تعرف عهى اهلل تعاىل

بقلم :
نبيل بن عبد اجمليد النشمي
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املقدمة

اٟتمد هلل والصبلة والسبلـ على أعرؼ الناس ابهلل واتقاىم لو وعلى آلو وصحبو ومن واله  ...وبعد :
قاؿ ابن القيم رٛتو هللا تعاىل  " :أشرؼ الناس نفسا وأعبلىم ٫تة وأرفعهم قدرا من لذتو ُب معرفة هللا و٤تبتو والشوؽ
إىل لقائو والتودد إليو ٔتا ٭تبو ويرضاه فلذتو ُب إقبالو عليو وعكوؼ ٫تتو عليو "

ٔ

وذلك أف " اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إ٪تا ىو ُب معرفة هللا وتوحيده واألنس بو والشوؽ إىل
لقائو واجتماع القلب وا٢تم عليو فإف أنكد العيش عيش من قلبو مشتت و٫تو مفرؽ فليس لقلبو مستقر يستقر عنده
وال حبيب أيوي إليو ويسكن إليو "

ٕ

" ومعرفة هللا سبحانو نوعاف  :معرفة إقرار  :وىي اليت اشًتؾ فيها الناس الرب والفاجر وا١تطيع والعاصي  .والثاين :
معرفة توجب اٟتياء منو واحملبة لو وتعلق القلب بو والشوؽ إىل لقائو وخشيتو واإلانبة إليو واألنس بو والفرار من ا٠تلق
إليو وىذه ىي ا١تعرفة ا٠تالصة وتفاوت الناس فيها ال ٭تصيو إال الذي عرفهم بنفسو وكشف لقلوهبم من معرفتو ما
كل أشار إىل ىذه ا١تعرفة ْتسب مقامو وما كشف لو منها وقد قاؿ أعرؼ ا٠تلق بو " ال أحصي
أخفاه عن سواىم و ٌ
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك " وأخرب أنو سبحانو يفتح عليو يوـ القيامة من ٤تامده ٔتا ال ٭تسنو اآلف.

و٢تذه ا١تعرفة ابابف واسعاف  :ابب التفكر والتأمل ُب آايت القرآف كلها والفهم ا٠تاص عن هللا ورسولو والباب الثاين :
التفكر ُب آايتو ا١تشهودة وأتمل حكمتو فيها وقدرتو ولطفو وإحسانو وعدلو وقيامو ابلقسط على خلقو وٚتاع ذلك
الفقو ُب معاين أٝتائو اٟتسٌت وجبل٢تا وكما٢تا وتفرده بذلك وتعلقها اب٠تلق واألمر فيكوف فقيها ُب أوامره ونواىيو فقيها
ُب قضائو وقدره فقيها ُب أٝتائو وصفاتو فقيها ُب اٟتكم الديٍت الشرعي واٟتكم الكوين القدري وذلك فضل هللا يؤتيو
من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم"

ٖ

ٔ ) الفوائد ( ص. )ٔ٘ٓ :
ٕ ) رسالة ابن القيم إىل أحد إخوانو ( ص. )ٕٜ :
ٖ ) السابق ( ص)ٔٚٓ :
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و١تا كاف " شرؼ العلم اتبع لشرؼ معلومو فبل ريب أف أجل معلوـ وأعظمو واكربه ىو هللا الذي ال إلو
إال ىو رب العا١تُت وقيوـ السموات واالرضُت ا١تلك اٟتق ا١تبُت ا١توصوؼ ابلكماؿ كلو ا١تنزه عن كل
عيب ونقص وعن كل ٘تثيل وتشبيو ُب كمالو وال ريب أف العلم بو وأبٝتائو وصفاتو وأفعالو أجل العلوـ
وأفضلها ونسبتو إىل سائر العلوـ كنسبة معلومة إىل سائر ا١تعلومات وكما أف العلم بو أجل العلوـ
وأشرفها فهو أصلها كلها كما أف كل موجود فهو مستند ُب وجوده إىل ا١تلك اٟتق ا١تبُت ومفتقر اليو ُب
ٖتقق ذاتو وأينيتو وكل علم فهو اتبع للعلم بو مفتقر ُب ٖتقق ذاتو إليو فالعلم بو أصل كل علم كما أنو
سبحانو رب كل شيء ومليكو وموجده وكل موجود سوى هللا فهو مستند ُب وجوده اليو استناد ا١تصنوع
إىل صانعو وا١تفعوؿ إىل فاعلو فالعلم بذاتو سبحانو وصفاتو وأفعالو يستلزـ العلم ٔتا سواه فهو ُب ذاتو رب
كل شيء ومليكو والعلم بو أصل كل علم ومنشؤه فمن عرؼ هللا عرؼ ما سواه ومن جهل ربو فهو ١تا
سواه أجهل
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فإنو ال سعادة ( للخلق ) وال فبلح وال صبلح وال نعيم إال أبف يعرفوه ويعبدوه ويكوف ىو وحده غاية
مطلوهبم وهناية مرادىم وذكره والتقرب إليو قرة عيوهنم وحياة قلوهبم٘
فأي شيء عرؼ من مل يعرؼ هللا ورسلو؟ وأي حقيقة أدرؾ من فاتتو ىذه اٟتقيقة؟ وأي علم أو عمل
حصل ١تن فاتو العلم ابهلل والعمل ٔترضاتو ومعرفة الطريق ا١توصلة إليو وما لو بعد الوصوؿ إليو".ٙ
من ىذا ا١تنطلق كانت ىذه األسطر ؛ عصف ذىن ؛ وخلجات فكر ؛ وجولة قلم  ،سائقها وقائدىا
شعور مسيطر أف موضوع معرفة هللا وأمثالو من ا١توضوعات اليت تتعلق ابلعبلقة مع هللا تعاىل مل تنل حظها
من االىتماـ والعناية والبث والتوعية والعمل والتعليم  ،فإف أصبت فالفضل أوال وآخرا هلل تعاىل ا١تتفضل
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مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة (ٔ )ٛٙ /بتصرؼ .
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الصواعق ا١ترسلة ُب الرد على اٞتهمية وا١تعطلة (ٔ)ٖٙٙ /
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ىداية اٟتيارى ُب أجوبة اليهود والنصارى (ٕ)ٜ٘ٔ /
3

قصرت يب العبارة وعجزت يب اإلشارة  -وىو حاصل
بكل نعمة والساتر كل عيب  ،وإف أخطأت أو ُ

وال ريب  -فمن نفسي وعجزي ومن الشيطاف فاستغفر هللا من ذنيب وأستعيذه من شر الشيطاف وشركو
وشر كل ذي شر .
ونسأؿ هللا الكرمي أف يرزقنا معرفتو والشوؽ إىل لقائو من غَت ضراء مضرة وال فتنة مضلة وأف ينفع هبذه
الكلمات كاتبها وقارئها وانشرىا والداؿ عليها ُب الدنيا واآلخرة .
وصلى هللا وسلم على نبيو وآلو وصحبو أٚتعُت
واٟتمد هلل رب العا١تُت

نبيل بن عبد اجمليد النشمي
ا١تدينة ا١تنورة
صفر  ٖٜٔٗىػ
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(ٔ)

" وهلل األمساء احلسىن "
" األٝتاء اٟتسٌت " البالغة ُب اٟتسن منتهاه .
" األٝتاء اٟتسٌت " اليت ٝتى هللا هبا نفسو أو ٝتاه رسولو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ،وليس ألحد أف يفعل ذلك وال ينبغي لو
فعل ذلك وال التفكَت ُب ذلك فاهلل أجل وأعز .
" األٝتاء اٟتسٌت "
حسٌت ُب لفظها  ،وُب معناىا  ،وُب دالالاهتا .
حسٌت ؛ فبل عيب فيها أبي وجو من الوجوه  ،وال نقص فيها أبي صورة من الصور  ،ال ُب لغتها والُب
نطقها وال ُب أثرىا .
" وهلل األٝتاء اٟتسٌت "
لو سبحانو أٝتاء اختارىا لنفسو وارتضاىا ؛ وىي حسٌت وال ينبغي إال أف تكوف حسٌت  ،حسٌت ُب
قواعدىا وقوانينها فبل ٭تق ألحد أف أيٌب هبا من عنده  ،وحسٌت كلها ومن حسنها أف كل واحد منها
يتضمن صفة هلل سبحانو وتعاىل .
س َك ِمثْلِ ِو َش ْيءٌ َوُى َو
اٝتاء هللا كلها حسٌت  ،كيف ال وىو هللا فأٝتاء هللا حسٌت وصفاتو مثلى {لَْي َ
الس ِميع الْب ِ
صَتُ } [الشورى]ٔٔ :
َّ ُ َ
" لو األٝتاء اٟتسٌت " لو وحده  ،لو ىو سبحانو " األٝتاء اٟتسٌت "  ،وأي حسن ُب الوجود فمن
حسنها وأي نور ُب الوجود فمن نورىا  ،وأي عظمة ُب الوجود فمن عظمتها ، ،وأي رٛتة ُب الوجود
فمن أثرىا  ،وأي لطف ُب الوجود فمن قبسها .
أٝتاء هللا – تعاىل – ٟتسنها تنوعت معانيها وداللتها ولكل اسم ىيبتو وخصوصيتو وموضعو .
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تُفرد وتُركب  ،فإف افردت ٢تا معٌت حسن  ،وإف ركبت زادت حسنا إىل حسنها .
فالغفور ُحسن  ،والغفور الرحيم ُ :حسن فوؽ ُحسن  ،والعزيز  :كماؿ  ،والعزيز اٟتكيم  :كماؿ فوؽ
كماؿ  ،وال يكوف إال للواحد القهار .

" لو األٝتاء اٟتسٌت "
لو سبحانو وتعاىل أٝتاء تزرع الرىبة وا٠تضوع والذؿ بُت يديو  ،ولو أٝتاء تدؿ على اٞتربوت وا١تلكوت
والكربايء والعظمة  ،ولو أٝتاء تورث اٟتب وا١تودة والقرب منو سبحانو ورجاء ما عنده  ،ولو أٝتاء تعرفنا
على حكمتو البالغة وقدرتو الشاملة وعلمو الواسع وإحاطتو الكاملة ٓتلقو .
" لو األٝتاء اٟتسٌت " يُدعى هبا  ،ويُعبد هبا  ،ويُتقرب إليو هبا  ،و٭تب من ٗتلق – من خلقو -

ٔتقتضاىا  ،فالكرمي سبحانو ٭تب الكرمي من خلقو  ،والرحيم ٭تب الرٛتاء  ،والعفو ٭تب العافُت عن
الناس .
" وهلل األٝتاء اٟتسٌت "
ومن حسنها أف تدعو بكل اسم ما يناسب حاجتك ومطلوبك وحالك فالغفور لسؤاؿ ا١تغفرة  ،والتواب
للتوبة  ،والرزاؽ للرزؽ .
ومن حسنها أف يعبد هللا هبا  ،فيتعبد العبد ٠تالقو بتحقيق معانيها والعمل ٔتقتضاىا ؛ فَتاقبو ُب سره
وجهره ألنو ا٠تبَت ؛ البصَت ؛ العليم ؛ السميع ؛ الرقيب ؛ احمليط .
ويسعى إىل رضوانو وٮتشى عقابو ألنو  :اٞتبار  ،القهار  ،ا١تتكرب  ،العظيم ؛ العلي ؛ األعلى ؛ العزيز ؛
القدير .
ويلتجئ إليو ٚتيع ُب نوائبو وحاجاتو ألنو  :الرزاؽ ؛ الرؤوؼ ؛ الرحيم ؛ الودود ؛ السميع ؛ اللطيف ؛
الغٍت ؛ اٟتميد ؛ اٞتواد ؛ الكرمي .

6

ويستعُت بو على أموره ويربأ من حولو وقوتو إىل حوؿ ا١توىل سبحانو وقوتو ألنو  :القوي ؛ العزيز ؛
الصمد ؛ النصَت ؛ ا١تعُت ؛ ا١تهيمن .
ويطلب منو ببل حدود ويساؿ منو ما يريد ألنو  :ا١تلك ؛ الكرمي ؛ الغٍت ؛ ذو الفضل العظيم .
ويعود إليو إذا غفل  ،ويرجع إليو إذا شرد ألنو  :التواب ؛ الرحيم ؛ اٟتليم ؛ الغفور ؛ الصبور .
ويعًتؼ بُت يديو ويقر بذنبو ويكشف لو سره ألنو  :عامل الغيب الشهادة ؛ عليم بذات الصدور ؛ ا٠تبَت
؛ البصَت ؛ الستَت .
ويتوكل عليو ُب شأنو كلو ويثق بو ويطمئن إىل اختياره ألنو  :اٟتكيم ؛ القوي ؛ القادر ؛ اٟتسيب ؛
احمليط ؛ اٟتافظ ؛ احمليي ؛ ا١تميت ؛ الوكيل ؛ الكفيل ؛ اٟتيي القيوـ .
ويتقرب إليو ابلطاعات ويتودد لو ابلقرابت ألنو  :الشكور ؛ اللطيف ؛ الكرمي ؛ الرب ؛ الودود ؛ ا١تبدئ
ا١تعيد ؛ الظاىر الباطن .
ويتلذذ ٔتناجاتو وأينس بذكره ويسعى حملبتو ألنو  :الرب ؛ الرٛتن ؛ الرحيم ؛ اٟتيي ؛ القيوـ ؛ السبوح ؛
القدوس ؛ السبلـ ؛ ا١تؤمن ؛ الكرمي األكرـ ؛ القريب ؛ اجمليب ؛ الرفيق ؛ اٞتميل .
وٯتتلئ قلبو  :حسن الظن بو  ،ورجاء ما عنده ألنو  :الرب ؛ الرحيم ؛ الكرمي ؛ الودود ؛ اللطيف ؛ التواب
؛ الواسع ؛ العليم ؛ اٟتكيم .
ويرضى بقضائو ويسلم ٟتكمو ويصرب على طاعتو وعن معصيتو وعلى أقداره ألنو  :اللطيف ؛ ا٠تبَت ؛
اٟتكيم ؛ العليم ؛ الرب ؛ الرحيم ؛ ا١تؤمن ؛ اٟتميد .
ويبادر إىل شكره ويكثر من ذكره ويثٍت عليو ٔتا ىو أىلو ويسبح ْتمده ألنو  :الرب ؛ الرزاؽ ؛ الوىاب ؛
ا١تعطي ؛ ا١تناف ؛ اٞتواد ؛ الرٛتن ؛ الشاكر ؛ الشكور ؛ اٟتليم ؛ العفو ؛ الكرمي ؛ الباسط ؛ العزيز اٟتكيم
ويعظمو و٬تلو ويكربه ألنو  :اإللو ؛ احمليي ؛ ا١تميت ؛ ا١تعطي ا١تانع ؛ القاىر ؛ اٞتبار ؛ العظيم ؛ الرب ؛
العلي ؛ احمليط ؛ ا١تلك ؛ القوي ؛ العزيز ا١تتكرب .
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،،،،،،،،،،،
" وهلل األٝتاء اٟتسٌت "
اٟتسٌت اليت ٭تسن هبا كل شيء  ،فإذا أضيفت إىل شيء أضافت لو اٟتسن واٞتماؿ  ،وزادتو شرفا
ومكانة .
" اٟتسٌت " فبل أحسن منها وال أٚتل وال أكمل وال أمشل وال أوثق داللة على مسماىا منها  ،وال أنسب
منها وال مثلها  ،وال أصدؽ أسم على مسماه منها ال ينفك عنها اٟتسن ال زماان وال مكاان فاٟتيي
سبحانو حي ال ٯتوت ومل يسبقو عدـ  ،واليوـ قيوـ سبحانو ال أتخذه سنة وال نوـ  ،والغٍت سبحانو غٍت
ال ٭تتاج لغَته وال يستغٍت عنو غَته أبدا  ،فالوصف األعلى وا١تعٌت األكمل لو سبحانو وتعاىل .
" اٟتسٌت " فبل يعًتيها نقص وال يشوهبا خلل ُب داللتها ودٯتومتها .
حسٌت وإف اشًتؾ بعض ا٠تلق ُب لفظ بعض منها فما ٢تم غَت اللفظ واٟترؼ وإف انلوا من ا١تعٌت شيئا
فمن نورىا  ،أما كما٢تا وأعبلىا فللو سبحانو وتعاىل .
" األٝتاء اٟتسٌت " امتؤل هبا الكتاب وتكررت هبا اآلايت وختمت هبا القصص وفتحت هبا السور
وبدأت هبا األدعية وارٕتت هبا ا١تنابر وتزينت هبا احملابر وتر٪تت هبا احملاجر وذىلت ١تعانيها العقوؿ
واأللباب .
" األٝتاء اٟتسٌت " ليس ألحد أف ٯتيل هبا عن طريقها ووضعها ومعناىا واستعما٢تا فإف فعل فليس منا
َّ ِ
َٝتَائِِو} [األعراؼ ]ٔٛٓ :فقد أخطأوا وضاعوا واتىوا وخسروا خسراان مبينا
ين يػُْل ِح ُدو َف ُِب أ ْ
{ َو َذ ُروا الذ َ

فاتركوىم واسلكوا الطريق الصحيح ُب التعامل مع أٝتاء هللا تبارؾ وتعاىل فبل عليكم ٦تن حاد وماؿ فلن
٘تر جرٯتتو { َسيُ ْجَزْو َف َما َكانُوا يَػ ْع َملُو َف} [األعراؼ]ٔٛٓ :
فذروىم  ،اتركوىم  ،دعوىم  ،ال تشغلوا أنفسكم هبم  ،أولئك الذين مل يعرفوا حق ىذه األٝتاء واعتدوا
فبل تعَتوىم اىتماما وال ٕتعلوىم عائقا بينكم وبُت أف تعيشوا مع األٝتاء اٟتسٌت ْتسنها فيزداد هبا
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إٯتانكم وتؤدوا حقها وتعرفوا حقيقتها وتفهموا معناىا وتدركوا داللتها فتكوف طريقكم إىل معرفة هللا تعاىل
دوف تغيَت عما أراد هللا تعاىل هبا .
،،،،،،،،،،،،،،،،
" األٝتاء اٟتسٌت " فيض رٛتة اب١تخلوؽ أف يعرؼ أٝتاء هللا ؛ أف ينطق هبا ؛ أف يدعو هبا ؛ أف يعبد هللا
ٔتقتضاىا ؛ أف يتعرؼ هبا على ربو تبارؾ وتعاىل .
" األٝتاء اٟتسٌت " هبا عُرؼ ربنا  ، ،وهبا ُٝتي ربنا  ،وهبا يُنادى ربنا  ،وهبا يُدعى ربنا  ،وهبا يُذكر ربنا ،
سبحانو ربنا ؛ سبحن من لو األٝتاء اٟتسٌت .

" األٝتاء اٟتسٌت " ومن حسنها أهنا أٝتاء مدح ال ذـ فيها أبي حاؿ من األحوؿ  ،وأهنا أعبلـ
وأوصاؼ  ،أعبلـ على ذات هللا سبحانو  ،وأوصاؼ لو سبحانو وأتخذ من األوصاؼ أعبلىا وأكملها
وأشرفها وأبلغها .
" األٝتاء اٟتسٌت " تعّرفك بربك وال طريق ١تعرفة هللا تعاىل إال هبا  ،فكيف ال تكوف حسٌت وىي تعرؼ

ابهلل تعاىل  ،وتدؿ على هللا تعاىل  ،وتتحدث عن هللا تعاىل  ،وتصف هللا تعاىل  ،فحقها أف تكوف "
حسٌت " وال حسن كحسنها وال ٚتاؿ كجما٢تا وال كماؿ ككما٢تا .

اَّللُ الَّ ِذي َال إِلَوَ إَِّال ُىو َع ِاملُ الْغَْي ِ
الر ْٛتَ ُن
{ى َو َّ
َّه َادةِ ُى َو َّ
فاعرفوه هبا فقد عرؼ نفسو هبا فقاؿ ُ :
ب َوالش َ
َ
ِ
الرِحيم (ٕٕ) ىو َّ ِ
ِ
الس َبل ُـ الْ ُم ْؤِم ُن الْ ُم َهْي ِم ُن الْ َع ِز ُيز ْ
ُّوس َّ
اَّللُ الَّذي َال إِلَوَ إَِّال ُى َو الْ َمل ُ
اٞتَبَّا ُر الْ ُمتَ َك ّربُ
ك الْ ُقد ُ
َُ
َّ ُ
اٟتُ ْس ٌَت يُ َسبِّ ُح لَوُ َما ُِب
َٝتَاءُ ْ
اَّللُ ْ
اَّللِ َع َّما يُ ْش ِرُكو َف (ٖٕ) ُى َو َّ
ُسْب َحا َف َّ
ص ِّوُر لَوُ ْاأل ْ
ا٠تَالِ ُق الْبَا ِر ُ
ئ الْ ُم َ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
اٟتَ ِك ُيم (ٕٗ) } [اٟتشر]ٕٗ - ٕٕ :
ض َوُى َو الْ َع ِز ُيز ْ
َّ َ َ
الرِحيم ([ } )ٖٚالبقرة{ ]ٖٚ :إِنَّو ىو َّ ِ
يع الْ َعلِ ُيم } [األنفاؿ{ ]ٙٔ :إِنَّوُ ُى َو
{إِنَّوُ ُى َو التػ ََّّو ُ
السم ُ
ُ َُ
اب َّ ُ
اَّلل الْو ِ
ِ
الرِحيم} [يوسف{ ]ٜٛ :إِنَّو ىو َّ ِ
اح ُد الْ َق َّه ُار}
يع الْبَصَتُ} [اإلسراءُ ]ٔ :
السم ُ
الْغَ ُف ُ
{ى َو َُّ َ
ُ َُ
ور َّ ُ
الرِح ُيم} [التوبة{ ]ٔٔٛ :أ َّ
ُت} [النور{ ]ٕ٘ :إِ َّف
اَّللَ ُى َو ْ
َف َّ
[الزمر{]ٗ :إِ َّف َّ
اب َّ
اٟتَ ُّق الْ ُمبِ ُ
اَّللَ ُى َو التػ ََّّو ُ
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ِ ِ
ُت} [الذارايت ]٘ٛ :وغَتىا
ٍت ْ
يد } [لقماف{ ]ٕٙ :إِ َّف َّ
َّ
الرز ُ
اَّللَ ُى َو َّ
اٟتَ ِم ُ
اَّللَ ُى َو الْغَِ ُّ
َّاؽ ذُو الْ ُق َّوة الْ َمت ُ
كثَت ٔتا يناسب ا١تعٌت والسياؽ كل ُب موضعو .

" لو األٝتاء اٟتسٌت " فدع عنك أضغاث النائمُت ومنامات ا١تغفلُت فبل يقبل صرؼ وال عدؿ ُب تعريف
هللا إال ٔتا عرؼ بو ىو نفسو أو عرفو بو أقرب ا٠تلق إليو نبيو صلوات هللا عليو وصحبو سلم.
،،،،،،،،،،،،
أتريد معرفة هللا تبارؾ وتعاىل ؟!!!
لقد رمت شيئا عظيما وطلبت مطلبا كبَتا  ،فبل أعظم وال أشرؼ ُب الوجود من معرفة رب الوجود
سبحانو وتعاىل  ،وال سبيل إىل ذلك إال ٔتا ارتضاه من طريق ووضعو من سبيل واختاره من دليل  ،فقد
أراد سبحانو ولو ا٠تلق واألمر أف تكوف األٝتاء اٟتسٌت دليبل عليو وطريقا إليو وعبلمة على ذاتو .
،،،،،،
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أتمالت :
 أتمل ُب الكوف من حولك ٕ ،تد أثر اسم ا٠تالق ينطق بو  ،واثر اسم الزراؽ يهتف بو  ،وأثر اسماٟتكيم يزىو بو  ،وىكذا ابقي األٝتاء ااثرىا ُب الكوف منتشرة وداللتها واضحة .
 كم ٭تب الناس من يتصف ببعض ا٠تصاؿ اٟتميدة كالكرـ والرٛتة وال ضَت ُب ذلك لكناألحق ابٟتب ا١تطلق أكرـ األكرمُت وأرحم الراٛتُت سبحانو فكرـ ورٛتة ا١تخلوؽ هللا الذي ىداه
٢تا .
 القرآف الكرمي من أولو إىل آخره يعرفك ابهلل تعاىل و٭تدثك عنو  ،وأٝتاء هللا تعاىل مبثوثة فيو وكلاسم ُب موضعو لو داللتو فقرأاهتا بتدبر تزيدؾ معرفة بربك وتقربك منو .
 لوال آاثر أٝتاء هللا هللا ومقتضاىا والصفات الدالة عليها ١تا طاب عيش وال قامت حياة وال تلذذمتلذذ بنعمة فلوال رٛتة هللا ولطفو ورزقو وحفظو وحكمتو ؛ ولوال ألوىيتو وربوبيتو ١تا قامت
السموات واألرض وال تنفس الصبح وال عسعس الليل وال عرؼ الناس الراحة .
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" فادعوه هبا "ٚ
 كن رحيما لتناؿ رٛتة هللا فالراٛتوف يرٛتهم الرٛتن  ،وكن كرٯتا يكرمك الكرمي  ،وىكذا كل صفةيصح للبشر أف يتخلقوا هبا فيعبد هللا ابالتصاؼ هبا .
 قدـ بُت يدي حاجتك ما يناسبها من أٝتاء هللا ُب دعائك  ،فالغفور لطلب ا١تغفرة والرزاؽلطلب الرزؽ والتواب لطلب التوبة ومثلها .
 ىناؾ من الصفات واألخبلؽ ما ٭تبها هللا و٭تب من يتصف هبا وبقدر وجودىا تكوف ٤تبة هللافهو ٭تب الصابرين و٭تب احملسنُت و٭تب العافُت عن الناس هللا سبحانو وتعاىل ٭تب التوابُت
فا٠تيار لك أف تناؿ من ٤تبة بقدر ما ٖتقق من تلك الصفات فيك .
 " اللهم إين عبدؾ ابن عبدؾ ابن أمتك ،انصييت بيدؾ ،ماض ُب حكمك ،عدؿ ُب قضاؤؾ،أسألك بكل اسم ىو لكٝ ،تيت بو نفسك ،أو أنزلتو ُب كتابك ،أو علمتو أحدا من خلقك،
أو استأثرت بو ُب علم الغيب عندؾ ،أف ٕتعل القرآف ربيع قليب ،ونور صدري ،وجبلء حزين،
وذىاب ٫تي " .
 " اللهم إان نسألك أبٝتائك اٟتسٌت ،وصفاتك العليا ،واٝتك األعظم الذي إذا سئلت بوأعطيت ،وإذا دعيت بو أجبت ،اي حي اي قيوـ! اي ذا اٞتبلؿ واإلكراـ! اي أرحم الراٛتُت! اي
واحد اي أحد اي صمد! اي من مل يلد ومل يولد ومل يكن لو كفواً أحد! اي مناف! اي بديع السموات
واألرض! اللهم احفظ إخواننا ا١تسلمُت فوؽ كل أرض وٖتت كل ٝتاء ،اللهم احفظهم ُب كل
مكاف ،اللهم احفظهم اي خَت اٟتافظُت " .

 ) 7قاؿ ابن القيم رٛتو هللا تعاىل  " :قاؿ هللا تعاىل {وهلل األٝتاء اٟتسٌت فادعوه هبا} [األعراؼ ]ٔٛٓ :والدعاء هبا يتناوؿ دعاء
ا١تسألة ،ودعاء الثناء ،ودعاء التعبد ،وىو سبحانو يدعو عباده إىل أف يعرفوه أبٝتائو وصفاتو ،ويثنوا عليو هبا ،وأيخذوا ْتظهم من
عبوديتها .مدارج السالكُت بُت منازؿ إايؾ نعبد وإايؾ نستعُت (ٔ. " )ٕٗٓ /
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(ٕ)

القدير سبحانو

{إِن اّللَ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير}

على كل شيء  ،أي شيء  ،قدير ...
قدير  ،وقادر  ،ومقتدر  ،ال يعجزه شيء وال ٯتنعو أحد  ،إذا أراد شيئا قاؿ لو  :كن  .فيكوف .
قدير قدرة ال منتهى ٢تا وال استيعاب ٟتدىا .

فهو " على كل شيء " نعم " على كل شيء " أي شيء ؛ َخ ِفي أو ظَهر َ ،ك ُرب أو صغُر  ،تقدـ
أو أتخر .

" على كل شيء " استوعبتو عقوؿ البشر أو مل تستوعبو  ،فبل مستحيل أماـ قدرتو فهو على كل
شيء قدير .
كل ما يوجد ُب األعياف  ،أو يتصور ُب األذىاف  ،فمهما أطلقت ٠تيالك أف يسبح ُب تصور
قدرتو فبل يرجع إال خاسئا وىو حسَت فلن يدرؾ أوالىا فكيف ٔتنتهاىا.
" قدير " على اإل٬تاد وقدير على اإلهناء .
" قدير " على اٟتفظ وعلى التدبَت  ،على اإلعطاء وعلى ا١تنع .
" قدير " على أف يعطي الشيء ويسلبو  ،ويرزؽ الشيء وٯتنعو  ،وٮتفي الشيء ويظهره  ،ويطيل األمر
ِ
ص ُل
ويقصره  ،ويزيد ُب الشيء وينقصو  ،و٬تمع الشيء ويفرقو  ،وٯتيت اٟتي ويبعثو {يُ َدبُِّر ْاأل َْمَر يػُ َف ّ
ْاآلاي ِ
ت لَ َعلَّ ُك ْم بِلِ َق ِاء َربِّ ُك ْم تُوقِنُو َف} [الرعد]ٕ :
َ
" قدير "  :ٮتلق ويرزؽ  ،٭تيي وٯتيت  ،يبعث وينشر  ،يعذب ويرحم  ،ال راد ٟتكمو وال معقب لقضائو
 ،وال ما نع ال أعطى وال معطي ١تا منع .
" قدير " على ما تبلغو األفهاـ  ،وما ٖتيط بو التصورات  ،وما تستوعبو العقوؿ وعلى ما فوؽ ذلك .
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" قدير " على توُب األنفس وحصر األنفاس  ،واإلحاطة ٔتا ٗتفي الصدور وتتحدث بو النفوس  ،وما
ٮتطر بباؿ و٬توؿ ٓتاطر .
" قدير " يؤٌب وينزع  ،ويعز ويذؿ  ،ويغٍت ويفقر  ،ويبسط ويقبض  ،ويرفع وٮتفض .
" قدير " على العقاب وعلى الثواب  ،وعلى األخذ وعلى العفو .
" قدير " على الظا١تُت مهما بلغ ظلمهم  ،ومهما كانت قدراهتم  ،ومهنا طاؿ بقاؤىم  ،وُب ما مر عرب :
أمل يهلك قوما ابلغرؽ ؛ وآخرين ابلريح ؛ وآخرين ابلصيحة ؛ وآخرين ابلصرخة ؛ وآخرين ابلظلة وآخرين
ابلصاعقة .
أمل يعذب ابٞتراد وابلقمل وابلضفادع وابلدـ  ،أمل أيخذ ابلقحط والسنُت  ،ومن قدرتو نتق اٞتبل كأنو
ظلو !!
" قدير " على ا١تتكربين آذف هببلكهم ٦تهلهم ال مهملهم .
ػ،،،،،،
" على كل شيء قدير " كل شيء  ،....ٮتطر ببالك أو ال ٮتطر  ،يبلغو خيالك أو ال يبلغو  ،يصدقو
عقلك أو ال يصدقو  ،يستوعبو فهمك أو ال يستوعبو .
كل شيء  ...رأيتو أو مل َتر ٝ ،تعت عنو أو مل تسمع  ،شعرت بو أو مل تشعر  ،فقدرتو أجل وأعظم .
كل شيء  ....إٚتاال وتفصيبل  ،دقة وسعة وقوة ومشوال .
،،،،،،،،،،،،،،
" قادر " على أف يذىبكم وأيٌب آبخرين .
" قادر " على أف يرسل ر٭تا فتقلع الشجر واٟتجر  ،وتسوؽ اٞتماد والبشر  ،وتدخل البحر والرب ،
وتشمل الشرؽ والغرب ،وتعجز اٞتن واألنس وأتٌب من فوؽ ومن ٖتت .
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" قادر " على أف ٬تمع ا٠تلق ٚتيعهم ؛ جنهم وإنسهم ؛ عرهبم وعجمهم  ،مسلمهم وكافرىم  ،أو٢تم
وآخرىم  ،فيعطي كل واحد منهم حاجتو وفوقها دوف أف ينقص من ملكو شيء يذكر .
خلق السموات واألرض خلقا ال مثيل لو سابق وال آٌب  ،وقادر على أف ٮتلق مثلها وأعظم  ،وقادر على
أف يذىب هبا ُب برىة كلمح البصر .
{أَولَيس الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ا٠تََّبل ُؽ الْ َعلِ ُيم} [يس:
ض بَِق ِاد ٍر َعلَى أَ ْف َٮتْلُ َق ِمثْػلَ ُه ْم بَػلَى َوُى َو ْ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
َْ َ

ٔ]ٛ

أوليس الذي خلق اإلنساف بقادر على أف يصلح حالو ويسعد حياتو .
أوليس الذي بيده ا١تلك وىو على كل شيء قدير بقادر على أف ينزع ا١تلك ٦تن يشاء ويؤٌب ا١تلك من
يشاء .
أوليس الذي أعطى اإلنساف العقل بقادر على أف يسلبو .
أوليس الذي أعطى السمع والبصر والفؤاد بقادر على أف يذىب هبا ويطمس عليها .
أوليس الذي ىدى من شاء بقادر على أف يضل من يشاء .
أوليس الذي ألف بُت القلوب وزرع فيها الرٛتة وغرس ا١تودة بقادر على أف ٬تعلها صماء ال ترحم وال
تعرؼ الرٛتة .
أوليس الذي أنعم وأكرـ وتفضل بقادر على أف ٭ترـ وٯتنع ويفرؽ .
أوليس الذي خلق النفس ووضع الروح بقادر على أف يقبضها ويتوفاىا مىت شاء .
{بَػلَى إِنَّوُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير} [األحقاؼ]ٖٖ :
،،،،،،،،،،،،،،
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" قادر " على أف يسلب الروح وينزعها وال ألحد سلطاف أو مانع  ،وقادر على إحيائها وعودىا إىل
جسدىا ببل أتثَت أو دافع سبحانو أف يكوف لو منازع .
" قادر " على إغاثة ا١تستضعفُت وإهناء بؤسهم  ،وإشباع بطوف اٞتائعُت وكسوة أبداف ا١تعوزين  ،لكنو
ِ
ض ُك ْم بِبَػ ْع ٍ
ض } [دمحم]ٗ :
جعل ىذه الدنيا اختبارا { ليَػْبػلَُو بَػ ْع َ
" قادر " على أف يصلح الذرية  ،ويقر العُت ابألىل والولد  ،ويؤلف بُت القلوب  ،ويصلح الباؿ واٟتاؿ
لكن لو فيما يفعل حكمة علمها من علمها وجهلها من جهل .
" قادر " على أف يشرح صدور الناس لكبلمك  ،ويلُت قلوهبم ١توعظتك  ،ويدمع عيوهنم لعربتك .
"مقتدر " على أف ٬تيب دعوتك ويقضي حاجتك  ،غَت أنو رٛتة بك قد يدخر دعوتك ليوـ التغابن أو
يرد هبا عنك ببلء .
"مقتدر " على أف يكف أبس الذين كفروا  ،ويرد كيدىم  ،ويدفع آذاىم  ،لكنو ٯتلي وٯتهل فإذا أخذ مل
يفلت  ،وأعد جنة  ،واعتد انرا .
"مقتدر " على أف يسقط السماء على األرض  ،وعلى أف ٬تعل اٞتباؿ ترااب  ،أو ٬تعل الًتاب تربا  ،وما
اَّللُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء ُم ْقتَ ِد ًرا} [الكهف.]ٗ٘ :
ذلك عليو بعزيز { َوَكا َف َّ
" على كل شيء قدير " وليس أقدر منو على ما يريد  ،بل كل من يريد ال ٗترج إرادتو عما يريد القدير
العزيز .
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أتمالت :
 كم من جبار قُصم  ،ومستكرب ذىب  ،وطاغية صار عربة  ،وكم من قوـ عاثوا فسادا فصارواذكرا  ،وقوـ قالوا  " :من أشد منا قوة " فنالوا ا٠تزي  ،وكم قاؿ من قاؿ وكم فع ١تن فعل ٍب مل
يبق أحد وهللا القدير على كل شيء ىو ا١تقدـ وا١تؤخر ولكل أجل كتاب .
 رزقك وأنت جنُت ُب تلك الظلمات وال دخل ألحد ُب ذلك  ،وأنبتك رضيعا وىداؾ ١تا ينفعك ،وترعت طفبل ٍب غدوت شااب ٍب صرت رجبل وىو قادر على أال تكوف شيئا فكنت فلن
يضيعك وىو الذي خلقك .
 ما ٭تدث ُب الكوف من حوادث جساـ ونوازؿ عظاـ كالفيضاانت والزالزؿ والكوارث والتغَتاتط ِم ْن َوَرقٍَة إَِّال
ا١تناخية والبيئية ال ٗترج عن قدرة هللا تعاىل وعلمو ومكاف ٢تا أف ٗترج { َوَما تَ ْس ُق ُ
ِ
ٍ
س إَِّال ُِب كِتَ ٍ
اب ُمبِ ٍ
ض وَال رطْ ٍ
ب َوَال َايبِ ٍ
ُت } [األنعاـ. ]ٜ٘ :
يَػ ْعلَ ُم َها َوَال َحبَّة ُِب ظُلُ َمات ْاأل َْر ِ َ َ
 ا٢تموـ اليت تكاد تقتل صاحبها واليت أثقلت واٟتاجات اليت كثرت والنفس اليت ُب صبلحهاأتعبت ؛ هللا قادر عليها فاستعن وأجب .
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" فادعوه هبا "
 إذا قدرت على ٥تلوؽ فتذكر قدرة هللا عليك . زوجة ضعيفة أو طفل أو عامل أجربتو اٟتاجة أو ٤تتاج أصابتو الفاقة ابتليت هبم فبل تظن أفقدرتك عليهم أبعظم من قدرة هللا عليك فاحذر .
 حاجتك ال تنتهي والقدير سبحانو ٭تب سؤالك ويقرب منك إذا اقًتبت منو فافتح صحائفالسؤاؿ واطرؽ الباب وال ٘تل وال تكل فهو على كل شيء قدير .
 -قادر على ما عجز عنو البشر فبل تغادر ٤تراب االعتصاـ بو واالستسبلـ لو واليقُت ٔتا عنده .

 اجعلو مبلذؾ وحافظك و٤تبوبك األعلى واسع ُب مرضاتو والوصوؿ إليو فهو " { َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍءُم ْقتَ ِد ًرا (} [الكهف]ٗ٘ :
 " اي من أنت على كل شيء قدير  :أصلح حالنا ويسر أمران واسًت عيبنا وآمن روعتنا . -اي قدير اي قادر اي مقتدر  :اىدان فيمن ىديت  ،وتوالان فيمن توليت  ،وقنا شر ما قضيت .
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(ٖ)
ِ
يف بِ ِعب ِ
اد ِه }
{اّللُ لَط ٌ َ
" اللطيف " من أٝتاء ا١توىل تبارؾ وتعاىل الدالة على رٛتتو وفضلو وكرمو ورأفتو ٓتلفو سبحانو وتعاىل .
" هللا لطيف بعباده " لطفا ال يُعرؼ قدره وال يُقدر أثره  ،يلطف هبم فيجعل ما ظنوه صعبا  :سهبل ،
وما حسبوه بعيدا  :قريبا .

لوال لطف هللا ١تا صفا عيش  ،وال استقر أمر  ،وال ذاؽ الناس راحة .
*******
" هللا لطيف بعباده " يلطف هبم ُب أرزاقهم فلم ٬تعل ٢تا طريقا واحدا أو سببا واحدا  ،ومل ٬تعل ا٠تلق
على مستوى واحد ُب الرزؽ  ،فمن لطفو أف جعل بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء  ،إذ لو كانوا أغنياء ال
استغٌت الناس عن بعضهم وفسدت مصاٟتهم واستولت الوحشة على حيااهتم  ،ولو جعلهم كلهم فقراء
يف بِعِبَ ِادهِ يَػ ْرُز ُؽ َم ْن يَ َشاءُ } [الشورى]ٜٔ :
لضاقت اٟتياة وأشتد الكرب وفسدت الدنيا لكن { َّ
اَّللُ لَ ِط ٌ
ط ِّ
الرْز َؽ لِ َم ْن يَ َشاءُ َويَػ ْق ِد ُر} [اإلسراء]ٖٓ :
ك يَػْب ُس ُ
{إِ َّف َربَّ َ
فمن لطفو أف يبتلي الناس هبذه الدنيا وزخرفها من شاء من خلقو فيعطي منها خلقا وٯتنع منها آخرين
لكي ال يزىد الناس ُب اآلخرة ويركنوا إىل الدنيا .
،،،،،،،،،،،،
" هللا لطيف بعباده "
فهو لطيف بك وإف مل تشعر ؛ ومن لطفو بك أف ٬تعلك فقَتا إذ لو أغناؾ لنسيتو وىلكت .
ومن لطفو بك أف ابتبلؾ ٦تا عاَب منو غَتؾ لتتقرب إليو وتتعلق بو وتلتجئ إليو .
19

ومن لطف هللا بك أف ساؽ لك من يدلك عليو  ،ومن يرشدؾ إليو  ،إذ لو تركك لنفسك لوليت
األدابر .
من لطف هللا بك أف حرمك ٦تا ٖتب أو من بعض ما ٖتب حىت ال تتعلق هبا وتشغلك عن ربك
وتلهيك عن دينك .
من لطف هللا بك أف أعطاؾ ما سألتو حىت ال تيأس من رٛتتو أو تطغى ُب معصية .
من لطف هللا بك أف سًت عيبك وأخفى ذنبك عن ا٠تلق بل عن أقرب ا٠تلق إليك لتعيش مستورا
مصاان.
من لطف هللا بك أف أخفى عن ا٠تلق ما ُب صدرؾ إذ لو خرج ٢ترب منك األقربوف وصاح منك
األبعدوف .
،،،،،،،،،،،
" هللا لطيف بعباده "
لطيف هبم وىم أجنة ُب بطوف أمهااهتم  ،يبقوف أشهرا ال ٯتلك أمرىم إال هللا  ،وال يعلم حاجتهم وحا٢تم
إال هللا فيلطف هبم ؛ فيحفظهم ويرزقهم وىم على وضعهم ومن لطفو هبم أنو مل يكل أمرىم ألحد من
خلقو ولو كانوا أابءىم .
ولطيف هبم وىم صغار رضعا أطفاال ال يفرقوف بُت النار والتمر فيهديهم إىل منافعهم ومصاٟتهم فهداىم
الثديُت وىداىم إىل أخذىا والتفريق بينها والتعامل معها .
،،،،،،،،،،،
" هللا لطيف بعباده " ومن أعظم لطفو هبم حفظهم عند ا١تصائب فينزؿ السكينة ويثبت القلب  ،فلو
قدر ألحد أف تعرض عليو ا١تصيبة اليت ستقع عليو قبل وقوعها ١تا استوعبها عقلو وال ٗتيلها ذىنو وال
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ٖتملها قلبو ؛ لكنها عندما تقع ينزؿ اللطف من هللا تبارؾ وتعاىل فيحفظ عبده و٘تر ا١تصيبة وإذا بو بعد
مدة وكأف شيئا مل يكن .
كم من مكلوـ ُب أىلو مغبوف ُب مالو ٤تزوف ُب حالو لوال لطف هللا لصار ٣تنوان يتبلعب بو الصبياف
ويتجوؿ ُب الشوارع ال يدري ما يقوؿ  ،أو ينطوي كئيبا حزينا ال يكلم أحدا وال يريد أحدا .
،،،،،،،،،،،،،،
" هللا لطيف بعباده " ومن لطفو أف جعل التنوع قواـ حيااهتم ؛ فتنوعت مهارااهتم وتوزعت رغبااهتم
وتباينت قدرااهتم فلو كانوا على مشرب واحد وقدر واحد ٢تلكوا عن آخرىم .
،،،،،،،،،،،،،،
" هللا لطيف بعباده "
ويصعب عليهم الوصوؿ إليو  ،ويشغلهم عنو ويصرفهم
يلطف بعبده الضعيف فيباعد بينو وبُت أعدائو ّ ،

ومل يفعل العبد شيئا أو يبذؿ جهدا .

يلطف بعبده الضعيف الذي اغًتب عن بلده وأوالده فيحفظ لو ذريتو وزوجتو ومالو ويصرؼ عنهم
السوء وأىلو وينبتهم نباات حساان وىو ُب غربتو ال يدري ما ىم عليو  ،ويصلح حا٢تم ويشرح صدورىم
و٬ترب كسرىم ٔتا ال يعرؼ عنو العبد شيئا وال ٯتلك منو شيئا .
ومن لطفو بو أف ٭تفظو ُب غربتو وىو بعيد عن أىلو فيخفف عنو ا٢تم والغم وأمل الفراؽ ولظى الغربة
فيشغلو ٔتا ينفعو ويسليو ٔتا يسمعو فلو سيطر اٟتزف عليو ألىلكو لكن لطف هللا ٭تفظو .
،،،،،،،،،،،،،،،
" هللا لطيف بعباده " فبل يغلق عنهم اببو وال يرد من جاء إليو وال ٯتل من سؤا٢تم إايه وال يكره إٟتاحهم
لطف ال تدركو األبصار وال ٖتيط ْتقيقتو األفهاـ وال تتخيل منتهاه األذىاف  ،فلو أحاط
بل ٭تبو  ،فللو ٌ

عبده بلطفو جعل ما ليس سببا  :سببا  ،وما ليس ٔتظاف للشيء  :مظاان .
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" هللا لطيف بعباده "
وأيضا " لطيف خبَت "
" أال يعلم من خلق وىو اللطيف ا٠تبَت "
الذي ال ٗتفى عليو خافية وال يغوص عليو سر وال يغيب عنو حس وال خرب
لطيف مطلع على خفااي األخفياء  ،وسر األسرار  ،وغوامض األخبار  ،وخواطف األبصار  ،وزوائغ
االلباب  ،ومزالت األقداـ  ،ومنبع األوىاـ  ،و٤ترؾ األفكار  ،ومنبت الوسواس.
" لطيف " ٭تيط ابألعياف وا١تعاين والعارض وا١تمكن والقريب والبعيد واٟتاضر والغائب وما أعلنت وما
أسررت .
اٟتسنة أو السيئة ا٠تفية ٭تفظها لصاحبها ولو كانت كحبة خردؿ ُب وسط صخرة عظيمة ال يدري هبا
أحد أو كانت كذرة تطَت ُب آفاؽ السماء أو أطراؼ األرض وقفارىا .
أيٌب هبا يوـ القيامة ويضعها لصاحبو " فمن يعمل مثقاؿ ذرة خَتا يره ومن يعمل مثقاؿ ذرة شرا يره "
فالقانوف  ":إف هللا كاف لطيفا خبَتا " يعلم دقائق األمور وخفاايىا خبَت هبا وأبصحاهبا .

أتمالت :
 أتذكر يوـ كذا وكذا ساعة كذا حُت ٫تمت ٔتعصية وخططت ودبرت وأحكمت ٍب فجأة وقد اهتيأتحصل ما صرفك وحاؿ بينك وبُت إ٘تامها – رٔتا غضبت – أتدري ما صرفك عنها  ،ليس ألف ا٠تطة مل
تكن ٤تكمة أو أف التدبَت كاف انقصا ؛ قد يكوف ىذا ُب الظاىر لكن ا٠تفي ىو لطف هللا بك فقد أراد
بك خَتا .
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 ذلك الشخص الذي مل ٮتطر ببالك أنك ستفارقو وتقطع عبلقتك بو ٍب حصل أف انتهت ومل يعدبينكما من ذلك شيء  ،من لطف هللا بك أف عبلقتك بو انتهت فقد صار شخصا آخر خَت لك أال
تعرفو وال تصاحبو .
 حزنك الذي يكاد يقطع فؤادؾ على وظيفة مل ٖتصل عليها لن يفيد ُب األمر شيء فقط أتمل لطفهللا ا٠تفي ُب صرفك عنها وصرفها عنك فستجد عجبا ولو بعد حُت .
 ليس ألنك مليء ابلعيوب ١تا رفض أىلها أف يزوجوؾ كرٯتتهم لكن لطف هللا بك وهبا كاف وراءا١توضوع فبل تلم أحدا وال ٖتمل على أحد واْتث عن ما ٭تيطك هللا بو من لطف فتزداد لو شكرا وٛتدا.
 مل ترزؽ الذرية بعد  ،ورٔتا لن ترزؽ  ،أمر مؤمل حقا يقطع الفؤاد  ،والقلب الراضي بقضاء هللا تعاىليرتقي ٨تو السماء غَت أين أدعوؾ أف تتأمل ُب لطائف لطفو بك ُب ىذا ا١توضوع وستجد سكينة تصب
على قلبك صبا ىي خَت من ا١تاؿ والبنوف .

23

" فادعوه هبا "
 اللطيف سبحانو ٭تب منك اللطف ٓتلقو  ،فَتيد منك أف تسًت عيوهبم وعورااهتم وترفق هبم وتعينهمعلى أمورىم ما استطعت .
 ألطف ٔتن والؾ هللا مسؤوليااهتم كاألبناء والزوجة فهم أحق الناس بلطفك وعطفك  ،ومن سخرىم هللالك كالعماؿ وا٠تدـ ومن يقوموف على خدمة الناس ُب ا١ترافق العامة وا٠تاصة فكن لطيفا ُب تعاملك
وعاملهم بقدر ما ٖتب أف يُتعامل معك .
 انس إحسانك  ،واعف عمن أساء إليك  ،فسيعاملك ا١توىل بقدر ما كنت تعامل رعيتو . اخف ما استطعت من طاعاتك لتبقى بينك وبينك اللطيف ا٠تبَت فتأتيك وقت اٟتاجة إليها . " اي لطيفا بعباده الطف بنا  ،اي لطيفا مل تزؿ ألطف بنا فيما نزؿ  ،اي لطيفا اي رحيما اي كرٯتا ألطفبنا لطفا يصلح بو حالنا وتقضى بو حاجاتنا ُب الدنيا واآلخرة "
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(ٗ)
{ َخبِيٌ ِِبَا تَ ْع َملُو َن}
" ا٠تبَت " اسم هلل تعاىل يورث الرىبة واإلجبلؿ ويوحي ابٞتربوت وا١تلكوت والعظمة هلل سبحانو وتعاىل .
" خبَت " يعلم عن خلقو ا٠تفي والظاىر والسر والعلن  ،يعلم كل شيء عنهم ما كاف وما ىو كائن وما
سيكوف .
" خبَت " فبل ٗتفى عليو خافية وال يغيب عنو مثقاؿ ذرة بل ما دوف الذرة  ،خبَت ابلنفس وما ٖتوي ،
يعلم  :طباعها ؛ قواهتا ؛ ضعفها ؛ سخطها ؛ رضاىا ؛ نشاطها ؛ فًتاهتا ؛ حقيقتها وكنهها  ،بدواخلها
ودخنها وما ٗتفي وما تعلن فكثَت من الذنوب خفيت على ا٠تلق لكنها على ا٠تبَت سبحانو غَت خافية
وىي عنده كالعبلنية .
" ا٠تبَت " سبحانو بك مهما اختفيت وأخفيت فسرؾ عنده جهر  ،وخفاايؾ عنده عبلنية .
" ا٠تبَت " ٓتلقو ؤتا يصلح ٢تم ؤتا ينفعهم وما يضرىم  ،ؤتا ٭تتاج كل واحد منهم  ،وما يقدر عليو
واستطاعتو  ،وما ٮتتلف عن غَته وما يتفق .
،،،،،،،،،،،
" خبَت ٔتا تعملوف " فيعرؼ عباداتكم وطاعاتكم ؛ يعرؼ نيتكم فيها  ،وقدرتكم عليها  ،ووسعكم ُب
القياـ هبا  ،وحرصكم عليها  ،وحبكم ٢تا وشوقكم إليها  ،فيحفظها لكم و٬تازيكم عليها .
فبل تتكلفوا ما ال تطيقوف  ،وال تتكاسلوا عن ما تستطيعوف .
" خبَت " فيعلم حاجتكم وخبَت ْتالكم ؛ و٭تب منكم أف تسألوه وٗتربوه ْتالكم ؛ فهو أرأؼ بكم من
أنفسكم ؛ خبَت بكم يعرؼ عنكم ما ال تعرفوف عن أنفسكم  ،ويعرؼ ما تريدوف قبل أف ٗتربوا بو  ،وما
تتمنوف قبل أف تنطقوا بو .
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،،،،،،،،،،
" خبَت ٔتا تعملوف " أتظن أف خروجك ُب تلك الليلة متخفيا ٮتفى عليو  ،وأف غيابك عن مكانك
ٮتفى عليو  ،وأف تقصَتؾ ُب مهمتك يغيب عنو  ،كبل وهللا  " ،خبَت ٔتا تعملوف " .
" خبَت " ال ٮتفى عليو شيء و٬تازي على مثقاؿ الذرة فبل ٗتشى على طاعاتك من الضياع واحذر على
نفسك من ا١تعاصي فهي أيضا ٤تفوظة .
دؽ أو خفي  ،يعلم نيتكم فيو وقدر اتقانكم لو  ،ومدى حرصكم عليو ،
"خبَت ٔتا تعملوف " من عمل ّ
وماىي قدرتكم ووسعكم ُب القياـ بو  ،و٭تفظو ٢تم و٬تازيكم عليو .
"خبَت ٔتا تعملوف " من خَت أو شر ال ٮتفى عليو  ،وال يعزب عنو من شيء .
"خبَت ٔتا تعملوف " فبل حاجة إىل أف تتكلفوا ُب إظهار قدرتكم على ما ال ٯتكنكم  ،وال حاجة إىل
التظاىر ابلقدرة على شيء فا٠تبَت سبحانو يعرؼ ما ىي حدود قدرتكم  ،فلو استطعتم اقناع من حولكم
بقدرتكم على عمل ما وأنتم على غَت ذلك فا٠تبَت سبحانو يعلم اٟتقيقة .
"خبَت ٔتا تعملوف " أحسنتم أو أسأًب .
" خبَت " بعباده  ،يعلم ما يصلح ٢تم وما ال يصلح ٢تم  ،ويعلم ما ينفعهم  ،وما يضرىم .
،،،،،،،،،،،
"خبَت ٔتا تعملوف " فلو ظهر للعامل حولك شيء خبلؼ اٟتقيقة فا٠تبَت يعرؼ اٟتقيقة .
"خبَت ٔتا تعملوف " ولو كاف الذي تعملونو صغَتا أو كبَتا  ،ولو كاف ُب الظاىر قربة أو طاعة ووراؤه نية
فاسدة فاٟتقيقة ال ٗتفى على ا٠تبَت سبحانو .
"خبَت ٔتا تعملوف " فقفوا ا١توقف اٟتق وقولوا الكلمة الصح واشهدوا ابلعدؿ .
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" خبَت " يعرؼ عنك كل شيء ولن تعرؼ عنو إال ما أذف بو فبل تكلف نفسك ما ال يؤذف لك بو.
"خبَت ٔتا تعملوف " من أعماؿ القلوب اليت ال تظهر وأعماؿ اٞتوارح اليت تظهر .
"خبَت ٔتا تعملوف " فسوؼ يعرض على كل صاحب عمل عملو بتفاصيلو .
البصر لو خائنة وخفااي ال ٗتفى على ا٠تبَت  ،الكوف على سعتو وبطولو وعرضو ال ٮتفى ما فيو على
ا٠تبَت سبحانو  ،اتباعك للوحي أو ا٢توى  ،أتراه عند ا٠تبَت سواء .
قل ما شئت من ا١تربرات وجادؿ عمن شئت من الناس فا٠تبَت سبحانو مطلع على اٟتقائق والنوااي .
" خبَت " فيعرؼ لكل ذي عمل عملو ولكل ذي فضل فضلو ولكل ذي سبق سبقو .
" خبَت ٔتا تعملوف " موعظة كاملة ١تن كاف لو قلب .
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 أتمالت : يوـ أف صدر قرار بتكليف ٞتنة للتقييم ُب ا١تؤسسة أو الشركة ؛ كيف اضطربت القلوب وخافتالنفوس وبدأ اللغط والتوقعات على اٞتميع بُت مًتقب خَتا ومتوقع شرا .
ا٠تبَت سبحانو عنده كل شيء ويعرؼ كل شيء وكل ما قمت بو سجبلت ال تصل إليها أيدي البشر
فالقلوب تتجو وتراقبو كل حُت .
 التحايل على اٟتدود والكفارات واألحكاـ الشرعية والبحث عن ٥ترج بفتوى من ىنا أو ىناؾ ٔتااَّللَ َما
يظهر لك براءة الذمة وا٠تروج من ا١توقف لكن ا٠تبَت سبحانو يعلم اٟتيلة واٟتقيقة {فَاتَّػ ُقوا َّ

استَطَ ْعتُ ْم} [التغابن ]ٔٙ :فإف وجدت الفتوى اليت تسقط الطلب ُب الظاىر فإف ما خفي من إرادة
ْ
التحايل قد يكوف أشد من ا٠تطأ الذي أحوجك إىل اٟتيلة .

 يوـ أف أعلن ٚتع الصدقات فبادر الناس ُب ا١تسابقة وا١تسارعة فوقفت كأنك جهاز لفحص النياتوٖتدث نفسك
توزع األوصاؼ فهذا أراد أف يقاؿ وذلك خاؼ أف يقاؿ فيو وبدأت ُب توزيع فرز الناس ُ
ٔتا ٮتفى على الناس لكن يعلمو ا٠تبَت سبحانو تعاىل ويعلم نيااهتم ويعلم وسوستك فبل شاركتهم وال
سلموا منك .
 سنحت لك الفرصة أف تتحدث عن نفسك وعن ا٧تازاتك وقدراتك  ،ال حاجة أف تبالغ أو تزيد عناٟتقيقة فاهلل " خبَت ٔتا تعملوف " وما تقولوف .
 كم من مشكلة زوجية أو أسرية سببها الرئيس  :إفشاء سر من األسرار األسرية  ،كيف لو كشفتأسرارؾ للناس ستضيق بك األرض ٔتا رحبت فاسًت ما بينك وبُت ا٠تبَت وال اهتتك السًت فيهتك سًتؾ .
 تظهر اٟتسن من األخبلؽ خارج البيت وُب بيتك خبلؼ ذلك أو تظن أف ذلك ٮتفى على ا٠تبَت ._ أف تعلم أف هللا يراؾ ؛ أكرب زاجر لك عن معصيتو .
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 " فادعوه هبا " األسرار اليت ُب صدرؾ ليست مصدرا لتهديد اآلخرين إ٪تا ىي أمانة ال ينبغي تضيعها فاحفظ سرىم٭تفظ هللا سرؾ .
 ا٠تبَت سبحانو مطلع عليك فاعبده كأنك تراه فإف مل تكن تراه فإنو يراؾ  ،ويعلم حالك . تعرؼ إليو ٔتراقبتو ودواـ ذكره  ،واحملافظة على أوامره فهو مطلع على أعمالك عامل هبا . خبَت ال ٮتفى عليو شيء فيسًتؾ فاسًت أنت من علمت من حالو شيء " من سًت مسلما سًته هللا " " اللهم اي خبَت اي عليم اصلح حالنا واسًت عيبنا وسدد رأينا واحفظ اعمالنا وثبت قلوبنا علىطاعتك" .
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(٘)
ٍ ِ
ِ
يم}
{ َوا ْعلَ ُموا أَن اّللَ ب ُك ِّل َش ْيء َعل ٌ
العليم  -سبحانو – بكل شيء  ،فبل ٮتفى عليو شيء وال يقع شيء ولن يقع إال وىو يعلمو .
" عليم " علمو وسع كل شيء  ،وأحاط بكل شيء ومشل كل شيء  ، ،يعلم ا٠تواطر وا٢تواجس ،
فكيف ابٟتركات والسكنات  ،عليم ٔتا يدور ُب األذىاف و يتقلب ُب القلوب وٮتتفي وراء العيوف
ويتوارى خلف الضلوع .
ود وجفاء  ،وإٯتاف وكفر  ،وصدؽ ونفاؽ  ،وىم وغم ،
" عليم " ٔتا ُب الصدور من حب وبغض ّ ،

وآماؿ وأآلـ  ،وانشراح وضيق .

" عليم " ابٟتاجات والطلبات والرغائب والرىائب واألفراح واألحزاف .
يعلم ابلشيء – أي شيء – ويعلم ٔتآالتو ولوازمو  ،وقوتو وضعفو  ،وخفيو وعبلنيتو  ،فأي شيء ٮتفى
عليو  ،وأي أمر يغيب عنو ؛ كبل وهللا ال يقع شيء ُب الكوف إال وىو يعلمو .
وأحاط علمو بكل شيء  ،ابلنفس وغوائلها والروح وخفائها  ،وابلبحر وذخائره واٞتو وذراتو  ،والليل
وظبلمو والسماء و٣تراتو والشمس وتسبيحو والقمر ومنازلو .
" بكل شيء عليم " هبمومك وغمومك  ،وحاجاتك ومشاكلك  ،ؤتا يسعدؾ وما ٭تزنك  ،ؤتا ينفك
ما يضرؾ  ،وما يعافيك وما يقعدؾ .
" عليم " سبحانو ٔتا تكلم بو ا١تتكلموف وسكت عنو الساكتوف  ،وما حدثت بو نفس نفسها  ،وما
٫تت بو الروح  ،وشرد بو ابؿ  ،وجاء على خاطر .
" عليم " ْتاجات ا٠تلق  -أي خلق – ْتاجة النملة الصغَتة التائهة ُب شعب من الشعاب ْ ،تاجة فرخ
طَت ُب عش على شجرة سامقة ُب غابة انئية ال أيتيو بشر وال يصلو مطر .
31

ْتاجة حوت ُب قعر ٤تيط ال يطعمها أحد وال يدري عنها ٥تلوؽ وال يسوؽ ٢تا رزؽ .
عليم ْتاجة كائنات ال تراىا العيوف وال تشعر هبا القلوب .
" عليم " ْتاجات القلوب اٟتزينة وا٠تواطر ا١تنكسرة اليت غدر هبا أىل زماهنا فأغلقت دوهنا األبواب
وأنكرىا األصحاب وضاقت هبا األحواؿ .
" عليم " ابألرض وأىلها  :حرهبا وسلمها  ،حرىا وبردىا  ،مرىا وحلوىا .
،،،،،،،،،،،،،
" عليم " ٔتا ُب القلوب  :اب٠تائفُت الراجُت  ،احملبُت الباذلُت  ،ا١تتوكلُت ا١تستعينُت  ،الصادقُت القانتُت ،
ا١تؤمنُت ا١تتقُت .
" عليم " ٔتن امتؤلت قلوهبم وحوت صدورىم إٯتاان ويقينا  ،وشوقا وانشراحا  ،ورضا وتسليما .
" عليم " ابلقلوب القاسية ْ ،تبها للدنيا وتعلقها ابلشبهات وجريها وراء الشهوات ؤتا امتؤلت بو من
اَّلل علِيم بِ َذ ِ
ِ
الص ُدوِر } [آؿ عمراف]ٜٔٔ :
ات ُّ
زيغ وىوى وشر ودخن {إ َّف ََّ َ ٌ
،،،،،،،،،،،
" عليم " اب١تستضعفُت ُب األرض  ،وا١تقهورين وراء القضباف  ،والتائهُت شرقا وغراب ال يدروف ألنفسهم
مصَتا وال ٬تدوف نصَتا .
" عليم " ْتاؿ البائسُت وبوضع ا١تشردين وأبنُت ا١تعدمُت .
بصوت الثكاىل  ،ودموع اليتامى  ،و٢تيب النازحُت .
" عليم " بعبث العابثُت وٕترب ا١تتجربين وتغطرس ا١تتكربين وفساد الفاسدين .
َ٭تسب ِْ
اإلنْ َسا ُف أَ ْف يػُْتػَرَؾ ُس ًدى} [القيامة]ٖٙ :
عليم هبؤالء وىؤالء وعنده ٕتتمع ا٠تصوـ {أ َْ َ ُ
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عليم هبم وإليو مرجعهم {وأَ ْف لَيس لِ ِْئلنْس ِ
اف إَِّال َما َس َعى (َ )ٖٜوأ َّ
َف َس ْعيَوُ َس ْو َ
ؼ يػَُرى (ٓٗ) ٍُبَّ ُْ٬تَزاهُ
َ ْ َ َ
اٞتََزاءَ ْاأل َْو ََب (ٔٗ) َوأ َّ
ك الْ ُمْنػتَػ َهى } [النجم]ٕٗ - ٖٜ :
ْ
َف إِ َىل َربِّ َ
،،،،،،،،،،،،،،
دؽ من العلم وما فشا  ،وما ظهر وما أختفى  ،وعامل ابلغيب مهما كاف الغيب بل
" عليم " بكل شيء ّ
ال يعلم الغيب إال ىو  ،فمها توارى أو غار أوغاب استتار فالغيب عنده شهادة والسر عبلنية  ،فيعلم
غيبهم وما ال يعلموف عن أنفسهم "{ َوَال ُِ٭تيطُو َف بِ َش ْي ٍء ِم ْن ِع ْل ِم ِو إَِّال ِٔتَا َشاءَ } [البقرة]ٕ٘٘ :
فبل اهتتز ورقة بريح وال تسقط إال وىي ُب كتاب ٤تفوظ وُب علمو مكنوف
ٍ ِ
ِ
يما }
إف أخفيت أو أعلنت فالكل عنده سواء { إِ ْف تُػْب ُدوا َشْيػئًا أ َْو ُٗتْ ُفوهُ فَإِ َّف َّ
اَّللَ َكا َف ب ُك ِّل َش ْيء َعل ً

[األحزاب]٘ٗ :

،،،،،،،،،،،،،،،
" عليم " ْتركة العُت ا٠تائنة  ،وطيش اليد ا٢تامزة  ،ولوؾ اللساف اآلمزة  ،وانر الصدر اٟتاسدة  ،وتصعَت
ا٠تد ا١تتغطرسة .
"عليم " ٔتا أغلقت ألجلو األبواب والنوافذ  ،وأُخفضت لو األصوات  ،واهتامست فيو األفواه  ،وتواصت
بكتمانو الرجاؿ .
يعلم ٫تتهم فيو وحركتهم  ،ويعلم ٫تسهم وكتماهنم  ،ويعلم مكاهنم وزماهنم  ،ويعلم سرىم و٧تواىم { َما
ِ
ِ
ك َوَال أَ ْكثَػَر إَِّال ُى َو
يَ ُكو ُف ِم ْن َْ٧ت َوى ثََبلثٍَة إَِّال ُى َو َرابِعُ ُه ْم َوَال ٜتَْ َس ٍة إَِّال ُى َو َساد ُس ُه ْم َوَال أ َْد َن ِم ْن َذل َ
َم َع ُه ْم أَيْ َن َما َكانُوا } [اجملادلة]ٚ :
يعلم ٔتا كانوا عليو ؤتا أقدموا عليو ؤتا نفذوا وأحجموا  ،ؤتا ٧تحوا وأخفقوا {يَػ ْعلَ ُم َما أَنْػتُ ْم َعلَْي ِو َويَػ ْوَـ
اَّللُ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء َعلِ ٌيم } [النور]ٙٗ :
يػُْر َجعُو َف إِلَْي ِو فَػيُػنَػبِّئُػ ُه ْم ِٔتَا َع ِملُوا َو َّ
،،،،،،،،،،،،
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" عليم " ٔتا كاف وما ىو كائن وما سيكوف فبل يكوف إال ما يعلم كونو  ،وكل ما يكوف إىل يوـ القيامة :
أحصاه علمو وجرى بو قلمو وكتبتو مبلئكتو .
" عليم " وما علّمو ا٠تلق فهو أثر من علم هللا ومقتضى صفتو فيُعلم من خلقو من يشاء وما علم ا٠تلق
إىل علمو إال كقطرة إىل ْتر أو ْتار { َوَما أُوتِيتُ ْم ِم َن الْعِْل ِم إَِّال قَلِ ًيبل } [اإلسراء. ]ٛ٘ :

 أتمالت : ما حرمك وما منعك من شيء إال لعلمو بك وْتالك ؤتا يصلح لك وما يناسبك ألنو خلقكوأعرؼ بك من نفسك فارض ٔتا قسم لك .
 علّمك ما ال تعلم وعلم غَتؾ ما ليس عندؾ وفوؽ كل ذي علم عليم فاجعل من العلم الذي علمكطريقا إىل معرفتو واباب إىل القرب منو سبحانو .
 بلغ من علم ا١تخلوؽ ما يذىل العقوؿ ويبهر األلباب ُب اكتشافات ودراسات كونية ونفسية فيها منالدقة والعظمة ما ال ينتهي عجبو وما انلوه من العلم ال يوزف قطرة من علم هللا الواسع واحمليط بكل شيء
َحا َط بِ ُك ِّل َش ْي ٍء ِع ْل ًما } [الطبلؽ.]ٕٔ :
{أ َ
 أرأيت بعدما مرت السنوف واتضحت األمور أف ما كنت تريده ومل تبلغو لو ظفرت بو للحقك منوضرر وأصابك بو غم وىم  ،وأف علم هللا ٔتا تؤوؿ إليو األمور اختار لك ا٠تَت الذي ال تعلمو وكانت خَتة
هللا عز وجل ىي ا٠تَت .
 تزكي نفسك وتثٍت عليها ولو على استحياء  ،أو تزكي من ٖتب و٘تدح وتنسب الفضل لك أو لووٗتفي على الناس ما هللا يعلمو فهو يسمع تزكيتك ويعلم حقيقتك {فَ َبل تُػَزُّكوا أَنْػ ُف َس ُك ْم ُى َو أ َْعلَ ُم ِٔتَ ِن
ضل َِّ
ِ ِ
اَّللَ يػَُزّكِي َم ْن
َح ٍد أَبَ ًدا َولَ ِك َّن َّ
اَّلل َعلَْي ُك ْم َوَر ْٛتَتُوُ َما َزَكى مْن ُك ْم م ْن أ َ
اتَّػ َقى} [النجمَ { ]ٖٕ :ولَ ْوَال فَ ْ ُ
ي َشاء و َّ ِ
يع َعلِ ٌيم} [النور.]ٕٔ :
اَّللُ َٝت ٌ
َ َُ
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 تتحدث عن ا١توضوع وكأنو ال أعلم منك  ،ومل يسبقك إليو أحد وتنسى الذي علمك وىو يعلم بكوّتهلك أال ٗتشى أف يسلبك .
 ٨تتفظ ٓتصوصياتنا ُب أجهزتنا ونضع عليها أرقاما سرية خوؼ أف يطلع عليو أحد من ا٠تلق وننسىاطبلع ا٠تالق وعلمو بو .
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 " فادعوه هبا " احرص أال يعلم منك إال ما ٖتب اف تلقاه بو . إف نسيت ذنوبك فهو يعلمها و٭تصيها فبل غٌت لك عن التوبة على الدواـ . ألنو عليم ابت الصدور فما ال تستطع فعلو من ا٠تَت فلتكن لك نية صاٟتة فيو فاهلل يعلم هبا . اسأؿ حاجتك ٦تن يعلم هبا وما يصلح لك فيها . ال تعًتض على حكمو وقضائو فهو العليم ا٠تبَت فبل يرى منك إال التسليم . " اللهم اي معلم إبراىيم علمنا  ،اي مفهم سليماف فهمنا  ،اللهم علمنا ما جهلنا وذكران ما نسينا ،اللهم ارزقنا علما انفعا وعمبل صاٟتا ورزقا طيبا "
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()ٙ
{يَ ْه ِدي َم ْن يَ َشاءُ}
أي نعمة أعظم من ا٢تداية !!:
وأي حاجة أوىل من ا٢تداية ؟!!
وأي رزؽ أكرـ من ا٢تداية ؟!!
إنك لو أُعطيت كل نِعم الدنيا ؛ ما ٗتيلتو أو ما ٮتطر لك ٓتياؿ ؛ وحرمت ا٢تداية ..فما أعطيت شيئا .
ولو حرمت من كل نِعم الدنيا ما تعرؼ وما ال تعرؼ ؛ وأُعطيت ا٢تداية  ...فما حرمت .
ا٢تداية ا٠تاصة إذا وىبك إايىا ا٢تادي سبحانو فقد أختارؾ واصطفاؾ وأراد بك خَتا .
ط ألحد أف يتصرؼ هبا حىت أكرـ ا٠تلق وأقرهبم وأتقاىم هلل
ا٢تداية ا٠تاصة خاصة بو سبحانو مل تع َ
ِ
ت} [القصص]٘ٙ :
صلوات ريب وسبلمو عليو مل يعطها {إِن َ
َحبَػْب َ
َّك َال تَػ ْهدي َم ْن أ ْ
فإذا ىداؾ فقد اختارؾ  ،فقد اصطفاؾ فقد أحبك فهو وحده " يهدي من يشاء " .
ا٠تَْل ُق َو ْاأل َْم ُر} [األعراؼ ]٘ٗ :فإذا ىداؾ فقد أعطاؾ ا٠تَت كلو .
يهدي من يشاء {لَوُ ْ
" يهدي من يشاء " فإف كنت ٦تن شاء لو ا٢تداية فلن توُب حقو شكرا ولن تبلغ شكره ٛتدا .
،،،،،،،،،،،،،
كم من أب عجز عن أف يعطي ابنو ا٢تداية مع حرصو وقلبو يتقطع ألجل ذلك لكن هلل شأف آخر .
وكم من ابن ىداه هللا للحق فأحبها لوالده فلم ينجح بكى الدـ وسهر لليل وبذؿ الغايل والرخيص فلم
يفلح .
وكم من صديق ُحرـ صداقة صديقو ألنو مل يوفق ومل يرزؽ ا٢تداية
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واألمر ابختصار " يهدي من يشاء "
فأف يهديك هللا من بُت غَتؾ نعمة ال تقدر بثمن وال يسعها زمن وال ٭تدىا مكاف وال توزف بثقل .
،،،،،،،،،،،،،،،،
" يهدي من يشاء " وا٠تلق ُب تفاوت ُب مراتب ا٢تداية ال تعلمها وال أعلمها وال يعلمها ٥تلوؽ  ،وال
يعلم أحد مرتبتو غَت أف ا١تيداف فسيح واالجتهاد مفتوح وا١تسابقة قائمة وا١تسارعة مطلوبة .
ص ٌد وِمْنػهم سابِق ِاب ْ٠تيػر ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
اَّللِ} [فاطر]ٖٕ :
ات ِبِِ ْذ ِف َّ
{فَمْنػ ُه ْم ظَاملٌ لنَػ ْفسو َومْنػ ُه ْم ُم ْقتَ َ ُ ْ َ ٌ َ َْ
" يهدي من يشاء " من نورىا :
أف يهديك إىل الدين اٟتق ويصرؼ عنك الباطل
أف يهديك إىل السنة ويبغض إليك البدعة
أف يهديك الطاعة و٭توؿ بينك وبُت ا١تعصية .
أف يهديك إىل األفضل ويؤخر عنك ا١تفصوؿ .
أف يهديك إىل األحسن ويزىدؾ ُب اٟتسن .
أف يهديك إىل ا١تراتب العالية والدرجات الرفيعة ومعايل األمور ومكارـ األخبلؽ ويُكره إليك سفاسف

األمور ومساوئ األخبلؽ .

أف يهديك إىل ذلك وغَته فقد أحبك نعم أحبك واصطفاؾ واختارؾ بُت الكثَت فإايؾ أف تزوؿ عنك
النعمة
فا٢تداية من أو٢تا إىل أخرىا ومن ألفها إىل ايئها معٌت  :أف هللا أحبك  ،أف ا٢تادي سبحانو أراد بك خَتا
فاعرؼ نعمة هللا عليك .
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،،،،،،،،،،،،،،،
" يهدي من يشاء " ومن عدلو ورٛتتو أف أوضح معامل ا٢تداية وبُت ُسبلها ويسر الوصوؿ إليها وحذر من
ِ ِ
ك َع ْن بَػيِّنَ ٍة َوَْ٭ت َِت َم ْن َح َّي َع ْن بَػيِّنَ ٍة} [األنفاؿ]ٕٗ :
ك َم ْن َىلَ َ
عوائقها وأعلن عن مضادااهتا {ليَػ ْهل َ
فا٢تادي سبحانو أحب ا٢تداية ٠تلقو فجعل نبيو – صلوات ريب وسبلمو عليو وعلى آلو  -ىاداي وكتابو
ىدى وأوجب علينا سؤاؿ ا٢تداية وطلبها منو ُب كل يوـ مرات ُب موقف ال يكوف إال لو وال يصرؼ إال
ِ ِ
الصَرا َط الْ ُم ْستَ ِق َيم} [الفاٖتة]ٙ :
لوجهو الكرمي سبحانو ُب صبلة العبد ٬تب عليو قراءة " { ْاىد َان ّ
فحاجتنا للهداية ال تقدـ عليها أي حاجة وال يسبقها أي طلب فبل حياة حقيقة بدوهنا فأي حاجة
يريدىا من اته ُب صحراء مًتامية األطراؼ فقد الرفيق والدليل واألمارات واإلشارات واالتصاالت ينظر
ٯتينا فبل يرى إال أفق غابر وينظر يسارا فبل يرى إال غرواب انزؿ  ،وينظر أمامو فبل يرى إال سرااب خادع ،
لو صرخ ملء فاه بل ملء ا١تكاف ما ٝتعو أحد لو بكى ما أغاثو أحد منقطع كامل االنقطاع عن العامل
ولو كاف عنده طعاـ وشراب ألايـ فلن يقر لو قرار ولن اهتدأ نفسو حىت يهتدي إىل طريق األماف حىت ٬تد
إشارة ضوئية أو عبلمة واضحة تدلو على البنياف وٗترجو من التيو
مثلو مثل اإلنساف ُب ىذه الدنيا لو مل يهتد إىل طريق النجاة فينجو يوـ القيامة فهو ُب صحراء الضياع
وإف أكل وشرب وأرعد وأزبد وأقاـ وأقعد
ػ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
" يهدي من يشاء " ُب ٣ترايت اٟتياة وتفاصيل األحداث وتنوع ا١تواقف يهدي إىل الصواب  ،يدؿ على
ا١تخرج  ،يوفق إىل القرار الصائب ويسدد إىل القوؿ األصوب فليس كل قوؿ صواب وال كل صواب
انسب وقتو  ،وال كل ما انسب وقتو صحت عبارتو  ،وال كل ما صحت عبارتو وافق قبوال لكن " يهدي
من يشاء "
" يهدي من يشاء " إىل أ٧تح السبل وأنفع الطرؽ وأفضل الوسائل وأيسر األمور .
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إىل حسن التعامل ولطيف العبارة وطبلقة الوجو واإلحساف إىل اآلخرين وسعة الصدر والصرب على األذى
ولُت اٞتانب ودماثة األخبلؽ والكلمة الطيبة .
إىل الرضا بعد القضاء والتسليم ١تا نزؿ واالمتثاؿ ١تا وجب
إىل حسن التدبَت وسداد الرأي والثبات ُب األمر والعزٯتة على الرشد واٟتركة ا١تناسبة ُب الوقت ١تناسب
إىل قوؿ اٟتق ونصرة الضعيف والوقوؼ مع ا١تظلوـ .
إىل العدؿ ُب القوؿ والفعل والكلمة وا١توقف عند الغضب والرضا والقريب والبعيد .
،،،،،،،،،،،،،،،،
وحكمو حق وعدؿ أنو  :ال يهدي القوـ الظا١تُت وال القوـ الكافرين وال
وح َك َم ُ
" يهدي من يشاء " َ

القوـ الفاسقُت وال كيد ا٠تائنُت وال من ىو كاذب كفار وال مسرؼ كذاب .

"يهدي من يشاء " ولو ىداية عامة ٞتميع خلقو أنسهم وجنهم خَتىم وشرىم حىت اٟتيواف منها يهديهم
١تصاٟتهم ومنافعهم ُب ىذه الدنيا فيهدي النملة إىل بيتها وطرؽ كسبها ويهدي األسد ُب الغاب إىل
صيده وغذائو .
،،،،،،،،،،
وىداية ا٢تادي سبحانو انبعة من حكمتو فاٟتكمة صفتو والعلم صفتو سبحانو وتعاىل  ،فهداية ١تن يشاء
ال تكوف إال ُب ٤تلها وموضعها ا١تناسب زماان ومكاان وشخصا وجنسا ولوان وعرقا ونسبا .
" يهدي من يشاء " ٟتكمة ىو يعلمها فبل اعًتاض على أمره وفعلو فهو " أعلم اب١تهتدين "
" ىو أعمل ٔتن ضل عن سبيلو وىو أعلم اب١تهتدين "
ىو " أعلم ٔتن ىو أىدى سبيبل "
فليس أحد أعلم ٔتن يستحق ا٢تداية ومن ال يستحق فقد حرـ منها :
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ابن نيب
وزوج نيب
وعم نيب
وقوـ نيب
فهو سبحانو وحده :
أعلم وأحكم ٓتلقو ؤتن يعطى ا٢تداية ٦تن ٭ترمها
" يضل من يشاء ويهدي من يشاء فبل تذىب نفسك عليهم حسرات إف هللا عليم ٔتا يصنعوف "
وٟتكمة اقتضت وما علينا إال " ٝتعنا وأطعنا " .
،،،،،،،،،،،،،،
" يهدي من يشاء " ٚتلة من عشرة أحرؼ ُب ثبلث كلمات ىدى هللا هبا إىل كتابة ىذه السطور كما
ىداؾ لقراءاهتا ولو مل يكن ٙتة ىداية منو سبحانو ١تا ٖترؾ ساكن وال نقط قلم وال لفظ لساف .
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أتمالت :
 لعلك رأيت أابً بذؿ ما ُب وسعو وأما اجتهدت ُب تربية أبناءىم تربية صاٟتة غَت أف النتائج كانت٥تيبة لآلماؿ إف مل يكن ُب الكل ففي البعض حىت ٖتسب أحدىم شيطاان  -لن يضيع أجرىم ِبذف هللا
تعاىل – لكن اٟتقيقة اليت ينبغي تذكرىا والقناعة هبا أف ا٢تداية ليست ٢تم  ،ىو وحده سبحانو " يهدي
من يشاء " .
 يشد انتباىك ويلفت نظرؾ و٬تعلك -دوف أف تشعر – تنطق بكلمة التوحيد أو ترفع صوتكابلتسبيح تعجبا مظهر ذلك الشاب الذي بُت يديو ما ٮتطر ببالو من اإلغراءات وما تشتهيو نفسو من
ا١تلذات وال ٯتنعو أحد من الشهوات ومع ذاؾ وىو ُب عنفواف الشاب ووافق أسرة ُب غفلة عن هللا وعن
الدين إذا بو ٪توذجا للشاب الصاحل احملافظ على دينو وصبلتو تراه ٖتسبو ترىب بُت يدي شيخ أو ٗترج من
كلية شرعية مع تربية مركزة واألمر كلو ينقضي ٖتت قولو " يهدي من يشاء " .
 ٘تيز طالب غَت الذي كنت ترجو وٖتنو وتتوقع ورٔتا برز أبن من أبنائك غَت الذي توٝتت وغَت الذيأردت ألف هللا " يهدي من يشاء " ىو ال من نشاء ٨تن .
 رغم انشغالو وكثرة ٫تومو وعيالو وظروفو القاسية إال أف صبلة اٞتماعة ال تفتو مهما كاف األمر فقلبومعلق اب١تساجد ٓتبلؼ كثَت من الذين ال شغل ٢تم ويشكوف من الفراغ  ،أعانو الذي " يهدي من يشاء
".
 ماذا تصنع لو  ،زوج ابتليت بو ٖ ،تبو و٭تبها  ،نصحتو  ،رغبتو  ،ىجرتو  ،فعلت ما تستطيع لتثنيوعن معاصيو وإصراره عليها لكن دوف جدوى يزداد إصرارا  ،تريد ىدايتو لكن ليس بيدىا ورٔتا مل ٭تن
وقتها فاألمر من قبل ومن بعد بيد هللا تعاىل الذي " يهدي من يشاء " .
 مل أيذف هللا تعاىل بعد فاستمر ُب رفع يديك و٢تج لسانك وتوجو فؤادؾ وقيامك ُب تلك الساعاتاليت ال يشعر بك أحد وأخل بربك وانديو واستمر فلن ٮتيب ظنك فكل من تتمٌت صبلحو وىدايتو
41

يعرفو هللا ويعرؼ حالو {لَيس لَ َ ِ
وب َعلَْي ِه ْم أ َْو يػُ َع ِّذبَػ ُه ْم} [آؿ عمراف]ٕٔٛ :
ك م َن ْاأل َْم ِر َش ْيءٌ أ َْو يَػتُ َ
ْ َ
فيهدي من يشاء ويضل من يشاء .

 البعض يسَت على عادة صحيّة سليمة ومفيدة وعلى برانمج غذائي مفيد دوف توجيو من ٥تتص أونصح من ٣ترب إ٪تا اعتاد عليو ُب نفسو ليس األمر صدفة بل ىو ضمن قانوف " يهدي من يشاء " .

 تعب ُب البحث وأحرج من كثرة السؤاؿ عن ا١تكاف الذي يريد الوصوؿ إليو ألمر مهم واحتار ُب أمرهبُت أف يعود من حيث أتى أو يستمر ليصل إىل ىدفو  ،األقسى من ذلك أف ضيق صدره وغمو بلغ منو
مبلغا لو انفجر لدمر ما حولو – ىكذا يشعر – ٍب فجأة وبعد أف بلغ منو اٞتهد مبلغو أيٌب من يدلو
ويوصلو إىل حيث يريد ؛ أظنو لن ينسى لو ىذا ا١تعروؼ على األقل هناره ذلك ولن يًتدد ُب مكافأتو
والدعاء لو .
أرأيت إف عشت ُب الدينا مشغوال هبا مذىوال عن ا٢تداية بعيدا عن الصراط ا١تستقيم ٍب فجأة ودوف
مقدمات جاءؾ رسوؿ ربك ملك ا١توت وكانت ذنوبك حائبل بُت وبُت التوبة وا٢تداية ٗتيل كيف
سيكوف حزنك وكم مقدار غمك إذا كاف من اته يوما أو ساعات ضاقت بو األرض ٔتا رحبت وكاد أف
ينفجر  ،كيف سيكوف حزنك وأف تبحث عن مكاف ُب اٞتنة وال ٕتد  ،وىكذا الذين {ا ْشتَػَرُوا الض َ
َّبللَةَ
اب ِابلْ َم ْغ ِفَرِة } [البقرة ]ٔٚ٘ :واب١تقابل لن تنسى من كاف سببا ٢تدايتك وتعريفك بربك .
ِاب ْ٢تَُدى َوالْ َع َذ َ
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 فادعوه هبا : ابذؿ الوسع واحرص على مضاف ىداية ا٢تادي سبحانو وتعاىل وأسباب توفيقو فإذا علم من عبدهِ
ِ
َّ ِ
َّه ْم ُسبُػلَنَا }
ين َج َ
اى ُدوا فينَا لَنَػ ْهديَػنػ ُ
صدؽ العزٯتة وجهاد النفس فهو أكرـ من أف يرده أو يضلو { َوالذ َ
[العنكبوت. ]ٜٙ :
 ال اهتلك نفسك حزان وغما على حبيب لك ضل الطريق – وقد بذلت ما ُب وسعك – فاألمر ليسِ
اَّللَ يَػ ْه ِدي َم ْن يَ َشاءُ } [القصص.]٘ٙ :
ت َولَ ِك َّن َّ
لك {إِن َ
َحبَػْب َ
َّك َال تَػ ْهدي َم ْن أ ْ
 وسائل ا٢تداية أيسر ٦تا تظن وأظهر ٦تا ٖتسب وال بد أف تكوف كذلك فاٟتاجة ٢تا أشد من أي شيءآخر فالكلمة الطيبة وسيلة والدعوة ابٟتكمة وا١توعظة اٟتسنة والقدوة واإلحساف إىل اآلخرين واالبتسامة
والصدؽ ُب ا١تعاملة وحسن ا٠تلق والوفاء ابلوعد فاجعلها ميسرة وال تكن مغلقا للخَت مفتاحا للشر .
 صبلة االستخارة وصفة رابنية وتوجيو نبوي ١تفتاح االختيار فيما ترددت فيو وال تعرؼ أي الطرؽأىدى سبيبل فأوي إليها واطمئن .
 " اللهم اىدان فيمن ىديت ،وعافنا فيمن عافيت ،وتوالان فيمن توليت اللهم إان نسألك ا٢تدى والتقىوالعفاؼ الغٌت ،اللهم آت نفوسنا تقواىا ،وزكها أنت خَت من زكاىا ،أنت وليها وموالىا" .
 " اللهم اىدان ويسر ا٢تدى لنا  ،واجعلنا ىداة مهتدين غَت ضالُت وال مضلُت " ." اللهم اىدان ألحسن األقواؿ واألفعاؿ ال يهدي ألحسنها إال أنت " .
" اللهم اىدان واىد لنا واىد بنا ،اللهم إان نسألك ا٢تدى والتقى والعفاؼ والغٌت ،اللهم زينا بزينة اإلٯتاف،

واجعلنا ىداة مهتدين ،اللهم وفقنا ١تا ٖتب وترضى" .
" اللهم اىدان الصراط ا١تستقيم  ،اللهم اىدان واىد لنا واىد بنا اي رب العا١تُت  ،اللهم اىدان وال تضلنا،
اللهم أعنا وال تعن علينا ،اللهم انصران على من بغى علينا ،اللهم اىدان ويسر ا٢تدى لنا ،اللهم أصلح
فساد قلوبنا ،اللهم أصلح فساد قلوبنا".
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" اللهم اىدان واىد بنا واجعلنا سبباً ١تن اىتدى".

()ٚ
{إِن اّللَ ُى َو الرزا ُق}
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إف هللا  .....ىو الرزاؽ  ....نعم  ...ىو الرزاؽ ذو القوة ا١تتُت .
" هللا ىو الرزاؽ " وليس أحد غَته .
إف مقتضى الربوبية ومقاـ العبودية أف يكوف هللا ىو الرزاؽ وليس غَته أو معو أحد .
أُب شك أنت ؟!!!
أيساورؾ ريب ؟!!!
ىل اهتجهم عليك وسواس ُب  " :أف هللا ىو الرزاؽ " !!!؟ .
انتبو :
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ض إِنَّوُ َٟتَ ّّق ِمثْ َل َما أَنَّ ُك ْم تَػْن ِط ُقو َف} [الذارايت.]ٕٖ :
ب َّ
{فَػ َوَر ِّ
ليقُت ال شك فيو .
ٟتق ال ابطل فيو و ٌ
نعم إنو ٌ
وإال فأخربوين ؛ فدلوين :
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ض} [فاطر ، ]ٖ :ال وهللا  ،ال يوجد مطلقا  ،فاهلل
{ َى ْل ِم ْن َخالِ ٍق َغْيػ ُر َّ
اَّللِ يَػ ْرُزقُ ُك ْم ِم َن َّ
ىو الرزاؽ بل خَت الرازقُت .

الرزاؽ ىو هللا كما أف ا٠تالق ىو هللا :
اَّللُ الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ٍُبَّ َرَزقَ ُك ْم ٍُبَّ ُٯتِيتُ ُك ْم ٍُبَّ ُْ٭تيِي ُك ْم } [الروـ]ٗٓ :
{ َّ
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
اَّللِ قُ ْل َىاتُوا بػُْرَىانَ ُك ْم إِ ْف ُكْنػتُ ْم
{أ ََّم ْن يَػْب َدأُ ْ
ض أَإِلَوٌ َم َع َّ
يدهُ َوَم ْن يَػ ْرُزقُ ُك ْم ِم َن َّ
ا٠تَْل َق ٍُبَّ يُعِ ُ
ِِ
ُت} [النمل]ٙٗ :
صادق َ
َ
" إف هللا ىو الرزاؽ " يرزؽ من يشاء بغَت حساب  ،يرزؽ من يشاء وينزؿ بقدر ما يشاء .
،،،،،،،،،،،،،،
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" إف هللا ىو الرزاؽ " فالرزؽ القضية اليت أٚتعت ا١تخلوقات على حاجتهم ٢تا فحسمت من ا٠تالق { َوَما
ِم ْن َدابٍَّة ُِب ْاأل َْر ِ
اَّللِ ِرْزقُػ َها } [ىود]ٙ :
ض إَِّال َعلَى َّ
والرزؽ األمر الذي أٚتع البشر على االىتماـ بو ؛ وأٚتعوا على االنشغاؿ بو  ،مع اختبلؼ مشارهبم
ومستواياهتم ومذاىبهم وأماكنهم ومعيشتهم .
" الرزؽ " موضوع الساعة والدقيقة والثانية والليل والنهار والغٍت والفقَت والذكر واألنثى والبشر وغَت
البشر وكل ْتسبو و٫تتو وغايتو .
" الرزؽ " قضية شغلت األوقات واألعمار والعقوؿ واألماكن والقلوب واأللباب .
قطعت ألجلها أرحاـ  ،وضاعت حقوؽ وانتهكت أعراض وتصدعت بيوت وامتؤلت سجوف وتبدلت
عبلقات وقامت عبلقات واكتوت بنار الغربة ألجلها مبليُت وذاقت مرارة الفراؽ أفئدة كأفئدة الطَت .
فؤلجل الرزؽ يتغَت وجو األرض خبلؿ دقائق فعندما يتجو الناس إىل أعما٢تم صباحا وابلذات ُب ا١تدف
ا١تزدٛتة تبلحظ بل تشاىد شوارع مكتظة وسيارات مرصوصة وأصوات ٥تتلطة وضجيج وحركة مستمرة
اهتز األرض ىزا ؛ ىذه البقعة من األرض كانت قبل ثبلثُت دقيقة أو أقل ىامدة ساكنة يلتفت من فيها
لورقة ىزىا نسيم خفيف ٍب اىتزت وتغَتت ألف الرزؽ ٮترج الناس من بيواهتم – ومن أخبلقهم أحياان -
رغبة ورىبة .
،،،،،،،،،،
الرزؽ أشبو اب١توت ؛ فبل ٧تاة ٟتي من ا١توت  ،كما أنو ال استغناء عن الرزؽ ٟتي  ،فلو خاؼ ابن آدـ
من ا١توت خوفو من فوات الرزؽ لكاف للعا َمل وجو آخر .
فا١تؤمن يؤمن أبف هللا ىو الرزاؽ وينطق بذلك لسانو غَت أف يقُت القلب يتفاوت فيو ا٠تلق تفاوات عظيما
اَّللِ يػُ ْؤتِ ِيو َم ْن يَ َشاءُ } [ا١تائدة]٘ٗ :
ض ُل َّ
واليقُت نفسو رزؽ وفضل { :فَ ْ
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فكم اليقُت أبف هللا ىو الرزاؽ عند من ٬تعل ا١تعاصي سببا رزقو ومصدرا لدخلو  ،وكم اليقُت هبا عند من
أيكل أمواؿ الناس ابلباطل ؛ سحتا وراب أو غشا وخداعا أو رشوة أو عبثا ُب ا١تاؿ العاـ .
أي يقُت هبا عند من يبذؿ وقتو وجهده ووجهو ومالو ليحصل على ما ليس لو أو ما ال يستحقو أبي
وجو ومن أي طريق .
وأي يقُت عند من يكذب خوفا على ذىاب رزؽ أو حصوؿ رزؽ .
" إف هللا ىو الرزاؽ " يرزؽ ا٠تلق كل ا٠تلق  ،يرزؽ من يشاء  ،يرزقهم وىو غٍت عنهم وال ٭تتاج إليهم .
يرزؽ من يشاء وىم فقراء إليو وال غٌت ٢تم عنو .
يرزؽ من يشاء
يرزؽ ُب الدنيا واآلخرة
يرزؽ رزقا معنواي ورزقا ماداي
يرزؽ ا١تاؿ والبنوف
ويرزؽ اٞتاه وا١تكانة
يرزؽ الفكر السديد والرأي الصائب
،،،،،،،،،،،
" يرزؽ من يشاء " فَتزؽ ىذا ماال وىذا علما وىذا خلقا  ،والصرب رزؽ والرضا رزؽ والقناعة رزؽ
والعفاؼ رزؽ والطمأنينة رزؽ والصحة رزؽ والعافية أفضل ما رزؽ ا١ترء بعد اإلسبلـ .
والذرية الصاٟتة  ،والزوجة ا١تناسبة رزؽ  ،ورضا الوالدين رزؽ  ،والعبلقة الطيبة رزؽ  ،والعمل ا١تبارؾ رزؽ
 ،والوظيفة ا١تناسبة رزؽ  ،والسمعة اٟتسنة رزؽ .
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فرزؽ هللا للعبد ٤تيط بو من كل جانب وشكره للنعمة رزؽ .
والذي يشكو ضيق الرزؽ إ٪تا لنظره القاصر للرزؽ فيغمض عينيو وال يرى إال جانبا واحد فيظن نفسو
٤تروما وىو يتقلب ُب رزؽ حرـ منو خلق كثَت .
،،،،،،،،،،،،،،،
ط ِّ
الرْز َؽ لِ َم ْن يَ َشاءُ ِم ْن ِعبَ ِادهِ َويَػ ْق ِد ُر لَو} [العنكبوت]ٕٙ :
{يَػْب ُس ُ
يبسط ١تن يشاء  ....أيشكر أـ يكفر و٬تحد .
ويضيق على من يشاء  ...أيصرب ويرضى أـ يسخط ويشكو .
يبسط للشخص ويضيق عليو :
يبسط لو ُب العلم ويضيق ُب ا١تاؿ .
أو يبسط ُب ا١تاؿ ويضيق ُب األخبلؽ .
أو يبسط ُب األخبلؽ ويضيق ُب األوالد .
أو يبسط ُب البدف ويضيق ُب العقل والفهم .
أو يبسط ُب الفهم والذكاء ويضيق ُب العمل .
ط ِّ
الرْز َؽ لِ َم ْن يَ َشاءُ ِم ْن ِعبَ ِادهِ َويَػ ْق ِد ُر لَو} [العنكبوت]ٕٙ :
{يَػْب ُس ُ
،،،،،،،،،،،،،،،،
" إف هللا ىو الرزاؽ "
يفتح لعبده أبواب الرزؽ ولو يشاء ٟترمو
يفتح عليو ليبتليو ؛ ما عساه يصنع ٔتا رزقو هللا ؟!!
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أوجب عليو فيو حقوقا فما ىو فاعل فيها ؟!!
وحرـ عليو أمورا فما تراه يصنع حيا٢تا ؟!!
أابح الطيبات وحرـ ا٠تبائث  ،وجعل ا١تباح أكثر من اٟتراـ والطيب أكثر من ا٠تبيث فلما اٟترص على
ا٠تبيث والبحث عن اٟتراـ ؟!!
ىو الرزاؽ فبل يكوف طلب الرزؽ سببا للبعد عن هللا وطريقا إىل معصيتو .
" إف هللا ىو الرزاؽ " فبل عذر ١تن جعل الرزؽ سببا للذؿ وا٢تواف .
،،،،،،،،،،،،،،،
" يرزؽ من يشاء "
يرزؽ ُب ىذه الدنيا برىا فاجرىا وال معٌت ٢تا فبل الرزؽ فيو دليل ٤تبة وال اٟترماف دليل غضب  ،فكم من
فاجر ٤تاد هلل ولرسولو من أغنياء األرض  ،وكم من تقي ال ٬تد قوت يومو .
فاٟتكمة لو والرزؽ بيده بل قاؿ اٟتكيم ا٠تبَت عن حقيقة رزؽ الدنيا {ولَوَال أَ ْف ي ُكو َف النَّاس أ َُّمةً و ِ
اح َد ًة
َ
َْ
ُ َ
َٞتََع ْلنَا لِ َم ْن يَ ْك ُف ُر ِاب َّلر ْٛتَ ِن لِبُػيُواهتِِ ْم ُس ُق ًفا ِم ْن فِض ٍَّة َوَم َعار َِج َعلَْيػ َها يَظْ َه ُرو َف (ٖٖ) َولِبُػيُواهتِِ ْم أَبْػ َو ًااب َو ُس ُرًرا
الدنْػيا و ْاآل ِخرةُ ِعْن َد ربِ ِ ِ
َّكئو َف (ٖٗ) وزخرفًا وإِ ْف ُك ُّل َذلِك لَ َّما متاع ْ ِ
ُت }
َّ َ
َعلَْيػ َها يَػت ُِ
َ ََ ُ
ك ل ْل ُمتَّق َ
َُ ْ ُ َ
اٟتَيَاة ُّ َ َ َ
[الزخرؼ. ]ٖ٘ ،ٖٗ ،ٖٖ:

،،،،،،،،،،،،،،،،
" يرزؽ من يشاء "
يرزؽ بعض خلقو حىت ال تكاد ٕتد لذة ُب الدنيا إال وانلوىا وال أمنية إال وحققوىا فما ٘تنوه وجدوه وما
طلبوه أعطوه بل رٔتا قبل طلبو .

49

ويقدر على بعض خلقو حىت ال يكاد أحدىم أف ٬تد ما يسد رمقو إف وجد صباحا حرـ مساء  ،أيكل
األكلة وال يدري ىل سيجد اليت تليها أما ال  ،أكرب أمنياتو أف يناـ شبعاف ويصحو وفطوره بُت يديو .
يبسط ويقدر  ،يبسط الرزؽ ويقدره ُب نفس البلد بل ُب نفس األسرة بل ُب بعض األبناء عن بعض
ِ ِِ
وت ُك ِّل َش ْي ٍء َوإِلَْي ِو تُػ ْر َجعُو َف} [يس]ٖٛ :
{فَ ُسْب َحا َف الَّذي بِيَده َملَ ُك ُ
" ىو الرزاؽ "
يبسط الرزؽ ١تن يشاء ويضيق على من يشاء
١تاذا ؟؟
" إنو كاف بعباده خبَتا بصَتا "
فلو ُب ذلك حكمة
نعلمها أو ال نعلمها ىذا ليس شأننا
شأننا أف نعلم أف فعل هللا ال يقع إال ٟتكمة .
" إف ُب ذلك آلايت لقوـ يؤمنوف "
تظهر فيها حكمة هللا ورٛتة هللا وعلم هللا ٓتلقو
يبسط ٟتكو ويقبض ٟتكمو
علمها من علم وجهل من جهل
وا١تؤمن ُب اختبار حىت ٯتوت والقضاء والقدر سر هللا ُب خلقو " وهلل ُب خلقو شؤوف "
،،،،،،،،،،،،،
" إف هللا ىو الرزاؽ "
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ورزؽ هللا مبثوث موجود ميسور الوصوؿ إليو  ،وما ُمنع أح ٌد رزقا أو حرـ خَتا إال ولو يد ُب ذلك

وتعدي فالذنوب ٖترـ الرزؽ  ،والظلم يقطع  ،والفساد يهلك  ،واٞتحود يوقف  ،والتبذير عمل الشياطُت

 ،واإلسراؼ سخافة مهلكة  ،وحرماف اٟتقوؽ ٬تعل الرزؽ عذااب  ،والظن السيء يورث ا٢تم والغم ،
والتبلعب ابلدين ٯتحق  ،والبخل يتلف  ،والطغياف ٭تل غضب اٞتبار  ،واإلعراض عن اٟتق يعجل
ابلزواؿ  ،والسعي للحراـ ينتهي إىل النار  ،واتباع خطوات الشيطاف سوء وفحشاء وهناية إىل ا٢تاوية .
ت ِآمنَةً مطْمئِنَّةً أيْتِيها ِرْزقُػها ر َغ ًدا ِمن ُك ِل م َك ٍ
اَّللِ فَأَ َذاقَػ َها
ت ِأبَنْػعُ ِم َّ
ب َّ
اف فَ َك َفَر ْ
اَّللُ َمثَ ًبل قَػ ْريَةً َكانَ ْ
{ َو َ
ضَر َ
ْ َّ
ُ َ َ َ َ َ
َّ ِ
وع و ْ ِ ِ
صنَػعُو َف } [النحل]ٕٔٔ :
اس ْ
ا٠تَْوؼ ٔتَا َكانُوا يَ ْ
اٞتُ ِ َ
اَّللُ لبَ َ
السم ِاء و ْاألَر ِ ِ
ٍ ِ
{ َولَ ْو أ َّ
َخ ْذ َان ُى ْم ِٔتَا
ض َولَك ْن َك َّذبُوا فَأ َ
َف أ َْى َل الْ ُقَرى َآمنُوا َواتَّػ َق ْوا لََفتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم بَػَرَكات م َن َّ َ َ ْ
َكانُوا يك ِ
ْسبُو َف} [األعراؼ]ٜٙ :
َ
الرزؽ كثَته ابتبلء  ،وقليلو ابتبلء وهللا ٭تب الصابرين والشاكرين .
،،،،،،،،،،،
" إف هللا ىو الرزاؽ "
جعل االستغفار أيٌب بو والشكر يزيده والنفقة ٗتلفو والتقوى تفتح أبوابو اليت مل تكن ابٟتسباف والتوكل
عموده والطيب منو يكفي والدعاء يقربو ويبُت طريقو والصدقة تنميو والرب والصلة يكثره ومراعة اٟتقوؽ
ا١تتعلقة بو ٖتفظو  ،واليقُت برزؽ هللا يذىب التعلق بو واٟتزف عليو .
والرزاؽ أمر ابلسعي ألجلو وحث على البكور ُب طلبو وٖتري اٟتبلؿ الطيب منو وٕتنب ا٠تبيث اٟتراـ
،،،،،،،،،،،

 -أتمالت :
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 ارجع بذاكرتك سنوات إىل الوراء ؛ ارجع إىل سنوات الدراسة األوىل استحضر ُب ٥تيلتك ٜتسة منزمبلء الدراسة ُب تلك ا١ترحلة تقدـ قليبل وانتقل معهم إىل صفوؼ الثانوية  ،تذكر أٝتاءىم ؛ شخصيااهتم
؛ طموحااهتم  ،ما تعرؼ من صفااهتم .
أتمل ْتا٢تم اليوـ ؛ كيف تفرقت هبم أسباب الرزؽ وكيف تفاوت نصيبهم ُب الرزؽ وكيف تباينت حالتهم
 كم تعرؼ ٦تن رزؽ بغَت ٗتصصو ومن أصبح غنيا ومل يكن ليخطر بباؿ أحد ٦تن يعرفو . ال ٮتفى على مطلع ومشاىد ما تفعلو الصدقة والصلة والرب والزكاة واإلنفاؽ ُب وجوه ا٠تَت وغَتىا مناألسباب الشرعية من بركة ُب الرزؽ وحفظ ُب األبداف واألمواؿ والذرية { َوَما أَنْػ َف ْقتُ ْم ِم ْن َش ْي ٍء فَػ ُه َو
ُٮتْلِ ُفو وىو خيػر َّ ِ
ُت} [سبأ.]ٖٜ :
الرا ِزق َ
ُ َ ُ َ َُْ
 كيف تعمل الدنيا أبىلها فبل أتمنها فكم ٦تن كاف يقصده الناس أصبح من ضمن احملتاجُت إىلالصدقات وا١تساعدات .
 يبتلي هللا بعض أوليائو ابلفقر وقلة ذات اليد فليس الغٌت معيار ٤تبة وال الفقر مؤشر غضب إ٪تا العربةابلرضا والتسليم والتقوى .
 من رزؽ هللا  :اٟتياة الطيبة وانشراح الصدر فقد ٕتدىا عند الفقَت وٕتدىا عند ا١تبتلى بببلء ُب بدنووٕتدىا عند العامل الباحث يوميا عن قوتو وعيالو  ،فانشراح الصدر وطيب النفس بغَت ا١تاؿ أيضا .

 فادعوه هبا :52

 أعطاؾ من فضلو لينظر ىل تعطي ٦تا أعطاؾ .ض ُك ْم َعلَى بَػ ْع ٍ
ض ُِب
 أغناؾ وأفقر من ّتوارؾ أو قريب لك فانتبو لو فهو ابتبلء لك { َو ََّّل بَػ ْع َ
اَّللُ فَض َ
ِّ
الرْزِؽ } [النحل. ]ٚٔ :
 الصدقة ال تنقص ا١تاؿ  ،ورزقك فاعبده هبا ٦تا رزقك وىي عنواف الشكر وبرىاف االعًتاؼ بفضل هللا اٟتقوؽ ا١تتعلقة اب١تاؿ ليست اختيارية أو تفضبل بل حقا واجبا مستحقا فاخرجها بنفس راضيةوشاكره وراغبة فيما عند هللا .
 إذا احتجت فتوجو إليو فحاجتك بيده  ،وإذا سألت فاسأؿ هللا . اسأؿ هللا ما تريد وال تشغل نفسك ٔتا ليس لك فاٟتسد مشغلة ببل فائدة وىم ببل جدوى . انظر ما أعطاؾ الرزاؽ من الدين أـ الدنيا فليست ىي ا١تيزاف . " اللهم ارزقنا وأنت خَت الرزاقُت  ،اللهم نسألك خَت السؤاؿ وخَت العمل خَت الدعاءاي رزاؽ اي كرمي ارزقنا رزقا حبلال مباركا طيبا " .
 " اللهم اكفنا ْتبللك عن حرامك ،وأغننا بفضلك عمن سواؾ  ،وبطاعتك عن معصيتك " " اللهم ارزقنا من السعادة والطمأنينة والرضا اب١تقسوـ ما يُغنينا عما عند غَتان " . " اللهم ارزقنا فعل ا٠تَتات ،وترؾ ا١تنكرات ،وحب ا١تساكُت " .ِ
ِ
 { َربػَّنَا آتِنَا ُِب ُّاب النَّا ِر} [البقرة]ٕٓٔ :
الدنْػيَا َح َسنَةً َوُِب ْاآلخَرةِ َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ

()ٛ
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{إِن اّللَ َش ِدي ُد الْ ِع َق ِ
اب }
يد الْعِ َق ِ
{ َو ْاعلَ ُموا أ َّ
اب} [البقرة]ٜٔٙ :
َف َّ
اَّللَ َش ِد ُ
يد الْعِ َق ِ
اب } [ا١تائدة]ٕ :
اَّللَ إِ َّف َّ
{ َواتَّػ ُقوا َّ
اَّللَ َش ِد ُ
يد الْعِ َق ِ
اب } [غافر]ٕٕ :
{إِنَّوُ قَ ِو ّّ
ي َش ِد ُ
يد الْعِ َق ِ
اب } [الرعد]ٙ :
ك لَ َش ِد ُ
{ َوإِ َّف َربَّ َ
أف يعاقب اٞتبار – لوحدىا – ال طاقة ألحد هبا فكيف بشديد عقابو .
يتوعدؾ ٥تلوؽ بتهديد قد ال يقع  ،فيطَت نومك ويشحب وجهك ويتغَت حالك .
" شديد العقاب " وال مفر منو وال ملجأ إىل أحد غَته وال منجى منو إال إليو .
وال بد من الرجوع اليو والوقوؼ بُت يديو .
" شديد العقاب " وعقابو عدؿ  ،وعقابو حق .
" شديد العقاب " ذو اٞتربوت وا١تلكوت والكربايء والعظمة يعاقب سبحانو ٔتا يشاء وقد أعذر وقد
أنذر وقد أرسل الرسل وقد أنزؿ الكتب وقد بُت ووضح وأقاـ اٟتجة {لِئَ َّبل يَ ُكو َف لِلن ِ
اَّللِ ُح َّجةٌ}
َّاس َعلَى َّ
[النساء. ]ٔٙ٘ :
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
اب ِذي الطَّوِؿ َال إِلَو إَِّال ىو إِلَي ِو الْم ِ
{ َش ِدي ِد الْعِ َق ِ
صَتُ } [غافر]ٖ :
ْ
َ َُ ْ َ
ال يفر من عقابو أحد حق عليو العقاب .
وال تنفع الشفاعة عنده إال ِبذنو .
" شديد العقاب " فبل يستهاف ٔتعصيتو وال يغفل عن لقائو .
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" شديد العقاب " يعاقب ُب الدنيا ويعاقب ُب اآلخرة .
ما أعده من شديد عقابو ذكره يفزع قلوب ويذىب بعقوؿ ويشغل أذىاف .
فا٠تالق سبحانو  :ٮتلق ويرزؽ ويعطي ويكرـ و٭تفظ ويتوىل ويغفر ويعفو ويسًت ويهدي ويرشد ٍب يعصى
و٬تحد ويكفر !! فأعد عقااب شديدا .
يعذب من يشاء كما يرحم من يشاء
يعذب ُب الدنيا وما عذاب الدنيا إىل عذاب اآلخرة بشيء
،،،،،،،،،،،،،
" شديد العقاب "
يعاقب والعبد ال يشعر
قاؿ أحدىم  :كم أعصي وال يعذبٍت  ،فقيل لو  :كم يعذبك وال تشعر .
الغفلة عن ذكره  :عقاب .
قسوة القلب  :عقاب وأي عقاب .
االنشغاؿ عن طاعتو  :عقاب
استثقاؿ الطاعة  :عقاب .
ضيق الصدر  :عقاب .
٘ترد األوالد  :عقاب .
سوء خلق الزوجة  :عقاب .
تسلط الظلمة  :عقاب .
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حرماف الرزؽ  :عقاب .
اٞتهل ابلدين ؛ النفور عن اٟتق ؛ حب الباطل ؛ نصرة الظامل ؛ اجملادلة عن الباطل عقاب وعقاب
وعقاب إف مل يرفع ىلكت ُب الدنيا واآلخرة .
حب الدنيا  ،وتعلق القلب ٔتخلوؽ والذؿ لغَت هللا  ،عقاب وأي عقاب .
يعذبك ويعاقبك بكلمة تسمعها أو شخص تراه .
يعذبك ابٟتب ٖتب غَته فوؽ ما يستحق فيسهر ليلك ويشغل هنارؾ وينحل جسمك و٭ترمك لذاتك
ويذىب برونقك
يعذبك بسقوط ىيبتك وكشف سرؾ .
يعذبك ٔتالك  :تتعب ُب ٚتعو وتتعب ُب حفظو وتتعب ُب إنفاقو ويبقى عليك حسابو .
" شديد العقاب "
يعاقبك هبم يكاد يقتلع قلبك من صدرؾ  ،وْتزف يعكر عليك حياتك  ،وبضيق يفسد عليك ملذاتك ،
وٓتوؼ يذىب النوـ عنك  ،وٓتصم يزعزع األرض من ٖتتك .
يعاقب بتحوؿ عافيتو  ،وفجأة نقمتو  ،وزواؿ نعمتو  ،وٚتيع سخطو  ،فكم ٖتولت نعمة عن صاحبها
دوف مقدمات  ،من عز إىل ذؿ  ،ومن أمن إىل خوؼ  ،ومن غٌت إىل فاقة  ،ومن صحة وعافية إىل
مرض وببلء .
ومثل ىذا قد يقع لبعاده الصاٟتُت وألوليائو ا١تطيعُت ابتبلء وتطهَت :
ا٠تو ِ
ِ
ِ ٍِ
ات وب ِّش ِر َّ ِ
ص ِم َن ْاأل َْم َو ِاؿ َو ْاألَنْػ ُف ِ
وع َونَػ ْق ٍ
ين} [البقرة:
ؼ َو ْ
اٞتُ ِ
س َوالث ََّمَر َ َ
{ َولَنَػْبػلَُونَّ ُك ْم ب َش ْيء م َن َْْ
الصاب ِر َ

٘٘ٔ]

{أ ِ
َّاس أَ ْف يػُْتػَرُكوا أَ ْف يَػ ُقولُوا َآمنَّا َوُى ْم َال يػُ ْفتَػنُو َف} [العنكبوت]ٕ :
َ
َحس َ
ب الن ُ
56

ففرؽ بُت الشيء عندما يكوف عذااب وعندما يكوف ابتبلء .
،،،،،،،،،،،،،،،،
" شديد العقاب "
ومن حكمتو ُب عقابو أف ٬تعل عذاب بعض خلقو ُب اآلخرة فكم من مستحق للعذاب الشديد ُب
الدنيا ولكنو يعيش ببل عذاب فيما يبدو للناس
كم من الكفرة الفجرة الظلمة القتلة الذين أفسدوا اٟترث والنسل لكنهم بعيدين عن العذاب ُب الدنيا .
لن ينجو
عذاب اآلخرة أشد
ولن يفلت منو أحد
اَّللِ ِم ْن َو ٍاؽ } [الرعد]ٖٗ :
َش ُّق َوَما َ٢تُْم ِم َن َّ
اب ْاآل ِخَرةِ أ َ
{ َولَ َع َذ ُ
َش ُّد َوأَبْػ َقى} [طو]ٕٔٚ :
اب ْاآل ِخَرةِ أ َ
{ َولَ َع َذ ُ
ِ
َخَزى} [فصلت]ٔٙ :
اب ْاآلخَرةِ أ ْ
{ َولَ َع َذ ُ
اب ْاآل ِخَرةِ أَ ْكبَػ ُر لَ ْو َكانُوا يَػ ْعلَ ُمو َف} [القلم]ٖٖ :
{ َولَ َع َذ ُ
وىناؾ من ٬تمع هللا لو العذاب الدنيوي واآلخروي
اٟتَيَاةِ ُّ
َش ُّق} [الرعد]ٖٗ :
اب ُِب ْ
اب ْاآل ِخَرةِ أ َ
{ َ٢تُْم َع َذ ٌ
الدنْػيَا َولَ َع َذ ُ
،،،،،،،،،،،،،،

"شديد العقاب "
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يعاقب وال يُعرؼ مىت يقع عقابو وعذابو وال أين وال كيف وال ٔتن
اات َوُى ْم َانئِ ُمو َف} [األعراؼ]ٜٚ :
أيٌب عذابو فيصيب قوما { :بَػيَ ً
ض ًحى َوُى ْم يَػ ْل َعبُو َف } [األعراؼ]ٜٛ :
أو { ُ
أو يبغتهم :مشرقُت  ،مصبحُت
َخ ْذ َان ُى ْم بَػ ْغتَةً فَِإ َذا ُى ْم ُمْبلِ ُسو َف} [األنعاـ]ٗٗ :
{أ َ
{فَػيَأْتِيَػ ُه ْم بَػ ْغتَةً َوُى ْم َال يَ ْشعُُرو َف} [الشعراء]ٕٕٓ :
وليسوا وهللا – مهما كانت قواهتم – ٔتعجزين :
{إِ ْف َكانَت إَِّال صيحةً و ِ
اح َد ًة فَِإذَا ُى ْم َخ ِام ُدو َف} [يس]ٕٜ :
ْ
َْ َ َ
ِ
ِِ
ص ُمو َف ( )ٜٗفَ َبل يَ ْستَ ِطيعُو َف تَػ ْو ِصيَةً َوَال إِ َىل أ َْىلِ ِه ْم
صْي َحةً َواح َد ًة َأتْ ُخ ُذ ُى ْم َوُى ْم َٮت ّ
{ َما يَػْنظُُرو َف إَِّال َ
يَػ ْرِجعُو َف} [يس]٘ٓ ،ٜٗ :
{إِ َّان أَرس ْلنَا علَي ِهم صيحةً و ِ
اح َد ًة فَ َكانُوا َك َه ِشي ِم الْ ُم ْحتَ ِظ ِر } [القمر]ٖٔ :
ْ َ َ ْ ْ َْ َ َ
فإذا جاء وقتو وحانت ساعتو ال راد ٟتكمو وال مانع لقضائو وال قدرة على إيقافو :
{فَػلَ َّما جاء أَمرَان جع ْلنَا عالِيػها سافِلَها وأَمطَرَان علَيػها ِحجارًة ِمن ِس ِج ٍيل مْن ٍ
ك
ضود (ُٕ )ٛم َس َّوَمةً ِعْن َد َربِّ َ
َ َ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ّ َ ُ
وما ِىي ِمن الظَّالِ ِمُت بِبعِ ٍ
يد} [ىود]ٖٛ ،ٕٛ :
َ َ
ََ َ َ
،،،،،،،،،،،،،
" شديد العقاب "
فبل ٕتًتئ على معصيتو  ،وال تستهُت  ،وال تتمادى  ،وال ٕتاىر  ،وال تعاند  ،وال أتمن  ،وال تغفل فبل
قدرة لك على عذابو وشديد عقابو .
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فراقب واحذر وأطع وأعبده حىت أيتيك اليقُت وأحسن الظن بو وأحسن العمل .
اَّلل َغافِ ًبل ع َّما يػعمل الظَّالِمو َف إَِّ٪تَا يػؤ ِخرىم لِيػوٍـ تَ ْشخ ِ ِ
ص ُار } [إبراىيم]ٕٗ :
{ َوَال َْٖت َس َ َّ
ص فيو ْاألَبْ َ
َ ُ
َُ ّ ُ ُ ْ َ ْ
ب ََّ
ُ
َ َْ َ ُ
،،،،،،،،،،،،،،
" شديد العقاب "
يعذب ٔتخلوقاتو بعض ٥تلوقاتو
عذب ابٞتراد وابلقمل وابلضفادع وابلبعوض .
وعذب ابلريح واب١تطر واب١تاء  ،وعذب ابٟتر وابلربد وابلسيل .
ويطبع على القلوب و٭تيطها ابلراف و٬تعلها كاٟتجارة أو أشد .
يعطل األعضاء ويفقد اٟتواس خواصها ويذىب من النعم لذااهتا .
" شديد العقاب "
وعقابو ال يقع إال على من استحق يعاقب
،،،،،،،،،،،،،،،
يعاقب ابٟترماف
وما أشد اٟترماف
ْترماف الرزؽ ْ ،ترماف التوفيق ْ ،ترماف الربكة ْ ،ترماف العلم ْ ،ترماف العمل ْ ،ترماف العاطفة  ،الذرية
ْ ،ترماف العقل الرشيد ْ ،ترماف السداد ْترماف الصواب
حرماف الرضا حرماف القناعة  ،حرماف الفهم  ،حرماف حسن ا٠تلق السعادة الطمأنينة راحة الباؿ
،،،،،،،،،،،،
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ف َكا َف ِع َق ِ
اب }
{فَ َكْي َ
كيف كاف عقاب األمم السابقة الذين كفروا وكذبوا وعصوا رسلو ؛ كيف كاف عقاب قوـ نوح أو قوـ
ىود أو قوـ صاحل  ،أو مدين أو فروعن ومبلئو
كيف كاف عقاب السابقُت بل والبلحقُت الذين ىلكوا حيث ظنوا أال ىبلؾ .
ىذا عقابو ُب الدنيا
أـ عذاب اآلخرة فنار والعياذ ابهلل من النار .
انر ال تنتهي وال اهتدأ وال تتوقف ا١تأكل انر وا١تشرب انر وا١تلبس وا١ترقد انر وا٢تواء انر فمهما كاف
ٌ

عذاب الدنيا فضيعا فلن يكوف أفضع وال أشد من انر جهنم

،،،،،،،،،،،،،،،

 أتمالت :61

 عقاب الدنيا مؤقت مهما كاف طولو وعرضو ألف الدنيا نفسها مؤقتة فعقاب اآلخرة ىو الذي ينبغيأف ٮتيف ويفزع ألنو أشد وأبقى .
 تقع بعض العقوابت على بعض خلقو أتديبا ٢تم وعربة لغَتىم فإايؾ أف تكوف عربة وكن معتربا . أتمل كيف قطع دابر قوـ كانوا أعزاء وأقوايء فتفرقوا وذلوا ١تا طغوا وتكربوا وأصبحوا قصصا تروى . عاؽ لوالديو متبخًتا بصحتو ومالو ما ىي إال أايـ وأصبح عربة للمعتربين مشهد يتكرر ُب كثَت مناجملتمعات لًتى شديد عقابو وعاجلو فبل أيمن مكر هللا مؤمن .
 بعض اجملرمُت السفاحُت السفاكُت يعذبوف الناس عذااب ال ٮتطر بباؿ أحد تقشعر من ذكره األبداففكيف برؤيتو وال يصدؽ ُب األذىاف حىت تتناقل األخبار وا١تشاىد حقيقتو وجرمو وىو عذاب ٥تلوؽ
صغَت ١تخلوؽ مثلو فكيف إذا غضب اٞتبار وع ّذب .
 ليس بعد انر جهنم وال قبلها عذاب ومنها ينبغي ا٠توؼ وألجل النجاة منها ينبغي العمل . إف أبشع اٞترائم اليت تقع على األرض ومل يؤخذ أصحاهبا فلن يفلتوا ولن يًتكوا ولن تذىب األرواحواألعراض والثكاىل ا١تظلومة سدى لكن ٢تم يوـ فاصربوا أيها ا١تبتلوف فا١توعد بُت يدي شديد العقاب .

 " فادعوه هبا "61

 تذكر عقاب هللا وأنت تعاقب من والؾ أمره وقدرت عليو . " ارٛتوا من ُب األرض يرٛتكم من ُب السماء " . ال تتعرض لسخط هللا فبل قدرة لك على عذابو . ا٠توؼ من هللا عبادة ورجاء رٛتتو عبادة أيضا  ،فكن بُت ا٠توؼ والرجاء ولرزـ مراقبتو وكن على حذرمن عذابو .
 " اللهم أجران من النار  ،اللهم إان نعوذ بك من عذاب النار وما يقرب إليها من قوؿ أو عمل  ،اللهمقنا عذابك يوـ تبعث عبادؾ "
ِِ ِ
ك ،وِمن َٖت ُّوِؿ عافِيتِ َ ِ
 اللَّه َّم إِِّان نَػعوذُ بِ َ ِ ِ ِ ِك ،وِمن َِ
ك.
ٚتي ِع َس َخ ِط َ
ُ
ُ
كَ ،وم ْن فُ َجاءَة ن ْق َمت َ َ ْ
ك م ْن َزَواؿ ن ْع َمت َ َ ْ َ َ َ

()ٜ
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{إِن ال ِْعزَة ِ ِ
ّلل َِ
َج ًيعا}
العزة هلل  ،فهو العزيز سبحانو وتعاىل
العبيد أذلو هللا .
بد َ
ومن َ ...ع َ
ُ
العز ُب كنف العزيز َ
العزة هلل :
قوي فبل يُهزـ .
٦تتنع فبل يُراـ .
غالب فبل يُقهر .
العزة هلل فبل يكوف إال ما يريد وال يقع إال ما يشاء
عزيز فبل سلطاف فوؽ سلطانو وال قوة فوؽ قوتو وال قهر فوؽ قهره .
لو أمطرت السماء أايماً متتابعة حىت فسد الزرع وقطعت السبل واشتكى الناس  ،ال سلطاف ألحد أف
يوقف مطر السماء ،ولو أصاب األرض قحط وىلك الزرع عطشا وضاؽ اٟتاؿ ال سلطاف ألحد أف
اَّللُ لِلن ِ
ك فَ َبل ُم ْرِس َل لَوُ ِم ْن بَػ ْع ِدهِ }
أيمر السماء أف ٘تطر " { َما يَػ ْفتَ ِح َّ
ك َ٢تَا َوَما ٯتُْ ِس ْ
َّاس ِم ْن َر ْٛتٍَة فَ َبل ٦تُْ ِس َ
[فاطر]ٕ :
عز سبحانو فا١تلك ملكو وا٠تلق خلقو فلو كاف ألحد سلطاف فوؽ سلطانو فليكتب لنفسو ا٠تلود وٯتنع
ا١توت وأن لو فهو أعجز من أف يعرؼ موعد موتو أو مكانو أو كيفيتو فكيف ٔتنعو .
عزيز فبل يراـ  ،وال يقدر عليو سبحانو وتعاىل وكيف يقدر ٥تلوؽ على ا٠تالق كيف يقدر َمن نفسو
وأنفاسو بيده .

إف العزة هلل فيغلب ويقهر وينزع وأيخذ ويرفع ويضع فبل اعًتاض وال منازع إذا أراد شيئا فإ٪تا يقوؿ لو " :
كن " فيكوف .
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" عزيز "
ومن عزتو َ { :ٮتْلُ ُق َما يَ َشاء يَػ َهب لِم ْن يَ َشاء إِ َان ًاث ويػَ َهب لِم ْن يَ َشاء ُّ
الذ ُك َور ( )ٜٗأ َْو يػَُزِّو ُج ُه ْم ذُ ْكَر ًاان
ُ َ ُ َ
ُ ُ َ
ُ
ِ
ِ
يما } [الشورى]٘ٓ ،ٜٗ :
َوإ َان ًاث َوَْ٬ت َع ُل َم ْن يَ َشاءُ َعق ً
" عزيز " ومن عزتو :
ِ
ٍ
السماو ِ
ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
يحوُ } [النور]ٗٔ :
صافَّات ُكلّّ قَ ْد َعل َم َ
ض َوالطَّْيػ ُر َ
ص َبلتَوُ َوتَ ْسبِ َ
{يُ َسبّ ُح لَوُ َم ْن ُب َّ َ َ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ٍِ
يح ُه ْم} [اإلسراء]ٗٗ :
{ َوإ ْف م ْن َش ْيء إَّال يُ َسبِّ ُح ْتَ ْمده َولَك ْن َال تَػ ْف َق ُهو َف تَ ْسبِ َ
ِ
ٍ
السماو ِ
َف َّ ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
{أََملْ تَػَر أ َّ
يحوُ}
صافَّات ُكلّّ قَ ْد َعل َم َ
ض َوالطَّْيػ ُر َ
ص َبلتَوُ َوتَ ْسبِ َ
اَّللَ يُ َسبّ ُح لَوُ َم ْن ُب َّ َ َ
[النور]ٗٔ :
الر ْع ُد ِْتَ ْم ِدهِ َوالْ َم َبلئِ َكةُ ِم ْن ِخي َفتِ ِو} [الرعد]ٖٔ :
{ َويُ َسبِّ ُح َّ
،،،،،،،،،،،،،،
" عزيز " وليس إال لو :
السماو ِ
ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ص ِاؿ } [الرعد]ٔ٘ :
ض طَْو ًعا َوَك ْرًىا َوظ َبل ُ٢تُْم ِابلْغُ ُد ِّو َو ْاآل َ
{يَ ْس ُج ُد َم ْن ُب َّ َ َ
السماو ِ
ِ
ات َوَما ُِب ْاأل َْر ِ
ض ِم ْن َدابٍَّة َوالْ َم َبلئِ َكةُ َوُى ْم َال يَ ْستَكِْربُو َف} [النحل]ٜٗ :
{يَ ْس ُج ُد َما ُب َّ َ َ
{يسج ُد لَو من ُِب َّ ِ
اؿ والشَّجر والدَّو ُّ ِ
ض والشَّمس والْ َقمر والنُّجوـ و ِْ
ِ
َْ ُ ُ َْ
اب َوَكثَتٌ
اٞتبَ ُ َ َ ُ َ َ
الس َم َاوات َوَم ْن ُب ْاأل َْر ِ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ُ َ
ِم َن الن ِ
َّاس َوَكثَِتٌ } [اٟتج]ٔٛ :
،،،،،،،،،،،،،،،
" عزيز "
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{يػتػو ََّب ْاألَنْػ ُفس ِح ِ
ِ
ُخَرى إِ َىل
ت ُِب َمنَ ِام َها فَػيُ ْم ِس ُ
ك الَِّيت قَ َ
ُت َم ْواهتَا َوالَِّيت َملْ َ٘تُ ْ
ت َويػُْرس ُل ْاأل ْ
ضى َعلَْيػ َها الْ َم ْو َ
َ َ
ََ َ

َج ٍل ُم َس ِّمى} [الزمر]ٕٗ :
أَ

س َذائَِقةُ الْمو ِ
وىو الذي حكم ُ { " :ك ُّل نَػ ْف ٍ
ت} [آؿ عمراف]ٔٛ٘ :
َْ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ت تَػ َوفَّػْتوُ ُر ُسلُنَا َوُى ْم َال يػُ َفِّرطُو َف
َح َد ُك ُم الْ َم ْو ُ
{الْ َقاى ُر فَػ ْو َؽ عبَاده َويػُْرس ُل َعلَْي ُك ْم َح َفظَةً َح َّىت إ َذا َجاءَ أ َ
اٟتكْم وىو أَسرع ْ ِ
ُت} [األنعاـ]ٕٙ ،ٙٔ :
اَّللِ َم ْوَال ُى ُم ْ
(ٍُٔ )ٙبَّ ُرُّدوا إِ َىل َّ
اٟتَِّق أََال لَوُ ُْ ُ َ ُ َ ْ َ ُ
اٟتَاسبِ َ
{خلَق الْموت و ْ ِ
َح َس ُن َع َم ًبل } [ا١تلك]ٕ :
اٟتَيَا َة ليَػْبػلَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
َ َ َْ َ َ
،،،،،،،،،،،،،،،
" عزيز "
كتب وحكم على خلقو اب١توت والبعث بعد ا١توت وجعل لكل نفس أجل ال تزيد عليو ولو اجتمع أطباء
الكوف و٥تتربات األرض وجيوش العامل
ِ
اٟت ْل ُقوـ (ٖ )ٛوأَنْػتُم ِحينَئِ ٍذ تَػْنظُرو َف (ٗ )ٛوَْ٨تن أَقْػرب إِلَي ِو ِمْن ُكم ولَ ِكن َال تُػب ِ
ص ُرو َف
َْ ْ ْ
َ ُ َُ ْ
{فَػلَ ْوَال إِ َذا بَػلَغَت ُْ َ
َ ْ
ُ
(٘ )ٛفَػلَوَال إِ ْف ُكْنػتم َغيػر م ِدينُِت ( )ٛٙتَػرِجعونَػها إِ ْف ُكْنػتم ِ ِ
ُت } [الواقعة]ٛٚ - ٖٛ :
صادق َ
ُْ َْ َ َ
ُْ َ
ْ ُ َ
ْ
عزيز عزة امتناع :
فبل يناؿ منو أحد وال يصل ألذاه أحد وال يبلغ ضره أحد
عزيز عزة غلبو :
فما فوؽ قوتو قوة وال فوؽ تدبَته تدبَت وال فوؽ إرادتو إرادة .
عزيز عزة قوة :
فبل يغلب ومن غالب هللا غُلب ومن حارب هللا ىزـ ال ٤تالة  ،ومن حاد هللا خصم ومن يشاقق هللا ىلك
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،،،،،،،،،،،
عزيز ومع عزتو فهو :
" عزيز حكيم " فيعز ٟتكمة و٭تكم بعز  ،٭تكم عزيزا ويعز حكيما .
" عزيز عليم " يعز بعلم ٔتصاحل العباد وما ينفعهم وْتا٢تم .
" عزيز ٛتيد "
" عزيز ذو انتقاـ "
" عزيز رحيم "
" عزيز غفور "
" عزيز مقتدر "
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
" إف العزة هلل "
مهما اغًت من اغًت ٔتا امتلك من ماؿ أو سلطاف أو قوة فإف عزتو ال ٖتوؿ بينو وبُت سلطاف هللا عليو
موت أو ببلء
فالعزة هلل بعلوىا وكما٢تا ودوامها وأثرىا .
ص َار } [األنعاـ]ٖٔٓ :
ص ُار َوُى َو يُ ْد ِرُؾ ْاألَبْ َ
العزة هلل فهو العزيز {َال تُ ْد ِرُكوُ ْاألَبْ َ
وال ٖتيط بو األخبار وال تبلغو األوىاـ وال تدركو األفهاـ .
العزة هلل وذؿ من اعتز بغَته .
العزة هلل وأخطأ من طلب العزة من غَته وىل غَته إال خلق من خلقو .
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،،،،،،،،،،،
" عزيز " يضع العقاب وينذر الناس ويدخل من يشاء ُب رٛتتو
" عزيز " يصور ُب األرحاـ كيف يشاء
ِ
ِ
{ َخلَ َق ُكم ِمن تُػر ٍ
وخا َوِمْن ُك ْم
اب ٍُبَّ ِم ْن نُطْ َف ٍة ٍُبَّ ِم ْن َعلَ َق ٍة ٍُبَّ ُٮتْ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًبل ٍُبَّ لتَػْبػلُغُوا أ ُ
َش َّد ُك ْم ٍُبَّ لتَ ُكونُوا ُشيُ ً
ْ ْ َ
ِ
ِ
َج ًبل ُم َس ِّمى } [غافر]ٙٚ :
َم ْن يػُتَػ َو ََّب م ْن قَػْب ُل َولتَػْبػلُغُوا أ َ
فبل يقبل معو إلو وال يرضى لو شريك وال يكوف لو ند وال يلد وال يولد وليس لو كفوا أحد .
" عزيز " يتحدى خلقو أف أيتوا ٔتثل القرآف أو ٔتثل عشر سور أو ٔتثل سورة
اٟتَيَا َة } [ا١تلك...............]ٕ :وكفى هبا عزا
ت َو ْ
{ َخلَ َق الْ َم ْو َ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ض ُع إَِّال بِعِْل ِم ِو }  ........وكفى بعلمو عزا
" { َوَما َٗتُْر ُج م ْن َٙتََرات م ْن أَ ْك َمام َها َوَما َْٖت ِم ُل م ْن أُنْػثَى َوَال تَ َ

 أتمالت :67

 تعبوا وبذلوا وقاموا وقعدوا ألجل الوصوؿ إىل عز الدنيا فكم من ىالك قبل أف يصل وكم من واصلوقد ذىبت قوتو وكم بقي من الذين حصلوا ووصلوا !!؟
 الذي اعتز بشيء من الدنيا وأغًت وٕترب ىل ُخلد أو أمن من ذؿ اآلخرة . كم من ضعيف مستضعف ثيابو ال تبلغ ٙتن وجبة ألحدىم لكنو عزيز مهاب ٮتافو األقوايء . اعتز ٔتخلوؽ ١تكانو وجاىو فما ىي إال أايـ وأصبح سبب عزتو مصدر خوفو وقلقو وذلو فبل عزة تدوـكعزة هللا سبحانو وتعاىل .
 مل تنفعو شهرتو وال ثروتو مات ميتة من ال ٯتلك شيئا وال يعرفو أحد فما اعتز بو زائل وضائع وقتاٟتاجة إليو .

 " فادعوه هبا " : اعتز ابهلل يعزؾ .68

 عز الطاعة وال ذؿ ا١تعصية . اسلك سبيل يوصلك إىل عزة ُب الدارين . اعز بدينك وبتمسكك بو فهو العز اٟتقيقي وإف تركو من ترؾ . ما أعطاؾ هللا من أسباب العز ُب الدنيا ٯتكن أف أيخذه عنك ُب ١تح البصر فكن هلل شاكرا وٓتلقورحيما يزيدؾ عزا ورزقا .
– كلما ازددت عزا ازدد تواضعا .
 " اللهم أعز اإلسبلـ وا١تسلمُت ،وأذؿ الشرؾ وا١تشركُت ،واح ِم حوزة الدين ،اللهم كن مع ا١تستضعفُتمن ا١تؤمنُت ُب كل مكاف اي رب العا١تُت ،اللهم إهنم جوعى فأطعمهم ،وعراة فاكسهم ،وضعفاء فقوىم
اي رب العا١تُت "

( ٓٔ )
{ ُُِيبُّ ُه ْم َوُُِيبُّونَوُ}
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أف ٭تبّونو ىذا فرض حتم وحق واجب ؛ فكيف ال ٭تبونو وىو الذي حلقهم ورزقهم وكرمهم على غَتىم
؛ كيف ال ٭تبونو وىو رهبم .

لكن أف :
" ٭تبّهم "  ................ىذه ىي الكرامة  ،ىي الفضل  ،ىي ا١تن  ،ىي العطاء  ،ىي النعيم .
" ٭تبهم " هللا ...
هللا ا١تلك القدوس السبلـ ا١تؤمن ا١تهيمن العزيز اٞتبار ا١تتكرب ا٠تالق البارئ ا١تصور  ...٭تبهم !!.
" هللا الذي ال إلو إال ىو عامل الغيب والشهادة " ٭تبهم !!.
من ىم ؟ !! وكيف انلوا ىذه ا١ترتبة وبلغوا ىذه ا١تنزلة ؟!!
ِ
اَّللِ يػُ ْؤتِ ِيو َم ْن يَ َشاءُ } [ا١تائدة]٘ٗ :
ض ُل َّ
ك فَ ْ
ال يكوف إال كرما منو وفضبل واختيارا واصطفاء {ذَل َ
" ٭تبهم " وىو غٍت عنهم .
٭تبهم وإذا أحبهم هللا فبل تسأؿ عن غرس كرامتهم فتشتاؽ لو أرواحهم وتلهف للقياه أفئداهتم وما بقاؤىم
ُب الدنيا إال سجن ينتظروف ساعة الفكاؾ منو واالنتقاؿ إىل ٤تبوهبم و٤تبهم .
" ٭تبهم " وإذا أحبهم انتهت مشاكلهم وما يصيبهم ُب دنياىم من ابتبلء فهو ُب سبيل حبيبهم يهوف
العذاب ُب سبيلو عذاب  ،وما ينزؿ هبم من ىم وغم ونقص إ٪تا ىي كفارات وصقل ليكونوا ذىبا
ويصبح
ُ
خالصا إذا قدموا عليو .

" ٭تبهم " وإذا أحبهم أعطاىم غَت ما يعطي ابقي خلقو  ،يعطيهم حياة القلوب وانشراج الصدور وقرة
العُت وسكوف النفس وىدوء الباؿ وصبلح اٟتاؿ وسعادة واطمئناف ورضا وإف حرموا من ملذات الدنيا
فهم مع رهبم يتلذذوف بذكره وأينسوف ٔتناجاتو .
،،،،،،،،،،،،،،،
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" ٭تبهم " وال ٭تب أحد لذاتو
ِِ
ُت }
٭تبهم ألنو أحسنوا فهو ُِ { :٭ت ُّ
ب الْ ُم ْحسن َ
أحسنوا ُب عبادة خالقهم فعبدوه كأهنم يرونو فإف مل يكونوا يرونو فو على يقُت أنو يراىم .
أحسنوا ُب معا١تة ا٠تلق ُب أقوا٢تم وأفعا٢تم وأخذىم وعطائهم وحبهم وبغضهم .
الص ِ
أحسنوا ابلوالدين {وبِ ِذي الْ ُقرَىب والْيَػتَ َامى والْمساكِ ِ
ب ِاب ْٞتَْن ِ
اح ِ
اٞتُنُ ِ
ب
اٞتَا ِر ْ
اٞتَا ِر ِذي الْ ُق ْرَىب َو ْ
ُت َو ْ
ب َو َّ
ْ َ
َ
َ ََ

السبِ ِيل } [النساء]ٖٙ :
َوابْ ِن َّ

وأحسنوا للزوجة  ،وأحسنوا مع أوالدىم ومع قراباهتم كما أحسنوا مع غَتىم .
أحسنوا ُب كل شيء حىت ُب ذْتهم ١تا أحل  ،وُب ردىم وجدا٢تم ٠تصومهم .
،،،،،
ب َّ ِ
ين}
" ٭تبهم " ألهنم صربوا فهو ُِ { :٭ت ُّ
الصاب ِر َ
صربوا على الطاعة حىت اصبحت راحتهم ولذاهتم .
صربوا عن ا١تعصية حىت أيس منهم إبليس أو كاد .
صربوا على أقدار هللا وتدثروا ابلرضا وتزينوا ابٟتمد وتقوتوا ابالسًتجاع .
،،،،،
" ٭تبهم " ألهنم اتقوا فهو ُِ { :٭ت ُّ ِ
ُت}
ب الْ ُمتَّق َ
خافوا من اٞتليل
وعملوا ابلتنزيل
ورضوا ابلقليل
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واستعدوا ليوـ الرحيل .
اتقوه فقاموا بطاعتو واجتنبوا معصيتو وداوموا على التوبة إليو .
،،،،،
ِِ
ُت}
" ٭تبهم " ألهنم مقسطوف عادلوف فهو " { ُِ٭ت ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
٭تب القائمُت ابلعدؿ
واألخذين ابلعدؿ
والشاىدين ابلعدؿ
وا١توصوفُت ابلعدؿ ُب الغضب والرضا
والقائلُت ابلعدؿ ولو كاف ذا قرىب .
عدلوا مع أنفسهم ومع خصومهم ومع من عرفوا ومن مل يعرفوا فأحبهم .
،،،،
ِِ
ُت }
" ٭تبهم " ألهنم توكلوا عليو واعتمدوا فهو ُِ { :٭ت ُّ
ب الْ ُمتَػ َوّكل َ
توكلوا عليو ُب " أرزاقهم " .
ُب قرارااهتم
ُب خروجهم
ُب دخو٢تم
اعتمدوا عليو والتجأوا ليو وتربأوا من حو٢تم إىل حو٢تم ومن قواهتم إىل قوتو .
امتؤلت قلوهبم توكبل فأحبهم .
72

،،،،
ِ
ين }
" ٭تبهم " ألهنم تطهروا فهو ُِ { :٭ت ُّ
ب الْ ُمتَطَ ّه ِر َ
تطهروا ظاىرا وابطنا
تطهروا من النجاسات اٟتسية وا١تعنوية
تطهروا من القذر ا٠تارجي
ومن ا١ترض الداخلي
فطهرت أبداهنم وقلوهبم فأحبهم ألنو ٭تب ا١تطهرين
،،،،،
" ٭تبهم " ألهنم قاتلوا ُب سبيلو ووقفوا صفا كأهنم بنياف مرصوص
اَّلل ُِ٭ت ُّ َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
وص} [الصف]ٗ :
ص ٌ
صفِّا َكأَنػ َُّه ْم بػُْنػيَا ٌف َم ْر ُ
ين يػُ َقاتلُو َف ُِب َسبِيلو َ
{إ َّف ََّ
ب الذ َ
تركوا ملذااهتم
ابعوا أنفسهم
ىجروا شهوااهتم
وتقدموا أبرواحهم حيث ال أمل ُب عوداهتم
فأحبهم وأكرمهم .
،،،،
ُت } [البقرة]ٕٕٕ :
" ٭تبهم " ألهنم اتبوا فػ {إِ َّف َّ
اَّللَ ُِ٭ت ُّ
ب التػ ََّّوابِ َ
نعم اتبوا فأحبهم لتوبتهم
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ىكذا ىو كرـ هللا
فهذه عجيبة من عجائب كرمو ولطفو وتودده ٠تلقو ؛ يقلعوف عن ا١تعاصي وا١تخازي ويتنزىوف عن
القاذورات واألوساخ ويرتفعوا عن ا١توبقات وا١تهلكات بتوفيق منو وفضل منو فيحبهم ألجل ذلك .
تركوا الذنوب صادقُت  .....فأحبهم .
قرروا أال عودة للماضي السيء  ..فأحبهم .
ندموا على مافات من ضياع  ....فأحبهم .
٭تب التائب ومازالت أاثر ا١تعصية قائمة لكنو ماداـ جاء صادقا استحق كرامة " ٭تب التوابُت " .
،،،
" ٭تبهم " إلتباعهم لرسولو والتمسك بسنتو ملسو هيلع هللا ىلص .
اَّللُ} [آؿ عمراف]ٖٔ :
{فَاتَّبِعُ ِوين ُْ٭تبِْب ُك ُم َّ
اتبعوا رسولو ملسو هيلع هللا ىلص ظاىرا وابطنا فػ ػػ:
أطاعوه فيما أمر .
ص ّدقوه فيما أخرب .
انتهوا عما هنى عنو وزجر .
وما عبدوا هللاَ إال ٔتا شرع .
فاستحقوا ّتدارة " ٭تببكم هللا " .
،،،،
" ٭تبهم " لكنو سبحانو أوجب ٤تبتو لطائفة من خلقو
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٭تب ىؤالء ومن العجب والكرـ اإل٢تي أنو " أوجب حبو " نعم أوجبو لبعض خلقو قاؿ تبارؾ وتعاىل ُب
وجبت ٤تبيت "ٛ
حديث قدسي " :
ْ
سبحاف هللا
اي هللا
وجبت ٤تبة هللا
١تن :
ُب "
قاؿ  " :للمتحابُت َّ
ال لشيء إال ألهنم ٖتابوا فيو  ،أحب بعضهم بعضا ألجل هللا وُب هللا تبارؾ وتعاىل .
أحب الرجل أخاه ١تا فيو من ا٠تَت والصبلح والتقوى .
أحبو وإف بعد النسب وتغَت الوطن واختلف اللوف وتباين اٟتاؿ ا١تادي والوضع االجتماعي .
فتاج " وجبت ٤تبيت " كرامة هللا يهبها ا١تلك " للمتحابُت " فيو .
اي هللا
ما ىذه ا١تنزلة ؟!!
ما ىذه الدرجة ؟!!
ما ىذه الرفعة ؟!!
" وجبت " ٤تبة هللا لبعض خلقو أوجبها الباري سبحانو على نفسو وال مبدؿ لكلماتو
وجبت ١تن ٖتابوا ُب هللا
8
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١تن عقدوا لواء الوالء وعرى اٟتب ُب هللا وعلى ما ٭تبو هللا وما يرضي هللا تعاىل  ،ومل ٘تنعهم األواصر
األخرى والعبلقات ا١تنافسة عن التمسك ْتبل األخوة ُب هللا فنالوا ىذه ا١ترتبة
فميزاف والئهم  :مرضاة هللا وما ٭تبو .
ومنطلق برائهم  :سخط هللا وما يبغضو .
،،،،،،،،
" ٭تبهم " وحب هللا فوؽ كل حب وال يوازيو أو يقًتب منو أي حب .
لو أحبتك أمك – وكل أـ ٖتب ولدىا – إال أف حبها لك مع ما يعٍت من معٌت وما ٯتثل من أ٫تية ال
يقاس وال يقرب من حب هللا تعاىل إذا أحب عبده وال يعدؿ معو مثقاؿ ذرة .
الزوج أو الزوجة الذي يدندف ويهتف ويكتب ويشعر وينثر ْتبو لشريك حياتو  ،،،مهما كاف ىذا اٟتب
صادقا وكبَتا إال أنو انقص ولن يبقى على وتَتة واحدة بل قد يضعف إىل درجة خطَتة وفيو من
ا١تنغصات ما فيو حىت وىو ُب أوج قوتو .
غَت أف حب هللا فهو ا٠تَت كلو وىو السعادة كلها وىو للدنيا واآلخرة .
،،،،
" ٭تبهم "  ....أتدري إذا أحبهم ماذا يكوف حا٢تم ؟!!
كاف ٝتعهم الذي يسمعوف بو .
وبصرىم الذين يبصروف بو .
ويدىم اليت يبطشوف هبا .
وأرجلهم اليت ٯتشوف هبا .
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ٯتشوف على نور منو ويتكلموف على نوره وأيخذوف على نوره ويدخلوف على نوره وٮترجوف على نوره
،،،
" ٭تبهم " حىت لو أقسم أحدىم عليو – وىو اٞتبار – ألبره .
حىت لو دعا أحدىم ألجابو كلمح البصر .
وإذا سألو أعطاه وإذا استعاذ بو أعاذه
" ٭تبهم " فيقرب منو ويقرهبم إليو وينتقم ٢تم ويغضب ألجلهم وينتصر ٢تم و٭تميهم
" ٭تبهم " فيعرفهم ويعرفونو .
وإف مل يعرفهم ا٠تلق أو مل يرفعوىم .
،،،،،
" ٭تبهم " فَتسل حبهم إىل ا١تؤل األعلى ويضع ٢تم القبوؿ ُب األرض و٬تعل ٢تم مودة و٤تبة ُب قلوب
ا٠تلق ال يعلموف سببها وال مصلحة ٢تم وال بد ٢تم .
" ٭تبهم " فيحببهم إىل خلقو فيحبوهنم وإف يعرفوىم أو يعاملوىم .
،،،
" ٭تبهم " ويبغض ا١تعتدين والفساد وا١تفسدين وكل كفار أثيم والكافرين والظا١تُت وكل ٥تتاؿ فخور
وخواف أثيم وال ٭تب اٞتهر ابلسوء وال ا١تسرفُت وال ا٠تائنُت وال ا١تستكربين وال ٭تب الفرحُت بطرا .
،،،
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 أتمالت : كم من شخص ليس لو يد على أحد وحالو مستور إال أف لو ُب القلوب ٤تبة ومودة ال يعلموف سببها كم من شخص يبذؿ مالو وجاىو وجهده ليزرع لنفسو ٤تبة ُب قلوب الناس ولكن ىيهات  ،ٯتكنأيخذوا منو ويظهروف لو الود لكن قلوهبم تبغضو وال يقدروف على منعها .
 كيف تتحوؿ القلوب من حب لبغض أو من بغض ٟتب وبدوف مقدمات ال لشيء ألهنا بيده خالقهايقلبها كيف يشاء .
 تسمع ثناء ومدحا لشخص من اجملتمع ورٔتا بعضهم مل يلتق بو ومل يعطو شيئا غَت أهنم يتناقلوف الثناءعليو واب١تقابل ٕتد اجملتمع يكاد ٬تمع على بغض شخص ما لتعلم أف ىناؾ سر يزرعو هللا ُب قلوب
عباده .
 يبتلي هللا بعض عباده الصاٟتُت ٔتا يبتليهم من مصائب الدنيا وىذه ا١تصائب ليست معيار اٟتب أوالبغض من هللا فالدنيا ليست ا١تعيار فقد بعطي الرجل منها على كفره وفجوره وٯتنع الرجل مع صبلحو
واستقامتو .

" فادعوه هبا "
 ٖتبب إىل هللا تعاىل بفعل ما ٭تب فكم من ا١تتقُت احملسنُت الصابرين التوابُت . اجتنب ما يبغضو ويغضبو . حببو إىل خلقهم بتعريفهم بكرمو ولطفو ورٛتتو . -حب القرآف عبلمة على حب هللا ػ واتباع الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص سبب لنيل ٤تبة هللا تعاىل فالزـ تنل .
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 " اللهم ارزقنا حبك وحب من ٭تبك وحب العمل الذي يقربنا إىل حبك  ،اللهم وما أعطيتنا ٦تا ٨تبفاجعلو قوة لنا فيما ٖتب ،اللهم أحيي قلوبنا ْتبك" .
" اللهم اجعل حبك أحب إلينا من ا١تاء البارد" .
" اللهم ارزقنا حبك ،وحب نبيك ،وحب من أحبك اي رب العا١تُت " .

( ) 11

َّ َ ً
َ ََ
{وكفى بِانههِ نصِريا }
" وكفى ابهلل نصَتا "
{نِعم الْموَىل ونِعم الن ِ
َّصَتُ} [األنفاؿ]ٗٓ :
َْ َْ َ َْ
ِ
ب لَ ُك ْم} [آؿ عمراف]ٔٙٓ :
ص ْرُك ُم َّ
{إِ ْف يَػْن ُ
اَّللُ فَ َبل َغال َ
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ىو سبحانو ينصر أنبياءه وعباده الصاٟتُت وأوليائو ا١تتقُت .
" ينصركم " على أعدائكم
على أنفسكم
على أىوائكم
،،،،،
" نعم النصَت "
" خَت الناصرين "
" ينصركم "  ....فيثبتكم على اٟتق .
" ينصركم "  ....فيصرؼ عنكم الباطل .
" ينصركم "  ..أحياء وأمواات .
" ينصركم " ُ ..ب الدنيا واآلخرة
" ينصركم " ّتنود ال علم لكم هبا وال تروهنا .
" ينصركم " بتثبيت قلوبكم  ،وإنزاؿ السكينة عليكم  ،وتقوية عزائمكم  ،والربط على أفئدتكم .
" ينصركم " أبف يشغل عدوكم عنكم  -ولو مدة من الزمن حىت تعدوا عدتكم واهتيؤا أنفسكم – أبف
يفرؽ ٚتعو ويشتت مشلو ويشغلو بنفسو .
" ينصركم " ْتفظكم من فنت الشبهات والشهوات ْ ،تفظكم من جهد الببلء ودرؾ الشقاء وسوء
القضاء ومشاتة األعداء .
،،،،،،،،،،
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" ينصركم "  :بكلمة .
ٔتوقف .
بصدقة .
ٔتعروؼ بُت الناس .
ِبحساف مل ٖتسبوا لو حساب .
ٔتعاملة مل اهتتموا بتسجيلها ومبلحظتها .
بلحظة صدؽ مل تشعروا هبا .
" ينصركم " ٔتن تعرفوف وتتوقعوف ؤتن ال تعرفوف وال تظنوف .
" ينصركم " بعدو لكم يسخره لنصرتكم
،،،،،،،
" نعم النصَت "
ِ ٍِ ِ ٍ
اَّللِ } [البقرة]ٕٜٗ :
ت فِئَةً َكثِ ََتةً ِبِِ ْذ ِف َّ
فينصركم ولو كنتم قليبل ُب العدد والعدة { َك ْم م ْن فئَة قَليلَة َغلَبَ ْ
" نعم النصَت " أوجب على نفسو نصر ا١تؤمنُت وجعلو حقا ٢تم وال يوجب عليو أحد سبحانو وتعاىل .
فينصر ا١تؤمن على نفسو حىت يصَت سيدا عليها وآمرا ٢تا وىي اتبعة لو مناقدة طائعة فبل يزؿ وال يزيغ .
وينصره على عادتو السيئة فيخلص منها ويرتقي بسلوكياتو وعادتو حىت يصَت ٪توذجا .
وينصره على شياطُت اإلنس فيصرفهم عنو و٬تعل بينو وبينهم حجااب فبل سبيل ٢تم عليو .
وينصره على شياطُت اٞتن ومرداهتم فبل يصلوف إليو وال يقًتبوف منو وال يستطيعوف لو سبيبل بل يفروف منو
وينصره على ٫توـ الدنيا وغمومها فبل تؤثر فيو وال تصرفو عن ىدفو وال تقعده عن طاعتو لربو .
81

وينصره النصر الذي ال غٌت لو عنو ينصره على ا٢توى وما أدراؾ ما ا٢توى ؟!!
وما جند ا٢توى ؟!!
وما معركة ا٢توى ؟!!
فيكوف لو عوان وانصرا ومؤيدا وحافظا .
ك ى ِاداي ونَ ِ
ِِ
ص ًَتا } [الفرقاف]ٖٔ :
حىت ٬تعل ىواه تبعا ١تا جاءه من اٟتق وا٢تدى { َوَك َفى بَربّ َ َ ً َ
وينصر قضيتو وحجتو وٯتده ٔتدد من عنده ونصرا من لدنو .
،،،،،،،
" ينصركم " وعد هللا ال ٮتلف هللا وعده
ِ
{ولََق ْد سبػ َق ِ ِ ِ ِ
ورو َف (َٕ )ٔٚوإِ َّف ُجْن َد َان َ٢تُُم الْغَالِبُو َف}
َ ََ ْ
ت َكل َمتُػنَا لعبَاد َان الْ ُم ْر َسل َ
َّه ْم َ٢تُُم الْ َمْن ُ
ُت (ٔ )ٔٚإِنػ ُ
صُ

[الصافات]ٖٔٚ - ٔٚٔ :

فػ" ينصركم " وإف غلبتم ُب الظاىر ُب الدنيا فأنتم األعلوف منهجا ومبدأ وفكرا .
" ينصركم " وإف عذبتم فالعذاب ُب سبيلو نصر وتوفيق وثباتكم رغم العذاب نصر وىو االنتصار اٟتقيقي
ثباتكم نصر  ،وإخراجكم من بلدكم سياحة ونصر  ،وسجنكم خلوة ونصر  ،وقتلكم شهادة وقمة
النصر.
" ينصركم " ُب عدوكم  :فيمؤل قلبو غيظا  ،ورصيده ظلما  ،وحياتو غما و٫تا  ،وإف ظهر أنو األعلى
والغالب وا١تنتصر.
" ينصركم " فَتد عدوكم بغيظو فبل يناؿ منكم .
" ينصركم " فيخزي عدوكم ويشف صدوركم  ،ويذىب غيظ قلوبكم .
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" ينصركم " بسؤاؿ ُب مؤل لعدوكم يسقطو  ،أو لقطة ١توقف تبُت حقيقتو  ،أو كلمة يقو٢تا تنسف بو
وبسمعتو .
" ينصركم " وإف متم قبل ٖتقيق أىدافكم فالنصر أمامكم يوـ أيٌب النيب وليس معو أحد فيكوف ُب أعلى
الدرجات ُب اٞتنة وأعداؤه ُب دركات النار وماذا بعد ىذا لنصر ؟!
" ينصركم " ابلذكر اٟتسن بعد وفاتكم والسمعة الطيبة ُب حياتكم وبنشر دعوتكم وعلمكم وْتفظ
ذريتكم وطبلبكم وببقاء أثركم .
" ينصركم " ْتسن خا٘تتكم .
" ينصركم " ٔتوتكم ؛؛ !! نعم ٔتوتكم ؛ فيجعل موتكم حياة ألمة أو جملتمع ووقودا وزادا ٞتيل .
،،،،،،،
" ينصركم " وىذا حق أوجبو على نفسو لكنو مشروط ٔتا ال بد منو لتحققو :
الشرط :
اَّللَ } [دمحم]ٚ :
ص ُروا َّ
{إِ ْف تَػْن ُ
النتيجة :
ص ْرُك ْم} [دمحم]ٚ :
{ يَػْن ُ
إف تنصروه على أنفسكم
على أىوائكم
على خبلفاتكم
على نياتكم
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على حظوظ أنفسكم
" ينصركم "
إف تصلحوا ذات بينكم
إف توحدوا كلمتكم
أف ٕتمعوا أمركم
إف تتقوا هللا ُب أعمالكم وأقوالكم
إف تقوموا بواجبكم
" ينصركم "
إف تثبتوا وتذكروا هللا وتطيعوه
وال تنازعوا
وتصربوا
وال تركنوا إؿ الذين ظلموا
وأف تنيبوا إىل ربكم
وأف تتوكلوا عليو
" ينصركم "
اَّللَ } [دمحم]ٚ :
ص ُروا َّ
{إِ ْف تَػْن ُ
ينصر دعوتكم  ،مبادئكم  ،مشاريعكم  ،طريقتكم  ،قضيتكم .
" ينصركم " مهما كانت إمكانياتكم وقدراتكم وظروفكم وعددكم
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ص ُرهُ} [اٟتج]ٗٓ :
صَر َّف َّ
اَّللُ َم ْن يَػْن ُ
{ َولَيَػْن ُ
،،،،،،،،،،،،
" ينصركم " وقد دب اليأس إىل قلوبكم  ،وينصركم ىو وقد أعجبتم بكثرتكم
" ينصركم " اآلف أو بعد مدة أو بعد موتكم أو بعد قروف من وجودكم أو حىت بعد زواؿ الدنيا وقياـ
الساعة فهو الذي ٭تدد الزماف وا١تكاف .
ِ
َخر َجوُ الَّ ِذين َك َفروا َاثِين اثْػنَػ ْ ِ
ُت} [التوبة]ٗٓ :
" ينصركم " فقد نصر نبيكم يوـ الغار " {إ ْذ أ ْ َ
َ ُ َ
خرج مطرودا وعاد إليهم فاٖتا .
" ينصركم " فقد نصر أسبلفكم يوـ بدر وىم أذلة  ،ويوـ حنُت {إِ ْذ أ َْع َجبَػْت ُك ْم َكثْػَرتُ ُك ْم فَػلَ ْم تُػ ْغ ِن َعْن ُك ْم
ِ
ض ِٔتَا َر ُحبَ ْ َّ
اَّللُ َس ِكينَػتَوُ َعلَى َر ُسولِِو َو َعلَى
ين (ٕ٘) ٍُبَّ أَنْػَزَؿ َّ
ضاقَ ْ
َشْيػئًا َو َ
ت َعلَْي ُك ُم ْاأل َْر ُ
ت ٍُبَّ َولْيػتُ ْم ُم ْدب ِر َ
ِِ
ودا َملْ تَػَرْوَىا } [التوبة]ٕٙ ،ٕ٘ :
ُت َوأَنْػَزَؿ ُجنُ ً
الْ ُم ْؤمن َ
" ينصركم " ىو ولن ينصركم أحد غَته فبل تتخبطوا ُب طلب النصر من عند غَته
اَّللِ} [آؿ عمراف]ٕٔٙ :
َّص ُر إَِّال ِم ْن ِعْن ِد َّ
{ َوَما الن ْ
ما النصر الذي حصل لكم من قبل وُب ٚتيع األحواؿ والظروؼ إال من عند هللا  ،وكذلك لن ٭تصل
لكم نصر إال ِبذنو ومن عنده .
اَّللِ} [آؿ عمراف ]ٕٔٙ :ليس من قوتكم وال تدبَتكم وال من شجاعتكم وال
َّص ُر إَِّال ِم ْن ِعْن ِد َّ
{ َوَما الن ْ
من ذكائكم فهي وإف كانت أسباب مطلوبة إال أف حقيقة النصر من عند هللا سبحانو وتعاىل فكم من

مرة توفرت أسباب النصر ولكن النصر مل ٭تصل .
ِ
ِ
ص ُرُك ْم ِم ْن بَػ ْع ِدهِ } [آؿ عمراف:
ص ْرُك ُم َّ
ب لَ ُك ْم َوإِ ْف َٮتْ ُذلْ ُك ْم فَ َم ْن َذا الَّذي يَػْن ُ
ألنو { :إِ ْف يَػْن ُ
اَّللُ فَ َبل َغال َ

ٓ]ٔٙ
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فاستنصروه ينصركم واستعينوا بو يعنكم وتوكلوا عليو يتولكم أما :
الدنْػيَا و ْاآل ِخرةِ فَػ ْليَ ْم ُد ْد بِسبَ ٍ
صرهُ َّ ِ
الس َم ِاء ٍُبَّ لْيَػ ْقطَ ْع فَػ ْليَػْنظُْر َى ْل
ب إِ َىل َّ
اَّللُ ُب ُّ َ َ
{ َم ْن َكا َف يَظُ ُّن أَ ْف لَ ْن يَػْن ُ َ
َ
ظ} [اٟتج]ٔ٘ :
يُ ْذ ِى َ َّ
ب َكْي ُدهُ َما يَغِي ُ
،،،،،،،،،،،،،،،،
فإذا بلغ اليأس مبلغا صعبا وأثر ُب النفوس فإف ُب القرآف شفاء وُب التأريخ عرب وُب الدعاء مبلذ وسنة
ك } [العنكبوت]ٔٓ :
صٌر ِم ْن َربِّ َ
هللا ماضية وإذا { َجاءَ نَ ْ
اَّللِ } [النصر]ٔ :
ص ُر َّ
{إِذَا َجاءَ نَ ْ
جزئي أو كلي
فاعلم أنو من عند هللا وليس من عندؾ
{إِ َذا جاء نَصر َِّ
ص ُر َم ْن يَ َشاءُ } [الروـ]٘ :
اَّلل } وقد طاؿ االنتظار ومل تبذؿ سببا يذكر فاهلل {يَػْن ُ
َ َ ُْ
وقت ما يشاء .
ص ِرهِ َم ْن يَ َشاءُ} [آؿ عمراف]ٖٔ :
{ َو َّ
اَّللُ يػُ َؤيِّ ُد بِنَ ْ
َين م ْغلُوب فَانْػتَ ِ
ص ْر} [القمر ]ٔٓ :يل منهم  ،فكاف اٞتواب ما ترى ال ما
قاؿ نوح عليو السبلـ " {أِّ َ ٌ
تسمع :

{فَػ َفتَحنَا أَبػواب َّ ِ ِ ٍ ِ
وان فَالْتَػ َقى الْ َماءُ َعلَى أ َْم ٍر قَ ْد قُ ِد َر }
ض عُيُ ً
الس َماء ٔتَاء ُمْنػ َهم ٍر (ٔٔ) َوفَ َّج ْرَان ْاأل َْر َ
ْ َْ َ

[القمر]ٕٔ ،ٔٔ :

ووقف ا٠تليل إبراىيم عليو السبلـ لنصرة التوحيد وإابدة الشرؾ ووقف قومو لنصرة آ٢تتهم الباطلة {قَالُوا
ص ُروا ِآ٢تتَ ُك ْم} [األنبياء]ٙٛ :
َحِّرقُوهُ َوانْ ُ
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نصره هللا عليهم من حيث ال يتوقع االنتصار {قُػ ْلنَا َاي َان ُر ُك ِوين بَػ ْرًدا َو َس َبل ًما َعلَى إِبْػَر ِاى َيم (َ )ٜٙوأ ََر ُادوا بِِو

ين } [األنبياء]ٚٓ ،ٜٙ :
اى ُم ْاأل ْ
َكْي ًدا فَ َج َع ْلنَ ُ
َخ َس ِر َ

و١تا أصبح أصحاب موسى عليو السبلـ بُت العدو والبحر وظنوا ا٢تبلؾ قالوا " {إِ َّان لَ ُم ْد َرُكو َف }
[الشعراء ]ٙٔ :كاف يقُت موسى بربو وبنصره لو أثبت من اٞتباؿ فقاؿ مدواي { َك َّبل إِ َّف َمعِ َي َرِّيب
َسيَػ ْه ِدي ِن } [الشعراء]ٕٙ :
ِ
اؾ الْبَ ْحَر فَانْػ َفلَ َق فَ َكا َف ُك ُّل فِْرٍؽ
صَ
وسى أ َِف ْ
اض ِر ْ
ب بِ َع َ
فأاهتم النصر وقد ظنوا ا٢تزٯتة وا٢تلكة {فَأ َْو َحْيػنَا إ َىل ُم َ
َكالطَّوِد الْع ِظي ِم (ٖ )ٙوأ َْزلَْفنَا ٍَبَّ ْاآلخ ِرين (ٗ )ٙوأ َْ٧تيػنَا موسى ومن معو أ ْ ِ
ُت (ٍُ٘ )ٙبَّ أَ ْغَرقْػنَا
َٚتَع َ
َ َْ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ
ْ َ
َ
َ َ
ين} [الشعراء]ٙٙ - ٖٙ :
ْاآل َخ ِر َ
وعندما جاء حبيب النجار من أنطاكية لينصر أنبياء هللا عليهم السبلـ ودعواهتم قتلو قومو فكاف نصر هللا
ِ
ت قَػ ْوِمي يَػ ْعلَ ُمو َف} [يس]ٕٙ :
يل ْاد ُخ ِل ْ
اٞتَنَّةَ قَ َاؿ َايلَْي َ
لو بعد موتو {ق َ
الغبلـ ومن معو ٦تن رمي هبم إىل انر ُب األخدود العظيم أحيا هللا هبوتو قومو فآمنوا بدين رب العا١تُت
ِ
ك الْ َف ْوُز الْ َكبَِتُ} [الربوج]ٔٔ :
َّات َْٕت ِري ِم ْن َْٖتتِ َها ْاألَنْػ َه ُار َذل َ
فكاف موتو حياة ٢تم واستحقوا { َجن ٌ

 أتمالت : أرأيت ذلك ا١تسكُت أو تلك ا١تسكينة عندما ظلموا فرفعوا أيديهم إىل السماء فلم يصبح الصباح إالوقد جاء الرد من السماء وشفيت صدورىم ٦تن ظلمهم .
 نصر من هللا أف ٖتفظ جهودكم وأعمالكم وأبناؤكم من الفنت فليست ا٠تطط واألفكار إال أسباب ملتنفع مع غَتكم و١تا أرد هللا نصركم نفعت .
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 أتخر النصر ال يعٍت إلغاؤه أو استحالة وقوعو إ٪تا لو موعد وساعة ال يعلمها أحد  ،واليقُت هبا ينبغيأال يتزحزح .
 " من األسئلة البديهية ا١تنطقية ا١تتوافقة مع حاؿ البشر  " :مىت نصر هللا " غَت أف اٞتواب ال ٯتلكوأحد من البشر ورب البشر قاؿ {أََال إِ َّف نَصر َِّ
يب} [البقرة ]ٕٔٗ :وقربو ال يعلمو إال ىو سبحانو
اَّلل قَ ِر ٌ
َْ
وتعاىل .

 " فادعوه هبا "نصرؾ هلل أف تقوـ ٔتا أمرؾ هللا بو و٘تتثل طاعتو وٕتتنب معصيتو فيكوف مددا لنصر هللا لك .
 ُ كما ٖتب أف ينصرؾ هللا فاهلل ٭تب منك أف تنصر من استطعت من إخوانك ا١تسلمُت . انتصر للحق وأىلو على الباطل وأىلو بقدر استطاعتك . إايؾ أف تؤتى األمة من قبلك فتكوف سببا لتأخَت نصر هللا ٔتعاصيك وبوائقك .88

 قوة ا١تؤمن من قوة عبلقتو ابهلل تعاىل فليكن لو عبلقة خاصة ال يعلم هبا ٥تلوؽ تكوف بينو وبُت ربوتعاىل .
 النصر مع الصرب ؛ النصر على ا٢توى والنفس والعادات ابلصرب على تركها والصرب على لزوـ الطاعاتِ
استَػ ْغ ِف ْرهُ}
 " إذا جاء نصر هللا " ورأيت خَتا ينتشر وحقا يعلو ومساجد ٘تتلئ {فَ َسبِّ ْح ِْتَ ْمد َربِّ َك َو ْ
[النصر]ٖ :
 " اللهم انصر ا١تسلمُت ُب كل مكاف ،اللهم ثبت أقدامهم ،اللهم وحد صفهم ،اللهم سدد رميهم،فليس ٢تم إال أنت اي رٛتن.
" اللهم عليك أبعداء الدين ومن انصرىم ،واضرهبم ببعضهم ،وفرؽ صفهم ،وخالف بُت قلوهبم.
اللهم إان نسألك لئلسبلـ نصراً مؤزراً ُب كل مكاف ،اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك ،اللهم انصر
عبادؾ ا١تخلصُت ُب كل مكاف ،اللهم ِ
أعل مكانتهم ،اللهم احفظهم ْتفظك اي حي اي قيوـ
اللهم انصر إخواننا اجملاىدين الذين ٬تاىدوف ُب سبيلك إلعبلء كلمتك وإعزاز دينك ،اللهم أيدىم
بتأييدؾ وانصرىم بنصرؾ ،اللهم سدد سهامهم وآراءىم وأنزؿ عليهم النصر ،وثبت أقدامهم ،اللهم اجعل
الدائرة على أعدائهم ،واجعل تدبَت األعداء ُب تدمَتىم اي قوي اي عزيز.
اللهم انصر اإلسبلـ وأعز ا١تسلمُت ،اللهم أقر أعيننا بنصرة دينك اي رب العا١تُت "

( ٕٔ )

ْ َ ر ْ ر َ َ
{انكبِري انمتعالِ}

الكبي سبحانو وتعاىل
" هللا أكرب "
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" هللا أكرب "
مل ٯتتلئ الكوف ٔتثلها ذكرا وتكرارا
ال تكاد بقعة ُب األرض إال وفيها يعلو صوت " هللا أكرب " .
وال سحابة ُب السماء إال وٖتتها ٬تلل صوت " هللا أكرب " .
يقينا أنو ال ٘تر دقيقة أو بعض دقائق ُب اليوـ والليلة على الكرة األرضية إال وفيها يرفع نداء " هللا أكرب "
" هللا أكرب "
فهو الكبَت سبحانو وتعاىل ُب أٝتائو وصفاتو وذاتو .
لو الكربايء واٞتبلؿ والعظمة .
" هللا أكرب "
الكبَت سبحانو ؛ أكرب ٦تا تتخيل وإايؾ أف تتخيل .
أكرب ٦تا تظن فبل تظن .
،،،،،،،،،،
" هللا أكرب "
كبَت سبحانو ذاات فبل أكرب منو ومن عظمتو "{و ِسع ُكرِسيُّو َّ ِ
ض } [البقرة]ٕ٘٘ :
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ ْ ُ
والعرش اكرب من الكرسي بل ال يعد الكرسي شيئا أماـ العرش .
" هللا أكرب "
{و ْاألَرض َِ
ت بِيَ ِمينِ ِو } [الزمر]ٙٚ :
ضتُوُ يَػ ْوَـ الْ ِقيَ َام ِة َو َّ
ات َمطْ ِوَّاي ٌ
ٚت ًيعا قَػْب َ
الس َم َاو ُ
َ ْ ُ
اٟتُ ْس ٌَت} [طو]ٛ :
َٝتَاءُ ْ
الكبَت سبحانو ُب أٝتائو {لَوُ ْاأل ْ
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بلغت من اٟتسن منتهاه ومن اٞتماؿ أعبله
ض ِل الْ َع ِظي ِم} [البقرة]ٔٓ٘ :
الكبَت سبحانو ُب صفاتو {ذُو الْ َف ْ
ففضلو كبَت  ،وعطاؤه كبَت  ،وعذابو أيضا كبَت .
الكبَت سبحانو ُب علمو وقدرتو وُب وعده ووعيده

،،،،،،،،،،
" هللا أكرب "
تستفتح هبا الدنيا ويتنفس هبا النهار وتنطق هبا مئات ا١تبليُت على مرور ساعات الليل والنهار
" هللا أكرب " تفتح هبا الصبلة لتعلن أف هللا الذي تقف بُت يديو أكرب من كل قضية أكرب من كل شاغل
أكرب من وراءؾ أكرب من الدنيا و٫تومها وأكرب من اآلخرين مهما كاف نفعهم لك .
" هللا أكرب " من أي كبَت فالق قلبك لو وتفرغ لو ولن ٗتسر .
" هللا أكرب " فبل تلفت إىل غَته وال ترجو غَته وال تتعلق بغَته .
عندما تفتح عينيك على مباين شا٥تة وانطحات سامقة تعظم ُب نفسك وتستجلب تعجبك ولو رفعت
بصر عنها قليبل إىل السماء لوجداهتا ذرة صغَتة ٖتت السماء وخاصة إذا صادؼ ليلة قمرية تتؤلأل ٧تومها
فلن تكوف الناطحات سوى ذرات أو غرؼ صغَتة أما لو تراىا من فوقها من على طائرة ساْتة ُب
الفضاء فبل تكاد تصدؽ من صغرىا أهنا ىي تلك الشا٥تة .
ا١تباين الشا٥تة واٞتباؿ الراسية ليست شيء ٖتت السماء
السماو ِ
َّاس َولَ ِك َّن أَ ْكثَػَر الن ِ
ض أَ ْكبَػ ُر ِم ْن َخ ْل ِق الن ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
َّاس َال يَػ ْعلَ ُمو َف } [غافر]٘ٚ :
{ َ٠تَْل ُق َّ َ َ
اىا }
َش ُّد َخ ْل ًقا أَِـ َّ
{أَأَنْػتُ ْم أ َ
َخَر َج ُ
ش لَْيػلَ َها َوأ ْ
ض َح َ
الس َماءُ بَػنَ َ
اىا (َ )ٕٚرفَ َع ٝتَْ َك َها فَ َس َّو َاىا (َ )ٕٛوأَ ْغطَ َ

[النازعات]ٕٜ - ٕٚ :
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فمهما كرب ُب نفسك شيء فاهلل أكرب
" هللا أكرب " ُب خلقو وحفظو
" هللا أكرب " حقا وصدقا وعدال
" هللا أكرب " ُب رٛتتو
فلو بلغت ذنوبك عناف السماء وجئت اتئبا فتوبة هللا عليك أكرب من أي ذنب فبل يستعظمو ذنب
لو بلغت حاجاتك وحاجات ٚتيع ا٠تلق ٥تازف هللا األرض والسماء فاهلل أكرب ُب رزقو { َوََِّّللِ َخَزائِ ُن
ِِ
َّ ِ
ات و ْاألَر ِ ِ
ُت َال يَػ ْف َق ُهو َف} [ا١تنافقوف]ٚ :
ض َولَك َّن الْ ُمنَافق َ
الس َم َاو َ ْ
لو بلغت ٫تومك وغمومك ا١تشرؽ وا١تغرب ففرج هللا أكرب وأقرب .
لو بلغ مكر خصومك زواؿ اٞتباؿ فحفظ هللا أكرب
لو بلغ تقلب الذين كفروا وتغلبهم كل شرب ُب األرض فعذاب هللا أكرب {َال يػغَُّرنَّك تَػ َقلُّ َّ ِ
ين َك َف ُروا
ب الذ َ
َ َ ُ
ُِب الْبِ َبل ِد ( )ٜٔٙمتَاعٌ قَلِيل ٍُبَّ مأْواىم جهنَّم وبِْئ ِ
اد } [آؿ عمراف]ٜٔٚ ،ٜٔٙ :
س الْم َه ُ
َ
ٌ َ َ ُْ ََ ُ َ َ
اَّلل الَّ ِذين آمنوا ِمْن ُكم وع ِملُوا َّ ِ
اٟت ِ
ات
لو بلغ ضعف األمة وىواهنا كل شيء فيها فوعد هللا أكرب { َو َع َد َُّ َ َ ُ
ْ ََ
الص َ
ِ
ِ
ض َكما استخلَف الَّ ِذ ِ ِ
ِ
ِ
لَيَ ْستَ ْخلِ َفنػ ُ ِ
َّه ْم
ين م ْن قَػْبل ِه ْم َولَيُ َم ّكنَ َّن َ٢تُْم دينَػ ُه ُم الَّذي ْارتَ َ
ضى َ٢تُْم َولَيُػبَ ّدلَنػ ُ
َّه ْم ُب ْاأل َْر ِ َ ْ َ ْ َ َ
ك ىم الْ َف ِ
ِمن بػع ِد خوفِ ِهم أَمنًا يػعب ُدونٍَِت َال ي ْش ِرُكو َف ِيب َشيػئًا ومن َك َفر بػع َد َذلِ َ ِ
اس ُقو َف} [النور:
ْ ََ ْ َ َْ
ُ
ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ُْ
ك فَأُولَئ َ ُ ُ
٘٘]
اَّللِ َح ّّق } [الروـ]ٙٓ :
اصِ ْرب إِ َّف َو ْع َد َّ
{فَ ْ
،،،،،،،،،،
" هللا أكرب " تنشق هبا السماء وتفتح هبا الدنيا كل صباح وترتج هبا األرض كل حُت ويسمعها كل شيء
ويشهد هبا كل شيء وٮتضع ٢تا كل شيء .
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السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض ُك َّل يَػ ْوٍـ ُى َو ُِب َشأْ ٍف } [الرٛتن]ٕٜ :
" الكبَت " سبحانو {يَ ْسأَلُوُ َم ْن ُب َّ َ َ
أمور ا٠تلق – كل ا٠تلق  -بيده  ،يقضي حوائهم ٬ ،تيب دعوااهتم  ،يكشف كرهبم  ،يشفي مرضاىم
" الكبَت " تعاىل
السماو ِ
ات بِغَ َِْت َع َم ٍد تَػَرْونَػ َها} [الرعد]ٕ :
{ َرفَ َع َّ َ َ
{م َّد ْاألَرض وجعل فِيها رو ِاسي وأَنْػهارا وِمن ُك ِل الثَّمر ِ
ات} [الرعد]ٖ :
َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ً َ ْ ّ َ َ
" الكبَت " تعاىل
" يدبر األمر " أتدري ما " يدبر األمر " ىذه عظمة لوحدىا ألوىية لوحدىا
" يدبر األمر " أمر الكوف كل الكوف
أمر رزقهم  ،أمر حيااهتم  ،أمر ٦تااهتم .
يدبر أمر اٞتن واألنس أمر اٟتيواف والنبات
زؽ ىذا  ،عافية ىذا  ،وحاجة ىذا  ،وصبلح ىذا  ،وابتبلء ىذا ومولد ىذا وزواج ىذا وىذا وذاؾ
َر َ
وذاؾ وذاؾ وكل شيء ُب الكوف ٖتت تدبَته سبحانو الكبَت تعاىل .

ِ
ص ُل ْاآل َاي ِت لَ َعلَّ ُك ْم بِلِ َق ِاء َربِّ ُك ْم تُوقِنُو َف} [الرعد]ٕ :
{يُ َدبُِّر ْاأل َْمَر يػُ َف ّ
،،،،،،،،،،،
"هللا أكرب " ُب كل حُت وعلى كل شيء ومن كل شيء .
" هللا أكرب " استحضرىا كلما استعصت عليك عصية  ،كلما كربت ُب وجهك قضية
" هللا أكرب " أماـ كل إغراء وأماـ كل فتنة ال تنجو منها إال إذا ٧تاؾ الكبَت سبحانو .

93

عندما تستفتح هبا صبلتك تعٍت أف كل قضية تلهيك دوف الصبلة صغَتة وكل حاجة أتخرؾ عن الصبلة
صغَتة فاهلل أكرب تسهل معو الصعاب وتصغر الكبار فانشغل بو ير٭تك ولتكن حاجتك لو أكرب وفقرؾ
لو أكرب .
"هللا أكرب " أت٢تو القلوب وتذىل لعظمة العقوؿ وٗتضع لسلطانو النفوس وتسعى لرضاه وٗتاؼ سخطو
اإلنس واٞتن والطَت والوحوش .
"هللا أكرب " قلها :
قلها :
إذا علوت مرت َفعا
إذا رأيت شا٥تا
إذا ىبت متجربا
إذا ىويت راكعا
إذا ىويت ساجدا
إذا وقفت خاشعا .
،،،،،،،،،،،،،،
"هللا أكرب " أكرب من ٫تومك
قاؿ أيوب " مسٍت الضر " واندى ذا النوف من بطن اٟتوت "سبحانك إين كنت من الظا١تُت "
فاستجاب ٢تم
كم بلغت ديونك ؟!
94

كم طاؿ ببلؤؾ ؟!!
كم ىي حاجاتك ؟!!
"هللا أكرب "
وما عنده أكرب .
،،،،،،،،،
" الكبَت ا١تتعاؿ " سبحانو
كبَت فبل ٖتاولوا وال ٕتادلوا وال تكابروا وال تعاندوا وال تتجرؤوا وال تناقشوا
ِ
ِ
{ ِسَتُوا ُِب ْاأل َْر ِ
ُت } [األنعاـ]ٔٔ :
ض ٍُبَّ انْظُُروا َكْي َ
ف َكا َف َعاقبَةُ الْ ُم َك ّذبِ َ
ِ
ِ
{ ِسَتُوا ُِب ْاأل َْر ِ
ُت } [النمل]ٜٙ :
ض فَانْظُُروا َكْي َ
ف َكا َف َعاقبَةُ الْ ُم ْج ِرم َ
ِ َّ ِ
{ ِسَتُوا ُِب ْاأل َْر ِ
ين ِم ْن قَػْب ُل} [الروـ]ٕٗ :
ض فَانْظُُروا َكْي َ
ف َكا َف َعاقبَةُ الذ َ
{وُك ُّل َشي ٍء ِعْن َدهُ ٔتِِ ْق َدا ٍر (َ )ٛع ِاملُ الْغَْي ِ
َّه َادةِ الْ َكبَِتُ الْ ُمتَػ َع ِاؿ} [الرعد]ٜ ،ٛ :
ب َوالش َ
َ
ْ
،،،،،،،،،،،،،،،،،،
" هللا أكرب " تشرح صدور ا١تؤمنُت  ،وتريح نفوس ا١تتوكلُت  ،وتنعش ٫تة اجملتهدين
تسقط أوىاـ ا١تشككُت  ،وتوقظ أحبلـ الغافلُت  ،وتوقف سفاىات اٞتاىلُت  ،وترىب األعداء
ا١تًتبصُت  ،وتدؾ حصوف ا١تعاندين  ،وتفتح أسوار ا١تكذبُت .
" هللا أكرب " تطرد الشياطُت وٕتمع قلوب ا١تؤمنُت وتوحد صفوؼ ا١توحدين .
" هللا أكرب " مهما قالوا وشككوا ووصفوا وأرعدوا وأبرقوا وصرحوا وأخفوا ووصفوا
{ ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َاىل َع َّما يَػ ُقولُو َف عُلُِّوا َكبِ ًَتا } [اإلسراء]ٖٗ :
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 أتمالت : كم من قضية كبَتة ُب مقياس الناس عجزت عنها عقوؿ وضاعت عليها جهود فانتهت بدعوة صادقةلرب السماء ُب ٟتظة كلمح البصر .
 ا١تباين الشا٥تة الكبَتة احملصنة أصبحت رمادا أو ركاما من تراب وأحجار هبزة واحدة مل تستطع أي قوةأو تكنولوجيا إيقافها .
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ا٠تَْل ِق} [يس ]ٙٛ :ورٔتا قد ٕتّرب وت ّكرب وطغى وإذا بو ال يدري ببولو إذا نزؿ
َ { -وَم ْن نػُ َع ِّم ْرهُ نػُنَ ِّك ْسوُ ُِب ْ

منو وال يرى ما بُت يديو .

ِ
ِ ِ
ض
 الدنيا ٔتا فيها وبطو٢تا وعرضها تدؾ بنفخة { فَِإ َذا نُِف َخ ُِب ُّالصوِر نَػ ْف َخةٌ َواح َدةٌ (ٖٔ) َو ُٛتلَت ْاأل َْر ُ
اؿ فَ ُد َّكتَا َد َّكةً و ِ
اح َد ًة } [اٟتاقة ]ٔٗ ،ٖٔ :فكربىا ال يسوي شيئا أماـ " هللا أكرب " .
َو ْ
اٞتِبَ ُ
َ
 تتساقط الشبهات كا١تطر وال تدري من أين أتٌب وال مىت وال كيف وتكاد أف تقوؿ " ضاع الدين "وإذا هبا سارب بقيعة وأضغاث أحبلـ وتذىب ويذىب أصحاهبا ويبقى الدين نقيا فاهلل أكرب من شبهااهتم
.
ِ
ِ
اَّللِ } وكل يوـ ٢تم طريقة ووسيلة ولوف جديد { فَ َسيُػْن ِف ُقونَػ َها}
ص ُّدوا َع ْن َسبِ ِيل َّ
{ -يػُْنف ُقو َف أ َْم َوا َ٢تُْم ليَ ُ

ولن يتوقفوا ولن ييأسوا ولن يبخلوا { ٍُبَّ تَ ُكو ُف َعلَْي ِه ْم َح ْسَرةً }والنتيجة ٍُ { :بَّ يػُغْلَبُو َف} [األنفاؿ]ٖٙ :
اَّللُ ُمتِ ُّم نُوِرهِ} [الصف. ]ٛ :
اَّللِ ِأبَفْػ َو ِاى ِه ْم َو َّ
يدو َف لِيُطْ ِفئُوا نُ َور َّ
فاهلل أكرب ٦تا ٯتكروف {يُِر ُ

 " فادعوه هبا " ىناؾ  " :فضل كبَت "  " ،وأجر كبَت "  " ،وفوز كبَت "  ،فقدـ اٞتهد والعمل الكبَت لتناؿ منو . إايؾ والكرب فالكربايء هلل الكبَت ا١تتعاؿ فبل تنازع من ينزع روحك فيغضب عليك غضبا ال يرده أحد . التكبَت سنة نبوية عند صعود ا١ترتفعات واعتبلء ا١تركوابت فأحيي السنة وعظم الشعَتة .97

 كن على ثقة أف ىناؾ رب رحيم رٛتتو أكرب من ذنوبك وفضلو أكرب من حاجاتك وسًته أكرب منعوراتك .
 " اللهم إان نقر لك ٚ-تيعاً -ابلعظمة والكماؿ واٞتبلؿ ،اللهم إان نقر لك ٚ-تيعاً -ابلعظمةوالكماؿ واٞتبلؿ ،فبل تؤاخذان ٔتا فعل السفهاء اي كبَت اي متعاؿ "
 " اللهم اي كبَت اي متعاؿ اقض حوائجنا واصلح حالنا  ،اي عظيم عظمت ذنوبنا ورٛتتك أعظم فارٛتنا ،اي كبَت اي قوي ضعف أمران وزاد مكر أعدائنا فكن معنا ونصران وثبت أقدامنا " .
 " -اللهم كربت الفنت والشبهات فتوالان وثبت قلوبنا على دينك " .

( ٖٔ )

ر
َ ْ ر َ َّ ر َ ْ َ ْ َ
{حسبنا انهه ونِعم انوكِيم}
حسبنا  ...كافينا وحافظنا  ...هللا
ض ٍل َملْ ٯتَْ َس ْس ُه ْم ُسوءٌ} [آؿ عمراف]ٔٚٗ :
قالوا  " :حسبنا هللا " {فَانْػ َقلَبُوا بِنِ ْع َم ٍة ِم َن َّ
اَّللِ َوفَ ْ
" حسبنا هللا " قا٢تا ا٠تليل عليو السبلـ ١تا ألقي ُب النار فكانت النار {بَػ ْرًدا َو َس َبل ًما} [األنبياء]ٜٙ :
98

قا٢تا وال ٯتلك شيئا وليس لو من أمر نفسو شيء لكنهم اجتمعوا عليو وألبوا الناس ضده {فَأ ََر ُادوا بِِو
َكي ًدا فَجع ْلناىم ْاأل ِ
ُت} [الصافات]ٜٛ :
َس َفل َ
ْ ََ َ ُُ ْ
اَّللِ ر ِ
اَّلل ِمن فَ ْ ِ ِ
وقوـ لو قالوا {حسبػنَا َّ ِ
ِ ِ
اغبُو َف} [التوبة ]ٜ٘ :لسلموا من
اَّللُ َسيُػ ْؤتينَا َُّ ْ
َ ُْ
ضلو َوَر ُسولُوُ إ َّان إ َىل َّ َ
النفاؽ و٢تدوا إىل اإلٯتاف  ،ولكاف خَتا ٢تم وأجدى .

" حسبنا هللا "  ... :كافينا هللا  ....معطينا هللا  ...حارسنا هللا  ....حامينا هللا  ....عاصمنا هللا ....
موالان هللا .
حسبنا هللا  ....وكفى
ِ
{أَفَػرأَيػتُم ما تَ ْدعو َف ِمن د ِ
ضِّرهِ أ َْو أ ََر َادِين بَِر ْٛتٍَة َى ْل ُى َّن
اَّللِ إِ ْف أ ََر َادِينَ َّ
وف َّ
اَّللُ بِ ُ
ات ُ
َْ ْ َ ُ ْ ُ
ضٍّر َى ْل ُى َّن َكاش َف ُ
ِِ
ِ
ِ
اَّللُ َعلَْي ِو يَػتَػ َوَّك ُل الْ ُمتَػ َوّكِلُو َف} [الزمر]ٖٛ :
يب َّ
٦تُْس َك ُ
ات َر ْٛتَتو قُ ْل َح ْس َ
حسبنا إف أٚتعوا أمرىم وشركاءىم ومكرىم وكيدىم.
إف أشعلوا انر كيدىم وأوقدوا حطب غيظهم وأججوا ٢تيب بغضهم .
،،،،،،،،،،
" حسبنا هللا " وإذا كاف هللا حسبك  ...فما ٮتيفك .
فإذا كاف حسبك فقد كفاؾ وىداؾ ووقاؾ من كل شيء ٗتافو وٗتشاه .
" حسبنا هللا " نعتمد عليو ونتوكل عليو ُب حياتنا ُب أموران كلها .
" حسبنا هللا " يؤيدان يتوالان وإف خذلنا من خذؿ وتوىل عنا من ظنناه معنا أو ٯتنعنا ٦تا ٩تاؼ ،عن ترؾ
ِ
ِ َّ
ِ
ت
يب َّ
اَّللُ َال إِلَوَ إَِّال ُى َو َعلَْيو تَػ َوَّك ْل ُ
القريب والبعيد والقوي وا١تنيع والشديد والوجيو {فَإ ْف تَػ َول ْوا فَػ ُق ْل َح ْس َ
ب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظي ِم} [التوبة]ٕٜٔ :
َوُى َو َر ُّ
قل " حسيب هللا " فقد قا٢تا من ىو خَت منك ١تا ٚتعوا لو يريدوف استئصالو واستئصاؿ دعوتو ومن معو ،
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قلها وإف قيل لك  :قد ٚتعوا وخططوا ودبروا وطوروا وجهزوا ورصدوا وقرروا وحشدوا وأقاموا وأقعدوا
وىيأوا وأعدوا وأنفقوا وعقدوا وأعلنوا وأسروا وابعوا واشًتوا فقل  " :حسيب هللا "
ِ
ين} [آؿ عمراف]٘ٗ :
اَّللُ َو َّ
{ َوَم َك ُروا َوَم َكَر َّ
اَّللُ َخْيػ ُر الْ َماك ِر َ
أما ىم  :فدراسااهتم وأْتاثهم ومؤ٘ترااهتم ومؤامراهتم وتقاريرىم وجواسيسهم لن تتوقف فقلوهبم لن اهتدأ " ولن
ترضى " { َوَال يَػَزالُو َف } لكن " حسبنا هللا ونعم الوكيل تسحقهم وٕتعل جهودىم ىباء منثورا .
،،،،،،،،،
لو وّكل حفظ الدين لنا ١تا بقي منو حرؼ وال رأيت منو عينا تطرؼ لشدة مكر أعدائو وضراوة
ىجمتهم مع ضعف أىلو وانشغا٢تم عنو لكن اٟتافظ هللا فهو " حسبنا ونعم الوكيل " .
" حسبنا " فقد كفاان ولواله لزالت دوؿ وزلت أقداـ و١تا بقي ألمة دمحم أثر .
" اجتمعوا لقتل نبينا من كل قبيلة شاب فيت قوي وسيف مسلوؿ فكفاان وخرج من بُت أظهرىم رغم
أنوفهم ".
" أحاطوا بنا يوـ ا٠تندؽ وليس ٢تم ىدؼ إال إهناء الوجود لؤلرض واإلنساف اليت تتعلق ابإلسبلـ حىت
زاغت األبصار وبلغت القلوب اٟتناجر فأرسل اٟتسيب  -سبحانو – ر٭تا وجنودا من عنده وردىم
بغيظهم مل ينالوا ما جاءوا ألجلو " .
اٞتَ ْم ُع َويػُ َولُّو َف
"كنا أذلة يوـ بدر فظنوا بنا ا٢تبلؾ فقد كانوا أكثر عددا وعدة فتحقق وعد سابق { َسيُػ ْهَزُـ ْ

ُّ
الدبػَُر} [القمر. " ]ٗ٘ :

" ٛتبلت صليبية ال أوؿ ٢تا وال آخر لو توجهت ٞتباؿ الدنيا لرٔتا أزالتها من مكاهنا ١تا ٖتمل من حقد
َّ ِ
ين َك َف ُروا إِ َىل َج َهن ََّم
وحشد لكنها أرادت اإلسبلـ فكاف " حسبنا هللا ونعم الوكيل " فخابوا وخسروا { َوالذ َ
ُْ٭ت َش ُرو َف} [األنفاؿ. " ]ٖٙ :
،،،،،،،،،،،،،،،
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" اي أيها النيب حسبك هللا "
أنت عبد هللا ورسولو
اؼ عب َده وُٮت ِوفُونَ ِ َّ ِ
ٍ
ين ِم ْن ُدونِِو } [الزمر]ٖٙ :
س َّ
اَّللُ بِ َك َْ ُ َ َّ َ
ك ابلذ َ
{أَلَْي َ
حسبك هللا فجعلهم تدبَتىم تدمَتا ٢تم
وكيدىم ُب ٨تورىم
ك ُى َو ْاألَبْػتَػ ُر} [الكوثر]ٖ :
جعل{ َشانِئَ َ
كفاؾ ا١تستهزئُت
عصمك من الناس
أردوا أف ٯتكروا بك أف يثبتوؾ أو يقتلوؾ أو ٮترجوؾ
فكاف هللا حسبك أيها النيب فحبسهم عنك وصرفهم عنك وكفاؾ شرىم وانقلبوا صاغرين وأيدؾ بنصره
واب١تؤمنُت .
" حسبك هللا " فجاىد الكفار وا١تنافقُت  ،وبلغ ما نزؿ إليك من ربك  ،وال تطع الكافرين وا١تنافقُت ،
{وتَػوَّكل علَى ْ ِ
وت َو َسبِّ ْح ِْتَ ْم ِدهِ } [الفرقاف]٘ٛ :
ََ ْ َ
اٟتَ ِّي الَّذي َال ٯتَُ ُ
،،،،،،،،،،،،
" حسبنا هللا " فهو وحده الذي بيده ا١تلك وىو على كل شيء قدير  ،ىو وحده غالب على أمره ولكن
أكثر الناس ال يعلموف .
" حسبنا هللا ونعم الوكيل " فهو قوتنا وعليو اعتمادان .
ال يغران عمل وال ٮتدعنا ثناء وال يرفعنا عجب فقط عليو وحده توكلنا .
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ِ ِ
اَّللُ لَنَا ُى َو َم ْوَال َان } [التوبة]٘ٔ :
ب َّ
ىو حسبنا وإف أصابنا مكروه فػ{لَ ْن يُصيبَػنَا إَّال َما َكتَ َ
" حسبنا هللا " :
{ما ِمن دابٍَّة إَِّال ىو ِ
آخ ٌذ بِنَ ِ
اصيَتِ َها } [ىود]٘ٙ :
َ ْ َ
َُ
وما توفيقنا إال بو عليو توكلنا
اَّللُ لِ ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ْد ًرا} [الطبلؽ]ٖ :
{ َابلِ ُغ أ َْم ِرهِ قَ ْد َج َع َل َّ
{ َوإِلَْي ِو يػُْر َج ُع ْاأل َْم ُر ُكلُّوُ } [ىود]ٕٖٔ :
اٟتكْم وىو أَسرع ْ ِ
ُت } [األنعاـ]ٕٙ :
{ لَوُ ُْ ُ َ ُ َ ْ َ ُ
اٟتَاسبِ َ
ك َوكِ ًيبل } [اإلسراء]ٙ٘ :
{ َوَك َفى بَِربِّ َ
،،،،،،،،،،،،،،،،
" اٟتسيب "سبحانو وتعاىل
اٟتسيب  :أي الكاُب الذي يكفيك ما أ٫تك ويكفيك حاجتك .
اٟتسيب الذي يكفي خلقو كلهم .
صاهُ َّ
اٟتسيب الذي ٭تفظ أعماؿ ا٠تلق كلهم وإف نسوىا وإف مرت عليها السنوف فعملهم {أ ْ
َح َ
اَّللُ
َونَ ُسوهُ } [اجملادلة]ٙ :
" اٟتسيب " الذي كفاؾ ُب بطن أمك وكفاؾ رضيعا ُب حضن والدتك وكفاؾ طفبل ُب كفالة والدؾ
وكفاؾ شاابً ُب عنفواف ٘تردؾ وكفاؾ رجبل عند كرب مسؤوليتك وكفاؾ كهبل عند ضعف قوتك وكفاؾ
شيخا مسنا كبَتا عند ذىاب ٝتعك وبصرؾ وذاكرتك .
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" اٟتسيب " الذي كفاؾ شراً كنت تتوجس منو وعدوا كنت ترقبو وابتبلء كنت ٖتذره ومصيبة كنت
تتوقعها .
" اٟتسيب " يكفيك رزقك ولن يرزقك غَته ولن ٯتنع عنك رزقو أحد من خلقو ولن ٗترج من ىذه الدنيا
حىت تستوُب رزقك ولو بقي لك شربة لب ألحياؾ لتشرهبا .
" اٟتسيب " حسبك وحسيب كل مؤمن بل وكل نفس فبل ٕتزع إف فاتك ما ٖتب وال تبطر إذا أاتؾ ما
تريد ولو اٚتعوا على بغضك واٟتسيب سبحانو راض عنك فإف إٚتاعهم ابطل ومردود عليهم .
فحسبك هللا الذي إذا أعطاؾ أذىلك وإذا توالؾ أكرمك  ،يسمع شكواؾ ويعلم ضرؾ ويدري ْتالك
حسبك هللا تفضبل دوف أي كوف لك حق عليو
حسبك هللا رٛتة وكرما وفضبل
حسبك هللا ولو أوكلك لنفسك أو ١تثلك طرفة عُت لضللت الطريق وسلكت مسالك الردى
اعبُ ْدهُ َوتَػ َوَّك ْل َعلَْي ِو} [ىود]ٕٖٔ :
{فَ ْ

أتمالت :
 ما من قوي ُب ا١تخلوقات إال وىناؾ أقوى منو وكم من دولة قامت على أنقاض دولة  ،وسلطافوؿ لَوُ ُك ْن فَػيَ ُكو ُف} [آؿ عمراف. ]ٗٚ :
ضى أ َْمًرا فَِإَّ٪تَا يَػ ُق ُ
هللا فوؽ كل سلطاف {إِ َذا قَ َ
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 من يكفيك من ا٠تلق اليوـ قد ال يكفيك غدا وقد يكفيك دىرا ويغيب أو يغيّب أحوج ماتكوف إليو  ،أو قد يكفيك بعض حاجتك ويعجز عن أكثرىا فلن يكفيك كفاية كاملة إال
خالقك ورازقك { َوَك َفى ِاب ََّّللِ َوكِ ًيبل} [النساء]ٛٔ :
 خاب ظنك فيمن أحسنت بو الظن  ،وخسر رىانك فيمن تعشمت فيو الوفاء واألمر أنكتعلقت ٔتخلوؽ وتركت َمن نواصي ا٠تلق بيده .

 األمة بقواهتا وعددىا وعداهتا وطو٢تا وعرضها وإمكااناهتا ١تا تقوت بغَتىا واستأسدت على بعضهاوراىنت على قواهتا صارت أضعف ما تكوف ألف أساس قواهتا ىو توكلها على رهبا و٘تسكها
بدينها .
 أف يكوف حسبك وكافيك هللا ال يعٍت أال يبتليك فقد يقع لك ما ظاىره ا١تصيبة وحقيقتواالختبار واالصطفاء والتطهَت واإلجتباء ورفع الدرجات لتعود إليو كامبل مكمبل .

" فادعوه هبا " :
 ال تقلق على رزؽ مل أيت أو ٗتاؼ من ىم مل ينزؿ توكل واعتمد على هللا ولن أيتيك إال ما كتبلك ولن يقع إال ما قدر لك .
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 قيامك أبمر هللا وحفاظك على طاعتو واتباعك لنبيو ليس اختيارا بل ىو عبودية هلل عليك حقفكيف تريده أف يكفيك ومل تقم ْتقو .
 هللا حسبك وكافيك فبل تطلب رزقو ٔتعصية وال تطلب حفظو لك وأنت تصر على معصيتووٕتاىر ٔتحاربتو .
 " اللهم لك أسلمنا ،وبك آمنا ،وعليك توكلنا ،وإليك أنبنا ،وبك خاصمنا ،وإليك حاكمنا،فاغفر لنا ما قدمنا وما أخران ،وما أسرران وما أعلنا ،وما أنت أعلم بو منا ،أنت ا١تقدـ وأنت
ا١تؤخر وأنت إ٢تنا ال إلو إال أنت ".
 " اللهم اقسم لنا من خشيتك ما ٭توؿ بيننا وبُت معاصيك ،ومن طاعتك ما تبلغنا بو جنتك،ومن اليقُت ما اهتوف بو علينا مصيبات الدنيا ،ومتعنا أبٝتاعنا ،وأبصاران ،وقوتنا ما حييتنا ،واجعلو
الوارث منا ،واجعل أثران على من ظلمنا ،وانصران على من عاداان ،وال ٕتعل مصيبتنا ُب ديننا،
وال ٕتعل الدنيا أكرب ٫تنا ،وال مبلغ علمنا ،وال تسلط علينا من ال يرٛتنا " .
 " -اي حي اي قيوـ برٛتتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلو وال تكلنا إىل أنفسنا طرفة عُت" .
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