4.9.، ، وابــن ماجة 4174، ، وابن 
 ، حبان يف صحيحه وغريهم، وصححه األلبـــــاين[، فيجب اإليمان بذلك وإثب�ات العظمة والكربياء للهَّ

فالكربيــاء والعظمة صفتان من صفاته – ســبحانه وتعاىل وال يلزم من إطالق لفظ اإلزار 
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والرداء أن تكون العظمة والكربياء شيئني منفصلني عن للاهَّ سبحانه وتعاىل، ونقول آمنا 
، وبما جاء عن رســول للاهَّ على مراد رسول للاهَّ –صلى  باللهَّ وما جاء عن للاهَّ على مراد للاهَّ
للاهَّ عليه وسلم-، وللاهَّ أعلم. - فهو العظيم، وهو العزيز اجلبار املتكرب، للاهَّ ذو الكربياء 
والعظمة واجلالل والبقاء والســلطان والقدرة والكمال ذو امللك وامللكوت والعظمة 
واجلربوت واليح الذي ال يموت . والعبد يقف بني يدي ربه خاشعا متذلال خافضا رأسه 
ينظر إىل موضع سجوده يفتتحها بالتكبري وفيه داللة على تعظيم للاهَّ فـ للاهَّ أكرب مما 
ســواه من الدني�ا واملناصب واألموال .. ويطأطئ العبد رأسه بالركوع ويعفر جبهته يف 
الرتاب مستجريا باللهَّ منيب�ا إليه، ولهذا كان الركوع مكان تعظيم للاهَّ تعاىل وكان السجود 
، قال صلى للاهَّ عليه وسلم »فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما  مكان سؤال للاهَّ

السجود فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب لكم« . ] رواه مسلم [
ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ   چ 

ڑ  ک     ک  ک   چ ]الجاثية:37-36[
 وقال ابن القيم : ) وأما اجلبار من أسماء الرب تعاىل، هو اجلربوت وكان النب صلى 
للاهَّ عليه وسلم يقول : ) سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة ( ]أبو داود[ 

فاجلبار اسم من أسماء التعظيم كاملتكرب وامللك والعظيم والقهار( . ]شفاء العليل ص121[
 أيها األحبة وبعد أن عرفنا أن نصوص الكتاب والسنة دلت على هذا السم الكريم

] للاَّ العظي��م [  وتوقفن��ا عند بع��ض معاني�ه اجلليلة، فقد نتس��اءل م��ا واجبن�ا جتاه للاَّ 
العظيم ؟ هذا ما سطرناه يف هذا الكتاب.

چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    
ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ   ىئىئ   ىئ  ی   ی  ی  چ ]البقرة:254[

آية الكريس هذه أفضل آية يف كتاب للاهَّ - تعاىل - كما روى أيبُّ بن كعب - ريض للاهَّ 
بهَّ – صلى للاهَّ عليه وســلم  - ســأله: )أيُّ آية يف كتاب للاهَّ أعظم؟( قال:  عنه - أنهَّ النهَّ
«، قال: )ِلَيْهِنَك  ْريِسّ : »آية الكخُ دها مرات، ثم قال أيبٌّ ه أعلم«، قال: فردهَّ خُ ورسولخُ »للاهَّ
سخُ املِلَك ِعْنَد ساِق الَعْرِش(؛  َقدِّ العلم أبا املنذر، والذي نفس بي�ده إنهَّ لها لساًنا َوَشَفَتنْيِ تخُ
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. ] ْفظخُ َلهخُ ْحَمدخُ َواللهَّ
َ
ْسِلٌم َوأ ْخَرَجهخُ مخُ

َ
]أ

آية الكريس هذه اآلية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلها، فلهذا كرت 
األحاديــث يف الرتغيــب يف قراءتها وجعلها وردا لإلنســان يف أوقاته صباحا ومســاء وعند 
نومه وأدبار الصلوات املكتوبات وذلك ملـا اشتملت عليه من األمور العظيمة والصفات 
الكريمة،  كقوله )  وال حييطون بيشء من علمه إال بما شاء وسع كرسيه السموات 
واألرض (  فاللهَّ تعاىل أكرب من كل يشء، وقد قال رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم  )ما 
الســماوات السبع يف الكريس إال كحلقة ملقاة يف أرض فالة، وفضل العرش على الكريس 
كفضل الفالة على تلك احللقة( ]رواه البيهقي يف األسماء والصفات، وصححه األلباين بطرقه[ . 
وقال: قال أبو ذّر - ريض للاهَّ عنه - سمعت رسول للاهَّ - صلى للاهَّ عليه وسلم- يقول: 
لقيت بني ظهري فالة مــن األرض( وعن 

خُ
)ما الكريس يف العرش إال كحلقة من حديد أ

ابن مسعود قال: )بني السماء الدني�ا واليت يليها خمسمائة عام، وبني كل سماء وسماء 
خمسمائة عام، وبني السماء السابعة والكريس خمسمائة عام، وبني الكريس والماء 
خمســمائة عام، والعرش فوق الماء. وللاهَّ فوق العرش، ال يفى عليه يشء من أعمالكم(  

]رواه الطرباين يف املعجم الكبري، وأخرجه ابن مهدي، ورواه بنحوه املسعودي[.

َبــرْي َعْن ِاْبن  قــال احلافظ الذهــب -رحمه للاهَّ تعــاىل-: وله طرق  .َعْن َســِعيد ْبن جخُ
ْول للاهَّ َعزهَّ َوَجلهَّ زب   ۆئ  

َ
َم - َعْن ق ى للاهَّ َعَلْيِه َوآِلِه َوَســلهَّ ِبّ - َصلهَّ ــِئَل النهَّ اَل : ) سخُ

َ
اس ق َعبهَّ

ْدره ِإالهَّ للاهَّ َعزهَّ 
َ

ر ق َقدِّ َدَمْيِه َواْلَعْرش اَل يخُ
َ

ْرِسّيه َمْوِضع ق اَل كخُ
َ

ۆئ           ۈئ  ۈئ  رب ق
َوَجلهَّ ( ]رواه احلاكم[ .

وأن الكريس الذي وسع السٰموات واألرض، فهو موضع القدمني للهَّ عز وجل، أما العرش 
فإنه ال أحد يقدر أن يصف العرش ويصف عظمته إال للاهَّ عز وجل  ألن مقداره عظيم .

واألرض والكـــريس ذا األركـــــان وللاهَّ أكرب عرشه وسع السمـــــــا  
ق السبع واألرضـــني بالربهــــان وكذلك الكريس قد وسع الطبـــا  

 وهذا يدل على كمال عظمته وســعة سلطانه، إذا كان هذه حالة الكريس أنه يسع 
الســموات واألرض على عظمتهما وعظمة من فيهما، والكريس ليس أكرب مخلوقات 
للاهَّ تعــاىل، بــل هنا مــا هو أعظم منه وهــو العرش، ومــا ال يعلمه إال هــو، ويف عظمة هذه 
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املخلوقات حتار األفكار وتكل األبصار، وتقلقل اجلبال وتكع عنها فحول الرجال، فكيف 
بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من احلكم واألسرار ما أودع، والذي قد أمسك 
السموات واألرض أن تزوال من غري تعب وال نصب، فلهذا قال :  زب   ېئ     ېئرب  أي :  يثقله 
زب ىئىئ   ىئ  یرب بذاتــه فوق عرشــه، العلي بقهره جلميع املخلوقات، العلي بقدره 

لكمال صفاته  فهو سبحانه متصف بكل معاين العلو وهي ثالثة :

علو الذات : فهو مستو على عرشه بائن من خلقه .
وعلو القهر : فهو القاهر فوق عباده .

وعلو القدر : فهو العظيم الذي ال حد لعظمته .
فسبحانه من إله عظيم .

العلو لــــه ثــابت�ة بال نـــكـــــــــران وهو العلـــــــي فكـــــل أنــــــــــواع  
التعظيم ال حيصيه من إنســــــان وهو العظيم بكل معىًن يوجــــب  
اجلالل لـــه محققٌة بــال بطــالن وهو اجلليل فكــــــــل أوصـــــاف  

 )  العظيــم  (  الذي تتضاءل عند عظمته جربوت اجلبابــرة، وتصغر يف جانب جالله 
أنوف امللوك القاهرة .

ولعلنا- بفضل للاهَّ - نقف مع آية من كتاب للاهَّ .. وأي آية ؟! إنها أعظم آية يف كتاب 
للاهَّ إنها آية جمعت مظاهر العظمة كلها .. إنها آية الكريس .. لماذا آية الكريس ؟

• كلما تكاتفت علّي ســحب الهموم وأحاطت يب األحزان والغمــوم وغلبتين 	
الوساوس والظنون .. تأملت يف آية الكريس فوقع بصري على  قوله تعايل چ ہ  
ہچ فأحسســت بها تهز قلب وتزلزل كيــاين وحتطم أحزاين وكأنها ختاطبين : 
ربك عز وجل يتوىل إمدادك ورعايتك ويتوىل حفظك ونصرتك ويذهب آالمك 
ومتاعبك .. فإذا هزتك األحوال، وطوقتك احلوادث، وحلت بك الكربات، فقل 
لقلبك : أتدري يف كنف من أنت ؟ .. أنت يف كنف وحىم  الركن الذي ال يضام، 

غلب .. حسبك چ ہ  ہچ . رام، والعزة اليت ال تخُ والقوة اليت ال تخُ

• كلما هممت بمعصية أو غلبتين شهوة أوغرتين نفس األمارة بالسوء فأوقعتين 	
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يف شــباك الهوى .. طالعت قول ريب يف آية الكريس چ ھ  ھ  ھ  ے  ےچ 
فاضطرب فؤادي وارتجفت أوصايل وتزلزلت جوارح .. وحيك يا نفس .. أتدرين 

من يراقبك ؟ من يّطلع على ظاهرك وباطنك ؟ إنه للاهَّ عز وجل چ ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ]غافر:19[ يا للاهَّ ! حىت خائن�ة األعني ! اخلائن�ة 

اليت يظن اإلنســان أنه وحده الذي حيســها ويعرفها، وأال أحد يف الوجود كله يراها 
أو يفهمها؟ إنه لشعور رهيب أن حتس فجأة بأنك موضوع حتت املراقبة .. املراقبة 

الدقيقة اليت ال ترتك صغرية من عملك وال كبرية إال أحصتها وسجلتها عليك .

• كلما ضعفت يف مواجهة الشدائد واألزمات وكدت أنهار أمام اخلطوب وامللمات 	
.. فضاقت علّي الســبل، وبارت احليل، وتقطعت احلبال، وضــاق احلال .. إذ 
بآية الكريس توقظين من غفليت وكأنها تعاتبين هل نســيت امللك عز وجل الذي 

زبۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇرب ؟ أما علمت أن امللك ســبحانه چ ک  ک  گ  
گ  گگ  ڳ   ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  ]الرحمن:29[ .. فهال رفعت إليه شكواك؟! 
هال قصدت باب موالك ؟! .. وحيك .. أنسيت ما خولك وأعطاك ؟ أما خلقك 
فسواك ؟ .. أما ألهمك اإلسالم وهداك ؟ .. أما قربك بفضله وأدناك ؟ .. أما 

ِبره يف طرفة عني يغشاك ؟

• كلمــا ردد لســاين قولــه تعــاىل چ ىئ  ی   ی چ .. ســارع قلــب وجوارح 	
بالسجود للهَّ عز وجل .. أال ما أروع السجود للهَّ .. فهو أقص درجات العبودية، 
وأجل مظاهر التذلل، وأصدق دالئل اإلذعان، أجمل رسائل احلب وأعذب مناظر 
اخلشــوع وأفضل أثواب االفتقار وهو انطــراح للجبار، وتذلل للقهــار .. إلهي .. 
، والكربياء  ســجد لك قلب وخشعت جوارح وهتف لساين معلنا أن العظمة للهَّ

، والعبودية للهَّ . ، وامللك للهَّ ، واجلربوت للهَّ ، والقوة للهَّ ، واالستعالء للهَّ للهَّ

فحقيق بآية احتوت على هذه األسماء والصفات واملعاين اجلليلة أن تكون أعظم آية 
يف كتاب للاهَّ وحيق ملن قرأها بت�دبر وتفهم أن يمتلئ من اليقني والعرفان واإليمان .
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فسبحان من له العظمة العظيمة والكربياء اجلسيمة والقهر والغلبة لكل يشء، فقد 
اشــتملت هذه اآلية علــى توحيد اإللهية وتوحيد الربوبي�ة وتوحيد األســماء والصفات، 
وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجالله ومجده، وعظمته وكربيائه 
وعلوه على جميع مخلوقاته، فهذه اآلية بمفردها عقيدة يف أسماء للاهَّ وصفاته، متضمنة 
جلميع األســمـاء احلسىن والصفات العال ] مختصرا وبتصــرف يسري من كتاب بعنوان: ) وربك فكرب( .. 

تقديم أ.د. عبد اليح الفرماوي[ .

للاهَّ هو الرب الذي تألهه القلوب، وحتن إليه النفوس، وتتطلع إليه األشواق، وحتب 
وتأنــس بذكره وقربه، وتشــتاق إليه، وتفتقر إليه املخلوقات كلها، يف كل حلظة وومضة، 
وخطرة وفكرة يف أمورها اخلاصة والعامة، والصغرية والكبرية، واحلاضرة واملستقبلة، 
فهــو مبديها ومعيدها،  ومنشــؤها وباريها، وهي تدين له ســبحانه، وتقــر وتفتقر إليه يف 

كل شئونها وأمورها وبي�ده مقاليد األمور وتصريف األحوال  چ ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڌ    ڍ   ڍ   ڇ        ڇ     ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ      
چ  يب    ىب   مب   خب   جبحب   يئ   ىئ      مئ   چ  ]النم�������ل:26-25[،  چ  ڎ   ڎ   ڌ  
]األنعام:18[  چ ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  چ ]طه:111[ قال ابن عباس وغريه : أي خضعت 
وذلت واستســلمت اخلالئق جلبارها اليح الذي ال يموت القيوم الذي ال ين�ام، وهو قيم 
على كل يشء يديره وحيفظه فهو الكامل يف نفسه الذي كل يشء فقري إليه  ال قوام له إال به 
اللهَّ ذو العزة واجلربوت، العزة له، واجلربوت له، والعظمة له، والكربياء له، والسلطان 
له، وامللك له، واحلكم له، األمر له،   احلمد له، والقوة له، والتسبيح له، والتقديس له، 

ما أعظم شأنه! وأقربه من خلقه !، وألطفه بعباده !

أشــرقت لنوره السماوات واألرض، وأنار بوجهه الظلمات، روى مسلم ) إن للاهَّ ال 
ين�ام وال ينبغي له أن ين�ام حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه (  فإذا كانت سبحات وجهه األعلى ال يقوم لها يشٌء من خلقه فما الظن 
جبالل ذلك الوجه الكريم وجماله وبهائه وعظمته وكربيائه؛ لذا كان أعظم نعيم أهل 
اجلنة التلذذ بالنظر إىل وجهه الكريم - جل جالله - وهو موقٌف عظيم يتجلى فيه كربياء 

للاهَّ وعظمته وجماله وجالله.
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فال يشء أعلى منك مجدًا وأمجدخُ نـا   لك احلمد والعليـاء واملجـد ربـَ
بعزته تعلــو الوجـــــوه وتسجــدخُ مليٌك على عرش السماء مهيمٌن  
ومن هو فوق العرش فرٌد موَحـدخُ بحان من ال يعرف اخللق قدره   فسخُ

• 	. عندما حيار العقل أمام معجزة رباني�ة يصرخ صرخة داخلية يا للاهَّ
• عندما تعجب النفس جبمال كوين ومنظر جميل رائع تصرخ من أعماقها يا للا .	
• لق يســعد 	 عندما نرى اجلمال بكل صورة، جمال الصــورة وجمال اخَللق واخلخُ

اللسان بقول يا للا .
• عندمــا  تضيق النفــس وتداهمنا  األحــزان والهموم  واألوهام  نرددها  بانشــراح  	

صدر  يا للا .
• عندمــا يضيق الطريــق وتظلم الدني�ا أمام حلم أو أمنيــ�ة أو رغبة نرى أن حتقيقها 	

. سعادة لنا نقول يا للاهَّ
• عند ما نسري يف دروب احلياة املليئ�ة بالشهوات والشبهات واملشكالت نبحث 	

عن عون من للا .
• عندما نقــرتف املعايص ونتخبط يف اآلثام ويضيق الصدر ويصبح العيش ضنكًا 	

والدني�ا نكدًا نلهج بطلب العفو من للا .
• عندمــا تداهمنا األمراض ويعتل اجلســم وتضعف القوى ونبحث عن العالج 	

نطلب الشفاء من للاهَّ .
• عندما يداهمنا خريف العمر وتتساقط أوراق العمر وحيدودب الظهر ويضعف 	

العقل نردد يا للاهَّ .
• عندما يقرتب منا املوت ونرى ملك املوت وهو يزنع الروح ونطلب الثب�ات نقول 	

يا للاهَّ .
للاهَّ  هو الذي جييب الدعوات ويقيل العرات ويغفر اخلطيئ�ات ويسرت العورات 
قىض أمٌر إال بإذنه، فله  ويكشف الكربات چ پ  پ  پ  چ ]اإلخالص:2[ الذي  ال يخُ
ذي ال يعلم مداه ومحتواه إال هو، وال ين�ازعه يف  السيادة املطلقة على هذا الكون الرحيب، الهَّ
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ت�ه  هذه السيادة أحد، فهو املقصود وحده بالدعوات، املجيب ألصحاب احلاجات. وصمديهَّ
ا سواه، وافتقار جميع املخلوقات إليه؛ يف وجودها وبقائها  هذه تعين اســتغناءه الذايت عمهَّ
وسائر أحوالها . إذا اضطرب البحر، وهاج املوج، وهبت الرياح العواصف، نادى أصحاب 
! وإذا ضل احلادي يف الصحراء، ومال الركب عن الطريق، وحارت القافلة  السفين�ة يا للاهَّ
! وإذا وقعت املصيب�ة، وحلت النكبة، وجثمت الكارثة، نادى املصاب  يف السري نادوا يا للاهَّ
! وإذا  ! وإذا أوصدت األبواب، وأسدلت الستور يف وجوه السائلني، صاحوا يا للاهَّ يا للاهَّ
! إليه  بارت احليل، وضاقت الســبل، وانتهت اآلمــال، وانقطعت احلبال، نادوا يــا للاهَّ
يصعد الكلم الطيب، والدعاء اخلالص، والدمع الربيء، والتفجع الواله. إليه تمد األكف 
يف الثن�اء، واأليادي يف احلاجات، واألعني يف امللمات، واألسئلة يف احلوادث! باسمه وحده 
ال شريك له تشدو األلسن وتستغيث وتلهج وتن�ادي، وبذكره وحده ال شريك له تطمنئ 

! ] من كتاب ال حتزن :عايض القرين[ القلوب وتسكن األرواح وتن�ادي يا للاهَّ

، فقال له : يا إمام من هو للاهَّ ؟ !                                                سأل رجٌل جعفر الصادق رحمه للاهَّ

فقال له: ألم تركب البحر ؟ قال : بلى .قال : هل حدث مرة أن هاجت الريح عاصفة؟ 
قال : نعم . قال : وانقطع أملك من املالحني ووسائل النجاة ؟ قال : نعم . قال :فهل خطر 
يف بالك وانقدح يف نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء ؟ قال : نعم . قال : 

ذلك هو للاهَّ !

ومصداق ذلــك يف كالم للاهَّ عز وجل چ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀڀ  
ڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  چ ]اإلسراء:67[

إنهَّ اإلنســان يف ذلك املوقف ينىس كل أحٍد، ويغفل عن كل يشء، وال جيد يف قرارة 
جيه إذا شاء أال هو للاهَّ . نفسه إالهَّ أن هناك إلهًا عظيمًا قادرًا على أْن ينهَّ

للاهَّ جل جالله منه املنىج، وإليه امللجأ، وبه اإلســتعاذة من شــر ما هو كائن بمشيئت�ه 
هم إين أسلمت نفس إليك، ووجهت  وقدرته لذا كان من دعائه صلى للاهَّ عليه وسلم »اللهَّ
وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، ال ملجأ وال 
منىج منك إال إليك .. «  ]متفق عليه[ .  ما كان للهَّ عز وجل يبقى    . وما كان لما سواه يزول . 
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للاهَّ كلمة تزلزل القلوب، وتهز األركان، تقشعر جلود املؤمنني عند ذكرها إنه للاهَّ العظيم. 
صالح الســماوات واألرض .. وانتظام الكون .. وانسجام املخلوقات مع بعضها .. يدل 

على أن اخلالق واحد ال شريك له .. چ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ائ    
ائ  ەئ  ەئ  چ ]األنبياء:22[

خلق الســماوات واألرض .. واختالف الليــل والنهار .. وأصناف اجلماد والنب�ات 
والثمار .. وخلق اإلنسان واحليوان .. كل ذلك يدل على أن اخلالق العظيم واحد ال شريك 
لــه .. چ ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ    ژ       ژڑ  ڑ  ک   ک  چ ]غافر:62[ 
. وتنوع هذه املخلوقات وعظمتها .. وإحكامها وإتقانها .. وحفظها وتدبريها كل ذلك يدل 

على أن اخلالق واحد يفعل ما يشاء .. وحيكم ما يريد .. چ ک   ک  ک  گگ  گ   گ  
ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  چ ]الزمر:62[

ه، إعجاٌز باهر، وآيات كريمة،  فكر يف الكون جتدخُ أماَمك نافذة واســعًة سعَة الكون كلِّ
قــد كِتبت حبروٍف كبرية واضحة على صفحاِت الكون كله، چ ک   ک  ک  گگ  گ   

گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱچ ]الزمر:63-62[

للاهَّ جل جالله  وتقدســت أسماؤه وعم نواله  مألت كل يشء عظمته وقهر كل يشء 
ملكه وأحاط بكل يشء علمه ويف احلديث : ) قام موىس النب عليه السالم خطيب�ا يف 
دهَّ العلم  بين إســرائي�ل، فســئل: أيُّ الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب للاهَّ عليــه إذ لم َيرخُ
إليــه، فأوىح للاهَّ إليه أنهَّ عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك.- وفيه - فجاء 
عصفور فوقع على حرف السفين�ة فنقر نقرة أو نقرتني يف البحر فقال اخلضر يا موىس ما 
نقص عليم وعلمك من علم للاهَّ إال كنقرة هذا العصفور يف البحر ( ]البخاري[  فعلم البشر 

وعلم اخلالئق كلها ال يساوي شيًئ�ا أمام علم للاهَّ املطلق.

ومهمــا ارتقى البشــر يف علومهــم ودرجاتهم؛ من رســل وأنبي�اء وعلمــاء وغريهم؛ فلن 
ا  ، ولن يستطيع أحد منهم أن يعلم شيئ�ًا ممهَّ ة من علوم للاهَّ تكون تلك العلوم إال كمثقال ذرهَّ
ذي حييط علمه جبميع الكائن�ات والعوالم،  انفرد للاهَّ تعاىل بعلمه  هو العليم املحيط : أي الهَّ
ذي يعجز أي مخلوقـ  كائنـًا  هـا ولم تكن شـيئـًا مذكورًا. وهو للاهَّ الهَّ ْنِشـــؤخُ فهو صانعهـا ومخُ
ها  ؤخُ يت يهيِّ من كان ـ عن أن يستوعب بعضًا من علومه إال يف حدود األسباب واإلمكانات الهَّ
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رت علوم اإلنسان وتقدمت فهي تدور يف فلك االكتشافات دون  عزهَّ وجل له. فمهما تطوهَّ
اخللق، وكلُّ ما يفعله ال يعدو كونه استقراًء واستنت�اجًا لقوانني للاهَّ يف اخللق. فإذا كان علماء 
األرض قاطبة ـ منذ اكتشــافاتهم األوىل وإىل يومنا هذا ـ لم يدركوا من علوم هذا الكون إال 
ر وتقدير، وحىتهَّ  يت يفوق اإللمام بها كلهَّ تصوُّ َر اليســري، فأنهَّ لهم أن حييطوا بعلوم للاهَّ الهَّ ْ الزنهَّ
ذوا من كلِّ أشــجار األرض أقالمًا، ومن حبارها ِمَدادًا لوصفها وبي�ان عظمتها 

هَّ
لو أنهم اخت

ه قبل أن يفرغوا من رصدها وتدوينها؛ قال تعاىل: چ ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ   لَنِفد ذلك كلُّ
 ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی        جئ  حئ       مئ  ىئ  چ ]الكهف:109[ وقال أيضًا: 

چ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ       
ىئيئ  جب  حب  خب   مب  ىب  چ ]لقمان:27[ وللاهَّ لو كان البحر محابر والسموات السبع 
واألرضــون دفاتــر فلن تفــي يف تدوين فضلــه وأفضاله ولــن تبلغ يف بيــ�ان عظمته وبديع 

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   چ  فعالــه.. 
ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ ]لقمان:16[، چوئ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئمئچ ]فصلت:53[، 
چىئ  يئ       جب  حب  خب  مب  ىبيب  جت     حت    خت  مت  ىت  يت   چ ]فصلت:54[.

أال إن للاهَّ بكل يشء مما خلق محيط علما جبميعه، وقدرة عليه، ال يعزب عنه علم يشء 
منه أراده فيفوته، ولكن املقتدر عليه العالم بمكانه . چ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یچ 
]اإلس�������راء:85[ . فما بالك أيها اإلنسان لو جمعت علوم األولني واآلخرين وقال لك رب 

العاملني زب   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  رب ]اإلسراء: 85[ .

ابط  ات وعوالم مختلفة، والرتهَّ قة بما خلق من أكوان وَمَجرهَّ فعلــوم للاهَّ عزهَّ وجل املتعلِّ
القائــم بــني جميــع املخلوقات، أوســع وأعقــد من أن حتيــط بهما عقــول البشــر فرادى 
عهما واالستفادة منهما. وللاهَّ عزهَّ وجل  ون بالتايل لدراستهما وتتبُّ ومجتمعني، وهم مدعوُّ
اهر والباطن، وعلمه شامل للمايض واحلاضر واملستقبل حييط جبميع الكائن�ات  عالم بالظهَّ
ة علمه  يف احلياة الدني�ا ويف اآلخرة، ويشمل ما نعلمه وما جنهله؛ وأقرب مثال على شموليهَّ
ذي اســتطاع بواســطة عقله  ، والهَّ ذي هو من خلق للاهَّ يب�دو واضحًا يف اإلنســان نفســه، الهَّ
له ألن يطلق قمرًا صناعيًا يرصد ما جيري  ههَّ

َ
أن يصل إىل مســتوى رفيع من العلم واخلربة أ
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ة شديدة، ثمهَّ يعيد إرسال الصور إىل املحطات األرضية وهي يف 
هَّ

ره بدق حتت مساره، ويصوِّ
دة. فإذا كان األمر  غاية الوضوح، دون أن يغيب عنه يشء من تفاصيل هذه العملية املعقهَّ
بالنسـبة لإلنسـان املخلوق ـ على ضعفـه ـ كـذلك، فما بالك بالنسبة للخالق العظيم 
ا خلق؟  ات بأعدادهــا الالمتن�اهية؟! فهل يعقل أن يغيب عنــه يشء ممهَّ ــذي خلق املجرهَّ الهَّ

چی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب   جت  حت  خت   مت  ىت     
يت  جث    مث  ىث   چ ]يونس:61[

للاهَّ بديع الســماوات واألرض، للاهَّ نور السماوات واألرض، للاهَّ ذو اجلالل واإلكرام  
للاهَّ مالك امللك عنت الوجوه لنور وجهه وعجزت العقول عن إدراك كنهه .. أشــرقت 
لنور وجهه الظلمات واستن�ارت له األرض والسماوات وصلحت عليه جميع املخلوقات.

ه :   ن َيَرى َربهَّ
َ
ا َطَلب أ اَلم َلمهَّ ْوىَس َعَلْيه اْلسهَّ ة مخُ ْول للْاهَّ َعز َوَجل .. يِف ِقصهَّ

َ
ل ق مهَّ

َ
ِعْنَدَما َنَت�أ

زب ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئرب ]األعراف: 143[ يقول الرســول 
صلى للاهَّ عليه وسلم وقد قرأ هذه اآلية وقال هكذا  )ووضع اإلبهام على املفصل األعلى 
من اخلنصر( ثم قال عليه السالم: ) فساخ اجلبل ( أي : جتلى من للاهَّ هذا املقدار فساخ 
اجلبل .. ) حجابه النور، لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه (  
م َرِحَمه للْاهَّ : ِإْسَناِده َصِحْيح َعَلى  ال اْبن اْلَقيِّ

َ
ْيَمان، ق ي اإْلِ َقوِّ َهَذا االْسِتْشَعار ِلَعَظَمة للْاهَّ يخُ

ْســِلم. عن مجاهد چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   َشــْرط مخُ
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  
ىئ   ىئ   ىئ   ېئ       ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ    وئ   ەئ  
یچ ]األعراف:143[، فإنه أكرب منك وأشد خلقا زب ى  ائ   ائ  ەئرب، فنظر إىل 
اجلبــل ال يتمالك، وأقبل اجلبل ين�دك على أولــه. فلما رأى موىس مــا يصنع اجلبل، خر 

! چ ڈ  ژ   صعقا .  هذا اجلبل بصخوره الصماء يقف خاشعًا متصدعًا أمام كلمات للاهَّ
ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
 ، ، هذه املخلوقات الصلبة تؤمن باللهَّ ڱ  ڱ ڱچ ]الحش�������ر:21[ ســبحان للاهَّ
ته وختشع، وتتواضع لعظمته وختضع، سبحانه ما أعظمه. قال ابن كثري: أي  وتذل لِعزهَّ
ع من  فإذا كان اجلبل يف غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه خلشع وتصدهَّ



64

- فكيف يليق بكم أيها البشر أن ال تلني قلوبكم وختشع وتتصدع من  خوف للاهَّ –عزهَّ وجلهَّ
خشية للاهَّ وقد فهمتم عن للاهَّ أمره وتدبرتم كتابه وللاهَّ چگ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  
ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  ہ  چ ]اإلس�������راء: 

44[، چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   

ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ]الحج:18[
هذا الكون كله حيوانه وجماده ونب�اته يف عبودية للهَّ أترىض أن تكون أنت وحيدًا 

فريدًا طريدًا مع العاصني؟ 

م الناس للاهَّ ما عصوه وما عصاه إال من جهل عظمة للا . لو عظهَّ

ويصف ابن القيم رحمه للاهَّ عظمة للاهَّ بكالم عذب جميل فيقول : )يدبر أمر املمالك 
ويأمر وينهى ويلق ويرزق ويميت وحيي ويعز ويذل ويقلب الليل والنهار، ويداول األيام 
بني الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة ويأيت بأخرى، وأمره وسلطانه نافذ يف السماوات 
وأقطارهــا ويف األرض ومــا عليهــا وما حتتها ويف البحار واجلو، قد أحاط بكــل يشء علمًا 
وأحص كل يشء عددًا.. ووسع سمعه األصوات فال ختتلف عليه وال تشتب�ه عليه، بل 
يســمع ضجيجها باختالف لغاتها على تفنن حاجاتها، فال يشــغله ســمع عن ســمع، وال 
تغلطه كرة املسائل، وال يتربم بإحلاح امللحني ذوي احلاجات، وأحاط بصره جبميع املرئي�ات 
فريى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء يف الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة 

والسر عنده عالني�ة.. چ ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ ڳ      ڳ  ڳ  ڱڱچ ]الرحمن:29[

يغفر ذنب�ًا، ويفرج همًا، ويكشف كربًا، ويجرب كســريًا، ويغين فقريًا، ويهدي ضااًل، 
ويرشد حريانًا، ويغيث لهفانًا، ويشبع جائعًا، ويكسو عاريًا، ويشــفي مريضًا، ويعايف 
مبتلــى، ويقبل تائبــ�ًا، ويجزي محســنًا، وينصر مظلومــًا، ويقصم جبارًا، ويســرت عورة، 
ويؤمن روعة، ويرفع أقوامًا، ويضع آخرين، لو أن أهل ســماواته وأهل أرضه، وأول خلقه 
وآخرهم، وإنسهم وجنهم، كانوا على أتقى قلب رجل منهم، ما زاد ذلك يف ملكه شيئ�ًا، 
ولو أن أول خلقه وآخرهم، وإنسهم وجنهم، كانوا على أفجر قلب رجل منهم، ما نقص 
ذلك من ملكه شيئ�ًا، ولو أن أهل ســماواته وأهل أرضه، وأول خلقه وآخرهم، وإنسهم 
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وجنهــم، وحيهم وميتهم، و رطبهم و يابســهم، قاموا على صعيد واحد فســألوه فأعطى 
كال منهم ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة.. هو األول الذي ليس قبله يشء، 
واآلخر الذي ليس دونه يشء، تب�ارك وتعاىل أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأوىل من شكر، 
ئل، هو امللك الذي ال شريك له، والفرد فال ند له، والصمد  وارأف من ملك، وأجود من سخُ
فال ولد له، والعلي فال شبي�ه له، كل يشء هالك إال وجهه، وكل يشء زائل إال ملكه.. لن 
يطاع إال بأذنه، ولن يعص إال بعلمه، يطاع فيشــكر، ويعص فيغفر، كل نقمة منه عدل، 
وكل نعمة منه فضل، أقرب شهيد، وأدن حفيظ، أخذ بالنوايص، وسجل اآلثار، وكتب 

اآلجال، فالقلوب له مفضية، والســر عنده عالني�ة، عطاؤه كالم وعذابه كالم  چ ائ    
ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   چ ]يس:82[ ]الوابل الصيب ص : 125[
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مناذج من مظاهر عظمة الل عز وجل 
چ ې  ې  ى  ى  ائ  چ

يقــول املوىل عــز وجــل : چ ې  ې  ى  ى  ائ  چ ذم للاهَّ ســبحانه وتعاىل طائفة من 
عباده عدم توقريهم له عز وجل كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، فقال: چ ې  ې  
ى  ى  ائ  چ، وهذه اآلية تكرر ورودها يف القرآن يف ثالثة مواضع؛ يف ســورة األنعام قال 
للاهَّ تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ   چ ]األنعام:91[، ويف ســورة 
احلــج قال للاهَّ تعــاىل: چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چچ  ]الحج:74[، 

ويف ســورة الزمــر قــال للاهَّ تعــاىل: چ ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  
وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   چ ]الزمر:67[.

وتكرر ورود هذه اآلية يدل على عظم معناها وأهميت�ه، وقد كان النب صلى للاهَّ عليه 
وســلم يتلوها على أصحابه يف خطبه كما جاء عن عبد للاهَّ بن عمر ريض للاهَّ عنهما: أن 

رســول للاهَّ صلــى للاهَّ عليه وســلم قرأ هذه اآلية ذات يوم على املنــرب : » چ ې  ې  ى  
ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   چ ]الزمر:67[، ورســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم يقول هكذا 
بي�ده وحيركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا اجلبار أنا املتكرب أنا امللك أنا العزيز 
أنا الكريم فرجف برسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم املنرب حىت قلنا ليخرن به«.] رواه أحمد 

.])5 وصححه األلباين يف ظالل اجلنة، 290/1، )46

كر مظهر من مظاهر  وكان النب صلى للاهَّ عليه وســلم يذكر بها وبمعناها كلما ذخُ
عظمة للاهَّ تعاىل وجربوته، فقد جاء رجل من أهل الكتاب فقال: »يا أبا القاسم أبلغك 
أن للاهَّ تب�ارك وتعاىل حيمل اخلالئق على أصبع والســموات علــى أصبع واألرضني على 
أصبع والشــجر على أصبع والرى على أصبع قال : فضحك رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه 
وســلم حىت بدت نواجذه وقرأ: چ ې  ې  ى  ى  ائ  چ« ]البخــاري )6978( وغري موضع، 

ومسلم )21-19([.
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ْمِســنَي  ْرض خِبَ
َ
ــَماَوات َواأْل ق السهَّ لخُ ْن َيْ

َ
ْبل أ

َ
اَلِئق ق يقول      ) َكَتَب للاهَّ َمَقاِدير اخْلَ

َها َبنْيَ  لهَّ وَب َبيِن آَدَم كخُ لخُ ولخُ    : “ ِإنهَّ قخُ ه َعَلى اْلَماء (  ]رواه مسلم[ . وَيقخُ ْلف َســَنة َوَعْرشخُ
َ
أ

ى  ِ َصلهَّ ولخُ للاهَّ اَل َرسخُ
َ

مهَّ ق هخُ َحْيثخُ َيَشاءخُ “، ثخُ ْحَمِن َكْقِلٍب َواِحٍد، َيْصِرفخُ َصاِبِع الرهَّ
َ
َعنْيِ ِمْن أ ْصبخُ

َ
أ

وَبَن�ا ِإىَل َطاَعِتَك “ ]رواه مسلم[ . لخُ  قخُ
ْ

وِب اَصِرف لخُ  اْلقخُ
َ

ف َصرِّ مهَّ مخُ هخُ َم : “ اللهَّ خُ َعَلْيِه َوَسلهَّ للاهَّ

ويقول      ) حيشــر للاهَّ العباد فين�اديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب أنا امللك أنا الديان ( ]أحمد يف املسند وابن أيب عاصم يف  السنة البخاري معلقا[ .

وقال رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم) يقبض للاهَّ األرض يــوم القيامة، ويطوي 
السماء بيمين�ه، ثم يقول: أنا امللك، فأين ملوك األرض ( ]رواه البخاري ومسلم[ .

 ، اِئًما َعَلى َهَذا اْلِمْنرَبِ
َ

َم ق خُ َعَلْيِه َوَسلهَّ ى للاهَّ ِ َصلهَّ ــوَل للاهَّ ْيتخُ َرسخُ
َ
َمَر : َرأ ِ ْبنخُ عخُ اَل َعْبدخُ للاهَّ

َ
ق

َ َعزهَّ َوَجلهَّ  اَل : ) ِإنهَّ للاهَّ
َ

، ق هخُ َعزهَّ َوَجلهَّ ِكي َربهَّ َو حَيْ َم، َوهخُ خُ َعَلْيِه َوَسلهَّ ى للاهَّ ِ َصلهَّ وِل للاهَّ َيْعيِن ِمْنرَبَ َرسخُ
مهَّ  مهَّ َبَسَطَها، ثخُ ْبَضِتِه، ثخُ

َ
ْبَع يِف ق َرِضنَي السهَّ

َ
ْبَع، َواأل ــَمَواِت السهَّ ِإَذا َكاَن َيْومخُ اْلِقَياَمِة َجَمَع السهَّ

 ، َهْيِمنخُ َنا اْلمخُ
َ
، أ ْؤِمنخُ َنا اْلمخُ

َ
، أ ــالمخُ َنا السهَّ

َ
، أ وسخُ دُّ َنا اْلقخُ

َ
، أ َنا اْلَمِلكخُ

َ
، أ ْحَمنخُ َنا الرهَّ

َ
، أ خُ َنا للاهَّ

َ
ولخُ : أ َيقخُ

ْيَن 
َ
َها، أ َعْدتخُ

َ
ِذي أ َنا الهَّ

َ
ْنَي�ا، َوَلْم َتكخُ َشْيًئ�ا، أ تخُ الدُّ

ْ
ِذي َبَدأ َنا الهَّ

َ
، أ خُ َتَكربِّ َنا اْلمخُ

َ
، أ ارخُ بهَّ َنا اجْلَ

َ
، أ َنا اْلَعِزيزخُ

َ
أ

َباِبَرةخُ ؟ ! ( ] جزء احلسن بن عرفة العبدي  واألسماء والصفات للبيهقي[ . ْيَن اجْلَ
َ
وكخُ ؟ أ لخُ اْلمخُ

عــن أيب ذر الغفــاري ريض للاهَّ عنه، عــن النب صلى للاهَّ عليه وســلم فيما يرويه عن 
رِبــه عز وجل أنه قال : ) يا عبادي إين حرمت الظلم على نفس، وجعلته بينكم محرما فال 
تظاملوا، يا عبادي كلكم ضال إال من هديت�ه، فاســتهدوين أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إال 
طعمكم، يا عبادي كلكم عار إال من كسوته، فاستكسوين 

خُ
من أطعمته، فاســتطعموين أ

أكســكم، يا عبادي إنكم ختطئون بالليِل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروين 
أغفر لكم، يا عبادي ِإنكم لن تبلغوا ضري فتضروين، ولــن تبلغوا نفعــي فتنفعوين، يا 
عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما 
زاد ذلك يف ملكي شيئ�ا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنســكم وجنكم كانوا على أفجِر 
قلب واحد منكم ما نقص من ملكي شيئ�ا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
قاموا يف صعيد واحد فسألوين، فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال 
كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر، يا ِعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
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، ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه ( ]رواه مسلم[. إياها، فمن وجد خريا فليحمد للاهَّ

َهاَر،  ْيَل َوالنهَّ اءخُ اللهَّ َها َنَفَقٌة َســحهَّ ى اَل َيِغيضخُ
َ
ِ َمأْل ولخُ صلى للاهَّ عليه وســلم : » َيدخُ للاهَّ وَيقخُ

اَل : 
َ

ضهَّ َمــا يِف َيِميِن�ِه، ق هخُ َلْم َيغخُ ِإنهَّ
َ
ْرَض، ف

َ
ــَماَواِت َواأْل ْنذخُ َخَلَق السهَّ ْنَفَق مخُ

َ
ْم َما أ ْيتخُ

َ
َرأ

َ
ــاَل : أ

َ
َوق

« ]البخاري ومسلم[ . عخُ
َ
ِفضخُ َوَيْرف ْخَرى اْلِمزَيانخُ َيْ

خُ
هخُ َعَلى اْلَماِء، َوِبَي�ِدِه اأْل َوَعْرشخُ

ن  م-: »قال للاهَّ -َتعاىَل-: وَمن أظلم ممهَّ خُ عليه وسلهَّ ى للاهَّ قال رسول للاهَّ -صلهَّ
وا شعريًة« ]البخاري[ . قخُ وا ذرًة، أو ِلَيْخلخُ قخُ وا حبًة، وْليخلخُ قخُ ذهب َيلق كَخْلقي، فْلَيْخلخُ

روى أبو صفوان األموي بإسناده إىل كعب األحبار قال : قال للاهَّ عز وجل يف التوراة: 
»أنــا للاهَّ فــوق عبادي، وعريش فــوق جميع خلقي، وأنــا على عريش أدبر أمــور عبادي، وال 
يفــى علي يشء يف الســماء وال يف األرض « ]وقد ذكره الذهب يف كتاب » العلو « وابــن القيم يف 
كتاب » اجتماع اجليوش اإلسالمية « وقال الذهب : رواته ثقات . وقال ابن القيم رواه أبو الشيخ وابن بطة 

وغريهما بإسناد صحيح[  ، عن كعب، عن ابن عمر ريض للاهَّ عنهما موقوفا عليه قال : )خلق 

للاهَّ أربعــة أشــياء بيــ�ده : العرش، والقلم، وآدم، وجنة عدن، ثم قال لســائر اخللق : كن 
فكان( ]رواه الطربي يف »جامع البي�ان« )145/20(، والداريم يف »نقضه على املريــس« )ص/261(، وأبو 
الشــيخ األصفهاين يف »العظمة« )579/2(، واآلجري يف »الشريعة« )رقم/75.(، واحلاكم يف »املستدرك« 

3(، والبيهقي يف »األســماء والصفات«)126/2( [ ، عن ابن مســعود أنه ســمع رســول للاهَّ  49/2(

صلى للاهَّ عليه وســلم يقول: ) إذا مر بالنطفة اثنت�ان وأربعون ليلة بعث للاهَّ إليها ملكا 
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وحلمها وعظمها ثم يقول: يا رب ذكر أم أنىث؟ 
فيقيض ربك ما شــاء للاهَّ ويكتب امللك ثم يقول: يا رب اجله فيقول ربك ما شاء ويكتب 
امللك ثم يرج امللك بالصحيفة يف يده فال يزيد على ما أمر وال ينقص ( ]أخرجه مســلم 
َم،  خُ َعَلْيِه َوَسلهَّ ى للاهَّ ِبهَّ َصلهَّ غخُ ِبِه النهَّ ِسيٍد َيْبلخُ

َ
َذْيَفَة ْبِن أ والبخاري وأبو داود والطرباين[ . وَعْن حخُ

ْرَبِعنَي 
َ
ْو َخْمَســٍة َوأ

َ
ْرَبِعنَي، أ

َ
ِحِم ِبأ ْطَفِة َبْعَد َما َتْســَتِقرُّ يِف الرهَّ لخُ اْلَمَلكخُ َعَلى النُّ ــاَل : » َيْدخخُ

َ
ق

ْكَتَب�اِن،  يخُ
َ
ْنىَث؟ ف

خُ
ْو أ

َ
َذَكٌر، أ

َ
ْي َربِّ : أ

َ
ولخُ أ َيقخُ

َ
ْكَتَب�اِن، ف يخُ

َ
ْو َسِعيٌد ؟ ف

َ
َشــِقيٌّ أ

َ
ولخُ َيا َربِّ : أ َيقخُ

َ
َلْيَلًة، ف

« .]مسلم[ ْنَقصخُ َزادخُ ِفيَها َواَل يخُ اَل يخُ
َ
، ف فخُ حخُ ْطَوى الصُّ مهَّ تخُ ، ثخُ هخُ هخُ َوِرْزقخُ َجلخُ

َ
، َوأ هخُ َثرخُ

َ
، َوأ هخُ ْكَتبخُ َعَملخُ َويخُ

وقــال      )خلقت املالئكة من نور، وخلق اجلان من مارج من نار، وخلق آدم كما 
وصف لكم(  . ]مسلم[
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عن النب صلى للاهَّ عليه وسلم قال)  إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب اجلواد املضمر 
السريع مائة عام ما يقطعها( . ]البخاري ومسلم[

، َما َبنْيَ  ِ َجاِهِديَن يِف َســِبي�ِل للاهَّ خُ ِلْلمخُ َهــا للاهَّ َعدهَّ
َ
ــِة ِماَئــَة َدَرَجٍة أ نهَّ وقــال      )ِإنهَّ يِف اجْلَ

ْوَسطخُ 
َ
هخُ أ ِإنهَّ

َ
وهخُ اْلِفْرَدْوَس، ف لخُ

َ
اْســأ

َ
َ ف مخُ للاهَّ ْلتخُ

َ
ِإَذا َســأ

َ
ْرِض، ف

َ
ــَماِء َواأل َرَجَتنْيِ َكَما َبنْيَ السهَّ الدهَّ

ِة (. ]رواه البخاري[ نهَّ ْنَهارخُ اجْلَ
َ
رخُ أ ْحَمِن، َوِمْنهخُ َتَفجهَّ هخُ َعْرشخُ الرهَّ

َ
ْوق

َ
َراهخُ - ف

خُ
ِة، - أ نهَّ ْعَلى اجْلَ

َ
ِة، َوأ نهَّ اجْلَ

ال 
َ
وا ف ْن َتِصحُّ

َ
ــْم أ َبًدا، َوِإنهَّ َلكخُ

َ
وا أ وتخُ ال َتمخُ

َ
َيْوا ف ْ َ

ْن حت
َ
ْم أ َناٍد : ِإنهَّ َلكخُ َن�اِدي مخُ مهَّ يخُ وقــال    ) ثخُ

َذِلَك 
َ
َبًدا ف

َ
وا أ ال َتْبَتِئسخُ

َ
وا ف ْن َتْنَعمخُ

َ
ْم أ َبًدا، َوِإنهَّ َلكخُ

َ
وا أ ال َتْهَرمخُ

َ
وا، ف ْن َتِشبُّ

َ
ْم أ َبًدا، َوِإنهَّ َلكخُ

َ
وا أ َتْسَقمخُ

هخُ َتَعاىَل: چ مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب   چ]األعراف:43[(. ]رواه مسلم[ ْولخُ
َ

ق

وقال    - يف حديث الشــفاعة  - )فيقال يا محمد ارفع رأســك وقل تسمع وسل 
تعطه واشــفع تشــفع فأقول يا رب ائذن يل فيمن قال ال إله إال للاهَّ قال ليس ذلك لك 

.( متفق عليه. ولكن وعزيت وجاليل وكربيايئ وعظميت ألخرجن منها من قال ال إله إال للاهَّ

وقــال    . - يف حديــث الشــفاعة  -  » ثــم أرجــع إىل ريب يف الرابعة فأحمده بتلك 
املحامد . ثم أخر له ســاجدا . فيقال يل : يا محمد ! ارفع رأســك . وقل يسمع لك . وسل 
تعط . واشفع تشفع . فأقول : يا رب ! ائذن يل فيمن قال : ال إله إال للاهَّ . قال : ليس ذاك 
لك ) أو قال ليس ذاك إليك ( ولكن، وعزيت ! وكربيايئ ! وعظميت ! وجربيايئ ! ألخرجن 

من قال : ال إله إال للاهَّ « . ]مسلم[

وقال   ) يؤىت جبهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف َمَلك 
جيرونها( ]رواه مسلم[ . قال ابن مسعود ومقاتل : تقاد جهنم بسبعني ألف زمام، كل زمام 

بي�د سبعني ألف ملك، لها تغيظ وزفري، حىت تنصب عن يسار العرش.

تفكر يف عدد املالئكة املسؤولني عن حتريك جهنم، وهو: أربعة مليارات وتسع مئة 
مليون َمَلك !

َم ِإْذ َســِمَع َوْجَبًة،  خُ َعَلْيِه َوَســلهَّ ى للاهَّ ِ َصلهَّ ــوِل للاهَّ نخُ ِعْنَد َرسخُ ْ َ
اَل : َبْيَن�ا حن

َ
َرْيَرَة، ق يِب هخُ

َ
َعْن أ

 ، ْعَلمخُ
َ
هخُ أ ــولخُ خُ َوَرسخُ ْلَنا : للاهَّ وَن َما َهِذِه ؟ “، قخُ َتْدرخُ

َ
َم : ) أ خُ َعَلْيِه َوَســلهَّ ى للاهَّ ِ َصلهَّ ــولخُ للاهَّ َقاَل َرسخُ

َ
ف

اِر (. ]مسلم[ ْعِر النهَّ
َ

اآلَن اْنَتَهى ِإىَل ق
َ
ْنذخُ َسْبِعنَي َخِريًفا، ف اِر مخُ يِمَ ِبِه يِف النهَّ اَل : “ َهِذِه َحَجٌر رخُ

َ
ق
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وقال    » ناركم هذه اليت يوقد بنو آدم جزء واحد من ســبعني جزءا من نار جهنم، 
قالوا : وللاهَّ إن كانت هذه لكافية، قال : إنها فضلت عليها بتسعة وستني جزءا كلهن مثل 

])28 حرها « . ]رواه البخاري )3265(، ومسلم )43

 فإن كانت هذه النار جزء من سبعني جزءا من النار .. وفضلت عليها بتسعة وستني 
جزءا كلهن مثل حرها .. فكيف هو عذاب جهنم ؟؟

وقال للاهَّ تعاىل: چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉچ 
]مريم:90[  قال الضحاك بن مزاحم - يف تفســري هذه اآلية: يتشــققن مــن عظمة للاهَّ - عز 
وجل -.أي: تكاد السموات يتشققن من عظمة للاهَّ عز وجل. كيف ال يعظم سبحانه وشأنه 
عظيم، قال للاهَّ تعاىل:چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ ]مريم:90[.. إن السماوات تكاد 

تتشقق وتتفطر من عظمة للاهَّ تعاىل فكيف تذهل القلوب عن عظمة الرب جل وعال!!؟

چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  چ ]مريم:88-90[، فإذا كانت اجلبال تنهد غرية على 

التوحيد واإليمان فكيف بقلب املؤمن الذي ياف للاهَّ ويرجو رحمته فإنه أوىل وأحرى . 

: غضب السموات واألرض واجلبال من أجل للاهَّ

عي للرحمــن ولٌد، وحتــزن أن هؤالء  فــإن الســموات واألرض واجلبــال تغضب أن دخُ
بون للاهَّ الواحد األحد، سبحانه وتعاىل عما يصفون. السفهاء يسُّ

إىل هــؤالء الذين ادعوا أن للهَّ ولًدا، أما ختافون أن تنفطر فوق رؤوســكم الســماء أو 
تبتلعكم األرض أو تنهد عليكم اجلبال؟

هو سبحانه العظيم الذي ال أعظم منه  العلي بذاته فوق عرشه  العلي بقهره جلميع 
املخلوقات العظيم الذي قهر جربوت اجلبابرة .. وصغرت يف جانب عظمته وجالله أنوف 
امللوك القاهرة     وهو سبحانه العظيم الذي خلق اخلالئق كلها . ودبر األوامر كلها     وهو 

سبحانه وحده العظيم الذي ال يعجزه يشء.

يف أســــر قبضتـــه ذليــل عــــــاِن فالكـــل مفتقــــر إليــــه لــذاتــــه  
اعلم أرشــدين للاهَّ وإياك : أن حقيقة تعظيم للاهَّ تكمــن يف توحيــد للاهَّ يف ربوبيت�ه 
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وألوهيت�ه وأســمائه وصفاته وعدم اإلشــراك به . والعبودية احلقة له حبيث يقف عند 
م شرعه، وأن يستجيب ويب�ادر إىل فعل أمره  أوامره ونواهيه وال يتجاوز ذلك، وأن حيكِّ
وتــرك نهيــه، وأن يمتلئ القلب حبب للاهَّ وخوفــه وإجالله ورجــاء ثوابــه . وتقديم مراد 

للاهَّ على مراد النفس وتقديم شــرعه وحكمه على غــريه چ ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  
ەئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ  

وئ  وئ   چ ]النساء:65[. أي يرضوا رضاًء تامًا .
يقول  عز من قائل چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  
چ  خب   حب   جب   يئ  ىئ   مئ   حئ    جئ   ی   ی   یی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ   

]األنعام:164-162[

فالعالقة بني العبد وبني ربه ليست محصورة يف ساعة مناجاة يف الصباح، أو يف املساء 
فحســب، ثــم ينطلق املرء  بعدها، يف أرجــاء الدني�ا غافال الهيا، يفعل مــا يريد دون قيد وال 
محكم ؛  كال هذا تدين مغشــوش، العالقة احلقة، أن يذكر املرء ربه حيثما كان، وأن  يكون 
هذا الذكر مقيدا مسالكه باألوامر والنواهي، ومبشرًا اإلنسان بضعفه البشري، ومعين�ا 
له على اللجوء إىل خالقه يف كل ما يعرتيه . فمثال التســبيح :تنـزيٌه للهَّ عن كل ما ال يليق 
به، والتحميدخُ : إثب�اٌت ألنواع الكمال للهَّ يف أسمائه وصفاته وأفعاله، والتهليلخُ : إخالٌص 

، وأّنه ال يشء أكربخُ منه . وتوحيٌد للهَّ وبراءٌة من الشرك، والتكبري : إثب�ات لعظمِة للاهَّ

فكلمة للاهَّ أكرب معناها أن للاهَّ ســبحانه وتعاىل أكرب من كل يشء يف هذا الوجود، 
وأعظم وأجل وأعز وأعلى من كل ما يطر بالبال أو يتصوره اخليال .و لهذا فإن على العبد 

إذا تلفظ بهذه الكلمة عليه أن يستحضر هذه املعاين.

فالذكر نوعان : قال القايض عياض: وذكر للاهَّ تعاىل ضربان: ذكــر بالقلب وذكر 
باللسان وذكر القلب نوعان:

- أحدهما: وهو أرفع األذكار وأجلها: الفكر يف عظمة للاهَّ تعاىل وجالله وجربوته 
وملكوته وآياته يف سماواته وأرضه .
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- والثاين: ذكره بالقلب عند األمر والنهي فيتمثل ما أمر به ويرتك ما نهى عنه ويقف 
عما أشكل عليه .

- وأما ذكر اللس��ان مجردًا فهو أضعف األذكار ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به 
األحاديث ] شرح النووي على مسلم  [ ثـمـرة ذكر للاهَّ تعاىل: إن ذكر للاهَّ عز وجل، حيي يف نفوسهم 
، وأنه على كل يشء قدير، وأنه اليح القيوم الذي يمسك السموات واألرض  استشعار عظمة للاهَّ
أن تزوال وال يؤوده حفظهما فحينها يشعر الذاكر بالسعادة وبالطمأنين�ة يغمران قلبه وجوارحه 

چمب  ىب  يب   جت  حتختمت  ىت  يتجث  مث  ىثيثچ ]الرعد:28[

ولتعلم أن ذكر للاهَّ ليس فقط كما نعلم من أن نظل نقول باأللسن سبحان للاهَّ واحلمد 
للهَّ وهكذا ولكن ذكر للاهَّ تعاىل ذكر بالقلب أواًل وأخريًا فانظر قوله تعاىل عن الذين إذا فعلوا 
فاحشــة أو ظلموا  أنفســهم من املؤمنــني زب  ڄ  ڄ  ڃ    ڃرب]آل عمران:135[ 
وهذا يعين أنهم أواًل ذكروا للاهَّ يف قلوبهم وتذكــروا عظمته ســبحانه فخافــوه وعظموه 

فاستغفروه ورجوا رحمته ومغفرته سبحانه وتعاىل .

لق لين�دفع مع التي�ار، ويســاير الركب البشــري حيث اجته وسار،  إن املســلم لم يخُ
لــق ليوجه العالم واملجتمــع واملدني�ة، ويفرض على البشــرية اجتاهه، ويملي عليها  بل خخُ
إرادتــه، ألنه صاحب الرســالة، وصاحب العلم اليقني، وألنه املســئول عن هــذا العالم 
وســريه واجتاهه، فليس مقامــه مقام التقليد واإلتب�اع، إن مقامه مقــام اإلمامة والقيادة، 

ومقام اإلرشاد والتوجيه، ومقام اآلمر والناهي .

نعم الشرع حيكم حياتن�ا بأكملها الدستور واألغلبي�ة  والقايض  واحلاكم  والصناديق 
الشفافة كل ذلك  وغريه ال بد أن يضبط بشرع للاهَّ .

قــال تعــاىل :  چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  چ ]األنعام:163-162[.

تلك احلقيقة هي أن املسلم ليس له حق التصرف يف يشء من أمر نفسه، بل وقف 
للهَّ ولدعوته واجلهاد يف سبيله، فكل شعرة فيه، بل كل حاســة من حواسه، وعضو من 
أعضائه، بل كل نعمة أنعمها للاهَّ عليه أو موهبة جيب أن تصرف يف الوجه الذي حيبه للاهَّ .
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حياة اإلنسان بتوحيده ..

إنهَّ قيمة اإلنسان احلقيقية تظهر عندما جيعل ربه تعاىل محور حياته فيجعل كل ذرة 
من ذرات جســده وكل حركة من حركاته وكل َنَفٍس من أنفاسه جيعل ذلك كله للهَّ الواحد 

األحــد زب ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې     ې  رب.]األنعام: 162 - 163[

سكي؛ أي : َذبيح  ل يا محمد لهؤالء املشركني : إنهَّ صاليت، ونخُ ] يقول للاهَّ عز وجل : قخُ
، أو على  موات وال للجنِّ وال ِلغري ذلك مما َتذحبونه ِلغري للاهَّ

َ
صنام وال لأل

َ
للهَّ وحده، ال ِلأل

لوهّيت�ه وال 
خُ
، بل وحيايت ومويت للهَّ تعاىل، فإنهَّ للاهَّ عز وجل  ال َشــريك لــه يف أ غري ِاســم للاهَّ

ل َمن  ربوبّيت�ه وال أســمائه وِصفاته، وبذلك الّتوحيد اخلالص أَمــَرين ريب عز وجل، وأنا  أوهَّ
ة[. مهَّ

خُ
قّر وانقاد للهَّ من هذه األ

َ
أ

إن التجرد الكامل للهَّ  عز وجل وحده بكل خاجلة يف القلب، وبكــل حركة يف احلياة: 
بالصالة، واالعتكاف، وباملحيا، واملمــات، والشــعائر التعبديــة، وباحليــاة الواقعية، 

وباملمات وما وراءه .

إنها العبودية الكاملة، جتمع الصالة واالعتكاف واملحيا واملمات وختلصها للهَّ وحده، 
للهَّ رب العاملني، املهيمن، املتصرف، املريب، واحلاكم للعاملني، يف إســالم كامل ال يستبقي 
يف النفــس وال يف احليــاة بقية ال يعبدها للهَّ  عز وجل وال حيتجز دونه شــيئ�ًا يف الضمري، وال 

يف الواقع .

إنهَّ الكوَن كله مطيع للهَّ عز وجل، خاضع لسلطانه، مسبح حبمده، فإذا تمرد العبد أصبح 
شاذا يف هذا الكون الهائل املتجه إىل للاهَّ وحده بالطاعة واخلضوع واخلشوع . وإنه لعيب كل 
العيب وعار كل العار أن يكون الكون كله يف اجتاه، وهو  يف اجتاه معاكس لطريق احلق طريق 
الهدى والنور، فواعجبًا أن يبغي اإلنسان غري للاهَّ عز وجل  ربًا ومعبودًا حاكمًا وموجهًا مصرفًا 
ومهيمنًا، رغم أنه مأخوٌذ بنيت�ه وعمله محاسب على ما كسبه من طاعة ومعصية، فلماذا 
يبغي اإلنسان غري للاهَّ عز وجل ربًا فيجعل شرعه شرعًا، وأمره أمرًا، وحكمه حكمًا، وهذه 

الدالئل من الكون كلها حاضرة شاهدة أن للاهَّ عز وجل وحده هو الربُّ الواحد املتفرد ! .



74

(، ولو كانت كافية لتسارع  وال يكفي يف اإلنسان أن يقول بلسانه : ) ال إله إال للاهَّ
ــل للاهَّ جميعا تقتيض  سخُ ( اليت دعا إليها رخُ إليها املشــركون، إن كلمة التوحيد )ال ِإَلَه ِإالهَّ للاهَّ
، تقتيض صياغة النظام االقتصادي حسب ما يريده  صياغة احلياة كلها وفق شريعة للاهَّ

للاهَّ عز وجل، بعيدًا عن أنظمة الشرق الشيوعية وأنظمة الغرب الرأسمالية .

نعم إنهَّ كلمة التوحيد تقتيض أال تؤخذ األحكام والتشــريعات والنظم إال من كتاب  
للاهَّ عز وجل  وسنة نبّي�ه، كما تقتيض التسليم بأنهَّ الذي يملك أن يقول : هذا حالل وهذا 
حــرام، وهــذا خطأ وهذا صواب، وهذا حق وهذا باطــل، وهذا صالح وهذا فاســد، الذي 

يملك ذلك كله هو للاهَّ عز وجل وحده .

إنهــا تقتــيض أن جيرد اإلنســان والءه للهَّ عــز وجل  ولرســوله صلى للاهَّ عليه وســلم 
وللمؤمنني، ويربأ مما ســواهم، حبيث يكون قلبه متحركًا بهذا الشعور، ال يملك إال أن 

يميل إىل أهل احلق واإليمان، ويفرح بانتصارهم ويدعو لهم  وحيزن ملصابهم .

ولنعلم جميعًا أنهَّ سعادتن�ا حنن املسلمني ذكورًا وإناثا يف االلزتام بشريعة رّبن�ا عقيدة 
وسلوكًا، ومنهجًا للحياِة فيما جيب علين�ا حنو ربن�ا، وفيما جيب علين�ا فيما يكونخُ بينن�ا، 
ــخص يف أفراحنا وأتراحنا يف أزيائن�ا ولباســنا، يف نومنا ويقضتن�ا، وأخذنا  ويف االلــزتام الشهَّ
وعطائن�ا، وأكلنا وشــربن�ا، ويف كل يشء مّنا، ابت�داًء بالقاعدة واألســاس األصيل، بالتوحيد 
والصالة، وانتهاًء بأصغر يشء من أمورنا، وبذلك نكون مسلمني حقًا، نسعى يف إرضاء 

موالنا عز وجل  ونســتجيب لندائه حيث يقول تعاىل : چ ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ.]الشورى:47[

ى من  ى من للاهَّ عز وجــل  الصالة والصوم، وَنَتَلقهَّ وال يصح شــرعا، وال عقال : أن َنَتَلقهَّ
الغرب أو الشــرق األحوال الشــخصية، أو العادات والتقاليد، أو اللباس أو الزفاف وما 

يتبعه قبل وبعد أو احلجاب .

چ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کک ک  گ  گ گ  گ  ڳچ 

]البقرة:85[ .
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م باحلجاب واآلداب  َدهخُ َد خلقه بالتوحيد والصالة والصوم، هو الذي َتَعبهَّ فالذي َتَعبهَّ
يف اللباس، واألعراس، واألزياء، ويف األكل والشرب، والنوم واليقظة، حىت يف آداب اخلالء 
وغري ذلك، وهكذا سائر ما تعبدنا للاهَّ عز وجل  به، جيب علين�ا أن نؤديها لربن�ا طائعني 
مختاريــن وأن نتعامــل مــع النــاِس على حنو ما شــرع للاهَّ عز وجــل  عبوديــًة للهَّ وأداء لما 

افرتض، للاهَّ أكرب كيف تذهل القلوب عن عظمــة للاهَّ قال جل وعــال: چ ې  ې  ى  
ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   چ ]الزمر:67[

إن للاهَّ ـ  تعاىلـ  لم يلق اخللق ولم يرسل الرسل ولم يزنل الكتب إال من أجل حتقيق 
غاية من أسىم الغايات أال وهي عبادته ـ سبحانه ـ وحتكيم شــرعه، وال يمكن أن تصل 

العبادة إىل أعلى كمالها إال بتعظيم املعبود.

فلو علم العباد ما للهَّ  من عظمة ما عصوه، ولو علم املحبون أسماءه وصفاته وكماله 
وجاللــه ما أحبــوا غريه، ولو علم العباد فضله وكرمه ما رجوا ســواه، فــاللهَّ تعاىل رجاء 

الطائعني ومالذ الهاربني وملجأ اخلائفني.

هــل تعلم أن الطري يســبح حبمد ربــه : چ ڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ ]الن�������ور:41[. هــل تعلم 
أن الرعد يسبح حبمد ربه : چ ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئچ  ]الرعد:13[

إن األرض تســجد لربها .. والنجوم تسجد لربها .. والشمس تسجد لربها .. والقمر 
يســجد لربه .. واجلبال تســجد لربها .. والشجر يسجد لربه ..والدواب تسجد لربها .. 

قال تعاىل : چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   چ  ]الحج:18[

سجود ما يف الكون للَّ تعاىل: ورد يف ســورة احلج آية )18( سجود الدواب فما هي 
كيفية هذا السجود ؟. احلمد للهَّ اعلم أن هذا الكون بكل ما فيه من مخلوقات هي معبدة 
للهَّ إما اختي�ارا أو إكراها .. فاملؤمن يعبد للاهَّ اختي�ارا ويث�اب على عبادته ســبحانه والكافر 
وإن كان شــاردا عن ربه تاركا لعبادته فذرات جسده وكل ما فيه يعبده سبحانه وتعاىل بل 
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ويســبحه عز وجل لكنن�ا بقصور عقلنا وحواســنا ال نشعر بهذا التسبيح وال نعقله، يقول 
چ گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   تعــاىل: 
ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  چ]اإلس�������راء:44[، واملقصــود أن كل مخلوق فهو خاضع للهَّ 
عابد له عبادة الئقة حباله ووضعه، فالشــمس والقمر والنجوم والشجر والدواب كلها 
خاضعة للهَّ تســبحه ســبحانه وتعاىل وتسجد له ولكل واحد منها عبوديتها الالئقة بها 

للهَّ عــز وجل، يقول تعــاىل : چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  
ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ ]الحج:18[ ، ويقول تعاىل : چ گ  گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ ]النحل:49-48[. 
يقول اإلمام ابن كثري : ) يرب للاهَّ تعاىل عن عظمته وجالله وكربيائه الذي خضع له كل 
يشء ودانت له األشياء واملخلوقات بأســرها ؛ جماداتها وحيواناتها ومكلفوها من اإلنس 
واجلن واملالئكة فأخرب أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمني وذات الشمال أي بكرة وعشيا 
فإنه ساجد للهَّ تعاىل . قال مجاهد : إذا زالت الشمس سجد كل يشء للهَّ عز وجل (  فأثبت 
سبحانه وتعاىل السجود لكل الكائن�ات وبني كيفية سجود بعضها وهو بفيء ظاللها ذات 
اليمني والشــمال، وال يلزم أن يكون سجودها على سبعة أعضاء إذ هذا خاص باملسلمني 
أما سجود بقية الكائن�ات فهو يف كل مخلوق حبسبه، يؤكد أن هذا السجود يراد به حقيقة 
الســجود أنــه ظاهر النص أوال فإذا لــم يرد مانع صحيح من حمل اآليــة على هذا الظاهر 
وجب األخذ به، يؤكده كذلك أن عطف سجود الشــمس والقمر والنجوم والشجر 

والدواب على سجود املالئكة والبشر يدل على حقيقة هذا السجود للكائن�ات كلها.

 يقول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رحمه للاهَّ :) والســجود مــن جنس القنوت فإن 
الســجود الشــامل جلميع املخلوقات هو املتضمن لغاية اخلضوع والذل وكل مخلوق 
فقد تواضع لعظمته وذل لعزته واستسلم لقدرته وال جيب أن يكون سجود كل يشء 
مثل ســجود اإلنسان على سبعة أعضاء ووضع جبهة يف رأس مدور على الرتاب فإن هذا 
ســجود مخصوص من اإلنسان ومن األمم من يركع وال يسجد وذلك سجودها كما قال 
تعــاىل :  زبڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  رب ]البقرة:58[ وإنما قيل ادخلوه ركعا ومنهم 
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من يسجد على جنب كاليهود فالسجود اسم جنس ولكن لما شاع سجود اآلدميني 
املسلمني صار كثري من الناس يظن أن هذا هو سجود كل أحد كما يف لفظ القنوت ( . 

]جامع الرسائل 27/1[

ويقول رحمه للاهَّ : ) ومعلوم أن سجود كل يشء حبسبه ليس سجود هذه املخلوقات 
وضــع جباههــا على األرض ( ]مجموع الفتاوى 284/21[، فمما يدخل يف هذا الســجود كمال 
خضوع هذه املخلوقات للهَّ وانقيادها له ســبحانه وذلها لربوبيت�ه وعزه وســلطانه، يقول 
اإلمــام ابــن القيم رحمه للاهَّ :  ) وهو ســجود الذل والقهر واخلضوع فكــل أحد خاضع 

لربوبيت�ه ذليل لعزته مقهور حتت سلطانه تعاىل ( ]مدارج السالكني 107/1[ .

كما أن سجود هذه املخلوقات سجود حقيقي يليق بهذه املخلوقات كل حبسبه فسجود 
اإلنســان الئق به وهو ما كان على الهيئ�ة املعروفة وعلى األعضاء الســبعة وسجود الشمس 
ــى للاهَّ َعَلْيِه  ِبُّ َصلهَّ ــاَل النهَّ

َ
اَل: ق

َ
يِب َذرٍّ َريِض للاهَّ َعْنــه ق

َ
يليق بها كما صــح يف احلديث َعــْن أ

اَل: 
َ

، ق ْعَلمخُ
َ
هخُ أ ولخُ خُ َوَرسخُ : للاهَّ ْلتخُ ْيَن َتْذَهبخُ ؟( قخُ

َ
َتْدِري أ

َ
ْمسخُ : )أ يِب َذرٍّ ِحنَي َغَرَبِت الشهَّ

َ
َم أِل َوَســلهَّ

ْقَبَل  اَل يخُ
َ
َد ف ْن َتْسجخُ

َ
وِشكخُ أ ْؤَذنخُ َلَها َويخُ يخُ

َ
ِذَن ف

ْ
َتْسَتأ

َ
َت اْلَعْرِش ف ْ َ

َد حت َها َتْذَهبخُ َحىتهَّ َتْســجخُ ِإنهَّ
َ
) ف

هخُ  ْولخُ
َ

َذِلَك ق
َ
عخُ ِمْن َمْغِرِبَها ف َتْطلخُ

َ
َقالخُ َلَها اْرِجِعي ِمْن َحْيثخُ ِجْئِت ف ْؤَذَن َلَها يخُ ال يخُ

َ
ِذَن ف

ْ
ِمْنَها َوَتْسَتأ

َتَعاىَل: چ ۉ  ۉ  ې       ېې   ې  ى   ى          ائائ  چ( ]رواه البخاري 3199[، 
فسجودها سجود حقيقي ين�اسب الشمس لكن كيف تسجد للهَّ حتت العرش ؟  للاهَّ 
ســبحانه هو األعلم بكيفية هذا السجود وظاهر احلديث يأىب أن يكون معىن السجود 
مجرد خضوعها ألمر للاهَّ سبحانه وانقيادها لطاعته بل هو خضوع وذلة وانكسار وانقياد 
بسجود حقيقي ال نعلم كيفيت�ه، وكذا يقال يف  القمر والشجر والدواب وسائر الكائن�ات 
كل له سجود ين�اسبه ويليق به، فالواجب على املؤمن أن ال جيعل من جهله بكيفية سجود 
بعض الكائن�ات مانعا من التصديق واإليمان بهذا السجود بل الواجب عليه اإليمان بما 

أخرب للاهَّ به من سجود الكائن�ات له سبحانه .

اإلســالم ســؤال وجواب؛ حىت الضفدع يســبح حبمد ربــه حني يغفل البشــر، فعن 
املغرية بن عتيب�ة قال : قال داود عليه الصالة والسالم :) يا رب، هل بات أحد من خلقك 
 طول الليل أذكر لك مين ؟ فأوىح للاهَّ إليه : نعــم .. الضفــدع ..( ]رواه أحمد بإســناد جيد[ 
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 ويف حديــث عن ابن عمــرو مرفوعا : ) ال تقتلوا الضفادع  فإن نقيقها تســبيح، وال تقتلوا 
اخلفــاش، فإنه لما خرب بيت املقدس قال : يا رب ســلطين على البحر حــىت أغرقهم ( 

]صحيح اجلامع لأللباين وقال البيهقي إسناده صحيح[ . 

والظاهــر يف مثل هــذا الذي صح عن عبد للاهَّ بن عمرو مــن النهي عن قتل اخلفاش 
والضفدع أنه يف حكم املرفوع ألنه ال مجال للرأي فيه .  ألن علم تسبيح الضفدع وما قاله 
اخلفــاش ال يكون بالرأي، وعليه فهو يدل على منع أكل اخلفاش والضفدع .  وحىت النمل 
ِ - صلى للاهَّ عليه وسلم  وَل للاهَّ اَل َسِمْعتخُ َرسخُ

َ
َرْيَرَة - ريض للاهَّ عنه - ق يب هخُ

َ
يسبح  فعن أ

ْن 
َ
خُ ِإَلْيِه أ ْوىَح للاهَّ

َ
أ

َ
ْت، ف

َ
ْحِرق

خُ
أ

َ
ْمِل ف َمَر ِبَقْرَيِة النهَّ

َ
أ

َ
ْنِبَي�اِء، ف

َ
�ا ِمــَن األ َرَصْت َنْمَلٌة َنِبيًّ

َ
ولخُ » ق - َيقخُ

حخُ « . ]البخاري كتاب اجلهاد  3019[  َسبِّ َمِم تخُ
خُ
ًة ِمَن األ مهَّ

خُ
َت أ

ْ
ْحَرق

َ
َرَصْتَك َنْمَلٌة أ

َ
ق

بل الكون كله يسبح للا تعاىل قال للاهَّ تعاىل : چ گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  
 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       ہ  ہ  ہ  چ ]اإلسراء:44[ .
قال الشيخ السعدي رحمه للاهَّ يف تفسريه ) تيسري الكريم الرحمن ( : چ گ  گ   گ    
گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱچ مــن حيــوان ناطق وغري ناطق ومن أشــجار ونب�ات 

وجامــد وح وميــت چ  ڱ  ں  ںچ بلســان احلال ولســان املقــال. چ  ڻ   ڻ  ڻ  
ڻ چ أي: تسبيح بايق املخلوقات اليت على غري لغتكم بل حييط بها عالم الغيوب.

قــال للاهَّ تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ     ڀچ 
]الجمعة:1[ . قال الشيخ السعدي رحمه للاهَّ يف تفسريه ) تيسري الكريم الرحمن(  أي: يسبح 
، وينقاد ألمره، ويت�ألهه، ويعبده، جميع ما يف السماوات واألرض، ألنه الكامل امللك،  للهَّ
الذي له ملك العالم العلوي والسفلي، فاجلميع مماليكه، وحتت تدبريه، چڀچ 
املعظم، املزنه عن كـل آفة ونقص، چ ڀ   چ القاهر لألشــياء كلها، چ    ڀچ يف خلقه 
وأمره، فهذه األوصاف العظيمة مما تدعو إىل عبادة للاهَّ وحده ال شــريك له، فال إله إال 

للاهَّ العظيم سبحت له األفالك وخضعت له األمـالك.
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 عظمة للاهَّ يف كمال علمه

علمه سبحانه علم من اطلع على السرائر، وكشف ما يف الضمائر، وأحاط باألول 
واآلخــر، والباطن والظاهــر.. چ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  
ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  

جت          حت  خت   چ]األنعام:59[ .
سبحانه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه الورقة 
تســقط بعلمه، الهمسة تنبس بعلمه، الكلمة تقال بعلمه، الني�ة تعقد بعلمه، والقطرة 
تزنل بعلمه، واخلطوة تنقل بعلمه، جاءت خولة بنت ثعلبة تشــتكي إىل رسول للاهَّ صلى 
ســّر إليــه حبديثها وعائشــة يف ناحية الغرفة ما تســمع حديثها،  للاهَّ عليه وســلم زوجها، تخُ

ويــزّنل للاهَّ علــى رســوله  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   
ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ]المجادلة: 1[، فماذا أمام عائشة أن تقول إال: سبحان الذي 
وسع سمعه األصوات. قالت عائشة: احلمد للهَّ الذي وسع سمعه األصوات، لقد جاءت 
املجادلة إىل النب صلى للاهَّ عليه وسلم تكلمه وأنا يف ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل 

للاهَّ عز وجل چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ إىل آخر اآلية ]رواه البخاري[ .

أرســل موىس إىل فرعون فشــكا له موىس جربوت فرعون، وظلمه وبطشه فقال للاهَّ 
زب ۅ ۉ ۉ ې  ې رب ]طه:46[ . بات نفر من املنافقني حييكون الدســائس 

للمسلمني فأنزل للاهَّ زب ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃچ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ رب . ]النساء:108[ ، أهـــ ] الشدي[ ومعىن 
الســميع..أي الذى يدرك املسموعات ؛ أي كالم أي همس أي  سكت أي لفظ من إنس 
أو من جن أو من طري أو من حيوان ال يعزب عن للاهَّ وال يغيب عن سمع للاهَّ مهما كرت 
األصوات ومهما اختلطت األصوات فاللهَّ جل جالله ال يعزب عن سمعه يشء يف األرض 
وال يف السموات، السميع الذى مع علوه واستوائه على عرشه كما يليق جبالله وكماله 
إال إنــه ال يعزبخُ عنه صوت يف األرض وال يف الرب وال يف  البحر حىت ولو كــان يف قاع قاع 

البحر؛ وإال فقل يل بربك من الذى سمع يونس وهو يف بطن احلوت؟؟

لما خرج مغاضبًا من قومه والتقمه احلوت وأخذه احلوت ؛ ونزل به إىل قاع قاع البحر 
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فاجتمعت عليه الظلمات؛ فيعيش يف  جو البحر فال يراه مخلوق من الرب ؛ ثم يعيش يف باطن 
احلوت فال يراه مخلوق من البحر ؛ ثم جتتمع عليه ظلمة قرب احلوت من الداخل فال يفطن 
إليه أحد وال يراه أحد وال يشعر به أحد وهو وسط هذه الظلمات احلالكة إذا نادى بقلبه قبل 

  : لسانه چ ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   چ ]األنبياء:87[ قال للاهَّ
چ ہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ے     ے چ ]األنبياء:88[

مــن الذى ســمع يونــس عليه الســالم وهو جل جالله على عرشــه قد اســتوى على 
كرسيه فوق سماواته وجميع مخلوقاته ومع ذلك يسمعه وهو يف قاع قاع البحار إنه للا 

السميع.

من الذى سجل قول النملة لسليمان چ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ    ڻ  چ ]النمل:18[

من الذي  سجل قول النملة لسليمان ..؟؟!!

أليس هو للاهَّ السميع الذي ال يعزب عن سمعه أي مسموع ال من طري وال من حيوان 
ها إليه، مستٍو على سرير ملكه  وال من إنس وال من جن، أزمة األمور كلها بي�ده وَمرادُّ
استواء يليق جبالله وعظمته ال ختفى عليه خافيٌة يف أقطار مملكته.. تصعد إليه شئون 

العباد وحاجاتهم وأعمالهم فيأمر - سبحانه - بما شاء فينفذ أمره ويغلب قهره  چ ک  
ک  گ  گ  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  ]الرحم�������ن:29[ وهو ســبحانه فوق ســمواته ال 
ختفى عليه خافية.. يســمع ويرى دبيب النملة الســوداء على الصخــرة الصماء يف الليلة 
الظلماء.. ال تشتب�ه عليه األصوات مع اختالف اللغات وتنوع احلاجات، وال تتحرك ذرة 

يف كونه إال بإذنه .

: فهو للاهَّ العالم بما كان وما يكون قبل كونه، وبما يكون  قال ابن منظور رحمه للاهَّ
ولما يكن من قبل أن يكون، لم يزل عالمًا وال يزال عالمًا بما كان وما يكون وال يفى عليه 
خافيــة يف األرض وال يف الســماء، أحــاط علمه جبميع األشــياء باطنهــا وظاهرها، دقيقها 

وجليلها، على أتم اإلمكان.

قــال الســعدي: وهــو الذي أحــاط علمــه بالظواهر والبواطــن واإلســرار واإلعالن، 
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وبالواجبات واملستحيالت واملمكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالمايض واحلاضر 
واملستقبل، فال يفى عليه يشء من األشياء .

وهو ما نظمه ابن القيم رحمه للاهَّ يف )النوني�ة(:

يف الكون من سر ومـن إعـــــــالن فهــو العليم أحاط علًمـا بــالذي  
يف نفسه من غري نطـــق لســـــان وهـو العليم بما يوسـوس عبــده  
مع القايص وذو اإلصرار واإلعالن بـل يستوي يف علمــه الدانــــــــي  
قـــد كــــان واملعلــــــوم يف ذا اآلن فهـو العليم بما يكون غًدا ومـــــا  
يكـــون موجــوًدا لـــذي األعيــان وبـكـل يشء لم يكن لو كان كيف  
يف الكـــون من ســٍر ومن إعـــالن فهو السميع يرى ويسمع كل مـا  
فالســـر واإلعـــالن مستويـــــان فلكــل صوت منه سمـع حاضـر  
اين يـخفى عليــه بـعـيـدهــا والــدهَّ والسمـع منه واسع األصوات ال  
ـب األجــفـــــان ويرى كـذاك تقلُّ ىج   ويرى دبيب النمل يف غسق الدُّ
ان وهَّ ـخر والصهَّ السوداء حتت الصهَّ لهو البصـري يـرى دبيـب النملــــة  
ويرى ِنَيـــــاَط عروقهــــا بعيــــان ويرى مجاري القوت يف أعضائها  
إي والــذي بـــرأ الـــورى وَبـــــَراين ويرى خيانـات العيـون ِبَلْحِظهــا  

تأمل هذه اآلية : چ جب  حب  خب  مب  ىب    يب  جت  حتخت چ ]فاطر:11[

قف قليال، وتفكر : كم يف هذه اللحظة من أنىث آدمية وغري آدمية ؟وكم من أنىث 
تزحف، وأخرى تمــيش، وثالثة تطري، ورابعة تســبح، هي يف هذه اللحظــة حتمل أو تضع 
حملها ؟! إنها باملليارات !وكل ذلك ال يفى على للاهَّ تعاىل !فما أعظمه من درس يف تربي�ة 

القلب بهذه الصفة العظيمة. ] ليدبروا آياته . د. عمر املقبل [
وللاهَّ جــل وعال بصري : أي متصف بالبصر، يرى ســبحانه كل يشء من فوق ســبع 

سماوات، يرى دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، يف الليلة الظلماء .

قت  لو كان ليل دامس، ونملة سوداء، على صخرة سوداء، ودنوت منها واقرتبت وحلهَّ
بعينيك فإنك ال تراها، لكنهَّ للاهَّ عز وجل يراها من فوق سبع سماوات، بل يرى جريان 
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الدم يف عروقها، ويرى ســبحانه كلهَّ جزء من أجزائها،  وكذا البعوض فهو ســميع بصري، 
يسمع كلهَّ األصوات، ويرى جميـع املخلوقات.

يف ظلمة الليل البهيــــم األليـــــل يا من يرى مد البعــوض جناحهـا  
واملخ من تلك العظــــام النحــــل ويرى مناط عروقها يف حنـــرهــــــا  
متنقال من مفصــل يف مفصــــــل ويرى خريـــر الــــدم يف أوداجهــــا  
يف ظلمة األحشا بغــــــري تمقـــــل ويرى وصول غذا اجلنني ببطنها  
يف سريها وحثيثهــــا املستعجــــل ويرى مكان الــوطء من أقدامهــا  
يف قاع حبـــر مظلـــــــم متهـــــــول ويرى ويسمع حس ما هو دونهـا  
ما كـان مـــين يف الــزمــــــان األول امنن علي بتوبـــــة تمحــــو بهـــــا  

]نسبت هذه القصيدة إىل أيب العالء املعري ونسبت للزمخشري [

عظمته يف كمال قهره وعزه وجربوته

وإن من عظيم قدرة للاهَّ عز وجل أنه إذا تكلم سبحانه بالوح فسمع أهل السموات 
كالمه أرعدوا من الهيب�ة  حىت يلحقهــم مثل الغيش   فــإذا زال الفزع عن قلوبهم ســأل 
بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم؟ قالت املالئكة: قال احلق وهو العلي بذاته وقهره وعلو 

قدره الكبري على كل يشء.

فعن النواس بن سمعان - ريض للاهَّ عنه- قال . قال رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم:  
) إذا أراد للاهَّ -تعاىل- أن يوح باألمر؛ تكلم بالوح، أخذت السماوات منه رجفة أو قال: 
رعدة شديدة: خوفا من للاهَّ -عز وجل- فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا للهَّ 
سجدا . فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه للاهَّ من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل 
على املالئكة، كلما مر بسماء سأله مالئكتها: ماذا قال ربن�ا يا جبريل؟ فيقول: قال احلق 

.]) 70 وهو العلي الكبري . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل (. ]صحيح البخاري التوحيد ) 43

 فدل هذا احلديث على مسائل عظيمة :
، وختافه،  ، وأنها تدرك عظمة للاهَّ منها : إثب�ات اإلدراك للسماوات واخلوف من للاهَّ
وهي جمادات، كما دلت على ذلك األدلة األخرى فإذا كانت السماوات ختافه، فكيف ال 
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يافه ابن آدم هذا الضعيف املسكني؟ كيف ال ياف من للاهَّ -سبحانه وتعاىل- .

، ويســجدون له، فدل على أنهم عباد محتاجون  ومنها : أن املالئكة يافون من للاهَّ
 ، ، فهذا يــدل على بطالن دعائهــم من دون للاهَّ إىل للاهَّ -ســبحانه وتعــاىل- فقــراء إىل للاهَّ
واختاذهم وسائط، وشفعاء عند للاهَّ -عز وجل- املالئكة يشفعون، لكن ال يشفعون إال 

بإذن للاهَّ -ســبحانه وتعاىل-  چ  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت   يت  جث  
مث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح   چ ]النجم:26[ فال حتصل الشــفاعة عند للاهَّ إال بشرطني: 
اإلذن بالشفاعة، ورضاه عن املشفوع فيه، بأن يكون املشفوع فيه من أهل اإليمان، أما 
الكافر فقال للاهَّ -تعاىل- فيه: سورة املدثر اآلية 48 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
]المدث�������ر:48[، چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ ]غاف�������ر:18[ وليس للاهَّ مثل 
ملوك الدني�ا يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا، ويضطر امللوك إىل قبول الشفاعة من 
أجــل تأليف الكلمة، ومن أجل حاجتهم للوزراء، أما للاهَّ -جل وعال- فإنه غين عن عباده، 
وال أحد يتقدم بالشفاعة عنده إال بإذنه، ومحمد -صلى للاهَّ عليه وسلم- أفضل اخللق، 
يف يــوم القيامة يف املحشــر إذا تقدمت اخلالئــق إىل محمد تطلب منه الشــفاعة لفصل 
القضاء، ال يشــفع إال بعد أن يسجد للهَّ -عز وجل- وحيمد للاهَّ بمحامد عظيمة، ويدعوه 
بدعاء، ثم يقال له: يا محمد، ارفع رأســك، وسل تعط، واشفع تشفع، فالشفاعة ملك 
هم شفع  ، تقول: اللهَّ : چ گ  گ  ڳ  ڳڳ  چ ]الزمر:44[ ، وتطلب الشفاعة من للاهَّ للهَّ
هم شفع يف عبادك الصاحلني، تطلبها من  يف نبيك محمدا -صلى للاهَّ عليه وســلم- اللهَّ
، أما أن تقول بعد موت الرسول صلى للاهَّ عليه وسلم: يا محمد اشفع يل، أو يا فالن  للاهَّ
اشفع يل، تطلبها من امليت فهذا ال جيوز . فطلب الشفاعة من القبور شرك أكرب، أما اليح 
فتطلب منه الشــفاعة بأن يطلب منــه أن يدعو للاهَّ -عز وجل- ملن احتاج إىل ذلك، أما 
امليــت فال يقدر على دعاء وال يطلب منه يشء . هذا هو املقصود من إيراد هذا احلديث، 
وهو بي�ان حالة املالئكة مع للاهَّ -ســبحانه وتعاىل - وأنهم يافونه، ويصعقون من هيبت�ه 
-سبحانه وتعاىل- ومن سماع كالمه، ويرون للهَّ سجدا، فدل على أنهم عباد فقراء إىل 
، ليــس بي�دهم يشء إال ما أعطاهم للاهَّ -ســبحانه وتعاىل- فال جتوز دعوتهم من دون  للاهَّ

للاهَّ -عز وجل- وإذا كان هذا يف حق املالئكة ففي حق غريهم من باب أوىل وأحرى.
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، ووح من  ، وتعظيم القرآن الكريم؛ ألنه كالم للاهَّ و فيه دليل على تعظيم كالم للاهَّ
، فيجب تعظيمه، واخلشــوع عند سماعه، واخلوف مما فيه من الوعيد، والتهديد،  للاهَّ
والرجــاء بما فيه من الوعد الكريم، فكالم للاهَّ -عز وجل- يكرم، ويهاب، ويعظم، ليس 
مثل كالم املخلوقني، وكذلك حديث الرسول -صلى للاهَّ عليه وسلم- جيل ويعظم؛ ألنه 
وح مــن للاهَّ عــز وجــل: چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ ]النجم: 4-3[ 

، وكالم رسوله صلى للاهَّ عليه وسلم . فهو وح من للاهَّ

ومنها : أن املالئكة ال يعلمون الغيب، ويسألون غريهم عما خفي عليهم .

عظمــة للاهَّ وحاجــة املخلوقات وافتقارهــا إليه : احلياة واملوت بيــ�د للاهَّ وتصرفه . 
وهو ال حيتاج إىل أحد. وال إىل أي ســبب. واملخلوقات كلها محتاجة إىل للاهَّ يف خلقهم . ويف 
استعمالهم. وىف صفاتهم . واملخلوقات كلهم ال يملكون مثقال ذرة يف السموات واألرض 
. وال يملكون ضرا وال نفعا. وال يملكون موتا وال حياة وال نشورا. وال  يملكون كشف الضر 

عن أحد وال حتويال.                                                                                       

أشغل فكرك يف نفسك لتعرف افتقارك إىل للاهَّ وعدم استغنائك عن للاهَّ تعاىل :

مــن الــذي خلق؟ من الذي بدأ؟ من الذي ينهــى ؟ من الذي أحيا ؟ من الذي يميت؟ 
چڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  چ  ]الزمر:36[  ؟ بلى. أما يكفين�ا ربن�ا ؟ أما تكفين�ا والية للاهَّ لنا؟. 
 ، ، والعطاء من للاهَّ ، النعمة من للاهَّ ، والنعم اليت يف أيدين�ا ملك للهَّ فليس لنا رب غري للاهَّ
، واألنفاس اليت ترتدد يف  ، والصحة اليت ختتال بها مــن للاهَّ والمــال الذي يف  يدك من للاهَّ
، ولنا يف هذه الدني�ا أجل ولنا يف هذه الدني�ا رزق، ولن تســتطيع قدرة من  صدرك من للاهَّ
القدرات أن حتــول بينن�ا وبني أجل قــدره للاهَّ لنا وال بني رزق قدمه للا تب�ارك وتعاىل لنا 

علــى موائد فضله، ما خلق أحد معه ذرة يف هذا الكون چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  

مب  ىب   يب   چ ]سبأ:22[
چ ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ]المرس�������الت:20[ ، أال تــرون البدايــة والنهايــة حاضرة 
يف كل ســاعة، أرحام توضع فيها قدرة للاهَّ جل وعال، فتصري النطفة بشــرا ســويا، هل 
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يســتطيع أحد غري للاهَّ أن يفعل ذلك ؟ كثريا ما يذكرك ربك بب�دايتك حىت ال تتكرب، ما 
هــي البداية ؟ نطفة يف رحم مظلــم، وتتعلق جبدار الرحم. ثم تتحول إىل خلية أكالة، تأكل 
جدار الرحم، وتتحول إىل كتلة من الدماء، تأخذ منها غذاءها طازجا يوما بيوم، ثم تتكاثر 
هذه اخللية لتصبح مجموعة من اخلاليا، ثم تتوجه كل مجموعة من اخلاليا ألداء مهمة 
عظيمة،مــن الذي علم خاليا األعصاب أن تصنع األعصاب ؟ ومن علــم خاليا العظام 
أن تصنــع العظــام ؟ ومن علم خاليا العضالت أن تصنع العضالت ؟ كل مجموعة من 
اخلاليــا تعمــل يف نظام بديع مــن أعطاها األوامر ؟ ومن الذي يســر لها الســبل ؟ الدورة 
الدموية يف جسدك ال سلطان لك عليها، وعروقك تنضب بأمر للاهَّ وحده. واللقمة اليت 
تأكلها تهضم بكربياء للاهَّ وعظمته وجالله، ولو أن للاهَّ عطل لك عضوا من أعضائك 
لتحريت به، ولو أن للاهَّ أغلق لك عين�ا لتحريت بها، ولو أن للاهَّ أخذ منك سمعك لتحريت 
بالداء الذي أرسله إليك ربك جل وعال،. وأنت يف هذه الدني�ا عجزك ظاهر، أنت عاجز إذا 

جعت، عاجز إذا ظمئت، عاجز إذا مرضت .. عاجز إذا مت چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ     ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ    ۋ  چ ]فاطر:15-17[ ، ثم  أعجز العجز يب�دو منك حني يأتيك ملك املوت، فال 
يكون منك حول وال قوة، أنت عاجز أنت ضعيف، أنت فقري، أنت مسكني، من سينجيك 
من كل كرب وشدة ؟  چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ ]األنعام:64[

قــال ابن قيــم اجلوزيــة، وقــال تعــاىل : زب گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ 
ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈرب 
]المؤمنون: 12 - 14[. وهذا كثري يف القرآن يدعو العبد إىل النظر والفكــر يف مبدأ خلقه 
ووســطه وآخره إذ نفســه وخلقه من أعظــم الدالئل على خالقه وفاطره وأقرب يشء إىل 
اإلنسان نفسه، وفيه من العجائب الدالة على عظمة للاهَّ ما تنقيض األعمار يف الوقوف 
على بعضه، وهو غافل عنه معرض عن التفكر فيه، ولو فكر يف نفســه لزجره ما يعلم من 

عجائب خلقها عن كفره .
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قــال للاهَّ تعــاىل : چ ک  ک      گ    گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  چ ]عبس:17-22[، يتفكر اإلنســان 
يف نفســه، فــإن يف خلقه من العجائب الدالــة على عظمة للاهَّ تعاىل، مــا تنقيض األعمار 
شــره وهو غافل عن ذلك. وقد أمره للاهَّ تعاىل بالتدبر يف نفسه،  شر عخُ يف الوقوف على عخُ

فقال:زب ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ رب .]الذاريات:21[ 

ْطفة حىت ال  ِحم : َمن الذي أوىح إليه أن َيَتَضايق عليك وأنت نخُ قــال ابن القيم عن الرهَّ
ريدا 

َ
ج منه سليما إىل أن َخَرْجَت ف رخُ ْ َ

ِسع لك وَيْنَفِسح حىت خت َتْفسد هناك ؟ وأوىح إليه أن َيتهَّ
َوحيدا َضعيفا ال ِقْشــرة وال ِلباس وال َمتاع وال َمــال ؟ أْحوج َخْلق للاهَّ وأضعفهم وأفقرهم، 
َقتني على صدرها!  َعلهَّ ى به يف َبطن أمك إىل ِخَزانتني مخُ َصَرف ذلك اللنب الذي كنت َتَتَغذهَّ

َ
ف

ه إىل َتْيِنك اخِلَزاَنتني أْلَطف 
َ

ِمل غذاءك على صدرها، كما َحَمَلْتك يف َبطنها، ثم َساق ْ َ
حت

قه وَمَجاِريه حىت َتْسَتويِف ما يف  رخُ أت له، فال َيزال َواِقًفا يف طخُ ٍق قد َتَهيهَّ رخُ َســْوق على َمَجاٍر وطخُ
وقها إليك يف  قها، َيسخُ رخُ تها، وال َتْنَسّد طخُ َيْجِرى وَيْنَساق إليك، فهو ِبرئ ال َتْنَقِطع مادهَّ

َ
اخلزانة، ف

اه، وأَطاب َطْعمه،  َقه لك، وَصفهَّ
هَّ

جال، فمن َرق واف، وال َيْسلكها الرِّ ٍق ال َيْهَتِدي إليها الطهَّ رخُ طخُ
ّر وال  دي، وال اْلمخُ ؤِذي، وال بالَباِرد الرهَّ ارهَّ اْلمخُ ن َلونه، وأْحكم َطْبَخه أْعَدل إْحَكام ؟ ال ِباحْلَ وَحسهَّ
َلَبه إىل َضْرب آخر ِمن التغذية واملنفعة، ِخالف ما كان يف 

َ
المالــح، وال الَكِريه الراحئة، بل ق

اك يف أشد أوقات احلاجة إليه على حني ظمأ شديد وجوع مفرط جمع لك 
َ
َواف

َ
البطن، ف

فيه بني الشراب والغذاء فحني تولد قد تلمظت وحركت شفتيك للرضاع، فتجد الثدي 
وبا  ه عليك . اهـ. أَما َخَرْجَت ِمن َبْطن أمك َمْقلخُ ق كاإلَداَوة قد َتَدىلهَّ إليك، وأقبل ِبَدرِّ َعلهَّ اْلمخُ
ال َتَرى وال َتِعــي ؟! زب ې  ې ې ې ى ى ائ ائ رب ]النحل:78[   أما 
ْدِرك ؟ ْلًبا َواِعًيا ِلَتِعي وتخُ

َ
نني، ِلَتْســَمع ؟ وَحَباك ق ذخُ

خُ
ى ؟ وَمَنَحك أ َوَهبك للاهَّ َعينني، ِلرَتَ

 

ْمت چ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ِبَها أْدَرْكت ووَعيت وَعَقْلت وتَعلهَّ
َ
بلى .. ف

الم وسبي�ل الرشاد چ ڳ   ڳ  ڱ   ل السهَّ ــبخُ ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ ]النحل:78[، وَهداك سخُ
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ     ڻ  چ  ]البلد:8-10[ ، إن لم تتفكر يف نفسك 
ماوات  وَنك ما هو أعظم من ذلك َخْلق السهَّ دخُ

َ
نع للاهَّ فيها ف اليت بني جنبيك، ولم َتَر َدقيق صخُ

چ ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ ]نوح: 15[. وَجَعل فيهن ما تقوم به حياتكم 
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ار 
َ

ْرىَج له َوق ر وال يخُ
هَّ

وق چ ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   چ  ]نوح: 16[. كيف ال يخُ
ر لألْمر إالهَّ إياه ؟ إذ ال  َدبِّ .. َمــن ال إله غريه ؟ وال رب ســواه ؟ فال َخاِلق وال َراِزق َغــريه ؟ وال مخُ

كاِشف للبلوى إاّل للاهَّ .. ]ذكره اإلمام ابن القيم - رحمه للاهَّ تعاىل - يف كتابه النفيس مفتاح دار السعادة[

صــرح أحد املهتدين إىل الســنة بأن ســبب هدايت�ه هــو تدبره لقولــه تعاىل: چ ڦ  
ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ      چ      چ    چ  ڇڇ  
ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ    ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ    ک   ک   ک   
ں  ڻ  ڻ       ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے    ۓچ  
]فاطر:13-15[،  لكن كيف تأثر بها؟ يقول هذا األخ املهتدي: فلما تأملت قوله تعاىل: 
چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  چ  قلت: يا ناس اإلمام علي فقري! واألئمة فقراء! وحنن 
؟ ومن هنا ابت�دأت قصة الهداية للسنة، فلما  ، فلماذا ندعوهم من دون للاهَّ فقراء إىل للاهَّ
ذاق طعمها، دعا إليها، فاهتدى على يده قرى شيعية بأكملها، فما أعظم بركات التدبر؟ 

زب ڃ  ڃ رب.]ص: 29[
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وإليك  قصيدة رائعة للشاعر إبراهيم علي بديوي ) سوداين ( عميد معهد اإلسكندرية 
الديين يف مصر .

أقـلـهـــا هو مـــــا إليـــــه هداكـــــا للهَّ يف اآلفـــاق آيــــــات لـــعـــــــل  
عـجب عجـــاب لو ترى عين�اكــــا ولعل مـا يف النفــس مـــن آيـاتــه  
حــــاوْلَت تفســــرًيا لهــا أعيــــاكا والكــون مشحـــون بأســـــرار إذا  
ـــه أْرَداكــــــا؟ مـن يا طبيـب بطبِّ فته يــد الــردى   قل للطبيب ختطهَّ

عجـزت فنون الطـــب من عافاكا؟ ويَف بعـدمـــا   قل للمريض جنــا وعخُ
من باملنـايا يـــا صحيــح دهاكــا؟ قل للصحيح يمــوت ال من علــة  
فَهَوى بهـا من ذا الـذي أهـــواكا؟ قل للبصري وكـــان حيــــذر حفــرة  
بال اصـطدام من يقــود خطـاكا؟ بل سائل األعىم َخَطا بني الزحام  

راٍع ومــرعى مــــا الذي يرعــاكـا؟ قل للجنني يـعيـش معــزوال بـال  
لدى الوالدة ما الــذي أبكــاكــــا؟ قل للوليد بكى وأجهـش بالبكـاء  
فاسأله من ذا بالسموم َحَشاَكا؟ ــهخُ   وإذا تـرى الثعبــان ينـفث سمهَّ
اَكـا؟

َ
أو حتىي وهـذا الســمُّ يمأل ف واسأله كيـف تعيش يا ثعـبــــان  

كـا؟ شـــهًدا وقل للشهد من حالهَّ حل كيف تقاطرت   واسأل بطون النهَّ
اكـا؟ بيــن دم وفرث ما الذي صفهَّ ــى كــــان   َصفهَّ بل سائــل اللنب المخُ
ْن أيــن البيـاضخُ أتاكا فاسأله مـــِ وإذا ترى ابن السوِد أبيَض ناصعًا  
فاسأله مـْن ذا بالسـواد طـالكـــا وإذا ترى ابن البيِض أسوَد فاحمًا  
َحَنايا ميٍت فاسأله مــن أحياكا؟ وإذا رأيـت احلــــي يــــرج مـــــن  
عن عيـــون الناس مـن أخفاكـا؟ ـــه األيـدي ويفـى   هواء حتثُّ قل للهَّ
ورعـــاية مــن باجلفـاف َرَماكــا؟ ــــٍد   قل للنب�ات جيـــــفُّ بعــد تعهُّ
ْرَباَكـــا؟

َ
يربو وحده فاسأله مــن أ بــت يف الصحــــراء   وإذا رأيت النهَّ

أنــواره فاســـأله مــن أْسَراكـــــا؟ وإذا رأيت البــدر يسـري ناشــــًرا  
أبعـد كل يشء ما الــذي أدنـاكــا؟ واسأل شعاع الشمس يدنو وهي  
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املــرِّ من دون الثمـــار غـــذاكــــا؟ قل للمـرير من الثمار مـن الـــذي  
فاسـأله من يـــا نـــل شقهَّ نواكـا؟ وإذا رأيت النخل مشقوق النوى  
فـاسـأل لهيب النـار من أوراكـا؟ وإذا رأيــت النـار شـــبهَّ لهيبهــــا  
حاب فَسْله من أرساكا؟ َمَم السهَّ ا   وإذا ترى اجلبل األَشـمهَّ مناطحــً
فسلـه من باملــاء شقهَّ َصَفـاكـــا؟ وإذا تـرى صخًرا تفجـــر بامليـــــاه  
جـــرى فَسْله من الذي أجراكــا؟ الل   وإذا رأيت النهـر بالعذب الـزُّ
طغى فَسْله مـن الـذي أطغاكـا؟ جـــاج  

خُ
وإذا رأيت البحر بامللـح األ

جاكـا؟ فاسأله مـن يا ليل حاك دخُ وإذا رأيت الليـــل يغىش داجًيــــا  
َحاكا؟ فاسأله من يا صبح صاغ ضخُ بح يسفـر ضاحًيا   وإذا رأيت الصُّ
عجــب عجــاب لو تــــرى عين�اكا ستجيب ما يف الكـون مـن آياتــه  
عينـــــــاك وانفتحت بهـا أذناكا! هذي عجائب طالما أخذت بهــا  
بـــاللهَّ جــل جـــالله أغـــــراكـــا؟ يا أيها اإلنسـان مهـاًل مــا الـــذي  
كــــا حمــــًدا وليــــس لـــواحد إالهَّ ريب لك احلمد العظيـم لــذاتــك  
ْنِهـــِه إدراًكـــــا ال تــــدري لــه وِلكخُ يا مــدرك األبصـــار واألبصــــار  
الكــــا يف كــل شـــيء أستبيــن عخُ إن لم تكـن عيين تـــراك فـــــإنين  
ومن الذي يف ظلمة األحشاء قد واالكا اك   يا أيها الماء املهني من الذي سوهَّ
اكـــا؟ ومن الكـروب جميعهــا جنهَّ ومن الذي غــذاك من َنْعَمـــــاِئه  
كــا؟ ومـن الذي بالعقل قــد حالهَّ ومن الذي شقهَّ العيون فأبصرت  
ومن الذي تنىس وال ينســــاكــــا ومن الذي تعص ويغفــر دائًمــا  
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ِإَلٌه مَع للاهَّ ؟
َ
ِإَلٌه مَع للاهَّ ؟ أ

َ
أ

وهذه الصحاري واجلبال الرواسيا سل الواحة اخلضراء والماء جاريـا  
سل الليل واإلصباح والطـري شاديــا سل الروض مزدانــًا سل الزهر والندى  
وسل كل يشٍء تسمع احلمد ساريا وسل هذه األنسام واألرض والسما  
فمن غري ريب يرجع الصبـح ثانيـــا فلو جم هذا الليل وامتد سرمــدًا  

ِإَلٌه مَع للاهَّ ؟
َ
ِإَلٌه مَع للاهَّ ؟ أ

َ
أ

ِإَلٌه مَع للاهَّ ؟
َ
ِإَلٌه مَع للاهَّ ؟ أ

َ
أ

فكر يف الكون ..

فإن يف هذا الكون من حولنا يف بره وحبره وجوه، يف حدائقه وصحرائه، ويف حره وبرده، 
وقر القلب تعظيمًا للخالق، ويزيد اإليمان، ويشــرح  ويف عزه وبؤســه فيه من اآليات ما يخُ
الصدور . وإذا تأملت ما دعا للاهَّ سبحانه يف كتابه عباَده إىل الفكر فيه ؛ أوقعك على 
العلم به سبحانه وتعاىل، وبوحدانيت�ه، وصفات كماله ونعوت جالله ؛ من عموم قدرته، 
وعلمه، وكمال حكمته، ورحمته وإحســانه، وبره ولطفه، وعدله ورضاه وغضِبه، وثوابه 
ف إىل عباده وندبهم إىل التفكــر يف آياته . فانظر –أيخ املســلم- إىل  وعقابه ؛ فبهذا تعرهَّ
خلق السماوات واألرض وقد أثىن سبحانه يف كتابه على املتفكرين يف خلق السموات 

واألرض، وذم املعرضــني عــن ذلــك فقــال : چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   
ۋ  ۋ  ۅ  چ  ]األنبياء:32[، وتأمل خلَق هذا السقف األعظم مع صالبت�ه وشدته 

ووثاقته، كيف أن للاهَّ تعاىل خلقه من دخان كما قال تعاىل : چ ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      
ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ  ]فصل�������ت:11[ قال للاهَّ تعاىل عن 

الســماء وشــدة خلقها : چ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  چ ] النبأ:12[، وقال تعاىل: چژ  
ۇ   چ  چ]النازع�������ات:27-28[، وقــال:  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  

ۇ  ۆ  ۆۈ  چ ] األنبياء:32[ .

ن�ه   فانظر إىل هذا البن�اء العظيم الشديد الواسع، الذي رفع َسْمَكه أعظَم ارتفاع، وزيهَّ
بأحسِن زين�ة، وأودَعه العجائَب واآلياِت، وكيف ابت�دأ خلقه دخان .
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ولم يقسم يف كتابه بيشء من مخلوقاته أكر من السماء والنجوم والشمس والقمر، 
ِنِه اآلياِت والعجائَب الدالَة عليه،  قسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمُّ وهو سبحانه يخُ
ه به أكَر من غريه ؛ ولهذا يعظم هذا  وكلما كان أعظم آية، وأبلغ يف الداللة ؛ كان إقســامخُ

القسم .

لقد تعرف إىل خلقه بأنواع التعرفات، ونصب لهم الدالالت، وأوضح لهم اآليات 
ڳ   ڳ    ڳ   گڳ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ    چ  ؛  البينــ�ات 

ڱڱ  چ    ]األنفال:42[ .
فارجع البصر إىل السماء وانظر فيها ويف كواكبها ودورانها، وطلوعها وغروبها، وشمسها 
ؤوبها يف احلركة على الدوام من غري فتور يف حركتها،  وقمرها، واختالف مشارقها ومغاربها ودخُ
َبت لها حبســاب مقدر ال يزيد وال ينقص، إىل أن  تِّ ٍ يف ســريها، بل جتري يف منازل قد رخُ وال تغريُّ
ها . وانظر إىل كرة كواكبها، واختالف ألوانها ومقاديرها، فبعضها  ها وبديعخُ يطويها فاطرخُ
يميــل إىل احلمــرة، وبعضهــا إىل البي�اض، وبعضهــا إىل اللون الرصايص . ثم انظر إىل مســري 
رها له خالقها ال  ب بسرٍي ســخهَّ ع وتغرخُ الشمس يف فلكها يف مدة سنة ثم هي يف كل يوم تطلخُ
ق  رف الليل والنهار، وال املواقيت، وال َطبهَّ ها لما عخُ ها وغروبخُ رخُ عنه، ولوال طلوعخُ َقصِّ تتعداه وال تخُ

الظالمخُ على العالم أو الضياء، ولما تمزي وقت املعاش من وقت السبات والراحة .

 وانظر كيف قدر لها السميع العليم سفرين متب�اعدين .

ها هابطًة إىل حضيضها  ها صاعدًة إىل أوجها )شــمااًل(، والثاين : سفرخُ أحَدهما : ســفرخُ
)جنوبــًا( تنتقــل يف منازل هذا الســفر مزنلــًة مزنلة حىت تبلَغ غايتها منه ؛ فأحدث ذلك 
السفرخُ بقدرة الرب القادر اختالَف الفصول من الصيف والشتاء، واخلريف والربيع . 
، وإذا استوت يف وسط  ، وَظَهَر الشتاءخُ ها عن وســط الســماء بَرد الهواءخُ فإذا اخنفض ســريخُ

، وتزايد احلر، وإذا كانت بني املسافتني اعتدل الزمان. السماء اشتد القيظخُ

ولقــد قامت مصالــح العباد واحليــوان والنب�ات بهذه الفصــول األربعة واختلفت 
ه ومنافعخُ احليوان واألغذية وغريها چى  ائ   بسببها األقوات وأحوال النب�ات وألوانخُ
لقم�������ان:11[،  [ چ  ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ    ەئ    ائ  
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ه، ويتكاملخُ  ب�ديه للاهَّ كاخليط الدقيق ثم يزتايد نورخُ ثم انظر إىل القمر وعجائب آياته كيف يخُ
شــيئ�ًا فشــيئ�ًا كلهَّ ليلة حىت ينتهي إىل إبداره وتمامه، ثم يأخذ يف النقصان حىت يعود إىل 
حالته األوىل ؛ ليظهر من ذلك مواقيتخُ العباد يف معاشــهم وعبادتهم ومناسكهم، فبه 
تمزيت األشهر والسنني، وقام حساب العالم، مع ما يف ذلك من احلكم واآليات والعرب 

. اليت ال حيصيها إال للاهَّ

وباجلملة فما من كوكب من الكواكــب إال وللرب تب�ارك وتعاىل يف خلقه حكم كثرية 
يف مقداره، ثم يف شكله ولونه، ثم يف موضعه من السماء وقربه من وسطها، وبعده وقربه 

من الكوكب الذي يليه وبعده منه .

ۈ      ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ    ھ     ھ   ھ    چ 
ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې          ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   

وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   چ ]لقمان:11-10[
فكر يف األرض اليت أكر تعاىل من ذكرها يف كتابه، ودعا عباده إىل النظر إليها والتفكر 

يف خلقهــا فقــال تعــاىل چ ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ ]الذاريات:48[ چ ڳ  ڳ    
ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ۀہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  چ ]غاف�������ر:64[ چ ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ   ۈ              ٴۇ  ۋ  چ ]الغاشية:17-20[، چ ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ  ڤ  چ ]الجاثية:4-3[ .

وهذا كثري يف القرآن فانظــر إليها وهــي ميت�ة هامــدة خاشــعة، چ ائ  ائ  ەئ   
ەئ  وئ  چ فتحركت چ  وئ چ فارتفعــت واخضرت چ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ   چ ]الح�������ج:5[ فأخرجت عجائب النب�ات يف املنظــر واملخرب، بهيــٌج للناظرين، 
كريٌم للمتن�اولــني ؛ فأخرجــت األقوات علــى اختالفها وتب�اين مقاديرها وأشــكالها 
وألوانها ومنافعها، والفواكه والثمار وأنواع األدوية، ومراعي الدواب والطري . ثم انظر 
زنل عليها ماًء واحدًا فَتنبت األزواجخُ املختلفــةخُ املتب�اين�ة يف  قطعها املتجاورات وكيف يخُ
 اللون والشــكل والراحئة والطعم واملنفعة، واللقاحخُ واحد، واألم واحدة، كما قال تعاىل :
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چ ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  
ۈچ  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ      ے   ے   ھ   ھ  
]الرعد:4[، فكيف كانت هذه األجنة املختلفة مودعة يف بطن هذه األم؟، وكيف كان 

حملهــا من لقاح واحــٍد چ جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب          حب    خبمب   ىب  يب  جت     حت  خت          
متىت  يت  جث  مث  ىث  يث   چ ]النم�������ل:88[. ال إله إال هو، ولوال أن هذا من أعظم آياته 

لما نب�ه عليه عباده وهداهم إىل التفكري فيــه . قال للاهَّ تعــاىل : چ ې  ى  ى  
ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    
پ  پ     پ     پ   ڀ  ڀ          ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   

ڤ     ڤ  چ ]الحج:7-5[ .
فجعــل النظر يف هذه اآلية وما قبلها من خلق اجلنني دليال على هذه النت�اجئ اخلمس 
مســتلزما للعلم بها ثم انظر كيف احكم جوانب األرض باجلبال الراسيات الشوامخ 
الصم الصالب وكيف نصبها فأحسن نصبها وكيف رفعها وجعلها أصلب أجزاء األرض 
لئال تضمحل على تطاول الســنني وترادف األمطار والرياح، بل أتقن صنعها، وأحكم 
وضعهــا وأودعها مــن املنافع واملعادن والعيــون ما أودعها، ثم هدى الناس إىل اســتخراج 
تلك املعادن منها وألهمهم كيف يصنعون منها النقود واحللي والزين�ة واللباس والسالح 
وآلة املعاش على اختالفها ولوال هدايت�ه سبحانه لهم إىل ذلك لما كان لهم علم يشء منه 

وال قدرة عليه .

ومــن آياته الباهرة هذا الهواء اللطيف املحبوس بني الســماء واألرض يدرك حبس 
اللمس عند هبوبه يدرك جسمه وال يرى شخصه فهو جيرى بني السماء واألرض والطري 
مختلفة فيه ســاحبة بأجنحتها يف أمواجه كما تسبح حيوانات البحر يف الماء وتضطرب 
كه  جوانب�ه وأمواجه عند هيجانه كما تضطرب أمواج البحر فإذا شــاء سبحانه وتعاىل حرهَّ
حبركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة وبشرى بني يدي رحمته ولقاحًا للسحاب يلقحه حبمل 

الماء كما يلقح الذكر األنىث باحلمل .

وإن شاء حركه حبركة العذاب فجعله عقيما وأودعه عذابا أليما وجعله نقمة على 
من يشاء من عباده فيجعله صرصرا وحنسا وعاتي�ا ومفسدًا لما يمر عليه .
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ومن آياته السحاب املسخر بني السماء واألرض كيف ينشئه ســبحانه بالرياح 
فتثريه كسفا، ثم يؤلف بين�ه ويضم بعضه إىل بعض ثم تلقحه الريح وهي اليت سماها 
ســبحانه لواقح، ثم يســوقه على متونهــا إىل األرض املحتاجة إليه، فإذا عالها واســتوى 
ه عليها فريسل سبحانه عليه الريح وهو يف اجلو فتذروه وتفرقه لئال يؤذي  عليها اهراق ماءخُ
ويهدم ما يزنل عليه جبملته، حىت إذا رويت وأخذت حاجتها منه انقلع عنها وفارقها، فهي 
روايا األرض محمولٌة على ظهور الرياح كما ورد يف بعض األحاديث . فالســحاب حامل 
رزق العباد وغريهم اليت عليها مسريتهم وكان احلسن إذا رأى السحاب قال يف هذا وللاهَّ 

رزقكم ولكنكم حترموه خبطاياكم وذنوبكم.

فكر يف البحر ..

 إذا تأملت عجائب البحر وما فيه من احليوانات، على اختالف أجناســها وأشكالها 
ومقاديرها ومنافعها ومضارها وألوانها، حىت إن فيها حيوانًا أمثال اجلبال ال يقوم له يشء، 
وحىت إن فيه من احليوانات ما يرى ظهورها فيظن أنها جزيرة، فيزنل الركاب عليها فتحس 
بالنار إذا أوقدت فتتحرك فيعلم أنه حيوان، وما من صنف من أصناف حيوان الرب إال ويف 
البحر أمثاله حىت اإلنســان والفــرس والبعري وأصنافها، وفيه أجنــاس ال يعهد لها نظري يف 
الرب أصال، هذا مع ما فيه من اجلواهر واللؤلؤ واملرجان، فرتى اللؤلؤة كيف أودعت يف كن 
كالبيت لها، وهي الصدفة تكنها وحتفظها، ومنه اللؤلؤ املكنون وهــو الذي يف صدفه لم 
تمسه األيدي، وتأمل كيف نبت املرجان يف قعره يف الصخرة الصماء حتت الماء على هيئ�ة 

الشجر، هذا مع ما فيه من العنرب وأصناف النفائس أهـ أنظر مفتاح دار السعادة .

من تأمل سعَة الكون وإعجازه الباهر، ومن نظر إىل األرض وما عليها من املخلوقات 
الكبرية كالفيلة واإلبل اليت هي من أكرب املخلوقات اليت تدب على األرض، ورغم حجمها 
الكبري وقوتها فإنها تصبح عاجزة لو قطعت إحدى قوائمها أو فقدت حاسة من حواسها 
كالبصر أو الســمع، وهذا برهان على أن الذي خلقها أكمل لها خلقها، وأتم لها ما حتتاج 
إليه، ومن تأمل يف صغار املخلوقات، مثاًل الذرة اليت هي من أصغر املخلوقات والبعوضة 
الــيت هي من أصغر املخلوقات اليت يدركها احلس جعــل للاهَّ لهــا أعضاء تن�اســبها، ال 
يدركها إحساس اإلنسان إال بمجهٍر يكربها، هذه املخلوقات الصغرية جعل للاهَّ تعاىل لها 
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أعضاًء كاملة؛ فجعل لها خراطيم تأكل بها، وجعل لها أيضًا أعضاء داخلية تّصرف بها 
ة الذي تتقوت به، من الذي يتصوره؟ وكذلك غذاء البعوضة  الغذاء، ولنت�أمل غذاء الذرهَّ
اليت تمتص الدم فيبقى متحجرًا يف بطنها كيف يتصرف؟ وكيف يميش يف عروقها ويف 
نها وأعطاها ما تكمل به حاجتها هو للاهَّ اخلالق الذي  أمعائها؟ ال شك أن الذي خلقها وكوهَّ

أحسن كل يشء خلقه.

ه، إعجاٌز باهر  وآيات كريمة،  فكر يف الكون جتدخُ أماَمك نافذة واســعًة سعَة الكون كلِّ
قــد كِتبت حبروٍف كبرية واضحة على صفحاِت الكون كلــه چ ک   ک  ک  گگ  گ   

گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  چ ]الزمر:63-62[.

روى البخاري رحمه للاهَّ يف بدء اخللق  عن  أيب ذر ريض للاهَّ عنه قال: قال النب صلى للاهَّ 
عليه وســلم    أليب ذر  حني غربت الشــمس )    أتدري أين تذهب ؟( قلت للا ورسوله أعلم 
قال : ) فإنها تذهب حىت تسجد حتت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فال 
يقبل منها وتستأذن فال يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك 

قال تعاىل زبۉ ۉ ې      ېې  ې ى  ى         ائ   ائ رب ]يس:38[ 

ر إىل تكوين نفِسك  انظر إىل الّشمس والقَمر يدوران، والليِل والنهار يتقّلبان بل انظخُ
وتركيِب جسمك، من ذا الذي جعله بهذا الرتكيب وهذا النظام العجيب، چ ڻ  ڻۀ  

ۀ  ہ  ہ  چ ]الذاريات:21[.

ســبحان من خلق وشــكل وكون ورتب وربط وجعل كل قطعة يف مكانها بالشكل 
املناسب وباحلجم املناسب وخلق املفاصل والفقرات وفصل ما بينها بالغضاريف رحمة 

منــه قــال تعــاىل چ ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
ر يف النب�ات والشجر  والفاكهة  ېئ  ېئ   چ ]لقمان:11[، فسبحان اخلالق العظيم فكِّ
والثمر، ويف الَبحر والّنَهر . إذا طاف عقلك يف الكائن�ات، ونظرك يف األرض والسموات، 
رأيــَت علــى صفحاتها قــدرَة للاهَّ عز وجل وامتأل قلبك باإليمــان باللهَّ عز وجــل، وانطلَق 
. فعندما تت�أمل حجمك  ك لســلطاِن للاهَّ ”، وخضعت مشــاعرخُ لســانك بـ”ال إله إال للاهَّ
وقوتك وحيلتك وحضارتك مقارنة خبلق اخلالق فهل يبقى يف قلبك خوف من أحد سواه؟
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قال  معروف الرصايف : يف وصفه عظمة للا

ـــــون النظـــــــره صخُ ذاَت الغخُ انظـــْر لتلـــــــك الشجــــــرة  
وكيف صــارْت شجــــــــــره  كيـــف َنَمـــْت من حّبــــــــة  
ـــــرجخُ منهــــا الّثمـــــــــــره يخُ ـْل من ذا الـــذي    فاحبــْث وقخُ
ْسَتِعـــــــــَره َجــــذوتهـــــــا مخُ  وانظر إىل الشمــس الـــــيت  
حـــــــــــرارٌة مْنتِشــــــــــــــره   فيهــــــا ضيـــــــاٌء وِبهـــــــــا  
ــــــَرره يف اجلـــــّو مْثـــل الشهَّ  من ذا الـــــذي أوجدهـــــــــا  
نهِمـــــــــــــره ـــــــــــــهخُ مخُ أْنعمخُ ذاك هـــــــــو للاهَّ الـــــــــذي  
ْقتـــــــــــــِدَره ــــــــــــدرة مخُ وقخُ  ذو ِحكمــــــــة باِلَغــــــــــــــة  
َمــــــــــَره

َ
أوَجـــــــــَد فيـــــِه ق َمـــــــْن  

َ
انظــْر إلــــى الليــل ف

ْنتِشـــــــــــَره رِر المخُ كــالـــــــدُّ ــــــــــــــــــــم   وزاَنـــــــــــهخُ بأجنخُ
أنـــــــَزَل منـــــــه َمَطــــــــــَره مــــن  

َ
وانظـــر إىل الغْيــــــِم ف

بْعــــــــَد اْغـــــــرِبار خــــــــــره ّيـــــــر األرض بـــــــــــــِه   فصخُ
مــن شــــقهَّ فيـــــِه َبــَصــــَره ــــــــْل   وانظـــْر إىل الـمـــرِء وقخُ
بقــــــــّوة مفتـــكـــــــــــــــــره َمــــن ذا الــــــذي جّهـــــــــزهخُ  
ْنهِمــــــــــــــــَره ــــــــــهخُ مخُ مخُ أنعخُ ذاك هـــــــو للاهَّ الـــــــــــذي  

فكر يف اجلمل ..

وهــذا مخلــوق من خلق للاهَّ لفت للاهَّ األنظار إىل التفكر يف شــأنه فقال ســبحانه: 
 

چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ ]الغاشية:17[ هــذا اجلمل ركبه للاهَّ تركيب�ًا 
عجيب�ًا ؛ فجعل يف عيني�ه يف اجلفن األعلى ويف اجلفن األسفل من الشعر الكثيف ما يمنع 
وصول الرمال إىل عيني�ه وجعل للاهَّ عز وجل يف أذنه شعرًا كثيفًا يمنع دخول الرمال إىل 
داخل األذن كما جعل له للاهَّ عز وجل شفة مشقوقة وذلك أن اجلمل حينما يسري يف وقت 
ــدهَّ أنَفه بهذه الشــفة املشــقوقة   فهو يتفادى  احلر ويف وقت الريح  فإنه يســتطيع أن يسخُ
بذلــك دخول األتربة الــيت تثريها الريــح بأنفه ويتفادى أيضا بذلك أيضًا ما قد يســبب�ه 
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بس والعطش له. دخول الريح إىل جوفه من تنشيف الرطوبة وإحداث اليخُ

وجعل للاهَّ عز وجل لهذا اجلمل ســنامًا وجعل لبعض اجلمال ســنامني فهذا السنام 
يكون كاملخزن للغذاء فيجتمع فيه الدهنخُ والشحمخُ فيستطيع اجلملخُ أن يبقى مدًة طويلة 

ال يأكل وال يشرب يستطيع اجلمل أن يستمر خمسة عشر يومًا ال يشرب .

وأيضا فقد جعل للاهَّ عز وجل لهذا اجلمل قوائَم طويلة حبيث إنه يستطيع أن يسرع 
وأن يقطع املسافات، وجعل ذلك متن�اسبًا مع جسمه  فهو مع ضخامته إال أنه يتحرك 
جل إذا طالت كان ذلك أســرع يف امليش ولذلك فأنت ترى أن  بكل خفة  ومعلوم أن الرِّ
الطفل الصغري يسبقه الكبري إذا مشيا بنفس السرعة لتفاوت ما بينهما يف الطول وذلك 
ألن القوائــم الطويلة تقطع من املســافة يف اخلطوة الواحدة أكر مما تقطعــه القوائم 
القصرية   فجعل للاهَّ عز وجل قوائم هذا اجلمل طويلة  وجعل يف أسفلها هذا اخلف الذي 
هو لنيِّ امللمس من أســفله وذلك يف هيئ�ة مفلطحة عريضة حبيث أنه يســتطيع أن يطأ 

على الرمال دون أن يغوص فيها مع ضخامة بدنه ومع ثقل وزنه.

فلمــاذا رّكبه للاهَّ عز وجل هذا الرتكيب وصنعه بهــذه الطريقة العجيب�ة البديعة كل 
ذلك عن علم وحكمة فتب�ارك للاهَّ أحسن اخلالقني.

وأما إذا نظرنا يف األحوال الداخلية يف هذا اجلمل فإنن�ا جند عجبًا قد حري العلماء  ففي 
جســم اجلمل تركيب�ات لم يصل العلماء إىل سرها حىت اآلن لكنهم عرفوا بعض عملها 
وبعض أثرها وهذه الرتكيب�ات تعمل على خفض درجة حرارة اجلمل  فكلما اشتدت 
د داخل اجلمل  فال هو يعرق وال يبول فيفقَد الماء  كما أن اجلمل  احلــرارة وارتفعت بــرخُ
يتجنب فقدان الماء عن طريق التنفس وذلك باملحافظة على كمية خبار الماء املوجود 
بهواء الزفري بما خلق للاهَّ له من األغشية املخاطية األنفية واملتصفة بقابليتها المتصاص 
الماء الذي يكون يف هذا الهواء اخلارج من جوف اجلمل يف عملية التنفس  فهو ال يســر 
شــيئ�ا من الســوائل البت�ة حيث إن هذا الهواء حينما يرج من جوفه فإن للاهَّ عز وجل قد 
ركب يف هذا اجلمل أشياء تمتص الرطوبة اليت تكون يف هذا الهواء  فهو ال يتعب مع 

التنفس وال يعطش يف عملية التنفس الطبيعية.
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ويســتطيع اجلمل أن يفقد قريب�ًا من ثلث الســوائل اليت يف جســده  أو يستطيع أن 
يفقد من الســوائل مقدار ثلث الوزن الذي يزنه هذا اجلمل  ومن يســتطيع ذلك ســوى 
اجلمل   فإذا كان وزن اجلمل مثال ثالثمائة كيلو فإنه يستطيع أن يفقد من السوائل ما 
مقدار مائة كيلوا من غري أن يتضرر ويســتطيع أن يعوض هذه الســوائل يف مدة عشــر 
دقائق فهو يســتطيع أن يشــرب يف هــذه املدة مائــة لرت من المــاء  ثم هو أيضــا حيتاج إىل 

ساعتني لتصل هذه السوائل إىل جميع أجزاء اجلسد وخالياه.

وأما هذا الوبر الذي يتوهم اإلنســان ألول وهلة أنه لربما كان سبب�ا لعنائه يف وقت 
احلر وأنه ســبب لتكالب احلرارة على جسم اجلمل وبالتايل زيادة العرق   فإن ذلك على 
خالف ما نتوهمه فهذا الوبر له دور كبري يف املوازنة بني حرارة اجلوِّ وبني حرارة اجلسد 
فهو جيعل جســد اجلمل على حد من احلرارة ال حيتاج معه إىل فقد مزيد من السوائل عرب 
الغدد العرقية املوجودة على سطح جلده  وكلما ازدادت كثافة الوبر على جسم اجلمل 

كانت عملية العزل أكرب وأعلى.

أما كيف حيول اجلمل الغذاء املدخر إىل دهون ثم يرفعها من أمعائه إىل سنامه ليكون 
مخزنا له  فهذا يشء حري العلماء وال يعرفون له جوابا إىل هذه الساعة!

فوجود هذا اخللق العظيم املحيط بن�ا من كل ناحية  دليل أكيد على قدرة للاهَّ تب�ارك 
وتعاىل وعلى عظمته وعلى كماله   واإلنسان يف كثري من األحيان يبقى عاجزا منكسرا أمام 
هذا اخللق فيبهره وال يســتطيع أن يتعرف على كثري مما حييط به فضال على أن يصل إىل 

اإلحاطة به من كل جانب أو إىل اإلحاطة يف املخلوقات البعيدة عنه اليت ال يشاهدها.

أهــ ]الكتاب : شرح أسماء للاهَّ احلسىن - الشيخ خالد السبت [

النحل ذلك املخلوق العجيب ..

هــل تأملت النحل وأحوالــه وأعماله وما فيها من العرب واآليات الباهرات، ألم ترى 
أقراص شمعها السداسية يف دقتها احلسابي�ة وإتقان بن�ائها وإحكام صنعها، الذي أدهش 
وما زال يدهش علماء النحل واحلساب، ماهي آالت احلساب واملقاييس اليت سمحت 
لهذا املخلوق بالوصول إىل هذا العمل الهنديس الدقيق، هل هذا بواسطة قرنني استشعار 
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 ، ، وتب�ارك للاهَّ والفكني الذين يدعي علماء األحياء أن الطبيعة زودتها بهما، ســبحان للاهَّ
عجيب وغريب منطق هؤالء، يتسرتون وراء كلمات جوفاء كالطبيعة والتطور والصدفة، 
كلما وقفوا أمام بديع صنع للاهَّ وإعجازه يف اخللق فأن يؤفكون ، }َوَجَحُدوا ِبَها َواْست�َي�َْقَنت�َْها 

أَنُفُسُهْم ظُْلًما{ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ]النمل:14[

يقول القحطاين :

أم هل يقاس البحــر باخللجـــان أفتسرت الشمس املضيئ�ة بالسها  
، للهَّ يف كل يشٍء آية، وتعىم عنها عيون أو تتعاىم . سبحان للاهَّ

سنا الشمس واستغيش ظالم اللياليا فقل للعيون الرمد إياكي أن تري  
والئمهــا ِقْطــٌع مـن الليل باديــــا خفافيش أغشاها النهار بضوئه  
النهار بدا استخفت وأعطت تواريا فجـالت وصالت فيه حـــــىت إذا  
ني من الورد خاليا إىل امرٍئ ضريٍر وِعنِّ ْهـــــدى   فيــــا محنة احلسنــــاء تخُ

النحل مأمور باألكل من كل الثمرات خالفًا لكثري من احلشــرات اليت تعيش على 
نوع معني من الغذاء، وتعجب أنها ال تأكل من التبغ فــال تأكل إال الطيب�ات فهل يعترب 
بذلك أهل الغفالت، زودها للاهَّ بقرنني استشعار وجعل فيهم شعريات عصبي�ة دقيقة 
يصل عددها إىل ثالثني ألفًا تشــكل حاسة الشم والسمع واللمس، وتعمل كالكشاف يف 
ظالم اخللية، فســبحان من وهبها ذاك وبه زودها، للنحلة عيون كثرية، يف حافيت الرأس 
عينــ�ان، وعينــ�ان أخريان يف أعلى الــرأس وحتتهما عــني ثالثة، مما جعل لها ســعة أفق يف 
النظــر، فالنحلة تــرى أقص اليمني وأقص الشــمال والبعيــد والقريب يف وقت واحد، 
علمًا بأن عيونها ال تتحرك، ولذا فالنحل يعيش يف أماكن يعيش فيها الســحاب معظم 
شهور السنة مع أن رؤية الشمس كما هو معلوم ضرورية ملعرفة مكان احلقول اليت 
فيها غذاء النحل، وهنا تكمن احلكمة يف قوة رؤية النحل، فبإمكانها رؤية الشمس من 
خالل السحب، كل ذلك لئال يموت جوعًا يف حالة اختفاء الشمس خلف الغمام، كما 
، ووحداني�ة  ، وقــدرة للاهَّ هو يف بعض البلدان، إنها حلقيقة مذهلة، تدل على حكمة للاهَّ
، وكمال تدبريه فتب�ارك للاهَّ أحسن اخلالقني، أما فم النحلة فمن أعاجيب خلق للاهَّ  للاهَّ
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يف خلقه، إذ هو مزود بما يمكنه من أداء جميع الوظائف احليوية فهو يقضم ويلحس، 
ويمضغ ويمتص، وهو مع هذا شــديد احلساسية لما هو حلو الطعم طبيعيًا، وال يتحرج 
من املواد املرة، إذ حيولها إىل حلوة بإذن ربه الذي ألهمه فسبحانه وحبمده ال شريك له، أما 
ســمع النحل فدقيق جدًا، يت�أثر بأصوات وذبذبات ال تســتطيع أن تنقلها أذن اإلنسان، 
فســبحان من زوده بها، وحتمل مع ذلك النحلة ضعفي وزنها، وبســرعة أربعمائة خفقة 
ِبَد  ، ســبحان من خلق فســوى وقدر فهــدى، عخُ جنــاح يف الثانيــ�ة الواحــدة، فســبحان للاهَّ
ــِجَد له، هناك من النحل مرشدات، عندما جتد مصدرًا للغذاء تفرز  َي له وسخُ لِّ َد وصخُ حِّ َووخُ
عليه مادة ترشد إليه بقية اجلاني�ات للرحيق، وعندما ينضب وينتهي الرحيق تفرز عليه 
املرشدات مواد منفرة منه، حىت ال يضيع الوقت يف البحث فيه، ثم تنتقل إىل مصدر آخر، 
، ما من دابة إال هو آخذ بن�اصيتها فال إله إال هو، تســتطيع  من علمها وأرشــدها؟ إنــه للاهَّ
العاملــة خــارج اخللية الرجوع إىل خليتها والتعرف عليها من بني عشــرات اخلاليا، بال 
عناء وال تعب، ولو ابتعدت عنها آالف األميال، ولذا يقول أحد علماء األحياء الكفار، وقد 
رصد النحل بمناظريه فرتة طويلة، يقول: يا عجبًا لها تنطلق آالف األميال من شجرة إىل 
ثمــرة إىل زهــرة، ثم تعود وال ختطئ طريقها، ربما أن لها ذبذبات مــع اخللية، أو أنها حتمل 
السلكيًا يربطها باخللية، ربما، ربما، ثم يقف حائرًا بليدًا تائهًا، أما حنن فال، إنا نوقن أن 

للاهَّ ألهمها ذلك، وأوىح إليها، وعندنا ســورة يف كتاب للاهَّ تسىم سورة النحل،  چڎ  
ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گگگ  ڳ      ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
ھ     ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻڻ   ڻ   ں   ڱڱں   ڱ 
ے  ےچ ]النحل:68-69[، تأمل قدرة للاهَّ خبلقه يوم جعل من النحل حراسًا للخلية 
يستطيعون أن يمزيوا كل غريب ودخيل عليهم من النحل، فيطرحوه خارجًا أو يقتلوه، 
علمًا أن تعداد اخللية يصل إىل ثمانني ألف حنلة أو أكر فســبحان من ألهمه، ســبحان 
من ألهمه معرفة صاحبه من غريه، ســبحان ربك رب الِعزِّ ِمْن َمِلٍك، من اهتدى بهدى 
ِدي، الكل يف النحل يعمل يف اخللية ألجل الكل، ال حياة لفرد عند النحل  رب العباد هخُ

بدون جماعة، ولذلك أذهل ذلك علماء النحل زب  ىب يب جت    حت خت         متىت يت جث مث 
ىث يث  رب ]النمل:88[ ، النمل والنحل من ألطف احليوان وأنقاه وأنظفه، ولذلك ال 
تلقي مخلفاتها يف خليتها، بل تطري ثم تلقيها بعيدًا عنها، وتأىب الننت والرواحئ الكريهة، تأىب 
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القذارة، ولذلك إذا رجعت إىل اخللية بالعشية، وقف على باب اخللية بواب منها، ومعه 
أعوان كر، وكل حنلة تريد الدخول يشــمها البواب ويتفقدها فإن وجد فيها راحئة منكرة، 
َذرًا منعها من الدخول وعزلها إىل أن يدخل النحل كله، ثم يرجع إىل املمنوعات 

َ
أو رأى بها ق

املعزوالت فيتبــني ويتثبت، ويتفقدها مرة أخرى، فمــن وجدها وقعت على يشء جنس 
َذر، 

َ
أو منــنت، قدها وقطعها نصفني ومن كانت جنايتها خفيفــة، بها راحئة وليس عليها ق

تركها خارج اخللية حىت يزول ما بها ثم يسمح لها بالدخول، وهذا دأب وطريقة البواب 
كل يوم يف كل عشية، فتب�ارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيها، ال تضل عنها تسيح 
ســهاًل وجباًل خماصًا، فتأكل من على رؤوس األشــجار واألزهار، فتجين أطيب ما فيها 
ثم تعود إىل بيوتها بطانًا، فتصب فيها شــرابًا مختلفًا ألوانه فيه شــفاء للناس إن يف ذلك 
آلية، أما ملكتها أو ملكها فال يكر اخلروج، بل ال يرج إال نادرًا، إذا اشتهى التزنه خرج 
حباشيت�ه وخدمه ليطوف املروج والبساتني والرياض ســاعة بالنهار ثم يعود إىل خليت�ه، 
ومن عجيب أمره أنه إذا حلقه أذى من صاحب اخللية غضب وغضبه يعرفه أصحاب 
النحــل، ثم يرج من اخللية، فيتبعــه جميع النحل حىت تبقى اخللية خالية، يذهب حىت 
حيط رحاله على رؤوس الشجر املرتفع، ويجتمع عليه النحل كله حىت يصري كالعنقود، 
عندها يضطر صاحب اخللية إىل االحتي�ال عليه السرتجاعه وطلب مرضاته، فيأخذ عصًا 
طويلة ويضع عليها حزمة من نب�ات طيب الراحئة، ويدني�ه من هذا الكبري لها، من ملكها 
على الشجرة فال يزال حيركه ويســتجديه ويســتعطفه إىل أن يرىض، فيزنل على حزمة 
النب�ات الطيب الراحئة، فيحمله صاحب اخللية إىل اخلليــة، فيزنل ويدخلها مع جنوده، 
ثــم يتبعه جميع النحــل عائدًا إىل اخللية، تأمــل نت�اجها جتد عجبا، تنطلق إىل البســاتني، 
فتأخذ تلك األجزاء الصافية من على ورق الزهر والورد، فتمصه لتكون مادة العســل، 
ثم تكبس األجزاء املنعقدة على وجه الورقــة وتعقدها على رجلهــا ثم تذهب لتمأل بها 
املسدسات الفارغة، ثم يقوم يعثوبها على بيت�ه فينفخ فيه، ثم يطوف على تلك البيوت 
بيت�ًا بيت�ًا وينفخ فيها كلها فتدب فيها احلياة بأمر للاهَّ بعد حني فتخرج طيورًا صغارًا، حناًل 
، كل هذا  ، وتلك آية قلما يتفطن اخللق لها كما قال ابن القيم رحمه للاهَّ صغارًا بإذن للاهَّ
من ثمرة الوح اإللهي، تب�ارك للاهَّ وجل للاهَّ أعظم ما فاهت به األفواه، سبحان من ذلت 
اف، جعل للاهَّ لكل مخلوق قوة وقدرة يدافع بها عن  َ ْرىَج ومن يخُ ْكَرمخُ َمْن يخُ

َ
له األشــراف، أ
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نفســه، ومن تلك املخلوقات النحل، كيف يدافع عن نفسه وعن نت�اجه، يذكر أن ألد 
أعداء النحل هو الفأر، يهاجم اخللية فيأكل العسل ويلوث أجواء اخللية، فماذا تفعل 
تلــك النحلة الصغرية أمام هذا الفأر الذي هو لها كجبل عظيم، إنها تطلق عليه مجموعة 
من العامالت فتلدغه حىت يموت، كيف خترجه، إن بقي أفسد العسل، ولوث أجواء 
اخللية، ولو اجتمع حنل الدني�ا كله إلخراجه ما استطاع، فماذا يفعل، جعل للاهَّ عز وجل له 
مادة شمعية يفرزها ويغلف بها ذلك الفأر فال يننت وال يتغري ولو بقي ألف عام، حىت يأيت 
صاحب اخللية فيخرجه، فسبحان من قدر فهدى وخلق فسوى، إن يف ذلك آلية، وكم للهَّ 
مــن آية مما يبصره العباد وما ال يبصرونه، وتفىن األعمار دون اإلحاطة جبميع تفاصيلها، 

ولكن أكر الناس ال يفقهون، أإله مع للاهَّ قلياًل ما تشكرون.

: إن فيما أودع للاهَّ يف مخلوقاته ما يســتنطق األفواه بالتســبيح، ويمأل  أحب��ي يف للاَّ
القلوب إجالاًل من معرفة حكمته وقدرته، وما به يعلم العاقل أنه لم يلق عبث�ًا ولم يرتك 
ه يف كل مخلوق حكمة باهرة، وآية ظاهرة وبرهان قاطع يدل على أنه املنفرد  ــدى، فللهَّ سخُ

بكل كمال، وأنه على كل يشء قدير وبكل يشء عليم، قد خلق اخللق ليعبدوه.
] دعوة للتأمل  للشيخ علي عبد اخلالق القرين [

نماذج من قدرة للاهَّ وقوته وجربوته وعظمته ..

تأمــل قدرة للاهَّ يف هــذه اآليــة : چ  ۈ   ٴۇ  ۋ      ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې  ې  ى     ى  ائ  ائ  چ ]الفرق�������ان:53[، يقول العالمة الشــنقيطي : » حدثين 
من أثق به أنه أىت نهاية نهر السنغال الذي يصب يف املحيط األطلس، وأنه جلس يغرتف 
بي�ده من النهر عذبًا فراتًا، وبي�ده األخرى من البحر ملحًا أجاجًا، فما أعظم للاهَّ وأجل قدرته!

يقول عّز وجّل:  چ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  
ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ ]القصص:72-71[.

مــاذا نفَعــل لو لم تطلِع الشــمس؟! ماذا نفعل إذا غاَب القَمر ولم يظهر؟! كيَف 
م غرَينا؟! نعيش؟! كيف نزرع؟! كيف نأكل؟! بل كيف نتعّلم ونعلِّ
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هل فهمت رســالة اخلســوف ؟ يقــول ربك جــل جاللــه : چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   
ٹٹچ ]اإلسراء:59[ فهل أدركنا هذه الرســالة املرئي�ة اليت يوف للاهَّ بها عباده– 
الذين هم أنا وأنت - ؟باللهَّ تأمل! ما حال الناس لو خوفهم ملك من ملوك الدني�ا– وللهَّ 
املثــل األعلى - ؟– ليتن�ا نعقل هذه الرســالة من ربنــ�ا لعلها حتدث يف قلوبن�ا خوفا ووجال 
وتوبة صادقة، والنب صلى للاهَّ عليه وسلم كان إذا رأى خسوف الشمس يف السماء أو 

كسوف القمر فزع إىل الصالة رجاء رحمة للاهَّ ومغفرته وهربا من أليم عذابه وعقابه .

الربق الالمع والرعد املدوي، والسحاب الكثيف آيات باهرة ومشاهد كوني�ة معروفة 
تــدل على توحيــد وعظمة من أنشــأها مــن العدم قــال جل شــأنه چ ى  ى  ائ  
ۈئ   ۈئ       ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ    ەئ   ائ  
ىئ   مئ    حئ   جئ   ی   ی   ی   ی   ىئ     ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   
يئجبچ ]الرع�������د:12-13[، لو تأملنا يف هذه اآلية الكريمة  ونظرنا إىل أبعادها لرأين�ا  أن 
الرعــد والربق  مخلوقان خلقهما للاهَّ تعاىل ولم يكلفهما بما كلفنا به من األوامر  والنواهي  
وأودع فيهما اخلوف منه ومن خوفهما  أنهما يسبحان حبمده خوفا منه سبحانه وتعاىل  

وها حنن خناف منهما عند حدوثهم.

فهل فكرنا يف اخلوف ممن خافا هما منه هذان املخلوقان دون ذنب اقرتفاه  أو واجب 
ضيعاه  أو محذور ارتكباه ؟؟ چ ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  
حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت     ىت  يت      جث  مث  ىث  يثحج  

مج  جح  مح   جخ  حخ  مخ   چ ]النور: 43[ .
وعن ابن عباس ريض للاهَّ عنه )الرعد ملك من مالئكة للاهَّ موكل بالســحاب معه 
مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء للاهَّ ]رواه الرتمذي وحسنه األلباين صحيح اجلامع ) 
3553([ عن ابن عباس  أيضا قال: أقبلت يهود إىل النب صلى للاهَّ عليه وسلم فقالوا: يا أبا 

القاسم أخربنا عن الرعد، ما هو ؟ قال : ملك من املالئكة موكل بالسحاب، معه مخاريق 
من نار يسوق بها السحاب حيث شاء للاهَّ . فقالوا : فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال 
: زجره بالسحاب إذا زجره حىت ينتهي إىل حيث أمر .  قالوا : صدقت ]احلديث رواه الرتمذي 

وصححه األلباين - السلسلة الصحيحة لأللباين:1872[. 
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و روى ابن ماجه عن سهل بن سعد ريض للاهَّ عنه أن رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم 
قال : ) يكون يف آخر الزمان اخلسف والقذف واملسخ ( ]صحيح اجلامع[ .

روى الرتمــذي عــن عائشــة ريض للاهَّ عنها قالت : قال رســول للاهَّ صلــى للاهَّ عليه 
وسلم : ) يكون يف آخر هذه األمة خسف ومسخ وقذف، قالت : قلت : يا رسول للاهَّ 

أنهلك وفين�ا الصاحلون ؟ قال : نعم إذا ظهر اخلبث( .

عظمة عالم املالئكة ..

أمــا عظمــة عالــم املالئكــة، فيــا للاهَّ أي عظمــة تلــك يف مالئكتــه، وأي خلقة 
وســلم  عليــه  للاهَّ  صلــى  النــب  أن  الصحيــح  احلديــث  يف  جــاء  خلقتهــم،  تلــك 
قــال: » أذن يل أن أحــدث عــن ملــك مــن مالئكــة للاهَّ مــن حملــة العــرش  مــا بــني 
])854 اجلامــع  داود)صحيــح  ]أبــو  عــام«  ســبعمائة  مســرية  عاتقــه  إىل  أذنــه   شــحمة 
يا للاهَّ هذا ملك من مالئكته عبد من عبي�ده فكيف بمالك املالئكة؟ وجبريل عليه 
الســالم له ســتمائة جناح  تسد ما بني املشرق واملغرب ســلطه للاهَّ على قوم لوط عليه 
السالم  فأدخل طرف جناحه حتت قراهم ورفعها  يف الهواء إىل عنان السماء  حىت سمعت 
املالئكة نب�اح الكالب وصياح الديكة  ونهيق احلمري  وصراخهم وأناتهم   ثم قلب ســافلها 
عاليها ليخسف بها األرض ثم تبعها حجارة  معلمة موسومة  من سجيل  السماء  وما هي 
 ، مــن الظاملني ببعيــد  أيخ املوحد . من أنا وأنت عند عظمة للاهَّ جــل جالله. ال إله إال للاهَّ
أعيد وأكرر وأقول : هذا جبريل عليه السالم الذي يقول النب صلى للاهَّ عليه وسلم عنه: 
)رأيت جبريل مادًا جناحه قد سد األفق إىل السماء(، ويقول: )إن جلبريل ستمائة جناح( 
]البخاري [.  مخلوق عظيم ومع ذلك انظر ماذا يكون عند عظمة للاهَّ سبحانه وتعاىل يقول 

رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم : )لما كان ليلة أسري يب رأيت جبريل كالشن البايل من 
خشية للاهَّ تعاىل(، وهذا إسرافيل عليه السالم لم يضحك منذ خلقت النار، ألنه عرف 
، وعاين العذاب ورأى النار حيطم بعضها بعضــًا ويأكل بعضها بعضًا وجاء يف  عظمة للاهَّ
احلديث: “خلق للاهَّ املالئكة أصنافًا وإن منهم ملالئكة قيامًا صافني من يوم خلقهم إىل 
يوم القيامة، ومالئكة ركوعًا خشوعًا من يوم خلقهم إىل يوم القيامة، ومالئكة سجودًا 
منذ خلقهم إىل يوم القيامة، والسماوات السبع مألى بهم فقد جاء عن أيب ذر - ريض للاهَّ 
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عنه - أنه قال: قال رسول للاهَّ - صلى للاهَّ عليه وسلم -: )إين أرى ما ال ترون، وأسمع ما 
قهَّ لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إال وملك واضع  ت السماء، وحخُ ال تسمعون، أطهَّ
( ]رواه الرتمذي برقم   2234 وابن ماجه برقم 418 وحسنه األلباين يف صحيح وضعيف  جبهته ساجدًا للهَّ

اجلامع الصغري برقم 4214[ .

وقد أخرب النب – صلى للاهَّ عليه  وســلم – أن ما يف السموات السبع موضع قدٍم وال 
شرٍب وال فرٍت إال وفيه ملٌك قائٌم أو ملٌك راكٌع أو ملٌك ساجد، فإذا كان يوم القيامة قالوا 
جميعًا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إال أنن�ا ال نشرك بك شيئ�ًا.. فعن جابر قال : 
قال رســول للاهَّ - صلى للاهَّ عليه وســلم - : » ما يف السماوات الســبع موضع قدم، وال 
شــرب، وال كف إال وفيه ملك قائم ، وملك راكع، أو ملك ساجد، فإذا كان يوم القيامة قالوا 
جميعا : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، إال أنا لم نشرك بك شيئ�ا« ]رواه الطرباين يف 

األوسط، وفيه عروة بن:  مروان . قال الدار قطين ليس بقوي يف احلديث، وبقية رجاله رجال الصحيح [ .

سبحانك ما أعظمك ال أحص ثن�اء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إنهم مالئكة 
عرفوا للاهَّ فعظموه فكانوا كما مر بك، ال يعصون للاهَّ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 

فهال عظمنا للا العظيم جل جالله يف قلوبن�ا حق العظمة .

قــال اإلمام الذهب رحمه للاهَّ  يف كتابه العلــو: اعلم أن للاهَّ عز وجل قــد أخربنا وهو 
أصــدق القائلــني بــأن عــرش بلقيــس عــرش عظيــم فقــال چ پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ 
]النم�������ل:23[، ثم ختم اآليــة بقوله تعــاىل چ ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎچ 
]النمل:26[. فكان عرشــها عظيما بالنســبة إليها وما حنيط اآلن علما بتفاصيل عرشــها 
وال بمقــداره وال بماهيت�ه وقد أىت به بعض رعية ســليمان عليه الســالم إىل بني يديه قبل  
ارتداد طرفه فســبحان للاهَّ العظيم فما ينكر كرامات األولياء إال جاهل فهل فوق هذه 
كرامة فيقال إنه دعا باسم للاهَّ األعظم فحضر يف ملح البصر من اليمن إىل الشام فما ثم 
إال محــض اإليمــان والتصديق وال مجال للعقل يف ذلك بل آمنا وصدقنــا  .فهذا يف يشء 
صغري صنعه اآلدميون وجلبه يف هذه املســافة البعيدة بشــر بإذن للاهَّ تعاىل فما الظن بما 
أعد للاهَّ تعاىل من السرر والقصور يف اجلنة لعباده الذي كل ســرير منها طوله وعرضه 
مسرية شهر أو أكر وهو من درة بيضاء أو من ياقوتة حمراء الذي كل باع منها خري من ملك 
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الدني�ا فتب�ارك للاهَّ أحســن اخلالقني  آمنا بالغيب وللاهَّ وجزمنا خبرب الصادق ففي اجلنة 
ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر فما الظن بالعرش العظيم الذي 
اختذه العلي العظيم لنفســه يف ارتفاعه وسعته وقوائمه وماهيت�ه وحملته والكروبيني 
احلافني من حوله وحســنه ورونقه وقيمته فقد ورد أنه من ياقوتة حمراء ولعل مساحته 
مسرية خمسمائة ألف عام ال إله إال للاهَّ احلليم الكريم ال إله إال للاهَّ رب العرش العظيم 
ال إله إال للاهَّ رب السموات السبع ورب العرش الكريم احلمد للهَّ رب العاملني .سبحان 
للاهَّ وحبمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته ضاعت األفكار وطاشت 
العقول وكلت األلسنة عن العبارة عن بعض املخلوقات فاللهَّ أعلى وأعظم آمنا باللهَّ 
واشــهد  بأنا مسلمون . تب�ا لذوي العقول اخلائضة والقلوب املعطلة والنفوس اجلاحدة 
فما قدروا للاهَّ حق قدره واألرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمين�ه 
هم حبقك عليك وباسمك األعظم وكلماتك التامة ثبت  سبحانه وتعاىل عما يشركون اللهَّ
اإليمان يف قلوبن�ا واجعلنا هداة مهتدين نعم ما السموات واألرض يف الكريس إال كحلقة يف 
فالة وما الكريس يف العرش العظيم إال كحلقة يف فالة اسمع وتعقل ما يقال إليك وتدبر ما 

يلقى إليك واجلأ إىل اإليمان بالغيب فليس اخلرب كاملعاين�ة  قال للاهَّ تعاىل: چ ۓ  ۓ  
 ڭ      ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ چ غافــر: 7، وقــال تعاىل: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ 
ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   چ ]الزم�������ر:75[، وقــال تعــاىل : }َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجائَِها َوَيْحِمُل َع�������ْرَش رَبَِّك ف�َْوق�َُهْم 
ي�َْوَمِئٍذ َثَمانَِية{ چ ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ ]الحاقة:17[، وقال 

تعاىل : }رَِفيُع الدَّرََجاِت ُذو اْلَعْرِش{ چ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ ]غافر:15[

وإليك أيضا نماذج من قدرة للاهَّ وقوته وعظمته :

مما أجراه للاهَّ ألنبي�ائه عليهم الســالم : أخرج سبحانه وتعاىل من الصخرة ناقة لقوم 
صالح لما طلبوا  وأخر سبحانه وتعاىل الشمس عن الغروب إجابة من للاهَّ ليوشع بن نون 
وأنزل مائدة من السماء  عليها طعام لما طلبها احلواريون من عيىس عليه السالم وجعل 
للاهَّ النار بردا وسالما على إبراهيم وجعل للاهَّ ملوىس العصا إذا ألقاها تنقلب حية تسعى 
فإذا أخذها عادت سريتها األوىل ولما  ضرب احلجر بالعصا انفجر منه اثنت�ا عشرة عين�ا 
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وضرب البحر بعصاه  فانفلق فكان اثين عشر طريقا يف البحر يبسا وجعل للاهَّ نبي�ه عيىس 
عليه السالم  حيي املوىت بإذنه  وينفخ يف الطري املصنوع من الطني فيكون طريا بإذن للاهَّ  
ومن املعجزات اليت أجراها للاهَّ لنبي�ه محمد    شــق القمر شــقني للنب    لما ســأله 
أهل مكة أن يريهم آية واجلذع صار يبكي ويور ويصيح  لما ترك النب    اخلطبة عليه 
حن واشــتاق للنب    فلما ضمه إليه ســكت كما يسكت الصب وكيف أنبع للاهَّ الماء 
من أصابع النب    وصار يفور كأمثال العيون وكيف أنطق للاهَّ احلجر بالسالم على 
النب    وكذا الشجرة لما ناداها النب    جاءت تسعى وتشق األرض شقا فشهدت 
للنب    بالرســالة وأمرها النب    أن تعود فعادت إىل مكانها وكيف أنطق للاهَّ فخذ 
الشاة املشوية اليت سمتها اليهودية أنها مسمومة إعالما للنب    حىت ال يأكلها ولما 
سقطت عني قتادة -ريض للا عنه- على وجنت�ه فردها رسول للا    فعادت أحسن 
عيني�ه وأحدهما وصحايب آخر لما شكا عيني�ه فبصق النب    فيهما فشفيت�ا وكيف عرج 
للاهَّ بنبي�ه     إىل الســماوات الســبع  ورأى األنبي�اء واملالئكة ثم إىل سدرة املنتهى وظهر 

ملستوى لم يبلغه أحد سمع فيه صرير األقالم ثم رأى اجلنة كل ذلك يف أقل من ليلة  .

ومــن مظاهــر قدرة للاهَّ  مــا ورد عن أيب هريــرة - ريض للاهَّ عنــه - أن النب صلى للاهَّ 
عليه وســلم قال: »ال تقوم الســاعة حىت يقاتل املسلمون اليهود فيقتلهم املسلمون حىت 
يتئب اليهوديُّ من وراء احلجر والشجر فيقول احلجر أو الشجر يا مسلم. يا عبد للاهَّ هذا 

يهوديُّ خلفي فتعال فاقتله إال الغرقد فإنه من شجر اليهود« ]رواه مسلم )52.3([.

تلبي�ة احلجر والشجر واملدر مع املحرم باحلج أو العمرة:

عن ســهل بن ســعد - ريض للاهَّ عنه - أن النب صلى للاهَّ عليه وســلم قال: »ما من 
َلبهَّ إال لىبهَّ ما عن يمين�ه وشــماله من حجر أو شــجر أو مدر حىت تنقطع األرض من  مَلبًّ يخُ
ههنــا وههنا عن يمين�ه وشــماله « ]رواه الرتمذي وابــن ماجه والبيهقي وابن خزيمــة يف »صحيحه«، 

ورواه احلاكم وقال: »صحيح على شرطهما«[.

األســماع واألبصار واجللود تشــهد للهَّ على أصحابها : ويف يوم القيامة يســلب للاهَّ 
ســبحانه تســخريه األجســاد ألصحابها فتطيع إلهها وتنطق األســماع واألبصار واجللود 

وتشهد للهَّ تعاىل على أصحابها.
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ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی     چ  تعــاىل:  قــال 
جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  
پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ             ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   چ ]فصلت:19–21[.

ومنها ما ذكره عبد العزيز اجلليل يف كتابه القيم الفريد يف موضوعه والذي جيدر 
الرجوع إليه املوسوم بــ  ] أفال تتفكرون  [

وقال فيما حنن بصدده  - باختصار -: وأســوق فيما يلي ما وقفت عليه يف كتاب 
للاهَّ عز وجل من بعض اآليات البين�ات، واملعجزات الباهرات اليت أظهرها للاهَّ عز وجل 
لعباده لتدلهم على عظمة للاهَّ سبحانه، وقدرته على كل يشء، وقهره لكل يشء، ولتدل يف 
بعضها على صدق أنبي�ائه، ومحبت�ه ســبحانه وتعاىل ونصرته لهم لعلها تدفعنا إىل التفكر 
فيها والتأمل يف مدلوالتها مما يكون له األثر يف زيادة اإليمان وصدق اليقني والتوكل عليه 

سبحانه.

اآلية األوىل: إحياؤه سبحانه للموىت:

ورد يف القرآن الكريم، ويف أكر من موطن إخباره سبحانه بإحياء امليتني بعد القطع 
بموتهم؛ ومن ذلك:

1- قصة املقتول من بين إسرائي�ل الذي أحياه للاهَّ تعاىل بضربه جبزء من بقرة مذبوحة 
حــىت أخرب بقاتله:

قــال للاهَّ تعاىل: چ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک  گ   گ  گ  
گ  ڳ  چ ]البق�������رة:73[. والقصــة بتمامهــا يف ســورة البقــرة تب�دأ من قــول للاهَّ تعاىل: 

چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ ]البقرة:67[. إىل قولـه: چ ڳ  ڳ  ڳ  چ ]البقرة:74[.

وأخــرج عبد بن حميــد وابن جرير وابن املنــذر وابن أيب حاتم والبيهقي يف ســنن�ه عن 
عبي�دة الســلماين قال: »كان رجل من بين إسرائي�ل عقيًما ال يولد له، وكان له مال كثري، 
وكان ابن أخيه وارثه، فقتله، ثم احتمله رجاًل فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح 
يدعيه عليهم، حىت تســلحوا وركب بعضهم إىل بعض، فقــال ذوو الــرأي منهم: عالم 
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يقتل بعضكم بعًضا وهذا رسول للاهَّ فيكم؟ فأتوا موىس فذكروا ذلك له، فقال: چ ۀ   
چ  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ    ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
]البقرة:من اآلية67[، قال: فلو لم يعرتضوا ألجزأت عنهم أدن بقرة، ولكنهم شــددوا فشدد 
مروا بذحبها، فوجدوها عنــد رجل ليس له بقرة غريها 

خُ
عليهــم، حىت انتهــوا إىل البقرة اليت أ

فقال: وللاهَّ ال أنقصها من ملء جلدها ذهًبا، فذحبوها فضربوه ببعضها فقام، فقالوا: من 
قتلك؟ فقال: هذا البن أخيه ثم مال ميًت�ا، فلم يعط من ماله شيًئ�ا ولم يورث قاتل بعد«.

2- قصة األلوف من بين إسرائي�ل الذين خرجوا من أوطانهم فراًرا من املوت فأماتهم 
هم عز وجل ثم أحياهم : اللهَّ

قــال للاهَّ عــز وجــل: چ  ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    
ڭ   ڭ   ڭ     ڭ   ۓ   ۓ    ے    ے    ھ   ھ   ھھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ  

ۇ  ۇ   چ ]البقرة:243[.
أخرج ابن جرير يف تفســريه من طريق ســعيد بن جبري عن ابن عباس ريض للاهَّ عنه يف 
قولــه: چ  ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ  ]البقرة:243[ قال: 
»كانــوا أربعة آالف خرجوا من الطاعون وقالــوا: نأيت أرًضا ليس بها موت، حىت إذا كانوا 
: موتوا. فمــر عليهم نب من األنبي�اء فدعــا ربه أن حيييهم  بموضع كذا وكذا قال لهم للاهَّ

حىت يعبدوه فأحياهم«.

3- قصة الرجل الذي مر على قرية )خربة( فاستبعد أن حيييها للاهَّ بعد موتها فأماته 
للاهَّ مائة عام ثم بعثه :

قــال للاهَّ عز وجل: چ ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  
وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  

ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ   جب  حب   چ ]البقرة:259[.
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4- قصة إحياء للاهَّ تب�ارك وتعاىل للطيور األربعة اليت قطعها إبراهيم صلى للاهَّ عليه 
وسلم وفرق أوصالها :

يقول للاهَّ عز وجــل: چ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   چ ]البقرة:260[.
ثبت يف الصحيحني وغريهما أن النب صلى للاهَّ عليه وسلم قال: »حنن أحق بالشك 
مــن إبراهيم إذ قال: رب أرين كيف حتي املوىت؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمنئ 

قلب« احلديث.

ومعناه: أنه لو كان إبراهيم شاًكا، لكنا حنن أحق به وحنن ال نشك فإبراهيم أحرى أن ال 
يشك؛ فاحلديث مبين على نفي الشك عن إبراهيم صلى للاهَّ عليه وسلم.

وروى البيهقي يف شــعب اإليمان بســنده إىل احلســن أنه قال يف قوله تعاىل: چ    ٻ  
ٻ  پ  پ  پپ چ، قال: إن كان إبراهيم ملوقنا أن للاهَّ حيي املوىت، ولكن ال يكون 
اخلرب كالعيان. إن للاهَّ أمره أن يأخــذ أربعة من الطــري فيذحبهن وينتفهــن، ثم قطعهن 
أعضــاء أعضــاء، ثم خلط بينهن جميًعا، ثم جزأهن أربعة أجزاء، ثم جعل على كل جبل 
منهن جزًءا، ثم تنىح عنهن فجعل يعدو كل عضو إىل صاحبه حىت استوين كما كن قبل 
أن يذحبهن، ثم أتين�ه سعًيا، وأخرج البيهقي عن مجاهد يف قوله: چ ٹ  ڤ چ. قال: 

يقول انتف ريشهن وحلومهن ومزقهن تمزيًقا.

5- قصة إحياء السبعني من قوم موىس صلى للاهَّ عليه وسلم بعد موتهم بالصاعقة:

كما يف قوله تعاىل: چ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ 
]البق�������رة:56-55[  ۅچ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۇۆ  ۇ 

ولعلهــم هــم املذكــورون يف قولــه تعــاىل: چ ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  
ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ     چ ]األعراف:155[.

أخــرج ابن جرير وابن أيب حاتم عن ابن عبــاس ريض للاهَّ عنه يف قوله: چ  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ    چ قال: عالني�ة.
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وأخرج ابن جرير وابن أيب حاتم عن الربيع بن أنس يف قوله: چ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ قــال: هم الســبعون الذين اختارهم موىس چ ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ چ ڭ  ڭچ 

قال: ماتوا. چ ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  چ فبعثوا من بعد املوت ليستوفوا آجالهم .

6- إخراج املوىت وإحياء اجلمادات وشفاء األمراض املستعصية على يد عيىس صلى 
للاهَّ عليه وسلم بإذن للاهَّ تعاىل:

قال للاهَّ عز وجل يف معرض امتن�انه على نبي�ه عيىس صلى للاهَّ عليه وسلم: چ ڃ  چ   
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ  

ڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ    گ  گڳ  چ  ]المائدة:110[
يقــول ســيد قطب - رحمه للاهَّ تعــاىل - عن هذه اآليــة: »هذه املعجزات اليت ال يقدر 
؛ فإذا هو يصور من الطني كهيئ�ة الطري بإذن للاهَّ - ال ندري كيف ألنن�ا  عليها بشر إال بإذن للاهَّ
ال ندري إىل اليوم كيف خلق للاهَّ احلياة، وكيف يبث احلياة يف األحياء - وإذا هو يربئ املولود 
، حيث ال يعرف الطب كيف يرد إليه البصر ولكن للاهَّ الذي يهب البصر أصاًل  أعىم بإذن للاهَّ
، ال بدواء، والدواء وســيلة لتحقيق  قــادر على أن يفتح عيني�ه للنور. ويربئ األبرص بإذن للاهَّ
إذن للاهَّ يف الشفاء، وصاحب اإلذن قادر على تغيري الوسيلة، وعلى حتقيق الغاية بال وسيلة. 

، وواهب احلياة أول مرة قادر على رجعها حني يشاء « . وإذا هو حيي املوىت بإذن للاهَّ

اآلي��ة الثاني���ة : قصة خلق للاهَّ لعيىس صلى للاهَّ عليه وســلم من غري أب، وتكلمه 
بلسان فصيح وهو رضيع يف املهد:

ېئ      ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ    وئ   چ  تعــاىل:  للاهَّ  قــال 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   
ڤ     ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   چ ]آل عمران:47-45[.
ومثلــه قولــه تعــاىل: چ چ  ڇڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چ ]مريم:30-29[.
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قــال ابن جرير الطربي يف تفســريه آليات آل عمران: »يعين بذلك جل ثن�اؤه: قالت 
مريم إذ قالت لها املالئكة إن للاهَّ يبشــرك بكلمة منه: رب أن يكون يل ولد؟ من أي وجه 
يكون يل ولد؟ أمن قبل زوج أتزوجه وبعل أنكحه، أو يبت�دئ يف خلقه من غري بعل وال محل 
ومن غري أن يمسسين بشر؟ فقال للاهَّ لها: چ ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹچ يعين: هكذا يلق 
للاهَّ منك ولًدا لك من غري أن يمسك بشر، فيجعله آية للناس وعربة؛ فإنه يلق ما يشاء 
ويصنع ما يريد؛ فيعطي الولد من يشــاء من غري فحل، ومن فحل، وحيرم ذلك من يشاء 
من النساء وإن كانت ذات بعل؛ ألنه ال يتعذر عليه خلق يشء أراد خلقه، إنما هو أن يأمر 

إذا أراد شيًئ�ا ما أراد فيقول له: كن، فيكون ما شاء مما شاء وكيف شاء«.

وقال عند قوله تعاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ : »ويكلم الناس طفاًل 
يف املهــد داللة على براءة أمه مما قذفها به املفــرتون عليها وحجة له على نبوته، وقال ابن 

عباس چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     چ قال: )مضجع الصب يف رضاعه(«.

اآلية الثالثة: قصة مجئي الولد من املرأة العجوز العقيم:  

قــال للاهَّ تعــاىل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ        
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ ]آل عمران:40-38[ .
ومثل ذلك بشارة للاهَّ عز وجل إلبراهيم صلى للاهَّ عليه وسلم بمجء الغالم من زوجه 

العجوز العقيم.

قال تعاىل: چ ىئ  ی   ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ   ٱ  
ٺٺٺ  ٺ  ٿ   ڀ   پپ  ڀ  ڀ    ڀ   پ  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٿٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  چ ]هود:73-71[ .

ويف آية الذاريات يقول للاهَّ عز وجل: چ ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئ  
مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت       خت  مت  ىت    يت  جثمث  

ىث    يث  حج  مج  جح   چ ]الذاريات:30-28[ .
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قال الشيخ السعدي - رحمه للاهَّ تعاىل - عند هذه اآلية: ) چ يب  جت  حتچ أي: 
أن يل الولــد وأنــا عجوز قد بلغت من الســن ما ال تلد معه النســاء، ومع ذلك فأنا عقيم 
غري صالح رحيم للوالدة أصاًل؛ فثم مانعان كل منهما مانع من الولد، وقد ذكرت المانع 
الثالث يف سورة هود يف قولها: زب پ پ پپ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ رب ]هود:72[. 
ر ذلــك وأمضــاه فــال عجب يف قــدرة للا  چمت  ىت    يت  جثچ أي: للاهَّ الــذي قــدهَّ

چىث    يث  حج  مج  چ أي: الذي وضع األشــياء يف مواضعها، وقد وســع كل يشء 
علًما فسلموا حلكمه واشكروه على نعمته(.

اآلية الرابعة: حفظ للاهَّ عز وجل ملوىس صلى للاهَّ عليه وســلم يف مهده وهو رضيع يف 
التابوت ثم يف البحر ثم يف بيت عدوه فرعون:

قال للاهَّ تعاىل: چ ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  
ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ   
ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ         چڇ   چ   چ  
ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ     گ   گ     ک   ک     ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  
ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  
ھ  ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ   
ەئ  ەئ       وئ  وئ           ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

ىئ   ی  ی   چ ]القصص:13-7[ .

اآلية اخلامس��ة: عصا موىس صلى للاهَّ عليه وســلم ومــا أودع للاهَّ عز وجل فيها من 
اآليات واملعجزات اخلارقة:

لقــد جعــل للاهَّ عز وجــل يف عصا مــوىس عليه الصالة والســالم من اآليات والعجائب 
واملعجزات ما ذكره وقصه علين�ا سبحانه يف كتابه الكريم تدلياًل على نبوة موىس عليه الصالة 

والسالم، وإظهاًرا لقدرته سبحانه وعظمته وقهره لكل يشء. ومن هذه اآليات واملعجزات:

1- حتــول العصا اجلامدة بــإذن للاهَّ تعاىل إىل ثعبان مبني ؛ وقد ذكر للاهَّ عز وجل هذه 
املعجزة يف أكر من موطن يف القرآن؛ أذكر أهم موطنني يف ذلك:
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أولهمــا: أمام فرعون عندما واجهه موىس عليه الصالة والســالم ودعاه إىل التوحيد؛ 
قال للاهَّ عز وجل: چ ہ   ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ ]الشعراء:33-30[.

ثانيهمــا: يف املبــاراة مــع الســحرة؛ حيث يقول للاهَّ عــز وجــل: چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ چ  چ   چ ڇ  ڇ  ڇ   ڃ   ڄ ڄ   ڄ  ڄ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک   ک  

گ  گ  گ  چ ]الشعراء:48-43[.
2- انفالق البحر ملوىس صلى للاهَّ عليه وسلم ومن معه بإذن للاهَّ تعاىل لما ضرب بعصاه 

البحر؛ يقول للاهَّ عز وجل: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ      
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ      ڑ   ک  چ ]الشعراء:68-61[.

وقد ذكرت هذه املعجزة العظيمة يف أكر من ســورة يف القرآن الكريم؛ منها ما ورد 
يف ســورة البقــرة يف معرض امتن�انه ســبحانه على بين إســرائي�ل بالنعــم العظيمة، ومنها 
قولــه تعــاىل: چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 

]البقرة:50[، وقوله تعاىل يف ســورة طــه: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ ]ط�ه:77[.

وقعت املعجزة وانكشــف بني فريق الماء طريق، ووقف الماء على جانب الطريق 
كالطود العظيم، واقتحم بنو إسرائي�ل. ووقف فرعون مع جنوده مبغوًتا مشدوًها بذلك 
املشهد اخلارق وذلك احلادث العجيب. وال بد أن يكون قد وقف مبهوًتا فأطال الوقوف 
وهو يرى موىس وقومه يعربون اخلضم يف طريق مكشوف قبل أن يأمر جنوده باالقتحام 
وراءهــم يف ذلــك الطريــق العجيب. وتــم تدبــري للاهَّ فخــرج بنو إســرائي�ل من الشــاطئ 
 اآلخر بينما كان فرعون وجنوده بــني فريق الماء أجمعــني وقد قربهم ملصريهــم املحتوم.

چ  ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   چ 
]الشعراء:64-66[ ومضت آية يف الزمان تتحدث عنها القرون، فهل آمن بها الكثريون؟ 



115

زب ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ     ڎ ڈ رب ]الشعراء:67[  فاآليات اخلارقة ال تستتبع 
اإليمــان حتًما، وإن خضع بها الناس قســًرا. إنما اإليمان هدى يف القلوب زب ڈ ژ ژ  

ڑ     ڑکرب]الشعراء:68[ .

3- تفجــر احلجــر الصغــري عيوًنا مــن الماء بــإذن للاهَّ تعــاىل لما ضربه مــوىس عليه 
الســالم بعصــاه؛ قــال للاهَّ تعــاىل: چ چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ ]البقرة:60[.
وقــال عــن نفــس القصــة يف ســورة األعــراف: چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  
ٿ   ٿ   ٺٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ    پ  
ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  چ ]األعراف:160[  يقول الرازي يف التفســري 
الكبري عند آية ســورة البقرة: »ما احلكمة يف جعل الماء اثنيت عشــرة عيًن�ا؟ واجلواب: 
أنه كان يف قوم موىس كرة والكثري إذا اشتدت بهم احلاجة إىل الماء ثم وجدوه فإنه يقع 
الشجار والتن�ازع، وربما أفىض ذلك إىل الفنت العظيمة، فأكمل للاهَّ تعاىل هذه النعمة بأن 
عنيهَّ لكل سبط منهم ماء معيًن�ا ال يتلط بغريه. والعادة يف الرهط الواحد أن ال يقع بينهم 

من التن�ازع مثل ما يقع بني املختلفني.

وهــذا االنفجــار للماء من احلجر الــذي ضربه موىس عليه الســالم بعصاه يدل على 
وجوه من اإلعجاز:

أحدها: أن نفس ظهور الماء معجزة.
وثانيها: خروج الماء العظيم من احلجر الصغري.

وثالثها: خروج الماء بقدر حاجتهم.
ورابعها: خروج الماء عند ضرب احلجر بالعصا.

»فهذه الوجوه ال يمكن حتصيلها إال بقدرة تامة نافذة، وعلم نافذ يف جميع املعلومات، 
وحكمة عالية على الدهر والزمان، وما ذاك إال للحق سبحانه وتعاىل«.
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ثم ذكر يف ســورة األعراف الفرق بني قوله: چ  ڌچ يف سورة البقرة، وقوله: 
چٿ چ يف سورة األعراف فقال: »االنبجاس خروج الماء بقلة، واالنفجار خروجه 
بكرة، وطريق اجلمع: أن الماء ابت�دأ باخلروج قلياًل، ثم صار كثرًيا، وهذا الفرق مروي عن 

أيب عمرو بن العالء« .

اآلية السادسة: قصة نتق اجلبل وقلعه وتهديد بين إسرائي�ل أن يقع عليهم من فوقهم:

ڀ     ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعــاىل:  للاهَّ  قــال 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ ]األعراف:171[.

وهذا اجلبــل هو املصرح به يف قوله تعاىل: چ ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ]البق�������رة:63[. أخــرج ابن أيب حاتم 
عــن ابن عبــاس ريض للاهَّ عنه يف قوله: چ  ٻ  ٻ  ٻچ قال: »رفعته املالئكة فوق 
رؤوسهم فقيل لهم چ ڦ  ڦ  ڄ   ڄچ فكانوا إذا نظروا إىل اجلبل قالوا: سمعنا 

وأطعنا، وإذا نظروا إىل الكتاب قالوا سمعنا وعصين�ا«

وأخــرج ابن أيب حاتم وأبو الشــيخ عــن ابن عباس ريض للاهَّ عنه قــال: »إين ألعلم لم 
: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ   تســجد اليهود على حرف؛ قال للاهَّ
ڀچ. قال: لتأخذن أمري أو ألرمينكم به، فسجدوا وهم ينظرون إليه مخافة أن يسقط 

عليهم، فكانت سجدة رضيها للاهَّ تعاىل فاختذوها سنة«.

اآلية السابعة: تدكدك اجلبل وصريورته تراًبا عندما جتلى للاهَّ تب�ارك وتعاىل له:

قال للاهَّ تعــاىل: چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  
چ  ی  ىئ  ىئ   ىئ   ېئ  ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ    وئ  

]األعراف:143[.

أخرج البخاري ومســلم عن أيب ســعيد ريض للاهَّ عنه عن النب صلى للاهَّ عليه وسلم 
قال: »ال ختريوين من بني األنبي�اء؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق؛ 
فإذا موىس آخذ بقائمة من قوائم العرش، فال أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور«.
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وعــن أنس ريض للاهَّ عنه أن النب صلى للاهَّ عليه وســلم قرأ هــذه اآلية: چ   ى  ائ   
ائ  ەئ  ەئ  وئچ . قال حماد : » هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على 

أنملة إصبعه اليمىن؛ قال: فساخ اجلبل وخر موىس صعقا«.
وقــال اإلمام أحمد - رحمــه للاهَّ تعاىل -: »أما قول مــوىس چ ىئ  ىئ  ىئ چ  
ـراين أحد يف الدني�ا إال مات  فإنــه حــني قــال: چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ ، وال ـي

چى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ 
ىئ  ىئ  ىئ ی چ يعين: أول املصدقني أنه ال يراك أحد يف الدني�ا إال مات«.

اآلية الثامنة : اآليات البين�ات اليت أرسلت على قوم فرعون رجًزا وعذاًبا عليهم:
قــال للاهَّ تعــاىل: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ  

ڍ  ڌ  چ ]األعراف:133-132[.
اآلية التاسعة: قصة الناقة اليت جعلها للاهَّ عز وجل آية مبصرة لثمود:

ٹ    ٿ     ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   چ  تعــاىل:  للاهَّ  قــال 
ٹٹچ ]اإلسراء:59[. وقال تعاىل: چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   
وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ىائ   ى     ې   ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  
]األع�������راف:73[.  چ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ    ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی   
روى اإلمــام أحمــد عن جابر ريض للاهَّ عنه قال: لما مر رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم 
باحلجر قال: »ال تسألوا اآليات وقد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر 
من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، فكانت تشــرب ماءهم يوًما ويشربون لبنها 
يوًما، فعقروها، فأخذتهم صيحة أهمد للاهَّ عز وجل من حتت أديم السماء منهم إال رجاًل 
واحًدا كان يف حرم للاهَّ عز وجل« قيل: من هو يا رسول للاهَّ قال: »هو أبو رغال؛ فلما خرج 

من احلرم أصابه ما أصابهم«.  ]حسنه ابن حجر يف الفتح 6/439[
اآلية العاشرة: جعل النار املحرقة برًدا وسالًما على إبراهيم صلى للاهَّ عليه وسلم:

قــال للاهَّ تعــاىل: چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ           
ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ         ۉ  ۉ  ې  چ ]األنبياء:70-68[.



118

عــن ابن عباس ريض للاهَّ عنه قال يف قوله تعــاىل: چ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      
جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   چ ]آل عم�������ران:173[: »قالهــا إبراهيم 

لقي يف النار، وقالها محمد صلى للاهَّ عليه وســلم حني قال لهم الناس: چ ىئ  ىئ  
خُ
حني أ

ی  ی  یچ«.

وعن سائب�ة - موالة للفاكه بن املغرية - أنها دخلت على عائشة ريض للاهَّ عنها فرأت 
يف بيتهــا رمًحا موضوًعا فقالت: يا أم املؤمنــني، ما تصنعني بهذا الرمح؟ قالت: نقتل به 
لقي 

خُ
األوزاغ؛ فــإن نــب للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم أخربنــا أن إبراهيم عليه الســالم حني أ

يف النار لم تكن دابة إال تطفئ النار غري الوزغ فإنه كان ينفخ عليه، فأمر عليه الصالة 
والسالم بقتله«

اآلية احلادية عش��رة: تسخري الطري واجلبال لداود عليه السالم يسبحن معه وإالنة 
احلديد له:

ک     ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   چ  تعــاىل:  للاهَّ  قــال 
کگچ ]سبأ:10[.

يقول الطربي - رحمه للاهَّ تعاىل - يف تفســريه: »يقول للاهَّ تعاىل ذكره: ولقد أعطين�ا 
داود منا فضال، وقلنا للجبال چ  ژ  ڑچ: سبيح معه إذا سبح. والتأويب عند العرب: 
الرجوع  چ   ک  ک    کچ ذكر أن احلديد كان يف يده كالطــني املبلول يصرفه يف يده 

كيف يشاء بغري إدخال نار وال ضرب حبديد«.

وذكر الشــيخ السعدي - رحمه للاهَّ تعاىل - يف تفسريه: »أن ذلك كان من خصائص 
داود عليه الســالم اليت لم تكن ألحد قبله وال بعده، وأن ذلك يكون منهًضا له ولغريه على 
التسبيح؛ إذا رأوا اجلمادات واحليوانات تتجاوب بتسبيح ربها، وتمجيده، وتكبريه، 
وحتميــده كان ذلك مما يهيج على ذكر للاهَّ تعاىل. ومنها أن ذلك كما قال كثري من العلماء 
أن طرب لصوت داود؛ فإن للاهَّ تعاىل قد أعطاه من حســن الصوت ما فاق به غريه، وكان 
إذا رجع التسبيح والتهليل والتمجيد بذلك الصوت الرخيم الشج املطرب طرب كل من 

سمعه من اإلنس واجلن حىت الطيور واجلبال وسبحت حبمد ربها« .
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ويف الصحيحني أن رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم سمع صوت أيب موىس األشعري 
ريض للاهَّ عنه يقرأ يف الليل، فوقف فاستمع لقراءته. ثم قال صلى للاهَّ عليه وسلم: »لقد 

أويت هذا مزماًرا من مزامري آل داود« .

اآلي��ة الثاني�ة عش��رة: تســخري للاهَّ عز وجل الريح واجلن لســليمان صلــى للاهَّ عليه 
وسلم وإسالة النحاس له:

قال للاهَّ تعاىل: چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے    
ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅچ ]سبأ:12[.

أخــرج أحمــد يف الزهد عــن احلســن ريض للاهَّ عنــه يف قولــه: چ  ۀ  ۀ  ہ  
ہہچ قال: »كان ســليمان عليه الســالم يغزو من بيت املقدس فيقيل باصطخر، ثم 

يروح من اصطخر فيقيل بقلعة خراسان« .

ويقول السعدي - رحمه للاهَّ تعاىل - عند تفسري هذه اآلية: »لما ذكر فضله على 
داود عليه السالم، ذكر فضله على ابن�ه ســليمان عليه الصالة والسالم، وأن للاهَّ سخر 
لــه الريح جتــري بأمره، وحتملــه، وحتمل جميع ما معه، وتقطع املســافة البعيــدة جًدا، يف 
مدة يســرية، فتســري يف اليوم مسرية شــهرين، چ  ۀ  ۀچ أي: أول النهار إىل الزوال، 
چہ  ہہ  چ من الزوال إىل آخر النهار، چ    ہ  ھ  ھ  ھھ  چ أي: ســخرنا له عني 
النحاس، وســهلنا له األسباب يف استخراج ما يســتخرج منها من األواين وغريها. وسخر 

للاهَّ له أيضًا الشياطني واجلن؛ ال يقدرون أن يستعصوا عن أمره. چ ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   
ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   چ. وأعمالهم: كل ما شاء سليمان عملوه«

ولصاحب التحرير والتنوير رأي يف تســخري الريح لســليمان عليه السالم؛ وذلك يف 
قوله: »ومعىن تســخريه الريح: خلق ريح تالئم سرَي سفائن�ه للغزو أو التجارة، فجعل للاهَّ 
ملراسيه يف شطوط فلسطني رياًحا موسمية تهّب شهًرا مشّرقة لتذهب يف ذلك املوسم 

سفنه، وتهّب شهًرا مغّربة لرتجع سفنه إىل شواطئ فلسطني كما قال تعاىل: چ ې  
ې    ې  ى  ى    ائ   ائ  ەئ  ەئ  چ ]األنبياء:81[ يف ســورة األنبي�اء«. ويف هذا بعد 

وتكلف وللاهَّ أعلم.
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ولم يأت دليل صحيح يفسر غدو الريح ورواحها إال بعض اإلسرائيليات. وعلى أية 
حال فإنها تبقى معجزة على أي وجه فسرت؛ حيث سخرت لسليمان عليه السالم، ولم 
تسخر لغريه. وكذلك إسالة عني النحاس له، وتسخري اجلن املردة خلدمته. وهذا كله 

بإذن للاهَّ عز وجل وقدرته العظيمة.

اآلية الثالثة عشرة: تعليم للاهَّ سبحانه سليمان عليه السالم منطق الطري:

قــال للاهَّ تعــاىل: چ ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ             
چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ ]النمل:16[.

يقول الشــيخ الســعدي يف تفسريه: » فكان عليه الصالة والســالم يفقه ما تقول 
الطري وتتكلم به؛ كما راجع الهدهد وراجعه، وكما فهم قول النملة للنمل كما يأيت. وهذا 

لم يكن ألحد غري سليمان عليه السالم«.

ويعلق سيد قطب - رحمه للاهَّ تعاىل - على هذه اخلارقة بقوله: »  فما يملك تعليم 
. . وكذلك ال يؤيت أحًدا من كل يشء - بهذا التعميم - إال للاهَّ منطق الطري للبشر إال للاهَّ

وللطيور واحليوان واحلشرات وســائل للتفاهم - هي لغاتها ومنطقها - فيما بينها. 
وللاهَّ سبحانه خالق هذه العوالم يقول: چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  
ڇڇ      چ ]األنعام:38[، وال تكون أمًما حىت تكون لها روابط معين�ة حتيا بها، ووسائل معين�ة 
للتفاهم فيما بينها. وذلك ملحوظ يف حياة أنواع كثرية من الطيور واحليوان واحلشرات. 
ويجتهد علماء هذه األنواع يف إدراك يشء من لغاتها، ووســائل التفاهم بينهم عن طريق 
احلدس والظن، ال عن اجلزم واليقني. فأما ما وهبه للاهَّ لسليمان - عليه السالم - فكان 
شأًنا خاًصا به على طريق اخلارقة اليت ختالف مألوف البشر، ال على طريق املحاولة منه 
واالجتهاد لتفهم وسائل الطري وغريه يف التفاهم، على طريق الظن واحلدس، كما هو حال 

العلماء اليوم .   

أحب أن يت�أكد هذا املعىن ويتضــح ألن بعض املفســرين املحدثني ممــن تبهرهم 
انتصارات العلم احلديث حياولون تفسري ما قصه القرآن عن سليمان -عليه السالم- يف 
هذا الشأن بأنه نوع من إدراك لغات الطري واحليوان واحلشرات على طريقة املحاوالت 
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العلميــة احلديثــ�ة. وهذا إخراج للخارقــة عن طبيعتها، وأثــر من آثار الهزيمــة واالنبهار 
بالعلــم البشــري القليل! وإنه أليســر يشء وأهون يشء على للاهَّ أن يعلــم عبًدا من عباده 
لغات الطري واحليوان واحلشــرات، هبة لدني�ة منه، بال محاولــة وال اجتهاد، وإن هي إال 

إزاحة حلواجز النوع اليت أقامها للاهَّ بني األنواع. وهو خالق هذه األنواع!

على أن هذا كله لم يكن إال شًقا واحًدا للخارقة اليت أتاحها للاهَّ لعبده سليمان. أما 
الشق اآلخر فكان تسخري طائفة من اجلن والطري لتكون حتت إمرته، وطوع أمره، كجنود 
من اإلنس ســواء بسواء. والطائفة اليت سخرها له من الطري وهبها إدراًكا خاًصا أعلى من 
إدراك نظائرها يف أمة الطري، يب�دو ذلك يف قصة الهدهد الذي أدرك من أحوال ملكة ســبأ 
وقومها ما يدركه أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم. وكان ذلك كذلك على طريق اخلارقة 

واإلعجاز.

حقيقة إن سنة للاهَّ يف اخللق جرت على أن يكون للطري إدراك خاص يتفاوت فيما 
بين�ه، ولكنه ال يصل إىل مستوى إدراك اإلنسان؛ وإن خلقة الطري على هذا النحو حلقة 
يف سلســلة التن�اســق الكوين العام. وإنها خاضعة - كحلقة مفردة - للناموس العام الذي 

يقتيض وجودها على النحو الذي وجدت به.

وحقيقة إن الهدهد الذي يولد اليوم هو نســخة من الهدهد الذي وجد منذ ألوف أو 
ماليني من السنني، منذ أن وجدت الهداهد، وإن هناك عوامل وراثة خاصة جتعل منه 
نســخة تكاد تكون طبق األصل من الهدهد األول. ومهما بلغ التحوير فيه، فهو ال يرج 
من نوعه، لريتقي إىل نوع آخر. وإن هذا - كما يب�دو - طرف من ســنة للاهَّ يف اخللق، ومن 

الناموس العام املنسق للكون.

ولكن هاتني احلقيقتني الثابتتني ال تمنعان أن تقع اخلارقة عندما يريدها للاهَّ خالق 
الســنن والنواميس. وقد تكون اخلارقة ذاتها جزًءا مــن الناموس العام الذي ال نعرف 
، يرق المألوف املعهود للبشر، ويكمل  أطرافه؛ جزًءا يظهر يف موعده الذي ال يعلمه إال للاهَّ
ناموس للاهَّ يف اخللق والتن�اســق العام. وهكذا وجد هدهد سليمان، وربما كل الطائفة من 

الطري اليت سخرت له يف ذلك الزمان«
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اآلية الرابعة عشرة: إحضار عرش ملكة سبأ من اليمن إىل فلسطني يف طرفة العني:

قال للاهَّ تعــاىل: چ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  
گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    

ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ             ۇ  چ ]النمل:40-38[.
يقول الشــيخ الســعدي - رحمه للاهَّ تعاىل - عند هذه اآلية: »چ  چ  چ  ڇچ 
والعفريــت هو: القوي النشــيط جــًدا. چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  
ژچ والظاهر أن سليمان إذ ذاك يف الشام، فيكون بين�ه وبني سبأ حنو مسرية أربعة 
أشــهر؛ شــهران ذهاًبا، وشــهران إياًبا. ومع ذلك يقول هذا العفريت: أنــا ألزتم باملجء 
ْعِده، قبل أن تقوم من مجلســك الذي أنت فيــه. واملعتاد من  به، على ِكرَبه وثقلــه وبخُ
املجالس الطويلة أن تكون معظم الضىح، حنو ثلث يوم؛ هذا نهاية املعتاد. وقد يكون 

دون الثلــث،   أو أكــر . 

وأبلغ من ذلك أن: چ  ڑ  ک     ک  ک       ک  گ چ . قال املفسرون: هو رجل عالم 
صالح عند سليمان يقال له »آصف بن برخيا«، كان يعرف اســم للاهَّ األعظم الذي إذا 
دعا به أجاب، وإذا ســئل  به أعطى. چ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  چ بأن يدعو للاهَّ 

بذلك االسم، فيحضر، وأنه دعا للاهَّ فحضر.

فاللهَّ أعلم، هل هذا هو املراد، أم أن عنده علًما من الكتاب، يقتدر به على البعيد، 
وحتصيل الشــديد؟  -  وتقــدم قول اإلمام الذهــب - چ ڱ  ڱ  ں  ںچ حمد للاهَّ 

تعاىل على إقداره وملكــه، وتيســري األمــور لــه، وچ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    
ہہچ أي: ليختربين بذلك. فلم يغرت عليه السالم بملكه وسلطانه وقدرته، كما هو دأب 
امللوك اجلاهلني؛ بل علم أن ذلك اختب�ار من ربه، فخاف أن ال يقوم بشكر هذه النعمة، ثم 

بنيهَّ أن هذا الشــكر ال ينتفع للاهَّ به، وإنما يرجع نفعه إىل صاحبه، فقال: چ  ھ     ھ  ھ  
ھ       ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ    چ؛ غين عن أعماله، كريم كثري اخلري، يعم به الشاكر 

والكافر. إال أن شكر نعمه داع للمزيد منها، وكفرها داع لزوالها«.
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اآلية اخلامسة عشرة: نومة أهل الكهف:
قــال للاهَّ تعــاىل: چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ      ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  چ ]الكهف:12-9[.
يقول الشــيخ الســعدي - رحمه للاهَّ تعاىل - عند هذه اآليــة: »أي: ال تظن أن قصة 
، وبديعة يف حكمته، وأنه ال نظري  أصحاب الكهف، وما جرى لهم، غريب�ة على آيات للاهَّ
لهــا، وال مجانــس لها. بل للهَّ تعاىل من اآليات العجيب�ة الغريب�ة ما هو كثري، من جنس 
ري عباده من اآليات يف اآلفاق ويف  آياته يف أصحاب الكهف، وأعظم منها. فلم يزل للاهَّ يخُ
أنفســهم ما يتبني به احلق من الباطل والهدى مــن الضالل. وليس املراد بهذا النفي عن 
أن تكون قصة أصحاب الكهف من العجائب، بل هي من آيات للاهَّ العجيب�ة. وإنما املراد 
أن جنسها كثري جًدا؛ فالوقوف معها وحدها يف مقام العجب االستغراب نقص يف العلم 
والعقل. بل وظيفة املؤمن التفكر جبميع آيات للاهَّ اليت دعا للاهَّ العباد إىل التفكري فيها؛ 
فإنها مفتاح اإليمان، وطريق العلم واإلتقان. وإضافتهم إىل الكهف، الــذي هو الغار يف 
اجلبل، والرقيم: أي: الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم وقصتهم، ملالزمتهم له دهًرا 

طوياًل. ثم ذكر قصتهم مجملة، وفصلها بعد ذلك«.
ويؤيد هذا املعىن أيًضا الشــيخ الشنقيطي يف تفسريه حيث يقول: »وأظهر األقوال 
يف معىن اآلية الكريمــة: أن للاهَّ يقول لنبيــ�ه صلى للاهَّ عليه وســلم: إن قصة أصحاب 
الكهف، وإن استعظمها الناس وعجبوا منها، فليست شيًئ�ا عجًبا بالنسبة إىل قدرتن�ا 
وعظيم صنعنا؛ فإن خلقنا السموات واألرض، وجعلنا ما على األرض زين�ة لها، وجعلنا 
إياها بعد ذلك صعيًدا جرًزا أعظم وأعجب مما فعلنا بأصحاب الكهف، من كونن�ا أنمناهم 

هذا الزمن الطويل، ثم بعثن�اهم«.
اآلية السادسة عشرة: الرزق الذي آتاه للاهَّ عز وجل مريم ريض للاهَّ عنها بغري حساب:
قــال للاهَّ تعــاىل: چ   ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  

خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج  مج   چ ]آل عمران: 37[.
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روى ابن جرير بســنده إىل ابن عباس ريض للاهَّ عنه يف قوله تعاىل: چ   ىئ   ىئ  ی   
ی  ی  ی  جئ  حئمئ چ قال: »وجد عندها ثمار اجلنة؛ فاكهة الصيف يف الشتاء، 

وفاكهة الشتاء يف الصيف«.

اآلية السابعة عشرة: كون يعقوب عليه السالم جيد ريح يوسف عليه السالم من 
مسافة بعيدة جًدا ويعود إليه بصره:

قــال للاهَّ تعاىل: چ ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ       ىئ  ی  ی    ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ ]يوسف:96-94[.

روى ابن جرير بســنده عن ابن عباس ريض للاهَّ عنه قال: »لما خرجت العري هاجت 
ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوســف، فقال: چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   

ېئ  چ قال: فوجد ريحه من مسـرية ثماني�ة أيام«.
اآلية الثامنة عشرة: مسخ الذين اعتدوا يف السبت من اليهود قردة خاسئني:

گ   گ     ک   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   چ  تعــاىل:  للاهَّ  قــال 
گ  گ  چ ]البقرة:65[.

عــن ابــن عبــاس ريض للاهَّ عنه قال: »مســخهم للاهَّ قــردة بمعصيتهــم، ولم يعش 
مســيخ قط فوق ثالثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم تنســل«، وقال احلسن: »انقطع 
ذلك النســل«، وقال ابن عباس ريض للاهَّ عنه: »صار شــباب القوم قردة، واملشــيخة 

صاروا خنازير«.

ويعلــق اإلمــام ابن القيم - رحمه للاهَّ تعاىل - على قصة أصحاب الســبت فيقول: 
ا احتالــوا على إباحة  »إن للاهَّ تعــاىل أخرب عن أهل الســبت من اليهود بمســخهم قردة لمهَّ
مه للاهَّ تعاىل من الصيد بأن نصبوا الشــباك يــوم اجلمعة، فلما وقــع فيها الصيد  مــا حرهَّ
أخذوه يوم األحد؛ قال بعض األئمة: ففي هذا زجر عظيم ملن يتعاطى احليل على املناهي 
الشرعية ممن يتلبس بعلم الفقه وهو غري فقيه؛ إذا الفقيه هو من يىش للاهَّ تعاىل حبفظ 
حدوده، وتعظيم حرماته، والوقوف عندها، ليس املتحيل على إباحة محارمه، وإسقاط 
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فرائضه، ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيًب�ا ملوىس عليه السالم، وكفًرا بالتوراة، 
وإنما هو اســتحالل تأويل واحتي�ال، ظاهره ظاهر االتقاء وباطنــه باطن االعتداء، ولهذا 
سخوا قردة ألن صورة القرد فيها شبه من صورة اإلنسان، ويف بعض ما يذكر  وللاهَّ أعلم مخُ
من أوصافه شــبه منه، وهو مخالف له يف احلد واحلقيقة، فلما مســخ أولئك املعتدون  
على دين للاهَّ تعاىل حبيث لم يتمســكوا إال بما يشبه الدين يف بعض ظاهره دون حقيقته 

ا«.
ً

مسخهم للاهَّ تعاىل قردة؛ يشبهونهم يف بعض ظواهرهم دون احلقيقة جزاء وفاق

اآلية التاسعة عشرة: إجناء للاهَّ عز وجل لرسله وأتب�اعهم، وإهالك أعدائهم املكذبني 
بعذاب من عنده:

قص للاهَّ عز وجل علين�ا يف كتابه الكريم أخبار أنبي�ائه ورسله مع أقوامهم، وكيف 
انتهت احلال إىل جناة الرســل واملؤمنني معهم، وهالك الكافريــن املكذبني؛ فقال تعاىل: 

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   چٺ  
چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڦ  

چ  چ  ڇ  چ ]العنكبوت:40[.
ولما قص للاهَّ عز وجل علين�ا بعض هذه القصص يف سورة الشعراء كان يتم كل قصة 
ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ      گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  چ  بقولــه تعــاىل: چ 
]الشعراء:8-9[ أي أن يف إجناء للاهَّ عز وجل ألوليائه وإهالكه ألعدائه آية عظيمة ملن تدبرها؛ 

فبعزته سبحانه أهلك الكافرين وبرحمته أنىج املؤمنني.

وقــد تنوع عذاب للاهَّ عز وجل وعقابه للمكذبني الكافرين؛ فمنهم من أهلكه 
بالطوفان والغرق كقوم نوح وفرعون وقومه، ومنهم من أهلكه بريح عاتي�ة كقوم هود، 
ومنهم من أخذته الصيحة والصاعقة فقطعت قلوبهم كقوم صالح، ومنهم من أرسل 
للاهَّ عليهم حاصًبا وحجارة من سجيل وخسف كقوم لوط، ومنهم من أهلكته الرجفة 

كقوم شعيب.

وكون هذه األلوان من العذاب آيات تأىتهَّ من أنها بأمر للهَّ عز وجل القادر على كل 
يشء، والذي له جنود السماوات واألرض وال يستعص عليه يشء؛ كذلك هي آيات 
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ده للاهَّ عز وجل، وأخرب به رســول كل قوم ليخرج هو  وخوارق ألنها تأيت يف الوقت الذي حدهَّ
ومن آمن معه قبل حلول العذاب؛ فمن الذي أعلمه بوقت حلول العذاب لوال إعالم للاهَّ 

عز وجل له.

قال تعاىل عن نبي�ه صالح صلى للاهَّ عليه وسلم بعد أن عقر قومه الناقة: چ چ  
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ ]هود:65[.

وقال عن نبي�ه نوح صلى للاهَّ عليه وسلم: چ ەئ  وئ     وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ     ۆئ  
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئىئ  ىئ  ىئ    ی     ی  ی  ی  چ ]المؤمنون: من اآلية27[.

وقال لنبي�ه لوط صلى للاهَّ عليه وسلم: چ ىئ يئ جب    حب خب مب ىب يب 
جت حت  ختمت ىت يت  جث مثىث يث حج مججح مح جخ حخمخچ ]هود:81[.

فلو قال قائل من الطبائعيني املالحدة أن ما حصل من هذه الكوارث إن هي إال ظواهر 
كوني�ة طبيعية كاألعاصري والرباكني واالنهيارات األرضية والزالزل .. إلخ، نقول له: وكيف 
علم األنبي�اء وأتب�اعهم بوقت حدوث هذه الرباكني والزالزل حىت يرجوا من األماكن اليت 
حصلت فيها وينجوا من الهالك قبل وقوعه؟. واجلواب: أن للاهَّ عز وجل الذي ال يعلم جنوده 

إال هو هو الذي أعلمهم بالوقت املحدد للعذاب وأمرهم باخلروج من مكانه قبل نزوله.

ونقــول لهــؤالء الماديني: إن العلم احلديث بكــل أجهزتــه وتقني�اتــه ومراصده ال 
يستطيع أن يعلم مىت حتدث الزالزل والرباكني واالنهيارات، وإنما تبهتهم فال يستطيعون 
ردها وال هم ينظرون. ولو قال إنه يمكن أن يعلموا بآالت الرصد بعض التوقعات للرياح 
أو األمطــار أو األعاصري، فنقول لهم: وأين هذه األجهــزة ألنبي�اء للاهَّ تعاىل حىت يعلموا بها 
قرب العذاب فيخرجــوا؛ إنه ال علم لهم إال مــن للاهَّ العزيز الرحيم الــذي ال ملجأ منه إال 

إليه، وال عاصم من أمره إال من رحم.

اآلية العشرون: إهالك أصحاب الفيل حبجارة من سجيل :

ڳ   ڳ  ڳ   گ   گ   گ  گ  ک   ک   ک   ک   ڑ   چ  تعــاىل:  للاهَّ  قــال 
ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ     

ہہ   چ ]الفيل:5-1[.
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ثبت يف الصحيحني أن رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم قال يوم فتح مكة: »إن 
للاهَّ حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رســوله واملؤمنني، وإنها عادت حرمتها اليوم 

كحرمتها باألمس، أال فليبلغ الشاهد الغائب« .

وجاء يف قصة صلح احلديبي�ة الطويل: » حىت إذا كان بالثني�ة اليت يهبط عليهم منها 
بركت به راحلته، فقال الناس: َحْل َحل. فأحلت«. فقالوا: خألت القصواء. فقال النب 
صلى للاهَّ عليه وسلم: »ما خألت القصواء وما ذاك لها خبلق، ولكن حبسها حابس الفيل 

.. احلديث«. ]البخاري[

وأخرج ابن املنذر، واحلاكم وصححه، أبو نعيم، والبيهقي عن ابن عباس ريض للاهَّ 
عنــه قال: »أقبل أصحاب الفيل حىت إذا دنوا من مكة اســتقبلهم عبــد املطلب فقال 
مللكهم: ما جاء بك إلين�ا؟ أال بعثت فنأتيك بكل يشء أردت؟ فقال: أخربت بهذا البيت 
الذي ال يدخله أحد إال أمن، فجئت أخيــف أهله، فقال: إنا نأتيك بكل يشء تريد فارجع، 
ف عبد املطلب، فقــام على جبل  فــأىب أن يرجــع إال أن يدخلــه، وانطلق يســري حنوه، وختلهَّ
هم إن لكل إله حالاًل فامنع حاللك، ال  فقال: ال أشهد مهلك هذا البيت وأهله. ثم قال: اللهَّ
هم فإن فعلت فأمر ما بدا لك. فأقبلت مثل السحابة من  يغلنب محالهم أبًدا محالك، اللهَّ
حنو البحر حىت أظلتهم طرًيا أبابي�ل اليت قال للاهَّ ترميهم حبجارة من سجيل، فجعل الفيل 

يعج عًجا، فجعلهم كعصف مأكول«.

وقال اإلمام ابن كثري - رحمه للاهَّ تعاىل - يف مقدمة تفسري سورة الفيل: »هذه من 
النعــم اليت امنت للاهَّ بها على قريش، فيما صرف عنهم من أصحــاب الفيل، الذين كانوا 
، وأرغم آنافهم، وخيب  قد عزمــوا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم للاهَّ
سعيهم، وأضل عملهم، وَرّدهم بشر خيب�ة. وكانوا قوًما نصارى، وكان دينهم إذ ذاك أقرب 
حااًل مما كان عليه قريش من عبادة األوثان. ولكن كان هذا من باب اإلرهاص والتوطئة 
ملبعــث رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم؛ فإنه يف ذلك العــام ولد على أشــهر األقوال، 
ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على احلبشة خلرييتكم عليهم، 
فه ونعظمه ونوقره ببعثة النــب األيم محمد  شــرِّ ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنخُ

صلوات للاهَّ وسالمه عليه خاتم األنبي�اء« أهـ
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واملعجزات كثرية  وإليك بعض النصوص لبعض ما تقدم وغريه : 

من معجزات النب صلى للاهَّ عليه وسلم معجزة اإلسراء واملعراج، قال للاهَّ عز وجل: 
ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ      پ      پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ ]اإلسراء:1[ .

وقال ســبحانه عن عروجه صلى للاهَّ عليه وســلم إىل الســماء: چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ ]النجم:18-12[ .
فآية سورة اإلسراء فيها ذكر مســراه صلى للاهَّ عليه وسلم من املســجد احلرام إىل 
املســجد األقص يف ليلة واحده. وآيات ســورة النجم فيها ذكر عروجه صلى للاهَّ عليه 

وسلم إىل السماء ورؤيت�ه من آيات للاهَّ الكربى.

وقد جاء عند اإلمام مسلم وغريه ذكر خرب اإلسراء واملعراج بطوله؛ حيث قال رحمه 
للاهَّ تعاىل: حدثن�ا شــيب�ان بن فروخ، حدثن�ا حماد بن ســلمة، حدثن�ا ثابت البن�اين عن أنس 
اق - وهــو دابٌة أبيض  تيتخُ بالربخُ

خُ
بن مالك؛ أن رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم قــال: »أ

طويــل فــوق احلمــار ودون البغــل، يضع حافــره عند منتهى طرفه - قال: فركبت�ه حىت 
أتيت بيت املقدس. قال: فربطته باحللقة اليت يربط بها األنبي�اء. قال: ثم دخلت املسجد 
فصليت فيه ركعتني. ثم خرجت فجاءين جبريل عليه الســالم بإناء من خمــر وإناء من 
لنب، فاخرتت اللنب. فقال جبريل صلى للاهَّ عليه وســلم: اخرتت الفطرة. ثم عرج بن�ا إىل 
السماء فاســتفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. 
تــح لنا، فإذا أنا بآدم، فرحب يب ودعا يل خبري.  فخُ

َ
عث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ف قيــل: وقد بخُ

ثــم عــرج بن�ا إىل الســماء الثاني�ة فاســتفتح جبريل عليه الســالم. فقيــل: من أنت؟ قال: 
عث إليه. ففتح  عث إليــه؟ قال: قد بخُ جبريــل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بخُ
لنا فإذا أنا بابين اخلالة عيىس ابن مريم، وحيىي بن زكريا صلوات للاهَّ عليهما. فرحبا ودعوا 
يل خبــري. ثم عرج يب إىل الســماء الثالثة فاســتفتح جبريل. فقيــل: من أنت؟ قال: جبريل. 
عث  عث إليه؟ قال: قد بخُ قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى للاهَّ عليه وسلم. قيل: وقد بخُ
ســن،  عطي شــطر احلخُ

خُ
إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوســف صلى للاهَّ عليه وســلم؛ إذا هو قد أ
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فرحــب يب ودعا يل خبري. ثم عرج بن�ا إىل الســماء الرابعة. فاســتفتح جبريل عليه الســالم. 
عث إليه؟  قيــل: من هــذا؟ قــال: جبريــل. قيل: ومن معك؟ قــال: محمد. قــال: وقــد بخُ
عث إليه. ففتح لنــا فإذا أنا بإدريــس. فرحب ودعا يل خبري؛ قــال للاهَّ عز وجل: قــال: قــد بخُ

 

چ ڍ  ڍ  ڌڌ چ ]مريم:57[ . ثم عرج بن�ا إىل الســماء اخلامسة، فاستفتح جبريل. 
عث إليه؟ قال: قد  قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل وقد بخُ
عــث إليه. ففتح لنا فــإذا أنا بهارون صلى للاهَّ عليه وســلم. فرحب ودعا يل خبري. ثم عرج  بخُ
بن�ا إىل الســماء السادســة. فاســتفتح جبريل عليه الســالم. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. 
عث إليه؟ قال: قد بعث إليــه. ففتح لنا فإذا  قيــل: ومن معك؟ قال: محمــد. قيل: وقد بخُ
أنــا بموىس صلــى للاهَّ عليه وســلم. فرحب ودعا يل خبري. ثم عرج يب إىل الســماء الســابعة 
فاســتفتح جبريل. فقيل: من هذا، قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى للاهَّ 
عليه وســلم قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لنا فــإذا أنا بإبراهيم صلى للاهَّ 
عليه وسلم، مسنًدا ظهره إىل البيت املعمور، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ال 
يعودون إليه. ثم ذهب يب إىل ســدرة املنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقالل. 
قال: فلما غشــيها من أمر للاهَّ ما غيش تغريت. فما أحٌد من خلق للاهَّ يســتطيع أن ينعتها 
من حسنها. فأوىح للاهَّ إيلهَّ ما أوىح، ففرض عليهَّ خمسني صالة يف كل يوم وليلة، فزنلت إىل 
متك؟ قلت: خمسني صالة. قال: 

خُ
ك على أ موىس صلى للاهَّ عليه وسلم فقال: ما فرض ربخُ

طيقون ذلك، فإين قد بلوت بين إسرائي�ل  ك فاسألهخُ التخفيف؛ فإن أمتك ال يخُ ارجع إىل ربِّ
مــيت. فَحطهَّ عين خمًســا. 

خُ
! خفف على أ ــم. قــال: فرجعــت إىل ريب فقلت: يا َربِّ هخُ وخربتخُ

طيقون ذلك فارجع إىل ربك  : حط عين خمًسا. قال: إن أمتك ال يخُ فرجعت إىل موىس فقلتخُ
فاسألهخُ التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بني ريب تب�ارك وتعاىل وبني موىس عليه السالم حىت 
قال: يا محمد! إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة؛ لكل صالة عشٌر فذلك خمسون صالة. 
تبت له عشًرا. ومن هم بسيئ�ة  تبت له حسنة، فإن عملها كخُ ومن هم حبسنٍة فلم يعملها كخُ
تبت سيئ�ة واحدة. قال: فزنلتخُ حىت انتهيتخُ إىل  كتب شيًئ�ا. فإن عملها كخُ فلم يعملها لم تخُ
موىس صلى للاهَّ عليه وسلم فأخربته. فقال: ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول 
: قد رجعت إىل ريب حىت استحييت منه«  ]صحيح مسلم  للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم: فقلتخُ

كتاب اإليمان  باب اإلسراء برسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه سلم  احلديثـ  )162([ .
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ومن معجزاته  كذلك :  أنه شق القمر ألهل مكة نصفني حىت رأوا حراء من بينهما 
يروي اإلمامان اجلليالن البخاري ومسلم رحمهما للاهَّ عن أنس بن مالك ريض للاهَّ عنه: 
أن أهل مكة سألوا رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقني 

حىت رأوا حراء بينهما .

وعــن مســعود ريض للاهَّ عنه قــال : )انفلق القمر وحنن مع الرســول صلى للاهَّ عليه 
وسلم فصار فلقتني : فلقه من وراء اجلبل وفلقه دونه : فقال رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه 

وسلم : اشهدوا (

دًا ومعه أبو  حخُ
خُ
عــن أنس ريض للاهَّ عنه قــال : )صعد النبُّ -صلى للاهَّ عليه ســلم- أ

بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه النبُّ -صلى للاهَّ عليه سلم- برجله وقال: أثبت 
أحد، فإنما عليك نبٌّ وصديٌق وشهيدان( ]البخاري )3675([

وعــن جابــر بن عبــد للاهَّ - ريض للاهَّ عنه- قال: ) ســرنا مع رســول للاهَّ - صلى للاهَّ 
عليه ســلم - حىت إذا نزلنا واديًا أفيح فذهب رســول للاهَّ - صلى للاهَّ عليه سلم - يقيض 
حاجته، فاتبعته بإداوٍة من ماء  فنظر فلم يَر شيئ�ًا يسترت به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي 
فانطلق رسولخُ للاهَّ - صلى للاهَّ عليه سلم - إىل إحداهما  فأخذ بغصٍن من أغصانها فقال: 
( فانقادت معه كالبعري املخشــوش الذي يصانع قائده حىت أىت إىل  )انقادي علي بإذن للاهَّ
الشــجرة األخــرى فأخذ بغصن مــن أغصانها وقال: )انقــادي عليهَّ بــإذن للاهَّ -تعاىل-(. 
صانع قائده كذلك، حىت إذا كان باملنصف مما  فانقادت معه كالبعري املخشوش الذي يخُ
( فالتأمتــا قال جابر:  بينهمــا ألم بينهمــا )يعين جمعهما(: فقــال: )التئما علــيهَّ بإذن للاهَّ
فخرجتخُ أحضر مخافة أن حيس رســول للاهَّ - صلى للاهَّ عليه سلم - بقريب فيبتعد وقال 
محمد ابن عباد فيتبعد فجلســت أحدث نفــس  فحانت مين لفتٌة فإذا أنا برســول للاهَّ 
لُّ واحدة منهما على  قباًل وإذا الشجرتان قد افرتقتا، فقامت كخُ -صلى للاهَّ عليه ســلم - مخُ
ساٍق  فرأيت رسوَل للاهَّ - صلى للاهَّ عليه سلم - وقف وقفًة  فقال برأسه هكذا يمين�ًا 

وشمااًل( ] أخرجه مسلم   )4/ 2307( )3014([ .

عــن ابــن عباس -ريض للاهَّ تعاىل عنهمــا- قال : )جاء أعرايب إىل رســول للاهَّ صلى للاهَّ 
عليه وسلم قال : بما أعرف أنك رسول للاهَّ ؟ قال : ) أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه 
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النخلة أتشهد أين رسول للاهَّ ؟( قال : نعم قال : فدعا العذق فجعل العذق يزنل من النخلة 
حىت ســقط يف األرض، فجعل ينقز حىت أىت رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم، ثم قال له: 
)ارجع(، فرجع حىت عاد إىل مكانه . فقال : أشهد أنك رسول للاهَّ وآمــن( ]صحيح : رواه البيهقي 
يف الدالئل )15/6(، واحلاكم يف املستدرك )62/2.( وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يرجاه[ .

وعن عبد للاهَّ بن جعفر ريض للاهَّ عنهما قال: ) أردفين)حملين( رسول للاهَّ صلى للاهَّ 
عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إيل حديث�ا ال أخرب به أحدا أبدا، وكان رسول للاهَّ صلى 
للا عليه وسلم أحب ما استرت به يف حاجته هدف أو حائش خنل)مجموعة(، فدخل يوما 
حائطا)بســتانا( من حيطــان األنصار، فإذا جمل قد أتاه فجرجــر وذرفت عين�اه، قال َبْهز 
وعفان : فلما رأى النبهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم َحنهَّ وذرفت عين�اه، فمسح رسول للا صلى 
راه)ظهره وأذني�ه( فسكن، فقال: من صاحب اجلمل؟، فجاء 

ْ
للاهَّ عليه وسلم َسَراته وِذف

، فقال صلى للاهَّ عليه وســلم أما تتقي للاهَّ يف  فىت من األنصار فقال: هو يل يا رســول للاهَّ
، إنه شكا إيل أنك جتيعه وتدئب�ه )تتعبه( ( ] أحمد [ . هذه البهيمة اليت ملككها للاهَّ

نهَّ النب - صلى للاهَّ عليه ســلم- كان يطب إىل جذع 
َ
عن جابر -ريض للاهَّ عنه- أ

نع له جزع اجلذعخُ فحنهَّ له كما  ا فارق اجلذع وغدا إىل املنرب الذي صخُ ذ له منرب فلمهَّ
خُ

خنلة فاخت
وار الثور  ويف لفظ : فصاحت النخلــة  صياح الصب حىت  حتن الناقة ويف لفظ فخار كخخُ
تصدع وانشــق فزنل النبُّ - صلى للاهَّ عليه وسلم- فاحتضنه، فجعلت تنئ أننَي الصب 
ن فسكن، قال النب - صلى للاهَّ عليه وسلم-: )لو لم أحتضنه حلنهَّ إىل يوم  سكهَّ الذي يخُ
فارق شــيئ�ًا إال  القيامة( وقال: )ال تلوموه، فإنهَّ رســول للاهَّ -صلى للاهَّ عليه وســلم - ال يخُ

وجد( ]أخرجه البخاري )2/ 397( رقم ) 918( [ . ولقد أبدع من قال:

هَدا فكـانت إلهــداء السالم له يخُ هخُ   بهَّ مِد حخُ وألقى له الرحمن يف اجلخُ
مِّ إذ جتـــدخُ الفـقـــــَدا

خُ
فأنهَّ أنـنَي األ و فارق جذعًا كان يطـب عنــده  

أما حنـن أوىل أن حنــــنهَّ له َوْجــدا حين إليه اجلذع يا قـومخُ هـــــكـذا  
عـــدا ْن نطيق لـه بخُ

َ
فلـيس وفــاًء أ عَد سـاعة   طق بخُ إذا كان جذٌع لم يخُ
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وعن علي بن طالب - ريض للاهَّ عنه - قال: ) كنا مع النب - صلى للاهَّ عليه وسلم- 
بمكة، فخرجنا معه يف بعض نواحيها، فمررنا بني اجلبال والشجر، فلم نمر بشجرة وال 
( ] رواه الرتمذي وحســنه، واحلاكم وصححه، وأقره  جبل، إال قال: الســالم عليك يا رســول للاهَّ

الذهب وصححه األلباين  يف الصحيحة[  .

وعن جابر بن سمرة -ريض للاهَّ عنه– قال: قال رسول للاهَّ -صلى للاهَّ عليه وسلم-: 
)إين ألعرف حجرًا بمكة كان يسلم عليهَّ قبل أن أبعث، إين ألعرفه اآلن( ]رواه مسلم 26[

عن عبد للاهَّ بن مســعود ريض للاهَّ عنه قال: )كنا نعد اآليات بركه وأنتم تعدونها 
ختويفا كنا مع رسول للاهَّ -صلى ا للهَّ عليه وسلم -  يف سفر . فقل الماء  فقال: اطلبوا 
فضلــه مــن ماء “ فجاءوا بإناء فيه ماء قليل  فأدخل يده يف  اإلناء  ثم قال: ح على الطهور 
املبارك  والربكة من للاهَّ “ فلقد رأيت الماء ينبع من بني أصابع رسول للاهَّ -صلى للاهَّ 

عليه وسلم- ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ( ]رواه البخاري[ .

وما حدث يوم احلديبي�ة، فيما رواه الصحايب اجلليل جابر بن عبد للاهَّ ريض للاهَّ عنهما 
قال: ) عطش الناس يوم احلديبي�ة والنب صلى للاهَّ عليه وســلم بني يديه ركوة- إناء 
من جلد-، فتوضأ، فجهش-أســرع- الناس حنوه، فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء 
نتوضأ وال نشرب إال ما بني يديك، فوضع يده يف الركوة، فجعل الماء يثور بني أصابعه 
كأمثال العيون، فشــربن�ا، وتوضأنا، قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا 

خمس عشرة مائة ( ]متفق عليه، واللفظ للبخاري[ .

وما رواه  الصحايب اجلليل عبد للاهَّ بن مسعود ريض للاهَّ عنه، قال: ) كنا نعد اآليات 
بركة، وأنتم تعدونها ختويفًا، كنا مع رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم يف سفٍر، فقل الماء، 
فقــال: اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناٍء فيه ماء قليل، فأدخل يده يف اإلناء، ثم قال: ح 
، فلقد رأيت الماء ينبع من بني أصابع رسول للاهَّ  على الطهور املبارك، والربكة من للاهَّ

صلى للاهَّ عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ( ]رواه مسلم[ .

وروى البخاري من حديِث ابن مسعوٍد قال : كنا نأكل مع النب صلى للاهَّ عليه وسلم 
الطعام وحننخُ نسمعخُ تسبيَح الطعاِم.
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قــال اإلمام النووي معلًقــا على هذا احلديث: فيه معجزة له صلى للاهَّ عليه وســلم 
ويف هــذا إثب�ات التميزي يف بعض اجلمادات وهــو موافق لقوله تعــاىل يف احلجارة: چ  ڭ   
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  چ ]البق�������رة:74[ . وقولــه تعاىل: چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ  

]اإلسراء:44[.

إن النب - صلى للاهَّ عليه ســلم- له مواقف مع اجلمادات وأحداث كثرية  فاجلذع 
ح يف كفه  والشجر ختط األرض استجابة لطلبه الماء ينبع  سبِّ حين على فراقه  واحلص يخُ
م عليه واجلبل يثبت من االضطراب به وبصاحبي�ه  فهي  ســلِّ من بني أصابعه  واحلجر يخُ
معجزات  لصاحب الرسالة  وأدلة واضحة على صدق نبوته واملعجزات كثرية  وما تقدم 

فإنما هو نزر يسري .

ويف هذه املعجزات النبوية إشــارة واضحة بيّن�ة، وداللة عظيمة شــاهدة على تأيي�د 
للاهَّ سبحانه لرسوله صلى للاهَّ عليه وسلم، إذ كان لهذه املعجزات وأمثالها من املعجزات 
النبويــة األثــر البالغ يف زيــادة اإليمان، وقــوة التعلق بالواحــد الديان من قبــل الصحابة 
الكرام ريض للاهَّ عنهم أجمعني، وخاصة أنهم كانوا يف ظروف صعبة، نتيجة صراعهم 
مع أهل الباطل من املشــركني واليهود واملنافقني، فكانت مثل هذه احلوادث عونًا لهم، 
وزادًا إيماني�ا قويًا، إضافة إىل ما ترتكه مثل هذه املعجزات من أثٍر يف نفوس الكافرين 
واملعانديــن، وتلفت االنتبــ�اه إىل أن للاهَّ هو القوي القادر، الــذي ال يعجزه يشء يف األرض 
وال يف السماء، فسبحان من لم يقدره العباد حق قدره، ولم يعبده العباد حق العبادة، وهو 

الغفور الرحيم، واحلمد للهَّ رب العاملني .

وقفات مع آيات يف قدرة للاهَّ وقوته وعظمته وجربوته

چ ڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ ]الفتح:4[، چ ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  چ ]المدثر:31[، 
خت            حت   يبجت   ىب    مب   خب   حب   جب    يئ    ىئ   مئ    حئ      جئ   ی     ی   ی   ی   چ 
 مت  ىت        يت  جث   مث  ىث  يث   حج  مججح  مح     جخ   حخ  مخ  جس   چ ]فاط�������ر:44[،

چ جث  مث  ىث  يث   حج  مج  جح   چ ]الكهف:45[

إخــواين  وما ترون أو ما تســمعون من حبار وشــموس وأقمار  وجبال ونار وفيضانات  
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وأوبئــ�ة وزالزل وســيول ورياح  وأعاصري وأمطــار وهواء وغبار وظلمة فــاللهَّ هو املدبر لها 
املتصرف فيها بل يف الكون كله  وللاهَّ ما نزلت قطرة من السماء وال طارت ذرة  وال حترك 

غبار  وال سكن يف الكون ما سكن إال بعلم للاهَّ وقدرته ومشــيئت�ه  وإرادته چ ائ  ەئ  
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  
حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          حت  خت   چ ]األنع�������ام:59[ وللاهَّ نتحدى 
مخلوقا مهما كان أن يمنع قطرة أو يزنل قطرة  أو حيجب الشــمس أو القمر أو الرياح أو 
 الســحاب  أو يقدم فيها أو يؤخــر  وللاهَّ إنه لعاجــز لعاجز  لعاجز ويعجز بــل عجز وعاجز 

چ ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ ]األعراف:54[ .

ومهمــا ارتقى البشــر يف علومهم ودرجاتهم؛ من رســل وأنبي�اء وعلمــاء وغريهم؛ فلن 
، ولن يستطيع أحد منهم أن يعلم شيئ�ًا  ة من علوم للاهَّ تكون تلك العلوم إال كمثقال ذرهَّ
ا انفرد للاهَّ تعاىل بعلمه كعلم الســاعة، ووقت نزول املطر ومكانه ومقداره، وعلم  ممهَّ
كــلِّ ما يكنُّ يف األرحام من أوصاف وطبائع وغري ذلك من خصوصيــات كلِّ نفس، وعلم 

املستقبل، وعلم آجال الناس.

مألت كل يشء عظمته وقهر كل يشء ملكه  وأحاط بكل يشء علمه  بي�ده مقاليد 
األمور وتصريف األحوال 

ســبحان للاهَّ ما أعظمه شــديد القهر، علّي القدر، املتكرب، زب ۀ ۀ  ہ ہ  ہرب 
]الب�������روج:12[ چ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ      ىئ  چ ]ه�������ود:107[ مــن الــذي أرغم أنوف الطغاة 
عداه، ومن الذي خفض رؤوس الظلمة ســواه، أهلك الفراعنة، وكسر األكاسرة، وقصر 
األقاصرة، ومزق اجلبابرة، شمخت عاد واستكربت، واغرتت وعلى العظيم تأّلت، وقالوا 

من أشــد منا قــوة فأجابهم للاهَّ قــواًل وفعــاًل: چ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ے   ھ       ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ       ڻ   ڻ   ڻڻ  
ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ     ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  چ ]فصل�������ت:15-16[ . وللاهَّ 
لقــد أذيقوا عذاب اخلزي لقد انتشــر خزيهــم يف األمم إىل هذه األمة الــيت هي آخر األمم 
سخر للاهَّ عليهم هذه الريح سبعة أيام وثماني�ة أيام حسوما ابت�دأت يف صباح اليوم األول 
وانتهت بغروب شــمس اليوم الثامن تــزنع الناس من أســواقهم وبيوتهم ثــم تطرحهم 



135

يف األرض فأصبحــوا كأنهم أعجاز خنل منقعر خاوية ال يرى إال مســاكنهم هذا وهم من 
أشد الناس بأسا وأعتاهم قلوبا أهلكوا بالريح اللطيفة لكن لما سخرها للاهَّ عليهم ولم 

يسخرها لهم صارت عنيفة عقيمة مدمرة .

تدبر مصارع األمم يف كتاب للاهَّ جتد : أن للاهَّ لم يهلك أمة إال وهي يف حال قوتها 
وجربوتها! فهل تستطيع أن تورد أمثلة على ذلك من كتاب للا تعاىل؟ أهلك للاهَّ عادا 
وهي ذات العماد اليت لم يلق مثلها يف البالد، حىت قالوا: من أشد منا قوة، وأهلك ثمود 
الذين جابوا الصخر بالواد، فنحتوا اجلبال وبنوا املصانع، وأهلك فرعون ذا األوتاد الذي 
قال: أنا ربكم األعلى، وأراد صرحا يبلغ به الســماء، وكل هؤالء دمرهم للاهَّ يف قمة قوتهم 

وجربوتهم! ]د. سفر احلوايل- ج. تدبر[

وعن أنس بن مالك، أن رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم بعث رجال مّرة إىل رجل من 
فراعنــة العرب، فقال: “اذهب فادعه يل”، فقال: يا رســول للاهَّ إنه أعىت من ذلك، قال: 
، قال: وما للاهَّ أمن ذهب  “اذهب فادعه يل”، قال: فذهب إليه فقال: يدعوك رسول للاهَّ
هــو أو من فضــة أو من حناس؟ قــال فرجع إىل رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم فأخربه، 
وقــال: قد أخربتك أنه أعىت من ذلك، قال يل كذا وكذا، فقال: “ارجع إليه الثاني�ة فادعه”، 
فرجع إليه، فأعاد عليه مثل الكالم األول، فرجع إىل النّب صلى للاهَّ عليه وســلم فأخربه، 
فقال: “ارجع إليه”، فرجع الثالثة فأعاد عليه ذلك الكالم، فبينما هو يكلمين إذ بعثت إليه 
سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه، فأنـزل للاهَّ تعاىل: 
يئجبرب  ىئ  مئ   حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ    ىئ  ىئ  ېئ  زب 
]الرعد:13[ .  ] قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يف كتابه “ الصحيح املسند من أسباب الزنول “ )ص121 

(:بعد ذكره للحديث وطرقه : ] فعلى هذا فاالعتماد على الطريق األوىل وهي ترتقي إىل احلجية وللاهَّ أعلم [ .

أخــذ للاهَّ آل فرعون بالســنني ونقص من الثمرات وأرســل عليهــم الطوفان فأغرق 
بذورهم يف باطن األرض  واجلراد فأكل أشجارهم وما نبت من زروعهم والقمل فأفسد ما 
ادخروه من قوتهم والضفادع فأفسدت مياههم والدم فأنزف ما يف أبدانهم وأنهك قواهم 
حىت جلأوا إىل موىس وقالوا يا موىس ادع لنا ربك بما عهد عندك لنئ كشفت عنا الرجز 

بدعائك لنؤمنن لك ولرنسلن معك بين إسرائي�ل.
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الهالك الذي أصاب قوم شــعيب، ذكر للاهَّ تعاىل يف سورة األعراف أنه رجفة، وذكر 
يف ســورة هود أنه صيحة، وذكر يف سورة الشعراء أنه عذاب يوم الظلة، فكيف كان 
ذلك؟ اجلواب ويمكن مراجعة آخر قصة هود يف سورة األعراف من ذكر للاهَّ هالك قوم 
شــعيب بالرجفة، والصيحة، والظلة.و قد اجتمع عليهم ذلك كله، أصابهم عذاب يوم 
الظلــة  وهي ســحابة أظلتهم فيها شــرر من نار ولهب ووهج عظيم، ثــم جاءتهم صيحة 

من السماء ورجفة من األرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت األرواح منه”. ]ابن كثري [

منذ أســبوع وخرب حتطم الطائرة الفرنســية فوق األطلس يرتدد يف نشرات األخبار. 
تصور جسما حبجم الطائرة يتفي فجأة، ويبقى البحث عنه أياما!

فأيــن األقمــار الصناعيــة؟ وأين الرادارات؟ إنهــم البشــر مهما بلغوا مــن اإلتقان 
واحلــذق يريهــم للاهَّ ضعفهم وقصورهم. ويريهم -أيضا- آية من آيات عظمته يف مثل 

قولــه: چ   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب   جت  حت  خت   
مت  ىت     يت  جث  مث  ىث   چ ]يونس:61[ ] رسائل تدبر [

تدبر سورة الفيل:  كم يف هذه السورة من داللة على قدرة للاهَّ وعظمته!

طيــور صغرية ألقت حجارة حبجم احلمصــة، على رجال، وأفيال عظيمة، فصارت 
: چۀ  ہ  ہ  ہ   چ أي: كــزرع أكلته الدواب، ووطئت�ه  إىل ما قاله للاهَّ

بأقدامها حىت تفتت! ] رسائل تدبر [ .

وهــا هــي أمم الغرب اليــوم تتفاخــر بما وصلت إليه جيوشــها مــن خربات عالية، 
وتدريب�ات قتالية داهية على كافــة األســلحة املصنوعة، والتقني�ات املشــروعة وغري 
املشــروعة، بــل وتعالت على أمــم األرض جميعهــا - وخباصــة أمة اإلســالم - مغرورة 
بتكنولوجياتها الفتاكة، وقذائفها الدكاكة؛ اليت بلغت مدًى لم تبلغه أي أمة من األمم 
قبلها يف تصوراتها المادية البحتة، مما كان مدعاة لها إىل الغطرسة والعنجهية، وإمالء 
شــروطها علــى دول العالــم اإلســاليم بقــوة احلديد والنــار، وعظمت يف قلوب بعض 
املســلمني حىت أصبح يشــاها أكر من اجلبار املنتقم، وخضع لها من خضع، وركع 

لشروطها من ركع وللاهَّ املستعان.
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ونىس هؤالء أو تن�اســوا أن هناك قوة أعظم من قوى أمم  الكفر مجتمعة لو استن�دوا 
إليها، أو استمدوا منها؛ مللكوا الشرق والغرب: فـ چ  ڳ  ڳ  ڳ  چ ]البقرة:165[، چڃ     
 ڃ  ڃ  چ  چ  چ ]الح�������ج:7[، إنهــا قــوة جنودهــا چ  ڃ  چ   چ، ومــع هــذا 

فـ چۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  چ ]المدثر:31[.

فماذا عىس الغرب أن تنفعه تكنولوجياته املتحضرة، وأســلحته الفتاكة، وجيوشــه 
اجلرارة؛ أمام جند للاهَّ اليت ليس لها حصر، وال يعرف لها عد.

مــاذا جتدي قنابلــه النووية، وقذائفــه العنقودية اليت أرهبوا بها العالــم، وأخافوا بها 
األمم؛ أمام جند للاهَّ اليت مألت السموات واألرض؟.

ماذا تصنع طائراته النفاثة، ومراكبه القذافة؟ إذا وقف أمامها جنود ربك: چ ۋ  ۋ      
ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  چ ]المدثر:31[ .

إن للاهَّ ســبحانه قــادر يف ملحــة بصــر، وخطفــة بــرق؛ أن يســاوي عايل هــذه األرض 
ببطحائها، ويوازي جبالها الشامخة برمضائها، بأمره فأمره بعد الكاف والنون چ ائ    

ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   چ  ]يس:82[.
أو يسلط جندي من جنوده على من يشاء  چ   حت  خت   مت  ىت        يت  جث   مث  ىث  

يث   حج  مججح  مح     جخ  حخ  مخ  جس   چ  ]فاطر:44[.
، فهذه جنوده عرب األزمان قد سلطها على كثري من األمم، لم تملك يف دفعها شيئ�ًا، ولم 

، والقضية چ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  ]محمد:4[.   تســتطع لها ممانعة، فاجلند جند للاهَّ
چ ڃ  ڃ  چ چچ  چ ]الفتح:4[. فمن جنده املالئكة الكرام، والسماوات 
الســبع مآلى بهم فيبعث للاهَّ - عز وجل - مالئكته مجندين مع أوليائه املؤمنني ليحقق 

بهم النصر املبني عند التقاء الصفني، ودوران رىح احلرب يقول سبحانه: چ ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ  ]األنفال:12[.
يقول أبو أمامة بن سهل بن حنيف: قال أيب: “يا بين لقد رأيتن�ا يوم بدر وإن أحدنا ليشري 
بسيفه إىل رأس املشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه  السيف ]الدر املنثور )33/4([.



138

ومعلوم أن جبريل - عليه الســالم - كان يتزنل مع غريه من املالئكة يف غزوات النب - 
صلى للاهَّ عليه وسلم - كما يف بدر وأحد واألحزاب؛ ليسانده ويعضده يف قتاله ضد أعدائه، 
يقول شيب�ة: خرجت مع رسول للاهَّ - صلى للاهَّ عليه وسلم - وللاهَّ ما أخرجين إسالم؛ ولكن 
أنفت أن تظهر هوازن على قريش، فقلت وأنا واقف معه: يا رســول للاهَّ - صلى للاهَّ عليه 
وسلم - إين أرى خياًل بلقًا، قال: )يا  شيب�ة إنه ال يراها إال كافر - يعين املالئكة -( فضرب 

.])1 هم اهد شيب�ة( فعل ذلك ثالثًا ..” ]دالئل النبوة )46/5 يده على صدري ثم قال: )اللهَّ

ولذلك كان أصحاب النب - صلى للاهَّ عليه وسلم - يعرفون قتي�ل املالئكة ببن�انه؛ 
ألن املالئكة تضرب بن�انه يقول سبحانه: چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ ]األنفال:12[.

َرون وكيف الســبي�ل لقتال جنود  ومع أن املالئكة جنود للاهَّ - عز وجل - إال أنهم ال يخُ
، وهم مــن جند للاهَّ - عز وجل - زب ۓ ۓ   ون، وهذا من قدرة للاهَّ َشــاَهدخُ ــَرون، وال يخُ ال يخُ

ڭ ڭرب ]الفتح:7[ .

ومن جند للاهَّ - تعاىل - الرعب كما قال ســبحانه: زبگ گ ڳ ڳ ڳ      
ڳ رب ]األنفال:12[ .

وهذا الرعب والهلع قذفه للاهَّ يف قلوب يهود بين النظري الذين  تمالئوا مع األحزاب، 
وجاء ذكره يف القرآن يف موطنني:

گ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  زب  األحــزاب  ســورة  يف  األول 
گ گ گ ڳ     ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ رب ]األحزاب:26[.

والثاين يف سورة احلشر زب ڳ ڳ      ڳ ڱ ڱ       ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻڻ ۀ 
ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭڭ ۇ  ۇ 
ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ     ۅ ۉ ۉ ې رب ]الحشر:2[.

ولقــد خص ســبحانه هذا اجلندي لنبيــ�ه محمد - صلى للاهَّ عليه وســلم - من بني 
ســائر األنبيــ�اء جاء عن جابــر - ريض للاهَّ عنه - أن النب - صلى للاهَّ عليه وســلم - قال: 
 )أعطيت خمســًا لــم يعطهن أحــد من األنبي�اء قبلي: نصرت بالرعب مســرية شــهر، (

]رواه البخاري برقم )419( ومسلم برقم )810([.
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ولعلنا نلمس أثره جيدًا يف أمم الكفر عامة ويف أمة يهود خاصة، فبالرغم من ترسانتهم 
ـرون فزعًا عند طلقة رصاصة، فإذا أصيب العدو بالرعب فإنه ال  املدمــرة؛ إال أنهم يتطاـي

نصر له حباٍل من األحوال زب ۓ ۓ  ڭ ڭرب ]الفتح:7[.

ومــن جنــد للاهَّ - عز وجــل - الريح: وقد أهلك للاهَّ - عز وجل - بها قــوم عاد الذي 
اغرتوا بقوتهم فقالوا يف غرور وكرب يربنا العليم سبحانه عنهم: زب ژ ژ ڑ 
ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک     ک  ڑ   
ڻ ۀ     ۀ رب ]فصلت:15[ ، فكان اجلــزاء جرآء عتوهــم زب ہ ہ ہ 
ۆ  ۆ    ۇۇ  ڭ     ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ      ھ  ھ   ھ  ہ 

ۈ ۈ رب  ]فصلت:16[.
فلمــا رأوا مقدماتهــا زب ڑ ڑ ک کک  رب ]األحق�������اف:24[ فــرد للاهَّ عليهم بقوله: 
ر العظيــم بقدرته  زبک گ  گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ رب ]األحق�������اف:24[ فســخهَّ

هذه الريــح عليهم زب  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ      ېئ ېئ 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  رب ]الحاقة:8-7[ .

وسلط للاهَّ الريح على األحزاب املتحزبة على النب - صلى للاهَّ عليه وسلم - كما 
قــال ســبحانه: زب ہ ہ ہ رب  يقــول مجاهد - رحمه للاهَّ -: »ســلط للاهَّ عليهم 
الريــح فكفأت قدورهم، ونزعت خيامهم حىت أظعنتهم«، فكانت ال تقيم لهم بن�اء، حىت 
قال بعضهم لبعض: »إنه ال يمكن أن يكون لكم املقام، فهلموا واذهبوا وارتحلوا فإنا 

مرحتلون«، وهكذا تكون الريح من جند للاهَّ زب ڃ ڃ چ  چرب ]الفتح:4[

ومن جند للاهَّ أيضًا الزلزلة وهي على ضربني:

- زلزلة معنوية كما قال جبريل - عليه السالم - لما انتهت معركة األحزاب؛ فجاء 
إىل الرســول - صلى للاهَّ عليه وســلم - فقال: )وقد وضعت السالح؟ فإن املالئكة لم 
تضــع الســالح، اذهــب إىل بين قريظة فــإين ذاهٌب إليهــم فمزلــزٌل بهم( فزلــزل قلوبهم 

باخلوف والفزع والهلع، فأصبحوا مهزومني قبل أن يوضوا املعركة.

- ثم هناك الزلزلة احلقيقية لألرض، فإن للاهَّ - سبحانه وتعاىل - قد يسلط الزلزلة 
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علــى عدونا، فزيلــزل األرض من حتت أقدامهم، فتتســاقط بيوتهــم، وتدمر مصاحلهم، 
وتميد بهم األرض يمنة ويســرة، وقد يأذن ســبحانه لألرض فتخسف بهم، فتفتح فاها 

لتبتلــع أعداءهــا، وهذا ما ملســناه جليًا يف بعض دول الغرب يقول ســبحانه: زب  ڳ ڳ 
ھ  ھ    ھ  ھ    ہہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ          ڱ 
ے ے رب ]الرعد:31[ وهم على الرغم من كل احتي�اطاتهم ملثل هذه الزالزل إال أنهم 

لم يستطيعوا تفاديها، فهي من جند للاهَّ الذي لهزب ڃ چ  چرب ]الفتح:4[.

ومــن جنــد للاهَّ الطوفــان الذي أهلك للاهَّ به قــوم نوح، وجنــا به نوحًا ومــن معه من 
املؤمنني، ولك أن تت�أمل كيف أن للاهَّ - سبحانه وتعاىل - سلط هذا اجلندي الذي سخره 

ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ  زب  العبــاد  ملنفعــة 
ې ې ې ى ى ائ  رب ]النحل:14[ .

على قوم نوح لما كذبوا رسولهم، وأعرضوا عن سبي�ل ربهم؛ فنالوا جزاءهم زب ڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ 
ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک     ک     ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ         ڱ ڱ  ڱ رب ]القمر:16-11[ .
 وبنفس الطوفان هلك طاغية من أكرب طغاة البشــرية إنه فرعون وجنده، الذي ظن 

أنه قد تفرد بالتصرف يف الكون فقال مقولته اخلبيث�ة: زب ک گ   گ گ گ ڳ  
ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ      ڳ 

ۀ ہ ہ رب ]األعراف:127[ .

فماذا كانت النتيجة؟ زب ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀۀ ہ ہ            ہ 
ہ ھ ھ  رب ]القصص:40[ فقولوا يل بربكم: أي قوة على وجه األرض مهما 
بلــغ تقدمها، ومهما بلغت التقني�ة اليت تمتلكها؛ تســتطيع أن تصمد يف وجه مياه عاتي�ة، 
وأمواج متالطمة؛ غطت رؤوس اجلبال، وكم نسمع اليوم عن سفن لدول بلغت قمة 
التطور والتقني�ة البشــرية؛ غرقت يف البحر، فوقفت تلك الدول بكامل تقني�اتها عاجزة 

أمام القدرة اإللهية ال تستطيع أن تصنع شيئ�ًا.
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ومن جند للاهَّ الفيضانات، والرباكني، واحلجارة من ســجيل اليت أنزلهــا للاهَّ -عز 
وجل- على أصحاب الفيل، وكل ما على هذه الكواكب، وما جيري يف الكون يمكن أن 
يكون جندي من جنود للاهَّ مىت شــاء للاهَّ زب ۋ ۋ     ۅ ۅ ۉ       ۉرب ]المدثر:31[ ، وهذه 

كلها مجرد أمثلة.

من هذا االســتعراض السريع يتضح أن للهَّ جنود السماوات واألرض منها ما نعلم 
ومنها ما ال نعلم  ومن جنود السماوات اليت أخربنا بها القرآن الكريم املالئكة وهم خلق من 
نور  ال يراه اإلنســان  وهم من أهل الســماء الذين يزنل للاهَّ ــ تعايل ــ منهم إىل األرض من 

يكلفون بمهام يأمرهم بها للاهَّ .

ومن جند السماء الريح وما حتدثه من عواصف وأعاصري والرعد  والربق   والظلمات 
ومــا يصاحبهــا من مخاطــر    والصيحة   وغضب للاهَّ ــــ تعايل ــــ ولعناته الــيت يزنلها على 

الظاملني من عباده وما يدخل حتت مظلة دائرة السوء من  أمور . 

ومما نعلم من جند للاهَّ يف األرض :  الزالزل  والرباكني  والعواصف واألعاصري  والقحط 
واجلدب واجلفاف   والسيول املغرقة والفيضانات اجلارفة  ومختلف أنواع األمراض 
واألوبئ�ة أما ما ال نعلم من جند للاهَّ فهو أكثـــر من ذلك بكثري ألن الغيوب من حولنا أكر 
مما نعلم بعشــرات املرات ويكفي يف ذلك أن يعرتف علماء الفلك بأن ما يدركونه بكل 
تقني�اتهم املتطورة يف الكون املدرك هو أقل من )10%(  أي أقل من عشر ما هو فعال موجود 
فيه باحلســابات الرياضية والفزييائي�ة الفلكية    من هنا تتضح ومضة اإلعجاز العليم يف 
ـ : زب  ۋ ۋ     ۅ ۅ ۉ       ۉې ې ې ې    ى ى           ائ رب ]المدثر:31[. ـ تب�ارك وتعاىلـ  قول ربن�اـ 

فجنــود للاهَّ - تعاىل-  يف الســماوات واألرض من األمور الغائب�ة عنا - حنن معشــر 
البشر - :  حقيقة كل منها    ووظيفته  والقدرات اليت وهب للاهَّ - سبحانه وتعاىل - إياها 
وللاهَّ يكشــف لنا ما يريد الكشف عنه من أمر جنده الذين ال نعرف لهم كنها وال حصرا 
وال عــدا   وقولــه - تعاىل -  يف مثل هذه األمور الغيبيــ�ة هو القول الفصل   وليس ألحد من 
خلقــه أن جيــادل فيه  أو أن حيــاول معرفة ما حجبه للاهَّ - تعاىل - عنه  فليس له إىل ذلك 

من سبي�ل ..! 
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حينما ادعى البشــر العظمة والتقدم والســيطرة على الكون ومعرفة جل أسراره وأن 
لديهم من القدرات والطاقات واإلمكانات ما يعرفون به كل يشء حيدث أو سيحدث يف 
الكــون، واّدعوا أن ما اخرتعوه من أجهزة األرصاد اليت يعرفون من خاللها أي حدث يمكن 
أن حيدث من زالزل وغريها فيت�الفون الكوارث واإلصابات يف حد زعمهم، فأحبط للاهَّ يف 
هذه احلادثة ما قدروه، وأتاهم ما لم يكونوا حيســبونه بهزة عظيمة وكارثة جســيمة لم 
يعرفوا مثلها ولم حيسبوا حسابها ولم يقدروا لها قدرها، بل لم يتنبئوا بها قبل حدوثها وال 

بلحظات. زب ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ڃ  ڃ چ چ چ چ 
ڇ  ڇ ڇ رب ]النحل:45[، زب ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ   ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ رب ]اإلس�������راء:68[، زب ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ  ڇ ڇ رب ]الملك:16[، زب ٹ ٹ  ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ ڄ ڄ     ڄ 

ڄ ڃ رب ]النمل:65[.

إن هذه اآليات والنذر من الرحمن الرحيم للبشرية لعلهم يتقون ولعلهم يت�ذكرون 
ولعلهم يتضرعون ولعلهم يتعظون، ولكن البشرية حادت عن ربها وطمس على قلوبهم 
فهم ال يبصرون وال يسمعون وال يعلمون، فراحت تنسب هذه العقوبات إىل اجلمادات 
اليت ال تعقل وال تعلم شــيًئ�ا وال تعي وال تملك لنفســها نفًعا وال ضًرا، فيقولون: غضب 

األرض وتمرد الطبيعة.
هذه الكارثة من أعظم الدالئل على عظمة للاهَّ تعاىل إن التفكر واالعتب�ار واالنتفاع 
باملواعــظ مــن صفــات املؤمنــني قــال للاهَّ تعــاىل: زب ەئ ەئ وئ  وئ  رب ]األعلى:10[، 
واملتأمل يف األحداث واملتغريات، وحلول كثري من العقوبات يف هــذا الزمان: من الزالزل، 
واألعاصري والفيضانات، واالنهيارات، واجلفاف واجلدب، واحلوادث املتجددة جيدها 
أمورا عظيمة تزيد يوما بعد يوم، جدير باملســلم أن يأخــذ العربة منها، فما الذي ييفنا أو 

يفزعنا إذا كان للاهَّ - تعاىل - معنا .
وله كل هذه القوى، وجنوده ملء الســموات واألرض، وكيف يتصور أن نهزم، أو 

يتغلب علين�ا أعداؤنا؟ وهو من تكفــل بنصرنا، ودحــر عدونــا زب ے  ے ۓ       ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ   ٴۇ رب ]الصافات:173-171[.

] > أهــ املصدر: منت�ديات بوابة بدر -القسم اإلساليم العام[ .
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يقول تعــاىل زب  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ رب ]األنفال:10[ ، ويقول زب ی ی  ی جئ 
قِّ اَل  ــيِت َظاِهِريَن َعَلى احْلَ مهَّ

خُ
حئ مئرب ]الحج:38[، ويف احلديث :)ال َتَزالخُ َطاِئَفٌة ِمْن أ

ْم َكَذِلَك( ]مسلم192[ . ويقول سبحانه: زب ڱ  ِ َوهخُ ْمرخُ للاهَّ
َ
يِتَ أ

ْ
ْم َحىتهَّ َيأ ْم َمْن َخَذَلهخُ هخُ رُّ َيضخُ

ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ    ڻ ڻ رب]يوسف:90[، ويقول عز من قائل: 
زب ک ک ک ک گ   گ گرب ]الحج:18[

وما حيصل من أعاصري ورياح مدمرة وفيضانات وطوفان مهلك وزلزل قاتلة وحنوها 
فلنا معها وقفات : 

الوقف��ة األوىل : أن الفاعل احلقيقي هو للاهَّ تعاىل وليس الطبيعة ولو كانت نافعة 
أحــدا هذه الطبيعة لنفعت نفســها، فليس للطبيعــة حول وال قوة إال بــإذن للاهَّ وإرادته 

زب ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  فهــو الــذي يــأذن لهــا أن تتنفــس 
ڦڦرب]االنشقاق:5-3[ .

زب ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ   ۈ ۈٴۇ ۋ   ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې  رب ]األنعام:65[ .

قال مجاهد من حتت أرجلكم الرجفة واخلسف، فال تنسب احلوادث للطبيعة وال 
نشــتم الطبيعــة ألنها غري فاعلــة وإنما الفاعل هــو للاهَّ وهو الذي جيعلها ســبب�ا لعذابه أو 

بالئه أو رحمته .

زب ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  
ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ  رب  ]النح�������ل:26[، زب ڦ ڦ ڄ 
ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ    ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ رب ]النحل:46-45[ .
الوقفة الثاني�ة : إن ما يقع يف الكون من أعاصري ورياح مدمرة وفيضانات وطوفان 
مهلــك وزالزل قاتلة وحروب طاحنة للهَّ فيها حكمة بالغة فهي عقاب للمذنبني وابت�الء 
واصطفاء للمؤمنني وعربة للناجني فجعل للاهَّ طوفان نوح عقابا لقومه والريح الصرصر 

عقابا لقوم هود وطوفان موىس عذاب لفرعون وعربة لبين إسرائي�ل .
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الوقفة الثالثة: ال شك أن هناك أقواما أراد للاهَّ عذابهم بهذا الزلزال فإن قلت لم ؟

1- أقول لك هناك من يشــرك باللهَّ ويدعون أن للهَّ ولدًا يف ليلة ميالد املسيح وأن 
، تعاىل للاهَّ عن ذلك، وأقاموا االحتفاالت بهذه الليلة  هذه الليلة  هي ليلة ميالد ابن للاهَّ

فلما ناموا داهمهم العذاب وهم نائمون وقد حذر للاهَّ من هذا االعتقاد فقال :زب ے 
ٴۇ   ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   ې  ې رب ]مريم: 91-88[ .

2- وهنــاك على هــذه الســواحل الذهبي�ة من يمارس أشــد أنــواع احلرام مــن الزنا 
اجلماعي والعالقـات املثلية واللواط وشــرب اخلمور ولعب القمار وكلها معلنة يف أرض 

للاهَّ وحتت سمائه .

3- وهناك دول حتب الربا وتشــجعه وتغذيه وتدعمه وفيه إعالن احلرب مع للاهَّ 
زب ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې 

ې ې رب البقرة: ٢٧٩ .
4- وكثري من هذه املجتمعات تعيش على الرشوة خاصة التجار وأصحاب املصانع 

والفنادق وقد لعن رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم الرايش واملرتيش .

5- وهناك اخلالعة النسائي�ة على الشواطئ .

6- وهنــاك من هو معــرض عن الدين من أبن�اء املســلمني فال يعرف من الدين إال 
اسمه وال من اإلسالم إال رسمه فهو مشغول يف هذه الدني�ا يلهث وراءها .

7- وغالب هذه الدول معرضة عن شــريعة للاهَّ ال تريدها حكما ونظامًا ناهيك عن 
الذنوب الفردية واجلماعية والرســمية، وقد قــال تعاىل : زب ی ی ی جئ  
حئ  مئ ىئ يئ جب حب         خب رب ]الش�������ورى:30[. زب جب حب خب    مب  ىب يبجت حت 

خت مت  ىت  يت جثمث ىث يث  حجمج جح مح جخ حخ  رب ]النساء:79[ .
زب ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ   :  وقــال تعــاىل 
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

چ چ چ چ ڇ رب   ]العنكبوت:40[ .
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الوقفة الرابعة : هذه املقادير املؤملة تكون اصطفاء ورحمة للمؤمنني فعن أم سلمة 
ريض للاهَّ عنهــا قالت : ســمعت رســول للهَّ صلــى للاهَّ عليه وســلم يقول : ) إذا ظهرت 
املعايص يف أميت عمهم للاهَّ بعذاب من عنده فقلت يا رســول للاهَّ أمــا فيهم يومئذ أناس 
صاحلون قال بلى، قلت كيف يصنع بأولئك قال : يصبهم ما أصاب الناس، ثم يصريون 

إىل مغفرة من للاهَّ ورضوان ( ]رواه أحمد[ .

وال شك أن املؤمن املوحد الغريق شهيد كما قال صلى للاهَّ عليه وســلم )والغريق 
شــهيد( فلعــل للاهَّ أراد أن يصطفــي شــهداء من النســاء واألطفــال والعجــزة والفقراء 

يدخلهم اجلنة ويصلح بالهم زب ڍ ڍ  ڌ ڌ       ڎ ڎ  ڈ  ڈ    ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ   گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں    ں  ڻڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ رب ]محمد:4[.
 الوقفة اخلامس��ة : إن يف هذه الزالزل عربة للناجني واملتفرجني دوال وشعوبا أمما 
وأفــرادا قــال ابن القيم رحمه للاهَّ ) وقد يأذن للاهَّ ســبحانه لــألرض يف بعض األحيان 
فتحدث فيها الزالزل العظام فيحدث من ذلك اخلوف واخلشية واإلنابة واإلقالع 
عن املعايص والتضرع إىل للاهَّ ســبحانه والندم كما قال بعض الســلف وقد زلزلت 
األرض ) إن ربكم يســتعتبكم ( وقال عمر بن عبد العزيــز ) إن هذا الرجف يشء 
يعاتــب للاهَّ عــز وجل به عباده فتصدقوا واســتغفروا ( وأن ما وقع يف آســيا قد يقع يف 

أي مكان على هذه األرض فهي عربة لهم قال تعاىل : زب ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ    ڃ  ڄ 

ڎ ڎ ڈ رب ]النح�������ل:46-45[ .
رون للمكايد أن يسف للاهَّ بهم األرض كما فعل بقارون، أو يأتيهم  أفأمن الكفار املدبِّ

ونه وال يتوقعونه . سُّ ِ العذاب من مكان ال حيخُ

ومــن أصدق مــن للاهَّ القائــل ســبحانه : }زب ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ   ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ رب ]اإلسراء68[ .
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فال تغفل أيها املســلم عما حييط بالكون من انتقــام اجلبار ســبحانه إذا هم عصوا 
 أمــره، وتمــردوا عليــه، واخنلعــوا مــن العهد الــذي أخــذه للاهَّ عليهــم يف قوله ســبحانه : 

ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  زب 
ڃڃ چ چ چ  چ ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ رب ]األعراف172[ .

ال تغفل أيها املسلم إذا رأيت اآليات املعجزة، والرباهني املذهلة، والكوارث املدمرة، 
والزالزل والرباكني املهلكة، اليت تصيب الدول من حولنا، ال تغفل حني تعص للاهَّ تعاىل، 

وتتعدى حدوده، ال تغفل عن قوله سبحانه : زب ٺ ٺ ٺٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ 
مة عند للاهَّ بعالمة معروفة، ال تشابه حجارة األرض، وما  ٹ ٹ رب ]هود83[ . أي معلهَّ
ْمَطروا بمثلها،  هذه احلجارة اليت أمطرها للاهَّ على قوم لوط من كفار قريش ببعيد أن يخُ
وكذلك غريهم من األمم اليت تعص للاهَّ وجتاهر بمعصيت�ه، وحتارب أولياءه، وترتك سنة 
نبيــ�ه صلــى للاهَّ عليه وســلم، وتتجــه للقوانني الوضعيــة، اليت وضعها بشــر فيه اخلطأ 
والصواب، وما أكر خطأه جبانب صوابه، لتستعيض بها عن القرآن والسنة، يستب�دلون 

د على للاهَّ . الذي هو أدن بالذي هو خري، ويف هذا تهديد لكل عاص متمرِّ

الوقفة السادسة : إن كرة الزالزل دليل على قرب فناء العالم وحدوث الزلزلة الكربى وهي 
يوم القيامــة زب ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ  ڀڀرب]الحج:1[. 

فقد روى البخاري أن النب صلى للاهَّ عليه وسلم قال: ) ال تقوم الساعة حىت يقبض 
العلم ويتقارب الزمان وتكر الزالزل وتظهر الفنت  ويكر الهرج ( .

الوقفة السابعة : إن واجب املسلم يف حال وقوع الزالزل أن ال يكون كمن ماتت 
قلوبهم فيقول زب ىئ يئ   جب حب  خب  رب]األعراف:95[ .

وأنهــا أحداث طبيعية بل عليه بكــرة االســتغفار والفــزع إىل للاهَّ تعــاىل والرحمة 
للمساكني والصدقة عليهم والعطف حلالهم فالراحمون يرحمهم للاهَّ ) ارحموا من يف 
األرض يرحمكم من يف السماء ( أبو داود والرتمذي . وعليه اإلنابة إىل للاهَّ وترك املعايص 
والتوبة إليه واحلث على حتكيم شــريعته وكتابه ورفــع راية الدين وحتقيق غايت�ه ونصرة 

أوليائه . ]من مقال بعنوان :  الـزالزل عذاب ورحمة وعربة د. طارق الطواري[
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 إن مما يزيد العبد تعظيمًا للهَّ تعاىل: التفكر والتأمل والنظر واالعتب�ار

يف حال من غرب ؛ فلقد عاش على هذه األرض أقوام وشــعوب أعطاهم للاهَّ بســطة 
يف اجلسم وقوة يف البدن لم يعطها أمة من األمم ولكنها كفرت باللهَّ وكذبت بالرسل ؛ 
فأذاقها للاهَّ لباس اجلوع واخلوف ودمرهم تدمريًا ؛ فها هم قوم عاد الذين قالوا: من أشد 

منا قوة ؟ ! أهلكهم للاهَّ زب ې  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ      ېئ ېئ ىئ ىئ رب ]الحاقة:6-7[، وها 

هـم ثمود الذين كانوا ينحتون من اجلبال بيوتًا فارهني أهلكهـم للاهَّ بالصيحة زبڻ 
ڻ ڻ ڻ  ۀ رب ]هود:67[، فاللهَّ سبحانه لم يتكلف يف عذاب هذه األمم ولم 
يكن له سبحانه أن يتكلف ؛ إنما أمره إذا أراد شيئ�ًا أن يقول له كن فيكون ؛ فما بالنا حنن 

األضعف واألقل قوة وبطشًا ال خنىش أن يصيبن�ا مثل ما أصاب أولئك ؟

فالتفكر يف مخلوقات للاهَّ   والتفكر يف نعم للاهَّ   والتفكر يف حال األمم  الكافرة اليت من 
قبلنا اليت تمردت على للاهَّ فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا

هــذه بــإذن للاهَّ هي الدرع احلصني من الذنوب واملعايص؛ وال ينظــر أحدنا إىل صغر 
الذنب ولكن لينظر إىل عظمة من عص.

فكرر التفكر يف مخلوقات للاهَّ فعلى قدر املعرفِة يكون تعظيم الرّب تعاىل يف القلب، 
وأعرف الّناس به أشّدهم للهَّ تعظيًما وإجالاًل،  تفكر وتأّمل آياِت للاهَّ وإعجاَزه يف الكون، 
ك إجالاًل وعظمة للهَّ سبحانه:  يف كتاٍب مقروء، وصفحاٍت مشرقة منظوَرة، ليمتلَئ قلبخُ

ڭ  ڭ  زب  یرب]ي�������س:83[،  ی  ىئ   ىئ  ىئ     ېئېئ  ېئ  ۈئ  زب 
ۋۅرب]غاف�������ر:57[، ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ   ڭ 
چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  زب 
چ         چ چ   ڇ ڇ ڇ ڇ رب ]ال�������روم:8[، زب ڱ ڱ  ں ں 

ڻ    رب ]آل عمران:191[ .
تأمل كيف جاء الثن�اء عليهم بصيغة الفعل املضارع )يتفكرون( الــيت تدل على 
ر عبادة وابن عباس  َفكُّ االســتمرار، فالتفكر ديدنهم، وليس أمرا عارضا ولم ال يكون التهَّ

ر خري من قيام ليلة بال قلب!.  يقول: ركعتان مقتصدتان يف َتَفكُّ
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قال أبو الدرداء: فكرة ساعة خري من قيام ليلة!

ــر، وعن عيىس  َفكُّ ووصفــت أم الدرداء زوجها الصحايب اجلليل بأن أكر عبادته التهَّ
عليه الســالم أنه قال:»طوىب ملن كان قيلهخُ تذكًرا، وَصْمته تفكًرا، ونظره عرًبا«.. وكان 

سفيان كثرًيا ما يتمثل: إذا املرء كانت له فكرة، ففي كل يشء له عرب .

دوا أعينكم البكاء، وقلوبكم التفكر«.                             وعن أيب سليمان الداراين قال: »عوِّ

ومن كالم الشافعي: »استعينوا على الكالم بالصمت وعلى االستنب�اط بالفكرة« .

وكالم السلف يف تعظيم عبادة التفكر كثري، فكم هو نصيبن�ا منها؟

احلقيقة أن الكلمات وحىت األرقام تعجز عن وصف سعة الكون وما يزتنه من خلق 
عظيم ومدهش .

]عليك بســفر ماتع نافع يف بابه إنه : مفتاح دار الســعادة ومنشــور والية أهل العلم 
واإلرادة  أبو عبد للاهَّ  محمد بن أيب بكر أيوب الزرعي ابن قيم اجلوزية وعليك بالنسخة 
] اليت قدم لها وعلق وخرج وضبطها علي بن حسن احللب  ومراجعة  بكر بوزيد رحمه للاهَّ

عليك بكالم جليل ألهل العلم  الطبيعي  يف بي�ان يشء من عظمة للاهَّ تعاىل اإلنســان 
الكون  القمر الكواكب الشمس النجوم املجرات الكوكبات الربوجفي كتاب موسوم بـ 
] عظمــة للاهَّ عــز وجل ملحمد بن موىس الشــريف [- فعظمة املخلوق تــدل على عظمة 
اخلالق .. والتدبر يف خلق للاهَّ والتفكر يف الكون والتأمل يف الوجود حتمًا يرســخ اإليمان 
يف القلوب، فيتعاظم خالق الوجود فيه فيدفعه ذلك إىل اخلشوع واإلذعان له سبحانه 

وتعــاىل وهــو أوىل مــن اجلمــاد  زب ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ    گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    ڱ رب. ]الحشر:21[

خذ اإلنسان  وهكذا فقد أنزل للاهَّ تعاىل القرآن الكريم والكتب السماوية من قبله؛ ليتهَّ
ف على ما يدور حوله، ويعرف مكانه يف هذا الكون البديع، فيصل  مساره الصحيح، ويتعرهَّ
بذلك إىل معرفة خالقه ومدى إحاطته بمخلوقاته، ويدرك مدى قصور عقله عن اإلحاطة 
د يف ســريرته اإليمان واإلقرار بعظمة اخلالق، فيشعر  الشــاملة بعلم للاهَّ وشهوده، ويتولهَّ
جبالله، ويبقى ح الضمري، فال جيرؤخُ على ارتكاب معصية يف السرِّ أو العلن، حياًء من للاهَّ 



1 49

ذي وافق الفطرة وصقله شرع للاهَّ . فحينئ�ذ – حني  العليم اخلبري، وإرضاًء لضمريه اليح الهَّ
حيــىي القلب بالتأمل يف عظمة ملكوت اخلالق، وحني يعود باآليات الكوني�ة إىل اآليات 
الشــرعية  حينئ�ٍذ يقــوم القلب بني يدي الرحمن مطرقــًا لهيبت�ه، خاشــعًا لعظمته، عاٍن 
لعزته ؛ فيسجَد بني يدي امللك احلق املبني سجدًة ال يرفع رأسه منها إىل يوم املزيد . فهذا 
َســَفرخُ القلب وهو يف وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات للاهَّ وعجائب صنعه 
فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبت�ه سفر 
هو حياة األرواح ومفتاح الســعادة وغنيمة  العقول واأللباب ال كالســفر الذي هو قطعة 

من العذاب .

، كيف جترؤ على املعصية  ، محمد رسول للاهَّ أيها املسلم : يا من تشهد أال إله إال للاهَّ
ورب السموات واألرض  وللاهَّ لو قدرت للاهَّ حق قدره وعظمته حق تعظيمه لما سطوت 
على معصية، ولما جترأت على محاربت�ه بالذنوب واملعايص. قال بشــر احلايف: ) لو تفكر 
الناس يف عظمة للاهَّ تعاىل لما عصوه (. إذن .. هذا الكون الواسع كله دليل على وحداني�ة 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ     ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓ  :زب  وجــل  عــز  للاهَّ  قــال  تعــاىل  للاهَّ 
ائ  ى    ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ 
ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ      ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
]المؤمن�������ون:89-84[    ی ی    ی         ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب  رب 
َجْج ما أقر به اخلصم إذ ال انفكاك له منه  وكما يقول العلماء أقوى األدلة اإلقرار  أقوى احلخُ
إنما ذكر للاهَّ عز وجل ذلك محتجًا على املشركني  الذين كفروا به وجحدوا ألوهيت�ه  فأقام 

َجَة يف ألوهيت�ه بما أقروه من ربوبيت�ه تب�ارك وتعاىل، يقول أبو العتاهية : عليهم احلخُ

أم كيــــف جيحده اجلاحــد فيا عجبًا كيف يعص اإلله  
ويف كـل تسكين�ة  شــاهــــد وللهَّ يف كـــــل حتريـكـــــــــــة  
تـــــدل علـــــى أنه واحــــــد ويف كـــــل شــــيء لـــــه آيــة  
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ه در القائل : وقال أبو نواس، فللهَّ

من املإل  األعلى  إليك رســــائـــل تأمل سطور الكائنــــــات فإنهــــا  
أال كل يشء ما خال للاهَّ بــــاطــــل وقد خط يف لوح الوجود  يراعهـــا  
فصامتهـا يهدي ومن هو قائـــــل تشري بإثب�ات الصفـــات لـربـهــــا  

إىل آثار مـــــا صنـــــع املليـــــــــــكخُ تأمل يف نبـات األرض وانظــــــــر  
بأحداٍق هــو الذهـــبخُ السبيـــكخُ يــن شـــاخصـات   َ  عيون مـــن جلخُ
بأن للاهَّ ليـس لـــه شريــــــــــــــكخُ َبْرَجـــد شاهــــداٌت   ِب الزهَّ ثخُ على كخُ

أرأيت الشــموس يف أفالكــــــها كيـــف تعلقـــت بنجم ثاقب
أرأيت الريـاح كيـف ســخـرت فمنـــــــهــا الكـريم ومنها املعاقب
أرأيت األرض كيف يف دورانها تمســـكت بكــل ثابت وسائب
أرأيت األرزاق كيف دبرت وهـل إىل الطــيور زارع أو كـاسب
أرأيت النحل كيف رشف رحيق الزهور فأخرج الشفاء مشارب
أرأيت النمل كيف خزن طعامه وهـــل للنمل كاسب أو حاسب
أرأيت العنكبوت كيف نسجت وكم يف اخليوط صـائد ومصائب
أرأيت الفــــــــــرخ كيف نقر البيــــــض وخــرج يف الوقـــت املناسب
أرأيت الوليد كيـف التقم ثدي األم دون عـــلم سابق أو جتارب
تث�ائــب وكيــف  ضحـتــك  كيـــــف  اإلنســـــــان  أرأيــت 
أرأيــت نفســــــك نائمــا وقــــد ذهبت بك األحـــــــالم مذاهب
لهــــــارب جنــــاة  فــال  فاخشــــع  كـلــه  ذلــك  رأيــت  إذا 
واملغـــــــــــارب املشــــــــارق  رب  ســبحـانــــــــك  فســبحــانك 

سبحانك يا رب..
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يقول الدكتور عايض القرين :

فــــإن تــولـت بـاليـانـا نـسـيـنــاه كم نطلب للاهَّ فـي خيـر حيـل بنـا  
فإن رجعنا إىل الشاطئ عصين�اه ندعوه يف البحر أن ينج سفينتن�ا  
فـمـا سـقـطـنـا ألن الـحافـظ للا ونركب اجلو فـي أمــن ويف دعـة  

أدلة ناصعة وبراهني ساطعة على وجود للا

 ، ه��ذا هو الدلي��ل : قيل ألحدهم : إن فالنا من الناس أقام ألف دليــل على وجود للاهَّ
فقالت : لو لم يكن عنده ألف شك لما أقام ألف دليل . قالوا : فما الدليل ؟ قالت : إذا 

كان رجل يميش يف الصحراء وحده فسقط يف برئ ولم يكن عنده من ينجيه، ماذا يقول؟

«،  قالت : ذاك هو الدليل ! قالوا : يقول » يا للاهَّ

، فقال له : يا إمام من هو للاهَّ ؟!                                                سأل رجٌل جعفر الصادق رحمه للاهَّ

فقال له: ألم تركب البحر ؟ قال : بلى، قال : هل حدث مرة أن هاجت الريح عاصفة؟ 
قال : نعم، قال: وانقطع أملك من املالحني ووسائل النجاة ؟ قال : نعم، قال: فهل خطر 
يف بالك وانقدح يف نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء ؟ قال : نعم، قال: 

ذلك هو للاهَّ !. – وتقدم ذلك –

فإن كل إنســان حيّس من تلقاء نفسه أّن له ربًا وخالقًا ويشعر باحلاجة إليه وإذا وقع 
يف ورطة عظيمة اجتهت يداه وعين�اه وقلبه إىل السماء يطلب الغوث من ربه .

ففي صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم خطب 
ذات يوم فكـان مما جاء يف خطبت�ه: ) إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمين يف يويم 
هذا : كل مال حنلته عبادي حالل وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطني 
فأجالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشــركوا يب ما لم أنـزل به ســلطـانًا ( ] رواه مســلم [، ويف 
الصحيحــني من حديث أيب هريرة قال صلى للاهَّ عليه وســلم : ) كل مولــود يولد على 

الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ( .

وإن هــذا اإلقرار الفطري باخلالق احلكيم ليولد مع اإلنســان منــذ البداية، ويظل 
يصحبه يف مختلف أطوار حياته، ما لم تفســد فطرته وتنتكس بفعل العوارض واألهواء 
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طر عليها وإىل  فالكفر طارئ عارض، فإذا تاب منه صاحبه فقد رجع إىل الفطرة الــيت فخُ
األصل الذي شذ عنه وخرج عليه .

قال تعاىل : زب ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ھ ھ 
ھ ھ ے  ے ۓ   ۓ ڭڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ رب]يونس:12[، 

وقــال تعــاىل : زب ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ       ڄ ڄ      ڃ ڃ ڃ ڃ 
ژ  ڈ    ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ    گ گ رب]يونس:22[، وقال تعاىل: 

ڻ  ںڻ  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  زب 
ڻ ڻ       ۀ ۀ      ہ ہ       ہ رب ]لقمان:32[ .

وإن العتـاة الغالظ من أكابر املالحدة والكافرين لم يستطيعوا دفـع هذه احلقيقة 
ا، كما قال تعاىل:  عن أنفســهم، وال جحدوها بأفئدتهم وإن جحدتها ألســنتهم ظلمًا وعلوًّ
زبٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ       ڀ ڀ ڀ ڀرب]النمل:14[

بــل إن فرعون - على ما كان عليه مــن عتـــّو وطغيـان - لــم يســتطع أن يدفع عن 
نفســه هذه املعـرفة الضرورية، وكان أول من يعرف عن نفسه كذبها يف دعوى األلوهية، 
حاّجته ملوىس، ومن قول موىس له فيما ذكر عنه القرآن الكريم :  ويتجلى ذلك من مخُ

ائ  ائ    ى  ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  زبۋ 
ەئ ەئرب]اإلسراء:102[ .

بل ومن قوله حني أدركه الغرق حيث ال ينفعه إيمان، وال تقبل له توبة : زب ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ    ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ رب]يونس:90[ .

من: ]أدلة توحيد الربوبي�ة ووجود للاهَّ سبحانه وتعاىل زياد أبو رجايئ[.

ال ينبغي لعاقل إذا رأى الشمس ساطعة يف أفق السماء أن يقول: ما هو الدليل على أن 
الشمس طالعة؟ فإذا كان كذلك فيجب أن يسأل: ما هو الدليل على وجود عقله يف رأسه؟ 
دخــل بعض املالحدة يومــًا على طالبــه، وأراد بهذا القانون أن يثبت الضــد، فقال لهم: يا 
أوالد! هل ترون أســتاذكم؟ قالوا: نعم، فقال: هل ترون السبورة اليت أكتب لكم عليها؟ 
قالوا: نعم، فقال: هل ترون الكريس الذي أجلس عليه؟ قالوا: نعم، وتدرج بهذه األسئلة إىل 
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؟!! قالوا: ال، قال: إذًا: هو غري موجود!! وهؤالء هم الماديون األغبي�اء  أن قال: هل ترون للاهَّ
الذيــن ال يؤمنون إال باملحســوس املــريئ، فقيض للاهَّ تلميذًا صغريًا من تالميذه، فاســتأذن 
أستاذه ووقف إىل جواره، واجته التلميذ إىل زمالئه وقال: يا أوالد! هل ترون عقل األستاذ؟ 

قالوا: ال، قال: إذًا: هو غري موجود!! أي: أنه مجنون، واملجنون ليس له قيمة!

ورقة التوت ..  ذات يوم جاء بعض الناس إىل اإلمام الشــافعي، وطلبوا منه أن يذكر 
لهم دلياًل على وجود للاهَّ عز وجل ! ففكر حلظة، ثم قال لهم: الدليل هو ورقة التوت، 
فتعجب الناس من هذه اإلجابة، وتساءلوا: كيف تكون ورقة التوت دلياًل على وجود 
؟! فقال اإلمام الشــافعي : “ورقة التوت طعمها واحد؛ لكن إذا أكلها دود القز أخرج  للاهَّ
حريرا، وإذا أكلها النحل أخرج عســاًل، وإذا أكلها الظب أخرج املســك ذا الراحئة الطيب�ة.. 
- سبحانه وتعاىل- خالق الكون العظيم ! فمن الذي وحد األصل وعدد املخارج؟ إنه للاهَّ

فأين من ينكر خلق للاَّ وإجياده له  وينسب ذلك للطبيعة ؟!!!!! 

ونذكر هذا وأمثاله بقول القحطاين يف نونيت�ه :

إن الطبيعـــة علمهــــا بـرهــــــان قل للطبيب الفيلســوف بزعمه  
يف البطن إذ مشجت به املــــــاآن أين الطبيعة عند كونـك نطفــة  
يف أربعني وأربعـــــني تـــوانـــــــي أين الطبيعة حني عــدت عليقة  
يف أربعني وقد مىض العــــــددان أين الطبيعة عند كونـك مضغة  
بمسامع ونواظـــــر وبنــــــــــــــان أترى الطبيعة صورتك مصـــورا  
من بطن أمك واهي األركــــــــان أترى الطبيعة أخرجتك منكســا  
فرضعتها حىت مىض احلـــــوالن أم فجرت لك باللبـــان ثديهـــــــا  
فهما بما يرضيك مغتبطــــــــــان أم صريت يف والديــــك محبــــــة  
باملنطــــق الرومـــــي واليونــــــاين يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى  
أم هل يقاس البحر باخللجــــــان أفتسرت الشمس املضيئ�ة بالسها  

، للهَّ يف كل يشٍء آية، وتعىم عنها عيون أو تتعاىم. سبحان للاهَّ
 ]دعوة للتأمل للشيخ علي عبد اخلالق القرين[
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وم��ن األخطاء ..  املقولة ) غضب الطبيعة ( اجلبال والبحار والســيول والرباكني 
وبايق مظاهر الطبيعة .. تغضب من بين آدم وتؤدي إىل الكوارث ، وهذا خطأ.

فالطبيعــة إنمــا هي مخلوق من مخلوقات للاهَّ ليس لهــا إرادة وال اختيــ�ار، بل تأتمر 
بأمــره وختضع لتدبــريه وتقديره، قال للاهَّ تعاىل يف الســماوات واألرض مبين�ًا خضوعهما 

ـره: زب ۅ ۉ ۉ      ې ې ې     ې ى ى ائ ائ ەئ  ەئ       وئ وئ  ألمــره وتقدـي
ۇئ\ۇئ  رب ]فصلت:11[، فال تصح نسبة الغضب أو أثره إىل الطبيعة ولو كان 
القائل يقول ذلك على ســبي�ل املجاز، لما فيه من احتمال املعىن الكفري الذي يعتقده 

الشيوعيون الكفار من أن الطبيعة لها تصرف يف الكون.

وعمومًا فإن الشــارع احلكيم ينهي عن املقوالت اليت توهم معىن فاسدًا، ومن ذلك 
نهيه للمؤمنني عن أن يقولوا للرســول صلى للاهَّ عليه وســلم كلمة )راعنا( وإن كانوا ال 
يقصدون معىن فاسدًا، إال أنه لما كان اليهود يقولونها على سبي�ل السب للرسول الكريم 

عليه الصالة والســالم نهى للاهَّ عباده عن ذلك، دفعًا للبس واإليهام.

ومن اخلطأ قول : »وهبت�ه الطبيعة قوة« الذي يهب القوة والشجاعة وكل صفات 
املخلــوق هــو للاهَّ جل وعــال  وأما الطبيعة فهــي مخلوقة ال خالقة وليس لهــا أن تعطي أو 
تمنع وهذه الكلمة رغم شيوعها وانتشارها هي يف األصل من كالم املالحدة الذين ينكرون 

وجود للاهَّ ويقولون : إن كل يشء من صنع الطبيعة . 

ومثلها : هذا اليشء خلقته الطبيعة، هذا من صنع الطبيعة، وسنة الطبيعة  ما زال 
يف عاملنا بعض هبات الطبيعة والتعليل وهذا من الشرك فليست الطبيعة خالقة وال 
لها ســنة وال صنع، وهي مخلوقة وليســت خالقة، ويكر لألسف يف وسائل اإلعالم عند 

التعليق على الربامج اليت تتحدث عن طبائع احليوانات، أو عن اجلمادات.

ــنة للا يف الطبيعة، هذه سنة للاهَّ  و الصواب  : هذا اليشء خلقه للاهَّ تعاىل، هذه سخُ
يف الكون(. وانظر ] ألفاظ ومفاهيم يف مزيان الشريعة ابن عثيمني[ .

حتدى أحد امللحدين - الذين ال يؤمنون باللهَّ - علماء املسلمني يف أحد البالد، فاختاروا 
أذكاهــم لريد عليه، وحددوا لذلك موعًدا. ويف املوعــد املحدد ترقب اجلميع وصول العالم، 
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لكنه تأخر، فقال امللحد للحاضرين: لقد هرب عاملكم وخاف: ألنه علم أين سأنتصر عليه، 
وأثبت لكم أن الكون ليس له إله!  وأثن�اء كالمه حضر العالم املســلم واعتذر عن تأخره، ثم 
قال: وأنا يف الطريق إىل هنا، لم أجد قارًبا أعرب به النهر، وانتظرت على الشاطئ وفجأة ظهر يف 
النهر ألواح من اخلشب، جتمعت مع بعضها بسرعة ونظام حىت أصبحت قارًبا، ثم اقرتب 
القــارب مين، فركبت�ه وجئت إليكم.  فقال امللحد: إن هذا الرجل مجنون، فكيف يتجمع 
اخلشب ويصبح قارًبا دون أن يصنعه أحد، وكيف يتحرك بدون وجود من حيركه؟!  فتبسم 

العالم، وقال: فماذا تقول عن نفسك وأنت تقول: إن هذا الكون العظيم الكبري بال إله؟.
] مختارات ولطائف ج 1 عبد امللك القاسم [

 ، و ذكر ابن كثري أن أبا حنيفة النعمان، دعاه أحد امللحدين ليجادلــه يف وجود للاهَّ
واتفقا على موعد ومكان.  وحضر الناس ليشــهدوا املوقف، وحان املوعد، وتأخر اإلمام 
كثريًا، حىت مل الناس االنتظار، وكانوا يقولون إن أبا حنيفة قد هرب، ثم حضر أبو حنيفة 
فسألـــه مجادله، لماذا تأخرت ولم تف بوعدك؟   فقال أبو حنيفة: أردت عبور النهر فلم 
أجد مركبًا، فانتظرت حىت جاءت أشجار فنشرت، ثم صارت بنفسها ألواحًا، ثم جتمعت 
األلواح، فصارت مركبًا فركبتها فعربت يب نهر دجلة.   تعجب الرجل من قوله، وأخذ 
يقول للناس أجئتموين بعاقل أناقشه؟ أم بمجنون يهرف بما ال يعــــــــــرف؟ هل يتصور 
أحـد أن يفعل الشجر ذلك بنفسه، وأن تتحول األشجار إىل ألواح ثم سفين�ة بدون صانع 
لها؟! فقال اإلمام: أنت تســتكر على سفين�ة واحدة أن تصنع بدون صانع؟ فكيف إذن 
قبلت أن تقول:   إن هذا العالم كله أرضه وسماءه، إنسانه وحيوانه، حباره وأنهاره وكل 
يشء فيه صنع بدون صانع ووجد من غري موجد؟ فبهت الرجل ثم تنب�ه فآمن وآمن معه 

ألوف من الناس الذين كانوا على دين�ه. 

حقًا إن ذلك يدل على اخلالق العظيم، أال فلتتفكر العقول، فإنها إن فعلت فسوف 
تقود أصحابها إىل خالقهم ببساطة وسهولة ويسر، كما حصل لهذا األعرايب.

إن األدلــة العقلية على وجــود اخلالق جل وعال، منبث�ة يف ثن�ايا هــذا الوجود ويف هذه 
العوالم من حولنا .
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قصة نهاية تعيس��ة : يف أحد اجلامعات فجأة وقف أحد الطلبة ممسًكا بساعته 
ا نظره فيها وهو يصرخ قائاًل ]إن كان للاهَّ موجوًدا فليمتين إًذا بعد ساعة[ وكان 

ً
محدق

مشهًدا عجيًب�ا شهده جمهرة من الطالب واألساتذة، ومرت الدقائق عجلى، وحني أتمت 
الساعة دقائقها انتفض الطالب اجلاحد بزهو وحتد، وهو يقول لزمالئه أرأيتم لو كان للاهَّ 
موجوًدا ألماتين، وانصرف الطالب وفيهم من وسوس له الشيطان وفيهم من قال ]إن 
للاهَّ أمهله حلكمته[ وفيهم من هز رأسه وسخر منه، أما الشاب اجلاحد فذهب إىل أهله 
مســروًرا؛ ألنه بزعمه أثبت بدليل عقلي لم يســبقه إليه أحد أن للاهَّ سبحانه غري موجود، 
فجحد اخلالق وأنكره، ثم دخل مزنلــه، وقبل أن يتنــ�اول طعام الغداء قام بغســل يديه 
ووجهه ورأســه فإذا به يســقط على األرض جثة ال حراك بها، وأثبت الطبيب الشرعي 
أنه قد مات بسبب الماء الذي دخل يف أذنه، فأىب للاهَّ إال أن يموت هذا اجلاحد كما يموت 
احلمــار، ألنه من املعروف علمًيــا أن احلمار إذا دخل المــاء يف أذني�ه مات .أعوذ باللهَّ من 

الكفر وسوء اخلاتمة .

 زب ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ رب ]الطور:35[ .
َقاَل َتَعاىل زب ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ 

َ
ة ف وِهيهَّ لخُ

خُ
�ة َوَتْوِحيد اأْل وِبيهَّ بخُ َهَذا اْلَمَقام يِف ِإْثَب�ات الرُّ

ْي اَل َهــَذا َواَل َهَذا 
َ
ْم أ َســهخُ ْنفخُ

َ
وا أ ْوَجدخُ

َ
ْم أ ْم هخُ

َ
وِجــد ؟ أ وا ِمــْن َغري مخُ ِجــدخُ وخُ

َ
ْي أ

َ
ڦ ڄ رب أ

ْطِعم  َبرْي ْبن مخُ وًرا . عن جخُ وا َشْيًئ�ا َمْذكخُ ونخُ ْن َلْم َيكخُ
َ
ْم َبْعد أ هخُ

َ
ْنَشأ

َ
ْم َوأ ِذي َخَلَقهخُ َو الهَّ َبْل للاهَّ هخُ

ا َبَلَغ َهــِذِه اآْلَية  َلمهَّ
َ
ــوِر ف َم َيْقــَرأ يف اْلَمْغِرب ِبالطُّ ــى للاهَّ َعَلْيِه َوَســلهَّ ِبّ َصلهَّ ــاَل َســِمْعت النهَّ

َ
ق

 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  زب 
ِديث  ْن َيِطرَي َوَهَذا احْلَ

َ
ْلِب أ

َ
چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ رب ]الطور:35-37[  َكاَد ق

ى  ِبّ َصلهَّ ِدَم َعَلى النهَّ
َ

ْد ق
َ

ْطِعم َكاَن ق َبرْي ْبن مخُ ْهِرّي ِبِه َوجخُ ق َعْن الزُّ رخُ ِحيَحنْيِ ِمْن طخُ ٌج يِف الصهَّ َخرهَّ مخُ
َكاَن َسَماعه َهِذِه اآْلَية 

َ
ْشِرًكا ف َساَرى َوَكاَن ِإْذ َذاَك مخُ

خُ
َعة َبْدر يِف ِفَداء اأْل

ْ
َم َبْعد َوق للاهَّ َعَلْيِه َوَسلهَّ

ْساَلم َبْعد َذِلَك . ]تفسري ابن كثري[ . ول يِف اإْلِ خخُ ْمَلة َما َحَمَلهخُ َعَلى الدُّ وَرة ِمْن جخُ ِمْن َهِذِه السُّ

زب ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ رب وهــذا اســتدالل عليهم، بأمر ال يمكنهم 
فيه إال التســليم للحق، أو اخلروج عن موجب العقل والدين، وبي�ان ذلك: أنهم منكرون 

، مكذبون لرسوله، وذلك مستلزم إلنكار أن للاهَّ خلقهم. لتوحيد للاهَّ
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وقد تقرر يف العقل مع الشرع، أن األمر ال يلو من أحد ثالثة أمور:

إمــا أنهم خلقوا من غري يشء أي: ال خالق خلقهــم، بل وجدوا من غري إجياد وال موجد، 
وهذا عني املحال.

أم هم اخلالقون ألنفسهم، وهذا أيضا محال، فإنه ال يتصور أن يوجدوا أنفسهم فإذا 
بطل ]هذان[ األمران، وبان استحالتهما، تعني ]القسم الثالث[ أن للاهَّ  هو الذي خلقهم، وإذا 

تعني ذلك، علم أن للاهَّ تعاىل هو املعبود وحده، الذي ال تنبغي العبادة وال تصلح إال له تعاىل.

وقولــه: زب ڄ ڄ  ڄ ڃڃ رب وهــذا اســتفهام يدل على تقريــر النفي أي: 
، وهذا أمر واضح جدا. ولكن املكذبني  ما خلقوا السماوات واألرض، فيكونوا شركاء للهَّ
زب ڃ چ رب أي: ليــس عندهــم علم تام، ويقني يوجب لهم االنتفاع باألدلة الشــرعية 

والعقلية. ]تفسري السعدي[ .

اآلن السؤال هو : كيف يعرف العبد للاهَّ تعاىل ؟ يعرفه بمعرفة نفسه أواًل، قال تعاىل 
زب ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ رب]الذاريات:21[ ثم يستدل على وجود للاهَّ تعاىل بهذا الكون 

كله بما يف ذلك نفس اإلنسان، ألن اإلنسان مخلوق وهذا الكون مخلوق، واملخلوق ال بد 
له من خالق، واخلالق عداًل ال بد أن يكون مخالف للمخلوق، زب ٺ ٿ ٿٿ  ٿ    
ٹ ٹ ٹ رب ]الش�������ورى:11[  . إذن يعرف العبد أن له ربًا خالقًا عظيمًا يســتحق 
اين  للعبادة، يعرفه بأســمائه وصفاته وآالئه  )فإذا قيل من ربك ؟ فقل : ريب للاهَّ الذي ربهَّ

ورىب جميــع العاملــني بنعمه، وهو معبــودي ليس معبود يل ســواه، والدليــل قوله تعاىل :  
زبپ پ پ پ ڀ  رب ]الفاتحة:2[، وكل ما ســوى للا عالم، وأنا واحد من 
هذا العالم.  فإذا قيل كيف عرفت ربك  فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته : الليل والنهار 
والشمس والقمر، ومن مخلوقاته : السماوات السبع وما فيهن وما بينهن، ودليل ذلك 

قولــه تعــاىل : زب ۇ ۇ    ۆ ۆ  ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ    ۅ ۉ      
وقولــه  ]فصل�������ت:37[،  ې ې     ى   ى      ائ ائ رب  ۉ         ې ې 

تعاىل: زب ڌ   ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ 
گ  گ    ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ  ڻڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ رب ]ألعراف:54[ .
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 والرب هو املعبود والدليل قوله تعاىل : 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  زب 
ہ ھ   ھ ھ ھ ے  ے ۓ  ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ رب ]البقرة:21-22[  قال ابن كثــري رحمه للاهَّ تعاىل 
اخلالق لهذه األشياء هو املستحق للعبادة - فالذي ال يلق وال يرزق ال يستحق أن يعبد - . 
]األصول الثالثة ملحمد بن عبد الوهاب [ 

ومن املعلوم أن اإليمان باللهَّ تعاىل يتضمن اإليمان بوجوده سبحانه تعاىل .

وقد دل على وجود للاهَّ تعاىل: الفطرة، والعقل، والشرع، واحلس .

: العقل،  إذا قال قائل: ما الدليل على وجود للاهَّ عز وجل؟ قلنا: الـدليل على وجود للاهَّ
واحلس، والشرع.

، وإن شــئت، فزد: الفطرة، فتكون الدالئل على وجود  ثالثة كلها تدل على وجود للاهَّ
للاهَّ أربعة: العقل، واحلس، والفطرة، والشرع. وأخرنا الشرع، ال ألنه ال يستحق التقديم، 

لكن ألنن�ا خناطب من ال يؤمن بالشرع.

فأما داللة العقل، فنقول: هل وجود هذه الكائن�ات بنفسها، أو وجدت هكذا صدفة؟ 
فإن قلت: وجدت بنفسها، فمستحيل عقاًل ما دامت هي معدومة؟ كيف تكون موجودة 
وهي معدومة؟! املعدوم ليس بيشء حىت يوجد، إذًا ال يمكن أن توجد نفســها بنفســها 
وإن قلت: وجدت صدفة، فنقول: هذا يســتحيل أيضًا، فأنت أيها اجلاحد، هل ما أنتج 
من الطائرات والصواريخ والسيارات واآلالت بأنواعها، هل وجد هذا صدفة؟! فيقول: 
ال يمكن أن يكون. فكذلك هذه األطيار واجلبال والشــمس والقمر والنجوم والشــجر 

واجلمر والرمال والبحار وغري ذلك ال يمكن أن توجد صدفة أبدًا.

، وهم مــن أهل الهند،  ويقــال: إن طائفة من الســمني�ة جــاءوا إىل أيب حنيفة رحمه للاهَّ
فناظــروه يف إثب�ات اخلالق عز وجل، وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء فوعدهم أن يأتوا بعد يوم 
أو يومني، فجاءوا، قالوا: ماذا قلت؟ قال أنا أفكر يف سفين�ة مملوءة من البضائع واألرزاق جاءت 
تشق عباب الماء حىت أرست يف املين�اء ونزلت احلمولة وذهبت، وليس فيها قائد وال حمالون.
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قالوا: تفكر بهذا؟! قال: نعم. قالوا: إذًا ليس لك عقل! هل يعقل أن ســفين�ة تأيت 
بدون قائد وتزنل وتنصرف؟! هذا ليس معقول! قال: كيف ال تعقلون هذا، وتعقلون أن 
هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب والناس كلها بدون 

صانع؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم، وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه.

وقيل ألعرايب من البادية: بم عرفت ربك؟ فقال: األثر يدل على املسري، والبعرة تدل 
على البعري، فســمـــــــــاء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وحبار ذات أمواج، أال تدل على 
الســميع البصري؟ ولهذا قــال للاهَّ عز وجــل: زب ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ رب 

. ]الطور: 35[.فحينئ�ذ يكون العقل دااًل داللة قطعية على وجود للاهَّ

، فإن اإلنســان يدعو للاهَّ عز وجل، يقول: يا رب!  - وأما داللة احلس على وجود للاهَّ
 ، ويدعــو باليشء، ثم يســتجاب له فيه، وهذه داللة حســية، هو نفســه لم يــدع إال للاهَّ
واستجاب للاهَّ له، رأى ذلك رأي العني. وكذلك حنن نسمع عمن سبق وعمن يف عصرنا، 
أن للاهَّ استجاب . فاألعرايب الذي دخل والرسول صلى للاهَّ عليه وسلم يطب الناس يوم 
، ما يف  اجلمعة قال: هلكت األموال، وانقطعت السبل فادع للاهَّ يغيثن�ا قال أنس: ) وللاهَّ
السماء من سحاب وال قزعة »أي: قطعة سحاب« وما بينن�ا وبني سلع »جبل يف املدين�ة 
تأيت من جهته الســحب« مــن بيت وال دار.. وبعد دعاء الرســول صلى للاهَّ عليه وســلم 
فورًا خرجت سحابًا مثل الرتس، وارتفعت يف السماء وانتشرت ورعدت، وبرقت، ونزل 
املطر، فما نزل الرســول صلى للاهَّ عليه وســلم إال واملطر يتحــادر من حليت�ه عليه الصالة 
والســالم( ]رواه:البخاري[ وهذا أمر واقع يدل على وجود اخلالق داللة حســية.  ويف القرآن 

كثــري من هذا، مثــل: زب ٺ ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ ڤ  
ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ  ڃ ڃ    ڃ چ 

چ چ  رب ]األنبياء: 83-84[ وغري ذلك من اآليات.

- وأمــا داللة الفطرة، فإن كثريًا من الناس الذين لم تنحرف فطرهم يؤمنون بوجود 
، وقصة النملة اليت رويت عن ســليمان عليه  ، حــىت البهائــم العجم تؤمن بوجود للاهَّ للاهَّ
الصالة والســالم، خرج يستسقي، فوجد نملة مســتلقية على ظهرها رافعة قوائمها حنو 
هم أنا خلق من خلقك، فال تمنع عنا ســقياك( . فقــال:) ارجعوا،  الســماء، تقول: ) اللهَّ



160

فقد ســقيتم بدعوة غريكم ( فالفطر مجبولة على معرفة للاهَّ عز وجــل وتوحيده. وقد 
أشــار للاهَّ تعاىل إىل ذلك يف قولــه: زب ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     چ  چ   چ  چ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
رب  گ  گ  گ   ک   ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ        ڌ  ڌ 
]األع�������راف:172-173[ ، فهــذه اآلية تدل على أن اإلنســان مجبول بفطرته على شــهادته 
بوجود للاهَّ وربوبيت�ه وســواء أقلنا: إن للاهَّ استخرجهم من ظهر آدم واستشهدهم، أو قلنا: 
إن هذا هو ما ركب للاهَّ تعاىل يف فطرهم من اإلقرار به، فإن اآلية تدل على أن اإلنســان 

يعرف ربه بفطرته.

- وأما داللة الشرع، فألن ما جاءت به الرسل من شرائع للاهَّ تعاىل املتضمنة جلميع 
ما يصلح اخللق يدل على أن الذي أرسل بها رب رحيم حكيم، وال سيما هذا القرآن املجيد 

الذي أعجز البشر واجلن أن يأتوا بمثله.

و هذه أدلة أربعة تدل على وجود للاهَّ سبحانه وتعاىل.
]من شرح العقيدة الواسطية للعالمة محمد بن عثيمني يرحمه للاهَّ ووالدين�ا وجميع املسلمني واملسلمات[

وذكر رحمه للاهَّ  يف رسالته شرح أصول اإليمان : داللة الفطرة على وجوده: فإن كل 
مخلوق قد فطر على اإليمان خبالقه من غري سبق تفكري أو تعليم، وال ينصرف عن مقتىض 
 هــذه الفطرة إال من طرأ علــى قلبه ما يصرفه عنها لقول النب - صلى للاهَّ عليه وســلم -

)ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (. ]رواه البخاري[.

ومــن األدلــة على وجــود اخلالق ســبحانه وتعــاىل : أن )آيات األنبي�اء( اليت تســىم 
)املعجزات( ويشاهدها الناس، أو يســمعون بها، برهان قاطع على وجود مرسلهم، وهو 
للاهَّ تعاىل، ألنها أمور خارجة عن نطاق البشر، جيريها للاهَّ تعاىل، تأيي�دًا لرسله ونصرًا لهم.

مثــال ذلك آية مــوىس -صلــى للاهَّ عليه وســلم- حــني أمــره للاهَّ تعاىل أن يضرب 
بعصاه البحر، فضربه فانفلق اثين عشــر طريقًا يابســًا، والماء بينها كاجلبال، قال للاهَّ 
تعاىل: زبٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ  ڦ ڦرب 
]الشعراء:63[، ومثال ثان : ) آية عيىس صلى للاهَّ عليه وسلم ( حيث كان حيي املوىت، ويرجهم 
، قــال للاهَّ تعــاىل عنــه : زب  گ ڳ ڳ ڳڳ رب ]آل عمران:49[، مــن قبورهــم بــإذن للاهَّ
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وقــال: زب  گ گ   گ گرب ]المائ�������دة:110[ ، ومثال ثالث )ملحمد صلى للاهَّ عليه 
وســلم( حني طلبت منه قريش آية، فأشــار إىل القمــر فانفلق فرقتني فــرآه الناس، ويف 

ذلــك قولــه تعــاىل: زب ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۇ 
ۇۆ رب ]القم�������ر:1-2[ ، وقد أثبت علماء الفضاء هذا، حيث كانت مقابلة على 
شاشــة تلفاز إلحدى القنوات االنكلزيية مع علماء الفضاء وأثبتوا أن هناك حزام من 
الصخــور متوســطًا للقمــر وعلى طولــه وهذا – أي قولهم – يعطي داللة أن القمر كان 
منشــطرًا يوما ما فهذه اآليات املحسوســة اليت جيريهــا للاهَّ تعاىل تأيي�دًا لرســله، ونصرًا 

لهم، تدل داللة قطعية على وجوده تعاىل. أهـ

، كشف علماء البحار من النصف  عجائب البحر أعظم من أن حيصيها أحد إال للاهَّ
الثاين من القرن العشــرين أن يف البحار أمواجًا عاتي�ة دهماء مظلمة حالكة، إذا أخرج املرء 
يده لم يكد يراها فعلى عمق ستني مرتًا عن سطح البحر يصبح كل يشء مظلمًا يف البحار، 
بمعىن أنن�ا ال نســتطيع رؤية األشياء يف أعماق تبعد ستني مرتًا عن سطح البحر، ولذلك 
زود للاهَّ األحيــاء البحرية اليت تعيش يف أعماق البحار اللجية بنور تولده لنفســها ومن لم 
جيعل للاهَّ له نورًا يف تلك الظلمات فما له من نور، نس هؤالء املكتشفون أن للاهَّ ذكر تلك 

الظلمات يف قوله قبل أن يلقوا وآباؤهم وأجدادهم، زب ک   ک          ک ک گ گ گ 
گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ  ڻ     ۀ ۀہ ہ ہ  ہ 
ْرِجَم معىن هذه اآلية لعالم من علماء البحار أفىن  ھ ھ  ھ ھ ے  ے  ۓ    ۓ رب ]النور:40[، تخُ
عمره يف ذلك وظن أنه على يشء وأنه اكتشف شيئ�ا وجاء بيشء فيه إبداع فقال يف دهشة 
بعد ترجمة اآلية : إن هذا ليس من عند محمد الذي عاش حياته يف الصحراء، ولم يعاين 
البحر وجلجه وظلماته وأمواجه وشعبه، إن هذا من عند عليم خبري ثم شهد شهادة احلق 
، نعم ال يملك إال ذلك، من واصف الظلمات يف قعر البحار سوى للاهَّ  ودخل يف دين للاهَّ
ْلِك والسلطان، ال إله  العليم الباري، ســبحانه ملكًا على العرش استوى وحوى جميع المخُ

. ، تعاىل للاهَّ ، أإله مع للاهَّ إال للاهَّ كيف تعىم العيون وتعىم القلوب عن آيات للاهَّ
]دعوة للتأمل للشيخ علي عبد اخلالق القرين[ 
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ولو لم يكن ردًا على من ينكر وجود للاهَّ إال قول للاهَّ عز وجل: زب ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ رب]الطور:35[ لكفت وشفت ووفت وأفحمت.

: ) طالب احلق يكفيه دليل وصاحب الهوى ال يكفيه ألف  يقول : األلباين رحمه للاهَّ
دليل، اجلاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبي�ل (.

مقولة بعضهم  : للاهَّ ما رأين�اه لكن بالعقــل عرفناه . خطأ  والصحــة أنن�ا عرفنا للاهَّ 
بالفطرة قبل العقل عرفنا ربن�ا بفطرتن�ا اليت فطرنا للاهَّ عليها   زب ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ 
َبَواهخُ 

َ
أ

َ
وَلدخُ َعَلى اْلِفْطَرِة، ف وٍد ِإالهَّ يخُ ۋۋ رب ]الروم:30[ .  قبل العقل  ويف احلديث  ) َما ِمْن َمْولخُ

َساِنِه  .. ( ]البخاري[  فنحن عرفنا ربن�ا بفطرته اليت فطرنا عليها   َمجِّ ْو يخُ
َ
َراِنِه أ َنصِّ ْو يخُ

َ
َداِنِه أ َهوِّ يخُ

توحيده وعبادتــه زب ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ 
ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ  چ ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ رب ]األعراف:172[ .

لقــد فطــر للاهَّ عبــاده علــى معرفتــه، فإن اإلنســان بفطرته َيعلم أن كــل مخلوق ال 
حِدث، وقد ذكر للاهَّ األدلة الكوني�ة من  حَدث ال بد له من مخُ بــد له مــن خالق، وأن المخُ
ر للا  آيــات الســماوات واألرض على وجــوده، وقدرته، وعلمه، وحكمته، ولهذا يذكِّ

عباده بهذه اآليات، وينكر على املشــركني إعراضهــم عنها، قــال تعــاىل : زب ڀ 
رب]يوس�������ف:105[ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ 

ر  وهذه املعرفة احلاصلة باآليات الكوني�ة هي من معرفة العقــل، فتحصل بالنظر، والتفكُّ
؛ ولهــذا يقول تعاىل: زب ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ رب]األعراف:185[، ويقول تعاىل: زب ٹ 
چ  چ          چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ 
چ   ڇ ڇ ڇ ڇ رب]الروم:8[، وبهذا يتبني أن من طرق معرفة للاهَّ طريقني : 
العقل، والسمع - وهو النقل - وهو ما جاء به الرسول صلى للاهَّ عليه وسلم من الكتاب، 
عرف بالعقل والسمع، ومنها ما ال يعرف إال بالسمع. ة، وأن ِمن أسمائه وصفاته ما يخُ والسنهَّ

ن التنبي�ه إىل أنه جيب حتكيم الســمع - وهو الوح - وجعل  وبهذه املناســبة : حيسخُ
، ومن الضالل املبني أن يعاَرض النقل بالعقل، كما صنع  العقل تابعًا مهتديًا بهدى للاهَّ

ل، من الفالسفة، واملتكلمني . كثري من طوائف الضالهَّ
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للاهَّ خالق كل يشء وما خلق للاهَّ ش��يئ�ا إال حلكمة لم خيلق ش��يئ�ا عبث�ا تعاىل للاهَّ عن 
ذلك وتزنه وتقدس :

ولعل سائال   يقول: لماذا خلق للاهَّ احلشرات الضارة مثل احلربي�ة والثعابني، وأنواع 
كثرية من احلشــرات قد ال يوجد لها نفعا لإلنسان  اجلواب : للاهَّ سبحانه وتعاىل كما 
قــال: زب وئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ رب ]األنبي�������اء:23[ . هذا مع إيماننــ�ا بأن أفعاله 
تابعة حلكمته ســبحانه وتعاىل، فهو ال يلق شــيئ�ا عبث�ا وال باطال، إال أنه قد يفى على 

الناس بعض أوجه هذه احلكمة؛ ألنهم ال حييطون به علما. قــال تعاىل:  زب  ى ائ 
ائ ەئ ەئ وئ   وئ   ۇئۇئ رب ]البق�������رة:255[ . وقــال:زب  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی رب 
]اإلسراء:85[  وكم من أشياء يف هذا الكون كان الناس يف السابق ال يقدرون لها قيمة، ثم 
بعد تقدم العلوم التجريبي�ة أدركوا قيمتها، واملطلع على دراســات اجليولوجيا والفزيياء 
واألحياء يدرك ذلك، انظر مثال إىل بعض عناصر األرض، كأشباه املوصالت -اليت هي 
يف مرتب�ة متوسطة بني املواد املوصلة للكهرباء واملواد العازلة لها-، هل كان الناس يف 
القرون الســابقة يعرفون قيمتها؟ بالطبع ال، ولكن بعد التقدم التكنولويج يف هذا الزمان 

أصبحت الثورة االلكرتوني�ة بأكملها قائمة على هذه املواد.

وكذلك يف عالم الكائن�ات احلية، فالعلم يكشف عن أدوار لبعض الكائن�ات احلية 
لم تكن معروفة من قبل، فهي تشكل حلقة يف إحدى منظومات الكون، فقد تكون مفيدة 

بغريها ال بذاتها. وقد يدخل يف حكمة خلقها أيضا االعتب�ار.

قال اإلمام القرطب يف تفســريه: فإن قيل : وأي اعتب�ار يف العقارب واحليات؟ قلنا : 
قد يت�ذكر اإلنســان ببعض ما يرى من املؤذيات ما أعد للاهَّ للكفار يف النار من العقوبات 

فيكون سبب�ا لإليمان وترك املعايص وذلك أعظم االعتب�ار.
] تفسري القرطب - القرطب - ج 1 – الصفحة 252[

حكمة خلق احلشرات والوحوش وحنوها 

املفيت فضيلة الشيخ عطية صقر. مايو 1997 املبدأ : القرآن والسنة.  

سئل : إذا كانت احلشرات والوحوش ضارة لإلنسان فلماذا خلقها للّا سبحانه ؟ 
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أجاب : من صفات للاهَّ تعاىل أنه حكيم عليم خبري، فهو سبحانه مزنه عن العبث يف جميع 
تصرفاته، والعقل اإلنساين مهما كانت قوته محدود، فهو جيهل كثريا من أسرار اخللق، 
بل وفيما كلف به من أعمال قال تعاىل زب  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی رب ]اإلسراء:85[ 
وقــال زب   ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ رب ]البقرة:216[ وقــد أمرنا بالبحث والنظر يف 
ملكوت السماوات واألرض وما خلق للاهَّ من يشء وشجع العلم يف كل مجاالته، وكرم 
ـزال العلم  العلماء ورفعهم درجات، وقد أدرك الســابقون بعضا من حكم اخللق وما ـي
احلديث يكشف عن حكم وأسرار. إن وجود احلشرات واحليوانات املتوحشة فيه حفظ 
للتوازن بني املخلوقات، وقد ذكــر اجلاحظ يف كتابه »حياة احليوان« أن من العجيب يف 
قســمة األرزاق أن الثعلب يصيد القنفذ فيأكله، والقنفذ يصيد األفعى ليأكلها، واألفعى 
تصيد العصفور لتأكله، والعصفور يصيد اجلراد فيأكله إىل غري ذلــك مما ذكره، كما أن 
وجودها فيه منافع تغيب عن أذهان الكثيرين، فإىل جانب منافعها االقتصادية من جلود 
وعظام وشــعر، وما تقوم به احلشــرات من حمل اللقاح للنب�ات - هي جنود يسلط للّا 
بعضها على بعض للقضاء عليها أو احلد من تكاثرها لفسح املجال لإلنسان كما أنها 
جنود يعذب للاهَّ بها أقواما يعبدوه ولم يشكروا نعمته. ألم يقل للّا يف عذاب قوم فرعون 

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  زب 
ڍ ڍ ڌ رب ]األع�������راف:133[ وألــم نعلم أنه لوال الســوس مثال الدخرنا احلبوب 
ومنعناها عن غرينا ممن حيتاجونها؟ جاء يف حياة احليوان الكربى للدمريي »مادة ذباب« 
أن أبا جعفر املنصور كان جالسا فألح على وجهه ذباب حىت أضجره فاســتدعى عالما 
فجء له بمقاتل بن سليمان »توىف سنة155 هـ « فسأله : لماذا خلق للاهَّ الذباب ؟ فقال: 
ليذل به اجلبابرة فسكت املنصور، وقال الدمريي يف مناقب الشافعي »توىف سنة 204ه« 
إن المأمون سأله مثل هذا السؤال. فقال : مذلة للملوك. فضحك المأمون وقال: رأيت�ه 
وقد وقع على جســدي ؟ فقال : نعم ولقد ســألتين عنه وما عندي جواب، فلما رأيت�ه قد 
ســقط منك بموضع ال ين�اله منك أحد فتح للاهَّ يل فيه اجلواب، فقال : لّل درك. هكذا 

كان جواب العلماء يف حكمة خلق الذباب بما بدا لهم يف حين�ه، وصدق للاهَّ زب ٱ ٻ    
ٻ ٻ ٻ پپ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿٿ  
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ رب ]الحج:73[. 
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إن يف خلق كل يشء حكمة وله فائدته، حىت إبليس نفسه، جعله للاهَّ عدوا مبين�ا لنا لنعبد 
للاهَّ بمجاهدته فنؤجر، ونستعيذ باللهَّ منه فنث�اب، ولواله مع الغرائز ما كانت حركة 
احليــاة، ولكنا مالئكة نمىش على األرض فال نســتطيع حتقيق اخلالفة فيها، فلنؤمن بأن 

للاهَّ حكيم فيما خلق وشرع ولنحاول أن نستفيد من خلقه بما يزيدنا إيمانا به.

الكفار يقولون: مادام للاَّ قد حرم شيئ�ا فلماذا خلقه يف الكون؟  كأنهم يعتقدون أن 
كل مخلوق يف األرض قد خلق ليؤكل، وما علموا أن لكل مخلوق يف األرض مهمة، فهم اآلن 
يمســكون احليات والثعابني ليستخلصوا منها السموم؛ حىت يقتلوا بها امليكروبات اليت 
تقتل اإلنسان، وكانوا قبل اكتشاف فائدة السم يف الثعبان يتساءلون »وما فائدة خلق 
مثــل هذه الثعابني؟«. فلمــا أحوجهم للاهَّ وأجلأهم إىل أن يســتفيدوا بما يف الثعابني من 
ســم؛ ليجعلوه عالجا أدركوا حكمة للاهَّ من خلق هذه األنواع، لقد خلقها ال لنأكلها، وإنما 

لنعالج بها.

، ألنك ال تعرف ما هي مهمته،  فأنت إذا رأيت شــيئ�ا محرما ال تقل لماذا خلقه للاهَّ
فليست مهمة كل مخلوق أن يأكله اإلنسان، إنما لكل مخلوق مهمة قد ال تشعر بأدائها 
يف الكون. وهذه مسألة نستعملها حنن يف ذوات نفوسنا، على سبي�ل املثال؛ عندما يأيت 
الصيف وخنىش على مالبســنا الصوفية من احلشرات؛ فنأيت لها بما يقتل احلشرات، 
وهو »النفتالني«، وحنذر أبن�اءنا من االقرتاب منه وأكله. إن »النفتالني« ال يؤكل، ولكنه 
مفيد يف قتل احلشرات الضارة. كذلك »الفينيك« نشرتيه ونضعه يف زجاجة يف املزنل 
لنطهــر به أي مكان ملوث، وحنــذر األطفال منه ألنه ضار لهم، ولكنه نافع يف تطهري املزنل 
من احلشرات، وكذلك املخلوقات اليت ال نعرف حكمة خلقها، لقد خلقها للاهَّ ملهمة 

خاصة بها، فال تنقل شيئ�ا من مهمته إىل مهمة أخرى.

وإذا كان اإلنسان لم يدرك حىت اآلن فائدة بعض املخلوقات، فما أكر ما جيهل، وهو 
. وعلى سبي�ل املثال، كانوا ينظرون إىل نوع  يكتشــف كل يوم سرا من أسرار مخلوقات للاهَّ
من السمك ال يتجاوز حجمه عقلة اإلصبع؛ وال يكرب أبدا، واحتاروا يف فائدته، وعندما 
ذهبن�ا للســعودية ورأين�ا األماكن اليت نأخذ منها الماء الذي قد يفسد، ووجدنا هذا النوع 
من السمك بكرة، فسألناهم عن حقيقة هذا السمك، فقالوا: إنه ال يكرب ويظل على هذا 
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احلجم، ومهمته تنقية املياه يف األماكن اليت ال يقوم اإلنســان بتنقيتها. وجربن�ا حقيقة ما 
قالوا؛ فألقين�ا بعضا من مخلفات الطعام؛ فوجدنا هذه األسماك خترج من حيث ال ندري 
وتلقف هذه البقايا؛ وال ترتكها حىت تنهيها. هكذا يلق اليح القيوم مخلوقات لتحفظ 
مخلوقات أخرى، هو سبحانه يقول لإلنسان: ال تأكل هذا وكل ذاك؛ حلكمة قد ال نعرفها.

مثال آخر، الطائر املعروف بأيب قردان صديق الفالح، كانت وظيفتــه يف احلياة أن 
يأكل احلشــرات والديدان عند ري األرض، ومنذ أن اختفى هذا الطائر يت�أثر باملبي�دات؛ 
اســتفحل خطر الديدان على الزرع وخباصة دودة القطن. إنها معادلة إلهية مركبة تركيب�ا 
دقيقا. وكذلك الذباب، يتساءل بعض الناس »ما حكمة وجوده يف احلياة؟« وهم ال 
يعرفون أن الذباب يؤدي لإلنســان دورا هاما هو أكل القاذورات وما بها من أمراض، ولو 
حتصن الناس بالنظافة لما جاءهم الذباب. إذن، فكل يشء يف الوجود مرتب ترتيب�ا دقيقا، 
إنه ترتيب خالق عليم حكيم، ومادام احلكيم هو الذي خلق؛ فال يعرتض أحد ويقول 

لماذا خلق كذا وكذا؟، ألن لكل مخلوق دورًا يؤديه يف الكون.

س��ؤال : ما احلكمة من خلق للاَّ حيوانات مثل األفاعي والعقارب والفرئان وما إىل 
ذلك إذا كنا ل نأكلها؟ 

اجلواب: احلمد للهَّ  اإلجابة على هذا السؤال من جانبني عام وخاّص .

أّما العام : فإّن املسلم يؤمن بأّن للاهَّ حكيم عليم ال يلق شيئ�ا عبث�ا وكّل أفعاله صادرة 
عن حكمة، فإذا خفيت احلكمة من فعل من أفعاله تعاىل على املؤمن فإّنه يلوذ بهذا 

سء الظّن برّبه. األصل وال يخُ

وأما اخلاص: فإّن من احلكم يف خلق مثل هذه املخلوقات ظهور إتقان صنعة للاهَّ يف 
خلقه وتدبريه عّز وجّل يف مخلوقاته فعلى كرتها فإّنه يرزقها جميعا وكذلك فإّنه سبحانه 
يبتلي بها ويأجر من أصيب بها وتظهر شــجاعة من قتلها وكذلك يبتلي خبلقها عباده 
مــن جهة إيمانهم ويقينهم فأّما املؤمن فريىض ويســّلم وأّما املرتاب فيقول ماذا أراد للاهَّ 
بهذا اخللق !! وكذلك يظهر ضعف اإلنسان وعجزه يف تأمله ومرضه بسبب مخلوق هو 
أدن منه يف اخللقة بكثري، وقد سئل بعض العلماء عن احلكمة من خلق الذباب فقال : 
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ليذّل للاهَّ به أنوف اجلبابرة، وبوجود املخلوقات الضارة تظهر عظم املّنة من خلق األشياء 
النافعة كما قيل : وبضّدها تتبنّي األشــياء . ثّم قد ظهر بالطّب والتجربــة أّن عددا من 
ستخرج من سّم األفاعي وما شاكلها، فسبحان من جعل يف األمور اليت  العقاقري النافعة تخُ
ظاهرها الضــرر أمورا نافعة، ثّم إّن كثريا من هذه احليوانات الضاّرة تكون طعاما لغريها 
من الدواّب النافعة مما يشــّكل حلقة يف التوازن املوجود يف الطبيعة والبيئ�ة اليت أحكم 

للاهَّ خلقها .

هذا ويجب أن يعتقد املسلم أّن كّل أفعاله تعاىل خري وليس يف مخلوقاته شّر محض 
بل البّد أن يكون فيها خري من وجه آخر وإن خفي على بعضنا كخلق إبليس وهو رأس 
الشّر . فإّن خلقه فيه حكم ومصالح منها أن للاهَّ يبتلي به خلقه ليتبنّي أهل الطاعة من 

أهل املعصية وأهل املجاهدة من أهل التفريط فيتمزّي أهل اجلنة من أهل النار .

نسأل للاهَّ سبحانه وتعاىل أن يرزقنا قوة اإليمان والبصرية يف الّدين وصلى للاهَّ وسّلم 
على نبين�ا محمد . ]اإلسالم سؤال وجواب الشيخ محمد صالح املنجد[

حكمة اخلالق:  ذكر القزويين  يف عجائب املخلوقات أن رجاًل رأى خنفساء فقال :- 
ســن شكلها ؟ أو طيب راحئتها ؟ فابت�اله للاهَّ بقرحة حىت  ماذا يريد للاهَّ من هذه ؟! .. حخُ
عجز األطباء عنها، فرتك العالج .. فســمع ذات يوم بطبيب مشهور فذهب إليه ورأى 
ك باخلنفساء  فأحرق بعضها وذّر رماده على القرحة فربأت  الطبيب القرحة فقال : عليهَّ

بإذن للاهَّ .فقال الرجل :- ) إن للاهَّ أراد أن يعّرفين أن أخس األشياء أعز األدوية (.

لنعلم أن للاهَّ لم يلق مخلوق على األرض إال وله فائدة ولو كان قبيحا وصغريا .

فال تســتهن أيخ املسلم بالصغرية فهي عندك صغرية  ولكنها عند للاهَّ كبرية ملخالفة 
أمره ونهيه.

إن الصغري غدًا  يعود كبـــــــــــريًا ال حتقرن من الذنوب صغــــــــريًا  
عنـد اإلله مسطر تسـطــــــــــريًا إن الصغري وإن تقادم عهـــــــــده  

وهذه حكمة بســيطة من حكم للاهَّ اليت ال تعد وال حتص، فتفكروا بها وختيلوا هذه 
احلكم العظيمة .
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أخذ أحد الفالحني ولده وذهب به إىل األرض الزراعية اليت يمتلكهــا وكان بها خنل 
للبلح كثري وأيضا يف الناحية األخرى من األرض كان يوجد أشجار كثرية للبطيخ فسأل 
االبن والده لماذا شجر البلح عاليا جدا مع أن البلح صغري احلجم أما شجر البطيخ قصري 

. جدا مع أنه كبري احلجم فقال األب هذا حلكمة ال يعلمها إال للاهَّ

فقال االبن أي حكمة يف هذا أنا ال أرى حكمة يف هذا األمر فقال له األب ال تعرتض يا 
بين على حكمة للاهَّ وال تتكلم وبعد أن انتهوا من العمل نام األب على األرض من التعب 
وأيضا نام االبن وبعد حلظات قام االبن يصرخ من األلم وقام االب مفزوع ما بك يا بين 
قال له ابن�ه لقد ســقطت علي بلحة من الشــجرة وآملتين ألما شديدا فقال له األب ماذا 
لوكان شجر البطيخ هو الذي عايل ماذا كان حيدث لك إذا سقطت عليك بطيخه فقال 

. الغالم آمنت حبكمة للاهَّ

عظمة للاهَّ يف تودده خللقه :

إن صفات العزة والقهر والقوة واجلربوت مىت قامت يف العبد أورثت�ه تسلطًا وجتربًا 
علــى الناس وظلمــًا للضعفاء، أما للاهَّ تعــاىل فإنه رغم اتصافه بهذه الصفات، يتودد إىل 
عباده ويتحبب إليهم بالنعم، وهذا من كمال عزته وربوبيت�ه ورحمته ســبحانه وحبمده . 
قــال تعاىل زب ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ   ڦ   ڦ ڄ ڄ رب ]هود:90[، وقال 

تعاىل زب ے    ے        ۓ  ۓ  رب]البروج:14[ .

لخُ  فــاللهَّ عز وجل ودود، َيَودُّ عَبــاَدهخُ الصاحلني وحيبهم ويقربهم ويــرىض عنهم ويتقبهَّ
أعماَلهــم، وهــذه محبة خاصــة باملؤمنني، أما املحبــة العامة فاللهَّ هو الودود ذو إحســان 
كبري ملخلوقاته من جهة إنعامه عليهم وإكرامه لإلنسان واســتخالفه، حيث أسجد له 
مالئكته واســتخلفه يف أرضه، واستأمنه يف ملكه، وبعث إليه الرسل وأنزل عليهم الوح 
من السماء، كل ذلك بفضله وكرمه وعطائه ومدده، وترغيب�ًا لعباده يف طاعة للاهَّ ومحبت�ه  
وللاهَّ عــز وجل ودود مع خلقه بمعية خاصة للمؤمنــني مقتضاها النصر والتأيي�د، ومعية 

عامة للخالئق أجمعني مقتضاها العلم واإلحاطة .

 ومــن تودد للاهَّ خللقــه، أنه يرزقهم دون أن يســألوه ويعطيهــم دون أن يطلبوا منه، 
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اللغــة  ]الذاري�������ات:58[ . والــرازق يف  زب ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   ژ رب  قــال تعــاىل 
اســم فاعــل، رزق، يرزق، رزقــًا فهو »الــرزاق«، وهذه صيغة مبالغة، وإذا جاءت أســماء 
ا، وتعين نوعًا .  والرزق هو كل ما  للاهَّ احلســىن بصيغة املبالغة فتعين شــيئني : تعين َكمًّ
نتفع به، ويشــمل اإلنسان وغري اإلنسان، وهذه الكلمة تعم رزق الدني�ا واآلخرة، فدخول  يخُ
اجلنــة رزق، والنجاة يــوم القيامة رزق، والعلــم يف الدني�ا رزق، واحللــم رزق، والورع رزق. 
لكن املؤسف أن بعض الناس يتصور أن الرزق هو يف المال فقط، وهذا غري صحيح، فقد 
جند إنسانًا دخله محدود، لكن للاهَّ رزقه علمًا غزيرًا، أو سمعة طيب�ة، أو راحة نفسية، أو 

توفيقًا يف أموره، أو قبواًل بني الناس .                                                                            

والولد من الرزق، قال للاهَّ تعاىل حاكيا قول زكريا لما وجد الطعام عند مريم زب ىئ 
يئ جب حب خبمب  ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يث    حج مج  رب ]آل عمران:37[. 
فلما رأى زكريا عليه الســالم أن للاهَّ يرزق مريم عليها السالم فاكهة الشتاء يف الصيف 
وفاكهة الصيف يف الشتاء طمع حينئ�ذ يف الولد رغم كونه شيخا كبريا قد وهن منه العظم 
واشــتعل الرأس شــيب�ا وكانت امرأته مع ذلك كبرية وعاقرا لكنه سأل ربه وناداه نداء خفيا 
وقال تعاىل : زب پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ڀٺ ٺ       ٺ ٺ ٿ رب ]آل عمران:38[. قال 
للاهَّ تعاىل: زب ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  رب ]آل عمران:39[.

قال ابــن القيم رحمه للاهَّ : ) فاللهَّ تعاىل أجود األجودين، وأكرم األكرمني، قد أفاض 
على خلقه النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، جواد حيب اجلود، كريم حيب الكرام، 
محسن حيب اإلحسان معٍط حيب العطاء، الفضل كله بي�ده، واخلري كله منه، واجلود 
كله له، وأحب ما إليه: أن جيود على عباده، ، ويغمرهم بإحســانه وجوده، ويتم عليهم 
نعمته، ويضاعف لديهم منت�ه، ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه، ويتحبب إليهم بنعمه 
وآالئــه . فهــو اجلواد لذاته، وجود اخللــق من جوده. فليس اجلواد علــى اإلطالق إال هو، 
ومحبت�ه للجود واإلعطاء واإلحســان والرب واإلنعــام واإلفضال فوق ما يطر بب�ال اخللق، 
وفرحه بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح اآلخذ بما يعطاه ويأخذه، إذا اجتمعت شدة 
احلاجة وعظم قدر العطية والنفع بها، ففرح املعطي ســبحانه بعطائه أشــد وأعظم من 
اآلخــذ بما يأخذه .فجوده من لوازم ذاتــه، والعفو أحب إليه من االنتقام، والرحمة أحب 
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إليه من العقوبة، والفضل أحب إليه من العدل، والعطاء أحب إليه من املنع (.
]بتصرف من مدارج السالكني 186/1[ 

ّل اْخِتالَجة عْرق،  ّل َغْمَضة عني وانتب�اهتها، وكخُ ّل َحَركة وَسَكنة، وكخُ ّل َخري، بل كخُ إّن كخُ
َقة دم، وكّل عافية وِسرْت ؛ هي ِمن ِمَنح اجلليل تب�ارك وتعاىل .

ْ
ّل َدف وكخُ

قال ابن القيم : ليس العجب من مملوك يت�ذلل للهَّ ويتعّبد لـه، وال يمل من خدمته 
مــع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحّبب إىل مملوكـه بصنوف إنعامـه 

ويتودد إليه بأنواع إحسانه، مع غناه عنه!

وكفى بك فخرًا أنه لك رب كفى بك ِعـّزًا أنك له عبــــد  
وَنه ( إنما العجب من قوله :  بُّ ِ وقــال - رحمــه للاهَّ - : ليس العجيب من قولــه : ) حيخُ
م ( ليس العجب من فقري مسكني حيب محسنا إليه ! إنما العجب من محسن  هخُ بُّ ِ )حيخُ

حيب فقريا مسكين�ا . انتهى .

ومــن تودد للاهَّ لعباده املؤمنني أنه يضاعف لهم اجلزاء على احلســنة، وال يكتب 
السيئ�ة إال واحدة . عن ابن عباس ريض للاهَّ عنهما، عن النب صلى للاهَّ عليه وسلم، فيما 
يروي عن ربه عز وجل. قال: قال: )إن للاهَّ كتب احلسنات والسيئ�ات ثم بنيهَّ ذلك، فمن 
همهَّ حبسنة فلم يعملها كتبها للاهَّ له عنده حسنة كاملة، فإن هو همهَّ بها وعملها كتبها 
للاهَّ له عنده عشــر حسنات إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية، ومن همهَّ بسيئ�ة 
فلم يعملها كتبها للاهَّ له عنده حسنة كاملة، فإن هو همهَّ بها فعملها كتبها للاهَّ له سيئ�ة 
واحدة(.] أخرجه البخاري[ . وقال رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم: ) إذا أحسن أحدكم 
إسالمه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إىل سبعمائة ضعف. وكل سيئ�ة تكتب 
(. ]رواه مســلم[ . وعن أيب هريرة ريض للاهَّ عنه قال: قال رســول للاهَّ  بمثلهــا حىت يلقى للاهَّ
صلى للاهَّ عليه وسلم :) قال للاهَّ عز وجل: إذا حتدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له 
حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا حتدث بأن يعمل سيئ�ة فأنا 
أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها، قالت املالئكة : رب ذاك عبدك 
يريد أن يعمل ســيئ�ة وهو أبصر به، فقال : ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها لــه بمثلها، وإن 
اي(. ]رواه البخاري ومسلم واللفظ له[ فاحلديث  تركها فاكتبوها له حســنة، إنما تركها من جرهَّ
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يبــني عظيم فضــل للاهَّ ورحمته بعباده، ويبعث األمل يف نفس املؤمــن، ويدفعها للعمل 
الصالح وكســب األجر والثواب، وهذا من أعظم التودد من للاهَّ لعباده فإذا همهَّ العبد 
بعمل احلسنة ولم يعملها كتبها للاهَّ له حسنة كاملة من دون مضاعفة لها، وقوله : »إذا 
حتدث عبدي بأن يعمل حسنة »، املراد به الهمُّ والعزم املصمم الذي يوجد معه احلرص 
على العمل، وليس مجرد اخلاطر العابر، ومما يدل على ذلك قوله صلى للاهَّ عليه وسلم 
كما يف املسند بإسناد صحيح :« فعلم للاهَّ أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له 
حســنة »، وهذه هي ني�ة اخلري اليت ينبغي على العبد أن يستصحبها يف كل عمل، ليكتب 
له أجر العمل وثوابه ولو لم يعمله، ويف احلديث الصحيح :« إن باملدين�ة أقوامًا ما ســرتم 
مسريًا وال قطعتم واديًا إال شركوكم يف األجر حبسهم العذر«. رواه مسلم . قال زيد بن 
أسلم :« كان رجل يطوف على العلماء، يقول: من يدلين على عمل ال أزال معه للهَّ عامال، 
فــإين ال أحــب أن يأيت على ســاعة من الليل والنهــار إال وأنا عامل للهَّ تعــاىل، فقيل له : قد 
ِهمهَّ بعمله فإن الهامهَّ 

َ
وجدَت حاجتك، فاعمل اخلري ما اســتطعت، فإذا فرتت أو تركت، ف

بفعل اخلري كفاعله »   فإذا عمل العبد احلسنة ضاعفها للاهَّ له إىل عشر أمثالها، وهذه 
املضاعفة مالزمة لكل حســنة يعملها العبد، وأما زيادة املضاعفة على العشر فهي ملن 
شاء للاهَّ أن يضاعف له، فقد تضاعف إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية، كما ثبت 
ذلك يف نصوص عديدة منها قوله تعاىل يف النفقة }مََّثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل الّلِه َكَمَثِل 
َحبٍَّة أَنَبَتْت َس�������ْبَع َس�������َناِبَل ِفي ُكلِّ ُس�������نب�َُلٍة مَِّئُة َحبٍَّة َوالّلُه ُيَضاِعُف ِلَمن َيَشاء َوالّلُه َواِس�������ٌع َعِليم{]البقرة:261[، 
فدلت هذه اآلية على أن النفقة يف سبي�ل للاهَّ تضاعف إىل سبعمائة ضعف .عن خريم 
بن فاتك قال : قال رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم :« من أنفق نفقة يف سبي�ل للاهَّ كتبت 
له بسبعمائة ضعف ». رواه أهل السنن. وقد تضاعف إىل أكر من ذلك كما يف حديث 
دعــاء الســوق الــذي رواه الرتمذي عن عمــر ريض للاهَّ عنه أن رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه 
وسلم قال :« من دخل السوق فقال : ال إله إال للاهَّ وحده ال شريك له له امللك وله احلمد 
حيي ويميت وهو ح ال يموت بي�ده اخلري وهو على كل يشء قدير، كتب للاهَّ له ألف ألف 

حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئ�ة، ورفع له ألف ألف درجة »                                               

وهنــاك أعمال ال يعلم مضاعفة أجرها إال للاهَّ ســبحانه كالصــوم ففي احلديث 
القديس :)كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به(  ]رواه الشــيخان[ ، وذلك أن 
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الصــوم أفضل أنواع الصرب، وإنما يويف الصابرون أجرهم بغري حســاب. أمــا إذا همهَّ العبد 
بفعل ســيئ�ة ثم تركها من أجل للاهَّ فإنها تكتب له حسنة كاملة، بشــرط أن يقدر عليها 
ثم يرتكها خوفًا من للاهَّ كما يف احلديث :) إنما تركها من جراي(  ]مسلم[. يعين من أجلي.  

وإذا لــم تصل املعصية إىل مرتب�ة الهم والعزم كأن تكون مجرد خاطر يمر على القلب 
وال يســاكنه، بل ربما كرهه صاحبه ونفر منه، فإنه معفو عنه وال حياسب املرء عليه، قال 

تعاىل زب ڃ ڃ ڃ چ    چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ   ڌ  ڎ ڎ   ڈڈ 
ژ ژ ڑ ڑ ک کک  ک گ گ    گ گ ڳ رب ]البق�������رة :284[  فإن هذه 
اآلية لما نزلت شق ذلك على الصحابة، فظنوا دخول اخلواطر فيها فزنلت اآلية بعدها 
وفيها قوله ســبحانه زب ىئ ىئ  ىئ ی ی   ی ی جئرب ]البقرة: 286[  قال سبحانه كما 
يف صحيــح البخــاري :) قــد فعلت (. ويف البخاري أيضــًا عن أيب هريــرة ريض للاهَّ عنه أن 
النــب صلــى للاهَّ عليه وســلم قــال : ) إن للاهَّ جتاوز عــن أميت ما حدثت به أنفســها ما لم 
تعمل أو تتكلم (. فإذا عمل العبد السيئ�ة فإنها تكتب عليه واحدة من غري مضاعفة، كما 

قــال ســبحانه زب ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں رب ]األنعام:160[.

لكن عقوبة السيئ�ة قد تعظم ألسباب عدة منها :

- شرف الزمان، فالسيئ�ة أعظم حتريمًا عند للاهَّ يف األشهر احلرم، قال تعاىل : زب ۀ 
ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ 
ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ    ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ 

ۉ       ې   ې ېې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  رب ]التوبة:36[ .
فقــد نهى ســبحانه عن ظلم النفس يف جميع أشــهر الســنة، واختص منها األشــهر 

احلرم، فجعل الذنب فيها أعظم .

- ومنها شرف املكان كالبلد احلرام قال سبحانه : زب ڀ ڀ ڀ        ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  رب]الحج:25[ .



173

، كما قال تعاىل : زب ائ  وقد تضاعف الســيئ�ات لشــرف فاعلها ومكانت�ه عند للاهَّ
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ    ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ىئ ی  رب ]األحزاب:30[ .
إن املتأمل يف عظيم فضل للاهَّ على خلقه وتودده لهم جيزم أنه لن يهلك على للاهَّ إال من 
استحق الهالك، وأغلقت دونه أبواب الهدى والتوفيق، مع سعة رحمة للاهَّ تعاىل وعظيم 
كرمه، حيث جعل السيئ�ة حسنة إذا لم يعملها العبد، وإذا عملها كتبها واحدة أو يغفرها، 
وكتب احلسنة للعبد وإن لم يعملها ما دام أنه نواها، فإن عملها كتبها عشر حسنات، إىل 
ِرم هذه السعة، وفاته هذا الفضل، وكرت  سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية، فمن حخُ
ت حسناته مع أنها مضاعفة فهو الهالك املحروم،  سيئ�اته حىت غلبت مع أنها أفراد، وقلهَّ

ه عشراَته ( . ولهذا قال ابن مسعود ريض للاهَّ عنه : )ويل ملن غلبت ِوْحداتخُ

د للاهَّ لعبــاده أنه حيلم عليهم، فــال يعاجل املسء بالعقوبة على ما اقرتف  وِمــْن تودُّ
من ذنب . فاللهَّ ســبحانه حليم، يرى معصية العاصني ومخالفتهم ألوامره فيمهلهم، وال 
يسارع باالنتقام منهم. قال تعاىل: زب ڱ  ڱ ڱ ں   ں    ڻ رب ]البقرة:235[  وقال 
تعــاىل زب ۀ  ہ      ہ ہ ہ رب ]اإلس�������راء:44[ . فاللهَّ يملــي للعباد، ويفتح لهم أبواب 

التوبة واألوبة والرجوع إليه سبحانه وتعاىل .

ومن تأمل أحوال البشرية اليوم، وطغيان الفساد واملعايص وانتشار الكفر يف أمم 
األرض، ووقوع كثري من املســلمني يف املعايص واستهانتهم باملوبقات والكبائر، أدرك 
عظيم حلم للاهَّ عز وجل، كما يف الصحيحني عن النب صلى للاهَّ عليه وســلم قال: )ما 
، يسبونه، وينسبون له الولد، وهو مع ذلك يطعمهم  رأيت أحدًا  أصرب على أذى من للاهَّ

ويسقيهم ويرزقهم ويعافيهم( .

• عظمة للاهَّ يف لطفه	

إن حلــم للاهَّ تعــاىل على عباده، ليــس عن جهل بأفعالهــم، فإنه ســبحانه يعلم ما يف 
أنفســهم وما يف صدورهم ويستوي عنده السر والعالني�ة، واإلســرار بالقول أو اجلهر به 

كما قال تعاىل : ٤٤ زب ٱ ٻ ٻ       ٻ   ٻپ پ   پ  پ ڀ  ڀ رب ]الملك:13[ .
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فحلــم للاهَّ علــى عبــاده إنما هو لصفــة ذاتيــ�ة قائمة به، مع أنــه يعلم دقائــق األمور 
وخفيها، فهو ســبحانه لطيف خبري قال تعاىل : زب ٿ ٹ  ٹ  ٹ ٹ ڤڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ  رب ]األنع�������ام:103[،  وقــال ســبحانه زب ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ 

ٿ    ٿ رب ]الملك:14[ من معاين اللطيف : أنه مطلع على أعمال عباده.
قال الشــوكاين : يف قولــه زب ې    ى ى رب ]الح�������ج:63[  : ال ختفى عليــه خافية 
بل يصل علمه إىل كل خفي، وقال الســعدي : اللطيف، هو الذي أحاط علمه بالسرائر 

واخلفايا وأدرك اخلبايا والبواطن واألمور الدقيقة .

فاللطيــف ســبحانه، ال يفوته مــن العلــم يشء وإن دق وصغر أو خفي، قــال تعاىل: 
ی  ی  ىئ  ىئ  ېئىئ  ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  زبائ 
ی ی جئ حئ       مئ ىئ يئ جب حب خب  مب ىب يب جت         حت خت  رب ]األنعام:59[ .

ومن َعِلم أن للاهَّ متصف بدقة العلم وإحاطته بكل صغرية وكبرية، حاسب نفسه 
على أقواله وأفعاله وحركاته وســكناته، ولم يتكل على عظيم حلم للاهَّ وسعة عفوه، فإن 

هذا من التواكل املذموم .

ومن معاين اللطيف أنه كثري اللطف بعباده بالغ الرأفة لهم  ومن لطفه بعباده أنه 
يســوق إليهم أرزاقهم وما حيتاجونه يف معاشهم . قال القرطب يف تفسري آية زب ہ ھ  
ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  

ۅ ۉ ۉ رب ]لقم�������ان:16[ ، هــذا القول من لقمــان إنما قصد به إعــالم ابن�ه بعظيم 

قدرة للاهَّ تعاىل وهذه الغاية اليت أمكنه أن يفهمه  ألن اخلردلة يقال : إن احلّس ال يدرك 
لها ثقال  إذ ال ترجح مزيانًا، ولو أن لإلنسان رزق مثقال حبة خردل يف هذه املواضع جاء للاهَّ 
بها حىت يسوقها إىل من هي رزقه  أي ال تهتم للرزق حىت تشتغل به عن أداء الفرائض وعن 

اتب�اع سبي�ل من أناب إىّل. أ . هـ . ]تفسري القرطب 66/14[ .

 منها 
ّ

وقال الغزايل : إنما يستحق هذا االسم من يعلم دقائق املصالح وغوامضها  وما دق
وما لطف ثم يسلك يف إيصالها إىل املستحق سبي�ل الرفق دون العنف فإذا اجتمع الرفق يف 
الفعل واللطف يف العلم تّم معىن اللطف وال يتصور كحال ذلك يف العلم والفعل إال للاهَّ تعاىل.
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فمــن لطفــه : خلقه اجلنني يف بطــن األم يف ظلمات ثالث وحفظه فيهــا وتغذيت�ه 
بواســطة الســرة إىل أن ينفصل فيســتقل بالتن�اول بالفــم ثم إلهامه إيــاه عند االنفصال 
التقــاَم الثــدي وامتصاصه ولو يف ظــالم الليل من غري تعليم ومشــاهدة . بل فلق البيضة 
ــن عن أول اخللقة إىل  عــن الفــرخ وقد ألهمه التقاط احلب يف احلال . ثم تأخري خلق السِّ
وقت احلاجة الســتغناء اإلغذاء باللنب عن الســن . ثم إنب�اته بعد ذلك عند احلاجة إىل 
طحن الطعام .ثم تقسيم األسنان إىل عريضة للطحن وإىل أني�اب للكسر وإىل ثن�ايا حادة 
األطراف للقطع، ثم استعمال اللسان الذي الغرض األظهر منه النطق يف رد الطعام إىل 
املطاحن كاملجرفة. ولو ذكر لطفه يف تيسري لقمة يتن�اولها العبد من غري كلفٍة يتجشمها 
وقــد تعاون على إصالحهــا خلق ال حيص عددهم مــن مصلح لألرض وزارعها وســاقيها 
وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخابزها إىل غري ذلك لكان ال يستوىف شرحه . أ . هـ

ومن معاين اللطيف : هو الذي لطف عن أن يدرك لكماله وجالله، كما يف قوله تعاىل 
} فَاب�َْعُثوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم َهِذِه ِإَلي اْلَمِديَنِة ف�َْلي�َْنظُْر أَي�َُّها َأزَْكى َطَعاما ف�َْلَيْأِتُكْم ِبِرْزٍق ِمْنُه َوْلَيت�ََلطَّْف َوال ُيْش�������ِعَرنَّ ِبُكْم 
َأَحدا{ الكهف:19  فإن للاهَّ ال يرى يف الدني�ا لطفا وحكمة، ويرى يف اآلخرة إكرامًا ومحبة، 
وإن لــم يدرك بإحاطة من قبل خلقه، ولذلك فــإن للاهَّ تعاىل قال عن رؤيــة الناس له يف 
الدنيــ�ا}اَل ُتْدرُِكُه األَْبَص�������اُر َوُهَو يُْدِرُك األَْبَصاَر َوُهَو اللِطيُف اْلَخِبيُر{ المائدة:103، قال صلى للاهَّ عليه 
وَت ». رواه مسلم. ألن الدني�ا  هخُ َعزهَّ َوَجل َحىتهَّ َيمخُ ْم َربهَّ َحٌد ِمْنكخُ

َ
هخُ َلْن َيَرى أ نهَّ

َ
وا أ وسلم:« َتَعلمخُ

خلقت لالبت�الء، أما اآلخرة فهي دار احلساب واجلزاء حيث يكشف فيها الغطاء ويرفع 
فيها احلجاب، ويلطف للاهَّ باملوحدين عند احلساب، وقد بني للاهَّ للغافلني يف الكتاب ما 
فيه عربة لذوي القلوب األلباب }َلَقْد ُكْنَت ِفي َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَك ف�ََبَصُرَك اْلي�َْوَم َحِديٌد{ 

ق:22. )بتصرف من شرح أسماء للاهَّ احلسىن ملحمود الرضواين(.

• عظمة للاهَّ يف رحمته	

إن مــن الصفات العظيمة اليت يرجو بها املســلم مــا عند للاهَّ ؛ صفــة الرحمة، فاللهَّ 
تعاىل رحيم غفور تواب غفار، قال تعاىل زب ۓ ۓ ڭ     ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ 
ۆ ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې   ې   ې 
 ، ې ى ى  ائ  ائ    ەئ  رب ]غافر:7[،  وهذا يدل على كل ما وصل إليه علم للاهَّ
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قــد وصلت إليــه رحمته ألن للاهَّ قــرن بينهما يف قولــه زب ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ  رب.  وهذه هي الرحمة العامة اليت تشمل جميع املخلوقات، حىت الكفار؛ ألن للاهَّ 
، وعلم للاهَّ بالغ لكل يشء، فقد بلغته  قــرن الرحمة هذه مع العلم، فكل ما بلغه علم للاهَّ
رحمته، فكما يعلم الكافر، يرحم الكافر أيًضا.   لكن رحمته للكافر رحمة دنيوية قاصرة 
غايــة القصــور بالنســبة لرحمة املؤمن، فاللهَّ يرزق الكافر الطعام والشــراب واللباس 
واملسكن واملنكح وغري ذلك. أما املؤمنون، فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم؛ ألنها 

رحمة إيماني�ة ديني�ة دنيوية.

ولهذا فإن املؤمن أحســن حااًل من الكافر، حىت يف أمور الدني�ا؛ ألن للاهَّ يقول: زبڈ ژ 
ژ ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ گگ رب ]النحل:97[ هذه احلياة الطيب�ة 
مفقودة بالنسبة للكفار، فحياتهم كحياة البهائم، إن شــبعوا بطروا، وال يستفيدون من 
دني�اهم، لكن املؤمن إن أصابت�ه سراء شكر فكان خريا له، وإن أصابت�ه ضراء صرب فكان خريا له.

ْمَسَك ِعْنَدهخُ 
َ
أ

َ
ْزٍء، ف ْحَمَة ِماَئَة جخُ خُ الرهَّ ول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم : ) َجَعَل للاهَّ قال َرسخُ

ْلقخُ َحىتهَّ  اَحمخُ اخْلَ ْزِء َيرَتَ ِمْن َذِلَك اجْلخُ
َ
ْزًءا َواِحًدا، ف ْرِض جخُ

َ
ْنَزَل يِف اأْل

َ
ْزًءا، َوأ ِتْســَعًة َوِتْسِعنَي جخُ

ِصيَب�ه ( ]رواه البخاري[. فاللهَّ عز وجل رحيم بل  ْن تخُ
َ
َع اْلَفَرسخُ َحاِفَرَها َعْن َوَلِدَها َخْشــَيَة أ

َ
َتْرف

هو رحمان الدني�ا واآلخرة ورحيمهما، رحمته وسعت كل يشء وسبقت غضبه سبحانه 
وحبمده، له مائة رحمة، أنزل يف هذه الدني�ا رحمة واحدة، فبها يرتاحم اخللق كلهم ناطقهم 
واألعجم، صغريهم والكبري، حىت إن الدابة لرتفع رجلها لوليدها لريضع منها ثم يذهب 
بهذه الرحمة، فإذا كان يوم القيامة رفع للاهَّ هذه الرحمة إىل تسع وتسعني رحمة عنده . 

ِإَذا 
َ
ِبِّ صلى للاهَّ عليه وسلم َسْبٌ ف ِدَم َعَلى النهَّ

َ
اِب ريض للاهَّ عنه قال: ق طهَّ َمَر ْبِن اخْلَ َعْن عخُ

ْلَصَقْتهخُ ِبَبْطِنَها 
َ
أ

َ
َخَذْتهخُ ف

َ
ْبِ أ �ا يِف السهَّ بخُ َثْدَيَها َتْسِقي ِإَذا َوَجَدْت َصِبيًّ لخُ ْ َ

ْد حت
َ

ْبِ ق ٌة ِمْن السهَّ
َ
اْمَرأ

ْلَنا: اَل  اِر؟ قخُ َرْوَن َهِذِه َطاِرَحًة َوَلَدَها يِف النهَّ تخُ
َ
ِب صلى للاهَّ عليه وســلم: )أ َقاَل َلَنا النهَّ

َ
ْرَضَعْتهخُ ف

َ
َوأ

ْرَحمخُ ِبِعَباِدِه ِمْن َهِذِه ِبَوَلِدَها ( ]رواه البخاري[.
َ
خُ أ َقاَل: لَلهَّ

َ
ْن اَل َتْطَرَحهخُ ف

َ
َوِهَي َتْقِدرخُ َعَلى أ

ولما كانت الرحمة أوســع صفات للاهَّ جل وعال، ولما كان العرش أوسع املخلوقات، 
فإن للاهَّ تعاىل لما استوى على عرشه كتب كتابًا فهو عنده إن رحميت سبقت غضب . عن 
خُ اخلْلق،  خُ علْيه وسلم :) لما خلق للاهَّ ولخُ للاهَّ صلى للاهَّ أيب هريرة ريض للاهَّ عنه قال: قال رسخُ
و عْندهخُ فْوق العْرش : إن رْحميت تْغلبخُ غضب (. ويف رواية : ) غلبْت  كتب يف كتاٍب، فهخُ
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غضب(. ويف رواية :) سبقْت غضب( ]متفق عليه[ .

ومن رحمته أنه يزنل كل ليلة إىل ســماء الدني�ا يف الثلث األخري من الليل ويقول: ) أنا 
ْسَتْغِفٍر؟ َهْل ِمْن َتاِئٍب؟ َهْل ِمْن َساِئٍل؟ َهْل ِمْن َداٍع؟ َحىتهَّ َيْنَفِجَر  امللك أنا امللك، َهْل ِمْن مخُ

اْلَفْجرخُ (.

، وال أحد يتودد  ، وال أحد يغفر مثل للاهَّ ، وال أحد يرحم مثل للاهَّ ال أحد يســرت مثل للاهَّ
، فيا حسرة الفارين عن ربهم، ويا حسرة املعرضني عن موالهم . للعباد مثل للاهَّ

ويف الصحيحني من حديث أنس بن مالك ريض للاهَّ عنه قال: قال رسول للاهَّ صلى 
وبخُ إليه من أحِدكم كان على راحلته  َرحا بتوبِة عبده حني َيتخُ

ْ
خُ أشدُّ ف للاهَّ عليه وســلم :) لَلّ

يَس منها، فأىَت َشــجرة فاضَطَجع يف 
َ
أ

َ
ه وشــرابهخُ ف اْنَفَلتْت منه، وعليها طعامخُ

َ
بأرٍض فالٍة ف

ها قد أيَس من راحلته فبين�ا هو كذلك، إذا هو بها قائمٌة عنده، فأخذ خِبطاِمها، ثم قال  ِظلِّ
هم أنت َعْبدي وأنا ربَك«، أخطأ من شدة الفرح(. ة الفرح: »اللهَّ من ِشدهَّ

وهذا موضع احلكاية املشهورة عن بعض العارفني: أنه حصل له شرود وإباق من 
تح وخرج منه صب يستغيث ويبكي، وأمه خلفه  سيده، فرأى يف بعض السكك بابًا قد فخُ
تطرده، حىت خرج فأغلقت الباب يف وجهه ودخلت، فذهب الصب غري بعيد، ثم وقف 
خرج منه، وال مــن يؤويه غــري والدته، فرجع 

خُ
مفكرًا فلم جيد له مأوى غري البيت الــذي أ

مكسور القلب حزين�ًا، فوجد الباب مرجتًا، فتوسده ؛ ووضع خده على عتب�ة الباب ونام، 
فخرجت أمه، فلما رأته على تلك احلال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والزتمته تقبله 
وتبكي وتقول: يا ولدي، أين تذهب عين ؟ ومن يؤويك سواي؟ ألم أقل لك: ال ختالفين، 
بلت عليه من الرحمة بك، والشفقة عليك،  وال حتملين بمعصيتك يل على خالف ما جخُ
وإراديت اخلري لك، ثــم أخذته ودخلت .فتأمل قــول األم: »ال حتملين بمعصيتك يل على 
بلت عليه من الرحمة والشــفقة«. وتأمل قوله صلى للاهَّ عليه وسلم: ) للهَّ  خالف ما جخُ
أرحم بعباده من الوالدة بولدها ( . وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة للاهَّ اليت وسعت كل 
يشء، فإذا أغضبه العبد بمعصيت�ه فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه، فإذا تاب 
إليه فقد اســتدعى منه ما هو أهله وأوىل به، فهذه نب�ذة يسرية تطلعك على سر فرح للاهَّ 
بتوبــة عبده أعظم من فرح هذا الواجــد لراحلته يف األرض املهلكة بعد اليأس منها .ووراء 
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هذا ما جتفو عنه العبارة، وتدق عن إدراكه األذهان. ]بتصرف من مدارج السالكني )186/1([ .

وقــد قــرن للاهَّ رحمتــه بالرأفــة للتدليــل علــى عظيم هــذه الرحمــة وشــمولها، قال 
تعــاىل زبمئ ىئ يئ جب حب  خب مب ىب  يب جت  رب ]الن�������ور:10[، وقــال تعاىل 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ     پ      پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  زبٱ 
ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ رب ]الحشر:10[، والرؤوف صيغة 

مبالغة من الرائف، وهو املوصوف بالرأفة، والرأفة هي أشد ما يكون من الرحمة.

 والرحمــة تســبق الرأفــة، فالرأفة هــي املزنلة اليت تعقبهــا، يقال : فــالن رحيم، فإذا 
اشــتدت رحمته فهو رؤوف، فالرأفة آخر ما يكون من الرحمة، ولذلك قدمت الرأفة 

علــى الرحمــة يف وصف النــب صلــي للاهَّ عليه وســلم يف قوله تعــاىل زب ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ 
ۆۈرب ]التوبة:128[ علــى اعتب�ار أن الرأفة مبالغة يف الرحمــة، واملبالغة يف الرحمة 
تتعلق خباصة املؤمنني، أما الرحمة يف اســمه الرحيم فهي رحمة عامة جلميع املســلمني، 
خبالف الرحمة يف اسمه الرحمن فإنها تتعلق باخلالئق أجمعني، فاألمر يف الرأفة والرحمة 
على قدر الوالية واإليمان، وعلى حسب علو الهمة يف عمل اإلنسان .                                                                                    

ومن معاين الرؤوف : العطف علــى عباده املؤمنــني الطائعني حبفظهم يف ســمعهم 
َرْيَرَة  يِب هخُ

َ
وأبصارهم وحركاتهم وسكناتهم، وكراهة مساءتهم كما عند البخاري من حديث أ

َحبهَّ 
َ
ٍء أ َب ِإىَلهَّ َعْبِدي ِبيَشْ ان النب صلى للاهَّ عليه وسلم قال يف احلديث القديس :)َوَما َتَقرهَّ

ْنتخُ  �هخُ كخُ ْحَبْبتخُ
َ
ِإَذا أ

َ
، ف هخُ ِحبهَّ

خُ
َواِفِل َحىتهَّ أ بخُ ِإىَلهَّ ِبالنهَّ ْضتخُ َعَلْيِه، َوَما َيَزالخُ َعْبِدي َيَتَقرهَّ رَتَ

ْ
ــا اف ِإىَلهَّ ِممهَّ

شخُ ِبَها َوِرْجَلهخُ اليِت َيْمىِش ِبَها،  ْبِصرخُ ِبِه، َوَيَدهخُ اليِت َيْبطخُ َسْمَعهخُ الِذي َيْسَمعخُ ِبِه، َوَبَصَرهخُ الِذي يخُ
ِدي َعْن  هخُ َتَردُّ اِعلخُ

َ
َنا ف

َ
ٍء أ ْدتخُ َعْن يَشْ ، َوَلنِئِ اْســَتَعاَذيِن ألعيذنه، َوَما َتَردهَّ �هخُ ْعِطَينهَّ

خُ
َليِن أل

َ
َوِإْن َســأ

ْكَرهخُ َمَساَءَتهخُ (. وهذا منتهى الرأفة باملؤمنني.
َ
َنا أ

َ
ْؤِمِن، َيْكَرهخُ اْلَمْوَت َوأ َنْفِس اْلمخُ

إن امتالء القلب بالرحمة للمســلمني والرأفــة بعامتهم وخاصتهم جيلب رحمة للاهَّ 
ِ صلى للاهَّ عليه  ــول للاهَّ ِ ْبِن َعْمٍرو أن َرسخُ ورأفته، ففي ســنن الرتمذي من حديث َعْبِد للاهَّ
ــَماِء  ْم َمْن يِف السهَّ ْرِض َيْرَحْمكخُ

َ
وا َمْن يِف األ ْحَمنخُ اْرَحمخُ مخُ الرهَّ هخُ وَن َيْرَحمخُ اِحمخُ وســلم قال:) الرهَّ

خُ (. َطَعهخُ للاهَّ
َ

َطَعَها ق
َ

خُ َوَمْن ق َمْن َوَصَلَها َوَصَلهخُ للاهَّ
َ
ْحَمِن ف ْجَنٌة ِمَن الرهَّ ِحمخُ شخُ الرهَّ
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ومن عظيم رحمة للاهَّ ورأفته بعباده أنه تودد إليهم بصفة أخـرى واســم آخر حيـبونه 
ويرجـونه، فقال زب ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ رب  ]الحجر:49[، وقال زب ٱ 
ٻ ٻ ٻ     ٻ پ پ پ      پڀ ڀ  ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ رب ]يونس:107[ . وقد ورد اســم الغفور يف ثالثة وثمانني 

موضعًا يف القرآن .

ِب صلى للاهَّ عليه وسلم  اَل ِللنهَّ
َ

يِق ريض للاهَّ عنه ق دِّ ِ ْبِن َعْمٍرو أن أبا َبْكٍر الصِّ عن َعْبِد للاهَّ
وَب  نخُ ْلًما َكِثرًيا، َواَل َيْغِفرخُ الذُّ مهَّ ِإينِّ َظَلْمتخُ َنْفِس ظخُ هخُ ِل اللهَّ اَل : ) قخُ

َ
و ِبِه يِف َصاَليِت ق ْدعخُ

َ
َعاًء أ ْميِن دخُ َعلِّ

ِحيمخُ ( ]رواه البخاري[ . ورخُ الرهَّ ْنَت اْلَغفخُ
َ
َك أ اْغِفْر يِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك، َواْرَحْميِن، ِإنهَّ

َ
ْنَت، ف

َ
ِإالهَّ أ

ْدَرِع ريض للاهَّ عنه 
َ
وروى أبو داود وصححه الشــيخ األلباين من حديث ِمْحَجَن ْبَن األ

يَض َصاَلَتهخُ 
َ

ْد ق
َ

ٍل ق َو ِبَرجخُ ِإَذا هخُ
َ
ِ صلي للاهَّ عليه وســلم اْلَمْسِجَد ف ــولخُ للاهَّ اَل : َدَخَل َرسخُ

َ
أنه ق

وَلْد َوَلْم  َمدخُ الِذي َلْم َيِلْد َوَلْم يخُ َحدخُ الصهَّ
َ
خُ األ َك َيا للاهَّ لخُ

َ
ْســأ

َ
مهَّ ِإينِّ أ هخُ ولخُ :اللهَّ َو َيقخُ دخُ َوهخُ َو َيَتَشــههَّ َوهخُ

ْد 
َ

ِفَر َلهخُ ق ْد غخُ
َ

َقاَل :) ق
َ
اَل ف

َ
، ق ِحيــمخُ ورخُ الرهَّ ْنَت اْلَغفخُ

َ
َك أ ويِب ِإنهَّ نخُ ْن َتْغِفَر يِل ذخُ

َ
َحٌد أ

َ
ًوا أ فخُ ــْن َلهخُ كخُ َيكخُ

ِفَر َلهخُ َثاَلًثا (. غخُ

والغفور يف اللغة على وزن فعول وهي من صيغ املبالغة اليت تدل على الكرة يف الفعل، 
ي سرتها، وعند البخاري من حديث ابن 

َ
صل الَغْفِر التغطية والســرت، وَغَفَر للاهَّ ذنوبه أ

َ
وأ

َيَضعخُ 
َ
ْؤِمَن ف ْديِن اْلمخُ َ يخُ ِ صلى للاهَّ عليه وسلم قال : ) ِإنهَّ للاهَّ وَل للاهَّ عمر ريض للاهَّ عنه أن َرسخُ

، َحىتهَّ  ْي َربِّ
َ
ولخُ َنَعْم أ َيقخُ

َ
َتْعِرفخُ َذْنَب َكَذا ف

َ
َتْعِرفخُ َذْنَب َكَذا أ

َ
ولخُ أ َيقخُ

َ
، ف هخُ خُ َعَلْيِه َكَنَفهخُ َوَيْســرتخُ

َها َلَك اْلَيْوَم،  ْغِفرخُ
َ
َنا أ

َ
ْنَي�ا، َوأ َها َعَلْيَك يِف الدُّ تخُ اَل َسرَتْ

َ
هخُ َهَلَك ق نهَّ

َ
ى يِف َنْفِسِه أ

َ
وِبِه َوَرأ نخُ َرهخُ ِبذخُ رهَّ

َ
ِإَذا ق

وا َعَلى  اَلِء الِذيَن َكَذبخُ ْشَهادخُ َهؤخُ
َ
ولخُ األ َيقخُ

َ
وَن ف َناِفقخُ ا اْلَكاِفرخُ َواْلمخُ مهَّ

َ
ْعَطى ِكَتاَب َحَســَناِتِه، َوأ يخُ

َ
ف

اِلِمنَي ( . ِ َعَلى الظهَّ اَل َلْعَنةخُ للاهَّ
َ
ِهْم، أ َربِّ

والغفار كالغفور من صيغ املبالغة، اليت تدل على الكرة يف الفعل كما يف اسمه الغفور، 
والغفار هو الذي يسرت الذنوب بفضله، ويتجاوز بعفوه عن عبده، طالما أن العبد موحد 
حتت مشيئ�ة للاهَّ وحكمه، فقد يغفر للاهَّ ذنب عبده إن مات موحدًا، والغفور والغفار 
مــا من صيغ املبالغة يف الفعل، وقيل الغفار أبلغ من الغفور، فالغفار  قريب�ان يف املعىن، فهخُ

هو من يغفر الذنوب العظام .
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وقد ســىم للاهَّ نفســه بهذا االســم للداللة على ســعته رحمته ومغفرته، قال تعاىل 
ۋ  ۋ  زب  وقــال  ]ص:66[،  رب  ڇ  چ         چ    چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  زب 
وئوئ   ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى     ې  ې     ې  ې        ۉ   ۅۉ  ۅ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ  ېئ       ېئ   ىئ  رب ]الزم�������ر:5[، وقــال زب ی ی  
ی ی      جئحئ مئ  رب ]نوح:10[، ويف اجلامع الصغري للسيوطي وصححه األلباين من 
حديث عائشــة ريض للاهَّ عنها أن النب صلى للاهَّ عليه وســلم كان إذا تضور من الليل، 
تقلب وتلوى من شدة األلم، قال :) ال إله إال للاهَّ الواحد القهار رب السماوات واألرض 

وما بينهما العزيز الغفار( ]بتصرف من شرح أسماء للاهَّ احلسىن ملحمود الرضواين[.

إن معرفــة العبد لســعة رحمة للاهَّ وعظيم مغفرته حيفزه علــى العمل الصالح الذي 
ِبُّ  يكفر الذنوب ويمحو اخلطايا. ففي صحيح البخاري من حديث َسْلَماَن اْلَفاِريِسِّ أن النهَّ
ْهٍر،  رخُ َما اْسَتَطاَع ِمْن طخُ َعِة، َوَيَتَطههَّ مخُ ٌل َيْوَم اجْلخُ صلى للاهَّ عليه وســلم قال: ) اَل َيْغَتِسلخُ َرجخُ
ى َما  َصلِّ مهَّ يخُ ، ثخُ قخُ َبنْيَ اْثَنــنْيِ َفرِّ اَل يخُ

َ
، ف جخُ رخُ ــمهَّ َيْ ْو َيَمسُّ ِمْن ِطيِب َبْيِت�ِه ثخُ

َ
ْهِنِه، أ ِهــنخُ ِمــْن دخُ َوَيدهَّ

ْخَرى ( ، وعند 
خُ
َعــِة األ مخُ ِفَر َلهخُ َما َبْيَن�هخُ َوَبنْيَ اجْلخُ ، ِإالهَّ غخُ ْنِصتخُ ِإَذا َتَكلَم اإِلَمامخُ مهَّ يخُ ، ثخُ ِتَب َلهخُ كخُ

َلَواتخُ  ولخُ : )الصهَّ ِ صلى للاهَّ عليه وسلم َكاَن َيقخُ وَل للاهَّ نهَّ َرسخُ
َ
َرْيَرَة أ ىِب هخُ

َ
مســلم من حديث أ

نهَّ ِإَذا اْجَتَنَب اْلَكَباِئَر(. َراٌت َما َبْيَنهخُ َكفِّ َعِة َوَرَمَضانخُ ِإىَل َرَمَضاَن مخُ مخُ َعةخُ ِإىَل اجْلخُ مخُ ْمسخُ َواجْلخُ اخْلَ

ويبعث يف نفســه الهمة علــى جتديد التوبة واالســتغفار، فاللهَّ تعاىل تواب رحيم، ولما 
قال عــز وجــلزب ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ رب ]البق�������رة:159[ قــال بعدها زب ۇ 
ۇ ۆرب  ]البق�������رة:160[. ولمــا قــال ســبحانه زب ڱ ڱ ڱ ں    ں ڻ ڻ  ڻ 
ڻۀرب ]آل عمران:88[  قال بعدها زب ۀ ہ ہ رب ]آل عمران:89[ ولما قال عز وجل 

زبۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ رب ]النس�������اء: 145[  قال بعدها زب  ۋ ۋ ۅرب 
]النس�������اء:146[ ، ولما قــال ســبحانه زب ڱ ڱ ڱ ڱ ںںرب ]المائدة:33[ قال 

بعدهــا زب ڻ ڻ ڻ رب ]المائدة:34[، ولما قال عز وجل زب ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گگرب ]المائدة:73[  قال بعدها زب ہ ہ  ہ ھرب ]المائدة:74[ ، ولما قال 
ســبحانه زب ٿ ٿ   ٿ ٹ   ٹ رب ]الفرقان:68[  قال بعدها زب ڄ ڄ ڄ رب ]الفرقان:70[. 
َب بالتوبة  فاللهَّ تعاىل تواب حيب التوابني فقــال زب ۆ ۈ ۈ ٴۇ رب ]البقرة:222[، ورغهَّ



181

وقــال  ]المائ�������دة:39[،  رب  ڃڃ  ڃ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  زب  فقــال 
زبگ ڳ ڳ  ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں رب ]ط�������ه:82[ ، وقــال زب ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ   ڦ   ڦ ڄ ڄ رب ]ه�������ود:90[، وقال زب  ۆ ۈ ۈ ٴۇ رب 

]البقرة:222[ ، وقال زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ رب ]التحريم:8[.

فباب التوبة مفتوح، وللاهَّ يفرح بتوبة عبده، وأخرب أن التائب من الذنب كمن ال ذنب 
له، وأن التوبة جتب ما قبلها، وأنه حيب من عباده أن يستغفروه، عن أيب هريرة ريض للاهَّ 
وا، لذهب  ذنبخُ خُ علْيه وسلم :) والذي نْفس بي�ده لْو لْم تخُ عنه قال: قال رسول للاهَّ صلى للاهَّ

ْم (  ]رواه مسلم[ . ون للاهَّ تعاىل، فيْغفرخُ لهخُ ون، فيْستْغفرخُ ْذنبخُ ْم، وجاء بقوم يخُ خُ بكخُ للاهَّ

ما سلف  إنما هو يشء من عظيم صفات للاهَّ الكاملة التامة اليت جمعت احلسن 
كلــه والبهاء كلــه، من تأملها امتأل قلبه إيمانًا به وتعظيمًا ألمر للاهَّ وانقاد لطاعته وخاف 
من معصيت�ه كما قال تعاىل مخوفًا العباد من بطشه وانتقامه زب ۆئ ۈئ ۈئېئرب 

]آل عمران:28[.

وختامًا : إن استشــعار عظمة للاهَّ عز وجل، ومعرفة أســمائه وصفاته، والتدبر فيها، 
وعقــل معانيها، واستشــعارها، وتطبيقهــا يف الواقع مما يقوي اإليمان. يقــول ابن القيم 
: )وعقد هذا أن يشــهد قلبك الرب تب�ارك وتعاىل مســتويا على عرشه متكلما  رحمه للاهَّ
بأمره ونهيه بصريا حبركات العالم علويه وســفليه وأشــخاصه وذواته سميعا ألصواتهم 
رقيبــ�ا على ضمائرهم وأســرارهم وأمر املمالك حتت تدبريه نازل من عنــده وصاعد إليه 
وأمالكه بني يديه تنفذ أوامره يف أقطار املمالك موصوفا بصفات الكمال منعوتا بنعوت 
اجلالل مزنها عن العيوب والنقائص واملثال هو كما وصف نفسه يف كتابه وفوق ما 
يصفه به خلقه ح ال يموت قيوم ال ين�ام عليم ال يفى عليه مثقال ذرة يف السموات وال 
يف األرض بصري يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء يف الليلة الظلماء سميع 
يسمع ضجيج األصوات باختالف اللغات على تفنن احلاجات تمت كلماته صدقا 
وعدال وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شــبها ومثال وتعالت ذاته أن تشبه شيئ�ا 
من الذوات أصال ووســعت اخلليقة أفعاله عدال وحكمة ورحمة وإحســانا وفضال له 

]1/12 اخللق واألمر وله النعمة والفضل وله امللك واحلمد وله الثن�اء واملجد( . ] املدارج   49
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، ويجعل املسلَم هادئ الباِل ساكَن  فامتالَء القلب بعظمة للاهَّ يوّلد ثقًة مطلقة باللهَّ
النفس مهما ادلهّمت اخلطوب. ألن استشعاَر عظمة للاهَّ تمأل القلب رًضا وصرًبا جمياًل، 
وتبَعث يف النفس معىن الثب�ات والعّزة وتقّوي العزائم حىت يف أشّد حاالت الّضنك، فإذا 
عظــم العبد ربه حق التعظيم جتلى ذلك بإخالص العمل له وحــده، وإذا عظم العبد ربه 
حق التعظيم جتلى ذلك بتقفيه سّنة الّنّب صّلى للاهَّ عليه وسّلم وتلّمس أثره والسري على 

هديه، والتعظيم احلقيقي هو اّلذي يظهر على العبد بامتث�ال أمره واجتن�اب نهيه.

وإذا عظــم العبــد ربه حق التعظيم جتلى ذلك بعــده عن املعايص وحذره منها أشــد 
احلذر، فاملعايص تضعف يف القلب تعظيم الرب، وتضعف وقاره يف قلب العبد وال بد، 
شاء أم أىب، ولو تمكن وقار للاهَّ وعظمته يف قلب العبد لما جترأ على معاصيه، وربما اغرت 
املغرت، وقال : إنما حيملين على املعايص حسن الرجاء، وطمعي يف عفوه، ال ضعف عظمته 
يف قلــب، وهذا من مغالطة النفس ؛ فــإن عظمة للاهَّ تعاىل وجالله يف قلب العبد تقتيض 
تعظيــم حرماته، وتعظيم حرماته حيول بين�ه وبني الذنوب، واملتجرئون على معاصيه ما 
قــدروا للاهَّ حق قدره، وكيف يقدره حق قدره، أو يعظمه ويكربه، ويرجو وقاره ويجله، من 
يهــون عليه أمره ونهيه ؟ هذا من أمحل املحال، وأبني الباطل، وكفــى بالعايص عقوبة 
أن يضمحــل مــن قلبــه تعظيم للاهَّ جــل جالله، وتعظيــم حرماتــه، ويهون عليــه حقه . 
ومــن بعض عقوبة هذا : أن يرفــع للاهَّ عز وجل مهابت�ه من قلوب اخللق، ويهون عليهم، 
ويستخفون به، كما هان عليه أمره واستخف به، فعلى قدر محبة العبد للهَّ حيبه الناس، 
وعلــى قدر خوفه مــن للاهَّ يافه اخللق، وعلى قدر تعظيمــه للهَّ وحرماته يعظمه الناس، 
، ويطمع أن ال ينتهك الناس حرماته أم كيف يهون عليه  وكيف ينتهك عبد حرمات للاهَّ
حق للاهَّ وال يهونه للاهَّ على الناس ؟ أم كيف يســتخف بمعايص للاهَّ وال يستخف به 
اخللق ؟ وقد أشار سبحانه إىل هذا يف كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها 
بما كسبوا، وغطى على قلوبهم، وطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم 
كما أهانوا دين�ه، وضيعهم كما ضيعوا أمره، ولهذا قال تعاىل يف آية سجود املخلوقات له 
زب ک ک ک ک گ   گ گگرب ]الحج:18[ فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا 
، ومن ذا يكرم من  به ولم يفعلوه أهانهم للاهَّ فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهــم للاهَّ

؟ أو يهن من أكرمه للاهَّ ] اجلواب الكايف 69 -71 بتصرف يسري [. أهانه للاهَّ
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• ومن صفات للاهَّ : الرقيب الشهيد القريب	

عبد للاهَّ :  اعلم أن من صفات للاهَّ الرقيب القريب الشهيد يقول تعاىل : زب ڤ ڤ ڤ       
ڤ ڦ ڦ رب ]النس�������اء:1[ ، زب  ک ک ک ک  گ گ  گ رب ]األح�������زاب:52[، ويقول 

سبحانه وتعاىل:زب  ڇ ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ رب ]البروج:9[ .

 يقــول اإلمــام الســعدي رحمــه للاهَّ تعــاىل: الرقيــب والشــهيد اســمان مرتادفــان

للهَّ عز وجل وكالهما يدل على إحاطة ســمع للاهَّ باملسموعات وإحاطة بصره سبحانه 
وتعاىل باملبصرات وعلمه جبميع املعلومات اجللية واخلفية -وهو الرقيب على ما دار يف 

اخلواطر - وما حتركت به اللواحظ . فما بالك بالفعال الظاهرة باألركان.

ولهذا كانت املراقبة من أعلى أعمال القلوب هي التعبد للهَّ باسمه الرقيب -والشهيد  
فمىت علم العبد أن حركاته الباطنة والظاهرة قد أحاط بها للاهَّ علمًا- واستحضر ذلك 
العلم يف كل أحواله أوجب له ذلك حراســة باطنه عن كل فكر يبغضه للاهَّ وحفظ ظاهره 

عن كل قول أو فعل يسخط ربه عليه فتعبد له بمقام اإلحسان.

اآلن تذهــب إىل بالد الغرب، تدخل إىل محل جتاري كبري، فيه بضائع باملليارات، لكن 
هذا املحل مراقب تلفزيوني�ًا »انضباط مذهل«.                                            

يقول لك: الطريق مراقب فيه رادار، كانت الســرعة مئة وعشرين اآلن ستني، هذه 
نماذج من حياتن�ا اليومية، إنسان أقوى منك واضع جهاز تصوير يف الطريق، وإذا ضبطك 
بسرعة تفوق السرعة املحددة ستدفع عشرة آالف، وهناك مخالفات للهَّ بمئات األلوف، 
واإلنسان إذا شعر أن إنسانًا يراقبه يتلف األمر اختالفًا كليًا، إذا قيل: إنك مراقب، أو إن 

هاتفك مراقب، تضبط كالمك إىل درجة متن�اهية، فكيف إذا شعرت أن للاهَّ يراقبك؟

وإليك نموذج واحد من نماذج كثرية من القصص ســتأيت : - رن هاتفــه املحمول    
فأجاب .. فإذا بفتاة جميلة الصوت على الهاتف .. تســأله عن أحواله لكنه لم يعرفها..

فســألها معتذرًا : من تكونني !.. فأجابت : أنا فتاة جميلة وبنت حســب ونسب وأود 
التعرف عليك    فسكـت قلياًل ثم قال: لكن الهاتف مراقب !! فسألته مستغربة،  مراقب 
من قبل من ؟ هل من قبل املؤسسة اليت تعمل بها ؟ فأجابها :ال .هل الهاتف مراقب من 
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قبــل املخابرات؟ فأجابها : ال. إذًا الهاتف مراقب من قبل أمــن الدولة قالتها ضاحكة!!!  
فأجابها : الهاتف مراقب من قبل للاهَّ الواحد الديان ..!!!  فمن ساعتها أغلقت الهاتف 

ولم تعد لهذا الفعل أبدا .!

أال يستيح اإلنسان أن ينضبط مع إنسان من بين جلدته لكونه أقوى منه وال ينضبط 
مع خالق السموات واألرض؟.

كم يراقب اإلنســان اآلخرين،  وينىس مراقبة رب العاملني، وكم يراقب العبدخُ العبي�د 
وينىس اإلله املعبود،  فيخجل البعض،  ويكف اآلخر،  وين�دم ثالث، ويعتذر رابع، ويبكي 
خامس هذا كله عندما يعلم وحيس بأنه مراقب  من قبل مخلوق مثله، فكيف إذا علم 

وتيقن  بأن العليم اخلبري -ســبحانه وتعاىل - مطلــع عليه ويراه، قال تعاىل : زب گ گ 
گ    گ ڳ ڳ  ڳ  ڳ ڱ ڱ رب ]الشعراء:217-218[ . يراك يف فراشك، يراك 
يف بيتك، يراك مع إخوانك، يراك يف بيعك وشرائك، يراك يف عالقاتك، يراك يف سفرك 

ويف حضرك، يراك يف كل شؤونك، ماذا ينبغي أن تكون حالك معه؟!

هل قرأت القرآن ومّر بك قوله عــز وجــل : زب ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ رب 
]ق:18[ هل تفكرت يف هذه اآلية ؟

أسمعت أيها اإلنسان ؟ أسمعت أيها املسكني ؟ إنها رقابة شــديدة دقيقة رهيب�ة 
غفل من أمرك دقيقًا وال جلياًل  وال تفارقك كل نَفس  تطبق عليك إطباقًا شاماًل كاماًل  ال تـخُ
معدود وكل هاجســة معلومة وكل لفظ مكتوب وكل حركة محسوبة يف كل وقت وكل 
حال ويف أي مكان  عندها قل ما شئت وحدث بما شئت وتكلم بمن شئت ولكن اعلم أن 

هناك من يراقبك  اعلم أن هناك من يسجل وأنه يعد عليك األلفاظ زب ٺ ٿ  ٿ         
ٿ ٿ ٹ   ٹ       ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ رب ]ق:18-17[ .

تمام وكمال مراتب الدين  : ) أن تعبد للاهَّ كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ( .

ويقول حافظ احلكيم: وثالٌث مرتب�ة اإلحســان وتلك أغالها لــدى الرحمن وهي 
رسوخ القلب يف العرفان حىت يكون الغيب كالَعيان.

جاء يف صحيح اجلامع : )صل صالة مودع كأنك تراه، فإن كنت ال تراه فإنه يراك( .
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وهناك نماذج ناصعة ســاطعة وقصص رائعة فائقة يف املراقبة  واحلياء تـمتاز هذه 
القصص أنـها حترك الهمم، وتقوي القلـب، بل يقـال أن القصص حترق املعاصــي إحراقًا. 

وقد قال ابن عيينـة ) عند ذكر الصاحليـن تتنـزل الرحمة( .     

وقال محمد بن يونس ) ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصاحليـن (  وعليك التأمل 
يف مواقف الســلف اإليماني�ة  يف رقابتهم للهَّ  وحيائهم ففيها عربة ودرس، وتبصرة وذكرى 
ملن كان  له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد:-  ذكرتها يف رسالة جيب صغرية  يل بعنوان :  

للاهَّ جل جالله يراين ووقفات. مع  نماذج  ساطعة  وقصص رائعة.

أيخ الكريم : أين تذهب ؟؟ انتب�ه !! عليك شــهود يراقبونك يف أي مكان  ويف أي زمان 
فأين تذهب ؟؟ وأنت يا أختاه  انتبهي  واعليم أن هناك شــهود  يشهدون على أفعالك  

ويراقبون حتركاتك فاحذري

فمن الشــهود  املالئكة الذين يكتبون علين�ا أعمالنــا ويســجلون علين�ا ســيئ�اتن�ا 
وحســناتن�ا قــال تعــاىل:  زب ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ         ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ رب 

]االنفطار:12-10[  .

أيها األخ احلبيب :- أتذكر يف تلك الليلة لما كنت أمام جهاز التلفاز وكنت تنظر إىل 
ما تبث�ه القنوات من تلك الصور العارية؟ لعلك تذكرت ذلك املوقف ..هل كنت وحدك؟ 
إنك لو علمت أن املالئكة قد كتبوا عليك تلك املعصية لما فعلت تلك املعصية وهناك 
شاب آخر قد أخذ سماعة الهاتف ليعاكس الفتي�ات يا ترى !! هل علم بأن املالئكة 
الكاتبني قد ســجلوا عليه سوء عمله ؟وتلك الفتاه اليت سمعت األذان ولكنها تساهلت 
يف أداء الصالة حىت خرج وقتها ولم تصل تلك الصالة ؛ ألنها انشــغلت باملكاملة الهاتفية 
أو لعلها كانت تشاهد األفالم والقنوات    . إنين أجزم أن تلك الفتاه غافلة عن شهادة 
املالئكة وأنهم يكتبون عليها أعمالها، وأقول ألولئك املفسدين من العلمانيني والكتاب 
املنافقني، إن ما تقولونه وتكتبونه ســرتونه يف كتابكم يوم القيـامة، ألن املالئـكة الكاتبني 

قد كتبوا أقوالكم وأعمالكم . 

وبعد تلك الكتابة من املالئكة، يا ترى ماذا سيجري بعد ذلك ؟ عندما تموت سيطوى 
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كتابك ولكنك سوف تلتقي معه عندما خترج من قربك وسوف تعطى هذا الكتاب الذي 
كتبت�ه عليك املالئكة يف الدني�ا وســوف يأمرك للاهَّ جـل وعال بأن تقرأه عندما تقف بني 
يديه إنها حلظة عجيب�ة، إنها ساعة حرجة عندما يقف العبد حافيًا عاريًا أمام اجلبار جل 
جالله ومع العبد كتاب وهذا الكتاب هو ديوان احلسنات والسيئ�ات فما هو شعورك يا 
من كان ليله يف السهر على القنوات ونهاره يف النوم عن الصلوات ؟ ما حالك يا عبد للاهَّ 
عندما ترى سيئ�اتك يف ذلك الكتاب ؟ ويا ليت األمر ينتهي عند مجرد رؤيتك له بل تؤمر 
بقراءته .. فماذا ســتقرأ وماذا ســتجد ؟ ماذا ســتقرأ يا شارب الدخان؟ ماذا ستقرأ يا من 
عق والديه؟ ماذا ستقرأ يا من أهمل تربي�ة أبن�ائه؟ ماذا ستقرأ يا آكل الربا؟ وأقول لتلك 
الفتاه اليت غفلت عن ربها وأعرضت عن طاعة موالها ماذا ستجدين يف ذلك الكتاب 
الذي ؟؟ أختاه ستقرئني أعمالك هناك فماذا ستقرئني ؟ أما لباسك فحرام أما وقتك 
فضياع يف اآلثام . يا أختاه األمر خطري، فمىت ســتحذرين؟ ومن الشهود اجلوارح اليت هي 
من نعم للاهَّ علين�ا: اليدان والقدمان واللسان والعين�ان واألذنان بل وسائر اجللود    ستأيت 
يوم القيامة لتشــهد عليك يا عبد للاهَّ وستشــهد عليك يا أختاه    إنه مشــهد ال مثي�ل له 
يقف العبد أمام ربه ويب�دأ احلساب ثم تب�دأ اجلوارح لتكشف األسرار ولتخرب بالفضاحئ 
واجلرائم اليت فعلتها يف أيامك السابقة، وبعد ذلك ماذا جيري، وهل يقف احلد عند ذلك 
؟ ال، فيا حسرتاه عندما تنطق اليدان وخترب عنك أيها اإلنسان وتقول يا رب : بي�ده اشرتى 
املجالت الماجنة  بي�ده حرك “مفتاح” القنوات الفضائي�ة  يا رب بي�ده ملس املرأة األجنبي�ة 
ورفع السماعة ملعاكسات الفتي�ات يا رب بي�ده شرب الدخان والشيشة واملخدرات بي�ده 
تعاطى اخلمر واملسكرات، وتلك الفتاه، تنطق يداها، فما عساها تقول..!! يا رب بي�دها 
لبســت العباءة الضيقة وبي�دها وضعت املكياج والعطور لكي تمر بها أمام الرجال إنه 
يوم الفضاحئ وتتكلم القدمان: أنا للحرام ذهبت وعن الصالة قعدت وإىل بالد احلـرام 
مشيت .. وإن األمر يزداد حرجًا وشدة عندما تنطق وكأين بذلك الشاب يقف متعجبًا 
وهو يرى العني تشــهد عليه بكل نظرة سيئ�ة إنه متعجب وهو يسمع شهادة األذنان بكل 
أغني�ة وفاحشــة استمع إليها    وبعد ذلك حيصل األمر الغريب ياطب املرء جوارحه لم 
 يا عني تشهدين؟ !! لم يا سمع تشهد؟ !! لم يا قدم تتكلمني ؟ !! ولكن اجلواب أعم 
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زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ     ڀ ڀ            ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  
ٿ ٿ ٿ  رب ]فصلت:21[ .

وينتهي ذلك املشهد العجيب     ولكن يا ترى !! ما حالك هناك ؟ وهل ستكون 
ممن شــهدت له اجلوارح بالطاعات أم ستكون ممن تفضحه جوارحه أمام للاهَّ خالق 
الكائن�ات؟ وأخريًا يا ترى هل بقي أحد يشهد علين�ا؟ نعم إنه الواحد األحد رب الشهود، 

إنه الواحد املعبود، الذي يراك أينما كنت ويعلم حبالك.

إن األمر خطري ويوم العرض عسري وهناك تب�دو األسرار  وتنكشف الفضاحئ واجلرائر 
واجلرائم واملخازي تذكر يوم العرض على للاهَّ  وقد صار تاريخك مكشوفا  وصحيفتك 

مكشوفة  وجسدك مكشوف

وانقطعـــت عالئـق األنســـــاب وأحضروا للعرض واحلســـــاب  
وانعجــــم البليـــغ يف املقــــــــــال وارتكمـت سحائـــب األهـــــوال  
وبدت الســــوءات والفضــــــاحئ وشهدت األعضـــاء واجلــــوارح  
تــؤخـــذ باليمـــني والشمــــــــال ونشرت صحائــــف األعمــــــال  

قل يل بربك ما غرك بربك الكريم حيث أغلقت األبواب  وأرخيت الستور  واسترتت 
عن اخلالئق فقارفت الفجور  ماذا سيكون جوابك عند كشف األسرار وهتك األستار  يوم 
القيامة يوم تكشف املكنونات  واملخبآت فحينئ�ذ يساق العباد ومعهم األشهاد فيشيب 
الصغري ويسكر الكبري  ويتعلق بأمه اجلنني خائفا مذعورا مندهشا  وتغلي احلميم وتزفر 
اجلحيم  ويي�أس الكفار  وتسعر النريان وتتغري األلوان ويرس اللسان  وتنطق اجلوارح .

• الوسائل اليت تعني على حتقيق تعظيم للا	

يا مســلم عظم موالك حق تعظيمه وإليك الوســائل اليت تعني على حتقيق تعظيم 
، أيخ الكريم ! للاهَّ

وبعد هذا كله فحرٌي بن�ا أن نتطرق إىل األمور املعين�ة على تعظيم للاهَّ وهي كثرية 
وللهَّ احلمد ؛ ولكن قبل أن نذكرها ننب�ه إىل نقطة مهمة وهي أن املسلم إذا أراد أن يكون 
ممن يعظم للاهَّ حق التعظيم، فال بد من وجود ني�ة صادقة تدفعه دفعًا للوصول إىل هذه 
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الغاية، وأن يكون حرصه على تعظيم للا نابعًا من استشعاره ألهمية التعظيم، وأن يريد 
بعمله وجه للاهَّ تعاىل ال أن يمدحه الناس ويثنوا عليه.

! انتب�ه : عليك باإلخالص واحذر الرياء والسمعة والتمس وجه للاهَّ

يقول شــاب: كنت أعاين من طلب ثن�اء الناس كثريا يف عباديت، حىت قرأت قول للاهَّ 
زب ې ې  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ  تعــاىل: 

ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی رب  ]الروم:40[ .
! فيا له من حرمان  فكررت: زب  وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ رب ؟  ال وللاهَّ
أن يرتك املرء طلب ثن�اء مواله -الذي خلقه ثــم رزقه ثم يميت�ه ثم حييي�ه- إىل طلب ثن�اء 

مخلوق مثله! .

فاإلخالص : اســتواء أفعال العبد يف الظاهر والباطن  وقال آخر : نظر األكياس يف 
تفسري اإلخالص  فلم جيدوا غري هذا أن تكون حركته وسكونه يف سره وعالنيت�ه  للهَّ وحده 
ال يمازجــه يشء ال نفس وال هوى وال دنيــ�ا وحتقيق اإلخالص حيتاج إىل مجاهدة  ومصابرة  
يقــول ســفيان بن عيينــ�ة : )اثنت�ان أنا أعاجلهما منذ ثالثني ســنة ترك الطمع فيما بيين 

وبني الناس وإخالص العمل للهَّ ( . 

يــا للاهَّ ماذا وجد من فقدك ؟ وماذا فقد من وجدك ؟ من وجدك فقد وجد كل يشء 
. ومن فقدك فقد فقد كل يشء . اعمل لوجه واحد ليكفك الوجوه كلها. والزم بابا واحدا 
تفتح لك األبواب . واخضع لسيد واحد ختضع لك الرقاب . وإذا أردت أن تدفع الرياء عن 

نفسك فانظر إىل جميع ما يف الدني�ا على أنها جمادات

وإليك الوسائل اليت تعني على حتقيق تعظيم للاهَّ فمنها

أوال : أن االستسالم للهَّ واالنقياد لشرعه والطاعة له هي مناط القبول عند للاهَّ والرضا.

ثاني�ا :  إن تعظيم للاهَّ وتمجيده تستلزم تعظيم أحكامه وشرعه .

ثالثا  : دالالت وعالمات تعظيم النصوص الشرعية .

رابعا : أمثلة على مبادرة الصحابة ومسارعتهم المتث�ال أمر للاهَّ وتعظيم شرعه .
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وإليك بي�ان مختصر بها :

أول :  أن الستسالم للَّ والنقياد لشرعه والطاعة له هي مناط القبول عند للاَّ والرضا:

ولما كان يف نصوص الشريعة وأحكامها ما يالف شهوات بعض الناس وشبهاتهم 
كان تلقيهم لتلك النصوص واألحكام مصحوبًا بنوع من الرتدد والتقاعس مع التث�اقل 
واحلرج يف صدورهم، هذا إن لم يدفعوا تلك األحكام الشــرعية بالكلية أو يتعسفوا 
ويتحذلقوا بت�أويل نصوص الشرع والتحايل عليها يف سبي�ل حتقيق شبهاتهم وشهواتهم .

وهــذا املزلق اخلطري ال يســتغرب حــني يصدر ممن ليــس لهم حظ يف اإلســالم من 
: زب ڇ ڇ   ڇ ڍ      ڍ    ڌ  اليهــود والنصارى وأشــياعهم فهم كمــا قــال للاهَّ

ڌرب ]النساء: 89[ .
ولكن الغريب يف ذلك أن يزنلق يف هذا املسلك اخلطري بعض املسلمني ممن فرحوا بما 
عندهم من العلم الدنيوي فأخذوا َيِزنون النصوص الشرعية بمزيان عقولهم، فما وافق عقولهم 
قبلوه وما لم يوافق عقولهم أولوه وحرفوه بما يوافق الهوى، فجعلوا عقولهم حاكمة مهيمنة 

على الشرع، فلم يعد لهذه النصوص الشرعية يف قلوبهم تعظيما أو تقديسًا أو انقيادًا.

ثاني�ا :  إن تعظيم للاَّ وتمجيده تستلزم تعظيم أحكامه وشرعه:

إن تعظيــم الرب تعاىل وتمجيده مســتلزم لتعظيم أحكامه ونصوص شــرعه من 
القرآن والســنة قال اإلمام ابن القيــم رحمه: »أول مراتب تعظيم احلق عز وجل تعظيم 
أمره ونهيه، وذلك ألن املؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته اليت أرسل بها رسول للاهَّ صلى 
للاهَّ عليه وسلم إىل كافة الناس ومقتضاها االنقياد ألمره ونهيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم 
أمر للاهَّ عز وجل واتب�اعه وتعظيم نهيه واجتن�ابه فيكون تعظيــم املؤمن ألمر للاهَّ ونهيه 
دااًل على تعظيمه لصاحب األمر والنهي ويكون حبسب هذا التعظيم من األبرار املشهود 

لهم باإليمان والتصديق وصحة العقيدة والرباءة من النفاق األكرب« اهـ

ثالثا : دللت وعالمات تعظيم النصوص الشرعية:

فإن لتعظيم النصوص الشرعية من القرآن والسنة دالالت وعالمات من افتقدها 
فهو على خطر عظيم، فمن عالمات تعظيم النصوص الشرعية عدم االختي�ار أو املشورة 
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يف قبول حكم للاهَّ تعاىل بل التسليم الكامل املطلق دون تردد أو شك زب ٱ ٻ        ٻ 
ٹ  ٹ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   
: »فهــذه اآلية عامة يف جميع  ٹ    ٹ ڤ رب ]األحزاب:36[ ،  قال ابن كثري رحمه للاهَّ
األمور. ذلك أنه إذا حكم للاهَّ ورســوله صلى للاهَّ عليه وسلم بيشء فليس ألحٍد مخالفته. 

وال اختي�ار ألحد هاهنا وال رأي وال قول« اهـ .

ومــن عالمات تعظيم النصــوص الشــرعية عدم وجــود احلرج عند ســماع النص 
الشــرعي ويت�أكد هذا عند تطبيقه قال تعــاىل: زب ۈ ٴۇ ۋ  ۋ     ۅ ۅ 
وئرب  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې      ې  ې  ې    ۉ  ۉ 
]النس�������اء:65[، فدلت اآلية على وجوب االنقياد حلكم للاهَّ ظاهرًا وباطنــًا برحابة صدر 

وطمأنين�ة نفس.

ومن العالمات أيضا عدم التنطع يف البحث عن احلكمة أو العلم والتعمق يف ذلك، 
. بل قد يستمرئ صاحبها ذلك فتجره  فتلك الصفة تن�ايف كمال التسليم واالنقياد للهَّ
إىل االعرتاض على بعض األحكام الشرعية إال حني يعلم احلكمة منها، فالواجب على 
ســأل عما يفعل وهم  املســلم اإلمســاك والتأدب مع مقام التشــريع فاللهَّ عز وجل ال يخُ

سألون. يخُ

ومع هذا ال مانع من الســؤال واالستئن�اس بطلب احلكمة من احلكم الشرعي إن 
أمكن ظهورها مع الرضا والقبول التام أواًل.

: “اعلم أن مبىن العبودية واإليمان باللهَّ وكتب�ه ورسله  قال شارح الطحاوية رحمه للاهَّ
على التسليم وعدم األسئلة عن تفصيل احلكمة يف األوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم 
حيك للاهَّ سبحانه عن أمة نب صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل 
احلكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها. 
بل انقادت وسلمت وأذعنت وما عرفت من احلكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف يف 
انقيادها وتسليمها على معرفته وال جعلت ذلك من شأنها وكان رسولها أعظم عندها من 

أن تسأله عن ذلك” اهـ.
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ومن عالمات تعظيم النصوص الشرعية الغضب للهَّ تعاىل إذا انتهكت محارم للاهَّ 
ومحاولة التغيري ما استطاع املرء إىل ذلك سبي�اًل.

  عن عائشة  ريض للاهَّ عنها قالت : )ما خري رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم بني أمرين 
إال اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول للاهَّ 

صلى للاهَّ عليه وسلم لنفسه إال أن تنتهك حرمة للاهَّ فينتقم للهَّ بها( ]أخرجه البخاري[.

فمىت كان العبد غيورًا على محارم للاهَّ مسارعًا إىل إنكارها وإصالح أهلها كان ذلك 
دلياًل على تعظيمه للنصوص الشرعية ومراعاة حدودها وآدابها

ومن عالمات تعظيم النصوص الشرعية أن يمسك عما ليس له به علم وأن حيذر 
من اخلوض يف ذلك وأن جيعل نصب عيني�ه قوله تعاىل: زب وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ  ېئ 
ېئ ىئ  ىئ ىئ   ی ی         ی ی جئ  رب ]اإلس�������راء:36[، فاخلــوض يف معاين 
كالم للاهَّ وكالم رســوله صلى للاهَّ عليه وسلم دون دراية أو سؤال، من القول على للاهَّ بال 
علم وهذا من الذنب العظيم فضاًل عما جيره من املفاسد، من ضالل اآلخرين وإضاللهم.

وإنه ملن املؤسف أن جيعل كالم للاهَّ وكالم رسوله صلى للاهَّ عليه وسلم وأحكام 
الشرع املطهر ميدانًا للحوار والنقاش واجلدل من أناس ليس لهم حظ من العلم الشرعي 
وأحيانًا من العقل فيحصل يف هذه احلوارات من السفه والتأويل والتحريف للنصوص 
الشرعية مما يضعف تعظيمها واالنقياد لها يف نفوس من يستمع إىل مثل هذه احلوارات 
يف مجالس الناس أو فيما يبث يف الفضائي�ات فيستســهل الناس األمر ويتعودوا القول 

على للاهَّ بغري علم، وكـــــــــــأن ما يطــــــرح يف احلـــــــوار قضية سياســـــية أو أدبي�ة .
] - بتصرف يسري-  من خطبة اإلنقـيـاد وشهادة أن ال إله إال للاهَّ للشيخ: يونس صالح [

من عالمات التعظيم

قــال ابن القيم رحمــه للاهَّ يف الوابــل الصيب: »فعالمــة التعظيم لألوامــر« رعاية 
أوقاتها وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، واحلرص على حتســينها 
وفعلها يف أوقاتها، واملسارعة إليها عند وجوبها، واحلزن والكآبة واألسف عند فوات حق 
من حقوقها، كمن حيزن على فوات اجلماعة، ويعلم أنه لو تقبلت منه صالته منفردًا، 
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فإنه قد فاته ســبعة وعشــرون ضعفًا، ولو أن رجاًل يعاين البيع والشــراء يفوته يف صفقة 
واحدة يف بلده من غري ســفر وال مشــقة سبعة وعشرون دين�ارًا، ألكل يديه ندمًا وأسفًا، 
فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صالة اجلماعة خري من ألف وألف ألف، وما شاء للاهَّ 

ت العبد عليه هذا الرحب خسر قطعًا. تعاىل، فإذا فوهَّ

كثري من العلماء يقول ال صالة له وهو بارد القلب، فارغ من هذه املصيب�ة، غري مرتاع 
لها، فهذا من عدم تعظيم أمر للاهَّ تعاىل يف قلبه، وكذلك إذا فاته )الفرض( أو الوقت 
الــذي هو رضــوان للاهَّ تعــاىل، أو فاتــه الصف األول الذي يصلي عليه للاهَّ ومالئكته، 
ولو يعلم العبد فضيلته جلالد عليه، ولكانت قرعة، وكذلك فوت اجلمــع الكثري الذي 
تضاعف الصالة بكرته وقلته، فكلما كر اجلمع كان أحب إىل للاهَّ - عــزهَّ وجلهَّ -، وكلما 
طا كانت كل خطوة حتط خطيئ�ة وأخرى ترفع درجة.. وكذلك فوت اخلشوع  بعدت اخلخُ
يف الصالة، وحضور القلب فيها بني يدي الرب - تب�ارك وتعاىل - الذي هو روحها ولبها، 
فصالة بال خشوع وال حضور، كبدن ميت ال روح فيه، أفال يستحي العبد أن يهدي إىل 
مخلوق مثله عبدًا ميت�ًا أو جارية ميت�ة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده 
بها، من ملك أو أمري، أو غريه، فهكذا سواء الصالة اخلالية من اخلشوع واحلضور وجمع 
الهمة على للاهَّ تعاىل فيها بمزنلة هذا العبد – أو األمة – امليت الذي يريد إهداءه إىل بعض 
امللوك، ولهذا ال يقبلها للاهَّ تعاىل منه وإن أسقطت الفرض يف أحكام الدني�ا، وال يثيب�ه 
للاهَّ عليها، فإنه ليس للعبد من صالته إال ما عقل منها، كما يف »الســنن« ومسند اإلمام 
م - أنه قال: )إن العبد ليصلي الصالة  ى للاهَّ عليه وآله وســلهَّ أحمد وغريه عن النب - صلهَّ
وما كتب له إال نصفها، إال ثلثها، إال ربعها، إال خمسها حىت بلغ عشــرها(  رواه أبو داود 
رقم )796( يف الصالة: باب ما جاء يف نقصان الصالة، وأحمد يف املســند 319/4 و321، 
ار بن ياسر، وإسناده حسن، ولفظه: )إن العبد ليصلي الصالة ما كتب له  من حديث عمهَّ

منها إال عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها(.

وينبغــي أن يعلم أن ســائر األعمــال جتري هذا املجــرى، فتفاضل األعمــال عند للاهَّ 
بتفاضــل ما يف القلوب من اإليمان واإلخالص، واملحبــة وتوابعها، وهذا العلم الكامل هو 
الذي يكفر الذنوب تكفريًا كاماًل والناقص حبســبه، وبهاتني القاعدتني تزول إشكاالت 
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كثرية، وهما: تفاضل األعمال بتفاضل ما يف القلوب من حقائق اإليمان وتكفري للسيئ�ات 
حبسب كماله ونقصانه.  أهـ

رابعا : أمثلة على مبادرة الصحابة ومسارعتهم لمتث�ال أمر للاَّ وتعظيم شرعه:

لقد ضرب أصحاب النب صلى للاهَّ عليه وســلم أروع األمثلة وأصدقهــا يف املبادرة 
واملساعدة المتث�ال أمر للاهَّ ورسوله وتعظيم نصوص الشرع والوقوف عندها والغضب 
عند مخالفتها وانتهاكها. وحرصهم هذا وتعظيمهم ليس مقصورًا على ما كان واجبًا 
فحسب بل تعدى ذلك إىل املستحبات، ويكفيهم شرفًا وفخرًا تزكية للاهَّ لهم وثن�اؤه 

عليهم .

وما ورد عن الصحابة ريض للاهَّ عنهم يف هذا الشأن كثري يصعب حصره فمن ذلك ما 
ورد عن أيب بكر الصديق رىض للاهَّ عنه إذ لما برأ للاهَّ عائشة ريض للاهَّ عنها من خرب اإلفك 
قال أبو بكر رىض للاهَّ عنه : )وللاهَّ ال أنفق على مســطح شــيئ�ا أبدا، وكان ممن وقع يف شأن 

عائشة، وكان أبو بكر ينفق عليه قبل ذلك، فلما نزل قوله تعاىل: زب ڃ ڃ چ چ 
ژ  ڈژ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ     ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  
ڑ ڑ ک ک کک  گ گ گ گ رب]النور:22[ قال أبو بكر رىض للاهَّ عنه : بلى وللاهَّ 
إين أحب أن يغفر للاهَّ يل، فأرجع إىل مسطح النفقة، وقال وللاهَّ ال أنزعها أبدًا( ]متفق عليه[ .

وجاء يف شأن عمر الفاروق ريض للاهَّ عنه من ذلك الكثري فعن ابن عباس ريض للاهَّ 
عنهما قال قدم عيين�ة بن حصن فزنل على ابن أخيه احلر بن قيس وكان احلر من النفر 
الذين يدنيهم عمر فقال عيين�ة البن أخيه: يا ابن أيخ لك وجه عند هذا األمري، فاستأذن 
يل عليه، قال: سأســتأذن لك عليه. فأذن له عمر فلما دخل عليه قــال عيين�ة: هيه يا ابن 
اخلطاب فو للاهَّ ما تعطين�ا اجلزل وال حتكم بينن�ا بالعدل فغضب عمر حىت هم به فقال له 

احلــر بن قيس: يا أمري املؤمنني إن للاهَّ تعاىل قال لنبي�ه صلى للاهَّ عليه وســلم زب ڄ ڃ   
ڃ  ڃ ڃ چ چ چ رب]األع�������راف:199[، وإن هذا من اجلاهلني قال ابن 

عباس: وللاهَّ ما جاوزها عمر حني تالها عليه، وكان وقافا عند كتاب للا .
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ومــن تعظيــم الفــاروق رىض للاهَّ عنه  لشــأن النب صلــى للاهَّ عليه وســلم وأمره ما 
أخرجه اإلمام أحمد بإســناد حســن أنه رىض للاهَّ عنه قلع مزيابًا  للعباس على ممر الناس 
فقال له العباس : أشهد أن رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم هو الذي وضعه يف مكانه، 

فأقسم عمر : لتصعدن على ظهري ولتضعنه يف موضعه.

و مــن رســالة بعنوان الصحابة واالســتجابة  إلبراهيم بن صالح الدحيم  ذكر بعد 
املقدمة  - باختصار من الرسالة املذكورة -

 ، ونشــرع اآلن بذكر نماذج عالية من اســتجابات الصحابة ألمر للاهَّ وأمر رسوله  
أعرضها غري مرتب�ة وال معنونة اســتث�ارة للنفس ودفًعا للســآمة وامللل مع تعليق مختصر 

ين�اسب املقام. صور منرية الستجابة الصحابة.

  جتارة أيب الدحداح: عن ابن مسعود  قال: لما نزلت  زب ۉ ې ې ې ې ى 
ى ائ ائ ەئ  ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئرب]البقرة:245[ 
! أو إن للاهَّ يريد منا القــرض؟! قال: »نعــم يا أبا  : يــا رســول للاهَّ قــال أبــو الدحــداح 
، قال: فناوله يده قال: فإين قد أقرضت ريب حائطي،  الدحداح«! قال: يدك يا رسول للاهَّ
حائًطا فيه ستمائة خنلة، ثم جاء يميش حىت أىت احلائط وأم الدحداح فيه يف عياله فناداها: 
يــا أم الدحداح! قالت لبيك: قال: اخريج فقــد أقرضت ريب حائًطا فيه ســتمائة خنلة« 
]تفســري ابن جرير آلية )245( من ســورة البقرة[ ،  وحني يتمالكك العجب من فعل أيب الدحداح! 

فاعجــب أكر من مطاوعة زوجته له!!. كم هي اخلطب الرنانة اليت تلهب العواطف؟! 
وكم اآليات اليت تتلى يف الرتغيب بالصدقة، واألحاديث اليت ترتدد على األسماع يف ذلك، 
ثم انظــر حصيلة هذا الضخ العاطفي الضخم! بينما يســمع الصحايب آية واحدة حترك 

مشاعره وتزهده يف الدني�ا!!

  غس��لته املالئكة: وهذا حنظلة بن أيب عامر يدخل على زوجته يف ليلة عرسه فين�ادي 
منادي اجلهاد: يا خيل للاهَّ اركب! فيفزع من فراشــه إىل فرســه ويأخذ ســيفه، ويدخل 
اجليش، ويلتقي الفريقان يف مواجهة ســريعة حاســمة، فيقتل فيها الزوج العروس لتتم 
له السعادة يف الشهادة، ويرفع النب  بصره وهو يقول: »إن صاحبكم تغسله املالئكة 
: »لذلك  فسلوا صاحبت�ه عنه« فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب فقال 
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غسلته املالئكة«  ]صالح األمة يف علو الهمة. للعفاين وحسنه )369/3( وعزاه للحاكم، وقال احلاكم: صحيح 
على شــرط مسلم ولم يرجاه وسكت عنه الذهب. وله شواهد يتقوى بها[. للاهَّ أكرب.. ناداه منادي اجلهاد 

وهو يف ليلة عرسه فأجاب، دعاه الشوق إىل اجلنة وإىل لقاء للاهَّ فلىب، ولم جيد فرصة ألن 
يغتسل خوفا أن يت�أخر!!

فباللهَّ حدثين عن رجل ين�ام ملء عيني�ه: آمًنا يف ســربه معاىًف يف جســده، يسمع داعي 
للاهَّ ين�ادي كل يوم )الصالة خري من النوم( وال حيرك ســاكًنا، بل لســان حاله يردد )النوم 

خري من الصالة!!(.

هم ارحم بين سلمة: يعود رسول للاهَّ  وأصحابه من أحد، تلك الغزوة اليت اشتد    اللَّ
فيها القرح وعظم فيها اجلرح، قتل فيها من خيار الصحابة من قتل، وجرح فيها من جرح، 
حىت إذا صلى صالة الصبح من اليوم الثاين أمر بالاًل فنادى: إن رســول للاهَّ  يأمركم 
بطلب عدوكم، وال يرج معنا إال من شهد القتال أمس، فخرج ســعد بن معاذ إىل داره 
يأمر قومه باملسري وكلهم جريح فقال: إن رسول للاهَّ  يأمركم أن تطلبوا عدوكم فقال: 
أســيد بن حضري   وبه ســبع جراحات يريد أن يداويها!! )سمًعا وطاعة للهَّ ورسوله( 
ج علــى دواء، وحلق برســول للاهَّ  وخرج من بين ســلمة أربعون  وأخــذ ســالحه ولم يعرِّ
جرحًيا: بالطفيل بن النعمان ثالثة عشر جرًحا، وباحلارث بن الصمة عشر جراحات، حىت 

هم ارحم بين سلمة«. وافوا رسول للاهَّ  على جراحهم فقال لما رآهم »اللهَّ

  اجلرحيان: وعن أيب السائب موىل عائشة بنت عثمان، أن رجاًل من أصحاب رسول 
للاهَّ  من بين عبد األشهل، كان شهد أحًدا. قال: شهدت أحًدا مع رسول للاهَّ  أنا 
وأخ يل فرجعنا جرحيني، فلما أذن مؤذن رسول للاهَّ  باخلروج يف طلب العدو قلت أليخ 
؟! وللاهَّ ما لنا من دابة نركبها، ومــا منا إال جريح  وقــال يل: أتفوتن�ا غزوة مع رســول للاهَّ
ثقيل، فخرجنا مع رسول للاهَّ  - وكنت أيسر جرًحا من أيخ – فكنت إذا غلب حملته 
عقبــة، ومىش عقبة، حىت انتهين�ا إىل ما انتهى إليه املســلمون فخرج رســول للاهَّ  حىت 

انتهى إىل حمراء األسد ]تاريخ الطربي 75/2، البداية والنهاية 56/4[ فأنزل للاهَّ تعاىل قوله : زب ې 
رب  ۈئ   ۈئ  ۆئ    ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ    ائ  ى  ى  ې  ې 

]آل عمران:172[.
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ا!! وحنن: 
ً

لقد مزجوا حرارة األلم بلذة الطاعة، فانقلب األنني حنيًن�ا، واملشــقة شوق
أقعدنا ألم الضرس، ووجع الرأس – ليس عن ساح الكفاح – بل عن إجابة داعي الفالح؟! 

ثم نطلب بعد ذلك عًزا، ونأمل نصًرا، حالنا كما قـال األول:  

! ويأمل إدراك العلى وهو نائـــــمخُ حياول ني�ل املجد والسيف مغمٌد  
ل تهزمهم اإلبل: ويف حنني لما انكشــف النب  وأصحابه ولم يبق مع النب  
إال عدد قليل جًدا، أمر العباس أن ين�ادي بالناس: أين أصحاب الشــجرة؟! وكان العباس 
صيًت�ا، قال: فناديت بأعلى صويت، أين أصحاب الشجرة!! قال: فوللاهَّ لكأن عطفتهم 
حني سمعوا صويت عطفة البقر على أوالدها، فقالوا: يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار.. 
والبن إســحاق حنوه وزاد »فجعل الرجل يعطف بعريه فال يقدر، فيقذف درعه ثم يأخذ 
بســيفه ودرقته ثم يؤم الصوت«] فتح الباري 40/8[ . إنها الرتبي�ة النبوية على بذل النفوس 
، وإجابة داعي للاهَّ ال حيجز عنه خوف أو طمع. فهل تملك  واألموال رخيص يف سبي�ل للاهَّ

لغة تعلق بها على هذه املواقف؟!

انتهين�ا انتهين�ا: وحني هاجر الصحابة إىل املدين�ة لم تكن اخلمر قد حرمت بعد، فكان 
منهم من يتعاطاها كما يتعاطى احلالل من الطعام والشــراب، يشــربونها يف نواديهم 
ومجالســهم فلمــا نزل قولــه تعــاىل: زب  ڄ ڄ  ڄ ڃ رب ]المائدة: 91[. قالــوا: انتهين�ا 
انتهين�ا. يقول أنس: كنت سايق القوم يومئذ يف بيت أيب طلحة، وإذ بمنادي رسول للاهَّ 
 ينــ�ادي فقال: اخرج فانظر، فخرجت فــإذا مناٍد ين�ادي: أال إن اخلمر قد حرمت، قال: 
 )2 فجرت يف سكك املدين�ة فقال يل أبو طلحة: اخرج فاهرقها، فهرقتها..«]البخاري )464
ومســلم )1980( واللفظ ملسلم[. لقد كان يكفي الصحابة أن يســمعوا كلمة واحدة يف حتريم 

يشء حىت جيتنبوه يف امتث�ال تام واســتجابة عامة لم يشــهد التاريخ لها مثي�اًل!! لم يكن 
يمنعهم من تركها جريان العادة عليها، ولم يكونوا حباجة إىل أيام ليت�درجوا يف تركها، 
لقد تركوها مباشرة. وهذه هي حال أصحاب اإلرادة القوية، تلك اإلرادة اليت ينشئها 
اإليمان، فتب�اشــر آيات القرآن بالقبول واإلذعان، إنها صورة عظيمة ملجتمع الصحابة!! 
فهــل جند يف حاضــر األمة أفراًدا حني يقال لهــم: إن الغناء محرم، والدخــان محرم، والربا 
محرم يكون رجع صدى أحدهم »ســمعنا وأطعنا«؟!. إنه اإليمان الذي باشر القلوب 
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فجعلهــا تذعــن راضية مختارة! قارن هذا مع ما جرى يف القرن العشــرين )حيث أرادت 
الواليات املتحدة األمريكية أن ختلص شعبها من مضار اخلمر وجترب ما جاء به القانون 
اإلساليم فشرعت يف سنة 1930 قانون حتريم اخلمر، والذي حرم على الناس بيع اخلمور 
أو شــراءها أو صنعها أو تصديرها أو استريادها وقد مهدت احلكومة لهذا القانون بدعاية 
واســعة عن طريق السينما والتمثي�ل واإلذاعة ونشر الكتب والرسائل، وكلها تبني مضار 
اخلمــر مدعومة باإلحصائي�ات الدقيقــة والبحوث العلمية والطبي�ة، وقــد قدر ما أنفق 
بـ 65 مليوًنا من الدوالرات، وســودت تســعة آالف مليون صفحة يف بي�ان مضار اخلمر 
والزجــر عنها، وأنفق ما قدر مجموعة بأربعة ماليني ونصف من اجلنيهات ألجل تنفيذ 
هذا القانون، ودلت اإلحصائي�ات للفرتة الواقعة بني تاريخ تشريعه وبني تشرين األول 
1933 أنــه قتل يف ســبي�ل تنفيذ هــذا القانون مائت�ا نســمة، وحبس نصف مليون، وغرم 
املخالفون له غرامات تبلغ مليون ونصف املليون من اجلنيهات، وصودرت أموال تقدر 
بأربعمائة مليون جني�ه. وكان آخر املطاف أن اضطرت احلكومة األمريكية إىل إلغاء قانون 
التحريم يف أواخر سنة 1933، ولم تنفعها تلك األموال الطائلة والتضحيات اجلسيمة 
حلمل الناس على ترك اخلمر الثابت ضررها، ألن القانون لم يكن له سلطان على النفوس 
حيملها احرتامه وطاعته. ولكن كلمة زب ڀ رب ]المائدة: 90[ اليت جاءت بها الشــريعة 
اإلسالمية يف جزيرة العرب وبني أناس اعتادوا شربها دون أن يسبق ذلك دعاية واسعة 
أو نشر كتب ورسائل – أجلمت األفواه عن تذوق اخلمر ودفعت أولئك الناس إىل إراقة 
خمورهم بأيديهم ال بي�د شرطي أو رقيب]املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية عبد الكريم زيدان ص37[.

  نفوس روضت ش��هواتها: وصورة أخرى يف هذا املعىن من االســتجابة للهَّ ولرســوله
، والتخلــص من احلضوض النفســية واالنتصار على دافع الشــهوة، نعرض لذلك 
يف وقت نرى كثرًيا من الشــباب قد باع دين�ه من أجل شــهوة زائلة ونزوة عارمة، )ففي 
البخــاري يف خرب قدوم وفد هوازن مســلمني فســألوه أن يرد إليهم أموالهم وســبيهم وأنه 
خريهم بني األموال والســب فاختاروا الســب فقام رسول للاهَّ  يف املسلمني فأثىن على 
للاهَّ بمــا هو أهله ثم قال: »أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبــني وإين قد رأيت أن أرد 
إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل«. فقال الناس: قد طيبن�ا ذلك 
: »إنا ال ندري من أذن منكم يف ذلك ممن لم يأذن،  ، فقال رســول للاهَّ  يا رســول للاهَّ
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فارجعوا حىت يرفع إلين�ا عرفاؤكم أمركم«. فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إىل 
رســول للاهَّ  فأخربوه أنهم قد طيبوا وأذنوا( ]البخاري )4318([ تصور هذا املوقف وانظر 
مدى االســتجابة، السب وزع واجلواري قسمت ثم يأيت الطلب بعد أن تعلقت النفوس 
بل ربما بعد أن هيئت اجلارية لسيدها!! نقل ابن حجر عن ابن إسحاق يف مغازيه« قال: 
حدثــين أبو وجزة يزيد بن عبي�د الســعدي أن رســول للاهَّ  أعطى من ســب هوازن علي 
بــن أيب طالب جارية يقال لها ريطة بنت حبان بن عمــري، وأعطى عثمان جارية يقال لها 
زينــب بنت خنــاس، وأعطى عمر قالبــة فوهبها البن�ه، قــال ابن إســحاق: فحدثين نافع 
عــن ابن عمــر قال: بعثت جارييت إىل أخــوايل يف بين جمح ليصلحوا يل منها، حىت أطوف 
بالبيت ثم أتيتهم، فخرجت من املسجد فإذا الناس يشتدون، قلت: ما شأنكم؟ قالوا: رد 
علين�ا رســول للاهَّ  نساءنا وأبن�اءنا فقلت دونكم صاحبتكم فهي يف بين جمح، فانطلقوا 
فأخذوها ]فتح الباري 46/8 ط دار الســالم[  إنها االســتجابة يف الوقت الذي تعلق فيه القلب، 
واشــتاقت فيه النفس، إنن�ا ال نســتطيع أن جنــرد ابن عمر من معاين الرغبــة فيه، وال من 

إنسانيت�ه، لكنه اإليمان الذي يصنع العجائب وكفى!

  بع��د ما غلت الق��دور: وصورة أخرى يف هــذا املعىن من االســتجابة اجلماعية، ففي 
صحيــح البخاري عن ابن أيب أوىف ريض للاهَّ عنهما قال: أصابتن�ا مجاعة ليايل خيرب فوقعنا 
: أكفئوا القدور، فال  باحلمر األهلية فانتحرناها، فلما غلت القدور نادى منادي رسول للاهَّ
تطعموا من حلوم احلمر شيئ�ا« ]البخاري )3155([ ويف لفظ ملسلم »فأكفئت القدور بما 
19([... )مجاعة( و)القدور تغلي( أي استشــراف  فيهــا وإنها لتفور بما فيها« ]مســلم )40
سيكون عند الصحابة، وأي تعلق ستبلغه نفوســهم!! ثم يف هذه احلالة تأتيهم األوامر 
النبوية أن احلمر األهلية قد حرمت.. فما العمل؟! اكفئوا القدور.. هل أحالوها مظاهرات 
واحتجاجات يمأل ضجيجها األسواق والساحات العامة؟! ال )فأكفئت القدور بما فيها 

وإنها تفور بما فيها( وانتهت القضية.. ودون أي مراجعة!!

  التنظيم العجيب: ويف حديث كعب بن مالك الطويل]البخاري )4418( [يف خرب ختلفه 
عن غزوة تبوك يقول – واقرأ العجب يف حديث�ه – وفيه: )فنهى رسول للاهَّ  عن كالمنا 
أيها الثالثة من بني من ختلف عنه، فاجتنبن�ا الناس وتغريوا لنا، حىت تنكرت يف نفس 
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األرض فما هي اليت أعرف. فلبثن�ا على ذلك خمسني ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا 
يف بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصالة مع 
املسلمني، وأطوف يف األسواق وال يكلمين أحد حىت إذا طال علي ذلك من جفوة الناس، 
مشيت حىت تسورت جدار حائط أيب قتادة – وهو ابن عيم وأحب الناس إيلهَّ – فسلمت 
عليــه، فــو للاهَّ ما رد عليهَّ الســالم، فقلت: يا أبا قتادة، أنشــدك بــاللهَّ هل تعلمين أحب 
للاهَّ ورســوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته فسكت، فعدت عليه فنشدته، فقال: للاهَّ 
ورسوله أعلم، ففاضت عين�اي وتوليت حىت تسورت اجلدار قال كعب: حىت إذا مضت 
أربعــون ليلة من اخلمســني، إذا رســول رســول للاهَّ   يأتيين فقال: إن رســول للاهَّ   
يأمرك أن تعزتل امرأتك، فقلت: أطلقها أم مــاذا أفعل؟ قال: ال، بــل اعزتلها وال تقربها، 
وأرســل إىل صاحب مثل ذلك، فقلت المرأيت: احلقي بأهلك، فتكوين عندهم حىت يقيض 
للاهَّ يف هذا األمر  ( إن الكلمات تعجز عن التعليق على هذا املوقف، عن ماذا نتحدث؟! 
هل نتحدث عن االنضباط العام من الصحابة يف عدم احلديث مع كعب وصاحبي�ه حىت 
استوحشت عليهم الديار؟! أم نتحدث عن احلميم والقريب لكعب – أبو قتادة – وكيف 
أنه اســتجاب لألمر مع شــدته، أجزم أن هــذا األمر لو طلب من أيب قتــادة أيام اجلاهلية 
فستكون الريا أقرب إىل الطالب منها، فالعصبي�ة قد ضربت فيهم أطنابها، وشدت 

عليهم حبالها، قد صوت شاعرهم فقال: 

لكنه اإليمان!! وسنكررها: إنه اإليمان حني يستقر يف القلوب..

ثم ال ننىس هذه االستجابة الفذة من كعب  - صاحب القصة – فقد تت�ابعت 
، حىت ولو كان ذلك يف فراق  عليه املحنة، وال يزال على استعداد تام لقبول أوامر النب 

زوجته؟!

  عنــد حتويــل القبلــة: عن الرباء  أن رســول للاهَّ  صلى إىل بيت املقدس ســتة 
عشر شهًرا أو سبعة عشر شهًرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى، أو 
صالها - صالة العصر - وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه، فمر على أهل 
مسجد وهم راكعون فقال: أشهد باللهَّ لقد صليت مع النب  قبل مكة، فداروا كما هم 

قبل البيت   « ]البخاري )4486([.
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  معاملة النساء: يف اجلاهلية كان الرجل يســتنكف على املرأة، ويرى أنها مسخرة 
خلدمته، مخلوقة حلاجته، حىت إذا أشرقت أنوار الرسالة حتولت الصخور اجللمد – اليت 
كانت قبل يف اجلاهلية – إىل قلوب لين�ة تلني إىل ذكر للاهَّ وأمره، تبتغي األجر مظانه، فعن 
: »إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر«.  العرباض بن ســارية قال:  قال رســول للاهَّ 

قال: فقمت إليها فسقيتها وأخربتها بما سمعت]السلسلة الصحيحة رقم )2736([.

: ويف اجلاهلية أيضــا اعتاد الناس تعظيم اآلباء حىت كانوا حيلفون بهم،    احللــف باللهَّ
فلما نهاهم النب  عن ذلك، هل اعتــذروا جبريان العادة؟! عن عمر بن اخلطاب  
: »إن للاهَّ ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم« ويف رواية: »فمن كان حالًفا  قال: قال رسول للاهَّ 
، أو ليصمت« ويف رواية: قال عمر: فوللاهَّ ما حلفت بها منذ سمعت رسول  فليحلف باللهَّ
3( ومســلم  للاهَّ  ينهى عنها، ذاكًرا وال آثًرا ]آثًرا: أي: حاكًيا عن غريي أنه حلف بها[«]البخاري )424
)1654([. كم هي الكلمات اليت خترج على ألســنة الناس وفيها محاذير شــرعية – اللعان، 

التن�ابز باأللقاب وحنوها – ثم إذا نهيتهم عنها وجدت أن تغيري ذلك حيتاج إىل زمن!!

باب النساء: وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول للاهَّ  »لو تركنا هذا الباب 
للنســاء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حىت مات«]أبو داود )462-571( وصححه األلباين[ 
إنه تمام االنقياد ومنتهى االســتجابة والطاعة، يكفي أن يقرتح النب  فتنقاد النفوس 

لذلك، كأنما تؤمر به أمًرا.

  عنــد تأبري النخل: وإذا كــان االقرتاح منــه  يقع موقــع األمر، فإن الظــن وتوقع 
األصلح يكفي للتسليم واالنقياد، عن موىس بن طلحة عن أبي�ه قال: مررت مع رسول 
للاهَّ  يقــوم على رءوس النخل، فقــال: »ما يصنع هؤالء؟« فقالــوا يلقحونه، جيعلون 
: »ما أظن يغين ذلك شــيًئ�ا«، قال: فأخربوا  الذكر يف األنىث فيلقح، فقال رســول للاهَّ 
بذلك فرتكوه، فأخربه النب  فقال: »إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإين إنما ظننت 
ظًنا، فال تؤاخذوين بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن للاهَّ شــيًئ�ا، فخذوا به، فإين لن أكذب 
علــى للاهَّ عــز وجل«]رواه مســلم )2361([.  آه.. لقد ســار القــوم ووقفنا، وتقدمــوا ورجعنا، 

فوصلوا وانقطعنا، وإن لم نلحق بهم شقين�ا، لقد أقعدنا العجز وأخرنا التسويف!

إن قلت قم قال: رجلي ما تطاوعين..  أو قلت خذ قال: كفي ما تواتيين!!
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  هزم��وا ثورة نفوس��هم: صورة أخرى من االســتجابة جتْســد لك معىن آخــر جمياًل، 
هــو التن�ازل عن احلقوق، والعفو عن الزالت طاعة للاهَّ واســتجابة ألمره. أخرج الرتمذي 
: زوج أخته رجاًل من الصحابة وأعانه  وأصل احلديث يف البخاري أن معقل بن يســار 
ا رجعًيا، فلما خرجت 

ً
على تكاليف الزواج ويسر له األمر، حىت إذا مر به زمن طلقها طالق

من عدتها أراد أن يرجع إليها فخطبها مع اخلطاب فقال معقل: وقد غضب من فعله – 
كيف يزوجه ويعين�ه ثم يطلق، وضع نفسك مكانه..؟! – زوجتك وفرشتك وأكرمتك 
فطلقتها ثم جئت ختطبها، ال وللاهَّ ال تعود إليك أبًدا، - وكان رجاًل ال بأس به، واملرأة تريد 

أن ترجــع إليــه – وأنــزل للاهَّ هــذه اآليــة زب ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ  ڑ ک ک ک کگرب ]البق�������رة: 232[ »فلما ســمعها معقل قال: اآلن 
: ما الذي  ، فزوجها إياه« ]البخــاري )513.( والرتمــذي )2981([. عجًبا وللاهَّ أفعل يا رســول للاهَّ

حل غضب معقل، وما الذي أزال حنقه؟! إنه تعظيم أمر للاهَّ تعاىل.

هزم��وا أطماعه��م: وقريب مــن هذا املوقف ما روي يف ســنن أيب داود عن أم ســلمة 
قالت: أىت رســول للاهَّ  رجالن يتصمان يف مواريث لهم لم تكن بينــ�ة إال دعواهما، 
: »إنما أنا بشــر مثلكم وإنكم ختتصمون إيل، ولعل بعضكم أن يكون أحلن  فقال النب 
حبجته من بعض، فأقيض له على حنو ما أســمع، فمن قضيت له من حق أخيه بيشء فال 
يأخذ منه شــيئ�ا فإنما أقطع له قطعة من النار. فبكى الرجالن وقال كل واحد منهما حقي 
لك«]رواه أبو داود )3584([. قارن ذلك مع واقعنا الذي اشتعلت فيه اخلصومات، وازدادت 
فيه العداوات، وحبت فيه أصوات الدعاة تن�ادي زب ۈ ٴۇ ۋ      رب ]الحجرات: 10[ 

وال مجيب؟!

يف التذلل لإلخوان: )عن علي بن زيد، قال: بلغ مصعب بن الزبري عن عريف األنصار 
يشء، فهــم بــه، فدخــل عليــه أنس بــن مالك  فقال له: إين ســمعت رســول للاهَّ  
ا – اقبلوا من محســنهم، وجتاوزوا عن 

ً
يقــول »اســتوصوا باألنصار خرًيا – أو قــال: معروف

مسيئهم« فألقى مصعب نفسه على سريره، وألزق خده بالبساط، وقال: أمر رسول للاهَّ 
 على العني والرأس، فرتكه(]السلســلة الصحيحة رقم )3509([ لقد انطفأت نار العداوة 
ه ما أكرم اجليل وما أعظم األمة اليت ينتسب إليها هؤالء!. . فللهَّ إكراما لقول رسول للاهَّ 
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  الوصي��ة: عــن عبــد للاهَّ بن عمر ريض للاهَّ عنهما، أن رســول للاهَّ  قــال: »ما حق 
امــرئ مســلم له يشء يويص بــه يبيت ليلتــني، إال ووصيت�ه عنــده« ]البخــاري )44.9([ زاد 
مسلم ]مسلم )1628([: قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول للاهَّ  يقول 

ذلك إال وعندي وصييت.

تنفي��ذ األمر الع��ام: وأخرج البيهقي بســند صحيح من طريق ثابت عن ابــن أيب ليلى: 
كان النب  يطب فدخل عبد للاهَّ بن رواحة  فســمعه يقول: »اجلســوا« فجلس 
مكانه خارًجا من املســجد، فلما فرغ قال له: »زادك للاهَّ حرًصا على طواعية للاهَّ وطواعية 
رســوله«]اإلصابة رقم الرتجمة )5282(. ط. بيت األفكار الدولية[. ومثله روي عن ابن مسعود أن النب 
 كان يطب فقال للناس: »اجلسوا« فسمعه ابن مســعود وهو على الباب فجلس؛ 
: »يا عبد للاهَّ ادخل«]حياة الصحابة ص )471( ط بيت األفكار، وعزاه البن أيب شيب�ة وهو يف كزن العمال  فقال 
)56/7([. أي حالة من حاالت االنضباط واالستجابة هذه احلالة، إنه الصدق الذي ال حيتاج 

معه إىل متابعة أو مراقبة، قارن ذلك حبال املنافقني الذين يستخفون من الناس، ويفرحون 
أن تغيب عنهم األعني زب  ڈ ژ ژڑ رب ]النور: 63[ حىت ال يقعوا يف طائل التكليف.

الريطة: وعن عمرو بن شعيب عن أبي�ه عن جده قال: )هبطنا مع رسول للاهَّ   من 
ثني�ة فالتفت إيل وعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال: »ما هذه الربطة عليك؟! فعرفت 
ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنوًرا لهم فقذفتها فيه ثم أتيت�ه من الغد فقال: يا عبد 
للاهَّ ما فعلت الريطة؟ فأخربته فقال: أال كسوتها أهلك فإنه ال بأس به للنساء( ]أبو داود 

)4066( وحسنه األلباين[.

والنســاء شقائق الرجال، لم يكن حالهم بأقل من الرجال لقد استجنب وما استلبنث، 
سجل لهن التاريخ مواقف يشتد منها العجب مقارنة بالواقع املعاصر؟!

النس��اء واحلجاب: أخــرج ابن حاتم عن أم ســلمة ريض للاهَّ عنهــا قالت: لما نزلت قوله 
تعاىل: زب ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ ہہرب ]األحزاب:59[ 
خرجت نســاء األنصار كأن على رءوســهن الغربان من السكين�ة، وعليهن أكســية سود 
يلبسنها«]ابن كثري يف تفسري اآلية 482/6 ط دار طيب�ة وروى ابن أيب حاتم بمعناه عن عائشة يف نساء األنصار عند 

( ابن كثري 46/6. وهو يف سنن أيب داود )41.2( وصححه األلباين[. وِبِهنهَّ يخُ ِرِهنهَّ َعَلى جخُ مخُ نزول قوله تعاىل )َوْلَيْضِرْبَن خِبخُ
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الحتش��ام م��ن اإليمان: وعن عائشــة قالت يرحــم للاهَّ نســاء املهاجرات األول لما 
أنــزل للاهَّ زب ں ڻ ڻ ڻڻ  رب ]الن�������ور:31[ شــققن مروطهــن فاختمــرن بها« 
]البخاري)4758([ . للاهَّ أكرب.. شققن مروطهن مباشرة فاختمرن بها! لم تنتظر حىت تذهب 

إىل السوق فتشرتي خماًرا!! لقد كانت املرأة من الصحابة ال تعرف احلجاب قبل اإلسالم، 
فلما نزل األمر به، سارعت يف االستجابة حىت لكأنها متحجبة منذ زمن!! فهل تعي ذلك 
نســاء املؤمنني الاليت ولدن يف اإلسالم فتحفظ حجابها، وتستجيب لنصح الناصح حني 
تؤمــر بتغطية ما ظهر من بدنها – وهي املرأة اليت اعتادت احلجاب مــن نعومة أظفارها 

وعلمت أنه أمر ربها -؟!

عدم الختالط: عن أيب أســيد األنصاري  أنه سمع النب  وهو خارج من املسجد 
: »يا معشر النساء استأخرن فإن ليس لكن أن  فاختلط رجال مع نساء يف الطريق فقال 
حتققن الطريق عليكن حبافات الطريق، قال أبو أسيد فقد رأيت املرأة تلتصق باجلدار حىت 
أن ثوبها يعلق باجلدار من شدة لصوقها به«]أبو داود )5272( وحسنه األلباين[. واليوم جتد الرجل 

أحياًنا هو الذي يلتصق باجلدار بسبب صفاقة املرأة وقلة حيائها، وذهاب األدب عنها!!.

هذا يشء من خرب الصحابة الذين كانت حياتهن كلها استجابة ألمر للاهَّ ورسوله 
عرضناها من أجل بعث النفوس على التأيس: زب ٱ ٻ        ٻ ٻ ٻ پ پ  پ        پ ڀ 

ڀ ڀڀ  ٺ ٺ    ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ رب ]الممتحنة: 6[.
إن التشبـــه بالكـــرام فــــالح فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم  

وحني نبتغي لألمة عًزا ونطلب لها نصًرا، فالبد أن حنتذي حذو الســلف الصاحلني 
: لن يصلح آخر هذه األمة إال بما  من الصحابة والتابعني، كما قال اإلمام مالك رحمه للاهَّ

صلح به أولها.

فها هي أخبار القوم قد نشرت لك، وأعالمهم قد رفعت إليك، قد صوت الداعي بك 
فعليك باحلق وهلم فاحلق، فالصبح قد بان ضيائه، واستب�ان نهاره، وأشرقت أنواره. أهــ

ريض للاهَّ عن الصحابة الكرام، فقد بلغ من اقتدائهم به صلى للاهَّ عليه وسلم أنهم كانوا 
يفعلون ما يفعل، ويرتكون ما يرتك دون أن يعلموا لذلك ســبب�ا أو يســألوه عن علة احلكم.
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عن عبدللاهَّ بن عمر ريض للاهَّ عنهما أنه قال : ) كان رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم 
يلبس خاتما من ذهب، فنب�ذه فقال ) »ال ألبسه أبدا«، فنب�ذ الناس خواتيمهم(]البخاري 

رقم ) 5867(، مسلم رقم ) 2091([.

وروى أبــو داود عن أيب ســعيد اخلــدري ريض للاهَّ عنه قال: ) بينما رســول للاهَّ صلى 
للاهَّ عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك 
ألقوا نعالهم، فلما قىض صالته قال : ) ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟(، قالوا : رأين�اك 
ألقيت نعليك، فقال : ) إن جبريل أخربين أن فيهما قذرًا( ]أبو داود رقم ) 650(. صححه األلباين 

يف صحيح أيب داود )26([ .

فإذا بلغ أصحاب رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم إىل هذه الدرجة، يف االقتداء بفعله 
واالمتث�ال ألمره، فكيف بن�ا وحنن عالة عليهم يف الفقه والعلم.

إذا تأملنا أخبارهم ريض للاهَّ عنهم  وتأملنا حالنا وحال كثري من الناس اليوم.

هم صلــى للاهَّ عليه وســلم ثم يرتّددون ويتلكؤون  ــّنة نبيِّ دعون إىل سخُ م يخُ كيف هخُ
يعتذرون بآالف األعذار .. إنه سّنة .. لعله ليس بواجب ..لعله غري صحيح ..فهذا يزعم 
أنه ال يســتطيع أن يتخّلى عن ســيجارته، فهو أســرٌي لها . وآخر يّدعي أنه ال يتعامل بالربا، 
رايب » وثالث يطلق العنان لعين�ه بالنظر للمحرمات  مع أنه يف قرار نفسه موقٌن بأنه » مخُ
مس عليها    ورابع يطلق العنان ألذني�ه لســماع املحرمات من الغاين والغيب�ة  صبح ويخُ .. يخُ

والنميمة ..أين هؤالء جميعًا من صحابة رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم ؟؟!!

وأمثلة ذلك مما جاء عن الصحابة ريض للاهَّ عنهم كثــري جدًا، وعلى نهجهم ســار 
أتب�اعهــم ومن تبعهم من أئمة الســلف إىل زمانن�ا هــذا زب ې ې        ې ى ى   ائ ائ   
ی         ىئ  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ    ۇئ  وئ   وئ     ەئ  ەئ 

ی ی ی جئ حئ مئ    ىئ رب ]النور: 52-51[  .
• كيف نعظم كالم للاهَّ عز وجل 	

قال رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم » من علم آية من كتاب للاهَّ كان له ثوابها ما 
تليت« ]السلسلة الصحيحة[
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من أحب القرآن أحب للاهَّ ورســوله، فمن أحب شيئ�ًا أكر من ذكره، وال يشء عند 
املحبني أحلى من كــالم محبوبهم، فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم، كمــا قال بعض 

السلف: ) إذا أردت أن تعرف قدرك عند للاهَّ فانظر إىل قدر القرآن عندك (.

من تعظيمك ألمر للاهَّ ســبحانه وتعاىل أن تعظم كتابه إن كتاب للاهَّ عز وجل هو 
كالمه ليس من يشء حولك إال وهو مخلوق إال يشء واحد أتدري ما هو ؟!  إنه كالم للاهَّ  
فتعظيمك لهذا القرآن هو تعظيم للهَّ تب�ارك وتعاىل إذًا  ال بد من تعظيم هذا القرآن برفعه 
حســا ورفعه معىن تعظيــم هذا القرآن باإلقبــال عليه وعدم هجرانه تعظيــم هذا القرآن 

باإلئتمار بأمره واالنتهاء عما نهى عنه تعظيم هذا القرآن بتصديق أخباره.

كيف أنت أيها العبد حينما تستمع إىل نداء للاهَّ سبحانه وتعاىل لك يتوجه إليك وهو 
العظيم عز وجل ) يا أيها الذين آمنوا ( .

عشرات اآليات يف القرآن الكريم تن�اديك )يا أيها الذين آمنوا(، فكيف جتد نفسك 
أمام هذا النداء العظيم من للاهَّ تب�ارك وتعاىل .

إن الناس ين�ادونك إن أباك ين�اديك أمك تن�اديك مديرك يف العمل ين�اديك اجعل 
هناك مقارنة شجاعة صرحية.

بني تأثرك استماعك إنصاتك جتاوبك مع نداء أولئك ومع نداء للاهَّ عز وجل وهو 
يقــول : ) يا أيها الذين آمنوا (، إنه ليس خطاب من والد وال من مدير وال من أمري وال من 

ملك من ملوك الدني�ا إنه رب العاملني، وال يشء عند املحبني أحلى من كالم محبوبهم .

و لذلك سيتعلق قلبك بكالمه وبكتابه فال تقرأ القرآن إال ويهزت قلبك وتدمع عينك 
ويقشعر جسدك وبدنك ألن هذا الكتاب يأخذ عظمته من عظمة للاهَّ .

و هكذا كان أهل اإليمان ريض للاهَّ تعاىل عنهــم وأرضاهم إذا جاء األمــر والنداء من 
للاهَّ سبحانه وتعاىل تفرغت قلوبهم لتسمع ماذا يأمر للاهَّ عز وجل به أو ماذا ينهى للاهَّ عز 

وجل عنه

و ما أجمل قول ابن مســعود ريض للاهَّ تعاىل عنه وأرضاه ) إذا ســمعت قول للاهَّ عز 
 وجل: ) يا أيها الذين آمنوا( فأرع  لها ســمعك، فهي إما خري تؤمر به، أو شــر تنهى عنه (
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ڈ   ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ   چ  چ      چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   زب 
ڈ ژ ژ  رب ]األنعام:38[

 )اشتمل القرآن على كل يشء، أما أنواع العلوم فليس مسألة إال ويف القرآن ما يدل 
عليها، وفيه علم عجائب املخلوقات، وملكوت السموات واألرض، وما يف األفق األعلى، 
وما حتت الرى، وأســماء مشاهري  الرسل واملالئكة، وأخبار األمم، وفيه بدء خلق اإلنسان 
إىل موته، وكيفية قبض الروح وما يفعل بها، وعذاب القرب والسؤال فيه، ومقر األرواح، 

وأشراط الساعة(. ])السيوطي( واستطرد بعدها طويال يف تعداد العلوم[ .

عبد للاَّ : إذا وجدت األيام تمر عليك، وليس لكتاب للاهَّ حظ من أيامك وساعات 
ليلك ونهارك، فابك على نفســك، واســأل للاهَّ العافية، وانطرح بني يــدي للاهَّ منيب�ا 
، فو للاهَّ ما حرم عبد الطاعة إال دل ذلك على  مستغفرا، فما ذلك إال لذنب بينك وبني للاهَّ
بعده من للاهَّ عز وجل.  يقول ابن مسعود  )إذا كنت يف خلوتك ال تبكي على خطيئتك وال 

تت�أثر بت�الوة كتاب ربك  فاعلم أنك مسكني  قد كبلتك خطيئتك( .

أيخ : اغتنم ساعات العمر يف اإلقبال على تالوة  كتاب للاهَّ وجاهد نفسك ولو جزءا 
كل يوم فستجد نفسك ال تشبع من تالوته وأتبع ذلك بالعمل وواظب على ذلك حىت 

املمات وستحظى بالفوز العظيم يف الدار األخرى   ..

كان أبو عبد الرحمن السليم رحمه للاهَّ )إذا ختم عليه اخلاتم القرآن أجلسه بني يديه  
ووضع يده على رأسه  وقال: يا هذا اتق للاهَّ فما أعرف أحدا خريا منك إن عملت بالذي علمت(.

فكم من مسلم إذا تكالبت عليه الهموم توضأ وتطهر ثم انتىح زاوية يف بيت�ه وأخذ 
املصحف يتلوه ويتلو فزتاح عنه الهموم وتنجلي فيقوم وكأنما نشط من عقال.

وكم من مســلم اضطجع على جنب�ه األيمن عند نومه وقرأ على نفسه بضع آيات 
كأنما يمد بها طريقا إىل ربه ويبتغي بها رضاه فنام قرير العني آمنًا حبفظ للاهَّ ورعايت�ه.

وكم من مسلم أصابت�ه الوحشة واستوىل عليه اخلوف فآنس نفسه بآيات فوجدها 
نعم األنيس، أزالت وحشته، وأذهبت خوفه، كم من مسلم اضطرب وارتعد فتال آيات 

فأنزل للاهَّ عليه سكينت�ه وآمن روعته.



207

وكم من مســلم التمس الشيطان إىل قلبه سبي�اًل وألقى إليه بالشبهات والشكوك 
فما تكاد تنقدح شرارتها حىت يدعوه داعي اإليمان إىل ترتي�ل آيات من القرآن فتقيض على 
كل شــبهة وتقطع كل شــك فيعود قلبه مطمئن�ًا. وكم من مسلم ناله الفقر ومسه اجلوع 

فوجد يف القرآن غناه ويف تالوته غذاءه

و كم من مسلم كاد أن يطغيه غناه وتذهب به بهجته فأنقذه للاهَّ بالقرآن يتلوه، 
فانكشف له الستار، وتذكر نعمة ربه فابتغى ما عند للاهَّ بما عنده

فإن جرب أحد شيئ�ًا من هذا فوجده فليحمد للاهَّ فإنها نعمة عظىم أنعمها للاهَّ عليه، 
وإن جرب أحد مثل هذا فاستعص عليه أو لم جيد فلينظر يف حاله وليفتش عن العلة يف 
يت يقول بعض الســلف مخاطبا نفســه : يا  نفس اقريئ القرآن 

خُ
نفســه فإنه من ِقَبِله هو أ

كأنك سمعته من للاهَّ حني تكلم به فجاءت احلالوة يقول الشعب  يقول تعاىل زبک 
گ گ  گ  گ ڳ ڳ ڳ رب ]محم�������د:24[  يقــول ابــن جريــر الطــربي :إين 
ألعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته  ويقول ابن تيمية عند قوله 
تعاىل زب پ ڀ ڀ       ڀ ڀ رب]الواقعة:79[، فإذا كان ورقه ال يمســه إال املطهرون 
فمعاني�ه ال يهتدي إليها إال القلوب الطاهرة ويقول الزركيش ]من لم يكن له علم وفهم 
وتقــوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شــيئ�ًا[ويقول ]إين ألعجب ممن قــرأ القرآن  ولم 
يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته [ ويقول ابن قدامة )وليعلم أن ما يقرأه ليس كالم بشر 
وأن يستحضر عظمة املتكلم به ســبحانه وتعاىل ويت�دبر الكالم ( . وقد قيل لسفيان 
: الرجــل إذا قــام إىل الصــالة أي يشء ينوي بقراءتــه وصالته ؟ قال ينوي أنــه ين�ايج ربه . 
وأن يستشــعر أن للاهَّ عز وجل بعظمته وعليائه وكربيائه يستمع للقارئ حسن الصوت 
كما ورد يف احلديث )للاهَّ أشــد أذنا -أي استماعا- إىل الرجل حسن الصوت بالقرآن من 
صاحب القين�ة إىل قينت�ه ( ويقول سلمان السني�دي ] فربما يعيش حلظة مع معىن قرآين 
تكلم به للاهَّ مشــعرًا به خلجات قلبه حياة أخرى ولقراءته طعمًا ولدعائــه لذة[، يقول 
ســهل بن عبد للاهَّ ألحد طالبه : أحتفظ القرآن ؟ قال : ال  ، قال :  وا غوثاه ملؤمن ال حيفظ 

القرآن  فبم يرتنم ؟ فبم يتنعم ؟ .

أقــول : ما تلذذ املتلذذون  وما تنعم املتنعمون  بمثل ما يتنعم به  متدبرو القرآن  فلذة 
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املحبوبني  بكالم محبوبهم  فهو غذاء قلوبهم  وغاية مطلوبهم  وال يتــ�أىت هذا إال بالتدبر 
والتفكر يف معاين القرآن وأسراره والتأثر به .

قــال أحمــد بن احلواري : إين ألقرأ القرآن وأنظــر يف آية فيحري عقلي بها، وأعجب من 
حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم، ويسعهم أن يشتغلوا بيشء من الدني�ا وهم يتلون كالم 
، أمــا إنهم لو فهمــوا ما يتلون، وعرفــوا حقه وتلذذوا به واســتحلوا املناجاة به لذهب  للاهَّ

عنهم النوم فرحًا بما رزقوا.

أليس من الغنب العظيم أن يقرأ اإلنسان القرآن سرا وجهارا، ليال ونهارا، أزمنة مديدة، 
وأيامــا عديدة، ثم ال تفيض عينــ�اه من الدمع؟ وللاهَّ تعاىل يقول:زب ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ     ڤڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ     ڃ     ڃ   ڃ چ چ چ چ ڇ     ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ رب ]اإلسراء:109-107[
البكاء عند تالوة القرآن وســماعه ليس مقصودا لذاته وال هو املراد يف األصل  إنما 
املقصود حضور القلب وتدبره لما يتلو ويســمع  فيحدث له  ذلك إيمانــا ويقين�ا ورغبة 
ورهبة ومحبة وشوقا توجب له هذه األمور خضوعا وخشوعا وذال وانكسارا يصاحب 
ذلك رقة وبكاء وهذا فعل الســلف  فهذا البكاء يمدح ويثىن على صاحبه ال البكاء املجرد  
عن الســبب الذي ذكرت العاري عن اخلشوع الذي وصفت  وال البكاء املتكلف  أو البكاء 
الذي يراد به وجه اخللق . وليحاول العبد إن ويستحضر ما يتلى عليه ويت�دبر ويستشعر 
عظمة للا   كان كذلك أن يعيش مع آيات القرآن وحييا يف ظالله فلن يت�ذوق حالوته 
إال إذا عاش حياة األوائل الذين تربوا على هذا القرآن، كما أنه حياول أن يبكي فإن البكاء 
مذهب للذنوب محرق لآلثام، ولقد قال بعض السلف : »ما جفت الدموع إال لقسوة 
القلوب، وما قست القلوب إال لكرة الذنوب، وما كرت الذنوب، إال من كرت العيوب«

ئيِّ للعبد شــيخ حسن الصوت يقرأ حبزن وخشوع فهنيئ�ًا له، بالقراءة بالرتتي�ل  فإذا هخُ
واخلشوع تؤثر يف السامع وذلك ألن الصوت احلسن نعمة من للاهَّ تعاىل . قال القايض 
ة، وأحق ما  أبو بكر ابن العريب »األصوات احلسنة نعمة من للاهَّ تعاىل وزيادة يف اخللق وِمنهَّ
بست هذه احللة النفيسة واملوهبة الكريمة كتاب للاهَّ فنعم للاهَّ إذا صرفت يف الطاعة  لخُ

فقد قىض بها حق النعمة« .
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وقال بعض السلف : » تفقد قلبك عند ثالث : عند تالوة القرآن وعند الذكر وعند 
الصالة، فإن لم ختشع فاسأل للاهَّ أن يمنهَّ عليك بقلب فإنه ال قلب لك « يقول الفضيل 
بن عياض : ) من لم يستأنس بالقرآن فال آنس للاهَّ وحشته( ما أعظمها من جلسة حني 
يكون جليسك مصحفك وأنيسك للاهَّ من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة ومن تسلى 

بالكتب لم تفته سلوة ومن آنسته قراءة القرآن لم توحشه مفارقة اإلخوان.

ذكــر للاهَّ أثر القرآن على املؤمنني يف عدة آيات منهــا قوله تعاىل :زب ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃ رب 

]األنفال:2[ .

مــا أجمــل ما قاله ابــن اخلطيب يف هذه اآلية ليقرأ هذه اآلية وليت�دبرها كل مؤمن 
وليعرضها على نفســه فــإن وجدها تنطبق على صفاته فليهنأ بمــا أتاه للاهَّ من فضل وما 
وهبــه من خري وإن وجدها يف واد وهو يف واد فليلجأ إىل الرحيم الودود وليجأر إىل اللطيف 

احلميد أن يصفي قلبه ويزيده إيمانًا وتوكاًل فنعم املجيب .

: أين ذهب قلبك وفكرك وأنت تقرأ كتابه العزيز؟ أيخ يف للاَّ

فتقف عند وعيده.. وشــديد عقابه.. ما يتفطر له أكباد اخلائفــني.. وتوجل منه 
قلوب املتقني أيخ: زب ۀ ۀ  ہ ہ  ہ رب ]البروج:12[  ، زب ڑ ک ک ک      ک 
گ گ گگ ڳ ڳ   ڳ  ڳ ڱ رب ]هود:102[ ، زب ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ 

ىئ ىئ رب]آل عمران:28[ .

أيخ املسلم: خوف للاهَّ تعاىل مأل قلوب العارفني .. وملك أفئدة املتقني .. ففارقوا اللذات 
.. وهجروا الشهوات .. وعكفوا على الصاحلات .. فأناروا نهارهم بالذكر .. وليلهم بالتهجد .

فمــا أحوجنــا إىل العــودة إىل القــرآن املجيد تالوة وجتويــدا حفظا ووعيــا تدبرا وفهما 
تعظيما وتقديرا عمال وتطبيقا حكما وحاكما ومشرعا  وتعلما وتعليما ونشرا وغياب أحد 

هذه األمور عن واقعنا هجر للقرآن فكيف بهجرها جمعاء !!

فعلى هذه األمة االهتمام بنرباس حياتها ووسيلة بقائها كتاب للاهَّ العظيم وسنة 
رســوله الكريم وإين حلزين كل احلزن حزنا يقطع القلب وحيرق األفئدة ويضيق الصدور 
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على شــبابن�ا الذين حيفظون مئات األغاين وال حيفظون بعض آيات القرآن الكريم وال 
حيســنون قراءته وال يعملون بهديه  وال يعظمونه حق التعظيم أن يســتب�دلوا بالبعر بعريا  

وبالرى ثريا فيعوا القرآن وحيفظوا الفرقان بدال من مزمور الشيطان.

فعليك أيخ احلبيب : بسماع اآليات  ال سماع األبي�ات  وسماع القرآن ال سماع مزامري 
الشيطان  وسماع كالم رب األرض والسماء  ال سماع قصائد الشعراء  وسماع األنبي�اء 

واملرسلني ال سماع املغنني واملطربني

ســبحان للاهَّ ! ربن�ا . لم أنــزل للا  هذا القرآن  هل أنزله لتصنع منه احلجب وتوضع 
لألطفال ؟ هل أنزله ليتلى يف املقابر على األموات ويتخذ منه املتمشيخون وسيلة البزتاز 
أموال الناس بالباطل ؟ هل أنزله ليتلوه الكســاىل والعاطلون يف قارعــة الطريق بقصد 
االستجداء ؟ هل أنزله ليعلق يف صفحة واحدة على اجلدران، وعلى أعناق املتربجات للربكة 
واحلرز ؟ هل أنزله ليصنع منه املشعوذون التمائم ويصيحوا على أبواب املساجد : آية الكريس 
واملعوذات واآليات املنجيات خبمسة قروش ؟! هل أنزله ليتغىن به املنشدون ويطرب على 
ــامعون، فريسلون اآلهات طربًا كأنهم يف ملهى من املالهي ؟! هل أنزله ليتخذ منه  نغماته السهَّ
طريقــة لالســتخارة والتنجيم ؟ هل أنزله ليتلى صباح مســاء دون فهم وال تدبر ؟ غفرانك يا 
رب، ليس لهذا كله أنزلت كتابك الكريم ! لقد أنزلته ليت�دبر الناس آياته وليكون لهم سراجًا 
منريًا. أنزلته ليكون بشريا ونذيرا، أنزلته ليكون كتابا لألحياء ال للموىت، أنزلته ليتخذ منه 
املسلمون دستورهم ونظامهم سواء يف دورهم أو أسواقهم، وسواء يف معاهدهم أو محاكمهم.

لقد بشــرنا رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم منذ أربعة عشر قرنا فقال : ) تركت 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب للاهَّ وسنة نبي�ه( ]رواه احلاكم وسنده حسن[ ولما 
تمســك به أجدادنا حقيقة جعلوه ]منهجهم[ يف احلياة ونرباسهم يف العمل، غدونا سادة 
العالم وقادته يف ســنني قليلة . نقرأ القرآن كثريًا ولكن ال تتجاوز قراءته حناجرنا، نقرؤه 
دون فهم وال تدبر وال عمل، حىت صح يف كثري منا قول السلف ] كم من تاٍل للقرآن والقرآن 

يلعنه[ أما آن لنا أن صحوا من غفلتن�ا !. أما آن لنا أن نرجع عن ضاللنا .

إن هذا الكتاب الذي هو مصدر حياتك، ومنبع قوتك ال اتصال لك به إال إذا حضرتك 
الوفاة، فنقرأ عليك ســورة)يس( لتموت بســهولة. فوا عجبًا، كيف أصبح هذا القرآن 
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الذي أنزل ليمنحك احلياة والقوة، يتلى اآلن لتموت براحة وسهولة .

الكتاب الذي أنزله للا  إنه هداية للعباد وسبي�اًل لسعادة اخللق، فرتكه أكرهم نسيًا 
منسيًا وجعلوه وراءهم ظهريًا، واستغله آخرون فجعلوه مجال تكسب ومحل استغالل، 

حىت أصبح القرآن مقارنًا للموت والقبور حيث ال صيانة وال عظة وال اعتب�ار .

ومن ذلك تربكهم بتقبي�ل املصحف تعبدًا وجّوزوا ذلك ظنا منهم أنه من التعظيم، وبعضهم 
. يضعه على جبهته كمن يسجد على يشء  ومعلوم أن تعظيم شعائر للاهَّ يكون بما شرعه للاهَّ

إذا عظم يف صدرك تعظيم املتكلم بالقرآن، لم يكن عندك يشء أرفع، وال أشرف، وال 
أنفع،  وال ألذ، وال أحلى من استماع كالم للاهَّ جل وعز، وفهم معاين قوله تعظيمًا وحبًا له، 
وإجالاًل،  إذ كان تعاىل قائله، فحب القول على قدر حب قائله “ يقول عثمان ريض للاهَّ 
عنه ) لو طهرت قلوبن�ا ما شبعنا من كالم ربن�ا  ( لو سألت أي مسلم : أتؤمن بأن القرآن 
هدى، ونور، ورحمة، وموعظة وشفاء، وحياة للقلب ؟ألجابك ـ وبال تردد ـ : نعم ! ولكنك 
تأســف إذا علمت أن الكثري من املسلمني ال يعرف القرآن إال يف “ رمضان “! فهو كمن 

، ونوره، ورحمته، وشفائه، وحياة قلبه أحد عشر شهرا ! يعلن استغناءه عن هدى للاهَّ

)ما أخوفين أن يكون املصحف يف بيتك وأنت مرتكب لنواهي احلق سبحانه فيه 
فتدخل حتت قوله: زب ڀ ڀ ٺ رب ]آل عمران:187[ . ]ابن عقيل[ .

كتاب للاهَّ لو انزتعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب يف أن يوجد أحسن منها لم 
يوجد. ]ابن عطية[.

فمــا أحوجنــا إىل العــودة إىل القــرآن املجيد تالوة وجتويــدا حفظا ووعيــا تدبرا وفهما 
تعظيما وتقديرا عمال وتطبيقا حكما وحاكما ومشرعا  وتعلما وتعليما ونشرا وغياب أحد 

هذه األمور عن واقعنا هجر للقرآن فكيف بهجرها جمعاء.

ما أروع القرآن حني يكون مؤثرا يف حياتن�ا كلها، ومفزعا حلل مشــاكلنا!  شكا مسئول 
- عقبات جيدها يف عمله، فأخذ الشــيخ بي�ده وعقد أصابعه  للشــيخ ابن باز -رحمه للاهَّ

واحدا واحدا عند كل أمر من هذه األوامــر اليت ختمت بها الســورة: زب ائ ائ 
ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  رب ]آل عمران:200[ .
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أحد الشباب كان يعاين من تعلقه ببعض الفواحش، وكان جيد شدة يف تركها، حىت 
أذن للاهَّ بذهاب حبها من قلبه بسبب تدبره لقوله تعاىل – عن يوسف عليه السالم -: 
زب ڃ ڃ چ چ    چچ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ رب ] يوس�������ف:24[ 
فرجع لنفسه وقال : لو كنت مخلصًا ألجناين ريب كما أنىج يوسف عليه السالم، ولم 

يمض وقت طويل حىت صار هذا الشاب أحد الدعاة إىل للاهَّ .

زب چ چ  چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌڎ ڎ  ڈ ڈ ژ رب ]التوبة:81[  ،  الكثري 

من الناس ينفر يف احلر، لكن فرق كبري بني نافر يف حر الصيف ليبحث عن نزوة، ويقيض 
شهوة محرمة هنا أو هناك، لو دعي إىل خدمة دين�ه أو نفع أمته العتذر بشدة احلر ! وبني 
نافر يف احلر ليبلغ اخلري وينفع األمة !وسيعلم الفريقان عاقبة نفريهم يوم قيام األشهاد.

مة،  يقول أهل العلم: “إن من تعظيم كتاب للاهَّ أن ال يوَضع يف أرض ليَست محرَتَ
وأن ال تمدهَّ إليه الِرجل، وأن ال توّلَيه ظهَرك”.

ف اليت  تِب العاّمة والكتب املدرسّية والّصحخُ ومن تعظيم كتاب للاهَّ املحافظة على الكخُ
 ، تشتِمل على آياٍت من القرآِن الكريِم يف ِغالفها أو داِخلها، فال تمتهن أوراق فيها ذكر للاهَّ
: » من اســتخفهَّ بالقرآن أو باملصَحف أو ِبيشٍء منه فهو كاِفٌر  قال القايض عياض رحمه للاهَّ
بإجماِع املسِلمني«، ويقول اإلمام النووي يف كتابه التبي�ان يف آداب حملة القرآن: »أجمع 
املسلمون على وجوب تعظيم القرآن على اإلطالق وتزنيهه وصيانت�ه، وأجمعوا على أن من 
ا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر، وأجمعوا على 

ً
ا مجمًعا عليه أو زاد حرف

ً
جحــد حرف

ب بيشء مما جاء  أن من استخف بالقرآن أو يشء منه أو باملصحف أو ألقاه يف القاذورة أو كذهَّ
به من حكم أو خرب أو نفى ما أثبت�ه أو أثبت ما نفاه وهو عالم أو شك يف يشء من ذلك فهو 
كافر، وكذلك إن جحد شيًئ�ا من كتب للاهَّ تعاىل كالتوراة واإلجنيل وأنكر أصله فهو كافر«.                                       

م بعَظِم قائله، فكيف إذا كان املتكلم  كل هذا من تعظيم كالم للاهَّ تعاىل، فالكالم يعظهَّ
هو للاهَّ جل يف عاله؟! فإنه ـ وللاهَّ ـ خري كالم وأجل كالم، كالم امللك العالم، وهو خري من كل 
ما جيمعه الناس من أعراض الدني�ا وزينتها، والقرآن اليوم يواجه هجمة شرسة من الداخل 
واخلــارج، من داخل بالد املســلمني ومن خارجها، فأمــا من الداخل فقد وِجــَد من يمتِهنخُ 
القرآن ويلقيه يف القمامات ويطأ ما فيه ذكر للاهَّ برجلــه، ووجد من لطخ القرآن بالعذَرِة، 
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ووجــد من لطخة بدم احليض، ووجد من يغين بالقــرآن وبألفاظ األذان وقد قال العلماء: 
قد أجمعت األمة على كفر من استخف أو هزل بالقرآن أو بيشء منه، قال تعاىل: زب ژ   
هزل  ڑ  ڑ ک ک ک   ک گ رب ]الطارق: 13-14[ ، فكل من اختذ شيًئ�ا من آيات القرآن للهَّ
والغنــاء والرقص والطرب فقد اختذها هــزًوا ولعًبا، وقد توعد للاهَّ هؤالء بالعذاب املهني 

فقال تعاىل: زب ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ  ےےرب  ]الجاثية:9[ .

صين الشــافعي يف كتابه كفاية  سيين احلخُ   وقال الشيخ العالمة أبو بكر محمد احلخُ
األخيار )ص494(: »وأما الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء 
املصحف يف القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس وكذا الذحب لألصنام والسخرية 
باسم من أسماء للاهَّ تعاىل أو بأمره أو وعيده أو قراَءة القرآن على ضرب الدف«. فكل هذه 

األفعال عدها العلماء من الكفر املخرج من امللة املحمدية.

وأما من اخلارج من بالد الكفار فمسلســل االحتقار ومسلسل اإلهانة للمصحف 
ْخِرَج من بني  الشريف يتواىل، فكم ركلوه بأرجلهم، وهدموا املسجد فوق املصاحف فاستخُ
الركام، ورسموا عليه الصليب يف كثري من املناسبات اليت هاجموا فيها مساجد املسلمني، 
وأهني كتاب للاهَّ يف معســكراتهم وسجونهم، وألقي به يف املرحاض، ولطخ بالنجاسات، 

حقد على اإلسالم واملسلمني.

إذا من الوسائل اليت تعني على تعظيم للاهَّ ما يلي :

1-االعتن�اء بت�الوة القرآن الكريم وتدبر آياته.                                                                      
. 2- التفكر يف مخلوقات للاهَّ  ؛ فيدرك من خالل ذلك عظمة خالقها 

3- االعتن�اء بتحقيق توحيد األسماء والصفات ومعرفة للاهَّ   .                                          
 4- ترك تعظيم املخلوقني ورفعهم فوق مزنلتهم، ســواء أكانوا من أهل الســلطان يف 

الدني�ا، أم كانوا من األولياء والصاحلني .
5- النظر يف حال  األمم الكافرة اليت قبلنا  وكيف دمرهم للاهَّ .؟؟؟

6 - الدعاء : وهو أنفع األدوية وأقوى األسباب مىت ما حضر القلب وصدقت الني�ة؛ 
فــإن للاهَّ   ال ييــب من رجاه قــال تعــاىل: زب ى ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  رب ]البقرة:186[ . 
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كيف أخترب نفيس يف قضية تعظيم للاهَّ تعاىل ؟ وإذا ما أراد أحدنا اختب�ار نفســه يف 
قضية تعظيم للاهَّ  تعاىل فعليه أن يسأل نفسه األسئلة األربعة التالية :

  » 1 -  هل يرتعد كيانك وياف قلبك ويوجل إذا ما طرق سمعك لفظ اجلاللة »للاهَّ
إذا كنت كذلك فأنت تعظم ربك وإال فال،  قال للاهَّ تعاىل:زب ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃ رب ]األنفال:2[ .
2- هل يتغري سلوكك بعد أن تسمع آيات القرآن الكريم ؟ إذا قلت نعم فأنت تعظم 

ربك وإال فال. قال للاهَّ تعــاىل:زب ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ رب ]التوبة:125-124[.

3- كيف تشــعر بعد أن تقرتف ذنب�ا أو ترتكب إثما؟ هل تشعر بأنك يف واد سحيق 
وجبل يوشك أن يقع عليك؟ فأنت حينها تعظم ربك أم تشعر وكأنك قد حطت على 

أنفك ذبابة فقلت بها بي�دك هكذا فأنت حينها ال تعظم ربك.

4- كيــف حالك وأنت بعيد عن أعني الناس هل ترتفع عن املعصية كما  لو كنت 
أمامهم ظاهرا للعيان .أخرج ابن ماجه عن ثوبان عن النب صلى  للاهَّ عليه وسلم أنه قال: 
) ألعلمن أقواما من أميت يأتون يوم القيامة حبسنات أمثال جبال تهامة بيضا . فيجعلها 
للاهَّ عز وجل هباء منثورا ( . قال ثوبان: يا رسول للاهَّ صفهم لنا جلهم لنا أن ال نكون منهم 
وحنن ال نعلم . قال: ) أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم . ويأخذون من الليل كما تأخذون 

ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم للاهَّ انتهكوها( .

• كيف نعظم للاهَّ تعاىل ؟	

1( أل تذكر اسمه مع املحقرات :

قال بعض السلف : » ليعظم وقار للاهَّ  يف قلب أحدكم أن يذكره عند ما يستيح من 
موا للاهَّ تعاىل، ال يقل أحدكم ملواله: أخزاك  ذكره« وقال مطرف بن عبد للاهَّ بن الشخري : عظِّ
، فتقرنون للاهَّ بهذا الكالم . .  فانظر إىل مدى توقري السلف لربهم.. كانوا  ، أو قبحك للاهَّ للاهَّ
يستزنهون أن يوضع اسم للاهَّ جبوار ما يستقبح ذكره.. فيقرن اسمه به.. كأن يقول الرجل: 
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»قبح للاهَّ الكلب واخلنزير« . . فيوقرون للاهَّ  أن يوضع اسمه مع هذه احليوانات .

2( أل تنسب الشر إليه :

، لكنن�ا ال ننســب الشــر إىل للاهَّ تأدبًا. قال  إن من عقيدتن�ا أن اخلري والشــر من للاهَّ
صلى للاهَّ عليه وآله وسلم: )لبيك وسعديك، واخلري كله يف يديك.. والشر ليس إليك( 
]مســلم[. وقــال إبراهيم عليه الســالم : } وال�������ذي ُهَو يُْطِعُمِني َوَيْس�������ِقيِن َوِإَذا َمِرْضُت ف�َُهَو َيْش�������ِفيِن { 

]الشــعراء : 79، 8.[ فلم يقل : وإذا أمرضين .. وإنما نســب الشــر إىل نفسه تأدبًا مع للاهَّ 
.وقــال مؤمنــو اجلن: } َوأَنَّا اَل َنْدِري َأَش�������رٌّ أرِيَد ِبَمْن ِفي اأْلَْرِض َأْم َأرَاَد ِبِهْم رَب�ُُّهْم َرَش�������ًدا{ ] اجلن:10[. 
فعند الرشــد ذكروا ربهم.. وعند الشر بنوا الفعل للمجهول .لكن  بعض أهل عصرنا على 
العكس . . جتد الرجل منهم يقول :« يا كاسر كل سليم يا رب »!أعوذ باللهَّ ! من إذًا الذي 
مد  جيرب املكسور؟ وكيف  ينسب الشر إىل للاهَّ ؟    وجتد من يقول: »احلمد للهَّ الذي ال حيخُ
على مكروه سواه«! سبحان للاهَّ ! لماذا تذكر باملكروه؟ إنن�ا ال نن�اقش هنا حرمة هذه 
الكلمة من حلها، ولكنن�ا نن�اقش السبب الذي من أجله نسبت الشر إىل للاهَّ . . وكيف أن 
السلف كانوا جيلونه ويبجلونه لدرجة أنهم ال يذكرون جبوار اسم اجلاللة أي لفظ يرون 

أنه ال ين�اسب عظمته  عز وجل . . هذا وإن كان اخلري والشر منه سبحانه جل وعال .

3( أل تعدل به ش��يئ�ًا من خلقه ل يف اللفظ ول يف الفعل :

فال تقل : »ما شــاء للاهَّ وشــئت«، وهذا ألنه عندما قالها رجل لرســول للاهَّ صلى للاهَّ 
عليه وســلم قال صلى للاهَّ عليه وسلم : »أجعلتين للهَّ ندا؟« ]البخاري يف »األدب املفرد«، وابن 

ماجة، وصححه األلباين يف »السلسلة«[

4( أل تشرك معه شيئ�ًا يف احلب والتعظيم واإلجالل : قال تعاىل : زب چ  ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ      ڎڈ  رب ] البقرة :165[ . ســماهم مشــركني، كما 
! وإنما طاعة للاهَّ مطلقة يف كل  يف الطاعة ؛ فتطيع املخلوق يف أمره ونهيه كما تطيع للاهَّ
يشء. وطاعة املخلوق مقيدة باملعروف، فاألب واألم والزوج والزوجة ومديرك يف العمل.. 
العــرف والتقاليد واملجتمع . . طاعة كل هؤالء مقيدة بقول النب صلى للاهَّ عليه وســلم : 
» إنما الطاعة يف املعروف« ]البخاري[، و» ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق« ]أحمد وقوى 
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إسناده ابن حجر[. فال جتعل طاعتك ليشء كطاعة للاهَّ مهما كلفك ذلك.

5( أل جتعل له الفضلة :

إن آفة أهل عصرنا – حىت  بعض امللزتمني منهم – أنهم يعطون للاهَّ الفضلة : إذا بقي 
لدى الواحد منهم وقت ليقوم الليل فيه قام، وإال تركه ؛ جيعل للهَّ الفضلة .. إذا بقي عنده 

وقــت لألذكار قالها، وإال غفل عنهــا .. وهكذا .. وقد قال تعاىل : زب ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ رب ]البقرة :267[ .

، بل من توقري للاهَّ أن تقتطع له من أعز  األوقات وقتًا، ومن  هــذا ليــس من توقري للاهَّ
أعــز  األمــوال مااًل، فينبغي أال جتعل للهَّ الفضلــة يف الوقت، وال يف اجلهد، وال يف الصحة، 
ت لها:  وال يف المال، وال يف الكالم والذكر .. فما الذي يشــغلك أهي الدني�ا؟ وللاهَّ ما خلقـْ

زبڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ رب ] الذاري�������ات:56[ .. وقال للاهَّ تعاىل:زب ٱ ٻ 
ٻ  ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ   ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ رب ]آل عمران:92[ .

وقد ين�دهش بعض الناس حني نقول : »ينبغي أن تكر من الذكر والصالة على 
النب صلى للاهَّ عليه وســلم والتنفل..«. فيقول : »أين الوقت الذي يســع كل هذا؟« 
هم بارك لنا يف أوقاتن�ا  واإلعانة   . وهل خلقت لغري هذا؟ ثم إن الربكة من للاهَّ اللهَّ سبحان للاهَّ
. إنك إذا ظننت أنك تقوم حبولك وقوتك، فأنت فاشل مخدوع .. أما إذا  والتوفيق من للاهَّ
هم أعنا على  اعتقدت أنك تستعني بالقوي املتني، فإنه يعنيك ويقيمك ويب�ارك لك اللهَّ

ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .

6( أل تقدم حق املخلوق على حق للاَّ :

]الحج�������رات:1[ . أي ال  زب ک ک ک ک گ گ گ گ ڳرب  قــال تعــاىل : 
تقدموا أمرًا بني يدي أمر للاهَّ ورســوله صلى للاهَّ عليه وســلم، وال حبًا بني يدي حب للاهَّ 

ورسوله ال جتعل أمام للاهَّ أحدًا، بل األول هو للاهَّ . 

قــال تعــاىل:زب ٱ ٻ        ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ 
ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ    ٹ ڤ رب ]األحزاب:36[ .

أجــرى بعضهم اســتطالعًا للرأي -على طلبة إحدى اجلامعات - عــن املثل األعلى 
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والقدوة وأهم املحبوبات، فوجدوا أن الرتتيب كما يلي :

الفنانني .ال عب الكرة. املشــاهري من اإلعالميني . للاهَّ ورسوله . فإذا كان للاهَّ يف 
التفضيل هو الرابع ترتيب�ًا، فأين يكون التوقري؟  أين يكون احلب واإلجالل؟

أين يقع األمر بأن جتعل للاهَّ ورســوله قبل كل يشء.. يف الطاعة.. احلب.. اخلوف.. 
الرجاء.. التوكل عليه.. واإلنابة إليه.. ؟

7( بذل البدن والقلب والروح يف طاعته تعاىل :

، فال يرعون السمع إال  كان ســلفنا رضوان للاهَّ عليهم ينتصبون يف السمع والطاعة للهَّ
، فإذا كانوا يف الصالة فال تسل عن اخلشوع  ، وال يسلمون القلب إال ألوامر للاهَّ لكالم للاهَّ
واخلضوع، وإذا كانوا يف الصيام فال تقل عن اإلخالص والورع، وكذلك يف الذكر والصدقة..

أمــا حالنــا فينــ�دى له اجلبني خجاًل ؛ فإذا كلمك أحد الناس، انتبهت إليه بكل 
جوارحك، وإذا وقفت بني يدي للاهَّ  وقفت جبسدك فقط . فعقلك وقلبك يف شغل عنه . 

وتأمل ذلك يف صالتك وصيامك  . وغريها من العبادات .قال للاهَّ تعاىل:زب ڭ ڭ ڭ 
رب  ې  ې     ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ 

]األنعام:163-162[

 8( أل تقدم مراد نفسك على مراد ربك .

9( احلياء من أن يطلع على قلبك، فريى منك ما يكره .

10( أن تستيح منه يف اخللوة أعظم مما تستيح من أكابر الناس .

]بتصرف واختصار من )  مظاهر التوقري والتعظيم للهَّ العلي الكريم  ( أليب يونس العبايس[

إن قدر للاهَّ عظيم عظيم، وقدر اسمه جليل جليل، لكن استخدامنا له ليس كما 
يليق جبالل وجهه، وبهاء اسمه، فقد أصبحنا نستخدم هذه الكلمة كأي كلمة من كلمات 

املعجــم اليت ننطقهــا دون أن نراعي لها أي اهتمــام، أو نقدرها قدرها، قــال تعاىل : زب ې 
ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  ى  ې 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  رب ]الزمر:67[ .
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فمن كانت األرض قبضته، والسماوات مطويات بيمين�ه، واخللق كله بي�ديه، والقلوب 
بني أصبعني من أصابعه فإن علين�ا أن جنل اسمه أيما إجالل، ونعظم ذكره يف األلسن أيما 

تعظيم، وال جنعل النطق باسمه العلي كالنطق بأي كلمة أخرى ســواه، قال تعاىل : زب چ 
ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژڑ ڑ ک   ک ک ک  گ گ گ گ ڳ     ڳ ڳڳ رب]النور:63[، 
أي ال تن�ادوا رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وآله وسلم كما تن�ادون بعضكم بعضا، تعظيما 
ملكانة النب صلى للاهَّ عليه وآله وسلم وهيبت�ه يقول قتادة: ) أمر للاهَّ أن يهاب نبي�ه صلى 

م فإن حق للاهَّ أعظم، وقدره أكرب(. ل وأن يعظهَّ َبجهَّ للاهَّ عليه وسلم، وأن يخُ

لــو عددنا لفــظ اجلاللة الذي ننطقــه يف يومنا منــذ أن نصبح إىل أن نمــس، لوجدنا 
أن العدد كبري، لكن التقدير واإلجالل الذي يصحب تلفظنا بهذه الكلمة العظيمة 
قليل جدا، أو منتف يف كثري من األحيان، وذلك بســبب أنن�ا أدرجنا هذه الكلمة العظيمة 
يف استعماالت كثرية، وعبارات مختلفة، بعضها تســتعمل يف معان حميدة، وبعضها 

تستخدم يف معان ذميمة، وهذا ما جعل االسم العظيم يفقد هيبت�ه وجالله.

فمــن النــاس من يقســم باللهَّ جهــد أيمانه، ويســتجيد احللف وحيســن صياغته، 
ويســتعني عليه بتحريك اليد ورفع الصوت وجحوظ العينني، حىت يصور إىل الســامع 
أنه صادق، وهو أكذب الكاذبني .. إن الذي حيلف باللهَّ العظيم، على أمر يعلم أنه كذب، 
يريد به عرضا من أعراض الدني�ا الفاني�ة، يكون قد استخف بهذه الكلمة أيما استخفاف، 
وأهانها يف نفسه إهانة عظيمة، إذ جعل قدر للاهَّ عز وجل يف نفسه أقل من هذه البضاعة 
اليت حيلف عليها، أو هذه املنفعة اليت يريد أن ين�الها، فيكون قد بلغ من احلمق منتهاه، 
ومن السفه أقصاه، حني اختذ اسم للاهَّ العظيم سلما يرقاه بلسانه اآلثم لين�ال عرضا من 
الدني�ا قد ال يتجاوز دريهمات معدودة، فريتكب هذه الكذبة العظيمة ويستخدم اسم للاهَّ 
مرقا يغمس فيه كذبت�ه، ودهانا يطلي به بهتانه، بل لربما سبح وهلل وحوقل واسرتجع، 
وهو ال يريد بذلك كله إال التحايل على السامع كي يطمنئ إليه ويصدقه. ويف احلديث 
أن النب صلى للاهَّ عليه وسلم قال :) من حلف على يمني وهو فيها فاجر يقتطع بها مال 

امرئ مسلم لقي للاهَّ وهو عليه غضبان ( ]رواه أبو داود وابن ماجة وهو حديث صحيح[.
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 ويف حديث آخر قال صلى للاهَّ عليه وسلم : ) ال يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمين�ه 
إال حرم للاهَّ عليه اجلنة وأوجب له النار فقال رجل من القوم : يا رسول للاهَّ وإن كان شيئ�ًا 

يسريًا قال عليه الصالة والسالم : وإن كان سواكًا من أراك ( ]رواه ابن ماجة[ .

ولو عرف أقل القليل من معاين التوكل، وكان لديه يشء يسري من اإليمان بالقضاء 
والقدر، لعرف أن للاهَّ جل جالله، هو من سيعطيه ويمنعه، وأن الكذب بئس الكذب، ال 

يزيد يف رزق وال يقرب من أجل.

، والويل ملن جعل  إن هذا الســفيه لم يعظم للاهَّ عز وجل فما أحلم للاهَّ وما أعظم للاهَّ
إلهه وســيلة لالســتي�الء على أموال الناس، وجعل اســمه العظيم عونا لــه على جيوبهم 
وممتلكاتهم، فركب هذا االسم العظيم ليكذب على عباد للاهَّ ويأخذ حقوقهم فأقبح به 
من ذنب وعجب كيف يغفر ربن�ا ويسرت وحيلم مع كل هذه الوقاحة واجلرأة عليه، سبحانه 

ما أعظم حلمه وأجل قدره: زب ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻۀ 
ۀ ہ ہ ہ رب]اإلسراء:100[.

ذكر الغزايل يف إحياء علوم الدين: ) أن عيىس عليه السالم رأى سارقًا يسرق، فقال 
عيىس للســارق: أتسرق؟ قال: وللاهَّ ما سرقت، -وقد سرق- فقال عيىس عليه السالم: 

 . صدقت باللهَّ عز وجل وكذبت عيين( وذلك احرتامًا لليمني؛ ألنه حلف باللهَّ

من تعظيم للاهَّ أال حنلف إذا اضطررنا إىل اليمني إال باللهَّ تب�ارك وتعاىل.

قال الشافعي رحمه للاهَّ تعاىل كما ذكر ذلك عنه الذهب : ما حلفت باللهَّ صادقًا وال 
كاذبًا يف حيايت؛ توقريًا للهَّ تب�ارك وتعاىل وتعظيمًا له.

؛  وذكر ابن تيمية رحمه للاهَّ أن محمد بن جعفر الصادق كان إذا قال له الرجل: ال وللاهَّ
احمر وجهه إجالاًل للهَّ تب�ارك وتعاىل.

، والذي ال تشفيه اليمني به تب�ارك  فالذي ال يســتكفي باللهَّ عز وجل فال كفاه للاهَّ
؛ ألنه قد عّظم غري للاهَّ أكر منه.                                                                  وتعاىل، بأسمائه وصفاته فال شفاه للاهَّ

ومن واجبن�ا يف األيمان كذلك أال حنلف بغري للاهَّ تب�ارك وتعاىل فإنه شرك، ويدخل يف 
، والطالق يف اإلسالم إنما وضع  ذلك احللف بالطالق واحلرام؛ فإن هذا تعظيم لغري للاهَّ
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م غري للاهَّ  لفظــًا ملفارقــة الزوجة، ال لليمني، وال لعقد احللف، فمن فعل ذلك؛ فقــد عظهَّ
أكر منه تب�ارك وتعاىل، وكثرٌي من الناس ال يســتجيبون إال بالطالق وباحلرام، وما هذا إال 
لبدعتهم وجهلهــم، وقلة فقههم، ولقلة عظمة للاهَّ عز وجل يف قلوبهم، فأوىل لهم ثم أوىل 

أن يرضوا باللهَّ تب�ارك وتعاىل.

ومن الناس، من يذكر اســم للاهَّ عز وجل يف اليوم أكر من مائة مرة، لكنه ال يذكره 
ذكر الصاحلني، إنما يذكره ذكر الفاســقني، الســبابني اللعانني، الذين ال تصرب ألسنتهم 
بة العظيمة  عن الفحش، وال تكف أفواههم عن اللغو، وهم بني هذا وذاك، يرددون السُّ
تغــوص فيهــا النــوق من عظمها، فيحشــرون فيها اســم اجلاللة حشــرا ســيئ�ا شــنيعا، 
فال تســمع هــذا اللفظ من أفواههم املنتن�ة، إال يف ســباب أو هــراش، وال يفتأون يلعنون 
ويشــتمون، حــىت إن أحدهم ليلعــن ولده وزوجتــه ودابت�ه، وال يرتك من حوله شــيئ�ا إال 
ولطخه بريقه العفن، وكالمه البذيء، فيجين بلســانه على نفســه ويجين على من حوله 

من الناس والدواب واألنعام، زب ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ  ۅ ۅ 
ۉ ۉې ې ې  ې ىى ائ ائ       ەئ ەئ وئ رب]النور:26[ .

ومن الناس من يذكر للاهَّ عز وجل، لكنه يتبع غري سبي�ل املؤمنني، ويت�العب بهذه 
، فــرتاه يلهث ويتقافز مــرددا هو هو هو، زاعما بذلك أنه  الكلمة على غري هدى من للاهَّ
، وهو يتقرب من الشــيطان، ويظن أنه يريض للاهَّ عز وجل، وهو قد اختذ  يتقرب إىل للاهَّ

اســمه هزؤا، وعبادته بدعــا زب ھ ے     ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ 
ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې رب]الشورى:21[ .

ومن الناس من جيعل هذه الكلمة العظيمة، رديفة لقوله يا ليل يا عني، فرتاه يتمايل 
وهو يرددها بتغنج عند انتهاء الغاني�ة من نوتة املوال، منتشيا فرحا جذال، كأنه يظن أن 
لن حيور، زب ۀ ۀ ہ ہ   ہ   ہ  ھ رب ]االنش�������قاق:15[ ، فال يزال يكررها يف مكان، كان 
جيب أن يقوم عنه قيام الصاحلني الذين إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا مروا به مروا 

كراما .

وخري الناس حاال، من جيعلون االسم العظيم أسلوب كالمهم، ووصلة أحاديثهم، 
هم تكفريها، لكن هذا وإن كان ال يضرهم  فيلغــون يف أيمان ال يؤاخذهم للاهَّ فيهــا، وال َيلزمخُ
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كتــب عليهم يف موازينهم، إال أن من تعظيم للاهَّ عز وجل أن نذكره ذكرا  يف دينهــم، وال يخُ
يليق باســمه العظيم، ووجهه الكريم، وال جنعله عرضة أليمانن�ا، وهمزة وصل ألحاديثن�ا، 
حىت يفقد االسم اجلليل هيبت�ه يف قلوبن�ا، وقد ندرجه يف كالم باطل، ولغو فاسد، فتجد 
الماجــن يصــف خليلتــه وعالقتهما البائســة، أو جتــد املرايب وهو يتحدث عــن صفقته 
املحرمة، أو املخمور وهو يصف ليلته احلمراء، وكلهم يردد اســم للاهَّ العظيم ويدرجه يف 
كالمه السافل الوضيع، وأوىل له أن جيرد كالمه من ذكر اسم اجلاللة، ويزنهه عن هذه 

املواضيع الساقطة اليت تفوح براحئة القذارة   

قال تعاىل مادحا نفسه : }زب ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ     ڻۀ ۀ ہ  ہہ  ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ   ڭ    ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ      
ى   ېى  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ 
ائ  ائەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئۆئ ۈئ     ۈئ      ېئ  ېئ  رب ]الحشر:24-22[ . 

فانظر إىل اسم للاهَّ عز وجل ومكانت�ه العظيمة حىت كان هو أخص اسم من أسمائه 
ر هذا االسم العظيم قدره، وجّنب�ه مواطن السفه ومعاين السوء. سبحانه، فاقدخُ

]من مقال بعنوان : )اسم اجلاللة العظيم واالستخدام القبيح( حلامد اإلدريس بتصرف[

• تعظيم أسماء للاهَّ عز وجل :	

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  ى  ې  ې  زب  تعــاىل  للاهَّ  يقــول 
ۇئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  رب ]الزمر:67[ وللهَّ در من 
،  إال إذا وقرت ربها إال إذا عبدت رب السماوات  قال :  األمة لن تقوم إال إذا عظمت للاهَّ

واألرض كما ينبغي .

.. قليل هم الذين يغارون على للاهَّ ..يغار كل منا على ممتلكاته ..يغار كل  سبحان للاهَّ
.. بدليل اجلرائد واملجالت اليت امتألت بها القمامات  منا على أشيائه ..لكنه ال يغار للهَّ

حتمل اسم من ؟!                                                         

هذه اجلرائد واملجالت اليت نرميها يف اليوم مرات ومرات حتمل اسم ؟!                                      

أليس من بني سطورها العزيز، واحلكيم، والقوي، والرحمن، والرحيم..
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اســم الرحمــن يمتهن يف القمامات بــل أصبحت اجلرائد واملجالت ســفرًا للطعام 
والشراب، وتلزق على اجلدران يمسح بها الزجاجات.

نعيد الفتوى مرات ومرات فال ينتب�ه أحد .

اسم للاهَّ يمتهن وحنن راضون .. يف املزابل والقمامات ..

كيف يتغري الواقع ؟!.

ليس هذا فقط بل آيات القرآن .. بل آيات القرآن تداس وتمتهن باألقدام .

اسمع - بارك للاهَّ فيك - .  يقال لبشر احلايف : يا بشر إن لك اسمًا له هيب�ة كأسماء 
األنبي�اء، فما سر هذا؟!. ما سر هذا االسم الذي حيمل كل هذه الهيب�ة ؟!

األمر بسيط ..قال : كنت أسري بطريق يف مرة من املرات فإذا بورقة ملقاة على جانب 
الطريق .. رفعتها فإذا مكتوب فيها الرحمن .. قلت : اســم الرحمن يمتهن .. فرفعت 
الورقة وطويتها وطيبتها ثم وضعتها يف جيب. .فجاءين آت يف منايم قال : رفعت اسمنا 

فرفعناك، وطّيبت اسمنا فطيبن�اك ..ورقة .. ورقة رفعها ..
]ينظر :احللية، البداية والنهاية  وفيات األعيان والرسالة القشريية:«[

انظر يف القمامات .. انظر يف املزابل. انظر ماذا يستعملون يف الورش ويف املطاعم بل يف 
بيوتن�ا ويف اجلرائد اسم للاهَّ يمتهن يف كل مكان .

كيف تقوم لنا قائمة وما قدرنا الرحمن حق قدره؟؟؟!!!!

جعلنا احلاويات عند املساجد.. جعلنا الصناديق يف كل مكان .. اجمعوا فيها اجلرائد 
واملجالت .. اجمعوا فيها الكتب املدرسية اليت حتمل اآليات ..

أمة تهني اسم ربها .. كيف تنتصر .؟؟!!! لم ننتهي من الزنا والفواحش واملنكرات 
حىت أهنا الرحمن ..

.. وعظموا للاهَّ واقدروه حق قدره .. فاتقوا للاهَّ .. اتقوا للاهَّ

انبشوا القمامات  ليس عيب�ًا انن�ا ننبش القمامات وخنرج اسم الرحمن منها ..هذا عز 
وشرف وكرامة لنا .
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انصحوا الناس .. ال تأكلوا على اجلرائد واملجالت..

ال تضعوا اسم الرحمن على الرفوف ..

إن فعلنا وقدرنا للاهَّ حق قدره هناك سيتغري الواقع ويتب�دل احلال..

عندك جرائد .. عندك مجالت أكل الدهر عليها وشرب .. إئت بها هنا سنضع حاوية 
عند املسجد ..

- فتوى يف  حكم استعمال اجلرائد سفرة لألكل:  هل جيوز استخدام اجلرائد كسفرة 
لألكل عليها؟ وإذا كان ال جيوز فما العمل فيها بعد قراءتها؟ ال جيوز استعمال اجلرائد 
سفرة لألكل عليها، وال جعلها ملفا للحواجئ، وال امتهانها بسائر أنواع االمتهان إذا كان فيها 
يشء من اآليات القرآني�ة أو من ذكر للاهَّ عز وجل، والواجب إذا كان احلال ما ذكرنا حفظها 
يف محل مناسب أو إحراقها أو دفنها يف أرض طيب�ة.  ]نشرت يف كتاب الدعوة الفتاوى لسماحة الشيخ 

2( - مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة اجلزء السادس[. 42 ،2 عبد العزيز بن باز، اجلزء األول، ص )41

هذا ســؤال طرح على شــيخنا رحمه للاهَّ عبدالعزيز بن باز جاء فيه: هل جيوز كتابة 
البسملة على بطاقات الزواج نظرا ألنها ترىم بعد ذلك يف الشوارع أو يف سالل املهمالت؟

فكان من جوابه يشــرع كتابة البسملة يف البطاقات وغريها من الرسائل وكان صلى 
للاهَّ عليه وسلم يب�دأ رسائله بالتسمية . وال جيوز ملن يتسلم البطاقة اليت فيها ذكر للاهَّ 
أو آية من القرآن أن يلقيها يف املزابل أو القمامات أو جيعلها يف محل يرغب عنه، وهكذا 
اجلرائد وأشــباهها ال جيوز امتهانها وال إلقاؤها يف القمامات وال جعلها ســفرة للطعام وال 
ملفا للحاجات – لما يكون فيها من ذكر للاهَّ عز وجل، واإلثم على من فعل ذلك أما الكاتب 

فليس عليه إثم .] نشرت يف مجلة الدعوة يف العدد 993. - مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة اجلزء السادس[

و من رسالة بعنوان : بي�ان باألدلة الشرعية الفرق بني الرقية الشرعية والرقية التجارية  
للشيخ عبد الكريم احلميد أنقل باختصار وتصرف يســري هذه األسطر:  فداحة االستهانة 

بِذكر للاهَّ تعاىل . ِذكرخُ أمثلة تبني فظاعة ما حيصل يف وقتن�ا من االستهانة بِذْكر للاهَّ تعاىل.

ِ - مصيب�ة  ر لذلك مثل ما حصل يف وقتن�ا، وإنها - وللاهَّ عدم االكرتاث واملباالة والتمعُّ
ستقذر ويف الطرق ترى اجلرائد وغريها مما فيه آيات  عظيمة ! ؛ ففي »املزابل« ومع ما يخُ



224

لهَّ 
َ

وأحاديث وأســماء للاهَّ وهي يف غاية االمتهان، مع خلطها بالصور املحرمة والباطل، وق
أن جتد من يراعي ذلك ويهتم به .

وانظــر ما فعل »عبد امللك بن مروان « من تعظيم اســم للاهَّ - تعاىل -، حيث وقع 
ى عليه بث�الثة عشر دين�ارًا حىت أخرجه منهـا، فقيل لـه يف  ـِذَرة، فاْكرَتَ

َ
منه )ِفْلـٌس( يف برٍئ ق

ذلك ؟!، فقال : إنه كان عليه اسم للاهَّ - عزهَّ وجل - .

ئل : ما كان بدءخُ أْمِرك،  قال » محمد بن الدينوري « : سمعت » ِبْشَر بَن احلارِث « وسخُ
، وما أقول لكم ؟! ..كنت  ْضل للاهَّ

َ
ألنهَّ اسمك بني الناس كأنه اسم نب ؟!، قال : ) هذا من ف

ْزتخُ يومًا، فإذا أنا بقرطاس يف الطريق، فرفعته فإذا فيه :  جخُ
َ
رجاًل عّيارًا صاحب عصبي�ة، ف

ِحيِم« ، فَمَسحته وجعلته يف جيب، وكان عندي درهمان ما كنت  ْحَمِن الرهَّ ِ الرهَّ »ِبْسِم للاهَّ
ارين، فاشــرتيت بهما غاليــة  وَمَســْحته يف القرطاس،  أملك غريهمــا، فذَهْبتخُ إىل العطهَّ
ْعَت اْسَمنا 

َ
نْمتخُ تلك الليلـة، فرأيتخُ يف املنام كأن قائاًل يقول : » يا بشــر بن احلارث ؛ َرف

َ
ف

نَبهَّ اْسَمك يف الدني�ا واآلخرة«، ثم كان ما كان ( انتهى. َطـيِّ
خُ
بت�ه، أل عن الطريق وطـيهَّ

ِه ما  بِّ وإنما حصل لـ »ِبْشــِر بِن احلارث« ما حصل ألنه قام بقلبه من تعظيم ربه وحخُ
كان سبب فْضِل للاهَّ عليه، فإن اجلزاَء من جنس العمل زب ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ى  ې 

ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  رب]البقرة:105[ .

ِ ت�ع�ال�ى.. ل ف�ي وق�ِت�َن�ا ِم�َن االس�ت�ه�ان�ِة ب�ِذك�ر للاهَّ �ن ف�ظ�اع�َة م�ا َي�ح�ص�ُ أم�ث�ل�ة ُت�ب�يِّ

االت وحنوها من اإلهانة  شوش والتلفاز والراديو واجلوهَّ - فمن ذلك ما حَيصل يف الدُّ
لط مع الضالل والهَذَيان ومزامري الشــيطان،  البليغة لكالِم للاهَّ وِذْكِره - تعاىل - حيث يخُ

اله !، وكّل هذا إهانة لكالم للاهَّ   . وبعضهم جيعل بعض اآليات القرآني�ة نغمة جلوهَّ

هان حتت  - وها هي أكياس »اإلْسِمنت« مكتوب عليها اسم للاهَّ ) العزيز ( وتخُ
األقدام من بداية تعمري هذه العمارات احلادثة وحىت النهاية .

م وحنوه من  حرهَّ شــرب الدخانخُ اخلبيث املننت اْلمخُ - ويف بعض املراكب والبيوت يخُ
اخلبائث واملصحفخُ بقرب الشارب، كذلك الكتب واألوراق اليت فيها اسم ملك امللوك 

العظيم اجلليل - سبحانه -، وكل هذا حيصل لقّلة املباالة .
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ــْفرة لألكل وهذا فظيع وليس  - ومن ذلك غري ما تقدم اســتعمال ) اجلريدة ( سخُ
لـ ) اجلريدة ( احرتام وإنما الشأن بذكر للاهَّ فيها ؛ كذلك الذين يصبغون السيارات 
هينون ) اجلرائد ( جبعلها حائل عن وصول أصباغهم للزجاج وحنوه،  ت وحنوها يخُ واْلَمَحالهَّ

وهذا االمتهان دليل خسران .

َفافـة لـ ) الكراث (، وغري ذلك مما ال يليق أن  - وبعض البائعني جيعل ) اجلريدة ( لخُ
تعامل به آيات للاهَّ وِذْكِره .

كتب فيها اآليات  َسىمهَّ ) الرزنامة ( - حيث يخُ - كذلك أوراق ) التقويم ( - الذي يخُ
ت . هان ِبَرْميها حيث ولهَّ واألحاديث وِذْكر للاهَّ وتخُ

- ومن أمثلِة ما حيصل يف وقتن�ا من االســتهانة بذكر للاهَّ تعاىل ما يفعله كثرِيٌ من 
ْكر،  قون حقائبهم خْلَف ظهورهم مع أن فيها اآليات واألحاديث والذِّ علِّ الصبيــ�ان حيث يخُ

مع خْلط ذلك بالصور والعلوم الدِخيلة، وهذه إهانات بليغة .

- بل يقول لنا أحد اإلخوان بأنه شاهد بعين�ه ووقف بنْفسه على بعض طالب املدارس 
روَســهم وفيها آيات وأحاديث وغري ذلك من ذكر للاهَّ تعاىل، وإذا  اداٍت دخُ ون بَسجهَّ فُّ وهم َيلخُ
أراد الواحد منهم اجللوَس على األرض َجَلس على تلك السجادة وهي ملفوفة بما حيتوي 

ِ - أمٌر خطري ويف غاية اإلهانة لذكر للاهَّ ! . على ذكر للاهَّ - جل جالله -، وهذا - وللاهَّ

- وآخر ما بلغين من إهانة ِذكر للاهَّ - تعاىل - وأنا أكتب هذا الكتاب أن ) ال إله إالهَّ 
رَكل باألقدام - . َرة ( - اليت تخُ ، محمد رسول للاهَّ ( مكتوبة على ) الكخُ للاهَّ

ِعب ِبَهــا وَضْرِبها باألرجل  لعب بها، أما اللهَّ ــخرية واإلهانة ولْو َلْم يخُ وهــذا غاية يف السُّ
- وهي بتلك احلال - فال َشكهَّ أنه ِردة، وقد قال تعاىل : زب ېئ ېئ ىئ ىئ 
مب  خب  حب  جب   يئ  ىئ   مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  

ىب يب جت  رب ]األعراف:51[ .
ا َلْم حَيصل له َمِثي�ٌل  ه إنما هو مجرد أمثلة إلهانة ذكر للاهَّ يف وقتن�ا ِممهَّ وكل ما تقدم ِذكرخُ

ل !، وبعض الناس قد ال يب�ايل بذلك .. زب ں ڻ ڻ  ڻ ڻ    ۀ ۀ  بـْ
َ

من ق
ہ ہ ہ  ہ    ھ ھ  ھ ھ ے ے رب ]النور:15[ .
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وما االســتهانة بذكر للاهَّ - َجلهَّ وَعـاَل - إالهَّ ثمرة لضعف اإليمان به وعدم معرفته 
خُ - ســبحانه وحبمده –  ــْدره حقهَّ قــدره، وللاهَّ

َ
ورث عدم توقريه وق ا يخُ واجلهــل بعظمتــه ِممهَّ

يقول: زب ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ  رب ]نوح:13[.

وإنهَّ ِمــن َعاَلمــاِت اإليمــاِن بــاللهَّ - جــلهَّ وَعــاَل - وتعظيِمــِه وإجالِلِه وتوقــرِيِه عدم 
االســتهانة بِذْكره، واإلنكار على َمن يستهني بذلك، وَحْمـل األوراق اليت ال ختلو عادًة من 
ِ وِذْكِره  َهانة يف الشوارع والزبائل ؛ وتعظيمخُ للاهَّ ِجَدت ساقطة على األرض ومخُ ِذكره إذا وخُ

من عالماِت توفيق للاهَّ لعبده . 

من تعظيم للاهَّ : تغيري اسم املسلم إذا كان معبدًا لغري للاهَّ .

الس�ؤال: هل يلزم من أعلن إسالمه أن يغري اسمه السابق مثل: جورج وجوزيف وغريهما؟

، ولكن حتسين�ه مشروع فكونه  اجلـواب: ال يلزمه تغيري اسمه إال إذا كان معبدا لغري للاهَّ
 حيّسن اسمه من أسماء أعجمية إىل أسماء إسالمية، فهذا مناسب وطيب، أما الوجوب فال.

، فالواجب تغيريه  أما إذا كان اسمه عبد املسيح وأشباهه من األســماء املعبدة لغري للاهَّ
.  كما نقل ذلك أبو محمد ابن حزم رحمه للا.  بإجماع أهل العلم؛ ألنه من التعبد لغري للاهَّ

.] ]املصدر: فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز رحمه للاهَّ وباللهَّ التوفيق . 

ــَعب اإليمــان « ) 2 / 227 ( : ) ويف تعظيم للاهَّ  قــال البيهقــي - رحمه للاهَّ - يف » شخُ
ْصَحف القرآن  ِمل على مخُ - عز وجل - وتعظيم رسول للاهَّ  صلى للاهَّ عليه وسلم  أن اَل حَيْ
ــنن كتابًا وال شيئ�ًا من َمتاع البيت، وأن ينفض الغباَر عنه إذا أصابه،  واَل على جوامع السُّ
واَل َيْمَسح أَحٌد يَده ِمن طعاٍم وال غريه بورقة فيها ذكر للاهَّ تعاىل أو ذكر رسول للاهَّ  صلى 
مزقها تمزيقًا، ولكن إن أراد به تعطيلها فليغسلها بالماء حىت تذهب  للاهَّ عليه وسلم  وال يخُ
ثمان - ريض للاهَّ عنه - مصاحَف كانت  ق عخُ ها بالنار فال بأس ؛ َحرهَّ

َ
الكتابة منها وإن أْحَرق

نكر ذلك عليه أَحٌد ؛ وللاهَّ أعلم ( انتهى. فيها آيات وقرآن منسوخة وَلم يخُ

نماذج من تعظيم للاهَّ : كيف عّظم للاهَّ السلف ؟! - غري ما تقدم –

للهَّ  وتعظيمهــم  الصالــح  ســلفنا  عــن  التاريــخ  دّونهــا  الــيت  األمثلــة  أروع  ومــن 
عــّز وجــّل مــا وقــع لإلمــام مالك رحمــه للاهَّ تعاىل لمــا ســأله أحدهم عــن قولــه تعاىل:
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زب ڈ    ژ ژ ڑ ڑ رب]طه:5[ فقال: كيف اســتوى ؟ فما كان موقف اإلمام 
مالك إزاء هذا الســؤال إال أن غضب غضبا شــديدا لم يغضب مثله قط، وعاله العرق، 
وأطرق القوم إىل أن ذهب عن اإلمام مالك ما جيد، فقال: »الكيف غري معلوم، واالستواء 
غري مجهول، واإليمان به واجب، والســؤال عنه بدعة، وإين ألخاف أن تكون ضااًل«، ثم 
خرج.  ]رواه الاللكايئ يف » شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة » )441/3( والبيهقي يف »األسماء 

خُ
مر به فأ

خُ
أ

والصفات » )ص 408( وصححه الذهب وشيخ اإلسالم واحلافظ ابن حجر[ .

ـ  ما أصاب اإلمام مالك رحمه للاهَّ من شــدة الغضب وتصّبب  فتأّملـ  رحمك للاهَّ
العرق إجالاًل وتعظيًما للهَّ تعاىل وإنكاًرا لهذا السؤال عن كيفية استواء الرّب تعاىل .

ومن األمثلة يف هذا الباب ما جرى لإلمام أحمــد رحمه للاهَّ تعاىل لما مر مع ابن�ه عبد 
للاهَّ على رجل حيدث الناس بغري علم ويذكر حديث الزنول فيقول: إذا كان ليلة النصف 
من شعبان يزنل للاهَّ عّز وجّل إىل سماء الدني�ا بال زوال وال انتقال وال تغري حال، وهذا كذب 
: فارتعد أيب، واصفر لونه، ولزم يدي، وأمسكته حىت سكن، ثم  ، يقول عبد للاهَّ على للاهَّ
قال: »قف بن�ا على هذا الكذاب«، فلما حاذاه قال: »يا هذا، رسول للاهَّ أغرَي على رّبه عّز 

«أهـ ]االقتصاد يف االعتقاد لعبد الغين املقديس[. وجّل منك، قل كما قال رسول للاهَّ

ويف صحيح البخاري يف كتاب الوكالة: ) أن رجاًل من بين إســرائي�ل أىت إىل رجل آخر 
يقرتض منه مائة دين�ار، فأقرضه وســلفه، فقال: هل لك من شــاهد؟ قال: ما يل شــاهد 
.  قال: كفى باللهَّ شاهدًا. قال: فهل لك من كفيل يكفلك؟ قال: ما يل من كفيل  إال للاهَّ
.  قال: كفى باللهَّ كفياًل.  فأخذ هذا المال، وســافر به وركب البحر، فلما أتت املدة  إال للاهَّ
أىت بمائة دين�ار، يريد أن يعيدها إىل صاحبها، فوقف على ســاحل البحر، وانتظر الســفين�ة 
هم إين  فلم تأِت ســفين�ة، وانتظر ثالثة أيام، فلما يئس رفع طرفه إىل الســماء، ثم قال: اللهَّ
اقرتضت منه، فقال: هل لك من شــاهد؟ فرضيت بك شاهدًا، وقال: هل لك من كفيل؟ 
غ هذه الدنانري إليه. ثم أخذ خشبة، فنقرها، ووضع فيها  هم فبلهَّ فرضيت بك كفياًل، اللهَّ
الدنانري، ووضعها على ظهر ماء البحر، فسلط للاهَّ الريح؛ فأخذت هذه اخلشبة، وساقتها 
إىل الســاحل اآلخــر، وخرج ذاك الرجل صاحب الدين يف ذلك اليوم، يقــول ألهله: علين 
أتعرض للســفن، أركب إىل صاحب المال الذي جعل بيين وبين�ه للاهَّ شهيدًا وكفياًل. 
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فانتظر ســفنًا فلم تأِت سفين�ة، فقال: لقد يئست، وحسب للاهَّ ونعم الوكيل. ثم نظر إىل 
اخلشــبة، فقال: آخذ هذه إىل أهلي لتكون حطبًا لهم.  فلما أىت بها إىل البيت كســرها؛ فإذا 
الدنانري فيها، وإذا الرسالة، واملبايعة، فقال: من استكفى باللهَّ كفاه، ومن توىق باللهَّ وقاه(.

يقول علي بن أيب طالب ريض للاهَّ عنه : لقد سبق إىل جنات عدن أقوام ما كانوا بأكر 
النــاس صالة وال صيامًا وال حّجًا وال اعتمارًا، لكنهم عقلوا عن للاهَّ مواعظًا، فوجلت منه 
قلوبهم، واطمأنت إليه نفوسهم، وخشعت له جوارحهم، فقاموا يف الناس بطيب املزنلة، 

وعلو الدرجة عند الناس يف الدني�ا، وعند للاهَّ يف اآلخرة.

ولما وعظهم النب  صلى للاهَّ عليه وســلم تلَك املوِعَظِة العظيمَة املشهورَة كيَف 
م وكيف َوَجَلْت قلوبهم . هخُ ْت عيونخُ

َ
ذرف

نعــم، هذا هم الســلف لهم يف جانب التعظيم أخبــار وأخبار، أخمصــوا البطون عن 
، واجتنبوا  ، وأغمضــوا اجلفون عن مناظر اآلثام تعظيمــًا للهَّ املطاعــم احلرام تعظيمًا للهَّ

ه هيبتهم من ربهم. ه حياتهم، فللهَّ ه هم، فللهَّ ، فللهَّ قباحئ األفعال والكالم تعظيمًا للهَّ

•عنه•الرجل•األسيف•البّكاء،•س��بق•األمة•بإيمان• 	•هذا•أبو•بكر•الصديق•ريض•للاهَّ
عميق، وتصديق وثيق، لما حضرته الوفاة قالوا له: أال ندعوا لك طبيب�ًا؟ قال: إن الطبيب 

قد رآين، فقال: إين فّعال لما أريد.

•عنه•ويف•وجهه•خّطان•أسودان•من•كرثة•البكاء،•عند• 	•هذا•عمر•بن•اخلطاب•ريض•للاهَّ
: يا بين ضع خدي على األرض عساه أن يرحمين، ثم قال بل ويل  وفاته يقول البن�ه عبدللاهَّ

أيم إن لم يغفر يل، ويل أيم إن لم يغفر يل.

•طاف•بالبيت•احلرام،•وصلى•خلف•املقام•ركعتني• 	•وهذا•س��فيان•الثوري•رحمه•للاهَّ
، وكان  ثم رفع رأسه فنظر إىل السماء فوقع مغشّيًا عليه خوفًا وخشيًة وإجالاًل ومهابًة للهَّ

شديد التفكر يف عظمة للاهَّ وقدرته.

،•هان•لديه•كل•عظيم..• ،•وعظمة•للاهَّ 	•هذا•بالل•بن•رباح•يوم•أن•َعَمر•فؤاده•جبالل•للاهَّ
يوضع يف رمضاء مكة احلارقة، توضع الصخور الكبرية على صدره وهو يهتف بن�داء 

التعظيم أحد.. أحد.
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	•وهذا•محارب•بن•دثار•يقول•أحد•جريانه:•كنا•إذا•أظلم•الليل،•ونامت•العيون،•نسمع•
محارب بن دثار وهو يدعو ويرجو ويهتف ويبكي يف ظلمة الليل، وهو يقول: يا للاهَّ أنا 
الصغري الذي ربيت�ه فلك احلمد، أنا الضعيف الذي قويت�ه فلك احلمد، أنا الفقري الذي 
أغنيت�ه فلك احلمد، أنا الغريب الذي آويت�ه  فلك احلمد، أنا العاري الذي كسوته فلك 
احلمــد، أنــا الراجل الذي حملته فلك احلمد، أنا املريض الذي شــفيت�ه فلك احلمد، أنا 
السائل الذي أعطيت�ه فلك احلمد، أنا الداعي الذي أجبت�ه فلك احلمد، فلك احلمد ربن�ا 

حمدًا كثريًا على حمٍد لك – وتقدم - .

	••وهذا•عبدالرحمن•بن•يزيد•قال:•قلت•لزييد•بن•مرثد:•ما•يل•أرى•عينك•ال•جتف•من•
البكاء؟ قال يزيد: إن للاهَّ عز وجــل توعدين إن أنا عصيت�ه أن يســجنين يف النــار، وللاهَّ لو 
توعدين أن يســجنين يف احلمام كنت حرّيًا أن ال جيف يل دمعه ]من خطبة عن عظمة للاهَّ لفيصل 

الشدي[ . 

أيخ الكريم !  ولنت�أمل حال أولئك املعظمني للهَّ تعاىل عند قيامهم للصالة ؛ فقد قال 
: كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يشد بصره إىل يشء، أو  مجاهد رحمه للاهَّ
أن يلتفت أو يقلب احلص، أو يعبث بيشء أو حيدث نفسه من شأن الدني�ا إال ناسيًا ما 
دام يف صالته، وكان ابن الزبري إذا قام يف الصالة كأنه عود من اخلشــوع، وكان يسجد فأىت 
املنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو يف الصالة ال يرفع رأسه، وكان مسلمة بن بشار يصلي 

يف املسجد فانهدم طائفة منه فقام الناس وهو يف الصالة لم يشعر.

وكان علي بن أيب طالب ريض للاهَّ عنه إذا حضرت الصالة يزتلــزل ويتلون وجهه، 
فقيــل له: ما لك ؟ فقــال: جاء وللاهَّ وقــت أمانة عرضها للاهَّ على الســماوات واألرض 

واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها وحملتها.

يه على حليت�ه. وكان سعيد التنويخ إذا صلى لم تنقطع الدموع من خدهَّ

وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه للاهَّ إذا دخل يف الصالة ترتعد أعضاؤه حىت يميل 
هم كما  ، اللهَّ يمنة ويسرة  وهذا غيض من فيض من أخبار وأحوال أولئك املعظمني للهَّ

رزقتهم تعظيمك فارزقنا إياه يا سميع الدعاء. 
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، وإليك بعض  بل إن من العجيب أن كفار قريش كان يف قلوبهم يشٌء من تعظيم للاهَّ
الشواهد على ذلك:

1- قصة عتب�ة بن ربيعة حينما قرأ عليه الرســول صلى للاهَّ عليه وســلم فواحت سورة 
فصلــت فلما بلغ قوله تعاىل: زب ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ ڦ رب 
]فصلت:13[ .)وضع يده على فم رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم وناشــده للاهَّ والرحم 

ليسكنت(  ]تفسري القرطب، 221/15[ .

2- قصــة جبــري بن مطعــم أنه قال: ) ســمعت النب صلــى للاهَّ عليه وســلم يقرأ يف 
املغرب بالطور، فلما بلغ هــذه اآليــة: زب ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  
رب]الط�������ور:  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ 

35-37[ كاد قلب أن يطري( ]أخرجه : البخاري، يف كتاب التفسري، )6.3/8(، رقم )4854([.

3- )كان الرســول صلى للاهَّ عليه وســلم عند الكعبة وحوله صناديد قريش فقرأ 
عليهم سورة النجم فلما وصل إىل السجدة يف آخر السورة سجد فسجدوا معه(  ]البخاري، 
)553/2(، رقم )1.71( [ فهذه الشــواهد تدل على أن كفار قريش رغم كفرهم وإشراكهم 

كان يف قلوبهم يشء من تعظيم للاهَّ .

قال شــيخ اإلسالم: »واملشركون ما كانوا ينكرون عبادة للاهَّ وتعظيمه ولكن كانوا 
يعبدون معه آلهًة أخرى« ]282 مجموع الفتاوى املجلد21[ .

ة على مدى تعظيِم  نا ِدالالٍت واضحــة قويهَّ وانظــروا إىل هذه اآلثاِر العظيمِة اليت تدلُّ
واحرتاِم هؤالِء الصحابِة والتابعنَي لنب للاهَّ صلى للاهَّ عليه واتب�اعه وسلم.

عن أنس ريض للاهَّ عنه ) أن رسول  للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم  كان يرج على أصحابه 
من املهاجرين واألنصار وهم جلوس، فيهم أبو بكر وعمر ريض للاهَّ عنهما فال يرفع أحد 
منهم إليه بصره إال أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويبتســمان إليه 
ويبتســم اليهما ( ]الرتمذي 274/5، وإسناده حسن، واحلديث أخرجه أحمد: املسند 15/3. قال الشيخ 

األلباين : صحيح3668 يف  ختريج جامع الرتمذي لأللباين[ .

وكانت من صفاتهم يف مجلس النب صلى للاهَّ عليه وســلم واليت كانت  ناجتة عن 
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التأدب واالحرتام والتوقري للنب صلى للاهَّ عليه ســلم فكانوا كأنما على رؤوسهم الطري، 
ال يرفع أحدهم منهم إليه بصره احرتامًا وتوقريًا، ويصف أحدهم تعامل الصحابة الكرام 
مع الرســول صلى للاهَّ عليه سلم فيقول عروة بن مسعود: » إين وفدت إىل امللوك كسرى 
وقيصــر والنجايش، وإين وللاهَّ ما رأيت ملكًا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد 
محمدًا، وليس بملك وإذا أمرهم بأمر ابت�دروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما 
حيدون النظر إليه تعظيما له، وال يتكلم رجل منهم حىت يســتأذن فإن هو أذن له تكلم وإن 
لم يأذن له ســكت« . ومما يدل على توقريهم للرســول صلى للاهَّ عليه سلم أنهم كانوا 

يقتتلون على وضوئه وخنامته ويظهر ذلك يف احلديث .

تعظيم السلف الصالح للنيب صلى للاهَّ عليه وسلم  

أخبار السلف يف ذلك مستفيضة، وأخبار التابعني وتابعيهم فيه كثرية. يبكي 
واحدهم إذا ذكر النب صلى للاهَّ عليه وســلم عنده محبة له وتوقريا وإجالال، سئل اإلمام 
مالك رحمه للاهَّ تعاىل مىت ســمعت من أيوب السختي�اين؟ فقال: )حج حجتني، فكنت 
أرمقه وال أســمع منه، غري أنه كان إذا ذكر النب صلى للاهَّ عليه وســلم بكى حىت أرحمه، 

فلما رأيت منه ما رأيت، وإجالله للنب صلى للاهَّ عليه وسلم كتبت عنه(.

وكأن هذا اإلجالل للنب صلى للا عليه وســلم كان سجية عند السلف الصالح ؛ 
ألنهم قد عرفوا قدره ومزنلته، وعلموا ما له من الفضل عليهم، كما حدث بذلك اإلمام 
مالك رحمه للاهَّ تعاىل عن جماعة من شيوخه رأى من حالهم ما رأى عند ذكر النب صلى 
للاهَّ عليه وسلم، روى مصعب بن عبد للاهَّ رحمه للاهَّ تعاىل فقال: كان مالك إذا ذكر النب 
صلى للاهَّ عليه وسلم يتغري لونه وينحين حىت يصعب ذلك على جلسائه فقيل له يوما يف 
ذلك، فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، لقد كنت أرى محمَد بَن املنكدر 
وكان سيد القراء ال نكاد نسأله عن حديث أبدا إال يبكي حىت نرحمه، ولقد كنت أرى 
كر عنده النب صلى للاهَّ عليه وسلم  جعفر بن محمد وكان كثري الدعابة والتبسم فإذا ذخُ
اصفر لونه، وما رأيت�ه حيدث عن رســول للا صلى للاهَّ عليه وسلم إال على طهارة.  ولقد 
نظر إىل لونه كأنه نزف  كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النب صلى للاهَّ عليه وسلم فيخُ
منه الدم، وقد جف لسانه يف فمه ؛ هيب�ة لرسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم، ولقد كنت 
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كر عنده النب صلى للاهَّ عليه وسلم بكى حىت ال يبقى  آيت عامر بن عبد للاهَّ بن الزبري فإذا ذخُ
يف عينيــ�ه دمــوع، ولقد رأيت الزهري وكان ملن أهنأ الناس وأقربهم فإذا ذكر عنده النب 
صلى للاهَّ عليه وســلم فكأنه ما عرفك وال عرفته، ولقد كنت آيت صفوان بن سليم وكان 
من املتعبدين املجتهدين فإذا ذكر النب صلى للاهَّ عليه وسلم بكى، فال يزال يبكي حىت 

يقــوم الناس ويرتكوه.

وهذا احلسن البصري رحمه للاهَّ تعاىل كان يبكي إذا حدث حبديث اجلذع الذي بكى 
، اخلشــبة حتن إىل رسول للاهَّ  لما فارقه النب صلى للاهَّ عليه وســلم ويقول: ) يا عباد للاهَّ
، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه( وكان من  صلى للاهَّ عليه وسلم ؛ شوقا إليه ملكانه من للاهَّ
املســتقر عندهــم رحمة للاهَّ تعــاىل عليهم : توقري النــب صلى للاهَّ عليه وســلم بعد موته 
كتوقري الصحابة ريض للاهَّ عنهم له يف حياته، فال يرفعون أصواتهم يف مســجده إجالال 
وتوقــريا له عليه الصالة والســالم ؛ ولذلك لما رفــع رجالن أصواتهما يف مســجده صلى 
للاهَّ عليه وسلم يف عهد عمر ريض للاهَّ عنه استنكر عمر ذلك ؛ كما روى السائب بن 
يزيد رحمه للاهَّ تعاىل فقال: )كنت قائما يف املسجد فحصبين رجل فنظرت فإذا عمر بن 
اخلطاب فقال: اذهب فأتين بهذين، فجئت�ه بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما ؟ قاال: 
من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد ألوجعتكما، ترفعان أصواتكما يف مسجد 

رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم(. 

بل كان بعض التابعني يرى أن رفع الصوت يف مجالس احلديث كرفع الصوت عند 
النب صلى للاهَّ عليه وســلم ؛ ألن احلديث حديث�ه، قال حماد بن زيد رحمه للاهَّ تعاىل كنا 
عند أيوب السختي�اين فسمع لغطا فقال: ما هذا اللغط ؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند 

احلديث عن رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم كرفع الصوت عليه يف حياته(.  

وكان من توقريهم للنب صلى للاهَّ عليه وسلم أنهم ال حيدثون حبديث�ه إال وهم على 
أحسن حال وهيئ�ة، ويربون أتب�اعهم على ذلك، قال أبو سلمة اخلزاعي رحمه للاهَّ تعاىل 
كان مالك بن أنس إذا أراد أن يرج ليحدث توضأ وضوءه  للصالة، ولبس أحسن ثي�ابه، 
ولبس قلنسوة، ومشط حليت�ه، فقيل له يف ذلك، فقال: أوقر به حديث رسول للاهَّ صلى 

للاهَّ عليه وسلم .
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ومر اإلمام مالك على أيب حازم وهو حيدث فجازه، فقيل له، فقــال: لم أجد موضعا 
فكرهت أن آخذ حديث رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم وأنا قائم ) وكان محمد بن 

سيرين يتحدث فيضحك فإذا جاء احلديث خشع (

وجاء عن ســعيد بن املســيب رحمه للاهَّ تعاىل أنه سئل عن حديث وهو مضطجع يف 
مرضه فجلس وحدث به، فقيل له: وددت أنك لم تتعن فقال: كرهت أن أحدث عن 
رســول للاهَّ وأنا مضطجع، وســئل ابن املبارك رحمــه للاهَّ تعاىل عــن حديث وهو يمىش 

فقال: ليس هذا من توقري العلم.

وأخبارهم يف ذلك غزيرة، وأحوالهم فيه عجيب�ة ؛ توقريا للنب صلى للاهَّ عليه وسلم، 
وتعظيما حلديث�ه .

 كانوا يكرهون  أن يقول الرجل  قال الرسول ولكن يقول : قال رسول للاهَّ صلى للاهَّ 
عليه وسلم تعظيما له.

هكذا كان حال أسالفكم من التابعني وتابعيهم، وكبار العلماء املتبوعني، واألئمة 
املهديــني ؛ توقريا للنب صلى للاهَّ عليه وســلم، وتعظيما حلديثــ�ه، وأداء حلقوقه عليهم، 

وأخبارهم يف ذلك تعز على احلصر، وتستعص على اجلمع، من كرتها وتنوعها .

كان من توقري الســلف الصالح رحمهم للاهَّ تعــاىل للنب صلــى للاهَّ عليه وســلم : 
تعظيمهــم لســنت�ه، والعنايــة بهــا، وتقديمها علــى أقوال الرجــال وآرائهــم مهما بلغت 
علومهم، وعلت منازلهم، وما من إمام متبوع من أصحاب املذاهب املشهورة إال ويعلن 
يف أتب�اعه وتالمذته أن ســنة النب صلى للاهَّ عليه وســلم مذهبه، وأن أي قول له يالف 

السنة فهو يربأ إىل للاهَّ تعاىل منه .

وأمثلة ذلك مما جاء عن الصحابة ريض للاهَّ عنهم كثــري جدًا، وعلى نهجهم ســار 
أتب�اعهم ومن تبعهم من أئمة السلف إىل زمانن�ا هذا.

م لرسوِل للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم ؟ قال :  كخُ سئل عليٌّ  ريض للاهَّ عنه : كيف كان حبُّ
مأ . كان وللاهَّ أحبهَّ إلين�ا من أموالنا وأوالدنا وأمهاتن�ا ومن الماء البارد على الظهَّ
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وقال عمروخُ بنخُ العاِص  ريض للاهَّ عنه : ما كان أحد أحبُّ إيلهَّ من رسوِل للاهَّ صلى للاهَّ 
 عييَنهَّ منه إجالاًل، ولو سئلتخُ أن 

َ
عليه وسلم وال أجلهَّ يف عييَنهَّ منه، وما كنت أطيقخُ أن أمأل

 عيين منه .
ً
أصَفه ما أَطْقتخُ ألين ما كنت أمأل

ولقد كان الصحابة ريض للاهَّ عنهم عندما يســمعون حديث الرسوِل صلى للاهَّ عليه 
وسلم كأن على رؤوسهم الطرَي من اخلشوِع والعظمِة ألمِر النب صلى للاهَّ عليه وسلم.

وكــان من أَدِبِهم مع املصطفى عليه الصالة والســالم أنهم كانوا يطرقون أبواَبه عليه 
الصالةخُ والســالمخُ باألظافرِي. فكان من أدبهم أنهم ال يطرقوَن الباَب طرقًا كالطرِق املعتاِد 
بون حىت كانــوا يطرقون أبوابه طرقــًا باألظافرِي، فريض للاهَّ  فوَن ويت�أدهَّ ؛ وإنما كانوا يتَلطهَّ
عنهم وصلى للاهَّ على هذا النب الهادي البشري، وغري ذلك كثرٌي من اآلثاِر عن السلِف يف 

ِهم للنب  صلى للاهَّ عليه وسلم . تعظيِمِهم حلديِث نبيِّ

ِتن�ا جندخُ يف ذلك آثارًا كثريًة أيضًا منها : ِقَل عن أئمهَّ وإذا رأين�ا يف أقوال األئمِة وفيما نخُ

- ما جاء يف البخاري عن السائِب بِن يزيَد  عن عمر  - وتقدم -

ِثَر عن اإلماِم مالٍك رحمه للاهَّ - وكان من أشــدِّ النــاِس تعظيمًا حلديِث 
خُ
- ولهذا أ

رسوِل للاهَّ للنب  صلى للاهَّ عليه وسلم -أنه إذا جلس للفقِه جلَس كيَف كان، وإذا أراد 
ِتِه خبشوٍع  َم وجلس على ِمَنصهَّ دًا وتّعمهَّ دخُ َب ولبس ثي�ابًا جخُ اجللوَس للحديِث اغتسَل وتَطيهَّ
َلــِه إىل آخِره  وخضوٍع ووقاٍر، ويجلسخُ يف ذلك املجلِس، وكان يبخرخُ ذلك املجلَس من أوهَّ

تعظيمًا حلديِث املصطفى عليه الصالة والسالم .

كان اإلمامخُ الشــهري ابنخُ مهدي إذا قرأ حديَث رســوِل للاهَّ  للنب  صلى للاهَّ عليه وسلم 
مخُ أحٌد وال يقوم أحد  رْبى قلٌم وال يتبسهَّ ثخُ أحدٌّ وال يخُ كوِت فال يتحدهَّ أمَر احلاضريَن بالسُّ
َث لبس  َم أو حتدهَّ قائمًا كأن على رؤوسهم الطرَي أو كأنهم يف صالٍة، فإذا رأى أحدًا منهم تبسهَّ

نعَله وخرِج .

ة على مدى تعظيِم  نا ِدالالٍت واضحــة قويهَّ فانظــروا إىل هذه اآلثاِر العظيمِة اليت تدلُّ
واحرتاِم هؤالِء الصحابِة والتابعنَي لنب للاهَّ صلى للاهَّ عليه واتب�اعه وسلم.

فهل وقر النب صلى للاهَّ عليه وســلم من يســخرون بســنت�ه، ويســعون سعيا حثيث�ا 
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يف صرف الناس عنه إىل مناهج مالحدة الشرق والغرب، وما أكرهم يف أهل الصحافة 
واإلعــالم، الذين حيتفون بالزنادقة وامللحدين واملنافقني واملرتدين أكــر من احتفائهم 
بالنــب صلى للاهَّ عليه وســلم، ويقضون بأقوالهم الكفرية على النصــوص املعصومة 
 من الكتاب والســنة، ويّدعــون أنهــم يدعــون إىل إســالم حضاري ليــربايل متســامح .

وهــل وقــّر النــب صلى للاهَّ عليه وســلم من ســخر بــيشء من هديــه يف الهيئــ�ة واللباس 
كتقصري الثي�اب وإكرام اللىح وإعفائها، وكثري ممن يســخرون بهذا الهدي النبوي 
يزعمون أنهم إنما يسخرون باألشخاص ال بالهدي النبوي، ثم نراهم حيتفون بمن انتكس 
بعد االســتقامة، وزاغ بعد الهداية، ونزع مظاهر الســنة من ســمته وهيئت�ه، ويعظمونه 
ويقدمونه، ويتصونه بالرعاية اإلعالمية، ويفتحون له املجاالت الصحفية، وإذ ذاك لم 

تكن سخريتهم باألشخاص وإنما بسنة املصطفى صلى للاهَّ عليه وسلم.

وهــل وقر النــب صلــى للاهَّ عليه وســلم من حاد عــن طريقته، واســتدرك عليه يف 
شريعته، وابت�دع يف دين�ه ما ليس منه، وترك من السنة بقدر بدعته، كمن حييون املوالد، 
ويتصون بعض الليايل بفضل وعبادات لم ترد يف الكتاب وال يف السنة، ومن ذلك ما 
يفعله كثري منهم يف هذه األيام من االحتفاء بليلة النصف من شعبان، وختصيص ليلتها 
بالقيام، ويومها بالصيام، مخالفني بذلك سنة النب صلى للاهَّ عليه وسلم، مبت�دعني يف 

دين�ه ما ليس منه.

إن الربهان احلقيقي للتعظيم الصادق هو تعظيم ما جاء به - صلى للاهَّ عليه وســلم 
- من الشريعة القائمة على الكتاب والسنة كما فهمها سلف هذه األمة، إذ العربة 

باحلقائق ال باملظاهر واألشكال اجلوفاء.

هل عّظمه من حلف به وهو القائل: )من حلف بغري للاهَّ فقد أشرك( ]أبو داود[ ؟

هل عّظمه من توسل بذاته مخالفًا بذلك هدي الصحابة- رضوان للاهَّ عليهم-؟

؟ هل عظمه من استغاث به من دون للاهَّ

أليس ذلك كله تنكرًا ملحبت�ه وتعديًا لشــرعه وعصيانًا ألمره وهو القائل: )ال تطروين 
كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد للاهَّ ورسوله( ]البخاري[.
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هــل من تعظيمــه االبتــ�داع يف دين�ه والزيــادة يف شــريعته، من التمســح حبجرته  أو 
االحتفال بمولده؟

أي حسن يف االحتفال ساعات وأيام ثم التقصري واإلهمال سائر العام؟

وأي حسن يف االحتفال بزمن تويف فيه املصطفى - صلى للاهَّ عليه وسلم -؟

وأي حسن يف مشابهة دين النصارى املفتونني باالحتفاالت؟

وأي حسن يف عمل لم يشرعه احلبيب - صلى للاهَّ عليه وسلم - ولم يفعله أنصاره 
وحماة دين�ه وحملة رسالته- ريض للاهَّ عنهم-؟

أليسوا أصدق الناس حبًا له؟

لو كان خريًا محضًا أو راجحًا لكان الســلف - ريض للاهَّ عنهم - أحق به منا، فإنهم 
أشد محبة لرسول للاهَّ - صلى للاهَّ عليه وسلم - وتعظيمًا له منا، وهم على اخلري أحرص 

وعن التكلف أبعد.

تعظيم السلف للهَّ يف الفتي�ا نماذج من مواقف السلف من الفتوى

 وكيف كانوا يهابونها ويتوقونها ويت�دافعونها 

اعلــم  وفقنــا للاهَّ وإياك وجميع املســلمني لمــا حيبه ويرضــاه أنه لمــا يف الفتوى من 
اخلطر العظيم والتبعة اجلســيمة كان الســلف الصالح من الصحابة والتابعني واألئمة 
املشــهورين يأبون الفتي�ا ويشــددون فيها ويتحاشــونها ويت�دافعونها تعظيما للهَّ وال يرون 
بذلك بأســًا وال غضاضة وال يقدمون عليها إال عند احلاجة الشــديدة إليهــم فيها أو عند 
الضرورة إذا تعينت على أحدهم مخافة مجاوزة احلق فيهلكون .كل ذلك استشعار 
منهم لهول املوقف بني يدي للاهَّ حني يســأل املكلف ما نسبه إىل ربه وقال عنه من حتليل 
وحتريم أكان عن علم أم بغري علم وهل كان خالصًا لوجه للاهَّ مقصودًا به نصح املسلمني 
أم به دخن . لقد كان النب  يســأل عما لم يزنل عليه فيه الوح، فيتوقف حىت يزنل 

 الــوح فيجيب للاهَّ عما ســئل فيــه نبيــ�ه:زب گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱرب

يبجت  رب]الكهف:83[ ىب  خب مب  زبحئ مئ ىئ يئجب حب   ]المائ�������دة:4[، 
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زب وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی   ی    یجئ رب ]األع�������راف:187[، 
زب وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  رب ]اإلس�������راء:85[ ، زب ڄ ڃ    ڃ 
ڃ         ڃ چ چ چ    چ  ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 

ڎ ڎ  ڈ رب ]الكهف:22[ .
 ويف حديث جبريل »قال مىت الســاعة قال: ما املســئول عنها بأعلم من الســائل « 
]متفــق عليه[ ، ويف حديث مصري من يموت صغريًا لما ســئل عنه   قــال: )للاهَّ أعلم بما 

كانــوا فاعلني( ]البخاري[. وحديث مر جبنازة فقال يهودي يا محمد هل تتكلم هذه اجلنازة 
فقال النب  »للاهَّ أعلم «] أبو داود[  .

ويف حديث التأبري قال   : »أنتم أعلم بأمر دني�اكم «]مسلم )2363/4([ .

وســئل النب   أي البلدان شر فقال : ال أدري فلما أتاه جبريل عليه السالم قال: يا 
جبريل أي البلدان شــر ؟ قال ال أدري حىت أسأل ريب عز وجل فانطلق جبريل عليه السالم 
ثم مكث ما شاء للاهَّ أن يمكث ثم جاء فقال : يا محمد إنك سألتين أي البلدان شر فقلت 
ال أدري وأين سألت ريب عز وجل أي البلدان شر فقال : أسواقها . ]رواه أحمد يف مسنده )81/4( 

واحلاكم )6/2([

وكلمة الصديق  أي ســماء تضلين وأي أرض تقلين إذا انا قلت يف كتاب للاهَّ بغري 
علــم وها هو عمر بن اخلطاب  تزنل بــه احلادثة فيجمع لها الصحابة ويستشــريهم 
فيها .  وقال ابن سيرين »لم يكن أحد أهيب مما ال يعلم من أيب بكر ولم يكن أحد بعد 
أيب بكــر أهيب مما ال يعلم من عمر« وقد تدافع الصحابة  ومن أىت بعدهم من علماء 
السلف الفتوى طلبًا للسالمة فقد روى اإلمام أحمد وغريه عن عبد الرحمن بن أيب ليلى 
قال : » أدركت عشرين ومائة من األنصار من أصحاب رسول للاهَّ  يسأله أحدهم 
عــن املســألة فريدها هذا إىل هذا وهذا إىل هــذا حىت ترجع إىل األول« وقــال الرباء : » لقد 
رأيــت ثالثمائة من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إال وهو حيب أن يكفيه صاحبه الفتي�ا . 
وما منهم من حيدث حبديث إال ود أن أخاه كفاه إياه، وال يستفىت عن يشء . إال ود أن أخاه 

كفاه الفتي�ا« . 
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وعن عمر  أنه قال : » اتقوا الرأي يف دينكم « وكان عمر بن اخلطاب وعلي وعامة 
خيار الصحابة ريض للاهَّ عنهم كانت تردخُ عليهم املسائل وهم خري القرون الذي بعث فيه 
النب  وكانوا جيمعون أصحاب النب   ويســألون ثم يفتون فيها . قال ابن مســعود 
وابن عباس ريض للاهَّ عنهما : »من أفىت عن كل ما يســأل فيه فهو مجنون«.وقال ابن 

مسعود  » إذا سئل أحدكم عما ال يعلم فليقر وال يستيح «.

وذكر الشعب عن علي  أنه خرج عليهم وهو يقول : » ما أبردها على الكبد، وما 
أبردها على الكبد ! فقيل له : وما ذاك ؟ قال : »أن تقول لليشء ال تعلمه، للاهَّ أعلم«.

وقــال ابن عباس ريض للاهَّ عنهما »إذا ترك العالــم ال أدري أصيبت مقاتله«، صح عن 
ابن عمر ريض للاهَّ عنهما أنه قال : » العلم ثالثة كتاب ناطق وســنة ماضية وال أدري«.  
قال سفيان : »من فتن�ة الرجل إذا كان فقيهًا أن يكون الكالم أحب إليه من السكوت«. 
: »العالم يظنونه عند كل يشء «. فقال قال ابن مسعود  وقال املروزي : قلت أليب عبدللاهَّ
 : »إن الذي يفيت الناس يف كل ما يستفتونه ملجنون « . وقال سعيد بن جبري : ويل 
ملن يقول لما ال يعلم إين أعلم .وقال محمد بن عبد احلكم : سألت الشافعي رحمه للاهَّ 
عن املتعة أكان فيها طالق أو مرياث أو نفقة جتب أو شــهادة ؟ فقــال : وللاهَّ ما ندري . 
وقال مالك : »من فقه العالم أن يقول ال أعلم فإنه عىس أن يهيأ له اخلري « أهـ بتصرف 
وعن عطاء بن السائب التابعي قال: »أدركت أقوامًا يسأل أحدهم عن اليشء فيتكلم 
وهــو يرعد« . وعن الشــعب واحلســن وأيب حصني وهــم من التابعني قالــوا : إن أحدهم 
ليفيت يف املسألة ولو وردت على عمر بن اخلطاب ريض للاهَّ عنه جلمع لها أهل بدر . وقال 
 ، بعض السلف الصالح : » ليتق أحدكم أن يقول أحل للاهَّ كذا، وحرم كذا، فيقول للاهَّ
لــه : كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا، فال ينبغي أن يقول لما ال يعلم وال ورد الوح املبني 
بتحليلــه وحتريمه : أحلــه للاهَّ وحرمه للاهَّ ملجــرد التقليد أو بالتأويل « .وقــال أبو حنيفة 
:» لــوال الَفــَرق من للاهَّ تعاىل أن يضيع العالم ما أفتيت، لهم يكون املهنــأ وعلي الوزر« 
وقال مالك بن أنس »إين ألفكر يف املسألة منذ بضع عشر ســنة، فما اتفق فيها يل رأي 
إىل اآلن . وقال : ربما وردت علي املســألة فأفكر فيها ليايل « .وكان يقول : » من أحب أن 
جييب عن مســألة فليعرض نفسه قبل أن جييب على اجلنة والنار، وكيف يكون خالصه 
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يف اآلخرة، ثم جييب « . وقال بعضهم : » لكأنما مالك إذا ســئل عن مسألة وللاهَّ واقف 
بني اجلنة والنار. وقال :ما يشء أشــد علي من أن أســأل عن مســألة من احلالل واحلرام 
، ولقد أدركت أهــل العلم والفقه ببلدنــا  وأن أحدهم إذا  ألن هذا هو القطع يف حكم للاهَّ
سئل عن مسألة كأن املوت أشرف عليه « .ويروى أنه سـأله رجل عن مسألة استودعه 
إياهــا أهل املغرب فقال : »مــا أدري ما ابتلين�ا بهذه املســألة ببلدنا، وال ســمعنا أحدًا من 
أشيخنا تكلم فيها ولكن تعود، فلما كان من الغد  جاء  وقد حتمل ثقله على بغله يقوده 
فقــال : مســأليت، فقــال : ما أدري ما هي، فقال الرجل : يا أبا عبدللاهَّ تركت خلفي من 
يقول : ليس على وجه األرض أعلم منك ! فقال مالك – غري مستوحش- : إذا رجعت 
فأخربهم أين ال أحســن « . وســأله آخــر فلم جيبه، فقال له : يا أبا عبــدللاهَّ  أجبين، فقال : 
، فأحتاج أنا أواًل أن أنظر كيف خاليص ثم  » وحيك تريد أن جتعلين حجة بينك وبني للاهَّ
أخلصك « . وعن الهيثيم بن جميل قال : شــهدت مالكًا سئل عن ثمان وأربعني مسألة، 
فقال يف اثنتني وثالثني منها ال أدري، وســئل من العراق عن أربعني مسألة فما أجاب إال 
يف خمس . وقال : قال ابن عجالن :»إذا أخطأ العالم )ال أدري( أصيبت مقاتله « . وقال 
سمعت ابن هرمز يقول :»ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول: ال أدري« وسئل مرة عن 
مســألة فقال : ال أدري، فقال الســائل : إنها خفيفة سهلة، وإنما أردت أن أعلم بها األمري 
. وكان السائل ذا قدر . فغضب مالك وقال : مسألة خفيفة سهلة ! ليس يف العلم يشء 
خفيف ! أما سمعت قول للاهَّ تعاىل : زب ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ رب ]المزمل:5[؟ وقال 
القرايف : » ما أفىت مالك حىت أجازه أربعون محنكًا، وكانوا يتهمون أنفســهم ويزهدون عن 
مواقف الشهرة « وكان اإلمام أحمد يسأل عن املسألة فيتوقف أو يقول ال أدري أو يقول 
سل غريي أو سل العلماء أو حنو ذلك . وعن سفيان بن عيين�ة وسحنون : »أجسر الناس 
علــى الفتي�ا أقلهم علمًا« وقال الشــافعي :»ما رأيت أحدًا جمــع للاهَّ تعاىل فيه آلة الفتي�ا 
ما جمع يف ابن عيين�ة أســكت منه على الفتي�ا« . وكان ســعيد بن املسيب ال يفيت فتي�ا إال 
هم ســلمين وســلم مين«. وقال ابن املنكدر : »إن العالم بني للاهَّ تعاىل وبني  قال : » اللهَّ
خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم « وقال عبي�د للاهَّ بن أيب جعفر : »أجرؤكم على الفتي�ا 
أجرؤكم على النار« . وقال ســهل بن حنيف : »يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم « 
ــئل عطاء عن يشء ؛ قال : ال أدري  . ويف »ســنن الداريم« عن عبدالعزيز بن رفيع قال : سخُ
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. قــال قيــل : له أال تقول فيها برأيك ؟ قال إين أســتحي من للاهَّ أن يــدان يف األرض برأيي 
]نصف العلم ال أدري أليب ســهل خالد رمضان )5([، وقد سئل الشــعب – رحمه للاهَّ – عن يشء فقال 

: »ال أدري« فقيل له أال تســتيح من قولك ال أدري وأنت فقيه العراقني  ؟ فقال : » لكن 
املالئكة لم تســتح حني قالــت: زبڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ رب ]البقرة:32[  «. وقال 
الشعب أيضًا ال أدري نصف العلم . وعن ابن عون قال: »كنت عند القاسم بن محمد 
ِفعتخُ  إذ جاءه رجل فســأله عن يشء، فقال القاســم ال أحسنه، فجعل الرجل يقول : إين دخُ
إليك ال أعرف غريك . فقال القاسم : ال تنظر إىل طول حلييت وكرة الناس حويل وللاهَّ ما 
أحســنه، فقال شــيخ من قريش جالس إىل جنب�ه : يا ابن أيخ، إلزمها  فو للاهَّ ما رأيتك يف 
مجلس أنب�ل منك اليوم فقال القاســم : وللاهَّ ألن يقطع لســاين أحب إيل من أن أتكلم بما 
ال علم يل به« ]جامع بي�ان العلم )66/2([ .عن عقبة بن مســلم قال: »صحبت ابن عمر أربعة 
وثالثني شهرًا فكثريًا ما كان يسأل فيقول ال أدري ثم يلتفت إيل فيقول : تدري ما يريد 

هؤالء ؟ يريدون أن جيعلوا ظهورنا جسرًا لهم إىل جهنم « . 

وعن ســحنون : أن رجاًل أتاه، فســأله عن مســألة فأقام يرتدد إليــه ثالثة أيام، فقال 
، يل اليوم ثالثة أيام «.فقال له : »وما أصنع لك يا خليلي ؟  له: »مسأليت أصلحك للاهَّ
مســألتك معضلة، وفيها أقاويل وأنا متحري يف ذلك«. فقال له : أنت أصلحك للاهَّ لكل 
معضلة .فقال له سحنون »هيهات يا ابن أيخ، ليس بقولك هذا أبذل لك حليم وديم 
إىل النار، ما أكر ماال أعرف، إن صربت رجوت أن تنقلب بمسألتك، وإن أردت أن تميض 
إىل غريي فامِض جتاب مســألتك يف ســاعة ؟ « .فقال له : إنما جئت إليك وال أستفيت 
، ثم أجابه بعد ذلك «وقد كان فيهم – ريض للاهَّ  غريك  فقال له : »فاصرب عافاك للاهَّ
تعاىل عنهم – من يتب�اطأ باجلواب عما هو فيه غري مسرتيب، ويتوقف يف األمر السهل 

الذي هو عنه مجيب .

ويف هذا املقام يقول اخلطيب البغدادي  وينبغي أن يكون توقفه يف جواب املســألة 
الســهلة كتوقفه يف الصعبة ليكون ذلك عادة فقد روين�ا عن عبدللاهَّ بن املعزت » التثبت 
يسهل طريق الرأي إىل اإلصابة والعجلة تضمن العرة « ]الفقيه واملتفقه )395/2([  وروي عن 
سحنون بن سعيد، أنه قيل له : إنك لتسأل عن املسألة، لو سئل عنها أحد من أصحابك 
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ألجاب فيها، فترتجح فيها وتتوقف ؟! فقال إن فتن�ة اجلواب بالصواب، أشد من فتن�ة 
المال ـ  ]نصف العلم ال أدري أليب سهل خالد رمضان )5([ وأنشد بعض األعالم يف هذا املقام شعرًا :

إذا استفتيـــت عما فيـــه حتــريــــم وإحـالل

فال تعجـــل ففــي فتـــواك أخطــار وأهــوال

فإن أخطأت يف الفتوى فبئس األمر واحلال

وإن أحســـنت ال يغـــرك إعجــــــاب وإدالل

]صالح العالم بإفتاء العاِلم للشيخ حامد بن علي العمادي )35-33([

بلغنا عمن ســمع سحنون بن سعيد : يزري على من يعجل يف الفتوى ويذكر النهي 
ميه، وقال : إين ألسأل عن املسألة فأعرفها، وأعرف يف  َعلِّ عن ذلك، وعن املتقدمني بني مخُ
أي كتاب هي، ويف أي ورقة، ويف أي صفحة، وعلى كم هي من سطر، فما يمنعين اجلواب 
فيها إال كراهة اجلرأة بعدي على الفتوى . ]أدب املفيت واملســتفيت البن الصالح حتقيق مصطفى األزهري 

)78-79([، ويقول أحد السلف رحمه للاهَّ : »إين ألستيح أن يعبد للاهَّ عز وجل برأيي «.

عن محمد أنه كان إذا ســئل عن يشء من الفقه احلالل واحلرام تغري لونه وتب�دل، 
حىت كأنه ليس بالذي كان ]تعظيم الفتي�ا البن اجلوزي )77([.وقد حكي عن أحد أئمة الشــافعية 

وقد آلت إليه إمامة املذهب يف بلده أنه خطب على املنرب وقال :

ـــــؤدِد دي بالسُّ ومن البـــالء تفــرُّ ٍد   َســـوهَّ ْدتخُ غري مخُ سخُ
َ
خلت الديار ف

قال الشــيخ ابن ســعدي رحمــه للاهَّ : »ومن أعظم ما جيب علــى املعلمني أن يقولوا 
لما ال يعلمون : للاهَّ أعلم وليس هذا بن�اقص ألقدارهم بل هذا مما يزيد قدرهم ويســتدل 
به على كمال دينهم وحتريهم للصواب ويف توقفه عما ال يعلم فوائد كثرية منها أن هذا 
هــو اجلواب عليه . ومنهــا أنه إذا توقف وقال ال أعلم فما أســرع ما يأتي�ه علم ذلك من 
مراجعتــه أو مراجعة غريه . ومنها أنه إذا توقف فيما ال يعرف كان دلياًل على ثقته وأمانت�ه 
وإتقانــه فيما جيزم به من املســائل ومنهــا أن املعلم إذا رأى منه املتعلمون التوقف فيما ال 
يعلم كان ذلك تعليمًا لهم وإرشادًا لهذه الطريقة احلسنة « ]الفتاوى السعدية )628([  وهذا 
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أيضًا مما يؤثر عن بعض العلماء املعاصرين ؛ فقد ذكر عبدالرحمن بن يوسف الرحمة 
- ال يتورع عن  يف »اإلجنــاز يف ترجمــة اإلمام عبدالعزيز بن باز « .» والشــيخ – رعــاه للاهَّ
قول ال أدري، وللاهَّ أعلم، بل هي ســالحه يف كثري من األحايني، وهذا نهج عليم دقيق ســار 
عليه سماحته، بل عددت له يف مجلس أكر من عشر مرات وهو يقول : للاهَّ أعلم « . 
أهـ  ]نصف العلم .. ال أدري أليب ســهل خالد رمضان )53([  هكذا كان أســالفنا يهربون من الفتوى ال 
لقصــور يف تفكريهم وال لضعف يف علمهم بل ألنهم يهابون للاهَّ ويجلون دين�ه وكان كل 
واحد منهم يتمىن أن يكفيه غريه شأن الفتوى . فهذه األقوال املنقولة عن هؤالء األئمة 
األعالم وغريهم مما نقل عنهم وعن غريهم يدلك على مدى تهيبهم من الفتي�ا وخشيتهم 
منها ومن تبعاتها ومن احلساب عليها .ومع ذلك لم يرتكوا هذا املنصب اخلطري ويهملوا 
هذا الفرض املؤكد عليهم وعلى أمثالهم من العلماء عند احلاجــة إليهم وتعين�ه عليهم 
ولهذا هداهم للاهَّ إىل الرشــاد ووفقهم وســددهم فأصبحوا أئمة الهدى ومنارات الرشــد 
ومصابيح الظالم لصدق ني�اتهم ورغبتهم فيما عند للاهَّ .  وللعاقل أسوة حسنة يف رسول 
للاهَّ    وصحابت�ه والتابعني وكل خري يف اتب�اع من سلف . فانظر رعاك للاهَّ كيف انعكس 
احلــال اليوم صار املرهوب منه مطلوبًا واملطلوب مرهوبًا يقول بشــر بن احلارث »من 
سأل« . ال سيما يف هذا الزمن الذي ظهرت فيه موجات  سأل فليس بأهل أن يخُ أحب أن يخُ
الفنت والشــهوات والشبهات وكر فيه الطرق الضالة واألحزاب املنحرفة كل حزب بما 
هم  لديهم فرحون .نسأل للاهَّ العافية فليت�أمل املتسرعون إىل الفتي�ا بغري علم ما ذكر .اللهَّ
أرنــا احلق حقــًا وارزقنا اتب�اعه وأرنا الباطــل باطاًل وارزقنا اجتن�ابه– من رســالة  بعنوان : 

مزنلة الفتوى  لكاتب هذه األسطر تقديم سماحة املفيت  وهي مطبوعة وللهَّ احلمد –
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!! .. أين حنن م��ن تعظيم للاهَّ عز وج����ل .. !!

ليس من تعظيم للاهَّ قلب النعال

إرشاد األنام إىل أن إجياب قلب النعال املتجه إىل األعلى من محدثات العوام لماهر 
ظافر القحطاين 

بسم للاهَّ الرحمن الرحيم 

السالم عليكم ورحمة للاهَّ وبركاته أما بعد

فقد انتشــرت بني أهل اإلســالم يف األعصار املتأخــرة بدعة أوجبوها على أنفســهم 
نشأ عليه الصغري وهرم عليها الكبري واختذها الناس سنة فإذا غريت قالوا غريت السنة    
وهــي أن أحدهم إذا رمق ببصره حذاء مقلوبا أســفله إىل جهة الســماء ســارع إىل قلبه إىل 
جهة األرض تعظيما للهَّ ســبحانه الذي استوى على عرشه ويافه من فوقهم مالئكته 
قال تعاىل ءأمنتم من يف الســماء أن يسف بكم األرض فإذا هي تمور وقال عن مالئكته 
يافون ربهم من فوقهم   مع كــون ذلك البعض يتهــاون ربما يف كثري من معصية الرب 

سبحانه!

وهــذا مقصد للخــري يبغونه فنعم املقصد مقصد تعظيم الرب جل جالله ولكن كما 
قال عبدللاهَّ بن مســعود وكم من مريد للخري لن يصيبــ�ه .أي أن إرادة اخلري وقصده ال 
يكفي يف صحة العمل وقبوله بل البد من اإلتب�اع للرسول صلى للاهَّ عليه وسلم وأصحابه 
الكما ظن بعض الفضالء من أهل العلم من كون املسلم يؤجر على قصده كحضور املولد 
اِء ْبِن َعاِزٍب َريِضَ  ولــو كان العمــل محدثا .  فإنه يرده ما رواه البخاري يف صحيحه َعْن اْلرَبَ
خُ  ى للاهَّ ِ َصلهَّ ــولخُ للاهَّ َقاَل َلهخُ َرسخُ

َ
اَلِة ف ْبَل الصهَّ

َ
ْرَدَة ق و بخُ بخُ

َ
َقالخُ َلهخُ أ اَل َضىحهَّ َخاٌل يِل يخُ

َ
َما ق خُ َعْنهخُ للاهَّ

اَل 
َ

ِ ِإنهَّ ِعْنِدي َداِجًنا َجَذَعًة ِمْن اْلَمَعِز ق ــوَل للاهَّ َقاَل َيا َرسخُ
َ
ٍم ف َك َشــاةخُ حَلْ َم َشاتخُ َعَلْيِه َوَســلهَّ

َما َيْذحَبخُ ِلَنْفِســِه َوَمْن َذحَبَ َبْعَد  ِإنهَّ
َ
ــاَلِة ف ْبَل الصهَّ

َ
اَل َمْن َذحَبَ ق

َ
مهَّ ق َك ثخُ َح ِلَغرْيِ َهــا َوَلــْن َتْصلخُ اْذحَبْ

ْسِلِمني فقوله شاتك شاة حلم بالرغم من إرادة  َة اْلمخُ نهَّ َصاَب سخُ
َ
هخُ َوأ كخُ سخُ َقْد َتمهَّ نخُ

َ
اَلِة ف الصهَّ
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ذلك الصحايب اخلري وإصابة السنة دليل كما أفاد بن حجر على أن القصد احلسن لفعل 
العبادة ال يصري العبد مأجورا إذا فارق العبد فيها اإلتب�اع .

 وإنــه مــن العجيب أنك ترى أحدهــم يزين لــه الشــيطان قلب النعال وهو تارك 
للصــالة. وقد نقل ابن مفلح يف اآلداب الشــرعية عــن ابن عقيل . إشــارة إىل إنه من قلة 
فقه العوام قلبهم للنعال ولما سألت اللجنة الدائمة من مشاينا كما يف فتاوى اللجنة 
3( عن بعض كبار السن أنهم يقولون أن قلب النعال على ظهرها ال  الدائمة )02-26
جيــوز حيث تقابل وجــه للاهَّ تعاىل. فهل هذا صحيح ؟ أعرضت اللجنــة عن هذا املعتقد 
وأجابت بمشروعية ذلك تقذرا .. فلو كان لذلك عندهم أصل وهو معتقد العامة بأنه ال 

جيوز ملقابلة وجه للاهَّ لذكروا ذلك رفع للا قدرهم . آمني

فقالوا : قلب احلذاء حبيث يكون أسفله أعاله فيه تقذر وكراهة ألن أسفله مما 
يلي األرض فيكون البس احلذاء يطأ على األرض وقد يطأ به شــيئ�ا مــن األقذار وباللهَّ 

التوفيق. عبد العزيز بن باز ، عبدالرزاق عفيفي ، عبدللا الغديان.

فالســلف كانوا أشد الناس تعظيما للهَّ ولكن على طريقة رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه 
وسلم وأصحابه كما روي عن حذيفة أنه قال أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النب صلى 
للاهَّ عليه وسلم فال تعبدوها وعليكم باألمر العتيق وعن بن مسعود أنه قال ]اتبعوا وال 
تبت�دعوا فقد كفيتم..[ فلو كان قلب النعال سنة منتشرة بينهم وهم أشد تعظيما للهَّ 
لكان مما تتوفر الدواعي لنقله وهو أمر ممكن الوقوع والظهور يف عصرهم ريض للاهَّ عنهم 
. فلما لم ينقل علم أنه مما أحدثه العوام يف األعصار املتأخرة فال واجب إال ما أوجبه للاهَّ 
تعاىل ورســوله وفهمه السلف الصالح ريض للاهَّ عنهم كما قالت عائشة عن رسول للاهَّ 

صلى للاهَّ عليه وسلم أي شرط ليس يف كتاب للاهَّ فهو باطل وإن كان مائة شرط.

فأين وجد هؤالء أن النب صلى للاهَّ عليه وسلم أمر بذلك أمر وجوب أو استحباب أو 
فعله سلفنا الصالح.

وقد كنت أميش يف احلرم املكي أنا وبعض املشــاخي الفضالء من أهل احلديث فرأى 
نعال مقلوبا إىل الســماء فاجته ناحيت�ه ليقلبه إىل األرض فاستوقفته إىل أين . هل هذا كان 
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من هدي السلف رحمهم للاهَّ فاستدرك . وترك قلبه .رفع للاهَّ قدره .كذا أهل احلديث 
كما عرفناهم منذ القديم فال يزالون يتوارثون مذهبهم من الرجوع إىل احلديث واحلق 

بعد ما تبني قال شعبة إذا أتاكم احلديث فخذوه وإذا أتاكم رأيي فبولوا عليه.

قال بعضهم ) باب وليس كل ما انتشر بني الناس له أصل ( .أو كما قال .

أقــول وهو كذلك فقد انتشــر بينهم رفع األيدي على الصفا واملروة مكبرين ثالثا 
وهــو محدث واالضطباع طيلة اإلحــرام باحلج والعمرة وهو محدث وتقبي�ل املصحف 
وهو محدث واإلســتعاذة عنــد املثائب�ة وهو محدث واإلســتنجاء عند الوضــوء بال بول 
وغائط وهو محدث وزخرفة املســاجد وتلوينها وهو محدث ورفع اليدين عند اخلطبة 
بال استســقاء وهو محدث وقصد الشاخص بريم اجلمرات وصعود جبل الرحمة وهو 
محدث وجعل اخلط األسود عالمة على اكتمال شوط الطواف وهو محدث واالضطباع 
يف السعي وهو محدث واالمتن�اع من الكالم يف اخلالء مع أحد ال يتخلى بغري ذكر للاهَّ وهو 
محدث والتطريب يف الدعاء وهو محدث وقول صدق للاهَّ العظيم عند ختم القراءة وهو 
محدث والدعاء عند قرب النب صلى للاهَّ عليه وســلم وهو محدث واملسح على الرقبة يف 
الوضوء وهو محدث. واعتقاد خطأ من صلى بنعاله وكثري من املحدثات واليت يطول 
ذكرها وصدق رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم إذ قال )وإنه من يعش منكم فسريى 
اختالفا كثريا ( ..وعند ذلك قال )فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشــدين من بعدي 
عضــوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة( 
ويف حديث آخر عند النسايئ و)كل ضاللة يف النار( ويف حديث عائشة )من أحدث يف 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد( وهو متفق عليه وكان يقول)وشــر األمور محدثاتها( وللاهَّ 

املستعان وال حول وال قوة إال باللهَّ  والسالم عليكم ورحمة للاهَّ وبركاته .

 ]الشيخ ماهر بن ظافر القحطاين[

كاليم يف املسألة على من ظن حرمته ألنه يقابل للاهَّ جل يف عاله ..أما تقذرا فال حرج 
كما بينت اللجنة أدامها للاهَّ بالرب والتقوى : ففي فتاوى اللجنة الدائمة ) 26 -3.2 ( عن 
بعض كبار الســن أنهم يقولون أن قلب النعال على ظهرها ال جيوز حيث تقابل وجه للاهَّ 

تعاىل . فهل هذا صحيح  ؟
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 اجلواب: قلب احلذاء حبيث يكون أسفله أعاله فيه تقذر وكراهة ألن أسفله مما 
يلي األرض فيكون البس احلذاء يطأ على األرض وقد يطأ به شــيئ�ا مــن األقذار وباللهَّ 

التوفيق .  عبد العزيز بن باز ، عبدالرزاق عفيفي ، عبدللاهَّ الغديان .

تعديل النعال املقلوبة - كالم  نفيس للشيخ ابن عثيمني :

الســؤال: أحسن للاهَّ إليكم يقول هذا الســائل يا فضيلة الشــيخ يوجد بعٌض من 
الناس يقولون بأنه عند وجود احلذاء مقلوبًا رأسًا على عقب بأن املالئكة ال تدخل هذا 

البيت أو أن للاهَّ ال ينظر إىل هذا البيت فماذا تقولون يف هذا األمر؟

  اجلواب : الشيخ: نقول هذا ال صحة له وال أعلم يف كون النعل مقلوبة بأسًا لكن 
هذا أمٌر شديٌد عند الناس وقد يكون األمر شديدًا عند الناس وال أصل له هذا مثاٌل من 
األمثلة ومثاٌل آخر البول قائمًا بعض العوام يشــدد فيه جدًا حىت إنه ليخرج اإلنسان من 
اإلســالم إذا بال قائمًا وهذا غلط فقد ثبت عن النب صلى للاهَّ عليه وعلى آله وســلم أنه 
بال قائمًا وقال أهل العلم ال بأس بالبول قائمًا بشرط أن يأمن التلويث بالبول وأن يأمن 
الناظر يعين إذا لم يكن حوله أحد وال يىش أن يتلوث بالبول فال بأس أن يبول قائمًا وال 
كراهة يف ذلك ال سيما إذا احتاج إىل هذا مثل أن يكون معه وجع ركب يشق عليه اجللوس 

فال إشكال يف جوازه ] فتاوى نور على الدرب [  .

• حب العربي�ة من اإليمان	

كان ســلفنا الصالح -رحمهم للاهَّ تعاىل- يعدون تعلــم العربي�ة وخدمتهــا وحبها من 
الدين، ومن حب للاهَّ -تعاىل- ورسوله   يدل على ذلك ما قاله اإلمام أبو منصور الثعالب 
-رحمه للاهَّ » من أحب للاهَّ -تعاىل- أحب رسوله ومن أحب الرسول العريب أحب العرب، 
ومن أحب العرب أحب العربي�ة اليت بها نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم، ومن 
أحب العربيــ�ة عين بها، وثابر عليها، وصرف همته إليها، ومن هداه للاهَّ لإلســالم، وشــرح 
صــدره لإليمــان، وأتاه حســن ســريرة فيه اعتقــد أن محمدًا    خرَي الرســل، واإلســالَم 
خرَي امللل، والعرَب خرَي األمم، والعربي�َة خرَي اللغات واأللســنة، واإلقباَل على تفهمها من 

الديانة؛ إذ هي أداة العلم، ومفتاح التفقه يف الدين، وسبب إصالح املعاش واملعاد«.
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سأل عنه كل فرد منا ؛ فال بد من  أيخ الكريم، إن عدم تعظيم للاهَّ يف القلوب سيخُ
املحاســبة واملراجعة وتقويم النفس والنظر يف عالقتن�ا بربن�ا جل وعال  .

تعظيم غري للاهَّ سبحانه  من فتوى رقم )2294 ( ، ) اجلزء رقم : 1، الصفحة رقم: 228 - 232(

س: ما حكم القيام للداخل وتقبيله؟

ج: أواًل: بالنســبة للوقوف للداخل فقد أجاب عنه شيخ اإِلســالم ابن تيمية إجابة 
مفصلة مبني�ة على األدلة الشــرعية رأين�ا ذكرها لوفائها باملقصود، قال رحمه للاهَّ تعاىل: 
)لم تكن عادة السلف على عهد النب صلى للاهَّ عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن يعتادوا 
القيام كلما يرونه عليه السالم، كما يفعله كثري من الناس، بل قال أنس بن مالك: )لم 
يكن شــخص أحب إليهم من النب صلى للاهَّ عليه وســلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما 
ا له(  كما روي عن النب  يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيب�ه تلقيًّ
صلى للاهَّ عليه وسلم أنه قام لعكرمة  .  وقال لألنصار لما قدم سعد بن معاذ : قوموا إىل 
سيدكم، وكان قد قدم ليحكم يف بين قريظة ؛ ألنهم نزلوا على حكمه  والذي ينبغي للناس 
أن يعتادوا اتب�اع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم 
فإنهم خري القرون، وخري الكالم كالم للاهَّ وخري الهدي هدي محمد صلى للاهَّ عليه وســلم، 
فــال يعدل أحد عن هدي خري الورى وهدي خري القرون إىل ما هو دونه. وينبغي للمطاع أن 

ال يقر ذلك مع أصحابه حبيث إذا رأوه لم يقوموا له إالهَّ يف اللقاء املعتاد.

ا له فحســن، وإذا كان من عادة الناس  وأما القيام ملن يقدم من ســفر وحنو ذلك تلقيًّ
إكرام اجلايئ بالقيام، ولو ترك العتقد أن ذلك لرتك حقــه أو قصد خفضــه ولم يعلم 
العادة املوافقة للسنة فاألصلح أن يقام له؛ ألن ذلك أصلح لذات البني وإزالة التب�اغض 
والشحناء، وأما من عرف عادة القوم املوافقة للسنة فليس يف ترك ذلك إيذاء له، وليس 
هذا القيام املذكور يف قوله صلى للاهَّ عليه وســلم: )من ســره أن يتمثل له الرجال قياًما 
فليتبوأ مقعده من النار (، فإن ذلك أن يقوموا له وهــو قاعد، ليس هو أن يقوموا ملجيئ�ه 
إذا جــاء، ولهــذا فرقوا بني أن يقال: قمت إليه وقمت له، والقائم للقادم ســاواه يف القيام 
خبالف القائم للقاعد. وقد ثبت يف )صحيح مســلم ( أن النب صلى للاهَّ عليه وسلم لما 
ــى بهــم قاعًدا من مرضه وصلوا قياًما أمرهم بالقعود وقال: ال تعظموين كما يعظم  صلهَّ
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األعاجم بعضها بعًضا، وقد نهاهم عن القيام يف الصالة وهو قاعد لئال يتشــبه باألعاجم 
الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود. وجماع ذلك كله الذي يصلح، اتب�اع عادات السلف 
وأخالقهــم واالجتهاد عليه.حبســب اإِلمكان، فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة 
وكان يف ترك معاملته بما اعتاد من الناس من االحرتام مفســدة راجحة فإنه يدفع أعظم 
الفسادين بالزتام أدناهما، كما جيب فعل أعظم الصالحني بتفويت أدناهما( انتهى كالم 
شيخ اإِلسالم ومما يزيد ما ذكره إيضاًحا ما ثبت يف الصحيحني يف قصة كعب بن مالك 
لما تاب للاهَّ عليه وعلى صاحبي�ه ريض للاهَّ عنهم جميًعا، وفيه أن كعًبا لما دخل املســجد 
قام إليه طلحة بن عبي�د للاهَّ يهرول فسلم عليه وهنأه بالتوبة، ولم ينكر ذلك النب صلى 
للاهَّ عليه وســلم فدل ذلك على جواز القيــام ملقابلة الداخل ومصافحته والســالم عليه 
ومن ذلك ما ثبت عنه صلى للاهَّ عليه وسلم أنه كان إذا دخل على ابنت�ه فاطمة قامت إليه 
وأخذت بي�ده وأجلســته مكانها وإذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بي�دها وأجلسها مكانه 

نه الرتمذي. حسهَّ

ثانًي�ا: وأما التقبي�ل فقد ورد عن النب صلى للاهَّ عليه وسلم ما يدل على مشروعيت�ه،  
فعن عائشة ريض للاهَّ عنها قالت: قدم زيد بن حارثة املدين�ة ورسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه 
وســلم يف بيــيت فأتاه فقرع الباب فقام إليه رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم عرياًنا جير 
ثوبــه، وللاهَّ مــا رأيت�ه عرياًنا قبلــه وال بعده  فاعتنقه وقبلــه  رواه الرتمذي، وقال: حديث 
حسن، ومعىن عرياًنا: أي ليس عليه سوى اإِلزار، فهذا احلديث يدل على مشروعية فعل 

ذلك مع القادم.

ل النب صلى للاهَّ عليه وسلم احلسن بن علي،  بهَّ
َ

وعن أيب هريرة ريض للاهَّ عنه قال:  ق
فقال األقرع بن حابس : إن يل عشرة من الولد ما قبلت منهم أحًدا، فقال النب صلى للاهَّ 
رحم  متفق عليه، فهذا احلديث يدل على مشروعية التقبي�ل  عليه وسلم: من ال يرحم ال يخُ
إذا كان من باب الشــفقة والرحمة. وأما التقبي�ل عند اللقاء العادي فقد جاء ما يدل على 
عدم مشــروعيت�ه، بل يكتفي باملصافحة، فعن قتادة ريض للاهَّ عنه قال:  قلت ألنس : 
أكانت املصافحة يف أصحاب رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم؟ قال: نعم  رواه البخاري. 
وعن أنس ريض للاهَّ عنه قال:  لما جاء أهل اليمن قال رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم: 
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قد جاء أهل اليمن، وهم أول من جاء باملصافحة  ]رواه أبو داود بإسناد صحيح[.

وعن الرباء ريض للاهَّ عنه قال: قال رسول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وسلم:  ما من مسلمني 
يلتقيــان فيتصافحــان إالهَّ غفر لهمــا قبل أن يفرتقــا  رواه  أبــو داود، ورواه أحمد والرتمذي 
، الرجل منــا يلقى  وصححــه. وعــن أنــس ريض للاهَّ عنه قــال: قال رجل: يــا رســول للاهَّ
أخــاه وصديقه أينحين لــه؟ قال: ال، قال: أفيلزتمــه  ويقبله؟ قال: ال، قــال: فيأخذ بي�ده 
فيصافحه؟ قال: نعم رواه الرتمذي، وقال: حديث حســن، كذا قال، وإسناده ضعيف؛ 
نه لوجود  ألن فيه حنظلة السدويس وهو ضعيف عند أهل العلم، لكن لعل الرتمذي حسهَّ
ما يشــهد له يف األحاديث األخــرى. وروى أحمد، والنســايئ، والرتمذي وغريهم بأســاني�د 
صحيحــة، وصححه الرتمــذي عن صفوان بن عســال أن يهوديني ســأال النب صلى للاهَّ 
ال يديه ورجليه، وقاال:  بهَّ

َ
عليه وسلم عن تسع آيات بين�ات، فلما أجابهما عن ســؤالهما ق

نشهد أنك نب احلديث. وروى الطرباين بسند جيد عن أنس ريض للاهَّ عنه قال:  كان 
أصحــاب النب صلى للاهَّ عليه وســلم إذا تالقوا تصافحوا وإذا قدموا من ســفر تعانقوا، 
ذكره العالمة ابن مفلح يف ]اآلداب الشــرعية[ وباللهَّ التوفيــق. وصلى للاهَّ علــى نبين�ا 

محمد، وآله وصحبه وسلم . ]مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - املجلد اخلامس )العقيدة([ .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإِلفتاء)228/1-23 ( ، عبد للاهَّ بن غديان، عبد العزيز بن عبد للاهَّ بن باز

السؤال الثاين من الفتوى رقم  ) 7113 (  : 

س 2 :  هل من اإلســالم إذا ســلم أحــد على أخيه أن ينحين له تعظيمــا، أو يلع نعليه 
وينحين له تعظيما؛ ألن هذا كله من عادة آبائن�ا، ولذلك أرجو منكم بي�انا شــافيا من 

فضلكم ؟ 

ج 2 :  ال جيوز االحنناء عند السالم وال خلع النعلني له .

وباللهَّ التوفيق، وصلى للاهَّ على نبين�ا محمد ،   وآله وصحبه وسلم . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، الرئيس: عبد العزيز بن عبد للاهَّ بن باز ، نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق 

عفيفي ، عضو: عبد للاهَّ بن غديان ، عضو: عبد للاهَّ بن قعود)233/1( .
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السؤال الثالث من الفتوى رقم )5313(

س 3: اخنرطنا يف نادي من نوادي الكاراتي�ه بأمريكا، وقال املدرب: إنه جيب أن تنحين 
عندما ينحين لك هو، فرفضنا وشرحنا له ذلك يف دينن�ا فوافق ولكن قال: على أن حنين 

فقط الرأس؛ ألنه هو يب�دؤك باالحنناء فال بد أن ترد حتيت�ه فما رأي فضيلتكم يف ذلك؟

ج 3: ال جيوز االحنناء حتية للمســلم وال للكافر ال باجلزء األعلى من البدن وال بالرأس؛ 
ألن االحنناء حتية عبادة، والعبادة ال تكون إال للهَّ وحده.

وباللهَّ التوفيق، وصلى للاهَّ على نبين�ا محمد، وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ، عضو: عبد للاهَّ بن قعود، عضو: عبد للاهَّ بن غديان، نائب رئيس اللجنة: 

عبد الرزاق عفيفي، الرئيس: عبد العزيز بن عبد للاهَّ بن باز .

فتاوى اللجنة : اجلزء األول ص 233

لقد جاء يف الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برقم 2123 ج235/1

 برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه للاهَّ : ) ال جيوز للمسلم القيام إعظامًا 
نكرة اليت َلم تكن يف عهد رسول للاهَّ  ، بل هو من البدع اْلمخُ ، أو سالٍم وطينٍّ ألي َعَلٍم وطينٍّ
نافيٌة لكمال  م، وال يف عهد خلفائه الراشدين ريض للاهَّ عنهم، وهي مخُ ى للاهَّ عليه وســلهَّ صلهَّ
التوحيــد الواجــب وإخــالص التعظيم للهَّ وحده، وذريعٌة إىل الشــرك، وفيها مشــابهٌة 
هم يف رؤسائهم ومراسيمهم،  وِّ لخُ للكفار وتقليٌد لهم يف عاداتهم القبيحة، ومجاراة لهم يف غخُ

ه بهم ( انتهى م عن مشابهتهم أو التشبُّ ى للاهَّ عليه وسلهَّ وقد نهى النبُّ صلهَّ

وجــاء يف اجلواب على الســؤال الثالث مــن الفتوى رقــم 5963 ج236/1 برئاســة 
حدثة، وقد قال النبُّ صلى للاهَّ عليه  ة الَعَلم، بل هي بدعة مخُ سماحته أيضًا : ) ال جتوز حتيهَّ

( انتهى . وسلم : ) َمْن أحدَث يف أمرنا هذا ما ليَس منه فهو َردٌّ

السؤال: ما حكم اإلسالم يف وقوف الطلبة ملدرسيهم أثن�اء دخولهم الفصول، هل 
هــو جائز أم ال؟ وهل وقوف الناس بعضهم لبعض يف املجالس حــني التحية واملصافحة 

منهي عنه ؟

اإلجابــة: خري الهدي هدي محمد صلى للاهَّ عليه وســلم وشــر األمور محدثاتها وخري 
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القرون القرن الذي فيه الرســول صلى للاهَّ عليه وسلم والقرون املفضلة بعده، كما ثبت 
ذلك عنه، وكان هديه صلى للاهَّ عليه وســلم مع أصحابه يف هذا املقام أنه إذا جاء إليهم ال 
يقومون له؛ لما يعلمون من كراهيت�ه لذلك، فال ينبغي لهذا املدرس أن يأمر طلبت�ه بأن 
يقوموا له، وال ينبغي لهم أن يمتثلوا إذا أمرهم، فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق.

• مسائل يف التفكر 	

التأمل والتفكر عبادة قلبي�ة يغفل عنها كثري من الناس .. يت�أمل املؤمن عظيم خلق 
للاهَّ .. فيمتلئ قلبه إعظاًما وإجالاًل لربه، ويستغرق لسانه يف ذكره، وتنبعث جوارحه إىل 

طاعتــه بينما يمر أهل الضالل والغفلة على آيات ربهم وهــم معرضون . زب ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ رب  ]يوسف:105[ .

  واألمثلة يف التفكر يف مخلوقات للاهَّ كثرية  وإليك هذا املثال البسيط :  إذا رفعت 

رأسك فرأيت الشمس والقمر والنجوم فاستحضر هذه املعاين الثالثة اليت أخرب للاهَّ عنها 
يف القرآن :

1 - أن هذه املخلوقات آية من آيات للاهَّ زب ۇ ۇ    ۆ ۆ  ۈ ۈٴۇ 
ۋ ۋ ۅ    ۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې  ى   ى      ائائرب 

]فصلت:37[.

2- أن هذه املخلوقات مسخرة مذللة، يقول تعاىل:زبۅ  ۉ ۉ ې 
ې ې ې ىى ائ  ائ    ەئ ەئ رب ]األعراف:36[، ويقول سبحانه: زبيئ جب   

حب خب مب ىب يب  جت    حت ختمت ىت     يت جث مث ىث يث حج  رب]الجاثية:13[ .

3 - والعجيب أنها تسجد لربها وتسبح حبمده زب ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ   ڃ  ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ      ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎڈ  ڈ ژ 

ژ ڑڑ ک ک ک ک گ   گ گگ  ڳ      ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ رب ]الحج:18[  .      
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مسألة خطرية

- هل جيوز التفكر يف ذات للاهَّ عز وجل؟ اجلواب : قد أمر للاهَّ سبحانه بالتفكر والتدبر 
يف كتابه العزيز، وأثىن على املتفكرين بقوله: زب گ ڳ ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ 
ڱ ڱ  ں ں ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ    ھرب 

زب ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈژ ژ ڑ        ڑ ک ک   . عم�������ران:191[  ]آل 
ک کگ گ گ     گڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ رب ]الرعد:3[ .

وعــن عمــر بن اخلطاب قال: قال رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم: )تفكروا يف 
آالء للاهَّ وال تفكروا يف للاهَّ عــز وجل( ]حســنه األلبــاين يف  الصحيحــة 4/ 1788 لشــواهده[  وعن 
( ]فتح الباري البــن حجر-الصفحة أو  ابن عباس: )تفكروا يف كل يشء وال تفكروا يف ذات للاهَّ
( ]كشف اخلفاء -  ، وال تفكروا يف للاهَّ الرقم:394/13موقوف وسنده جيد[ ) تفكروا يف خلق للاهَّ

الصفحة أو الرقم: 371/1 أســاني�ده ضعيفة لكن اجتماعها يكســبه قوة ومعناه صحيح[. فالتفكر يف ذاته 

ســبحانه ممنوع منه، وذلك أن العقول تتحري يف ذلك، فإنه أعظم من أن تمثله العقول 
بالتفكر، أو تتوهمه القلوب بالتصويــر: زب ٱ     ٻ ٻٻ ٻ پ  پ پ 
ٹٹرب  ٹ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ   ڀ  پ  
]الش�������ورى:11[ . هناك تفكر مذموم يسخطه للاهَّ وينهى عنه وهو التفكري يف املجاالت 
اليت لم يعط اإلنســان القدرة على التفكري فيها وإدراكها كالتفكري يف ذات للاهَّ كما قال 
صلى للاهَّ عليه وسلم “تفكروا يف آالء للاهَّ وال تفكروا يف للاهَّ “حسنه األلباين وقال “يأيت 
الشيطان أحدكم فيقول :من خلق كذا ومن خلق كذا؟ حىت يقول :من خلق ربك؟  فإذا 
بلغه فليستعذ باللهَّ ولينت�ه” متفق عليه وليقل: للاهَّ أحد للاهَّ الصمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد . وقد منع اإلنسان من التفكر يف ذات للاهَّ تعاىل ألن ذاته سبحانه أعظم 
وأجل من أن يدخل فيها التفكري، ألن التفكــري والتقدير يكون يف األمثــال واملقاييس ويف 
األمور املتشــابهة وهي املخلوقات .أما اخلالــق جل جالله فليس له شــبي�ه وال نظري قال 

تعاىل زب  ٺ ٿ ٿٿ  ٿ ٹ ٹٹرب ]الش�������ورى:11[، فهو سبحانه زب ٿ 
ٹ  ٹ  ٹ ٹ ڤ  رب ]األنعام:103[ .                           
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- مســألة حكم من وســوس له الشــيطان بقوله: من خلق للاهَّ ؟ وما العالج لهذه 
الوسوسة ؟

قال رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم:) ال يزال الناس يتســاءلون حــىت يقولون: هذا 
( ]رواه  للاهَّ خلق كل يشء، فمن خلق للاهَّ ؟ قال: فإذا وجد أحدكم ذلك، فليقل: آمنــا باللهَّ
: )فإذا بلغه فليســتعذ باللهَّ ولينت�ه( أي: عن االسرتســال  مســلم[ قــال احلافظ رحمه للاهَّ

معه يف ذلك، بل يلجأ إىل للاهَّ يف دفعه، ويعلم أنه يريد إفساد دين�ه وعقله بهذه الوسوسة، 
ْم  َحَدكخُ

َ
فينبغي أن جيتهد يف دفعها باالشــتغال بغريها. ويقول صلى للاهَّ عليه وسلم  )ِإنهَّ أ

ْم  كخُ َحدخُ
َ
ِإَذا َوَجَد َذِلَك أ

َ
َ ف َمْن َخَلَق للاهَّ

َ
ولخُ ف َيقخُ

َ
خُ ف ولخُ للاهَّ َيقخُ

َ
ولخُ َمْن َخَلَقَك ف َيقخُ

َ
ْيَطانخُ ف ِتي�ِه الشهَّ

ْ
َيأ

( ]رواه أحمد[ ويقول صلى للاهَّ عليه وسلم:  ْذِهبخُ َعْنهخُ ِإنهَّ َذِلَك يخُ
َ
ِلِه ف سخُ ِ َورخُ  آَمْنتخُ ِباللهَّ

ْ
ْلَيْقَرأ

َ
ف

)يوشك الناس يتساءلون بينهم، حىت يقول قائلهم: هذا للاهَّ خلق اخللق، فمن خلق للاهَّ 
عز وجل ؟ فإذا قالوا ذلك، فقولوا: ]للاهَّ أحد، للاهَّ الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له 
كفوا أحد[، ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثالثا، وليستعذ من الشيطان(. لقد دلت هذه 
األحاديــث الصحيحــة على أنه جيب على من وســوس إليه الشــيطان بقولــه: من خلق 
؟ أن ينصرف عن مجادلته إىل إجابت�ه بما جاء يف األحاديث املذكورة، وخالصتها أن  للاهَّ
ِلِه، للاهَّ أحد، للاهَّ الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا  سخُ ِ َورخُ يقول: )آَمْنتخُ ِباللهَّ
أحد، ثم يتفل عن يساره ثالثا، ويستعيذ باللهَّ من الشيطان، ثم ينتهي عن االنسياق مع 

الوسوسة(.أهـ
ويتلخص العالج فيما يأيت

1-االستعادة باللهَّ واالنتهاء بالكلية عن هذه التقديرات كما أمر بذلك النب  .
2- ذكر للاهَّ تعاىل وضبط النفس عن االستمرار يف هذه الوساوس .

، وابتغــاء ملرضاته، فمىت  3- االنهمــاك اجلدي يف العبــادة والعمل امتثــ�ااًل ألمر للاهَّ
. التفت إىل العبادة التفاتًا كليًا جبدٍّ وواقعية نسيت االشتغال بهذه الوساوس إن شاء للاهَّ

4- كرة اللجوء إىل للاهَّ والدعاء بمعافاتك من هذا األمر .
وأسال للاهَّ تعاىل لك العافية والسالمة من كل سوء ومكروه .

]مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمني ج/1 ص 57 -  6[
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أمة اإلسالم .. ]التوحيد التوحيد[

أيخ على درب احلق: ما ذكرناه آنفًا بعض عظمته سبحانه مما تتحمله العقول، وإال 
فعظمة للاهَّ وجالله أجل من أن حييط بها عقل .

هل عظم للاهَّ من جعل يف رتبت�ه مخلوقا ال يملك لنفسه نفعا وال ضرًا ؟ فأي تعظيم 
للهَّ تعاىل ممن جعل يف رتبت�ه أمواتًا أنبي�اء كانوا أو أولياء ! أي تعظيم للهَّ تعاىل ممن جعل 

يف رتبت�ه مالئكة أو جنا أو غريهم، 

فمن هذا بعض عظمته كيف جيعل يف رتبت�ه مخلوق ال يملك لنفسه نفعا وال ضرًا ؟

فأي تعظيم للهَّ تعاىل ممن جعل يف رتبت�ه أمواتًا أنبي�اء كانوا أو أولياء !

أي تعظيم للهَّ تعاىل ممن جعل يف رتبت�ه مالئكة أو جن أو غريهم، قال تعاىل : زبۓ 
ۓ  ڭ ڭ    ڭ       ڭ   ۇ  ۇ ۆ    ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅرب ]غاف�������ر:65[. 

ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  ى  ې  ې  زب 
ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  رب ]الزمر:67[  .

: اإلله احلق املســتحق للعبادة وكل معبود ســواه باطل . فال نعبد إال للاهَّ . وال  للاَّ
. فاللهَّ ســبحانه وتعاىل منه اخلوف وله الرجاء . وعليه التوكل وبه  خناف وال نرجو إال للاهَّ
الثقــة . فــال صالة وال صيام وال حج وال ذحب وال نذر والدعاء وال اســتغاثة وال اســتعانة وال 
اســتكانة إال للهَّ . ومن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغري للاهَّ تعاىل فهو مشــرك باللهَّ 
. اختذه وكيال أفرده بالعبادة، أفرده بالتوحيد، أفرده بالتوكل، أفرده باالستعانة، فال إله 
غريه وال رب ســواه، واألمر كله بي�د للاهَّ وحده، والعجب كل العجب ترى القارئ يقرأ: 
زبڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ رب  ]الجن:18[ والناس حول ضريح الويل املدفون 

يف ناحية املســجد يدعون بأعلى أصواتهم: يا سيدي مدد! زب ک گ گ  گ  گ 
ڳ ڳ ڳ رب ]حممد:٢٤[ .

ا وضّدا، فعن عبد للاهَّ بن مسعود ريض  وال أعظم ذنًب�ا وال أكرب جرًما ممن جعل للهَّ ندًّ
ا وهو خلقك(  ، أّي الذنب أعظم؟ قال: ) أن جتعل للهَّ ندًّ للاهَّ عنه قال: قلت: يا رسول للاهَّ

]متفق عليه[ .
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فويــٌل للذين يعبدون احلجارَة املوات واألضرحة واألموات، يذحبــون لها القرابني، 
ويجتمعــون حولهــا طائفني وســاجدين، معتِقديــن أنها تنَفــع من دعاها وترفــع من الَذ 
حِبماها، يّتخذون أهَلها شــفعاَء ووسطاء، ويزنلونهم مزنلة اخلالق يف إجابة الدعاء وسماع 
جون كذًبا وزورا حديًث�ا موضوعا: )إذا أعيتكم األمور فعليكم بأصحاب  الّنداء، ويروِّ

ن�ا محّمٍد رسول للا صلى للاهَّ عليه وسلم . القبور(. وهو كذٌب على للاهَّ وكذٌب على نبيِّ

ركة يف العبادة وهي ال تملك نفًعا وال ضًرا، وال  ! كيف أوجبوا لها الشِّ فيا سبحان للاهَّ
جتلب خرًيا وال تدفع شًرا؟! 

چ    چ      چ      ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  ڄ      ڄ   ڄ     ڄ  ڦ   ڦ  زب 
ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ   ڳ  ڳ  گ     گ   گ  گ   ک  ک  ک   ک  ڑ 

ڱں ں ڻ ڻ      ڻ  ڻ رب ]فاطر:14-13[
ما أوحش ما تالعب الشيطان باإلنسان بين�ا يكون حبضرة احلق، ومالئكة السماء 
ســجود له، ترتاىم به األحوال واجلهاالت باملبدأ والمآل، إىل أن يوجد ســاجدًا لصورة يف 
حجر، أو لشــمس أو لقمر، أو لشجرة من الشــجر، ما أوحش زوال النعم، وتغرّي األحوال، 

واحلور بعد الكور. أين هؤالء عن التوحيد الذي خلقوا له ؟!

قال احلافظ بن حجر رحمه للاهَّ تعاىل: إذا اســتقام القلبخُ على التوحيد، استقامت 
ها على طاعة العزيز احلميد . اجلوارحخُ كلُّ

ما دفعت شدائد الدني�ا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي 
النون اليت ما دعا بها مكروب إال فرج للاهَّ كربه بالتوحيد .



256

فائدة عقدية مهمة بعنوان : عقيدة كل مسلم

)سؤال وجواب مع الدليل من القرآن والسنة الصحيحة( :

1- لماذا خلقنا للاهَّ تعاىل ؟ خلقنا لنعبده وال نشــرك به شــيئ�ا قال عز وجل: زب ڄ  
: )حق للاهَّ علــى العباد أن  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ رب ]الذاري�������ات:56[ وقــال 

يعبدوه وال يشركوا به شيئ�ا( ]متفق عليه[.  

2- كيف نعبد للاهَّ تعاىل؟ كما أمرنا للاهَّ ورسوله مع اإلخالص قال عز وجل: زبڳ ڳ 
ہ\رب  ہ  ہ   ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

: )من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد( أي: مردود ]رواه مسلم[ . ]البينة:5[، وقال 

3- هل نعبد للاهَّ خوفا وطمعا؟نعم نعبده خوفا وطمعا قال عز وجل: زب   ۆ ۆ 
ۈرب ]األعراف:56[ )أي : خوفا من ناره وطمعا يف جنت�ه( وقال  : )أسأل للاهَّ اجلنة 

وأعوذ به من النار ( ]رواه أبو داود[ .  

 4- مــا هــو اإلحســان يف العبــادة ؟ مراقبــة للاهَّ وحــده الــذي يرانــا قــال عــز وجــل: 
ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  زبٱ 
ڳ  ڳ   ڳ   زب  رب]النس�������اء:1[،  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ 
ڱڱرب]الشعراء:218[ وقال صلى للاهَّ عليه وسلم:  )اإلحسان أن تعبد للاهَّ كأنك تراه 

فإن لم تكن تراه فإنه يراك ( ]رواه مسلم[.

5- لماذا أرســل للاهَّ الرســل ؟  للدعوة إىل عبادته ونفي الشــرك عنه قــال عز وجل: 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ   چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  زب 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
: )األنبي�اء إخوة من عالت وأمهاتهم شىت ودينهم  کگ رب]النحل:36[ وقال 

واحد ( )أي كل الرسل دعوا إىل التوحيد (  ]رواه مسلم[ .
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6- ما هو توحيد اإلله ؟ إفراده بالعبادة  كالدعاء والنذر واحلكم  قال عز وجل: زبيب 
محجخرب  جح  مج  حج  ىثيث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت 
]محمد:19[، وقال  : ) فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال للاهَّ ( ]متفق عليه[ .

؟  ال معبود حبق إال للاهَّ قال عز وجل : زب ڤ ڤ    ڤ ڦ ڦ  7- ما معىن ال إله إال للاهَّ
: )مــن  ڦ ڦ ڄ   ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ    چ چ رب ]لقم�������ان:30[. وقــال 

قال ال إله إال للاهَّ وكفر بما يعبد من دون للاهَّ حرم ماله ودمه ( ]مسلم[ .   

8- ما معىن التوحيد يف صفات للاهَّ ؟ إثب�ات ما وصف  للاهَّ به نفسه أو رسوله صلى للاهَّ 
عليــه وســلم   قال عز وجــل :زب ٺ ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ ٹ ٹرب ]الش�������ورى:11[ 
وقال  : )يزنل ربن�ا تب�ارك وتعاىل  كل ليلة إىل السماء الدني�ا ( )نزواًل يليق جبالله ( ]رواه مسلم[.

9- ما هــي فائدة التوحيد للمسلم ؟  الهداية يف الدني�ا واألمن يف اآلخرة  قال عز وجل: 
زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ پ    ڀ ڀ ڀ رب ]األنعام:82[.

وقال  : )حق العباد على للاهَّ أن ال يعذب من ال يشرك به شيئ�ا ( متفق عليه.   

10-  أيــن للاهَّ ؟ للاهَّ علــى الســماء فــوق العرش  قــال عز وجــل :زب ڈ    ژ ژ 
ڑ ڑ رب]طه:5[ )أي : عال وارتفع، كما جاء يف البخاري ( وقال   )إن للاهَّ كتب 

كتابا إن رحميت سبقت غضب  فهو مكتوب عنده فوق العرش ( ]البخاري[ . 

11-  هــل للاهَّ معنــا بذاتــه أم بعلمــه ؟  للاهَّ معنا بعلمه يســمعنا ويرانا قــال عز وجل 
زبٴۇ ۋ  ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې رب ]ط�������ه:46[)أي: حبفظــي ونصــري وتأيي�دي( 
: ) إنكم تدعون سميعا قريب�ا وهو معكم ( )أي: بعلمه يسمعكم ويراكم ( ]متفق عليه[. وقال 

12- ما هو أعظم الذنوب ؟  أعظم الذنوب الشــرك باللهَّ قال عز وجل :  زب ٹ ٹ  
رب]لقم�������ان:13[،  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ 

و)سئل أي الذنب أعظم عند للاهَّ ؟ قال : أن جتعل للهَّ ندا وهو خلقك ( ]رواه مسلم[.

13- ما هو الشرك األكرب ؟   هو صرف العبادة لغري للاهَّ كالدعاء  قال عز وجل : 
زبٺ ٺ ٺ  ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ    ٹ ٹ  رب ]الجن:2[، وقال  : )أكـرب الكبائـر 

اإلشراك باللهَّ (  ]رواه البخاري[ .
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14- ما هو ضرر الشرك األكرب ؟ الشرك األكرب يسبب اخللود يف النار قال عز وجل: 
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  زب 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ    ڃڃ  ڃ  ڃ 
: )من مات يشرك باللهَّ شيئ�ا دخل النار ( ]رواه مسلم[. ڈ ژ  رب ]المائدة:72[ وقال 
15-  هل ينفع العمل مع الشرك ؟ ال ينفع العمل مع الشرك قال عز وجل زب ہ ہ 
]األنع�������ام:88[،  رب  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ       ہ 

)من عمل عمال أشرك فيه معي غريي تركته وشركه( ]حديث قديس رواه مسلم[ . 

16- هل الشــرك موجود يف املســلمني ؟  نعم : موجود بكرة مع األسف   قال عز 
وجــل: زبٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ رب]يوسف:106[وقال  : ) ال تقوم 
الساعة حىت تلحق قبائل من أميت  باملشركني  وحىت يعبدوا األوثان( ]صحيح رواه الرتمذي[.

 17- ما حكم دعاء غري للاهَّ كاألولياء ؟ دعاؤهم شــرك يدخل النار قال عز وجل: 
 زبڄ ڃ ڃ ڃ ڃ     چ چ   چ چ ڇ رب ]الشعراء:213[)أي: يف النار( وقال   :

 ) من مات وهو يدعو من دون للاهَّ ندا دخل النار  ( ]رواه البخاري[ .  

18- هل الدعاء عبادة للهَّ تعاىل ؟نعم : الدعاء عبادة للهَّ تعاىل قال عز وجل : زبۀ 
: )الدعاء  ہ ہ     ہ    ہ  ھ ھ       ھ ھ ے   ے رب ]غافر:6[. وقال  

هو العبادة( ]رواه الرتمذي[. 

 19- هل يسمــع األمــوات الـدعــاء ؟  األمــوات ال يسمعــون الدعاء قـــال عز وجـــل
]النم�������ل:8[، رب  ۀ  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   زبڳ  

 زب ٺ ٺ ٿ     ٿ ٿٿ  ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڄ رب ]فاطر:22[،
:  )إن للهَّ مالئكة ســياحني يف األرض يبلغوين من أميت السالم (  ]رواه النســايئ[. و قـال  

 20- هل نستغيث باألموات والغائبني؟ ال نستغيث بهم بل نستغيث باللهَّ قال عز وجل:
ڀڀرب  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب 

]األنفال:9[ ، )كان إذا أصابه هم أو غم قال: يا ح يا قيوم برحمتك أستغيث( .
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21- هل جيوز االســتعانة بغري للاهَّ ؟  ال جتوز االســتعانة إال بــاللهَّ  قال عز وجل زب ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ رب]الفاتحة:5[، وقال    : )إذا ســألت فاسأل للاهَّ وإذا استعنت 

( ]رواه الرتمذي[ . فاستعن باللهَّ

22- هــل نســتعني باألحيــاء احلاضريــن ؟ نعــم: فيما يقــدرون عليه قــال عز وجل 
زبۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ   
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ې ى   ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئېئ ېئ 
:  )وللاهَّ يف عون العبد ما كان العبد يف  ىئىئ ىئ    ی ی ی ی  رب ]المائ�������دة:2[، وقال  

عون أخيه ( ]رواه مسلم[ .  

23-  هــل جيــوز النذر لغري للاهَّ ؟ ال جيوز النذر إال للهَّ  قــال عز وجل : زب ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ     ہ ھ ھ    ھ ھ ےے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ رب ]آل عمران:35[، 
: )من نذر أن يطيع للاهَّ فليطعه ومن نذر أن يعص للاهَّ فال يعصه( ]رواه البخاري[.  وقال  

 24- هل جيوز الذحب لغري للاهَّ ؟ ال جيوز ألنه من الشرك األكرب  قال عز وجل : زب ژ 
 ) ژ ڑ    ڑ  رب ]الكوثر:2[ )أي : الذحب للهَّ فقط وقال   : )لعن للاهَّ من ذحب لغري للاهَّ

]رواه مسلم[ . 

 25-  هــل جيــوز الطــواف بالقبور ؟  ال جيوز الطواف إال بالكعبــة قال عــز وجل : 
 زبھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ رب]الح�������ج:29[

: )من طاف بالبيت العتيق سبعا وصلى ركعتني كان كعتق  )أي: الكعبة( وقال 
رقبة( ]رواه ابن ماجه[ .

26- هــل جتوز الصالة والقرب أمامك؟ ال جتوز الصــالة إىل القرب  قال عز وجل : زب ڱ 
ھھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻڻ   ڻ  ں  ں  ڱ 
ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے            ے  ھ 
ۅ ۅ  ۉ ۉ ې رب ]البق�������رة:144[، وقال  : )ال جتلســوا علــى القبور وال تصلوا 

إليها ( ]رواه مسلم[  .
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27- ما حكم العمل بالسحر ؟ العمل بالسحر كفر قال عز وجل :زب ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ ٺ  
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ   ڄ  ڄ 
گ  گ   ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڻرب  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

]البقرة:102[، وقال   :) اجتنبوا السبع املوبقات: الشرك باللهَّ والسحر ( ]رواه مسلم[. 

28-  هل نصدق العراف والكاهن ؟ ال نصدقهما يف إخبارهم عن الغيب قال عز وجل 
زب ٹ ٹ  ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ ڄ ڄ     ڄ ڄ ڃ رب]النمل:65[وقال 

 : ) من أىت عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد( ]رواه أحمد[.

،  قال تعاىل : زب ائ ەئ  29- هــل يعلم الغيب أحد ؟  ال يعلم الغيب أحــد إال للاهَّ
ۇئ  ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ  ەئ وئ وئ ۇئ 

حئ       مئ ىئ يئ جب حب خب  مب ىب يب جت         حت خت  رب]األنعام:59[ .
30- بما ذا جيب أن حيكم املســلمون ؟  جيب أن حيكموا بالقرآن والســنة قال عز 

ى  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  زب  وجــل: 
ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ییرب 

:  )للاهَّ هــو احلكــم وإليــه احلكــم ( ]رواه أبــو داود[ . ]المائ�������دة:49[، وقــال  

31 - ما حكم القوانني املخالفة لإلسالم ؟العمل بها كفر أكرب إذا أجازها قال عز 
ک  ڑ     ڑ  ژ  ژ  ڎڎ ڈ ڈ  ڌ  ڌ   ڍ  زب ڇ ڍ  وجــل: 
ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ                  گ  گ  ک  ک  ک 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  
ھ ھ رب]المائدة:44[، وقال  : ) وما لم حتكم أئمتهم  بكتاب للاهَّ ويتخريوا مما 

أنزل للاهَّ إال جعل للاهَّ بأسهم بينهم ( ]رواه ابن ماجه[ .

32- هــل جيوز احللف بغري للاهَّ ؟  ال جيوز احللف إال باللهَّ قــال عز وجل : زب ے ے   
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ۓ       ۓ ڭ ڭڭ ڭ  ۇ ۇ    ۆ ۆ   ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ       ۉ رب]التغابن:7[و قال  : 
)من حلف بغري للاهَّ فقد أشرك ( ]رواه أحمد[ . 

33-  هــل جيــوز تعليق اخلــرز والتمائم ؟ ال جيوز تعليقهما ألنه من الشــرك قال عز 
ی    ی  ی  ی  ىئ     ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ       ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ     ۇئ  ۇئ  وئ  زب  وجــل: 
جئحئرب ]األنع�������ام:17[، وقال   : )من علق تميمة فقد أشــرك ( )التميمة : ما يعلق 

من العني واآلفة( ]رواه أحمد[ . 

 34-بما ذا نتوسل إىل للاهَّ تعاىل ؟نتوسل بأسمائه وصفاته والعمل الصالح قال عز وجل:
]األع�������راف:18[. رب  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ   زبڳ  

و قال  : )أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك(  ]رواه أحمد[.  

35- هل حيتاج الدعاء لواســطة مخلوق ؟  ال حيتاج الدعاء لواســطة مخلوق قال عز 
وجــل زب ى ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ  ېئ ېئ 
ېئ ىئ ىئ ىئ ی  رب ]البقرة:186[، وقال   :)إنكم تدعون ســميعا قريب�ا 

وهو معكم( ) أي: بعلمه يسمعكم ويراكم ( ]متفق عليه[ . 

36- ما هي واسطة الرسول  ؟ واسطة الرسول  هي التبليغ قال عز وجل: زبی 
هم  : ) اللهَّ ی  ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  رب ]األعراف:67[، وقال 
اشهد ( )جوابا لقول الصحابة : أي نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ( ]رواه مسلم[ .

37- ممن نطلب شــفاعة الرســول  ؟ نطلب شفاعة الرســول  من للاهَّ قال 
عــز وجــل : زب گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ  ڱڱ ں  ں ڻڻرب 

هم شفعه يف (  ) أي : شفع الرسول  يف ( ]رواه الرتمذي[.  ]الزمر:44[ ) اللهَّ

38- كيف حنب للاهَّ ورســوله  ؟ املحبة تكون بالطاعة واتب�اع األوامر، قال عز 
چرب چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ    ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  زبڦ   وجــل: 

]آل عمران:31[، وقال   :) ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعني ( ]رواه البخاري[ . 
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39- هل نب�الغ يف مدح الرسول  ؟  ال نب�الغ يف مدح الرسول صلى للاهَّ عليه وسلم   
قــال عز وجل : زب يئ  جب     حب خب     مب ىب يب جت حت   خت     متىت يت جث           مث   ىث  يث حج   
: )ال تطروين كما أطرت  مج جح مح جخ حخ   مخ جس حس  رب]الكهف:110[، وقال 

( ]رواه البخاري[. النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد للاهَّ ورســوله 

40- من هو أول املخلوقات ؟ من البشــر آدم ومن األشــياء القلم  بعد العرش والماء 
: )إن أول  قال  عز وجل زب ڱ ڱ ڱ  ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ رب]ص:71[، وقال 

ما خلق للاهَّ القلم ( رواه أبو داود.

41- مــن أي يشء خلــق محمد ؟ خلق للاهَّ محمدا  من نطفة قال عز وجل: زب ٱ  ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ         ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ رب 
]غافر:67[، وقال  :)إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه  أربعني يوما نطفة ( ]متفق عليه[.

42- ما حكم اجلهاد يف ســبي�ل للاهَّ ؟ اجلهاد واجب بالمال والنفس واللسان قال عز 
وجل زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ              ٺ ٺ  رب ]التوبة:41[، وقال   :)جاهدوا املشــركني بأموالكم وأنفسكم  

وألسنتكم ( ]رواه أبو داود[ . 

43- مــا هــو الــوالء للمؤمنــني؟ هــو احلب والنصــرة للمؤمنــني املوحديــن قال عز 
وجــل: زب ک گ گ  گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    
ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

: )املؤمن للمؤمن كالبني�ان يشــد بعضه  ھ ھ ھ  رب]التوب�������ة:71[، وقــال 

بعضا( ]رواه مسلم[ .

 44- هــل جتوز مواالة الكفار ونصرتهم؟ ال جتوز مواالة الكفــار ونصرتهم قال عزوجل
زبک گ گ  گ گڳ ڳڳڳ ڱ ڱ    ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھھرب 

:)إن آل بين فالن ليسوا يل بأولياء(ألنهم من الكفار  ]متفق عليه[. ]المائدة:51[، وقال 
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45- مــن هــو الــويل ؟ الويل هو املؤمــن التقي قــال عز وجــل : زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺرب ]يونس:63-62[، 

: )إنما ولي للاهَّ وصالح املؤمنني ( ]متفق عليه[ . وقال 

 46- لماذا أنزل للاهَّ القرآن ؟  أنزل للاهَّ القرآن  للعمل به  قال عز وجل : زب ٺ ٿ ٿ
  ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  رب ]األعراف:3[، وقال  : )اقرؤوا
 القرآن  واعملوا به وال جتفوا عنه وال تغلوا فيه  وال تأكلوا به وال تستكروا به ( ]رواه أحمد[.

47- هل نستغين بالقرآن عن احلديث ؟ ال نستغين بالقرآن عن احلديث قال عز وجل: 
ڦڦرب  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿ   ٿٿ  ٿ  زب 

]النحل:44[، وقال  :)أال أين أوتيت القرآن ومثله معه ( ]رواه أحمد[ .

؟  ال نقدم قوال على قول للاهَّ ورسوله   48- هل نقدم قوال على قول  للاهَّ ورسوله 
 قال عز وجل : زب ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ  ڳڱ  ڱ    ڱ ڱ ں ں رب
]الحجرات:1[، وقال  :  )ال طاعة يف معصية للاهَّ إنما الطاعة  يف املعروف( ]رواه أبو داود[ .

49- ما ذا نفعل إذا اختلفنا ؟ نعود إىل الكتاب والسنة الصحيحة قال عز وجل زبۈئ 
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی یی جئ حئ  مئ ىئ يئ جب      حب خب مب ىب              
يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث  رب ]النس�������اء:59[، وقال  : )تركت 

فيكم أمرين  لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب للاهَّ وسنة رسوله  ( .

50- ما هي البدعة ؟ كــل ما لــم يقم عليه دليل شــرعي قــال عز وجــل : زب ھ ے     
ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ  ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې رب ]الش�������ورى:21[، وقــال  :)من أحدث يف أمرنا هذا  ما 

ليس منه فهو رد (  )أي : غري مقبول( ]متفق عليه[ .

51- هل يف الدين بدعة حسنة ؟ ليس يف الدين بدعة حسنة   قال عز وجل : زبٱ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ پ      پ  ٻ پ  ٻ ٻ ٻ 
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ 
ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
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ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
گگ رب ]المائدة:3[، وقال   :)إياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل 

بدعة ضاللة (  ]رواه أبو داود[ . 

52-  هل يف اإلســالم ســنة حســنة ؟  نعم  كالبادئ بفعل خري ليقتدى بــه  قال عز 
وجــل: زب ڻ ۀ ۀ    ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے   
ےۓرب]الفرقان:74[، وقال   : )من ســن يف اإلســالم سنة حســنة فله أجرها وأجر 

من عمل بها  من بعده  ( ]رواه مسلم[ .

53- هل يكتفي اإلنسان بإصالح نفســه ؟   ال بد من إصالح نفســه وأهله قال عز 
ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  زب  وجــل:  
:  )إن للاهَّ  وقــال  ]التحري�������م:6[،  ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ رب 

تعاىل سائل كل راع عما اسرتعاه (  ]رواه الرتمذي[ .

54- مىت ينتصر املسلمون ؟إذا عملوا  بكتاب للاهَّ وسنة  نبي�ه   ،  قال عز وجل : 
زب ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ رب ]محمد:7[، وقال  : ) ال تزال 

طائفة من أميت  منصورين ( ]رواه ابن ماجه[ .

فانتب�ه : وجرد التوحيد لرب العاملني تعّلمًا واعتقادًا وعماًل .

ْنَطَلقخُ الدعوة إىل للاهَّ  وغايتها، فال دعوة إىل للاهَّ بدونه،  وخالصة القول:  أنهَّ  التوحيد مخُ
َل جميعًا - وعلى  سخُ ت باسٍم من أسماِء اإلسالِم، وانتسبت إليه، وذلك أنهَّ الرُّ مهما َتَسمهَّ
دهم وخاتمهم محمد  - كانت دعوتهم إىل توحيد للاهَّ بدءًا وغاية ونهاية، فكل  رأسهم سيهَّ
ل ما قال: )يا قوم اعبدوا للاهَّ ما لكم من إله غريه (  فهذه هي غاية  رسوٍل قال لقومه أوهَّ
هَدهخُ إلجيادها بني الناس، وتوطيِدها  َرهخُ باذاًل  جخُ مخُ ايم، الذي يســعى عخُ املســلِم، وهدفه السهَّ
ــهادتني فهو مســلم ولو ارتكب ما  اس: أنهَّ من نطق بالشهَّ بــني اخلالئق. َيظن بعض النهَّ
ْن ال ِإَلَه 

َ
وا أ اَس َحىتهَّ َيْشَهدخُ قاِتَل  النهَّ

خُ
ِمرتخُ أْن أ

خُ
ستداًل ِبقوِل النب: ) أ ن�اقضها مخُ ارتكب مما يخُ

َها  قِّ ْم ِإال حِبَ ْمَواَلهخُ
َ
ْم َوأ وا ِميْن ِدَماَءهخُ َقْد َمَنعخُ

َ
وا َذِلَك ف َعلخُ

َ
ِإَذا ف

َ
ًدا رسول للاهَّ ف َحمهَّ نهَّ مخُ

َ
خُ َوأ ِإال للاهَّ

ِ ( ]البخاري ومسلم[ . ْم َعَلى للاهَّ هخُ َوِحَسابخُ
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تب العقيدة والتوحيد قبل أن  َو َحقُّ ) ال إله إالهَّ للاهَّ (، فهل رجعتم ِلكخُ فنقولخُ لهم: ما هخُ
الف مفهومها ؟ . تصدروا ما يخُ

هخُ يطلب املدد  اعلم بأنهَّ َمن نطق ب ) ال إله إال للاهَّ ( يف اليوم سبعني ألَف مرة، ولكنهَّ
ْصــرة واالســتعانة واالســتغاثة ِمــن غــري للاهَّ من شــجر وبشــر وحجر وجن  والعــون والنُّ
، لم  ، أو سجد أو طاف لغري للاهَّ م للاهَّ ، أو أحلهَّ  ما حرهَّ م ما أحلهَّ للاهَّ ومالئكة وغريها، أو حرهَّ

ها . عط ) ال إله إال للاهَّ ( حقهَّ يخُ

ومــن نطق بال إله إال للاهَّ يف اليوم مائة مــرة ثم  قال : )القرآن ناقص أو ال يصلح لهذا 
ها.  الة أو جحد شيئ�ًا من فرائض الدين لم يعِط ال إله إال للاهَّ حقهَّ الوقت ( أو ترك الصهَّ

نكر القيامة، أو اجلنة، أو النار  و من نطق بال إله إال للاهَّ يف اليوم ما شاء من املرات، وهو يخُ
أو العرش أو أباح الربا أو الزنا أو اخلمر، أو صحح املذاهب الكفرية من يهودية ونصراني�ة 

ها. عط ال إله إال للاهَّ حقهَّ ومجوسية وعلماني�ة وبعثّي�ة واشرتاكية وحداثة وغريها، لم يخُ

هخُ  َم : َمالخُ ِ َحرخُ وِن للاهَّ ْعَبدخُ ِمْن دخُ ، َوَكَفَر ِبَما يخُ خُ اَل : ال ِإَلَه ِإال للاهَّ
َ

»ويف قول النب  : ) َمْن ق

( فإنه لم جيعل التلفظ بها  ِ ( أعظم ما يبــني معىن )ال إله إال للاهَّ هخُ َعَلى للاهَّ ، َوِحَســابخُ هخُ َوَدمخُ
عاصما للدم والمال بل وال معرفة معناها مع لفظها، بل وال اإلقرار بذلك، بل وال كونه 
فر  ضيف إىل ذلك : الكخُ ال يدعو إال للاهَّ وحده ال شريك له، بل ال حيرم ماله ودمه حىت يخُ
، فإن شــك أو توقف، لم حيرم ماله وال دمه . فيا لها من مســألة ما  عبد من دون للاهَّ بما يخُ

أعظمها وأجلها، ويا له من بي�ان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع«

 ال تظن أن قوله تعاىل: زب ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک  گ گرب ]االنفطار:14-13[.
 يتــص بيوم املعاد فقط، بل هــؤالء يف نعيم يف دورهم الثالثة :الدنيــ�ا، والربزخ، واآلخرة، 
وأولئــك يف جحيــم يف دورهــم الثالثة ! وأي لــذة ونعيــم يف الدني�ا أطيب مــن بر القلب، 
وســالمة الصدر، ومعرفة الرب تعاىل، ومحبتــ�ه، والعمل على موافقته ؟!  يا من أردت 
ســعادة الداريــن  وأردت اجلنة يف الدني�ا قبل اآلخرة تذكر دائمــا وأبدا  مــا قاله بعض 
الســلف: ) مســكني من خرج من الدني�ا ولم يذق أطيب ما فيها . فقيل له: وما أطيب ما 
فيها ؟  فقال : محبة للاهَّ واألنس به والشــوق إىل لقائه  والتنعم بذكره وطاعته  فو للاهَّ ما 
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طابت الدني�ا إال بمحبت�ه وطاعته وال اجلنة إال برؤيت�ه ومشاهدته( قال بعض السلف: 
الناس يطلبون العز بأبواب امللوك، وال جيدونه إال يف طاعة للا ) الشــوق إىل للاهَّ ولقائه 

نسيم يهب على القلب يروح عنه وهج الدني�ا(.

فاللهَّ أنس املؤمن  وسلوة الطائع  وحبيب العابد  من أنس باللهَّ أنس باحلياة  وسعد 
بالوجــود  وتلذذ باأليام  فقلبه مطمنئ  وفؤاده مســتنري وصدره منشــرح  نقشــت محبة 
للاهَّ يف قلبه  وسكنت صفات للاهَّ يف ضمريه  ومثلت أسماء  للاهَّ أمام عيني�ه  فيثري ذلك يف 
نفســه حبا وأنســا بالباري وتعظيما للعظيم وقربا وتوقريا للعليم، إن شعور املؤمن بمعية 
س أبدًا بالنور يغمرخُ  للاهَّ وصحبتــ�ه دائمًا جيعله يف أنٍس دائٍم بربه ونعيٌم موصوٌل بقربه، حيخُ
قلبهخُ ولو أنه يف ظلمِة الليل البهيم، ويشعرخُ باألنس يمألخُ عليه حياته وإن كان يف وحشة 

من اخللطاء واملعاشرين .

ليس هناك يشء غري للاهَّ عز وجل يســكن القلب إليــه، ويطمنئ بــه، ويأنس به، 
ويتنعــم بالتوجه إليه، ومن عبد غريه ســبحانه وحصل له به نــوع منفعة ولذة، فمضرته 

بذلك أضعاف أضعاف منفعته، وهو بمزنلة أكل الطعام املسموم اللذيذ.

كان الرسول  يفرح باملطر ويتلقاه بثوبه ولما يسأل عن ذلك يقول: »إنه حديث 
عهد بربه« عن أنس بن مالك ريض للاهَّ عنه قال : ) أصابن�ا وحنن مع رسول للاهَّ  مطر 
فحسر رسول للاهَّ  ثوبه حىت أصابه من املطر فقلنا يا رسول للاهَّ لم صنعت هذا قال: 

ألنه حديث عهد بربه تعاىل(  ]صحيح مسلم رقم) 898 ( 2 / 615([ .

طاب احلديث بذكرهم ويطيـب يامن يذكرين بـــعهد أحـبــــــــــــيت  
إن احلديث عن احلبيب حبيــب أعد احلديث علي من أطرافــــــه  

قــال ابــن تيمية رحمــه للاهَّ : »القلب ال يصلــح، وال يفلح، وال يســر وال يطيب، وال 
يطمنئ وال يســكن إال بعبادة ربه وحبه واإلنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من 
املخلوقات لم يطمنئ ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذايت إىل ربه من حيث هو  معبوده  ومحبوبه  

ومطلوبه« ]الفتاوى 1. /193 - 194[ .

ـلي بعبودية املخلوق ومحبت�ه.  فكل من أعرض عن عبودية للاهَّ وطاعته ومحبت�ه، بخُ
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قــال ابــن القيــم: »املؤمــن املخلص للهَّ مــن أطيب النــاس عيشــًا، وأنعمهــم بااًل، 
وأشرحهم صدرًا، وأسرهم قلبًا، وهذه جنة عاجلة قبل اجلنة اآلجلة« أهـ

. وقال رحمه للاهَّ : »القلب إذا امتأل بيشء لم يبق فيه متسع لغريه«. فامأله حبب للاهَّ

قال حيىي بن أيب كثري: )نظرنا فلم جند شيئ�ًا يتلذذ به املتلذذون أفضل من حب للاهَّ 
تعاىل وطلب مرضاته ( فكأن لسان احلال يقول:.

وهمــــوم وغمـــوم وأســــــــــــف كل محبوب سوى للاهَّ ســـــــرف  
ما خال الرحمن ما منـه خلــــــف كل محبــــوب فمنــــــه خلــــــف  

يقــول ابن القيــم : »من أعظم الظلــم واجلهل أن تطلب التوقري والتعظيم لك من 
الناس وقلبك خال من تعظيم للاهَّ وتوقريه . ما لم توقر للاهَّ ســقطت من عني  للاهَّ ؛ فال 
سقط وقارك وهيبتك من قلوبهم . وإن  جيعل للاهَّ لك يف قلوب الناس وقارًا وال هيب�ة، بل يخُ

وقروك مخافة شرك، فذاك وقار بغض ال وقار حب وتعظيم«.

من أعظم العطايا وأجزل الهبات أن يمن للاهَّ عليك بمحبة الناس والسبي�ل لذلك إال 
باإليمان والعمل الصالح.

أحد الشباب كان يعاين من تعلقه ببعض الفواحش، وكان جيد شدة يف تركها، حىت 
أذن للاهَّ بذهاب حبها من قلبه بســبب تدبره لقوله تعاىل – عن يوســف عليه السالم - 

چچ  چ     چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ      ڦ  ڦڦ  ڤ  زبڤ 
ڇ  ڇ ڇ ڇڍرب ]يوس�������ف:24[ فرجع لنفســه وقال : لو كنــت مخلصًا 
ألجناين ريب كما أنىج يوسف عليه السالم، ولم يمض وقت طويل حىت صار هذا الشاب 

أحد الدعاة إىل للاهَّ .                      

من أعظم أســباب العشــق إعراض القلب عــن للاهَّ واإلنســان ال يرتك محبوبا إال 
 ، بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه، أو خوفا من  مكروه؛ والقلب إذا ذاق طعم عبادة للاهَّ
واإلخالص له لم يكن عنده يشء قط أحلى من ذلك، وال ألذ، وال أمتع، وال أطيب، فتدبر 

چچ  چ     چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ      ڦ  ڦڦ  ڤ  زبڤ 
ڇ  ڇ ڇ ڇڍرب]يوسف:24[. فكن عبد للاهَّ مع للاهَّ  معظما للهَّ وال تب�ايل .
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• الفريضة الضائعة	

صالة الفجر يف املسجد هي مقياس حبك للهَّ عز وجل وتعظيمك إياه، الفجر امتحان، 
ا 

ًّ
بل أول امتحان يوضه كل منا صبيحة كل يوم، لينجح فيه من وثب من فراشــه صاف

قدميــه بني املصلــني، ويرجع باخليب�ة واخلســران من اختطفه الفــراش الدائف والنعاس 
اللذيذ، وما أقبح يوم بدأ بعصيان للاهَّ ومخالفة أمره.

انتب�ه: ال تتخلف عن صالة الفجر فعالمة محبتك للهَّ وتعظيمك له هو شهودك 
الفجر يف املســجد.  إخواين هل  نتكلم عن تارك الصالة الذي هو كافر مرتد خالد مخلد يف 
نار جهنم أو نتكلم عمن يرجها عن وقتها  الذي صالته باطلة وإن صالها ماليني  املرات 
أو عمــن يتخلف عن صالة الفجر  الذي هو منافق .إن كثــريًا من الناس اليــوم يصلون 
ولكن صالتهم للعصر مع غروب الشــمس وصالتهم للفجر مع طلوع الشمس !! فأين 
اإلســالم؟! وأين اإليمــان ؟! أين تلفظهم بال إلــه إال للاهَّ ؟! إن القلب ليتفطر ألمًا وحزنًا 
حني تدعو أحدهم إىل املحافظة على صالة اجلماعة يف املســجد وتؤكد على صالة الفجر 
مــع اجلماعــة فيجيب : إنين أصلى الفجر قبل طلوع الشــمس ! أهذا عمــل نقابل به للاهَّ 
تعاىل يوم القيامة يوم أن يســألنا عن الصغري والكبري واحلقري والعظيم ؟ ســبحان للاهَّ 
ســبحان للاهَّ ! مسلم يعجز عن خمس فرائض يف املسجد  أو يزعم أن  محبة للاهَّ وتعظيم 
للاهَّ هي غايت�ه ثم ين�ام عن الصالة أو من يضع الساعة املنبهة على وقت الدوام أما صالة 
الفجــر فــال يلقــي لها باال وال شــأنا وال اهتمامــا فأي ديــن وأي عبودية وأي إســالم  عنده 
ســبحان للاهَّ إين وللاهَّ ألعجب ممن هذه حاله  كيف يكون مآله ؟ فأين العبادة اليت خلق 
من أجلها  كيف يطلب اجلنة وقد ضيع عمود الدين وعنوانه مثل هذا يذوب القلب  من 

كمد إن كان يف القلب إسالم وإيمان .                               

كـــم مصــبح تــــــراه ال يمســـــي حافظ على صلواتـــك اخلمـــس  
عل أن تمحو ما كــــان باألمـــــس واستقبل اليوم اجلديــد بتوبـــــة  

احذر الس��هر وعليك بالتبكري يف النوم : على املسلم أن ين�ام مبكرًا، ليستيقظ نشيطًا 
لصالة الفجر، وأن حيذر السهر الذي يكون سبب�ًا يف تث�اقله عن صالة الفجر مع اجلماعة. 
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إخواين إن النوم يف أول الليل فيه خريات وبركات، وإن راحة اجلسد وحصول السعد 
، هكذا كان ليله بأيب هو وأيم  متحقق ملن نام يف أول الليل وأخلد، مقتدًيا بالنب محمد 
صلوات للاهَّ وسالمه عليه، فأين االهتداء واالقتداء؟ حقًا إن الناس يتفاوتون يف احلاجة 
فرض على  إىل النوم، ويف املقدار الذي يكفيهم منه، فال يمكن حتديد ســاعات معين�ة يخُ
الناس أن ين�اموا فيها، لكن على كل واحد  أن يلزتم بالوقت الكايف لنوم يســتيقظ بعده 
لصالة الفجر نشيطًا، فلو علم بالتجربة والعادة أنه لو نام بعد احلادية عشر لياًل مثاًل لم 
يستيقظ للصالة، فإنه ال جيوز له شرعًا أن ين�ام بعد هذه الساعة . وهكذا   لقد استمرأ كثري 
من الناس الســهر املحرم الذي أدى بأكرهم إىل تضييع صالة الفجر وخروجها عن وقتها، 
وصار الذين يشــهدونها يف جماعة املســلمني يف املساجد أفراًدا معدودين محدودين، هم 
الرجال هم الرجال وعيب�ا وعارا أن تقول ملن يتخلف عنها رجال  وأصبح هذا الســهر أمًرا 
عادًيا وطبعًيا ال تنكره أكر القلوب. يا مسلم احذر أن تطوي الليايل عمرك طًيا طًيا وأنت 
يف لهوك وسهوك ال تزداد إال غًيا، واعلم أن اللحظات واخلطرات واللفظات واخلطوات 
كلها مكشوفة ال يفى على للاهَّ منها يشء، وأصخ السمع لقول املصطفى : )ما من 
قوم يقومون من مجلس ال يذكرون للاهَّ تعاىل فيه إال قاموا عن مثل جيفة حمار وكان 
عليهم حسرة( أخرجه أبو داود وقوله : )ما جلس قوم مجلًسا لم يذكروا للاهَّ تعاىل فيه 
ولم يصلوا على نبيهم فيه إال كان عليهم ترة، فإن شــاء آخذهم به وإن شاء عفا عنهم ( 

. أخرجه أحمد فإذا كان هذا شأن الغافل عن ذكر للاهَّ فكيف باملنهمك يف معصية للاهَّ

أيها املسلمون: ساعات األسحار ساعات توبة واستغفار وتضرع وانكسار، يقول  
 : )يزنل ربن�ا تب�ارك وتعاىل كل ليلة إىل سماء الدني�ا حني يبقى ثلث الليل اآلخر، يقول: 

من يدعوين فأستجيب له، من يسألين فأعطيه، من يستغفرين فأغفر له( ]متفق عليه[. 

أيها املسلمون، أيليق بمسلم أن يقيض هذه األوقات اجلليلة فيما يسخط للاهَّ .

أيها األولياء واآلباء، اتقوا للاهَّ فيمن حتت واليتكم من األهل والنسوان وسائر اخلالن 
النصح النصح لهم والوعظ والتذكري فإن الذكرى تنفع املؤمنني وإياكم واإلهمال، فإن 

نت�اجئه اخلسران زب ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی   ی ی ی  رب ]المزمل:19[ .
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- ال بــد من االســتعانة على القيام للصــالة باألهل والصاحلني، والتوايص يف ذلك 
فعلى املسلم : أن يويص زوجته مثاًل بأن توقظه لصالة الفجر، وأن تشدد عليه يف ذلك، 
رهقًا، وعلى األوالد أن يستعينوا بأبيهم مثاًل يف االستيقاظ، فينبههم  مهما كان متعبًا أو مخُ

من نومهم للصالة يف وقتها.

- اســتخدام وســائل التنبي�ه، ومنها الســاعة املنبهة، ووضعها يف موضع مناســب، 
فبعض الناس يضعها قريب�ًا من رأسه فإذا دقت أسكتها فورًا وواصل النوم، فمثل هذا 
جيب عليه أن يضعها يف مكان بعيد عنه قلياًل، لكي يشــعر بها فيستيقظ، ومن املنبهات 

ما يكون عن طريق الهاتف.

- أال يضبط املنب�ه على وقت متقدم عن وقت الصالة كثريًا، إذا علم من نفســه أنه 
إذا قام يف هذا الوقت قال لنفسه : ال يزال معي وقت طويل، فألرقد قلياًل .

لقد حمل اإلخالص والصدق بعض احلريصني على الطاعة على اســتعمال وسائل 
عجيب�ة تعينهم على االســتيقاظ تدل على اجتهادهم وحرصهم وتفانيهم، فمن ذلك أن 
أحدهم كان يضع عنده عدة ســاعات منبهة إذا نام، ويجعل بــني موعد تنبي�ه كل واحدة 
واألخرى بضع دقائق، حىت إذا أطفأ اليت دقت أواًل دقت الثاني�ة بعدها بقليل وهكذا، وكان 
أحدهم يربط يف يده عند النوم خيطًا، ويدليه من نافذة غرفته، فإذا مر أحد أصحابه ذاهبًا 

إىل املسجد جذب هذا اخليط فيستيقظ لصالة الفجر.

وال ينبغي للمســلم أن يســتكر ما يدفعه مقابل هذا التنبي�ه، فإن هذه نفقة يف سبي�ل 
، وأن االستيقاظ إلجابة أمر للاهَّ ال تعدله أموال الدني�ا. للاهَّ

- أن تعزم عزما أكيدا وتعقد الني�ة على أن تــؤدي صالة الفجر جماعــة، ألن النائم 
كامليت فال يدري هل يســتيقظ أم تقبض روحه وهو نائم ؟ ومن لم ينو أداء صالة الفجر 

جماعة ومات فبئست امليت�ة .يا من تركت صالة الفجر احمد للاهَّ أنك ال زلت حيًا.

قال   )من صلى الصبح فهو يف ذمة للاهَّ فال يطلبنكم للاهَّ من ذمته بيشء فإن من 
يطلبه من ذمته بيشء يدركه، ثم يكبه على وجهه يف نار جهنم( ]رواه مسلم[ .                                                                                 

لــو قيل ألحدهم إن عملك يدعوك قبل الفجر ســاعة ألعد نفســه  واســتعد وبذل 
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األســباب حىت يســتيقظ يف الوقت املحدد بل لو أراد ســفرا قبل الفجر الحتاط لنفســه 
وألح على أهله أن يوقظوه.  ولو وعد إنسانا فتأخر عليه حلنق وغضب فكيف موعد رب 
العاملني يلفه كل يوم  وال يب�ايل ولم نتكلم عن هذا املوضوع إال أنا نرى صبي�انا صغارا ال 

تتجاوز سنهم العاشرة يشهدون معنا الفجر فهل يغلبك أطفال صغار . 

وأنت يا من تقول  الناس معذورون يف التخلف عن صالة الفجر  والنوم عذر والنوم 
غالب وســلطان جائــر   وللاهَّ غفور رحيــم وللاهَّ يهديهم  أقول ألصحاب هذه   املقوالت 

اخلاطئة وأمثالهــم زب ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃچ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ رب ]النساء:108[ .

مسئوليتن�ا جتاه أوالدنا؛ ال تغفل عن أوالدك تعليما وعناية ورعاية واهتماما وتربي�ة إسالمية

فأنت مســئول عنهم ويف احلديث : ) إن للاهَّ سائل كل راع عما اســرتعاه حفظ أم 
ضيع(  ]الرتمذي[  ويف حديث آخر: ) ما من عبد يسرتعيه للاهَّ رعية يموت يوم يموت وهو 

غاش لرعيت�ه إال حرم للاهَّ عليه اجلنة ( ]البخاري ومسلم[ .

اغرس فيهم روح مراقبة للاهَّ  واخرت لهم القرين الصالح واحفظهم عن كل ما يصد 
، بعض اآلباء يدع قنوات الســوء بأيدي أهله وبني�ه  كأن األمــر ال يعني�ه   عن طاعة للاهَّ
وهو يعلم أنها تنوء بالسوء  وربما خادع نفسه  بأنه يثق بهم وبئس تلك القنوات جالبها 
والناظــر إليها فاحرص علــى تربيتهم وتوجيههم لما يعينهم على االســتقامة على طاعة 
للاهَّ  وإذا شعرت بامللل من جراء كرة أمرك أهل بيتك بالصالة، وإيقاظهم لها - خصوصا 

صالة الفجر – فتذكر قولــه تعــاىل : زب ۓ ۓ    ڭ    ڭ  ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ 
ۈٴۇ ۋ ۋ     ۅ رب ]طه:132[ ، ففي ذلك أعظم دافع للصرب واالحتساب، وطرد 

امللل  وتذكر عاجل األجر ومآل الصرب بعد ذلك يف اآلية : زب ۓ ۓ    ڭ    ڭ  
ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ     ۅ رب ]طه:132[ .

انتب�ه انتب�ه: يا من يشــتكي ويتوجع من شرور إحن شبهات شهوات مغريات فنت 
محن عليك باحلــل النافع والعالج الناجــح الناجع  الرفقة الصاحلة فــاللهَّ أمر نبي�ه  

أن يصرب نفســه معهم فيقول لــه : زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  
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ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ 
ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ رب]الكه�������ف:28[ فكيف يب أنا وأنت مــا أحوجنــا للرفقة 
الصاحلــة  ويف احلديــث  ) ال تصاحب إال مؤمنا وال يأكل طعامك إال تقــي ( أبو داود 

والرتمذي . واحلذر كل احلذر أن تكون أو أحد أوالدك ممن يقول يوم القيامة : زب ڻ 
ۀ  ۀ   ہ    ہ ہ ہ رب ]الفرقان:28[كما قيل »الصاحب ساحب« و»بداية الغريق 
مجرد صديق«  واملجالس مجانس ومن جالس جانس . أخربين من تصاحب أخربك من 
أنت  صاحب األخيار فبهم تعرف  وللاهَّ باللهَّ وتاللهَّ ربما جلسة واحدة مع األشرار تدمر 

حياتك وتقيض على مستقبلك فتخسر الدني�ا واآلخرة.

إياك وكل جليس ال تصيب منه خريًا  ومن حكمة الشعراء :

وال تصحب األردى فرتدى مع الردي إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم  
.   .   .

يمر به على جيــــف الكـــــــــالب رب لــــه دليـــــــــــاًل    ومن يكن الغخُ
قصة وموقف: كان شاب مع الصاحلني ثم تركهم بدأ يقصر يف أمور دين�ه ويف يوم من 
األيام كان مسافرًا  للتزنه، ويف الطريق  انقلبت السيارة ثم كان اإلنعاش ثم مات جاء اخلرب 
املحزن إىل أهله إىل زمالئه .. صلوا عليه، حمل إىل القرب  وضع يف قربه، فاللبن�ات  فالرتاب  
لن يرجع  ذرفت الدموع  حزنت القلوب  حينها جلس أحد الصاحلني وهو صديقه األول 
عند قربه مطأطأ رأســه يدعو له . أيها الشاب احرص أن تلحق باألخيار  الذين ينفعوك 
حىت بعد موتك بدعائهم لك . احلق بهم وصاحبهم واصرب معهم حىت تاليق ربك فحينها 
يقال لك  زب ں ں ڻ ڻڻرب ]الرعد:24[   أكرر وأعيد صحبة الصاحلني بلســم قلب 

إنها للنفوس أعظم رايق.

وتأمل قول للاهَّ تعاىل  : }زب ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ       ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ    ڭ ڭ ڭ ڭۇ 
ىىرب  ې  ې    ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ 
]هود:42-43[  ، إن سلوك طريق املؤمنني ومجالستهم، واالحنياز إليهم هو سبي�ل النجاة 
احلقة ؛ ألنهم يف كنف للاهَّ وعنايت�ه، حىت وإن تقاذفتهم الفنت، وكانت أســبابهم يسرية، 
كســفين�ة من خشب يف أمواج كاجلبال، كما أن سلوك طريق الكافرين واملنافقني 
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واالحنياز إليهم هو سبي�ل الهالك، حىت وإن توفرت لهم األسباب المادية املنيعة كاجلبال 
يف علوها وصالبتها .

جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ     ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  زب   : وقولــه 
حب  خب مب ىب يب جت حت خت  مت ىت  رب]األنع�������ام:68[ ، فمجالســة 
الفســاق تبعث على مســارقة طباعهــم ورديء أخالقهم، وهــو داء دفني قلمــا يتنب�ه له 
العقالء فضال عن الغافلني، إذ قل أن جيالس اإلنســان فاسقا مدة -مع كونه منكرا عليه 
يف باطنه- إال ولو قاس نفســه إىل ما قبل مجالسته لوجد فرقا يف النفور عن الفساد؛ ألن 
الفساد يصري بكرة املباشرة هين�ا على الطبع، ويسقط وقعه واستعظامه. ]أبو حامد الغزايل[ .

 وقوله تعاىل :زب ڑ ڑ  ک کک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ
ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀرب]الكهف:18[.

إذا كان بعض الكالب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبتــ�ه ومخالطتــه الصلحاء 
واألولياء - حىت أخرب للاهَّ تعاىل بذلك يف كتابه – فما ظنك باملؤمنني املوحدين، املخالطني 
املحبني لألولياء والصاحلني ؟ بل يف هذا تسلية وأنس للمقصرين، املحبني للنب وآله خري.

رب  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں    ں  ڱ   ڱ  زب   : وجــل  عــز  وقولــه 
]الزخرف:67[، قال احلســن البصري : استكروا من األصدقاء املؤمنني ؛ فإن الرجل منهم 

 يشفع يف قريب�ه وصديقه، فإذا رأى الكفار ذلك قالوا زب ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭۇرب
]الشعراء:100-101[  ، أعد النظر يف أصحابك واعلم أن الصاحب ساحب واألخالق تعدي  
وأن ) املــرء على دين خليله (  صاحب األخيار جتد لديهم املتعة واألنس والســرور وزوال 
الهمــوم مع ما أعده للاهَّ للمتحابــني فيه.. أما علمت أن املتحابني يف للاهَّ حتت ظل عرش 
الرحمــن يــوم ال ظل إال ظله  أما ســمعت باحلديث القديس الــذي رواه الرتمذي وأحمد 

)قال للاَّ عز وجل : املتحابون يف جاليل على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء( . 

أما صديق السوء فهو شؤم عليك يف الدني�ا واآلخرة وهو رأس كل بلية، وسبب كل شر . 
عرف به يف الدني�ا فيقال صاحب فالن وصديقه . عن املرء  أال يكفيك من شؤمه وعاره أنك تخُ
ال تسأل وسل عن قرين�ه    فكل قرين باملقارن يقتدي كم رأين�ا وللاهَّ من الشباب الطيبني من 
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طالب احللقات وغريهم ممن حتولوا عن طريق الصالح واالستقامة إىل طريق االحنراف 
والغواية بســبب أصدقاء السوء .أال يكفيك ما تشعر به معهم من ضعف اإليمان، ورقة 
، ثم بعد ذلك العداوة والرباءة منك يوم  الدين، والسكوت عن املنكر، واملداهنة يف دين للاهَّ

القيامة زب ڱ ڱ  ں ں   ڻ ڻ ڻ ڻ رب ]الزخرف:67[ .

انتب�ه : احلذر احلذر من  السفر إىل بالد الكفر والعهر : عجبت  ومايل ال أعجب والعجب 
ال ينقيض ممن يشرتي الشقاء والعيشة البهيمية يشرتيها بل يذهب إليها بنفسه وماله 
ووقته وفلذة كبده فزيج بهم إىل شقاء وهالك وذلك هو اخلسران املبني  ذلك ما اعتاده 
بعض الناس أن يقضوا إجازاتهم يف رحالت وســفريات إىل شــواطئ األنهار والبحار ويف 
بالد الكفار أو يف بالد تشبهها وإن كانت تسىم إسالمية أو عربي�ة وقد يصطحب أولئك 
النــاس عوائلهــم من نســاء ومراهقني ومراهقات بل بعضهــم يصل به األمر إىل إرســال 
أوالده وبن�اته إما بدعوى ســياحة أو نزهة أو تغيري جو أو بدعوى أخرى مماثلة وينفقون يف 
ذلك األموال واألوقات الطائلة وهذا هو الشــقاء العظيم  بل بعضهم حيجز تذاكر السفر 
قبل اإلجازة واالمتحان بمدة خشــية ماذا ؟ خشية أن يفوته الركب والرفقة وأي ركب يا 
ترى إنها ركب الفتن�ة والفساد وإنن�ا أيها املسلمون نذكر بعض املفاسد واألخطار بإجياز 

على أنها ال حصر لها غري أن من أبرزها السفر إىل بالد الكفر  زب ڳ ڳ ڳ      ڱ ڱ   
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہہ رب ]هود:113[.

واليت نهانا النب  عن اإلقامة بها بل برئ  من مسلم  يقيم بني ظهراين املشركني  
: )أنا بريء من كل مسلم يقيم بني ظهراين املشركني، ال تراءى نارهما( ]سنن  قال 
الرتمذي[.  وكذا السفر بال محرم عند البعض ومثله التساهل يف احلجاب بالنقص منه 

أو نزعه بالكلية وكذا رؤية املنكرات كالعري واالختالط بني اجلنسني واملناظر املخزيات 
ورؤية الكفر باللهَّ ورســوله وانتهاك محارم للاهَّ وغري ذلك من مواخري زنا وحانات خمور 
ومخاطرة بالنفس بتعريضها ملواطن الهلكات  فضال عما حييط باملرء من أخطار لصوص 
القلوب ولصوص اجليوب واإلنسان وللاهَّ ال يأمن على نفسه هناك بل حاميها حراميها 
ومما ينتشر بني أولئك يف تلك البالد من أمراض معدية قذرة خبيث�ة وأوبئ�ة مستعصية 
مهلكة وهي أمراض تنتشر عدواها بإذن للاهَّ من جالس املصاب أو مس يشء من جسمه 
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أو مجرد استنشــاق هــواء فيه مرض ايــدز أو هربس أو زهري أو ســيالن واملصابون بها يف 
تلك الديار كر وهناك أمراض وأوبئ�ة وفريوسات مختلفة  وسرطان  وباليا خطرية جدا 
هواء أو بسبب الطعام أو الشراب وربما ال تظهر أعراض املرض  تنتقل  بسبب تنفس للهَّ
إال بعد سنوات فال يظن من رجع من تلك البالد ولم حيصل له يشء أنه جنا ال وللاهَّ  ال وللاهَّ 

. ال وللاهَّ

 فاملســافرون للخارج أكر الناس أمراضا بل هم لها حاملون  ولكن ال يشعرون  وقد 
يؤىت بهم معلبني  خشــية انتشار عدواهم وال حل وال عالج لهم بل املوت منتظر لهم وقد 
تقرر أن أحد األسباب املوقعة يف تلك األمراض هو السفر إىل البالد اإلباحية يف الشرق أو 
الغرب وماذا يف تلك البالد إنه الكفر واإلحلاد واإلباحية والفساد يذهب بشهادة  ال إله 
إال للاهَّ  ويأيت بشــهادة الشيطان وكل هذه مفاسد خطرية تكفي واحدة منها لقوم يعلمون 
ناهيكم عن البعد عن جو اإليمان وطاعة للاهَّ فال أذان يســمع وال قرآن يتلى وال ذكر للهَّ 
إال ما شــاء للاهَّ وال هيئ�ة تنكر وتغري ومن دعته محبت�ه للهَّ إىل أن يؤدي فريضة للاهَّ وعمود 
الدين فعلى استحياء أو ختوف أو يف أماكن صخب يتعسر معها معرفة القبلة أو وقت 
الصالة وأما ندرة الطعام احلالل الطيب فحدث وال حرج فلحم خنزير وحلم كالب وخمر 

وميت�ة ومسكر وخبيث ومحرم منتشر كاشتهار الرز واخلزب عندنا .

ماذا يف تلك البالد أخطار إجرام فســاد احنالل انتحار انتهاك أعراض شــقاء حسرات 
حوادث بل واألدهى واألمر من هذا كله خطورة ذلك على عقيدة ودين أوالدنا شبابن�ا أطفالنا 
هو واإلحســاس بأن ما عند أولئك الكفرة الفجرة   فتي�اتن�ا بما يعلق يف أذهانهم من حب اللهَّ
خري مما عندنا وأنهم خري منا يعيشــون عيشة احلرية يف حضارة وتقدم وأنن�ا نعيش يف أجواء 
الكبت واملحاصرة وقيد احلرية وأمثال ذلك أضعاف مضاعفة فريجعون إىل بالدنا فيذمونها 
وحيتقرونها وينقدونها وحياربون مبادئ دينن�ا وفيها من احلشــمة واألخالق والعفاف وهذه 
قاصمة الظهر وضياع العمر من إعجاب أوالدنا بالكفار ومبــادئ الكفر وأهل الدعر والعهر 
والنكر وهذا هو الكفر والردة عن اإلســالم  إخواين ولو لم يكن من مساوئ السياحة يف تلك 
البــالد إذا لم يقرتف ذنبــ�ا ولم يعمل جرمــا إال أن يذهب بنفســه وذويه إىل الســوء وأرض 
املعايص والكفر باللهَّ فال يدري أيتم له يف بالد اإلســالم أم يف بلد الكفر والضالل أو يف جو 
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هو والعبث زب ائ ەئ ەئ   وئ وئ ۇئ  الطاعة واإليمان أم يف جو املعصية وأماكن اللهَّ
ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی  ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب     حب 
خب مب ىب  رب]لقمان:34[واألعمــال باخلواتيم ومن مات فقــد قامت  قيامته والعبد 

يبعث على ما مات عليه نسأل للاهَّ حسن اخلاتمة وللاهَّ يقول: زب ڳ ڳ ڳ      ڱ ڱ   
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہرب ]هود:113[.

 إخواين تكر يف هذه األيام الدعوة والدعايات واإلعالنات إىل السياحة اخلارجية إىل 
بالد الكفر والفجور أو بالد يكر فيها الفســاد وتقرن هذه الدعوة باإلغراءات الكاذبة من 
رخص األســعار وقلة التكاليف وطيب الهوى واملقام وتوفر املتعة واألنس وكذبوا وللاهَّ 
وافرتوا وقالوا منكرا من القول وزورا فلنحذر من هذه الدعوات األفاكة اآلثمة امللعونة 
وعلى مســئول اإلعالم مرئي�ا كان أو مســموعا أو مقــروءا أال جيعلوا ألصحاب الدعوة 
للسياحة يف اخلارج مكانا يف وسائل اإلعالم فال حيققوا مطالبهم باإلعالن عن دعواتهم 
فيها حىت يسلم الناس من اإلغرتار بدعواتهم فإن ذلك من باب التعاون على الرب والتقوى، 

وال تكتب بكفك غري يشء يسرك يف القيامة أن تراه.

واستمع إىل هذه الفتوى سائل يقول ما حكم السفر إىل بالد الكفار وحكم السياحة 
هناك أجاب على هذا الســؤال فضيلة الشيخ ابن عثيمني بقوله: ) السفر إىل بالد الكفار 
ال جيوز إال بث�الثة شــروط األول : أن يكون عند اإلنســان علم شرعي يدفع به الشبهات 
»فال ينخدع بمذاهب الكفر والضالل واألفكار الهدامــة ويزيغ ويهلك« الثــاين : أن 
يكون عنده دين يمنعه من الشهوات »فال يدنس عرضه أو ينتهك احلرمات« الثالث 
: أن يكون محتاج إىل ذلك أي حاجة ملحه وضرورة قصوى فإن لم تتم هذه الشروط ال 
جيوز السفر إىل بالد الكفار لما يف ذلك من الفتن�ة أو خوف الفتن�ة وفيه إضاعة للمال ألن 
اإلنسان ينفق أمواال كثرية يف هذه األسفار أما إذا دعت احلاجة إىل ذلك لعالج أو تلقي علم 
ال يوجد يف بلده وكان عنده علم شرعي ودين أي رجل صالح على ما وصفنا فهذا ال بأس به 
أما الســفر للسياحة يف بالد الكفار فهذا ليس حباجة وبإمكانه أن يذهب إىل بالد إسالمية 
حيافظ أهلها على شعائر اإلسالم وبالدنا اآلن احلمد للهَّ أصبحت بالدا سياحية يف بعض 
املناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقيض زمن إجازته فيها (. أ هـ ]املجموع الثمني – 1 / 49، 50 [ . 
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سؤال: ما حكم إقامة الطلبة املبتعثني يف بالد الكفار؟ حنن طلبة مسلمون ندرس يف 
أمريكا لفرتات ترتاوح ما بني ستة أشهر وأربع سنوات وجئن�ا للدراسة هنا بمحض إرادتن�ا 
- أي لسنا مبتعثني من أي جهة - والدراسة هنا يف أمريكا ال ختتلف عن الدراسة يف بالدنا 
سوى باحلصول على اللغة اإلجنلزيية، فما حكم جلوسنا يف هذه البالد للدراسة ؟ جزاكم 

للاهَّ خريًا  .

 اجلواب: احلمد للهَّ من كان منكم لديه علم وبصرية بدين للاهَّ يمكنه أن يدعو إىل للاهَّ 
ويعلم الناس اخلري ويدفع الشبهة عن نفسه ويظهر دين�ه بني من لديه من الكفار فال 
حرج عليه ؛ ألن إقامته واحلال ما ذكر وتزوده  من العلم الذي حيتــاج إليه ينفعه وينفع 
غــريه، وقد يهــدي للاهَّ على يديــه جمعًا غفــريًا إذا اجتهد يف الدعوة وصــرب وأخلص الني�ة 
للهَّ ســبحانه وتعاىل، أما من ليس عنده علم وبصــرية، أو ليس عنده صرب على الدعوة، أو 
، أو ال يستطيع إظهار دين�ه بالدعوة إىل توحيد للاهَّ  ياف على نفسه الوقوع فيما حرم للاهَّ
والتحذير من الشرك به وبي�ان ذلك ملن حوله فال جتوز له اإلقامة بني أظهر املشركني ؛ 
: ) أنا برئ من كل مســلم يقيم بني أظهر املشركني ( ولما عليه من اخلطر  لقول النب 
يف هذه اإلقامة، وللاهَّ ويل التوفيق . ]كتاب مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ العالمة ابن باز 

رحمه للاهَّ . م/9 ص/401 [ أهـ.

تنبي�ه مهم : ال ينبغي ملن ليس عنده علم شرعي أن يدخل على مواقع الكفر اليت تثري 
الشــبهات حول رسالة اإلسالم ألن هذا قد يؤدي بالداخل إليها إىل الشك والكفر والعياذ 

، ويصري له نصيب من قــول للاهَّ تعاىل: زب ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ  باللهَّ
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ   پ 
ٹ ٹٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ رب ]البق�������رة:257[ ، أي من نور البين�ات إىل ظلمات 
الشكوك، ولذا قيل : إن هذه اآلية نزلت يف قوم ارتدوا عن اإلسالم. واجلاهل إذا عرضت 
عليه شبهة قد تستقر يف قلبه ويصعب عليه ردها فيكون قلبه كاإلسفنج إذا تشربت 

شيئ�ا استقر فيها .

قال ابن قّيم اجلوزّية - رحمه للاهَّ تعاىل - :  ) لّما تكاثرت علّي اإليرادات وتواردت علّي 
َوّصيًا وناِصحًا  الشبهات، فَزْعتخُ إىل شيخنا أيب العّباس أستنصحهخُ وأسرتشده، فقال يل مخُ
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هات ِمثَل اإلسفنجـــــة فيتشّربها، فال  َحّذرا : ال جتعل قلبك لإليرادات والشبخُ َبّين�ًا ومخُ ومخُ
صّمتة تمّر الشــبهات بظاهرهـا وال تســتِقّر  ينَضح إاّل بهــا، ولكن اجعله كالزجاجـــــة المخُ
رُّ  ــْبَهــــــٍة َتمخُ ّل شخُ فيها، فرياهـــــا بصفائه ويدفعها بصالبتـــه، وإاّل فإذا أْشَرْبَت قلبَك كخُ
خُ بيشء بعَد اإلســالم ِمثَل ما  ِ ما نفعين للاهَّ عليهــــــا صار َمَقّرًا للشــبهــات(. قال : )فوللاهَّ

نفعين بنصيحـة شيِخ اإلسالم( ]مفتاح دار السعادة1/ 443[.

أما عن الفريضة املضيعة  احلجاب الشرعي فحدث ول حرج : اعلم أن جمال املرأة 
وكمالها بل حياتهــا ووجودها وللاهَّ وباللهَّ وتاللهَّ إنما هو بإيمانها وحيائها وعفتها وحجابها 
وإذا فقدت ذلك فعليها السالم من أجل ذلك اهتم اإلسالم باملرأة وأوجب عليها احلجاب 
حفاظا وكرامة وصيانة فاحلجاب الشــرعي عبادة وفريضة شرعية  واجبة  كوجوب 
الصالة والصوم ليس عادة أو عرف أو تقاليد لبلد دون أخرى ولقوم دون غريهم إذا كانت 
يف هذه البالد لبســته وإذا خرجت منه نزعته وخلعته أذكرها بقول النب   ) اتق للاهَّ 

حيثما كنت ( ]أبوداود وأحمد والرتمذي واحلاكم[ .

وأقــول: العــادات والتقاليد والعرف إذا خالفت الشــريعة فليس لهــا إال أن توطأ  
باألقــدام  وال يلتفــت إليها وال عــربة بها فليتنبــ�ه لهذه املســألة فإنها خطــرية جد خطرية 
وأي قول يالف الكتاب والســنة فحكمه كذلك ال عربة به مطلقا واملسلمة تلزتم جبميع 
شرع للاهَّ من صالة وزكاة وصوم وحجاب  وزواج وأخالق أما أن تأخذ البعض وترفض 

البعــض فاللهَّ حكم على من فعل هذا بقولهزب ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ  ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   
ڄ ڄ  ڃڃ ڃ ڃ چ چ  چچ ڇ ڇ ڇ ڇ 
گ    گ  ک  کک   ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ      ڍ  ڍ 
گ گ ڳ رب ]البقرة:85[ ، واحلجاب الشرعي هو  حتجب املرأة بكليتها فال عني 
تطرف وال قدم تظهر وال كف يكشف احلجاب منع النساء من االختالط بالرجال على 
أي حال يف املســجد يف البيت احلجاب الشــرعي يقتيض عدم التربج عدم الســفور عدم 
إبداء الزين�ة عدم التعطر إذا خرجت من بيتها عدم اخللوة بأجنب ولو طبيب�ا أو شيخا تقيا 
ورعا حيفظها القرآن  عدم ســفرها بدون محرم حىت يف حجها لبيت للاهَّ وإذا لم جتد محرما 
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فتنيب من حيج عنها إىل هذه املزنلة بلغ من محافظة اإلسالم على املرأة وكرامتها وعفتها  
ومنعها من كل ما يسبب افتت�ان الرجال بها فجعل القوامة للرجال لئال يبت�ذلن ويتلطن 
بالرجال وجعل البيت هو جنتها ولم يلزمها بالنفقة أو الكسوة أو املهر أو السكن بل جعل 

الرجل هو القائم بذلك كله واملرأة جعلها مربي�ة أوالدها جنتها بيتها 

 من شروط احلجاب الشرعي  :-  

استيعابه جميع بدنها حىت وجهها وكفيها وقدميها .- 1

أال يكون ضيقا حبيث حيجم ويفصل اجلسم .- 2

أال يكون رقيقا فيصف أو يشف ما حتته .- 3

أال يشبه لباس الكافرات .- 4

أال يشبه لباس الرجال .- 5

أال يكون زين�ة يف نفسه .- 6

7- أال يكون مطيب�ا وال مبخرا.                                                                  

فهذه شــروط ثابت�ة يف الكتاب والســنة وآثار سلف األمة وإليك آيات للاهَّ اليت 
أنزلــت على أفضــل األمة وأتقاها وأخريهــا وأنقاها يقول تعــاىل زب ک ک   گ 
ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻڻ   ڻ 
ے ۓ   ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ     ۇ ۇ  ۆ    ۆ ۈ ۈ  ٴۇ    ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ  ې ې ې ې  ى ى    ائ  ائ ەئ ەئ وئ 
ی  ی  ی  ی    ىئ   ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ     ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ   وئ 
زب ڱ ں ں ڻ  ويقــول تعــاىل  ]الن�������ور:31[  جئ حئ مئ ىئ  رب 
ۓ  ۓ   ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ 
ڭ ڭ ڭ رب ]األح�������زاب:59[. واخلمار واجللباب هــو ما تضعه املرأة على رأســها 
ووجههــا وصدرهــا واملراد به الغشــوة  واملقصــود به وجوب تغطية الوجــه - وهذه أمنا 
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عائشــة ريض للاهَّ عنها  الصديقة بنت الصديق  ريض للاهَّ عنها وعن أبيها تروي موقف 
املؤمنــات يف زمانهــا يوم نزلت آية احلجاب فعن صفية بنت شــيب�ة قالــت : بينما حنن 
عند عائشة فذكرن نساء قريش وفضلهن فقالت عائشة إن لنساء قريش لفضال وإين 
وللاهَّ ما رأيت أفضل من نساء األنصار وال أشد تصديقا لكتاب للاهَّ وال إيمانا بالتنزيل 
لما نزلت ســورة النور زبں ڻ ڻ ڻڻ  رب ]الن�������ور:31[ انقلب رجالهن إليهن 
يتلــون عليهن ما أنزل للاهَّ منها يتلــو الرجل على امرأته وبنت�ه وأختــه وعلى ذي قرابة فما 
منهن امرأة إال قامت إىل مرطها املرجل فغطت رأسها به تصديقا وإيمانا بما أنزل للاهَّ من 
كتاب  حىت املحرمة وهي تصلي أو تطوف جيب عليها أن تغطي وجهها لقول عائشة ريض 
للاهَّ عنها ) كان الركبان يمرون  بن�ا وحنن محرمات مع رسول للاهَّ  فإذا حاذونا سدلت 
إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا  كشفناه (  ]أخرجه أحمد وأبو داود وابن اجلارود والبيهقي 

وابن ماجه وقال األلباين سنده حسن يف الشواهد واملتابعات[.

وإذا كانت املرأة ممنوعة من الضرب باألرجــل خوفا مــن االفتتــ�ان وممنوعة من 
ترقيق الصوت وتليينــ�ه زب ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ رب ]األح�������زاب:32[، زب گ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ     ں  ں  ڱ   ڱ    ڱ  ڱ  ڳ 
ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ    ےے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  
ىئ   ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ             ەئ  ائائ 

ی ی ی ی جئ حئ رب ]األحزاب:53[ .
مــن جر ثوبه خيالء لم ينظــر للاهَّ إليه يوم القيامة فقالت أم ســلمة ريض للاهَّ عنها: 
فكيف تصنع النســاء بذيولهن يا رســول للاهَّ ؟ قال : يرخني شربا قالت : إذا تنكشف 
أقدامهــن، قال : فريخين�ه ذراعا ال يزدن عليه ]الرتمذي[ ، وأيما امرأة اســتعطرت ثم مرت 
بقوم ليجدوا ريحها فهـي زاني�ة ]النسايئ[  . إذا كانت القدمان ال تكشف أوشم العطر منها 

فكيف برؤية الوجه ؟!!! 
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أقول :  من املعلوم عند كل عاقل أن الوجه هو مجمع املحاسن وإذا كانت املرأة حسناء 
فوجهها أبهى وأحســن عند الناظرين من كل زين�ة  عليها والناظر إنمــا ينظر إىل الوجه 
والفتن�ة غالبا تكون بالنظر إليه ال إىل احللية والثي�اب وإذا كانت املرأة مأمورة بسرت زينتها 
فالوجه أعظم زين�ة ألنه مجمع املحاســن وســبب االفتتــ�ان ويف احلديث عن النب  : 

)املرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان ( ]الرتمذي وانظر صحيح اجلامع )669([ .

ويف حديث أســماء ريض للاهَّ عنها ) كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل 
ذلك يف اإلحرام ( ]إسناده صحيح أخرجه احلاكم وصححه، ووافقه الذهب ) انظر اإلرواء 212/4( أخرجه 

ابن خزيمة يف صحيحه، وصححه األلباين يف جلباب املرأة املسلمة، صـ)1.7( رقم)5([  

وحديث عائشــة ) فعرفين حني رآين قبل احلجاب فاســتيقظت باســرتجاعه حني 
عرفين فخمرت وجهــي جبلبايب ( ]البخاري[ ،  وىف رواية أخرى)فســرتت وجهــي جبلبايب(.  

واخلمار هو ما ختمر املرأة به وجهها أي تغطيه فهل تريدون دليال أقوى من ذلك .

إن اإلســالم اهتم باملرأة اهتماما كبريا فبدين اإلســالم تراهــا  درة مصونــة  ولؤلؤة 
مكنونة يف حصن حصني وهذه نعمة عظيمة قد حســدها عليها أعداء للاهَّ وأعداء رسوله 
 وهذا مجرب فإن كل  ذي نعمة محسود ونتيجة إلهمال املرأة ألوامر ربها وخروجها 
عن شــريعة دينها وحبها تقليد غريها من غري املسلمات تورط كثري من املسلمات اسما 
والغافالت رسما ممن صارت آفة العصر ومصيبت�ه تربج وســفور واختالط  ولباس عار 
أو شبه عار، أين هن من قول للاهَّ ( وال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض )  األحزاب:32 
فكيف بمن تكشف وجهها وأين قول للاهَّ ( َوِإَذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُهنَّ ِمن َورَاء ِحَجاٍب َذِلُكْم 
َأْطَه�������ُر ِلُقُلوِبُكْم َوق�ُُلوِبِهنَّ ) األحزاب:53 وهذا يف عصر الصحابة واخلطاب للصحابة األتقياء  
األنقياء أصحاب اإليمان الذي تزول اجلبال وال يزتعزعون قيد أنملة أصحاب اخلشــية 
والتقى الذين زكاهم للاهَّ ورســوله   ) وإذا سألتموهن ( من هن إنهن أمهات املؤمنني 
الطاهرات العفيفات فكيف برجالنا ونســائن�ا املفرطني الغافلني مرىض القلوب إال ما 
رحم ريب يغلبهم هواهم ونفوسهم ويف زمن كرة الفتن�ة واملحنة والشرور ويف احلديث )ما 

تركت بعدي فتن�ة هي أضر على الرجال من النساء( ]متفق عليه[ .

وتأمل قول املوىل عز وجل زب ې ې ى ى ائائرب ]األحزاب:53[ .
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! ال يقل أحد إن االختالط، وإزالة احلجاب، والرتخص  فــال يقل أحــد غري ما قال للاهَّ
يف احلديث واملشــاركة بني اجلنسني أعون على تصريف الغريزة املكبوتة، .. إىل آخر 

املقوالت الضعاف املهازيل، ال يقل أحد هذا وللاهَّ يقول: زب  ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ  ې ېېرب ]األحزاب:53[  يقول هذا عن نساء النب  الطاهرات، وعن رجال الصدر 

األول ممن ال تتطاول إليهن وإليهم األعناق! ]يف ظالل القرآن [ .

زب ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی ی ی  ی جئ حئمئ ىئ 
يئ   جب   حب   خب مب رب ]النور:19[ .

يدخل يف ذلك دعوات ساقطة إلخراج املرأة من خدرها، وقد ينطلي على بعض ممن 
يف قلبه إيمان، فريى مع كرة الدعوات اآلثمة أن ال بأس بمزاولة املرأة أعماال يراها الرايئ 
ألول وهلة ال ضري فيها، وهي عند العارفني ذرائع للفاحشة وإشاعة لها  ]عبد العزيز آل الشيخ [ .

قــال تعاىلـ  يف شــأن بلقيــسـ  زب خت مت  ىتيت رب ]النمل:44[ ،  ففيه داللة على أن 
ثوبها كان طويال ساترا لساقيها، وهي من ؟! امرأة كافرة !

يف حني أن بعض املسلمات ـ ولألسف الشديد ـ  يتن�افسن يف خلع جلباب احلشمة 
واحلياء فيما يرتدين�ه من مالبس بال حياء وال خوف من للاهَّ ! أليس من املديم  للكبد املقطع 

لني�اط القلب أن تكون امرأة كافرة أكر حشمة وتسرتا من بعض نساء املسلمني ؟!! .

و بعضنا يقول : ال بأس بذلك أن تكشــف املرأة وجهها، ويقول بعضنا: الوجه فتن�ة 
فقط ال غري وليس حبرام كشــفه .  وأنا  أقول واســمعوها  مين مدوية صرحية: إين أجزم 
وأتيقن أنه ال يوجد عالم مهما كان يبيح كشف الوجه والكفني والقدمني  إذا لم تؤمن 
الفتنــ�ة وال قائــل اآلن بــأن الفتن�ة غري موجــودة بل إن الفتن�ة على قدم وســاق .  وضعف 
اإليمان. وكرة الوســائل اليت تؤدي إىل الفتن�ة يف  األســواق والقنوات الفاسدة فضال عن 
كرة املغريات واألزياء واملكاييج الساحرة اليت جتعل القبيحة الدميمة املشين�ة ملكة جمال 
- كما يقولون - وجتعل العجوز شابة والعطورات اليت تسلب العقل وتمرض الصحيح 
ومهمــا حيصــل من زين�ة وجمال وفتنــ�ة يف املرأة فالوجه هو أصل الزينــ�ة ومجمع اجلمال  
ومقياسه ومبدأ الفتن�ة ومنتهاها وإذا كان هذا الوجه  مزين�ا باملساحيق البيضاء واحلمراء 
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واألصباغ الزاهية فأدهى وأمر وأنكى وأشــر واملثريات يف هذه األيام  كثرية فحينئ�ذ تكون 
الفتن�ة أعظم واملحنة أكرب وما أدى إىل محرم فهو محرم بإجماع األمة إذن كشف الوجه 
محرم وال تقل بعد هذا كله :  بأن كشف الوجه أباحه العالم الفالين أو الشيخ الفالين أمام 
ما ذكرنا من نصوص صحيحة جلية صرحية ويف احلديث ) دع ما يريبك إىل ما ال يريبك (

ِإذا ِاحتـــاَج الَنهـــــارخُ ِإىل َدليـــــــــِل فهـــاِم َشـــيٌء  
َ
َوَليَس َيِصــحُّ يف األ

فحجاب املرأة املسلمة على ثالث درجات وهى:

1- احلجاب: وهو حجب املرأة وقرارها يف بيتها وعدم خروجها من بيتها إال لضرورة. 
وهو أعلى الدرجات.

2-اخلم��ار: وهو اذا خرجت املرأة من بيتها فعليهــا أن تغطى بدنها وأن تغطى وجهها 
كله وال يظهر منه يشء وهذا أقل من احلجاب .

3- النقاب: وهو إذا خرجت املرأة من بيتها فعليها  أن تغطي بدنها ووجهها مع إظهار 
عينها لرتى بها الطريق ويكون النقاب على قدر سواد العني . وليس بعد النقاب يشء 

سوى التربج .

أقول : أيها اإلخوة واألخوات هذا الكالم الذى ذكرناه ربما علمه كثري من الناس ألول 
مرة وذلك نتيجة قلة العلم الشــرعي .  وبعد كل هذا هل يمكن ألحد أن يقول لألخت 
املسلمة إلبس احلجاب ويجوز لها كشف الوجه والكفني؟!! انه لتعارض شرعي 

ولغوي وتعارض عقلي أيضا فكيف يقول لها احتجب واكشفي وجهك؟؟!!

إن هذا ليشء عجاب!!!!!!

وىف النهاية أوجه نصيحة ألخيت امللزتمة وأقول لها:

أختاه اصربي  وتوكلي على للاهَّ فإنك على احلق املبني وال يغرنك كرة املتساقطات 
وقلة امللزتمات فنحــن يف  زمان الغربــة الثاني�ة الذى أخربنا به املصطفــى  فقال: )بدأ 

االسالم غريب�ا وسيعود غريب�ا كما بدأ فطوىب للغرباء(  ]السلسلة الصحيحة )1273([ .

وحتقق قول الرســول  )يأيت على الناس زمان الصابر فيهم على دين�ه كالقابض 
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على اجلمر( ]الرتمذي وصححه األلباين. السلسلة الصحيحة 2/957 [ 
]من رسالة بعنوان: فصل اخلطاب يف الفرق بني احلجاب واخلمار والنقاب[

] وننصحك بهذه املراجع :»عودة احلجاب« ملحمد إســماعيل املقدم، و»املرأة بني 
اجلاهلية واإلســالم « ملحمد حامد الناصر وخولة درويش، و» يا فتاة اإلسالم اقريئ حىت 
ال ختدعي« لصالح البليهي، و»قضية حترير املرأة « ملحمد قطب، و»املرأة وكيد األعداء« 
لعبدللاهَّ وكيل الشــيخ، و»حكم اإلسالم يف توظيف املرأة« ألحمد عبدالعزيز احلصني، 
و» ما هكذا يكون احلجاب ألمة للاهَّ « نور املهدي، و»مآخذ اجتماعية على حياة املرأة 
العربي�ة « لنازك املالئكة  و»حراسة الفضيلة « للعالمة بكر أبو زيد  ورسالة احلجاب 
البن عثيمني ورسالتان مختصرتان األوىل : كلمة إىل أخيت املنتقبة أليب املنذر عبداللطيف 
ســيد محمد تقديم مصطفى العدوي ووحيد عبد السالم بايل، والثاني�ة : للفتي�ات حوار 

مع العقل لهند حمد الربيعة تقديم يوسف بن عبد للاهَّ األحمد [  .

وإين ألعجب ومايل ال أعجب من مســلمة موحدة تفتخر وتقتدي وتتشــبه بكافرة 
يهودية أو نصراني�ة أو مجوســية أو بوذية أو فنانة أو ممثلة أو راقصة داعرة ماجنة خالعة 
وترتك االقتداء بأسماء وسمية وحفصة وعائشة وأم سلمة وخدجية ريض عنهن !!                                                                                                 

وكانت النتيجة احلتمية املتوقعة والعاقبة واحلــال واملصري والمآل لمــا تقدم من 
سئي وخبث الفعال شرور وفنت وفساد فكم من جرائم ارتكبت وكم من أعراض انتهكت 
ومصائــب حصلت وهدم وختريب للبيوت وهتك ألعــراض حدثت وحنن على خوف 

وإشفاق ووجل من أن حيل بن�ا عذاب للاهَّ .

لمــاذا توصف املؤمنات املحصنات بـــ زب ڱ   رب ]النور:23[ ؟ إنه وصف لطيف 
ســد املجتمع الربيء والبيت الطاهر الذي تشب فتي�اته زهرات ناصعات ال  محمود، جيخُ
يعرفن اإلثم، إنهن غافالت عن ملوثات الطباع الســافلة .وإذا كان األمر كذلك فتأملوا 
كيف تتعاون األقالم الساقطة، واألفالم الهابطة لتمزق حجاب الغفلة هذا، ثم تتسابق 
وتتن�افس يف شــرح املعايص، وفضح األســرار وهتك األســتار، وفتح عيــون الصغار قبل 

الكبار ؟! أال ساء ما يزرون !! ] د . صالح ابن حميد [ .
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تذكر املوت وما بعده وال تغفل 

إن املوت حقيقة قاسية رهيب�ة، تواجه كل مخلوق  فال يملك لها ردًا  وهي تتكرر 
يف كل حلظة ويواجهها اجلميع دون اســتثن�اء  قال تعاىل: زب چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ 
ڌڌرب ]العنكبوت:57[   إنها نهاية احلياة واحدة فاجلميع ســيموت لكن املصري 
بعــد ذلك يتلــف زب  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ رب ]الش�������ورى:7[   ويف املوت عظة 
وتذكري وتنبي�ه وحتذير، وكفى به من نذير وكفى باملوت واعظًا واملوت ثم القرب أول منازل 
اآلخرة فكيف بن�ا أهملنا بني�انه وقوضنا أركانه ، وليــس بينن�ا وبني االنتقــال إليه إال أن 
: ) ما رأيت منظرًا إال والقــرب أفظع منه(  ]ابن ماجه[  وقال عليه  يقال: فالن مات قال 
الصالة والســالم: ) القرب أول منازل اآلخرة فمن جنا منه فما بعده أيســر منه ومن لم ينج 

منه فما بعده أشد منه ( ]ابن ماجه[ .

فارقت موضع مرقدي يومًا ففارقين السكون

القــــرب أول ليلـــة باللهَّ قل يل فيــــه مــا يكـــون

نظرة واحدة بعني البصرية يف هذا القرب وللاهَّ سوف تعطيك  حقيقة هذه الدني�ا فبعد 
العــزة وبعد األموال وبعد األوامر والنواهي  وبعد اخلدم واحلشــم وبعد القصور والدور، 

أهذه هي نهاية ابن آدم يف هذه احلفرة الضيقة املظلمة.

أيخ انظــر حلــال املــوىت وتأمل حالهم ومآلهم فو للاهَّ إنه ســيأتيك يوم مثــل يومهم، 
وسيمر عليك ما مّر بهم، أال فاعترب واستعد، وال تغفل وال تنس  مصريك ومآلك، فهل 
تصورت نفسك وأنت مكان هذا املدفون وللاهَّ إنها نعمة كبرية أن أعطاك للاهَّ العربة من 

غريك ولم يعط غريك العربة منك

لل من لهوك ونومك، فإنهَّ من ورائك 
ِّ

خر راحتك لقربك، وق قال بعض السلف: ) ادهَّ
نومًة صبحها يوم القيامة( .

انتب�ه وتذكر آخر أيامك من الدني�ا وما بعده من أهوال وأحوال وأمور عظام  .

زب مت    ىت يت جث مث ىث     يث حج    مج جح رب ]النازعات:46[ .
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تنطــوي هــذه احلياة الدني�ا الــيت يتقاتل عليها أهلهــا ويتطاحنون، فــإذا هي عندهم 
عشية أو ضحاها ! أفمن أجل عشية أو ضحاها يضحون باآلخرة ؟أال إنها احلماقة الكربى 

اليت ال يرتكبها إنسان يسمع ويرى ! ]سيد قطب[ .

أخــرج إىل املقابــر فاعترب بأهلها فأي موعظة من أن ترى ديــار األقران وأحوال اخلالن 
وقبور األحباب وغريهم سوف نموت، وننتقل إىل الدار اآلخرة، ننتقل إىل للاهَّ - سبحانه 
وتعاىل -، كما مات غرينا من النــاس، أجيال ذهبت، أمــم انتقلت إىل للاهَّ - ســبحانه 

وتعاىل- ؛ من حنن ؟ وكم نعيش ؟ ما هي أعمارنا يف هذه الدني�ا ؟

بكى علين�ا، ثم نكون فيما بعد نسيًا منسيًا. .فنعلم أنن�ا سنكون مثلهم  سنموت، وسيخُ
ثم ال يكون منا انتب�اه حىت ينتب�ه الغري بن�ا !!؟؟ فالعاقل من انتب�ه بغريه .

عبد للاَّ :  كلما قرأت قول موالك عز وجل : زب ٺ ٺ   ٺ ٺ  رب ]الفاتحة:4[  
فتذكر يوما تدان فيه بعملك  وتذكر أن  األيام تذوي يوما يوما . والعمر ينقيض شــيئ�ا 
فشــيئ�ا .واحلياة تســري بن�ا ال تقف حلظة .فهذا الطفل قد نما. وذاك الشــاب قد احنىن 
.وذلك الشيخ قد واراه الرتاب فاأليام تطوى، واألهلة تتواىل، واألكفان تنسج، واألعمال 
تدون، واملوعد يقرتب   وأجيال من الدني�ا تودع وترحل . تمر األيام، وتتواىل السنون ونودع 
أحبة أعزاء على قلوبن�ا  ؟؟ فكم يف هذه الفرتة من عزيز فارقناه ؟؟ وكم من صديق شيعناه 

؟؟  وكم من حبيب يف قربه وضعناه ؟؟  ثم نعود إىل بيوتن�ا فنأكل ونشرب ونفرح ونمزح

وأبوه عدي ال أبا لك واحسب                                                   يا نفس أين أيب وأين أبـــو أيب  

يقول النب صلى للاهَّ عليه وســلم ) من اقرتاب الساعة.. وأن يظهر موت الفجأة ( 
]رواه الطــرباين[ . ومــوت الفجأة : أي املوت بال مقدمات من مرض  أو حنوه وإن كان موت 

الفجأة  حيدث  نادرا  فيمن ســبق  فقد زاد وانتشر  يف أيامنا بصورة عجيب�ة، موت كثري بال 
إشعار وال سابقة  إنذار بسكتة أو نوبة أو جلطة أو حادث أو سرطان نسأل للاهَّ السالمة.

فتســـاق من فرش إىل أكفــان        فلــربـمـا تــــأيت املنيــــة بغتـــة  

وهاك أيخ هذه املحاورة القيمة اليت دارت بني نفر، من املتخلني عن الدني�ا، املتأهبني 
ليوم الرحيل .  جلس نفر من الصاحلني يت�ذاكرون، ويتســاءلون حول قصر األمل. فقيل 
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ألحدهــم : مــا بلغ منك قصر األمل؟  فقــال : بلغ مين قصر إال أنــين إذا رفعت اللقمة إىل 
فيم، ال أدري أأتمكن من أكلها أم ال !!

حلظة من فضلك! :  يف اللحظات القليلة اليت قرأت فيها أسطرا معدودة من هذا 
!! الكتاب. قد مات الكثري من الناس!! ولألسف منهم من مات على معصية والعياذ باللهَّ

- يكون التايل. تذكر ! أن الشخص الذي مات  ما يدريك لعل اسمك - ال قدر للاهَّ
قبل حلظة ! قد ظن مثل ظنك وقال لنفســه .. عنــدي وقت!!!  زب ې   ى   ى ائ ائ    
ەئ ەئوئ وئ ۇئ    ۇئ  ۆئ ۆئ  رب  ]المنافق�������ون:11[، لــن يؤخــر!!! فــال تؤخر توبتك بــ 

سأتوب ! واحذر سوء اخلاتمة ..

هذا شاٌب يف سكرات املوت يقولون له: قل ال إله إال للاهَّ  فيقول: أعطوين دخانًا. 
، فيقول: أعطوين دخانًا. فيقولون : قل ال إله إال للاهَّ علــه يتم  فيقولــون: قل ال إله إال للاهَّ

لك بها. فيقول : أنا بريء منها أعطوين دخانًا .

احتضر رجل ممن كان جيالس شرب اخلمور، فلما حضره نزع روحه أقبل عليه رجل 
، فتغــري وجهه وتلبــد لونه وثقل لســانه، فردد عليه  ممــن حولــه وقال: قــل: ال إله إال للاهَّ
، فالتفت إليه وصاح: ال.. اشرب أنت ثم اسقين، ثم ما  صاحبه: يا فالن قل: ال إله إال للاهَّ

زال يرددها حىت فاضت روحه.

 ، رجل عرف حببــه لألغاين وترديدهــا، فلما حضرته الوفــاة قيل له: قــل ال إله إال للاهَّ
فجعل يهذي بالغناء ويقول: دن دن دندن حىت قىض، ولم ينطق بالتوحيد.

. فجعل يهذي بالغناء ويقول تاتن�ا تنتن�ا حىت مـات . وقيل آلخر: قل ال إله إال للاهَّ

قيل ألحدهم وهو يف ســياق املوت: قل ال إله إال للاهَّ فجعل يغين، ألنه كــان مفتونًا 
بالغناء، والعياذ باللهَّ .

هذا هو ديدن وسوء عاقبة من تغىن وسمع الغناء، فإن للاهَّ يطمس على قلبه ويعقد 
على لســانه عند االحتضار، فال يقوى على النطق بالشــهادة، تلك الشهادة اليت من كان 
آخر كالمه من الدني�ا هي دخل اجلنة، عن معاذ بن جبل ريض للاهَّ عنه  قال: قال رسول 

.] )6 للاهَّ  : ) من كان آخر كالمه ال إله إال للاهَّ دخل اجلنة ( ]صحيح اجلامع )479/2
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كيف يقوى على النطق باســم للاهَّ األعظم وكان مبارزًا للهَّ بمعصية الغناء وســماعه 
كيف يقوى على ذلك األمر العظيم وهو لم يستح من للاهَّ حال رخائه وأمنه ؟!.

إن للاهَّ  يعامل باملثل زب ى  ائ ائ ەئ ەئ   وئ وئ رب ]البقرة:152[، 
فهذا وأمثاله لم يذكروا للاهَّ عز وجل حال كونهم يف أتم صحة وعافية فجاء العدل اإللهي 

بأن نسيهم كما نسوه .

<< صوت الشيطان 

وها هم أربعة من الشــباب، كانوا يعملون يف دائرة واحدة، مضت عليهم سنني وهم 
جيمعــون رواتبهم، فإذا ســمعوا ببلــد يفعل الفجــور طاروا  إليهــا وبينما هم يف ذات يوم 
جالســني إذ ســمعوا بب�الد لم يذهبــوا اليها، وعقــدوا العزم أن جيمعــوا رواتبهم هذه املرة 
ليسافروا إىل تلك البالد اليت حددوها . وجاء وقت الرحلة وركبوا طيارتهم ومضوا  إىل ما 
يريدون، ومر عليهم أكر من أســبوع يف تلك البالد وهم بني زنا وخمور، وأفعال ال ترىض 
الرحمــن، بينما هم يف ليلــة من الليايل، ويف ســاعة متأخرة من الليل، جياهــرون للاهَّ تعاىل 
هو واملجون إذا بأحد األربعة يســقط مغشيا  باملعصية والفجور، نعم بينما هم يف غمرة اللهَّ
عليــه، فيهرع إليه أصحابه الثالثة فيقول له أحدهم يف تلك الليلة احلمراء، يقول له : يا 
-: إليك عين، زدين كأس خمر، تعايل يا  ، فريد الشاب – عياذا باللهَّ أيخ، قل ال إله إال للاهَّ
فالنة، ثم فاضت روحه  وهو على تلك احلال الســيئ�ة، نســأل للاهَّ - تعاىل - الســالمة 
والعافية .ثم كان حال الثالثة اآلخرين لمــا رأوا صاحبهم وما آل إليه أمــره أنهم أخذوا 
يبكون، وخرجوا من املرقص تائبني، وجهزوا صاحبهم، وعادوا  بــه إىل بالده محموال يف 
التابوت، ولما وصلوا املطار فتحوا التابوت ليت�أكدوا من جثت�ه، فلما نظروا  إىل وجهه فإذا 

. - عليه كدرة وسواد -عياذا باللهَّ

يقول  أحدهم : لقد كنا سهرانني ونشرب اخلمر ومعنا البن�ات فقلت أنا البنت اليت 
معي أجمل من البنت اليت سوف تأيت وجتلس معك .. فقال أنت لم تراها بعد .. وسوف 
تدخل اآلن  فلما دخلت وكانت بكامل زينتها .. وقف  صاحب ثم سجد إكراما جلمالها 
وبينما هو ساجد .. وأنا أنادي عليه لم يرد .. ناديت�ه أكر من مرة لم يرد فحركته فسقط  

فإذا هو ميت .. لقد مات وهو ساجد لها.
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وها هو شاب من أولئك املنحرفني الذين كانوا يســافرون إىل بعض بالد الفساد 
للفسق والدعارة، بينما كان يف سكره وغيه ينتظر خليلته -وقد تأخرت عليه - فما هي  إال 
حلظات حىت أقبلت عليه، فلما رآها خر ساجدا لها تعظيما، ولم ينهض من تلك السجدة 

الباطلة إال وهو محمول على األكتاف قد فارق احلياة، فنعوذ باللهَّ من سوء اخلاتمة.

رجل دائم السفر إىل دول العهر كل صيف وكان مزتوجًا ولديه أطفال وعمره لم 
ين�اهز الثالثني عامًا إال أنه مازال على عادته القديمة ال يفكر إال يف شهوته وملذاته سواء 
أكانت من حالل أم يف حرام  لقد سافر ووجهه أبيض من بي�اض البيض وكله شباب وقوة 
وحيوية ويف إحدى الليايل  الســاهرة تعرف هناك على راقصة عاهــره فرافقها إىل إحدى 
الشقق وكان بانتظاره من؟ كان بانتظاره ملك املوت فما أن قرب منها وجاءت اللحظة 
احلاســمة نــادى منــادي الرحيــل .. الرحيل، فقبضه ملك املوت ورجع إىل بلــده محماًل 

بالتابوت وإذا  باملفاجأة الكربى  وهي أن وجهه أصبح لونه أسود من سواد القار .

أورد أحد الدعاة هذه احلادثة قائاًل كان هناك شباب يسافرون على بالد مملوءة 
باملتع احلرام ويف ســفرة من ســفراتهم  تعرف أحدهم على فتاة واستمرت العالقة حىت 
سافر إىل  بلده، وبعد فرتة رجع هذا الشاب مرة أخرى إىل ذلك البلد وطلب أن تستقبله 
تلك الفتاة يف املطار، وانتظرها، ولكنها لم حتضر، وأحضروا إليه غريها لكنه لم يقبل، 
وبعد حبث طويل عنها طلبوا منها أن حتضر إىل املطار،  أو إىل مكان آخر ألجل هذا الشاب، 
وبعد إقناع حضرت وما إن رآها هذا الشــاب حىت هوى إىل األرض ساجدًا، وكانت منيت�ه 
إذ قىض حنبه وهو على ذلك السجود فمات مرتدًا، نســأل للاهَّ السالمة والعافية، وهذا 

من أثر غلبة الهوى والعشق وحب الفجور ..

وذكر أحد الدعاة املعروفني قصة يدىم لها القلب حزنًا وتدمع لها العني ألمًا . إنها 
قصة رجل كان مدمنــًا للخمر .. ومختصــر القصة أن هــذا الرجل ذهــب إىل أحد البالد 
املعروفة بالفســاد .. وهناك يف شقته بدا يعب من اخلمر عبًا .. شرب قارورة ثم أتبعها 
بالثاني�ة ثم أتبعها بالثالثة وهكذا حىت شعر بالغثي�ان فذهب إىل دورة املياه ليتقيأ .. أتدري 
ماذا حدث له ؟ .. مات يف دورة املياه .. أتدري أين كان رأسه ..؟! كان رأسه يف مصرف  

النجاسات املرحاض .
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أحــد املدمنــني يف املخدرات بدأها وبدأت املصائب تنهال عليه فطــرد من وظيفته 
ثــم طلق زوجته ثم جعل أمه العفيفة الشــريفة املســكين�ة اليت حملتــه وربت�ه وتعبت 
عليه تذهب هي بنفسها تبحث له عن املخدرات فتشرتي له مخافة أن يموت ثم كانت 
مأساته أن يعر عليه داخل عشة قد مات وتبلد وهمد جسمه بسبب تعاطي املخدرات 

. يا لها من نهاية تعيسة  منكوسة ملثل هذا العمل الذي حرمه للاهَّ

وكــان بمصر رجل  ملزتما لآلذان وعليه بهاء العبادة، وأنوار الطاعة!! فرىق يوما املنارة 
كعادته لألذان وكان حتت المارة دارا لذيم، فاطلع فيها فرأى ابن�ة صاحب الدار !! فافتنت 
بها  وترك األذان، ونزل إليها ودخل الدار فقالت له : ما شأنك ما تريد !! فقال : أنت أريد! 

فقالت : لماذا ؟ قال: سلبت لب، وأخذت بمجامع قلب !!

قالت : ال أجيبك إىل ريب�ه !! قال : أتزوجك !! قالت له : أنت مسلم وأنا نصراني�ة، 
وأيب ال  يزوجــين منك !  قال لهــا : أتنصر !! قالت : إن فعلت، افعل ! فتنصر ليزتوجها !! 
وأقام معهم يف ا لدار، فلما كان يف ذلك اليوم رىق إىل السطح فسقط منه فمات !! فال هو 

بدين�ه وال هو بـها !!

وســبحان للاهَّ كم شــاهد الناس من هذا عــربًا ؟ والــذي يفــى عليهم مــن أحوال 
املحتضرين أعظم وأعظم . فسل للاهَّ الثب�ات حىت املمات.

حمــِن َباِكَيَتـــــاِن ِمن َخشيــــِة الرهَّ مـا   قَلَتنِي ِكاَلهخُ   واجَعل لوجهَك مخُ
الَقلـــبخُ َبنَي أصـــابــع الرحمــن

َ
ف ـــم   نــَت أيضـًا ِمثَلهخُ َك كخُ َلو َشاَء َربُّ

هم أحســن خاتمتن�ا وتوفنا مع األبرار  يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك ، ، اللهَّ
هم اجعل خري أعمالنا خواتيمها وخري أيامنا يوم نلقاك . اللهَّ

رويدك يا مسكني سوف ترى غـــداً              إذا نصب املزيان وانتشرت الصحف
إخواين:  وللاهَّ وباللهَّ وتاللهَّ إن  ليوم القيامة أهوااًل عظيمة، وشدائَد جسيمة وعجائب 
ودواهي وطوام، وأمورًا عظامًا يف ذلك اليوم  األجسام عارية، واألقدام حافية، والقلوب 

وجلة واجفة خائفة، والعقول ذاهلة، واألبصار خاشعة.

ويكفي من أهوال القيامة وكرباتها وشدائدها وأحوالها أن الطفل الصغري الذي لم 
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جير عليه القلم ولم يعمل أي عمل يشيب رأسه من هول ذلك اليوم وصدق للاهَّ زب ې 
ې ې  ې         ى ى  ائ ائ ەئ رب ]المزمل:17[ .

زلزال  - يف أحد الدول - : تسبب يف كارثة يف حلظة واحدة تدمرت كل هذه البقاع 
وهلك مئات اآلالف من البشر ومن احليوانات البحرية والربية، زلزال استمر دقيقتني 
امتدت آثاره إىل آالف األميال فكيف لو طالت مدته، وكيف لو تعددت صوره يف بقاع 
أخرى،  أيها اإلخوة املؤمنون إذا كانت زلزلة ثوان عملت هذا كله فكيف بزلزلة يوم جيعل 

الولدان شيب�ًا؟  

- إنها زلزلة هائلة ختفض وترفع وترج األرض رجًا وتبس اجلبال بسًا فتجعلها هباء منبث�ًا.

- إنهــا زلزلــة ضخمــة تتحول اجلبــال معها إىل عهــن منفوش. وتصــري األرض قاعًا 
صفصفًا ال ترى فيها عوجًا وال أمتًا.

دكان دكة واحدة. إنها زلزلة مذهلة  مل فيها األرض واجلبال فتخُ
خُ

- إنها زلزلة مرعبة حت
تنفض األرض بسببها كل ما فيها نفضًا وخترج أثقالها.

- وإذا جنونا من زالزل الدني�ا فليس أحد منا بن�اج من زلزلة يوم القيامة فما أعددنا لها؟ .

زب ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ڤ  ڤ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ رب ]الحج:2-1[ .
إذا كان هذا زلزال الدني�ا فكيف بيوم القيامة زب ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہہ  

ہ ہ ھ ھ ھ رب ]إبراهيم:48[  .
لفـــررت من أهــل ومــن أوطــان يوم القيامة لو علمـــــت بهولــــه  
وقد فاض دمعي والفرائص ترعد كـأين بنفــس يف القيامـة واقــف  

يف يوم القيامة حياسب  حسابا دقيقا ال يطر على بال إنسان  حىت الذرة يسأل عنها  زب ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  گ  رب ]الزلزلة:8-7[ .

 أما تكفيك الذرتان !!؟؟ .
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» لو رىم العبد بكل معصية حجرا يف داره، المتألت داره يف مدة يسرية قريب�ة من 
عمره، ولكنه يتساهل يف حفظ املعايص، وامللكان حيفظان عليه ذلك :زب  ۈئ ېئ 

ېئېئرب ]اجملادلة:٦[ « ] أبو حامد الغزايل [ .
هل يسرك أن يعلم الناس ما يف صدرك ـ مما حترص على كتمانه وال حتب نسبت�ه 
إليك ـ ؟   قطعًا ال حتب، بل ســتتربأ منه لو ظهر ؟ إذن قف مع هذه اآليــة متدبرًا، وتأمل 
ذلك املشــهد العظيم  :زب ڃ ڃ     چ      چ رب ]الط�������ارق:9[ ، زب ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ رب 
]العادي�������ات:10[، زب ڃ ڃ     چ      چ رب: أي يوم القيامة تبلى فيه الســرائر أي تظهر وتب�دو 

ويبقى السر عالني�ة واملكنون مشهورا  .

نود إليه أنن�ا لم نكـــن كـنـــا إىل تبعات يف املعاد وموقف    
أيخ: لــو رأيت لوحة كتب عليها عبارة ) خطر ممنوع االقرتاب ( هل تقرتب من املكان 
املحذور ؟ بالطبع ال، سيكون كل شخص حريصًا على االبتعاد لكي ال يعرض حياته للخطر، 
لكن  من كان حيذر خطر الدني�ا أال يىش أخطار يوم القيام؟  سبحان للاهَّ !!! البهيمة تشفق 
وختاف من القيامة  ففي احلديث : ) وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إال وهي مصيخة يوم 
اجلمعة من حني تصبح حىت تطلع الشــمس ؛ شفقا من الساعة ؛ إال اجلن واإلنس، وفيه 

ساعة ال يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، يسأل للاهَّ شيئ�ا إال أعطاه إياه( ]مسلم[ .

من آمن بذلك اليــوم العصيب، واملوقف الرهيب، فلماذا يقرتب مــن محارم للاهَّ 
، زب ائ ەئ  ويتعد حدوده وهو يسمع آيات التحذير تهدد من يقرتب من حدود للاهَّ
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  رب 

]النساء:14[، زب ۆ ۈ    ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ رب ]األنعام:15[ .

ما أحوج املؤمن أن يعلنها مدوية كلما أريد على دين�ه أو عرضت له معصية  تقطعه 
عن ســريه إىل للاهَّ  فرأس احلكمة مخافة للاهَّ .  قال ابن دقيق العيد :ما تكلمت كلمة . وال 
اَل : » َما نظرت ِبَبَصِري، 

َ
َسِن، ق .  وعن احْلَ فعلت فعال  إال أعددت له جوابا بني يدي للاهَّ

ْو 
َ
َر َعَلى َطاَعٍة أ ْنظخُ

َ
، َحىتهَّ أ َديَمهَّ

َ
َوال َنَطْقتخُ ِبِلَســايِن، َوال َبَطْشــتخُ ِبَي�ِدي، َوال َنَهْضتخُ َعَلى ق

. » ْرتخُ خهَّ
َ
، َوِإْن َكاَنْت َمْعِصَيٌة َتأ ْمتخُ ِإْن َكاَنْت َطاَعٌة َتَقدهَّ

َ
َعَلى َمْعِصَيٍة، ف
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بكى أبو شريح فقيل له ما يبكيك؟ قال: » تفكرت يف ذهاب عمري وقلة عملي 
ضّيع أّيام صحته وفراغ وقته بالتقصري يف  واقرتاب أجلي«. فينبغي للعاقل اللبيب أن ال يخُ
، وأال يثق بسالف عمل، ويجعل االجتهاد غنيم صحته، ويجعل العمل فرصة  طاعة للاهَّ

فراغه، فليس الزمان كله مستعدًا، وال ما فات مستدركًا« .

وعــن ابــن عّباس ريض للاهَّ عنهما، عن النب صلى للاهَّ عليه وســلم  قــال : ) نعمتان 
حةخُ والفراغ ( ]رواه البخاري[ . مغبون فيهما كثري من الّناس : الصِّ

فعش حياة البســاطة  إياك والرفاهية واإلســراف فكلما ترفه اجلسم تعقدت 
الروح.. انظر إىل من هو دونك يف اجلســم .. والصورة .. والمــال .. والبيت .. والوظيفة 
.. والذريــة .. لتعلــم أنك فوق ألوف الناس    ال تعش يف املثاليات .. بل عش واقعك .. 
فأنت تريد من الناس ما ال تستطيعه . فكن عادال .. زر املستشـــــفى .. لتعرف نعمة 
العافيـــة .. والسجـــــــــن .. لتعرف معىن احلريــة .. والصحة النفسية     لتعرف نعمة 
العقــــــــــــل.. ألنك يف نعــم ال تدري بها ..  اهجر العشــق والغــرام واحلب املحرم .. فإنه 
عذاب للروح     ومرض للقلب .. وافزع إىل للاهَّ .. فإنه الركن .. إن خانتك أركان .. ما 
أصابــك لم يكن ليخطئك     وما أخطأك لم يكن ليصيبك .. وجف القلم بما أنت الق 
..  وال حيلة لك يف القضاء ال تظن أن احلياة كملت ألحد .. من عنده بيت ليس عنده 
سيــــــارة .. ومن عنده زوجة ليس عنده وظيفة    .. ومن عنده شهية قد ال جيد الطعــــام 
.. ومن عنده المأكوالت منع من األكل .. من يؤخر السعادة حىت يعود ابن�ه الغائب .. 
ويبين بيت�ه .. ويجد وظيفة مناسبة .. إنما هو مخدوع بالسراب .. مغرور بأحالم اليقظة    
إذا وقعت عليك مصيب�ة أو شدة .. فافرح بكل يوم يمر .. ألنه يفف منها ..  وينقص من 
عمرها  .. ألن للشدة عمرا كعمر اإلنسان ... ال تتعداه .. األعىم يتمىن أن يشاهد العالم 
.. واألصم يتمىن ســماع األصوات ... واملقعد يتمىن امليش خطوات ... واألبكم يتمىن أن 
يقول كلمات ... وأنت تشاهد وتسمع وتميش وتتكلم ... فكن من الشاكرين  ...  ينبغي 
أن يكون لك حد من املطالب الدنيوية تنتهي إليه    .. فمثال تطلب بيت�ا تسكنه  ... وعمال 
ين�اسبك  ... وسيارة حتملك .اما فتح شهية الطمع على مصراعيها .. فهذا شقاء ..لماذا 
تفكر يف املفقود؟؟  وال تشكر على املوجود ؟؟  !وتنىس النعمة احلاضرة!  وتتحسر على 
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النعمة الغائب�ة ؟؟؟وحتســد الناس وتغفل عما لديك ؟؟ تذكر دائما قول الرســول صلى 
للاهَّ عليه وسلم ..)من أصبح منكم آمنا يف سربه .. معاىف يف جسده .. عنده قوت يومه .. 
فكأنما حزيت له الدني�ا حبذافريها ( ]الرتمذي وحسنه األلباين )صحيح الرتغيب والرتهيب([. فهل 

أنت محروم ؟؟؟ أم من الذين حزيت لهم الدني�ا وما فيه  حنمد للاهَّ ونشكره على نعمه .

حنن لسنا من السّكان األصليني لهذا الكوكب األرض بل حنن ننتيم إىل اجلنة حيث 
كان أبونا يسكن يف البداية لكنن�ا نزلنا هنا مؤقتًا لكي نؤدي اختي�ارا قصريا ثم نرجع بسرعة 
فحــاول أن تعمل ما بوســعك للحاق بقافلــة الصاحلني اليت ســتعود إىل وطنن�ا الواســع 

اجلميل وال تضيع وقتك يف هذا الكوكب الصغري!

خاطب نفسك : ال أعلم يف أي حلظة يتوقف نفس أو دقات قلب أنا قائم أو ماش أو 
نائم  فأرحل من الدني�ا . فكيف حيايت ومســتقبلي ومصريي وعييش بعد املوت هل أنا يف 

نعيم أم يف جحيم ؟؟        

عبد للاهَّ وتذكر دائمًا أن الســموات واألرض زب وئ وئ ۇئ ۇئ  رب ]فصلت:11[ 
فتخجل أن يذهب الكــون كله طائعًا وتكون أنت الوحيد الذي يدير ظهره ويقول ال أريد 
أن أطيع!؛ ألنه سيأيت بك مكرهًا زب ائ ائ ەئ  ەئ       وئ وئ ۇئ ۇئ  رب ]فصلت:11[ 

فال تقل أنت غري ذلك.

وقال ابن القيم: من هداية احلمار - الذي هو أبلد احليوانات - أن الرجل يســري به 
ويأيت به إىل مزنله من البعد يف ليلة مظلمة فيعرف املزنل فإذا خلى جاء إليه، ويفرق بني 
الصوت  الذي يستوقف به والصوت الذي حيث به على السري فمن لم يعرف الطريق 

إىل مزنله وهو اجلنـــة فهو أبلد من احلمار.

إذا خفــت الطريق وقل الرفيق وابتعد الصديق فال تقف ألن اجلنــة أغلى مما يعيق  
سلعة للاهَّ غالية  أال إن سلعة للاهَّ هي اجلنة .

عبد للاهَّ اجلنة وما أدراك ما أهل اجلنة أهل اجلنة ملوك آمنون  ويف أنواع الســرور 
يمتعون ولهم فيها كل ما يشــتهون وإىل وجه للاهَّ ناظــرون  وين�الون بالنظــر من للاهَّ ما 
ال ينظــرون  ال يافــون وال حيزنــون  ومن ريب املنون آمنون  وهم فيما اشــتهت أنفســهم 
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خالدون مفتحة لهم األبواب. من ذا الذي يقوى على وصف نعيمهم  وسرورهم  أم من ذا 
الذي حيسن التعبري عن عيشهم وسعادتهم وللاهَّ تعاىل مكرمهم يقول: زب ې ې ې   ى 
ى ائ ائ    ەئ رب ]اإلنسان:20[  فيها فوق ما يطر بالبال  أو يدور يف اخليال . قال تعاىل 
زب ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ   ې رب ]اإلنسان:19[ تأمــل هذا وصف 

اخلدم، فما ظنك باملخدومني ؟!

. فبعد الفوز باجلنان من  وهناك أعظم نعمة على اإلطالق وهي النظــر إىل وجه للاهَّ
القصور واحلور وما أخفاه للاهَّ لنا من قرة أعني  هناك أفضل من ذلك وأعلى وهو النظر 
إىل وجهه الكريم الذي هو غاية احلسىن، ونهاية النعمة، وكّل نعمٍة يف اجلنة وكّل لذة من 
نىس بالنســبة إىل لذة اللقاء والنظر إىل وجه للاهَّ تعاىل كما  يف الصحيحني  -أن  لذاتها يخُ
النب-صلى للاهَّ عليه وسلم- نظر إىل القمر ليلة البدر فقال :)إنكم سرتون ربكم يوم 
القيامة كما ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيت�ه( ويف رواية للبخاري ) إنكم  سرتون ربكم 

يوم القيامة عيانًا(. يا للاهَّ يا للاهَّ هذا  لذة اخلرب فكيف لذة النظر؟ .

إخواين  إن أعلى وأغلى  وأســىم  وأنفس  وأســىن وأتم وأكمل  وألذ وأطيب  وأحلى 
وأهنا  متعة ولذة وأنس  وســعادة  رؤية  وجه للاهَّ  تعاىل ذي اجلالل  واإلكرام  واجلمال 
والكمال  والعظمة املتعال نرى للاهَّ نرى للاهَّ هل هناك نعيم أعظم من ذلك ال وللاهَّ الذي 
ال إله إال هو ال نعيم بعد ذلك فاجلنة ليســت اســما ملجرد األشجار والفواكه والطعام 
والشراب واحلور العني واألنهار والقصور وأكر الناس يغلطون يف مســىم اجلنة فإن 
اجلنة اســم لدار النعيم املطلق الكامل ومن أعظم نعيم اجلنة: التمتــع بالنظر إىل وجه 
للا الكريم وســماع كالمه وقرة العني بالقرب منه وبرضوانه فال نسبة للذة ما فيها من 
المأكول واملشروب وامللبوس والصور إىل هذه اللذة أبدا فأيسر يسري من رضوانه: أكرب 
من اجلنان وما فيها من ذلك كما قال تعاىل زب ۋ ۅ ۅ ۉ  رب ]التوبة:72[  
رؤيــة للاهَّ هي الغاية القصــوى يف نعيم اآلخــرة، والدرجة العليا من عطايــا للاهَّ الفاخرة، 

بلغنا للاهَّ منها ما نرجو .

!! أهل اجلنة يتقلبون بني شىت املطايب واملكرمات، ويعانقون الغيد  فيا سبحان للاهَّ
عناق األغصان املتآلفات، ويرتعون يف مســارح اللذات واملســرات؛ ورغم هذا وذاك ال 
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يعطون شيئ�ًا أحب إليهم من النظر إىل رب األرض والسموات، فيا لكرامة نزلهم، وسعد 
تلك األطراف الناظرات.

للاهَّ أكرب ختيل ملك امللوك اجلبار رب األرض والسماء خالق األكوان واألفالك ويأيت 
إلينــ�ا ويســألنا يا أهل اجلنة هل رضيتم ؟؟ يأيت للاهَّ رب األرباب ويســألنا يف اجلنة هل 

رضيتم؟؟ من حنن لكي ال نرىض يا رب بعد كل هذا النعيم.

يقول املوىل عز وجل زب پ ڀ   ڀ   ڀ  ڀ     ٺ ٺ       ٺ رب ]القيامة:22-23[ ليس إىل 
جمال صنع للاهَّ ولكن إىل جمال وجالل وكمال ذات  ذي العزة واجلالل فوا للاهَّ ما طابت  
الدني�ا إال بذكره وال اآلخرة إال جبنت�ه وال اجلنة إال برؤيت�ه، هناك  تهنأ األرواح برؤية للاهَّ  
اليت هي الغاية القصوى يف نعيم اآلخرة والدرجة العليا من عطايا  للاهَّ الفاضلة ) إنكم 
سرتون ربكم كما ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيت�ه فإن استطعتم أن ال تغلبوا على 
صالة قبل طلوع الشــمس وقبل غروبها فافعلوا ( ]البخاري573 ومســلم[ . فاملحافظة على 
هاتني الصالتني سبب  يف أعظم مغنم أهل اجلنة وهي رؤية للاهَّ عز وجل ومن ال حيافظ 

عليها ال يرجو رؤية للاهَّ عز وجل .

أسألك باللهَّ إن كنت صادقًا  فأين صليت الفجر اليوم ؟؟ يف جماعة املسلمني أم 
كنت يف ركب املتخلفني؟؟ اسمع املحب الصادق وهو يقول:

- سنة ما فاتتين تكبرية اإلحرام .  

- واآلخر يقول سنة ما فاتتين صالة اجلماعة .  

أما ترون أنن�ا حباجة ملراجعة حساباتن�ا يف محبتن�ا؟؟

بسعــــــــــي منك يف ظلم الليـايل أال يا نفس وحيك ساعديــــــــــين  
بطيب العيــش يف تلك العاللــي لعلك يف القيامــــــة أن تفـــــوزي  

د مِن اعترب بأمِسه، ونظر لنفسه، وأعدهَّ لرمِسه وراقَب للاهَّ يف جهِره وهمِسه. السعيخُ

جـــد املســــري جلنــــة الرضــوان يا أيها العبد املـــــريـــــد جنـــاتـــه  
يا ويل قلب بــــــاَء باحلرمــــــــان  فقر القلوب إىل اإلله ضـــــــرورٌة  
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تساؤالت

يا مسلم هل همك األول طلب رضا للاهَّ ؟ ؟ ؟

: إنين أريد منك اآلن أن تأيت بورقة وقلم، وتب�دأ بكتابة همومك الشاغلة  أيخ يف للاَّ
.، وتضعها مرتب�ة حسب األولويات، وأنا أقصد الهم الذي يشغل بالك، وجتري وتتحرك 
يف نطاق هذا الهم .  أريدك أن تصدق مع للاهَّ ألنه من السهل أن تكتب أنك حتمل هم 
اإلســالم، وال حيضــر لك هــذا على بال أصــاًل  أريدك أن تنفرد بنفســك، أن تتقي للاهَّ 
عزوجــل، وتنظر فعاًل ما الذي يهمك . . ؟  هل ســتجد ما يهمك هو هم اإلســالم . . هم 
العقيدة.. هم الدين .. أو أنن�ا سنفاجأ بأن الهموم قد تشعبت ؛ هم الوظيفة . . هم الزواج 
. . طلب الرزق . . التعليم . . إلخ .  ال شــك أن هم اإلســالم سيأيت، ولكن ربما يف املرتب�ة 
الرابعة .. اخلامســة.. وربما بعد ذلك .هذا إذا كنا صادقني ..  وكل هذا نتيجة لعدم توقري 
للاهَّ يف قلبك حق الوقار. وحق التعظيم املطلوب أن يكون طلب رضا   للاهَّ  هو الهم األول 
واألوسط واألخري، بمعىن أن يكون الهم كله يف كل مناح احلياة هو طلب رضا امللك جل 

جالله . ومن جعل الهموم همًا واحدًا كفاه للاهَّ  همه .

كما قال الشاعر ياطب ربه:

وليتك ترىض واألنــام غضــــاب فليتك حتلو واحليـــاة مريــــــــرة  
وبيين وبني العـــاملني خـــــــــراب وليت الذي بيين وبينــك عامــــر  
وكل الذي فـــوق التـــراب تــراب إذا صح منك الود فالكــل هـــني  

فإذا كان رضا للاهَّ أكرب همك فادع إىل للا

. ب�ذل يف سبي�ل للاهَّ أرواحنا.. أرزاقنا.. أيامنا.. حياتن�ا كلها من للاهَّ وإىل للا.. فلتخُ

: للاهَّ للاهَّ  يف الدعــوة إىل للاهَّ والنصــح خللــق للاهَّ : يقول جريــر بن عبد للاهَّ  عب��د للاَّ
البجلــي ريض للاهَّ عنــه : ) بايعت رســول للاهَّ صلى للاهَّ عليه وســلم علــى إقامة الصالة 
فق عليه : أخرجه البخاري )57( ومســلم )56( [ .  وقوِل  تهَّ وإيت�اء الزكاة والنصح لكل مســلم ( ] مخُ
بُّ ِلَنْفِســِه (  ]متفٌق  ِ خيه ما حيخُ

َ
ب أل ؤِمنخُ أحدكم حىت حيخُ النب صلى للاهَّ عليه وســلم  : ) ال يخُ

عليه : أْخَرَجهخُ : البخاري )13( ومسلم )45([ .
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قال السعدي : عنوان سعادة العبد: إخالصه للمعبود  وسعيه يف نفع اخللق  .

اعل��م أيخ:  أن هــذا الدين عزيز وغاٍل ال ترتقي إليه همــة الضعفاء والعجزة، وأن للاهَّ 
تكفل حبفظ هذا الدين ولو كره الكافرون، طال الزمن أو قصر . لذا ال يسوغ للمسلم أن 
، وإن نكوص البعض عــن الدعوة ال يزيد  يمنح نفســه إجازة من العمل للدعوة إىل للاهَّ
: ) من دل على خري  نبي�اء . يقول 

َ
النفــوس املؤمنة إال مضاء وثب�اتًا، وهذه هي طريق األ

: )من دعا إىل هدى كان  نن�ه[ وقال  ِمِذيُّ يف سخُ ْ فله مثل أجر فاعله( ]َرَواهخُ مسلٌم يف صحيحِه والرتِّ
جورهم شــيئ�ًا، ومن دعا إىل ضاللة 

خُ
لــه من األجر مثل  أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أ

كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص من آثامهم شيئ�ًا ( ]مسلم[ ، فتخيل أيها 
املسلم ! عظمة الذي يأتيك من األجر فكيف لو هدى للاهَّ على يديك ماليني ؟ فهنيئ�ًا لك 
أيها الداعية هذا اخلري العظيم، فكيف تنشغل أيها املسلم عن الدعوة إىل للاهَّ وترتك هذا 
اخلري العظيم؟ أما علمت أنك حني تنشغل بالدعوة إىل للاهَّ  تن�ام ويأتيك أجر، وتموت 
ويأتيك أجر ؟ أفال حيملك هذا الفضل أال تدخر ِوسعًا، وال تأو جهدًا إال بذلته يف الدعوة 
؟ .أال حيملك هــذا الفضل العظيم أن تدعو الناس ســرًا وجهــارًا، ولياًل ونهــارًا، طمعًا يف 
 هذا األجر العظيم الذي هو خري لك من الدني�ا وما فيها؟ أنســيت قــول املوىل عزل وجل: 
زب ک گ   گ گ  گ ڳ ڳ  ڳ ڳ  ڱ ڱ رب ]يونس:58[ ، وأي فضل 
عليك أعظم من أن يصطفيك للاهَّ ويجتبيك للعمل يف الدعوة إليه ؟ أمــا تعلم أن هذا 
العمل عمل املرســلني الذيــن اصطفاهم للاهَّ من خلقه، وعمــل املصطفني من أتب�اعهم؟ 
فكما اصطفى للاهَّ األنبي�اء لهــذا الواجب، اصطفــى من جملــة األتب�اع من يقــوم بهذا 
َك لست من  نهَّ

َ
الواجب أيضًا، إّنَك وللاهَّ لو عقلت لبكيت على عدم كونك من الدعاة، أل

املصطفني . فال تنس أن ترتك لك بصمة يف خدمة دينك .

والدعوة إىل للاهَّ صمام أمان وسفين�ة جناة للمجتمعات وكلما غابت هذه الشعرية 
العظيمة انتشرت الشرور والفنت والشرك والبدع واملنكرات كاألمواج الهاجئة  واجلمال 
الهادرة فعلى الدعاة يف كل مكان دعوة هؤالء اجلهال باحلكمة واملوعظة احلسنة والصرب 

والتحمــل فمــن صــرب ظفــر  زب ی جئ  حئ مئ   ىئ يئ جب حب 
خبرب ]هود:117[، تأمل يف اجلملة األخرية زب جب حب رب ولم يقل : صاحلون؛ 
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ألن الصالح الشــخص املزنوي بعيدا، ال يأىس لضعف اإليمان، وال يبــ�ايل بهزيمة اخلري، 
فكن صاحلا مصلحا، وراشدا مرشدا .                                                                                                     

يقول اإلمام ابن تيمية : )ال تظن أن األمانة أن تتوضأ برطل من ماء  وتصلي ركعتني 
يف املحراب.إنما األمانة أن حتمل هذا الدين وحتمله للناس( . اإلسالم كائن بك أو بدونك، 
أما أنت فإما أن تكون أو ال تكون كثري من أبن�اء اإلسالم يرى أنه ال يصلح خلدمة الدين 
إال العلمــاء والدعــاة الذين لهم باع طويل يف العلم والدعــوة، فإذا قارن حاله حبالهم وجد 
مسافة بعيدة فال يلبث أن يضعف عزمه، وتفرت همته، فيعيش سلبي�ا ال يقدم لدين�ه! ال، 

بل كل فرد مهما كانت حاله يصلح لنصرة دين�ه إذا سلك الطريق الصحيح يف ذلك.

قــال تعاىل: زب ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہہرب 
]يس:20[ فاعترب!

يقول أحد الدعاة رأيت مغني�ا مشهورا طالما فنت الشباب والفتي�ات، فقررت أن ال 
أدعه حىت أنصحه، فســلمت عليه، وألهمين للاهَّ أن ألقــي يف أذنه قوله تعاىل زب ڌ ڎ  
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ک گ   گ رب  ]الب�������روج:10[. ثــم 
ذهبت، فو للاهَّ ما مرت أيام إال وقرأت خرب توبت�ه يف الصحف فما أجمل الوعظ بالقرآن 

إذا صادف انتقاء حسنا، وقلبا واعيا!

هال أقمت على دعواك برهانــــا يا مسلما تدعي اإلسالم مجانــا  
:) الدعوة إىل للاهَّ أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها(  قال ابن القيم رحمه للاهَّ
لقد كان نب للاهَّ إبراهيم حيمل هم هداية األجيال القادمة، ولم يقصر نظره على جيله، أو 
بيت�ه، أو أهله، فقــال: زب ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ رب ]البقرة:129[ فيا 

له من هم ما أكمله، ويا لها من نفس ما أزكاها؟!   ] د . محمد اخلضريي [ .

زب ک ک     ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ رب ]النمل:18[ .
نملة هنا نكرة، لم يقل )النملة(، فهي نملة نكرة حملت هم أمة فأنقذتها، أليس 
اخلطــر الذي يهدد أمتن�ا أعظم من اخلطر الذي هدد نمل ســليمان؟ كــم منا من حيس 

بإحساس النملة، ويسعى منقذا ألمته؟



300

وهــذا عمر أمري املؤمنني الفاروق ليعطي الدروس على فراش املوت وهو على فراش 
املــوت يف آخر رمق من حياته ال يذهل عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، دخل ألوف 
من الناس يعودونه  وهو يف حلظاته األخرية يودع الدني�ا، وأخذ ينظر إليهم بطرف عيني�ه 
الذابلتني وهو ال يكادخُ يقوى على الّنطق بكلمة، وحدث أن دخل عليه يف هذه اللحظات 
نصار يلبس ِجْلبابًا إىل حتت كعبي�ِه، ينظر إليه عمر  وأشار إليه أن أقبل، ثم 

َ
شاب من األ

أمره أن يقرتب إىل فمه ليســمع همســاته اليت سيهمســها إليه، فلّما فعل، قال  : ) يا أيخ 
نقى ِلَثوبك ( . للاهَّ أكرب وهو على فراش املوت لم 

َ
ر ِثي�اَبك، فِإنهَّ هذا أطهر لصالتك وأ صِّ

َ
ق

مهات من 
خُ
مة، للهَّ درك يا عمر، فهل تلد لنا األ يشغله ما هو فيه من أن يعطي الدروس لألخُ

أبن�اء اإلسالم شبيهًا بعمر ؟

: » من دل على خري فله مثل أجر فاعله« ]رواه مسلم[  قال النووي  قال رسول للاهَّ 
- دل بالقول، واللسان، واإلشارة، والكتابة . -رحمه للاهَّ

) إن من الناس ناســًا مفاتيح للخري مغاليق للشــر، وإن من الناس ناسًا مفاتيح للشر 
مغاليــق للخري، فطوىب ملن جعــل للاهَّ مفاتيح اخلري على يديه، وويل ملن جعل للاهَّ مفاتيح 

الشر على يديه( ])حديث حسن( انظر :)صحيح اجلامع رقم: 2223([ .

انتب�ه : اعلم يا مســلم أن الهاتف املتنقل والشــبكة العنكبوتي�ة - احرتس أنت 
مراقب يف كل ما تفعله على االنرتنت - فرصة عظيمة  جدا ملناصحة الغافلني وتعليم 
اجلاهلني وتذكري العاصني فاغتنم ذلك  وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني وأنت يف أي 
وقت وزمان ومكان بل وأنت يف بيتك وبني أهلك تستطيع تدعو وتنصح وتذكر  بالهاتف 
ه احلمد  للهَّ احلمد  املتنقل وبالشبكة العنكبوتي�ة  الكثري الكثري  وإن كانوا يف بالد نائي�ة  فللهَّ
والشكر على التيسري يهتدي عليك كثري ويتوب الكثري وتنقذ من الضاللة الكثري وأنت يف 

بيتك مقيم .

أقول : كم يســعد املرء يف آخــر حلظات العمــر أن ينظــر وراءه نظرة ســريعة فريى 
ة حافلة بالصاحلات، ويرى رجااًل اهتدوا على يديه  حياة مباركة مليئ�ة باألعمال اخلريِّ

فأصبحوا مشاعل هداية ودعاة حق .
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فــال يأس وال قنــوط أيها الداعية فمــا أحوجنا - أهل القرآن - أن حنســن الظن بربن�ا 
مهمــا طال الزمن واشــتدت املحن، قال تعــاىل - يف احلديث القــديس -: ) أنا عند ظن 

عبدي يب، فليظن يب ما شاء( ]صحيح اجلامع رقم )4316([ .

قولــه تعــاىل :زب ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٿ ٿ     ٹ رب  ]يوسف:87[ رغم كرة املصائب وشدة النكبات 
واملتغريات اليت تعاقبت على نب للاهَّ يعقوب عليه السالم، إال أن الذي لم يتغري أبدا هو 

حسن ظنه بربه تعاىل .

]يوس�������ف:110[.  رب  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   زب 
هذه اآلية جتعل الداعية يرتقب اخلروج من الضيق إىل الســعة، مبشــرة بعيشة راضية، 
ومســتقبل واعد، رغم املحن القاسية، والظروف املحيطة ؛فاحلوادث املؤملة مكسبة 
حلظوظ جليلة من نصر مرتقب، وثواب مدخر، وتطهري من ذنب، وتنبي�ه من غفلة، وكل 

ذلك خري، فـ )عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله له خري( ]مسلم[ ، فلماذا اليأس والقنوط ؟

و ال تضعــف أو جتــنب  أمــام املنافقــني  فــاللهَّ قــال عنهــم : زب ې ى 
ى ائ   ائ ەئ ەئ رب ]التوبة:79[ . هكــذا املنافق : شــر على 
 ، املســلمني، فإن رأى أهــل اخلري ملزهــم، وإن رأى املقصرين ملزهم، وهــو أخبث عباد للاهَّ
فهو يف الدرك األسفل من النار .واملنافقون يف زمنن�ا هذا إذا رأوا أهل اخلري وأهل الدعوة، 
وأهل األمر باملعروف والنهي عن املنكر قالوا : هؤالء مزتمتون، وهؤالء متشددون، وهؤالء 

أصوليون، وهؤالء رجعيون، وما أشبه ذلكم من الكالم  ]ابن عثيمني [

 زب ک ک ک   ک رب ]الفرقان:72[. كثريون حيملون معىن هذه اآلية على 
الشهادة بالزور فقط، وهذا فهم قاصر ؛ فاملعىن أعم من ذلك وأعظم، فكل منكر زور، 
فمن علم به ولم ينكره بال عذر فقد افتقد صفــة عظيمة من صفات »عباد الرحمن« 

وكفى بذلك خسرانا مبين�ا ] أ . د . ناصر العمر[ . 

فادع واعف واصفح وجتاوز واســمح  عن كل من أساء إليك. يزداد التعجب ويشتد 
االســتغراب من أناس يقرؤون ســورة يوســف ويرون ما عمله إخوته معه عندما فرقوا 
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بينــ�ه وبني أبي�ه، وما ترتب على ذلك من مآيس وفواجع : إلقاء يف البرئ، وبيعه مملوكًا، 
 وتعرضه للفنت وسجنه،  واتهامه بالسرقة .. بعد ذلك كله يأيت منه ذلك املوقف الرائع

ـرون ذلــك فــال يعفــون وال  ]يوس�������ف:92[ ، ـي زبے ۓ ۓ  ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ رب 
يصفحون ؟ فهال عفوت أيخ كما عفا  بال مّن وال أذى ؟ أال حتبون أن يغفر للاهَّ لكم ؟ أحتب 

أن يعفو للاهَّ عنك، ويغفر لك ؟ إنه عمل سهل ؛ لكنه عند للاهَّ عظيم !

وهذا يتحقق لك بأن تعفو وتصفح عن كل مســلم أخطأ يف حقك، أو أســاء لك، أو 
ظلمك، فإن اســتثقلت نفســك هذا، فذكرها قول ربها : زب  ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ 

ک ک کک  گ گ گ گ رب ]النور:22[ ] د . محمد العوايج [ .
ما أجمل أن ختتم يومك ويكون قلبك خاليًا من الغل أو احلقد أو الضغين�ة على كل مسلم.

علق العالمة الســعدي على قولــه تعــاىل :زب پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ     ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ  رب ]آل عمران:159[ بقوله : »فهل يليق بمؤمن باللهَّ ورســوله، 
ويدعي اتب�اعه واإلقتداء به، أن يكون كالًّ على املسلمني، شرس األخالق، شديد الشكيمة 

عليهم، غليظ القلب، فظ القول، فظيعه ؟ !« .

زب  ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ  رب ]آل عمران:159[، ليعترب بهذه اآلية من يتوىل 
أمرا يستدعي أن يكون جبانب�ه أصحاب يظاهرونه عليه حىت يعلم يقين�ا أن قوة الذكاء وغزارة 
العلم، وســعة احلياة وعظم الراء : ال تكســبه أنصارا مخلصني  وال جتمع عليه من فضالء 

الناس من يثق بصحبتهم إال أن يكون صاحب خلق كريم، من اللني والصفح واالحتمال.

إذا لم يكن لديك شيئ�ًا تعطيه لآلخرين، فتصّدق بالكلمة الطيب�ة، واالبتسامة 
الصادقة، وخالق الناس خبلق حسن.

يا مســلم أدع  للاهَّ  وادع  إىل للاهَّ ليال نهارا ســرا جهارا  ال تمل أو تكل أو تضعف أو 
تي�أس أو حتزن من عدم االستجابة من العايص  أو من للاهَّ مع كرة إحلاحك  أو تستعجل 

 النت�اجئ فأنت يف خري وإىل خري وعلى خري وتذكر قول للاهَّ  زب  ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅرب

]القص�������ص:82[، وهــم باألمــس يتضرعــون:زب چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ        ڍ 
ڌ ڌ رب ]القصص:79[، قف متأمال متدبرا : كــم دعوة حزنت على عدم اســتجابة 
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للاهَّ لك إياهــا ؟بل قد يسء البعض بربه الظن، فيخالطه شــك أو ريبــ�ة أو قنوط !وما 
علم املسكني أن خرية للاهَّ خري من خريته لنفسه، كما صرف الشر عن أصحاب قارون، 

ولكن زب گ گ   گ گ   ڳ رب ]القصص:80[، زب ۉ  ۉ ې ې ې ې 
ىى ائ ائ ەئ  ەئ وئ رب]الفرقان:31[ .

تأمل ما يف هذه  اآلية  من سنة املدافعة .. نعم : ادع الناس  لكن ال تتصور أن الدني�ا 
ستســتقيم بدعوتك! فو للاهَّ لــو قام صالح يف رأس جبل .. لقيــض للاهَّ له من يعاديه يف 

رأس جبل ]د . عايض القرين[ .

ڭ       ڭ     ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ    ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  زب 

ڭڭ رب ]الزمر:53[ إنها الرحمة اليت تســع كل معصية مهما كانت، إنهــا دعوة العصاة 

، فإذا ما تســلطت عليه حلظة يأس  املبعديــن يف تيــ�ه الضالل إىل األمل والثقة بعفو للاهَّ
وقنوط، ســمع هذا النداء الندي اللطيف، الذي يعلن أنه ليس بني املسرف على نفسه 
إال الدخول يف هذا الباب الذي ليس عليه بواب يمنع، وال حيتاج من يلج فيه إىل استئ�ذان. 

]يف ظالل القرآن[ .

و تذكر عظمة رحمته وجوده وعفوه : للاهَّ أرحــم الراحمني، يعــرض رحمته جّل يف 
عــاله على عبــاده، وحيذرهم مــن القنوط منهــا: زب ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھ   ھ ےے ۓ ۓ ڭ    ڭ      ڭڭ ۇ    ۇ  ۆ         ۆ         ۈ رب. ]الزم�������ر:53[ 

ْيِل  ثخُ اللهَّ لخُ ْنَي�ا ِحنَي َيْبَقى ثخُ َماِء الدُّ لهَّ َلْيَلٍة ِإىَل السهَّ َن�ا َتَب�اَرَك َوَتَعاىَل كخُ لخُ َربُّ ويف احلديث )َيزْنِ
) ْغِفَر َلهخُ

َ
أ

َ
يِن ف ْعِطَيهخُ َمْن َيْســَتْغِفرخُ

خُ
أ

َ
يِن ف لخُ

َ
ْســَتِجيَب َلــهخُ َمْن َيْســأ

َ
أ

َ
ويِن ف ولخُ َمْن َيْدعخُ اآْلِخــرخُ َيقخُ

]رواه البخاري[ . غفر سبحانه المرأة بغي من بين إسرائي�ل لما سقت كلبًا يلهث من شدة 

العطــش، ففي الصحيحني عن أيب هريرة مرفوعا : ) بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله 
العطش إذ رأته بغي من بغايا بين إسرائي�ل فزنعت موقها فسقته فغفر لها به ( وغفر ملن 
تاب بعدما قتل مائة نفس بغري حق لما علم صدق توجهه، وشكر لرجل وغفر ألنه أزاح 
غصن شــجرة عن طريق الناس ففي احلديث : ) مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق 

فقال : وللاهَّ ألحنني هذا عن املسلمني ال يؤذيهم فأدخل اجلنة( ]مسلم[ .
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و يف روايــة لهمــا )بينمــا يميش بطريق وجد غصن شــوك على الطريق فأخره فشــكر 
للاهَّ لــه فغفر لــه(، وهو الــذي قال وأثبت عــن نفســه: زب  ٿ  ٹ ٹ ٹٹ رب 

]األع�������راف:156[ ، زب ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې   ې   ې ې ى 
ى  ائ  ائ    ەئ  رب ]غافر:7[ ،  ولما خلق اخللق كتب يف كتاب هو عنده فوق العرش 
: ) إن للهَّ مائة رحمة، أنــزل منها رحمة  )إن رحمــيت تغلــب غضب( ]البخــاري[ ، وقــال 
واحدة بني اجلن واإلنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وفيها يرتاحمون، وأّخــر تسعًا 

وتسعني رحمــة، يرحم بها عباده يوم القيامة ( ]متفق عليه[ .

وصــــــــدته األمـاين أن يتوبـــــــــا أنا العبد الذي كسـب الذنوبــــــا  
علـى زالتـــــه قلقــــــــًا كئيبـــــــــا أنا العبد الذي أضــىح حزينــــــــا  
فمايل اآلن ال أبــــدي النحيبــــــــا أنا العبد املسء عصيت ســــــرًا  

فلم أرَع الشـــبيبـــــة واملشـيبـــــا أنا العبد املفرط ضـــــاع عمــــري  
أصيح لربمـا ألقـــــــى مجيبــــــــا لجِّ حبـــــــر   أنا العبـد الغــــــــريق بخُ
وقـد أقبلت ألتمس الطبيبـــــــــا أنا العبد السـقيم من اخلطايــــا  
وكنت على الوفاء به كذوبــــــــــا أنـا الغّدار كم عــــــاهدت عهــدًا  
ولـم أكسب بــــه إال الذنوبــــــــــا فيا أسـفي على عمــــــر تقّضـــى  
بيـوم جيعـل الولـــــدان شـيبــــــــا و يا حزناه من حشـــــري ونشري  
إذا ما أبدت الصحـــف العيــوبــا و يا خجـــاله من قبــح اكتســايب  
إذا زفـرت وأقلقـــت القلوبــــــــــا و يا حـــذراه مـن نـــــار تلظــــــــى  
خطاه أما آن األوان ألن تتـــوبـــــا فيا من مّد يف كسـب اخلطايــــــا  

فاســلك عبد للاهَّ طريق النجــاة بفعل المأمور وترك املحظــور  والتوبــة التوبة إىل 
التواب الرحيم الغفور .أيخ احمد للاهَّ أن مّد للاهَّ يف عمرك ولم يقبض نفسك وأنت يف 
غيك وإعراضك وغفلتك .أيخ بادر بالتوبة وانفض عن نفسك غبار الغفلة واعلم أن 
باب التوبة مفتوح وأن عطاء ربك ممنوح وأن فضله يغــدو ويروح واعلم أن التائب من 

الذنب كمن ال ذنب له، وأن للاهَّ يب�دل سيئ�اتك حسنات وأن للاهَّ يفرح بتوبتك.
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ســئل اإلمام  أحمد مىت  جيد العبد لذة الراحــة ؟ قال: عند أول قدم يضعها  يف اجلنة  
ـمهدًا بالورود، بل البد من صعوبات  . فال حتسنب الطريق إىل للا مخُ وتقر عين�ه برؤية للاهَّ
وجهــود، إىل أن نصــل إىل دار اخللود !  أال تريد اجلنة يــا أيخ؟ ختّيل يا أيخ النظر إىل وجه 
ربك الكريم يف اجلنة وختّيل أنك تصافح نبيك محمدًا صلى للاهَّ عليه وسّلم وتقبله 

وجتالس األنبي�اء والصحابة يف اجلنة، قال تعاىل: زب ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ژڑرب  ژ  ڈ   ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ 
]النس�������اء:69[، وختّيل أيخ نفســك وأنت يف النعيم املقيم يف جنات عدن بني أنهار من ماء 
وأنهار من لنب وأنهار من خمر وأنهار من عســل مصفى وحور عني كأمثال اللؤلؤ املكنون، 
ولك فيها ما تشتهيه نفسك وتلذ عينك، ختّيل كل هذا النعيم يف جنة عرضها السماوات 
واألرض، وختّيل يف مقابل ذلك النار وزقومها وصديدها وحرها الشــديد وقعرها البعيد، 

وعذاب أهلهــا الدائم الذي ال ينقطــع قال تعــاىل: زب ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى  ائ رب ]الحج:22[، ختّيل كل ذلك لعله أن يكــون عونًا 
، ووللاهَّ إنك لن تن�دم على التوبة أبدًا، بل إنك  لــك على التوبة واإلنابــة والرجوع إىل للاهَّ
سوف تســعد بإذن للاهَّ يف الدني�ا واآلخرة سعادة حقيقية، ال وهمية زائفة، فجّرب يا أيخ 
هذا الطريق من اليوم وال ترتدد، ألســت تقرأ يف صالتك كل يوم : }اهِدنَ����ا الصَِّراَط الُمسَتِقيم{

]الفاتحة:6[، فما دمت تريد الصراط املســتقيم فلماذا ال تسلكه وتسري فيه!! وأخريًا هنيئ�ًا 
للتائبــني محبة للاهَّ لهم قــال للاهَّ تعــاىل : زب  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ   ۅرب 
: زب ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ    ]البقرة:222[، هنيئ�ا لهم بقــول للاهَّ

ھ ےے ۓ ۓ ڭ    ڭ      ڭڭ ۇ    ۇ  ۆ         ۆ         ۈ رب]الزمر:53[ .

اَل: 
َ

وتخُ ق َك َتمخُ ِقيَل َلهخُ : ِإنهَّ
َ
، ف ْعَرايِبٌّ

َ
اَل : ) َمِرَض أ

َ
، ق ِ اْلَمْرَوِزيِّ َعْن ِإْدِريَس ْبِن َعْبِد للاهَّ

رْيَ ِإال  َرى اخْلَ
َ
ْذَهَب ِإىَل َمْن ال أ

َ
ْن أ

َ
َما َكَراَهيِت أ

َ
اَل : ف

َ
ِ َعزهَّ َوَجلهَّ  ق وا: ِإىَل للاهَّ الخُ

َ
ْذَهبخُ ؟ ق

َ
ْيَن أ

َ
َوأ

ِمْنهخُ ( وقال البيهقي يف »الشــعب«: )قال بعضخُ احلكماء يف مناجاته: إلهي، لو أتايِن خرٌب 
ك غريخُ قابل دعايئ، وال سامع شْكواي، ما تركت دعاَءك ما بلهَّ ريٌق لساين، أين يذهب  أنهَّ
ليل إال إىل العزيز؟ وأنت أغىن األغني�اء، وأعزُّ األعزاء  الفقريخُ إال إىل الغين؟ وأين يذهب الذهَّ

يا رب( .
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واسمع كالم العارفني باللهَّ الراجني رحمته قال أيوب السختي�اين: )إن رحمة قسمها 
يف دار الدني�ا وأصابين منها اإلسالم إين ألرجو من 99 رحمة ما هو أكر من ذلك(.

وقال بعض العباد: )لما علمت أن ريب عز وجل هو الذي سيحاســبين زال عين حزين 
ألنه الكريم الذي إذا حاسب عبده تفضل( . يا للا يا للاهَّ لو يعلم املدبرون عنه كيف 
انتظــاره لهم ورحمته إياهم وشــوقه إىل ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم شــوقًا إليه 

هذه إرادته يف املدبرين عنه فكيف باملقبلني عليه ؟؟ .

أرى جبميل الظـــن ما للاهَّ صانـــع وإين ألرجـــــو للاهَّ حـــىت كأنـــــــين  
قال ابن املبارك: )جئت إىل ســفيان الثوري عشــية عرفة وهو جاٍث على ركبتي�ه 
وعين�اه تهمالن فقلت له : من أســوأ هذا اجلمع حااًل ؟؟ قال : الذي يظن أن للاهَّ ال  يغفر 
لهم أليس هو الذي قال: ورحميت وسعت كل يشء(، يا للاهَّ من الذي حيص نعمك ويقوم 

بأداء شكرك؟؟إال بتوفيقك وإنعامك وفضلك .

وأعلـم أن للاهَّ يعفــــــو ويغفـــــر وإين ألدعو للاهَّ أطلـــب عفــــــوه  
وإن عظمت ففي رحمة للاهَّ تصغر لنئ عظم الناس الذنــوب فإنهــا  

يقول ابن الربيع ابن خثيم: ) لما احتضر أيب بكت أخيت فقال لها: يا بني�ة ال تبكي 
ولكن قويل يا بشرى فاليوم ألقى ريب( .

وكانت امرأة متعبدة تقــول: )وللاهَّ لقد ســئمت احليــاة ولو وجدت املوت يب�اع 
الشرتيت�ه شوقًا إىل للاهَّ تعاىل وحبًا للقائه فقيل لها: أفعلى ثقة أنت من عملك؟؟ فقالت: 
ال ولكن حلب إياه وحسن ظين به اشتقت إىل لقياه أفرتاه يعذبين وأنا أحبه قلت أنا: ال 

وللاهَّ فإنه حيبهم وحيبونه( .

وما أحسن حسن الظن باللهَّ والرجاء باللهَّ فمن أحب شيئ�ًا أحسن ظنه به ورجاه، 

قال الربيع ابن أنس: )عالمة حب للاهَّ كرة ذكره والشوق إىل لقائه فمن أحب شيئ�ًا 
أكر من ذكره وأحب لقائه(.

إذا أتعبتك آالم الدني�ا فال حتزن فربما اشتاق للاهَّ لسماع صوتك وأنت داع  ال تنتظر 
السعادة حىت تبتسم، ولكن ابتسم حىت تكون سعيد لماذا تدمن التفكري وللاهَّ ويل 
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التدبــري ولماذا القلق من املجهول وكل يشء عند للاهَّ معلوم لذلك اطمنئ، فأنت يف عني 
للاهَّ احلفيظ وقل بقلبك قبل لسانك: فوضت أمري إىل للاهَّ وتذكر أن الرب رحيم كريم  

زبڈ ڈ ژ        ژڑ ڑ ک ک ک ک رب ]غافر:44[ .
ـهخُ على نعمة زادين .. وإن ظلمتخُ نفس اشتاق لسماع  كيف أحزن ويل رّب إن شــكرتخُ

صويت وانتظر عوديت.

فيا ويل من أغلق باب التوبة عن العصا ة وقنطهم من رحمة  للاهَّ وقال بأن للاهَّ ال يغفر 
لفــالن وفالن بعيد عــن الهداية  فالن ما للاهَّ هاديه  فهذا وأمثاله جاهل متأل على للاهَّ حجر 
رحمة للاهَّ . هذه وسوسة إبليس يقول للعايص أنت فعلت وفعلت أنت ارتكبت الكثري الكثري  
كيف تتوب كيف يغفر للاهَّ لك  للاهَّ ال يقبل توبتك ال تتعب نفسك  ابق على ما أنت عليه 
خري لك  وهكذا  وال يزال الشيطان يقذف عليه بمثل هذه الوساوس واألوهام حىت يي�أس 
العايص ويقنط من رحمة للاهَّ ونس هذا املسكني أن من قال ذلك فهذا قد  ارتكب جرما 
ْنَدٍب    سلم )2621( من حديِث جخُ عظيما وافتات  على للاهَّ وتأىل عليه،  فقد ثبت يف صحيح مخُ
اَل : ) 

َ
َ َتَعاىَل ق ــالٍن، َوِإنهَّ للاهَّ خُ ِلفخُ ِ ال َيْغِفرخُ للاهَّ ــاَل : َوللاهَّ

َ
اًل ق نهَّ َرجخُ

َ
َث أ نهَّ رســول للاهَّ  َحــدهَّ

َ
: ) أ

ْحَبْطتخُ َعَمَلَك ( ومن الذي 
َ
الٍن َوأ ْد َغَفْرتخُ ِلفخُ

َ
ِإينِّ ق

َ
الٍن ف ْغِفَر ِلفخُ

َ
ْن ال أ

َ
ىلهَّ َعَليهَّ أ

َ
ِذي َيَت�أ َمْن َذا الهَّ

يغفر الذنوب هــو أم للاهَّ ؟ زب ڃ ڃ چ چ چ رب ]آل عمران:135[ ، إال للاهَّ إال للاهَّ 
ونــس هذا  اجلاهل أن قول  للاهَّ زب ۀ ۀرب]الزمر:53[ هي أفرح آية يف كتاب للاهَّ  وهي  
مطلقة بغفران  كل ذنب كائن�ا ما كان  مهما كان لــو كان ما كان إال ما أخرجــه النص القرآين 
زب ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ رب ]النساء:48[ . ومن تاب من الشرك تاب للاهَّ عليه بل يب�دل 

سيئ�اته حســنات  وتأمل  قوله تعاىل زب ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ  
ڻ ڻ      ڻ  ۀ ۀ ہ  ڳ ڳ  ڳ    ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  

ہ ہ  ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ  رب ]المائدة: 74-73[ .
مــن قال : إن للاهَّ ثالث ثالثة  فتوبت�ه مقبولة فكيف بمــن زنا وقتل وفعل الفواحش 
وارتكب ما ارتكب وهو موحد  بل أين هو من حديث قاتل المائة وهو مخرج يف الصحيحني. 
فمــن حيول بينك وبني التوبة بــل قنوطه أعظم إثمــا وجرما ومعصية قنوطــه من ذنوبه 
أعظم مما ارتكب وانتهك وأجرم وأســرف  فليكن هذا األمر على بالك وال جتاوزه فتشقى 
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وتذكر احلديث )يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا( ]متفق عليه[ . ولنحرص على عدم 
الفضيحة من أسباب السرت يوم القيامة ; أال تفضح مسلما،  وال تفرح أبدًا بفضيحته، وال 
تسعى بأي طريقة يف فضيحة أحد وقع يف معصية، فباب التوبة مفتوح فال تدري لعل للاهَّ 
يتوب عليه فيبقى عليك إثم نشــر فضيحته وكلما استطعت أن تسرت على مسلم فاسرت، 
فإذا جاءك يف جوالك مثاًل مقطع لفضيحة أحد  فأول ما تفعله أن تسأل للاهَّ العافية ثم 

امسح ذلك املقطع، واحتسب ذلك السرت على أخيك املسلم عند للاهَّ يوم القيامة.

تنبي���ه مهم:  هناك فرق بــني الرجاء واألماين  ومما ينبغي أن من رجا شــيئ�ا اســتلزم 
رجاؤه ثالثة أمور: 

أحدها : محبة ما يرجوه.

الثاين : خوفه من فواته.

الثالث : سعيه يف حتصيله حبسب اإلمكان.

وأمــا رجاء ال يقارنه يشء من ذلك فهو من باب األماين، والرجــاء يشء واألماين يشء 
آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السري مخافة الفوات .

: ) من خاف أدلج،  ويف جامع الرتمذي من حديث أيب هريرة قال : قال رسول للا 
ومن أدلج بلغ املزنل، أال إن ســلعة للاهَّ غالية، أال إن ســلعة للاهَّ اجلنة ( روى الطرباين عن 
احلســن البصري  أنه قال: »إن قومًا ألهتهم أماين املغفــرة، رجاء الرحمة حىت خرجوا من 
 ، الدني�ا وليست لهم أعمال صاحلة. يقول أحدهم: إين حلسن الظن باللهَّ وأرجو رحمة للاهَّ
، ولو رجا رحمة للاهَّ لطلبها باألعمال  وكذب، ولو أحسن الظن باللهَّ ألحسن العمل للهَّ

الصاحلة، يوشك من دخل املفازة -الصحراء- من غري زاد وال ماء أن يهلك«.

أيخ املسلم : ليكن همك كيف يظهر الدين وضاعف جهدك واجعل كل وقتك يف 
الدعوة إليه تســعد واحذر الفتور والتفريط والكســل يف هذا األمر يقول أحد السلف 
»العمل للدين شكر للهَّ « فمن أعطى التوحيد والدعوة إليه  حثالة أوقاته والقليل من 
  ، همه فكرب عليه أربعــًا وقــل للفاتريــنزب ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ رب ]المائدة:54[ 

فسابق ونافس واتعب من بعدك يف خدمة هذا الدين الذي ال وجود لك إال به .
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ارتبط باللهَّ وال تقلق أبدا وجد جد أيخ املسلم يف هذا األمر وتب وسارع إىل التوبة فيما 
مىض من تقصريك يف خدمتك لدينك فيما مىض من العمر فليس للعبد مسرتاح إال يف 
اجلنة حتت شــجرة طوىب وال للمحب قرار إال يوم املزيــد يوم تقر عين�ه برؤية للاهَّ . وهب 
من الغفلة واعلم أن خري أيامك وأسعدها يوم العودة إىل للاهَّ فاصدق يف ذلك السري وللاهَّ 

ما عمرك من أول يوم ولدت بل عمرك من أول يوم عرفت للاهَّ تعاىل فيه .

: » حنن ولـــدنا من جديد وعمرنا احلقيقي حنسبه  يقول أحد الشــباب لما هداه للاهَّ
.» من بدايــة عودتن�ا إىل للاهَّ

ــــروها بأقالمهم، ومن اجلميل يف  وتأملــوا أحبتن�ا بعض كلماتهم الرائعة اليت سطهَّ
كلمات بعضهم أنها توضح اجتاههم جبـٍد للدعوة بعد صالحهم . )عـــودة ودعـــوة (:

، وأن أكون داعيــــة  أ - )وعزمـت على التوبة النصــوح واالســتقامة على دين للاهَّ
خرٍي بعد أن كنت داعية شٍر وفســاد.. ويف ختام حدييث أوجههـا نصيحة صادقة جلميع 
الشــباب فأقول: يـــا شــباب اإلســالم لـن جِتـــدوا الســعادة يف السفر وال يف املخدرات 
والتفحيــط، لن جتدوها أو تشــموا راحئتها إال فـــــي االلزتام واالســتقامة.. يف خدمة دين 

.. فـي األمر باملعروف والنهي عن املنكر( . للاهَّ

ب - ) فخرجت من البيت إىل املسجـد ومنذ ذلك اليوم وأنا - وللهَّ احلمد - ملزتم 
ببيوت للاهَّ ال أفارقهــا، وأصبحت حريصًا على حضـــور الندوات والدروس اليت تقام يف 

املساجد، وأحمد للاهَّ أن هداين إىل طريق السعادة احلقيقية واحلياة احلقة ( .

ج - ) كما أصبحت بعد االلزتام أشعر بسعـــــادة تغمر قلب فأقول: بأنه يستحيل أن 
يكون هناك إنســان أقل مين الزتامًا أن يكون أســعد مين، ولو كانت الدني�ا بني عيني�ه، ولو 
كان من أغىن الناس .. فأكر ما ساعدين على الثب�ات بعد توفيق للاهَّ هو إلقائــي للدروس 
يف املصلى، باإلضافة إىل قراءيت عن اجلنــــة بأن فيها ما ال عني رأت وال أذن ســمعت وال 
خطر على قلب بشر من اللباس والزين�ة واألسواق والزيارات بني الناس، وهذه من أحب 
األشياء إىل قلب، فكنت كلما أردت أن أشرتي شيئ�ًا من املالبس اليت تزيد عن حاجيت 

أقول: ألبسها يف اآلخرة أفضل( .
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د - ) وكلما رأيت نفس جتنح لسوء أو يشء يغضب للاهَّ أتذكر على الفور جنــة اخللد 
ونعيمها السرمدي األبدي، وأتذكر لسعـــــة النار فأفيق من غفليت.. واحلمد للهَّ أين قد 
ختلصـــــت من كل ما يغضب للاهَّ عز وجل من مجالت ساقطة وروايات ماجنة وقصص 
تافهة، أما أشرطة الغنـــــاء فقد سجلت عليها ما يرىض للاهَّ عز وجل من قرآن وحديث (.

هـ - ) لقد أدركنا احلقيقة اليت جيب أن يدركهـا اجلميع وهي أن اإلنســان مهما طال 
عمره فمصريه إىل القرب، وال ينفعه يف اآلخرة إال عمله الصالح ( .

لـــدتخُ تلك الليلة مــن جديد، وأصبحــت مخلوقًا ال صلة لــه باملخلوق  و- ) لقــد وخُ
السابق. وأقبلت علـــى تالوة القرآن وسماع األشرطة النافعة ( .

ز - ) أتمــىن من للاهَّ وأدعوه أن جيعل مين قدوة صاحلة يف مجال الدعــــــوة إليه، كما 
كنت من قبل قدوة لكثريات يف مجال الفن ( .

وحولنا فنت تهـــــز الراسيـــــــــات سألون قالوا كيفما هــذا الثبــات  
أليس تشتهى نفسك هذه احلياة أليس يغريك زمــــان الشهــوات  

ال تشتهى نفىس لذائذ ناقصـــات فأجبتهم والقلب يملـــؤه اعتــزاز  
لكن أهدايف ستبقـــــى خالــــدات لما اشتهيتم اشتهيـــت مثلكـــــم  
أريد عيشا ليس يقطعه ممــــات اريــــــد قصــــرا ال يهــــــدده زوال  
فحياتن�ا ليست حياة بـــل ممــات فعقولنــا إن لم تبلغنـــا اجلنـــــان  
وظالمه ختاف منــــه الظلمـــــات فأمـامنـا قرب تشيـب له العقــــول  
وسوف يسر من أىت بالسيئــات وبعده حشر ونشـــــر وحســـــاب  
وسائل عن العيـــــون املبصـــرات وسوف يســأل ربن�ا عن اخلطـــــأ  
وسائل عن كل حلظــة بـاحليـــــاة وسائل عــــن اللســـان واجلنــــان  
فال تلوموين فذا ســـــــر الثبـــــات فمطالب فـاقت عقول احلائرات  
هبت ريــاح واجلبــــال ثابتـــــات نبح الكالب لكن ما ضر السحاب  
باتت تصلى ملجيب الدعــــــوات نامت عيون وعيــون ساهـــــرات  
وتلك همتها زخرفـــــة العبــــــــاة فتلك همتهـــــــا جنان خالــــدات  
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ليــس عيبــ�ًا أيخ أن تفتــح  صفحـة جديدة يف حياتك للدعــوة إىل للاهَّ ولتدون عليها 
أعمااًل صاحلة تكون ضياء ونورًا لك يف دنيـــاك، ويوم لقائــك لربـــك، وأنت يومها 
السعيد، الفائز، املفلح، فال تقل : من أين أبدأ ؟ طاعة للاهَّ البداية .ال تقل : أين طريقي؟ 
شرع للاهَّ الهداية .ال تقل :كيف جنايت؟سنة الهادي وقاية . ال تقل : أين نعييم؟ جنة للاهَّ 
كفاية . ال تقل :  غدا سأبدأ !! ربما تأيت النهاية ..وكن مفتاحا للخري مغالقا للشر تفز 
وتفلح  وتســعد ففي احلديث )إن من الناس ناســًا مفاتيح للخري مغاليق للشر، وإن من 
الناس ناســًا مفاتيح للشــر مغاليق للخري، فطوىب ملن جعــل للاهَّ مفاتيح اخلري على يديه، 

وويل ملن جعل للاهَّ مفاتيح الشر على يديه( ]صحيح اجلامع رقم:2223[ .                    

فهيا قم وعاهد ربك اآلن انك تبت اآلن ال تسوف التوبة إىل الغد فما يدريك أصال 
تكمل كاليم ورساليت أم ال !!!

إن كنت يف الطريق إىل للاهَّ فاركض، وإن صعب عليك فهرول،  وإن تعبت فامِش، 
وإن لم تستطع كل هذا فسر حبوا، وإياك والرجوع. فلنتواصل بالقلوب وإن أبعدتن�ا 

الدروب ولنحيا بالدعاء وإن صعب اللقاء .

نداء أوجهه للشباب امللزتم

أقول : القدوة .. يا شــباب ! ]يســألونك عن القدوة  لعادل العبد العايل )42-43([  حينما يتعلق 
الشــاب امللزتم باملباريات الرياضيــة ويتعصب لهــا، ويجاهر بشــغفه بنجوم املالعب 
الدولية يقال : القدوة .. يا شــباب !.حينما يعتاد بعض شباب التأخر عن الركعة األوىل 
مــن صالة الفجر والعصــر أو يت�أخرون عن احلضــور لصالة اجلمعة يقــال : القدوة .. يا 
شــباب ! حينما يلحظ العامة منافســة بعض الصاحلني للشــباب الضائع يف االهتمام 
الزائد باملظهر الزائف والكماليات املرتفة وركوب موضــة نغمات )الهاتف النقال( 
وحنوها، يقال : القدوة .. يا شــباب ..! حينما جيلس الشــاب امللزتم أمام شاشــة التلفاز 
يراقــب املذيعة املتربجة تنقل األخبار ويتســاهل يف ذلك، يقال : القدوة .. يا شــباب    . 
!.حينما يتســاهل بعــض امللزتمني يف التأخر عــن املواعيد أو يماطلون يف ســداد الديون، 
يقــال : القــدوة .. يا شــباب    . !. حينما يغــرق بعض الصاحلــني يف املزاح والصخب يف 
األماكن العامة وحيصل من ذلك اإلزعــاج لآلخرين ومضايقتهــم، يقال : القــدوة .. يا 



312

شباب .! حينما يدمن بعض الشباب امللزتم متابعة املسلسالت الهزلية املضحكة يف 
شهر رمضان ويجاهرون بذلك أمام أهليهم، ويســهرون حىت الفجر ثم ين�امون وتفوتهم 
صالة الظهر جماعة، يقال : القدوة .. يا شــباب    . !. حينما جيلس شاب ملزتم  يغتاب 
ويشتم ويتهجم على اآلخرين أو يسخر من كالمهم وأفكارهم، يقال : القدوة .. يا شباب    
. !. حينمــا يرى الناس الصاحلني يرتخصــون يف الدخول يف األماكن املختلطة أو اجللوس 
يف املطاعم اليت تضج باملعازف، يقال : القدوة .. يا شباب    . !. حينما يتساهل الشاب 
لزم زوجته باحلجاب الشرعي ويرتك بن�اته يلبسن القصري أو الضيق، يقال :  امللزتم فال يخُ
القدوة .. يا شباب    . !. حينما يسافر الشاب امللزتم بأهله إىل بالد الكفار أو يدخلهم يف 
أماكن املالهي واملنكرات، يقال : القدوة .. يا شباب    . !. حينما يب�ذر بعض الصاحلني 
يف حفالتهم فيكرون من الوالئم ويسرفون يف مظاهر الرتف، يقال : القدوة .. يا شباب    

. !. « أ.هـ 

عيبن�ا األكرب أن نبقــــى نعـــــــاب ليس عيب�ًا أن نـــــرى أخطــاءنـــــا  
لتكن ذا همة وعزيمة وفأل كبري وال تتقاعس عن أن تكون قدوة صاحلة حبجة أنك 

وقعت فيها أو يف بعضها .
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اخلاتمة

»احلمد لل رب العاملني، أحمده جل جالله أن وفقين لتسطري يشء من عظمته، ونزر 
من جالله، فلواله ماخط الرياع والجرى القلم، ومن أنا -املخلوق احلقري الضعيف- حىت 
أكتب عن عظمة رب العاملني، فيا ليت شعري هل يقبل للا تعاىل ما كتبت�ه؟ وهل يثيبين 
عليه يوم العرض إذا جئت�ه؟ وأنا أعلم أين بما كتبت قد حاولت شيئ�ًا عظيما، وأتيت على 
حبر ال ساحل له، وأمر ال نهاية له، فوللا مهما كتب الكاتبون، ونقل الناقلون فما هم إال 
درج يف قافلة من كتب، وأوصل على ذلك 

خُ
كمغرتفني بدالء من حبر خضم، لكن حسب أن أ

من املغفرة بســبب، وأرجو من للا تعاىل املثوبة يوم القيامة، وللا العظيم هو املســتعان 
وعلى التكالن« . ]عظمة للاهَّ ملحمد موىس الشريف [ .

أكرر وأقول :  أستغفر للاهَّ عز وجل من الزلل واخلطأ والتقصري فال أدعي أين وفيت 
هذا املوضوع حقه فهذه أمر ال تستطيعه  كل املخلوقات وقد قال الرسول    )ال أحص 

ثن�اء عليك أنت كما أثنيت على نفسك( ]رواه مسلم[ فال حيص ثن�اء على للاهَّ إال للاهَّ .

أخ�����ي احلبيب: مّتعين للاهَّ وإّياك بالصحة وأسبغ علين�ا جلباب العافية، وأسدل 
علين�ا أســتار طاعته ومحبت�ه، أخــي حيث لم نســتطع أن جنلس سويًا نتجاذب أطراف 
احلديث ونشكي هموم بعضنا لبعض فإنين كتبت لك هذه الرســالة اليت أمالها قلب، 
وحملها إليك النصح واحلرص على ما ينفعك، فأملـــي أيخ فيك أن تفتــح لها أبواب 
قلبـــك، وتضّمنها يف ســويدائـه، فإن فعلت أيخ فإنك أن شــاء للاهَّ لن تعــدم خريًا جتده 
فيها، أخـي احلبيب وللاهَّ العظيم لو كنت أملك الهداية والسعادة لبذلتهـا لك من أول 
وهلة، لكي أخرجك مما أنت فيه من الهموم واألحزان، والتعب والنصب واألرق، ولكنين 
أســتطيع كغريي بإذن للاهَّ فعل السبب من كلمة طيب�ة ونصح صادق وتوجيه وإرشاد 

فخذها من قلب محب، فهــــل قلب احلبيب يسـمع؟!!

التســابق للحصول على أعلى الدرجات يف االمتحانات واستغالل األوقات، وحفز 
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الهمــم لبلوغ أعلى الناصب واملراتب البد أن يدفعنا لتن�افس أكرب لني�ل درجات أعظم 
ثمرتها ليست شهادة على ورق بل جنة عرضها السماوات واألرض، بل ال ينبغي أن تقف 

آمالنا إال عند الفردوس األعلى، تأمل  زب ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅۉرب 
]آل عمران:163[ .

من رأى العربة فلم يعتبــر وسمع املواعظ  فلم يتعظ .. وجالس العلماء فلم يتعلم .. 
وصاحب  احلكماء فلم يتفهم .. وقرأ عن العظماء فلم تتحرك همته .. وطالع الكتب فلم 
ينتفع .. وسمع بل ربما عاين النكبات والنذر واألحداث والعقوبات فلم يرتدع ولم يزنجر 
.. وغفل عن هول املطلع .. عند غمرات املوت والقرب والقدوم على للاهَّ والوقوف بني يديه 
واملنصرف به إىل إحدى الدارين فهو حيوان يأكل ويشرب وإن كان  إنسانا ينطق ويتكلم ..

وعظ الشــافعي تلميذه املزين فقال له: اتق للاهَّ ومثل اآلخرة يف قلبك واجعل املوت 
، وكن من للاهَّ على وجل، واجتنب محارمه  نصب عينك وال تنس موقفك بني يــدي للاهَّ
وأد فرائضه وكن مع احلق حيث كان، وال تستصغرن نعم للاهَّ عليك وإن قلت وقابلها 
بالشكر وليكن صمتك تفكرًا، وكالمك ذكرًا، ونظرك عربه، واستعذ باللهَّ من النار 

بالتقوى .]مناقب الشافعي2/294 [ .

احمل نفسك على طاعة للاهَّ قبل أن حتمل على رقاب الرجال. 

: إذا همت نفســك باملعصية فذكرها باللهَّ  فإن لم ترتدع فذكرها بأخالق  عبد للاَّ
الرجال  فإن لم ترتدع  فذكرها بالفضيحة  إذا علم بها الناس  فإن لم ترتدع  فاعلم أنك 
تلك الساعة  انقلبت إىل حيوان قال احلسن بن عبد العزيز :  ) من لم يردعه القرآن واملوت 
ثم تن�اطحت اجلبال بني يديه لم يرتدع .(    وكان اإلمام أحمد - رحمه للاهَّ - يقول: ) من 
لم يردعه ذكر املوت والقبور واآلخرة، فلو تن�اطحت اجلبال بني يديه لم يرتدع ( ويقول 
عبد العزيز بن أيب رواد. ) من لم يتعظ بث�الث لم يتعظ : باإلسالم  والقرآن والشيب ( ويف 

ختام كتايب إليك  أسباب السعادة وصفات السعداء :

إن من يريد أن ين�ال السعادة، وهو لم يأخذ بأسبابها يصدق عليه قول الشاعر:

إن السفين�ة ال جتري على اليبس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها  
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فلنقف معا على أسباب السعادة وصفات السعداء
لعل للاهَّ أن يوفقنا لألخذ بها 

، والعمل الصال��ح : يقول للاهَّ تعاىل زب ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک  1- اإليم��ان باللهَّ
ک ک ک گ گ گگ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱرب 
]النحل:97[ أي فلنحيين�ه حياة ســعيدة .وكلنا يريد احلياة الطيب�ة، فعلين�ا بالعمل الصالح 

مــع اإليمــان زب  پ پ ڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ  ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ رب ]البق�������رة:62[  وقال   )عجبا ألمر املؤمن، إن أمره كله له 
خري، وليس ذلك ألحد، إال للمؤمن، إن أصابت�ه ســراء، شكر، فكان خريًا له، وإن أصابت�ه 

ضراء، صرب، فكان خريًا له( ]مسلم[ .  

واحلذر كل احلذر من معصية للاهَّ يقول : ) ال تشــرك باللهَّ شــيئ�ا وإن قتلت 
وحرقت، وال تعقن والديك وإن أمراك أن خترج من أهلك ومالك، وال ترتكن صالة مكتوبة 
، وال تشربن خمرا،  متعمدا، فإن من ترك صالة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة للاهَّ
، وإياك والفرار من  فإنه رأس كل فاحشة، وإياك واملعصية، فإن باملعصية حل سخط للاهَّ
الزحف، وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، 

وال ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم يف للاهَّ ( ]حسن لغريه األلباين صحيح الرتغيب والرتهيب[ .

ـ  ســبحانه وتعاىلـ  فاعلم أن  2-اإليمان بالقضاء والقدر خريه وش��ره : فكله من للاهَّ
ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك .وهــذه الصفة من  أهم 
، ومن اإليمان باللهَّ  صفات السعداء، إذ ال يمكن أن حتصل الســعادة إال ملن يؤمن باللهَّ
اإليمــان بقضاء للاهَّ وقدره، والرضا بقســمه، ألن اإلنســان يف هذه احلياة ال بــد أن ينت�ابه 

يشء من الهموم واملصائب، فإن لم يؤمن بالقضاء والقدر، هلك .

3- العلم الشرعي : فالعلماء العارفون باللهَّ هم السعداء.

4- اإلكثار من ذكر للاهَّ وقراءة القرآن .

5- انش��راح الصدر وس��المته من األدغ��ال: فانشــراح الصدر وطلبه من عالمات 
السعادة وصفات السعداء.
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6- اإلحسان إىل  الناس: وهذا أمر مجرب، ومشاهد، فإنن�ا جند الذي حيسن إىل الناس 
من أسعد الناس، ومن أكرهم قبواًل يف األرض. فقضاء حاجات عباد للاهَّ أحب إىل للاهَّ 
، مع ما يف االعتكاف من إحياء الليل وقراءة  من اعتكاف املسلم يف بيت من بيوت للاهَّ
القرآن والبعد عن الفنت، ولكن مع ذلك فقضاء حاجات ذوي احلاجات أحب إىل للاهَّ من 
؟ وأي  ذلــك . ولذا لما جاء رجــل إىل النب  فقال : يا رســول للاهَّ أي الناس أحب إىل للاهَّ
األعمــال أحــب إىل للاهَّ ؟ فقال رســول للا  : ) أحب النــاس إىل للاهَّ أنفعهــم للناس، 
وأحب األعمال إىل للاهَّ سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقيض عنه َدين�ًا، 
أو تطرد عنه جوعا، ولنئ أميش مع أخ  يل يف حاجة أحّب إيل من أن أعتكف يف هذا املسجد 
شهرًا - يف مسجد املدين�ة - ومن كّف غضبه سرت للاهَّ عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن 
يمضيه أمضاه مأل للاهَّ قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مىش مع أخيه يف حاجة حىت يثبتها له 
ثّبت للاهَّ قدمه يوم تزول األقدام (. ]رواه الطرباين يف الكبري وقد صححه األلباين رحمه للاهَّ يف السلسلة 
الصحيحة )9.6([ وقال عليه الصالة والســالم : )الســاعي على األرملة واملسكني كاملجاهد 

، أو القائــم الليل الصائم النهــار (]رواه البخاري ومســلم[.  وقال  )من نفس  يف ســبي�ل للاهَّ
عن مسلم كربة من كرب الدني�ا نفس للاهَّ عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على 
معســر يف الدني�ا يســر للاهَّ عليه يف الدني�ا واآلخرة ومن ســرت على مســلم يف الدني�ا سرت للاهَّ 

عليه يف الدني�ا واآلخرة وللاهَّ يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه(. ]رواه مسلم[.

وقد كان من الســلف إذا أمل الناس فيه أماًل فلم جيدوه عندهم يبكون، كـسفيان 
بن عيين�ة رحمه للاهَّ : جاءه ســائل يســأل فلم جيد عنده، فلما انطلق السائل بكى سفيان. 
فقيل له: ما يبكيك وأنت ما قصرت؟ قال: وأي مصيب�ة أعظم من أن يؤمل فيك رجل فال 

جيد أمله! يرى أن هذه مصيب�ة.
فإّن لكــــــــل خافقــــــٍة سكــــــونخُ ــــك فاغتنْمهــــــــا   ْت رياحخُ إذا َهـبهَّ
فما تدري السكونخُ مـــــىت يكـــونخُ وال تزَهْد عن اإلحســــان فيهـــــــا  

فما تدري الفصيــــل ملن يكــــــون ْت ني�اقــــك فاحتلبهــــــــــا        وإن َدرهَّ

واصطناع اخليــــر أبقى ما صنــع خري أيام الفــــىت يــــــــوم نفـــــــــع  
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 7- النظر إىل من هو دونك يف أمور الدني�ا وإىل من هو فوقك يف أمور اآلخرة :  كما ورد يف
التوجيه النبوي الكريم حني قال  )انظروا إىل من هو أسفل منكم، فهو أجدر أال تزدروا 
( ]مسلم[ . هذا يف أمور الدني�ا، ألنك إذا تذكرت من هو دونك، علمت فضل للاهَّ عليك.  نعمة للاهَّ

أما يف أمور اآلخرة فانظر إىل من هو أعلى منك، لتدرك تقصريك وتفريطك ال تنظر 
إىل من هلك كيف هلك  ولكن انظر إىل من جنا كيف جنا .

8- قصر األمل وعدم التعلق بالدني�ا، واالس��تعداد ليوم الرحيل : يقول الشــيخ عبد 
الرحمن الســعدي يف كلمة جامعة مع أنها قصرية : ) احلياة قصرية، فال تقصرها بالهم 
واألكــدار ( وهاك أيخ هذه املحاورة القيمة اليت دارت بني نفر، مــن املتخلني عن الدني�ا، 
املتأهبــني ليوم الرحيل: جلس نفر من الصاحلني يت�ذاكــرون، ويتســاءلون حول قصر 
األمــل. فقيــل ألحدهم : ما بلغ منك قصــر األمل ؟ فقــال : بلغ مين قصر األمــل أنين إذا 
رفعت اللقمة إىل فيم، ال أدري أأتمكن من أكلها أم ال !!  إن احليــاة ـ يا أيخ ـ قصرية، فال 

تزدها قصرا ومحقا بالهموم واألكدار .

9- اليق��ني بأن س��عادة املؤمن احلقيقية يف اآلخ��رة ال يف الدني�ا: قال تعاىل زبىئی 
خت  حت  يبجت  ىب  مب  خب    حب  جب  يئ   ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
متىترب ]هود:108[  ويقول  : ) الدني�ا سجن املؤمن، وجنة الكافر ( ]مسلم 2956[.

ـ  خرج يوما بأبهتهـ  كان رئيس القضاة  وهنا قصة عجيب�ة البن حجر العسقالينـ  رحمه للاهَّ
بمصرـ  فإذا برجل يهودي، يف حالة رثه، فقال اليهودي : قف، فوقف ابن حجر، فقال له : كيف 
تفسر قول رسولكم : )الدني�ا سجن املؤمن وجنة الكافر( فقال ابن حجر: أنت مع تعاستك 
وبؤســك تعد يف جنة، لما ينتظرك يف اآلخرة من عذاب أليم ـ إن مت كافرا ـ وأنا مع هذه األبهة 
ـ إن أدخلــين للاهَّ اجلنــةـ  فهذا النعيم الدنيوي يعد ســجنا باملقارنة مع النعيم الذي ينتظرين يف 

. اجلنات . فقال : أكذلك ؟ قال : نعم . فقال : أشهد أن ال إله إال للاهَّ وأن محمدًا رسول للاهَّ

10- مصاحبة األخيار والرفقة الصاحلة : وال يستطيع أحد أن ينكر أثر القرين على قرين�ة، 
 فهو مشهود، ومجرب، وواضح من خالل الواقع، ومن خالل التاريخ . ولذلك قال الرسول  :

)مثل اجلليس الصالح، واجلليس الســوء كحامل املســك، ونافخ الكري .. (  ]متفق عليه[ .
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11-  أن تعل��م أن أذى الن��اس خري لك ووبال عليه��م : قال إبراهيم التيــيم : ) إن الرجل 
ليظلمين، فأرحمه ( ويروى أن ابن تيمية أساء إليه عدد من العلماء وعدد من الناس، وسجن 
يف اإلسكندرية. فلما خرج، قيل له : أتريد أن تنتقم ممن أساء إليك ؟ فقال : قد أحللت كل 

من ظلمين، وعفوت عنه، أحلهم جميعًا، ألنه يعلم أن ذلك سعادة له يف الدني�ا واآلخرة . 

12- الكلمة الطيب�ة، ودفع السيئ�ة باحلس��نة : قال تعاىل زب ژ ژ ڑ  ڑ  
کک  ک ک   گ گ گ        گ ڳ ڳ ڳ ڳ          ڱ ڱ ڱ رب]فصلت:34[ 

فتأمل يا أيخ هذا اإلرشــاد اإللهي العظيم ـ وقال تعاىل ـ واصفًا عباده املؤمنني زب  گ گ 
گ     گ ڳ ڳ رب]الفرقان:72[ .

أرحت نفس من هـــم العداوات لّما عفوت ولم أحقـد على أحــــد  
ألدفــع الشـــر عنـي بالتحيـــــات إين أحي عــدوي حيـــن رؤيتــــــه  

13- االلتجاء إىل للاهَّ وكرثة الدعاء : ســالح املؤمن وهو الصلة بني العبد وربه، هو 
الســبب إذا انقطعت األســباب والباب إذا أغلقت األبواب هو احلبل املتني والسالح 
املبني زب ى ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ رب ]البقرة:186[، 
ه وليتضرع إليه لياًل ونهارًا بلسان صادق وقلب خاشع بأن يرزقه خشيت�ه  فليسأل العبدخُ ربهَّ

هم ارزقنا خشيتك يف السر والعلن . ومراقبت�ه يف السر والعلن. اللهَّ

هذا ما وســعنا جمعه بعون للاهَّ وتوفيقه فإن وقع على احلال اليت أردنا وباملزنلة اليت 
أملنــا فذلك بتوفيق للاهَّ وحســن تأيي�ده وان وقع خبالفها فما قصرنا يف االجتهاد ولكن 

حرمنا التوفيق فيه وللاهَّ سبحانه وتعاىل أعلم.
وحســب أين قصدت وسعيت وما كان يف هذا العمل من صواب فمن للاهَّ وحده وله 

الفضل واحلمد واملنة وما كان فيه من خطأ فمن نفس وأستغفر للاهَّ منه .
وبعد ..  فيا أيها القارئ لهذا الكتاب: ) لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه. لك ثمرته وعليه 
تبعته. فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله، وال تلتفت إىل قائله. بل انظر إىل ما قال 
ال إىل مــن قــال .وقد ذم للاهَّ تعاىل من يرد احلق إذا جاء به من يبغضه، ويقبله إذا قاله من 
حيبــه. فهذا خلق األمة الغضبي�ة. قال بعــض الصحابة: »اقبل احلق ممن قاله، وإن كان 
بغيًضــا ورد الباطل على مــن قاله وإن كان حبيًب�ا«؛ فإن قائله لم يأل جهد اإلصابة. ويأىب 
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للاهَّ إال أن يتفرد بالكمال(. ]نقاًل عن مدارج السالكني: 3/522[ .
من روائع األخوة يف للاهَّ أن يت�ذكر املرء أنه يف كل حلظة هناك من يدعو له :

من دعوة الغائب للغائـــب ما دعوة أنفع يا صاحـــــــب    
أن تسأل الغفران للكاتـــب ناشدتك الرحمن يا قارئــــًا    

فأكر من الدعاء بظهر الغيب ألخيك املســلم فلك من الدعاء نصيب ويؤمن على 
دعائك ملك وأيضا مستجاب وغري أنك تساعد أخيك املسلم يقول  ) ما ِمن عْبٍد 
اَل الَملكخُ وَلَك بِمْثــٍل( ]رواه مســلم[  ويقول  : 

َ
ِخيِه ِبَظهِر الَغْيِب ِإالهَّ ق

َ
ــو أل ْســِلٍم َيدعخُ مخُ

ِخيِه 
َ
َما دعا أل ٌل كلهَّ وكهَّ ِسِه مَلٌك مخُ

ْ
ْســَتَجابٌة ِعْند رأ خيِه ِبَظْهِر الَغْيِب مخُ

َ
ْسِلِم أل )َدْعوةخُ املرِء المخُ

لخُ ِبِه : آِمنَي، وَلَك بِمْثٍل( ]رواه مسلم[  لنستغل املحبة بالنصح واملودة  وكهَّ ال الَمَلكخُ المخُ
َ

خبرٍي ق
. وليكن شعارنا  كن مستعدا للقاء للاهَّ ولن نقف إال يف اجلنة بمشيئ�ة للاهَّ

ـرىض عنــا فليس بعد رضــا للاهَّ إال اجلنــة فاجلنة أمنيــ�ة الصاحلني  أســأل للاهَّ أن ـي
ومهوى أفئدة السالكني  فما دمعت العيون إال شوقا إليها  وال رفرفت القلوب إال حبا لها  

جعل للاهَّ لقاءنا بنبين�ا هناك فلنشمر ولندع غرينا.
تزودته قبـل املمات  إىل احلشــر فمالك يوم احلشر يشء سوى الذي  
تن�اثر عمــــري من يدي وال أدري أعين�اي هال  تبكيان على عمــري  
ولم أتأهب للممـات فما عــذري إذا كنت قد جاوزت خمسني حجة  
وغطى الرتاب الطهـــــور رفــــايت سالم إذا حان وقـــت ممـاتـــــــي  
وال من شفيع ســوى حسنـــــايت وصرت بظلمة قـربي وحيــــــــدا  
الذي قد جنيت طــوال حيـــــايت فال تذكروين بســـوء فيكفـــــــــي  
وإين إىل موالي يف غايـــة الفقــــِر َترّبأتخُ من حويل وَطــْويِل وقـــّويت  
إليه فما يل حني أنساه من عـذِر هجيت   له الفضلخُ كلُّ الفضِل أسلمت مخُ

هم إنك تسمع كاليم، وترى مكاين، وتعلم ســري وعالنييت، وال يفى  - وأخريًا، اللهَّ
عليــك يشء من أمري، أنــا البائس الفقري، املســتغيث املســتجري، الوجل املشــفق، املقّر 
بذنب�ه، أســألك مسألة املسكني، وأبتهل إليك ابتهال املذنب الذليل، وأدعوك دعاء 

اخلائف الضرير، من خضعت لك رقبت�ه، وذّل لك جسده، ورغم لك أنفه .
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َصدر للمؤلف عفا للاهَّ  عنه :

1 : )اإِلح�������داد( و)رس�������ائل ُأخرى : الصَّبر، ُخط�������ورة الَفتوى، موعظة، كلمة ال بُد منه�������ا في أخطر الَقضايا 
وأهمها( تقريظ الشيخ : عبد اللَّه بن جبرين، تقديم الشيخ : سليمان الماجد 1418 ه )ط : مكتبة المعارف( .

2 : )أخطاٌء شائعة واعتقادات باطلة تتعلَّق ِبشهِر رمضان وزكاة الِفطِر والعيدين( بتقريض الشيخ : عبد اللَّه 
بن جبرين . وتقديم : الدكتور صالح بن محمد الحسن . 1416ه )ط : مكتبة المعارف( .

3 : )َأفراحنا وما َلها وما عليها وُمعالجة بَعض الّظواهر( بِتقريظ الّشيخ عبد المحسن البنيان . 1418 ه )ط 
: دار الذخائ�������ر( - وللكتاب طبعة ُأخرى : َمزيدة وُمن�َقَّحة وُمخرَّجة اأَلحاديث واآلثار مع الحكم عليها َتصحيحاً 

وَتضعيفاً 1428ه� )  ط : دار ابن خزيمة( .

4 : )َوفاُة َسيِِّد الَبَشِر صلى اللَّه عليه وسلم : وما فيها مَن الِعظاِت والِعَبِر( 142. ه )ط : مكتبة المعارف(.

5 : )ِبدٌَع وَأخطاٌء شائِعٌة في الَجنائِِز والُقبوِر والتَّعاِزي(  تقريظ الشيخ : عبد اللَّه بن جبرين 1414 ه� )رسالة 
َصغيرة( ) ط : مطابع الكفاح ( .

6 : )أخالٌق على طريِق الّضياِع(  1424ه� ) ط :  دار ابن الجوزي( .

7 : )ت�ََزوَّد للذي ال بُدَّ منُه( �1423. ه�  ) ط : دار القاسم ( .

8 : )خمس�������مائة حديث لم تثبت في الصِّيام واالعِتكاِف وزكاة الِفطِر والعيَدين واأَلضاحي( 1423ه� )ط:  
دار ابن الجوزي( .

9 : )بِ�������دٌَع وَأخطاٌء ش�������ائِعٌة في الَجنائِِز والُقبوِر والتَّعاِزي( تقريظ الش�������يخ : عب�������د اللَّه بن جبرين وهو كتاٌب 
َمبسوط  1423ه�  )ط : مكتبة المعارف( .

10 : قصص وعبر ووقفات  ووصايا وعظات 1427ه�   )ط : دار ابن خزيمة(                                                                               
11 : بدع وأخطاء تتعلق باأليام والشهور تقريظ الشيخ : عبد اللَّه بن جبرين 1427ه� ) ط: دار القاسم( .

12 : إتحاف المالح فيما يحتاجه عاقد النكاح.تقديم الشيخ عبد اللَّه المحيسن 1425ه�  )ط:دار ابن الجوزي(.

13 : أحاديث لم تثبت في العقيدة والعبادات والسلوك  1428ه�  )ط:مكتبة الرشد( .
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14 :  إتحاف األنام بما يتعلق بالصالة والس�������الم على خير األنام صلى اللَّه عليه وس�������لم   مسائل وفضائل 
وصي�������غ ب�������دع  ومواطن وفتاوى وأحكام  ويليه ملحق ب)بيان أحاديث لم تثبت في الصالة على النبي   صلى اللَّه 

عليه وسلم  1428ه�   )ط: دار القاسم ( .

15 : ثالث رسائل في الدفاع عن العقيدة :

)1( الرسالة األولى : القوادح العقدية في قصيدة البوصيري البردية .

)2( الرسالة الثانية : تنبيهات على ما في دالئل الخيرات من شطحات.

)3( الرس�������الة الثالثة : إتحاف األحياء بخالصة الكالم على أبي حامد  وكتابه اإلحياء. تقديم العالمة الشيخ  
د: عبد اللَّه بن جبرين عضو اللجنة الدائمة س�������ابقا  والش�������يخ  د:  س�������عد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء 
والشيخ عبد المحسن بن محمد البنيان  مدير مركز الدعوة واإلرشاد بالدمام سابقا 1428 ه�  )ط: مكتبة الرشد(.

16 : منزلة الفتوى  وعظم اإلقدام عليها  وأن السلف كانوا يتوقونها  وتجرؤ كثير من الناس في هذا  الزمان  من  
القول  على اللَّه بغير علم   تقديم : صاحب السماحة : مفتي عام المملكة )ط: 1432 مكتبة المعارف بالرياض( .

17:  القرآن الكريم فضائل. آداب. قواعد . بدع . مس�������ائل فوائد .فتاوى. صفحات ناصع�����ة ونماذج س�������اطعة 
لسلفنا الصالح مع القرآن الكريم ويليه: ملحق أحاديث لم تثبت تتعل�������ق بالقرآن الك�����ريم.)ط1431 دار ابن خزيمة( .

18 :  تنبيه المش�������يع للموتى والزائر للمقابر إلى بدع ومخالفات وتنبيهات ومالحظات وعظات ومس�������ائل 
تتعلق بالمقابر )ط:1431 ابن خزيمة( .

19 : أخبار  واهية  وأس�������اطير  وغرائب  وإرهاصات  قرنت   بمولده  صلى اللَّه عليه وس�������لم .دحض ش�������به 
واهية متهافتة 1432 )مكتبة المعارف بالرياض( .

20 :   وأدهى من الموت ما وراء ه فماذا يا ترى أعددنا له!!!!! ؟؟؟ 1431 )دار بلنسية( .

21 :   رسالة موجزة  بب�ي��������ان  أخطاء ومخالفات مشتهرة عند القبور منتشرة  تقديم : صاحب السماحة  :

  مفتي عام المملكة 1432 )مكتبة المعارف بالرياض( .

 22 : رس�������الة  في بيان بدع ومخالفات وأخطاء ش�������ائعة واعتقادات باطلة وظواه�������������ر سيئ��������ة غريبة ومظاهر  
فارغ�������ة  ومفاهيم خاطئة وقصص وحكايات خرافية وأخبار باطلة منك�������رة وعبارات وألفاظ  موهمة وأمثال وتقاليد 

ومقاالت وأفكار للشرع مخالفة مشتهرة شائعة منتشرة.
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23 : رس�������التان موجزتان : الرس�������الة األولى: تنبيهات مختصرة ومالحظات مهمة  تتعلق بتش�������ييع األم���وات  
الرسالة الثانية : الرسالة المختصرة في بيان ما يتعلق باأليام والشهور من بدع مشتهرة [ تقديم ص�������احب السماحة: 

مفتي عام المملكة   1432 )دار بلنسية( .

24 : )أخطاٌء شائعة واعتقادات باطلة تتعلَّق ِبشهِر رمضان وزكاة الِفطِر والعيدين واالعتكاف وصي����ام الست 
من شوال  والقرقيعان  مع  فوائد وفرائد  ومواعظ ورقائق ( الطبع�������ة الثانية مزيدة منقح�����������������ة مصححة . 1431 

)مكتبة المعارف( .

25 : ] ب�������دع وأخطاء ش�������ائعة واعتقادات باطلة تتعل�������ق باألض����احي [ يليه�������ا ]أح�������������������اديث لم تثب����ت في 
األضاحي [ يليها موعظة  .

26 : رسالة بعنوان : اللَّه جل جالله يراني ووقفات. مع  نماذج  ساطعة  وقصص رائعة

27 : - ] إنه اللَّه العظيم  جل جالله انتبه األمر جلل [  وهذا هو الكتاب .

وفي الطريق غيرها وللَّه الحمد والفضل والمنة أوال وآخرا ظاهرا وباطنا
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] أنظر يف هذا الكتاب [

فضل القراءة وأهمية الكتاب، العلم اخلشــية، وقفة ال بد منها . إذا لم يتغري حالك 
بعد علمك بعظمة العظيم جل جالله  فاتهم  نفسك . هل تعلم ؟ لن ترتوي يا قلب إال 
بنفحــة إيمان ولن تكتحلي يا عني إال برؤية الرحمن . كلمة تزلزل القلوب، وتهز األركان، 
. للاهَّ ال نمل من  تقشــعر جلود املؤمنني عند ذكرها إنه العظيم .ما أجمل احلياة مع للاهَّ
. هناك سؤال مهم هو لماذا يعص اإلنسان  ذكره . وقفات مع أعظم آية يف كتاب للاهَّ
ربه؟ سؤال بسيط يف شكله وصياغته؛ ولكنه عظيم يف مضمونه .كيف بفؤادك وقلبك 
إذا تذكرت عظمة للاهَّ تعاىل وعظيم كربيائه ؟ فهل حنن معظمون للهَّ أم ال ؟ تعظيم للاهَّ 
هو احلياة احلقة للقلوب  فجاء الكتاب ليخدم هذا الغرض. لماذا سطرت هذا الكتاب 
؟موقف اإلســالم من التطورات العصرية .إهداء عنوان املحبة اثن�ان ال تنســاهما أبدًا: 
للاهَّ العظيم جل جالله  والدار اآلخرة  . مســألة خطرية، باب الســعادة األعظم، ســبب 
وجودك وسره يف هذه احلياة وقدومك إىل هذا الكون هل عرفت للاهَّ حق معرفته ؟.الذكر 
ْدِرِه ( عظمة للاهَّ وقوته وقدرته املالئكة، املعجزات، 

َ
َ َحقهَّ ق وا للاهَّ َدرخُ

َ
احلقيقــي. ) َوَمــا ق

الكون السماوات الزالزل الرباكني الصواعق الربق الرعد اخلسوف الكسوف الفيضانات 
الطوفان والعواصف الرياح األعاصري، وقفات  معها .إهالك األمم الكافرة وكيف 
دمرهم للاهَّ وهم يف قمة قوتهم وجربوتهم. خَفَتْت عظمةخُ للاهَّ يف نفوس بعِض املسلمني، 
نجزاِت احلضــارة الماّدية  ــم يف نفوســهم قــدرخُ قوى األرض البشــرّية، حــني رأوا مخُ وعظخُ
، جَعل فئاما  ونت�اِجها العليم وهذا التطّورخُ السريع، والنموُّ الكبريخُ يف آلّيات التقّدم الماّديِّ
ِمــن اخللق يصابــون باالنبهار، . إذا كانت هذه املواهب والقدرات والفهوم والعقول هي 
خلق من خلقه، فكيف بقدرة ماحنها؟ وعلم معطيها؟ وعظمة واهبها. فحريٌّ باملسلمني 
حنَي تهّزهم عظمة البشر؛ استحضارخُ عظمة خالِق البشِر سبحانه .نماذج  من عظمة للاهَّ 
التفكر يف مخلوقات للاهَّ  .هل جيوز التفكر يف ذات للاهَّ ؟ حكم من وسوس له الشيطان 
بقولــه : من خلــق للاهَّ ؟ ما العالج ؟األدلة على وجــود للاهَّ .)أم خلقوا من غري يشء أم هم 
اخلالقون ( مقولة بعضهم: للاهَّ ما رأين�اه لكن بالعقل عرفناه، حكمة خلق احلشــرات 
والوحــوش، عظمــة للاهَّ يف لطفــه  يف تودده  يف رحمتــه خللقه  ومن صفات للاهَّ الرقيب 
القريب الشــهيد  مراقبة للاهَّ أنت مراقب من قبل للاهَّ فانتب�ه . نماذج ساطعة يف مراقبة 
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للاهَّ  واحلياء منه  وتعظيمه. أقوال للسلف يف ذلك .الوسائل اليت تعني على حتقيق تعظيم 
للاهَّ منها كيف عّظم ا للاهَّ  الســلف ..هل أنت معظم للهَّ ؟؟ كيف أخترب نفس يف قضية 
تعظيم للاهَّ تعاىل ؟  : كيف نعظم كالم للاهَّ عز وجل . كيف نعظم للاهَّ تعاىل .تعظيم 
أسماء للاهَّ عز وجل : ليس من تعظيم للاهَّ : نماذج من تعظيم للاهَّ : تعظيم السلف للنب 
؟!: تعظيــم الســلف للهَّ يف الفتي�ا  !!  قف أيها العاقــل .. أين حنن مــــن تعظيـــم للاهَّ عز 
وجــــل .. !! ليس من تعظيم للاهَّ قلب النعال .من تعظيم غري للاهَّ سبحانه   . مسائل يف 
التأمل والتفكر .  مسألة خطرية : هل جيوز التفكر يف ذات للاهَّ عز وجل؟ مسألة : حكم من 
. عالج ذلك. انتب�ه . التوحيد التوحيد .ما هي  وســوس له الشــيطان بقوله : من خلق للاهَّ
جنة الدني�ا  ؟ صالة الفجر هي مقياس حبك للهَّ عز وجل .هل بذلت اجلهد لتحقيق محبة 
للهَّ . ملن يريد الفوز والنصر . زمان ينطق الشــجر واحلجر ؟.الســهر خطر. قنوات السوء 
. سبي�ل النجاة .  تنبي�ه .السفر لبالد الكفر والعهر وشــروط جوازه . تنبي�ه مهم . مواقع 
الكفر اليت تثري الشبهات . مسألة خطرية  : الفريضة املضيعة قال تعاىلـ  يف شأن بلقيسـ  

} وََكَش�������َفْت َعن َساق�َي�َْها { النمل:44 ففيه داللة على أن ثوبها كان طويال ساترا لساقيها، 
وهي من ؟! امرأة كافرة..الغفلة عن يوم الرحيل املوت . القيامة ما ذا أعددنا لها . احلماقة 
الكربى اليت ال يرتكبها إنســان يســمع ويرى. املحاورة القيمة .حلظة من فضلك.!يف 
اللحظات القليلة اليت قرأت فيها أســطرا معدودة من هذا الكتاب.قد مات الكثري من 
!!!! ما يدريك لعل اسمك- الناس !!ولألسف منهم من مات على معصية والعياذ باللهَّ

ال قدر للاهَّ - يكون التايل . تذكر! أن الشخص الذي مات قبل حلظة !قد ظن مثل ظنك 
وقال لنفســه.. عندي وقت!!! املــوىت من أهل الغفلة  يا ترى ماذا يتمىن أحدهم لو ردت  
له احلياة ؟!! هل سيسمع  أغني�ة     أم يكمل متابعة الفلم    إنه ليتمىن أن يسجد للهَّ ولو 
ســجدة أو يســبح  تســبيحة علها أن تهون عليه ما ســيالقيه من أهوال. حسن اخلاتمة 
ونمــاذج ::« غًدا نلقــى األحبة: محمًدا وصحبه. ســوء اخلاتمة  نماذج. رجل عرف حببه 
لألغاين وترديدها، فلما حضرته الوفاة ..يقول  أحدهم : لقد كنا سهرانني ونشرب اخلمر 
ومعنا ..ثم سجد إكراما جلمالها وبينما هو ساجد وماذا ؟ أحدهم يف تلك الليلة احلمراء، 
-: إليك عين، زدين كأس خمر، تعايل  ، فريد الشــاب – عياذا باللهَّ يقال له : قل ال إله إال للاهَّ
يــا فالنة، ثم فاضت روحه .. .ثم كان حال الثالثــة اآلخرين لما رأوا صاحبهم وما آل إليه 
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أمره أخذوا يبكون، وخرجوا من املرقص تائبني، وجهزوا صاحبهم، وعادوا  به إىل بالده 
محموال يف التابوت، ولما وصلوا املطار فتحوا التابوت ليت�أكدوا من جثت�ه، فلما نظروا  إىل 
وجهه فإذا عليه كدرة وسواد - عياذا باللهَّ . خاتمة أحد املدمنني يف املخدرات يا لها من 
نهاية تعيسة  منكوسة . من منــــــا اشتاق للقاء للاهَّ ؟؟ من منــــا أصبح قلبه يصدر أنين�ا 
وحنينــ�ا للذة النظر إىل وجه للاهَّ .ما أفضل الصدقة ؟ من  حيمل هم أرزاقنا. أيامنا، حياتن�ا 
، اإلسالم كائن بك أو بدونك، فإما أن تكون  ب�ذل يف سبي�ل للاهَّ كلها من للاهَّ وإىل للاهَّ  فلتخُ
ــــروها بأقالمهم )عـــودة ودعـــوة (، يقول  أو ال تكون، بعض كلمات العائدين اليت ســطهَّ
أحد الشباب لما هداه للاهَّ : » حنن ولـــدنا من جديد وعمرنا احلقيقي حنسبه من بدايــة 
«.  تنبي�ه مهم : قم وعاهد ربك اآلن أنك تبت اآلن ال تسوف التوبة إىل الغد  عودتن�ا إىل للاهَّ

فما يدريك أصال تكمل كاليم ورساليت أم ال !!!!!!!  
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