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 بسم هللا الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا  الفاضالت، إليكم ناأخوات

الفاضلة أناهيد السميري حفظها هللا، وفّق هللا بعض األخوات 

ونسأل هللا أن وسمحت لهّن األستاذة بنشرها، لتفريغها، 

 (ِعـْلـٌم ُيـْنـَتـَفــُع بِــهِ )، وهي تنزل في مدونة ينفع بها

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة  -

حفظها هللا، أما الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة 

دروس األستاذة شذرات من )في شبكة مسلمات قسم 

 (أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم  -

من الخطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن هللا وحده، وما ظهر 

 ..لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان، ونستغفر هللا

 .وهللا الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .يدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على س

 :هذا هو لقاؤنا الثاين يف موضوعنا

 (ولياٍل عشر)

ونريد  ,لنا أبدانناحتم   ,وجل   أننا يف رحلة إىل اهلل عز   :وأمس خالل اللقاء قررنا جمموعة من املفاهيم كان أهم مفهوم اتفقنا عليه
وكل واحد  ,وهو قلبك ا, فأنت عندك راحلة وهي بدنك وعندك جوهر تريد أن توصله سليم  إىل اهلل تعاىل بقلب سليمل أن نص  

 هل قلبه خيدم بدنه ؟ أم بدنه خيدم قلبه ؟  : ر هذه الصورة من أجل أن يعرففينا يتصو  

 .هل راحلته ختدم اجلوهر الذي حيملها أم اجلوهر هو الذي خيدم الراحلة ؟ وهذا  كل واحد له حالته اليت ختصه مبعىن 

 .خادم لهما دور البدن للقلب؟ , اا ووهبك بدن  قلب   وجل   ا وهبك اهلل عز  مل  

 االبدن يسمع لكي ميتلئ القلب نور  ف 
 العني ترى لكي ميتلئ القلب نور او  
 ور ايتكلم ويذكر لكي ميتلئ القلب نواللسان  

نه , وإذا عصى ببدنه نُك َت له يف قلبه نكتة بيضاءإذا أطاع ببد أبداننا؛: عها يف قلوبنا وسيلتها فالنقطة البيضاء اليت نريد أن نض
 . نُك َت له يف قلبه نكتة سوداء

هو الذي  ,فه, وجدته يسري وراحلته على ظهرهمجل أو خال, ه راحلة من البهائم يركب عليهاعند الو رأيت شخص   مؤكدأنت 
أي واحد  ألن   هذا أمٌر خمالٌف للعقل؛ وسرتى أن  ! ماذا ستقول عليه؟ ستتعجب !ه هي اليت حتملهحيمل راحلته وليست راحلت

 .هاا يشرتي الراحلة هي اليت ستحمله وليس هو الذي سيحملعنده عقل البد أن يعرف أنه مل  

ا هلم أبدان   وجل   مث ينشئ اهلل عز   ,قبورهم تنتهي أبداهنم ا الناس يدخلون, مل  تأيت حلظة ستتبدل راحلتكراحلة وسفبدنك هو ال
 ., يسمع ما مل يكن يستطع أن يسمعه أوال  ا  صبح بصره حديد, يُ جديدة, هلا صفات مل تكن أوال  

 .لذي يبقى ما دام أن البدن سيتغري؟ القلب, روحك هي اليت تبقىما ا
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نصل إلى ربنا ومعنا قلب نقطع فيها األيام والليايل لكي  ,لقلبك, والرحلة هذه الطويلة اليت نسري فيها اأتى بدنك خادم  فإذن 

 .    چ ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃچ  سليم

 ما دليل سالمة القلب؟

 :ي الكالم جيدا  تقويل لكي تبدئ

 دليل سالمة األذن السمع 
 ودليل سالمة العني البصر 
 ودليل سالمة اليد البطش 
 ودليل سالمة القدم السري 
 ودليل سالمة اللسان الكالم 
 .الشعورإذن ودليل سالمة القلب ؟  

ا يضعف البصر, ولو نا لو كان البصر مريض  , ألنكم تعرفون هذا الشيء يف حواس  وإما مريضالذي قلبه ال يشعر إما قلبه ميت 
 .بالغيبيات ملا ميرض القلب يقل إحساسهو , إحساسها األعضاء يقل   ,ا مترضمل  , إذن ندك زكام تفقدي حاسة الذوق والشمع

ألنه ؛ , فقط ما تشعر به الراحلةض ال يشعر إال مبا يشعر به البدنوالقلب امليت أو املري ,يعين القلب احلي يشعر باألخبار الغيبية
إمنا حيس فقط مبا , عليه, فصار ال حيس باحلقائق الغيبيةلب حيمل بدنه , قته على ظهرهإنسان حيمل داب   :أصبح كتلك الصورة

 .حيس به البدن

 متى يكون القلب حياً ؟: خرجنا بنتيجة بعد ذلك

 . ن والشعور بالغيبيات وظيفة القلبالشعور بالماديات وظيفة البد ألن   إذا شعر بالغيبيات وليس الماديات؛

ٱ  ٻ  ٻ  چ , لكن أنت ممدوح مباذا ؟ باملاديات يشرتك فيه كل الناسور , الشعالشعور باملادياتا بأنت لست ممدوح  

 .      چڀ  ٺ  ٺ چ  أهم وصف  چڀ  چ   ملن ؟  چٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   

                                                             
 [98:الشعراء]  
 [3- :البقرة]  
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 .تؤمن بالغيب, احي   كنتإذا   :هذا وصفك

ه على خلقه ت  ن  م   ن  ان م  اهلل العظيم املن   أن  : , وكنا أمس اتفقنا اهلل العظيم  مباشرة إىلعقلك ينتقل  الغيب كلمة أول ما تسمعني
 .ه سبق فضله طلبكت  ن  ن م  م   :أي مّنان وملا تسمعني  .ب هلم أسباب زيادة اإلميانأن سب  

ما معىن املّنان؟  .ةهو سبحانه وتعاىل ابتدأنا باملن  !! يا ليت ربنا يعط نا عشر أيام جنتهد فيها ونعمل: أحد تأمل فقال ال يوجد 
 أين املّنة ؟  .الذي يعطي النوال قبل السؤال

يشرح , يقرهبم إىل أعماهلم: ا من الدنيا دون أن يطلبوا, مثال  يعطيهم عطاي:  في الدنيا .منته يف الدنيا ويف اآلخرة 
 .صدور الناس هلم ليشغلوهم

 .من أمر خارج عن قدرته متام ا ب هلم أسباب زيادة اإلميانأن يسب   ,دليل رضاه, املّنة اخلاصة على أوليائه 

 : وأسباب زيادة اإليمان للخلق نوعان 

 .علينا بأسباب يزيد هبا إمياننا كلنا نشرتك يف أن اهلل تعاىل منّ   عشر ذي احلجة؛ : مثل ,نوع كلنا نشرتك فيه . 
ا اآلذان وكل يوم تقوم مبكر  جيعلك جارا  للمسجد فكل يوم تسمع : مثال  ب تزيد إمياننا ختص كل واحد فينا, وهناك أسبا . 

 فهو الذي مين   ,ته ليحفظ عليك قلبكن  ن م  , م  ؛ ألن صوت املؤذن يف أذنكاللصلوات وكل يوم تصلي الفجر حاضر  
ظ فتدخل يف األسبوع بيتك مرتني ميّن عليك بأن تكون جارتك ممن حيف  .  ميان اليت ختصك أو تعّم الناسبأسباب اإل

تاج األمر إال أن خل أي مكان فيه خري وعلم حبيث أنه ال حيإ.. املندوبية أو مدرسة التحفيظ  عةظك أو جريانك مجاحتف  
 .فهذه منن ختص الناس, تعزمي وتتقدمي

 .ا مثل عشر ذي احلجة, رمضان, يوم اجلمعة, هذه منن ختّص أولياءه, عامة يف كل األولياءأيض   وهناك منن عامة على أوليائه

 .من ينتفع منها يزيد إميانه ألن  ما وجه أهنا مّنة ؟ 

 ماذا يجب أن يكون في قلبك؟أيام األسبوع,  , هذا اليوم خريغدا  حنن مقبلني على اجلمعة: ال  فمث

 . , هذا يوم ساعاته مباركة , هذا هنار فيه صالة مشهودة , إىل آخر ما تعرف عن يوم اجلمعة هذا يوم حيبه اهلل

عل أفعاال  وتف ,, كل أسبوع فيه يوم ختلو بربكمن مّنة اهلل تعاىل على املسلمني, وأنه أنه عظيم ؟ماذا تشعر تجاه يوم الجمعة
ن واملسلمون مشرتكون رجاال ونساء, نساء معذورات كلنا مشرتكو   ,ألن أشهر فعل نقوم به يوم اجلمعة. يطاب ق فيها لسانك قلبك
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صلى اهلل الصالة على الرسول : فتجدي أن يوم اجلمعة شعاره  ,صلى اهلل عليه وسلم, الصالة على الرسول أو غري معذورات
عل يدل على أنك مؤمن باهلل تعاىل, قابل لشريعته سبحانه وتعاىل, فصلى اهلل عليه وسلم والصالة على الرسول  ,عليه وسلم

مجعت الثالثة اهلل عليه وسلم صلى , فالصالة على الرسول صلى اهلل عليه وسلمراٍض عن نبيه  ,, راٍض بدينهراٍض عن اهلل تعاىل
صلى اهلل عليه وسلم  , فلما تصلي على الرسول(رسوال صلى اهلل عليه وسلم رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا ومبحمد) :أمور
 .ول وأنه جاء باحلق وأن ما معه حقيا رب اثن  عليه وأنا مؤمن أنه من عندك رس: تقول

 . يزيد إميانه  إذا واطأ اللسان القلب خيرج بأي نتيجة ؟ عليه وسلمصلى اهلل انظري كيف الصالة على الرسول 

, هذه وهي عبادة التعظيم هلذه املواسم ؛مة ملا ُتقبل علينا مواسم الطاعةفنحن أول األمر البد أن تعرف أن هناك عبادة مه
, تشعر مبنة اهلل تعاىل أن أعطاك فرصة تتضاعف فيها احلسنات ومتحى فيها اء على اهلل تعاىل والشعور مبنتهالعبادة عبادة الثن

هل تعرف لماذا  .مرت أن تستخدمها فيهوتستخدم الراحلة فيما أُ  ,وجيتمع اللسان مع القلب فيعّّب عن صدق إميانه ,السيئات
 بدنك موجود ؟ 

 إن كان لسانا لذكره 
 ونية والتفكرياته الشرعية والكوإن كانت عينان فللنظر يف آ 
 يتصل به وإن كانت أذنان لسماع احلق وما 
  يديه والذل له سبحانه وتعاىلوإن كانت يدان فلرفعها بني 
 (اخل....زيارة مريض , الصالة , )وإن كانت قدمان فللسعي إىل رضاه  
 كامل من أجل أن يُنار قلب حتملهوأنت بدن   

فهذا البدن وهبنا اهلل  ,ياته الكونية وآياته الشرعية نقطة بيضاء يف قلبكفإن ذكرك بلسانك نقطة بيضاء يف فؤادك , نظرك إىل آ
 .ق إال من وفقه اهلل تعاىل, وما يُوف  نصل بقلوبنا وهي سليمة إىل ربنا تعاىل إياه بكل قدراته من أجل أن

 اهلل ه  ق  ف   و   ن  ق م  ف  و  الم  

 . ر له بدنه يسخ   وجل   , اهلل عز  يكون قلبه صادقا  يف إرادة احلق, صادقا  يريد رضا اهلل وهذا املوفق هو من

قم, هذا وقت :  بدنك يف الثلث األخري من الليل, تفتح عينيك وقلبك يقول لبدنكولذلك انظر ملا تصري معركة بينك وبني
, ملا تقوم أول يوم ينفعك قيامك ل مث تقاومه وتقاومه وتقومنك يكسفبد !؟, قم كيف ينام يف هذا الوقت من له حاجةنزول اإلله



 

 
6 

 

 هـ72/11/1141

سنتني, ثالثة, أربعة, عشرة, مث ما , ويبقى اجلهاد, إىل أن تستمر سنة؟ يقوى قلبك على بدنك أول يوم, ثاين يوم ماذا حيصل
ساعة, يف سفر يف حضر  , ملا تكّب يف السن ماذا جتد؟ جتد نفسك تقوم الليل بدونيصبح البدن عبد القلبخييب من جاهد, 

 .ما  للقلب, مشى على الطريق املستقيمأن البدن أصبح خاد: العلة  جُمهد, أي شيء تقوم الليل؛

تعب تعب إىل أن جتد بدنك خادما  لقلبك يصوم مباشرة إىل أن : تصوم وتصوم وترتك هوى نفسك وترتك بدنك الذي يقول 
 .بقراءة القرآن بذكر اهللبالصيام بالقيام  تستمتع بالعبادةتصل إىل أن 

َمن سّيد َمن ؟ ألنك ما ُوهبت هذا الذي سترتكه : , ملا نرى  لما تنتهي المعركة بين بين القلب والبدن لكن أين االستمتاع ؟
وهذا لو صار يف مواقف يف احلياة  ,أن يكون اخلادم هو السيد ويلقي عليك أوامره فليس معقوال   ,إال من أجل أن خيدمك هنا

فكيف ملا يكون البدن هو  !اهذا الشيء ما حتتمله أبد   ,أصبحت جتده قد ألقى عليك األوامرو دك مسَتخدم حتت يدك وعن
ماذا  ,العالقة كما متسكي بشعرك وتقصيه هذا بدنك ستنقطع معه !؟اخلادم والقلب هو السيد والبدن هو الذي يأمر وينهى

يدخل اإلنسان قّبه يبقى جوهره الذي هو روحه ويذهب البدن يأكله الدود مث , يصري يف اجلزء الذي رميتيه؟ ال توجد عالقة
 تأيت النفخة مث ,فتنبت األبدان كما ينبت النبات ,ا كميّن الرجالمطر   وجل   وهذا موقف القيامة ميطر اهلل عز   ,يقوم الناس إىل رهبم

, ختلد ما أت, نشأت نشأة أخرى وهلا قوة أخرى, هلا قوة اخللودباألبدان لكن األبدان اليت نش ؟ تلتقي األرواحالثانية ماذا حيصل
 .تسمع ما مل تكن تسمعه ترى ما مل تكن تراه  ,ال حيصل هذا كله ,ما تذهب أعضاؤها ,تفىن

، هذه الروح إما زّكيتها وإما من الذي يبقى؟ القلب ,إذن هذا بدنك مثل قطعة الشعر مثل األظافر إذا خرج منك ال حتس به

 . چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ . ها دّسيت

 هي العبد ويصري , وليس يدسيها وخيبيها وتصري, البدن خادم هلذه النفس(لقلبل) جيعل البدن خادم هلذه الروح كيف يزكيها ؟
 .البدن هو السيد

 ,بعدما ننتهي من صالة الفجر تأيت األذكارحنن نقوم يف الفجر ونصلي نفرتض أنا نصلي الفجر مث : دعونا نعمل عملية مراجعة 
 !, تأيت علينا مراحل مثل هذهليت حيرك هبا لسانه لقول األذكاريف مكانه لكن ليس عنده القوة القلبية ا اجيد اإلنسان بدنه جالس  

ن يغلبين وال أقول , حىت إين مستيقظة لست نائمة لكن هلذه الدرجة البدن استطاع أ؟ البدن يسيطر عليناما الذي يسيطر علينا

                                                             
 [8-7:الشمس]  
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ألنه ستأتي اللحظة الذي يسكر فيها العقل وال يبقى إال الذي  ؛أن تمرنه البد   ,أحس أن اللسان ثقيل ,األذكار بلساين
 :ا ولذلك يتداول السلف دائم   ,تذهب العقول ويبقى الشيء الذي مرنته عليه ،مرنته عليه

 (من عاش على شيء مات عليه)

أن  وجل   نسأل اهلل عز   ظيم الذي ال ينفع فيه أحٌد أحدا ,ال اهلل يف ذلك املوقف العإله إأنت مترّنه لكي تسهل عليك كلمة ال 
 . لنا اخلتام وينفعنا هبذه الكلماتنكون من أهلها وحُيسن 

لكن سنقوهلا أكثر ملا  -وحنن نقوهلا- وجل   , ومن أعظم الكلمات اليت سنقوهلا بإذن اهلل عز  نبذل واهلل تعاىل هو املوفق :املقصود 
 أكثر كلمة نقوهلا  ,ما بيننا وبينها إال ليلة أو ليلتان ,تدخل علينا العشر

 (التكبري)

 .لتعظيم اهللفهي فرصتنا يف هذه األيام 

 .بذكرهكيف يأيت التعظيم ؟ 

 .هنكّب  أي ذكر نقول ؟ 

ه كما تعلمون العمل املشرتك بني كل الناس يف هذه ألن   ؛نقول هذه الكلمة مع اللسان وقتماأن يتواطأ القلب املطلوب ؟  ما
, لكن غريهم سيبقى لكن خيتلف ألهنم سيلبون وسيكّبون, حىت احلجاج أحب األعمال إليهم كثره ذكره ,األيام هو الذكر

 .هم يشرتكون معنا يف التكبري لكن تدخل عليهم أمور أخرى  ,التكبري هو شعارهم

وكونك ما , عليك األيام العشر كونك يف إجازة انتبه ال ختتلط عليك األمور, ال تأت  : اتفقنا ونّبهنا بعضنا بعضا  كنا أمس
 .القات بالناس ويدخل عليك التشويش, ابذل جهدك, تدخل عليك الععندك ارتباطات

 أنت مسافر إىل اهلل عز   ,باحملافظة على الزمن, عليك بنائنا, هبذه الصورة وأشدأأيام اختبارات انظري كيف نفعل يف  ماذا تفعل ؟
 .تريد أن حتافظ على أيامك ولياليك اوالبد أن تعرف أنك إذا كنت حق   ,والطريق الذي تقطعه هو األيام والليايل ,وجل  

: وتقول يف العشر , فأنت تأيتأنت خمتّب بأن الناس حيكون لك مشاكلهم مثال   ,وعندك نوع معني من االختبار واالمتحان
ّب يف هذه املسألة ال أحد يكلمك باهلاتف وال ختَ , فتُ سأقفل كل شيء, سأقفل هواتفي, سأقفل كل شيء ألحافظ على نفسي



 

 
8 

 

 هـ72/11/1141

هر لربك أن , ماذا تفعل ؟ اظله من هنا يأتيك من املكان اآلخر, ممكن تقفنفس االختبار! فتأيت جارتك تدق الباب, أي شيء
 .احفظ يل األيام والليايل, املوفق هو من وفقه اهلل تعاىلخّفف عين يارب, ادفع عين يارب, 

هي البالءات اليت تشغلك عن دينك, هي هذه املصيبة يف  بتلى ببالءات لكن أعظم البالءاتكل واحد مّنا عنده ابتالءات يُ 
قد فازوا وسبقوا وهو معّطل,  القومكله فيه عوض إال ملا يأيت اإلنسان وجيد   ,املصيبة يف الدنيا ختسر كذا ينقص عنك كذا. الدين

 !ما انتفع

؟ من يضمن من أين لنا قلب, ألجل هذه السنة سأحلقه السنة القادمة, ليس ألجل املوت فقط وال تقل لنفسك ما مل أحلقه يف 
السنة معناه أنت ملا ختسر   !عناها أن جتد قلبك السنة القادمة؟السنة مقلبك هذه ؟ من قال أنك ملا ختسر لنا قلبنا أن ال يتقلب

 .يت بعدها أضعف ولست أقوىفتأيت السنة ال ,زاد قوي كان سيزيد إميانك ذهب

 .الذكر: هو  وم به باإلضافة إىل بقية األعمالنقعلى اإلطالق سيكون أهم عمل كيف سنفكر يف هذه األيام ؟ 

 .ذكر الذي يواطئ فيه القلب اللسانالأي ذكر نريد ؟ 

 .تعظيما له سبحانه وتعالى( اهلل أكبر)وأنت تقول  ايعني يكون قلبك حاضرً 

تقول اهلل أكّب كأنك ماذا يعين أنت ملا  ،(اهلل أكبر)سنقضي الوقت الباقي يف مناقشة هذا االسم العظيم الذي يتضمن كلمة 
 ؟تقول

 .أنا اعتقد أن اهلل هو الكبري, فهو الكبري إطالق ا 
 .إطالق افهو العظيم , أعتقد أن اهلل هو العظيم 

, ماذا تفعل بقلبك ملا حزانباأل ومليء مالباآل باهلموم ومليء الدنيا وقلبك مليءهنا يف  تعيشملا  كأن: كنا أمس تناقشنا   
 على العشر؟  تدخل

 (!.اهلل أكبر)كلها   لهاوقل  ,وكل شيمهومك وآالمك وأحزانك وخماوفك  ،خرج الذي في قلبكأ

, انظروا , تريد أن متد يدك ال تستطيع  تأخذه, متعلق وتريد هذا وبعيديبعدكأن خائف من هذا , خيرجكأن خائف من هذا 
مل , وأنت خيرب من هناو وتصلح من هنا  فيه نقص,وهذا بيتنا , , وهذا ولدنا مل يهتد , وهذا زوجنا مل يهتد  ياة حولناهكذا احل
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هلل ، وقلوبهم كلهم بين هؤالء كلهم يملكهم ا :تقول بعد هذا كلها نقص وراء نقص, ألجل أن , الدنيا البد هكذالدنيا تفهم
 .حهم إنما يكون بالتوجه إلى اهلل، وصاليدي اهلل

 

 ما معنى تكبير اهلل ؟

 من كل وأكّب ,تعتقد أنه أكّب من كل هذه اهلموم اليت تعيشها يعين أن اهلل تكبري اهلل ليس كلمة تقوهلا فقط بلسانك, تكبري
لكن كلما زاد  باهلموم تثقل قلوهبم؛ يشعروا ملا مبشاعر اآلالم إال , ألن الناس ال يكتئبون وال يشعروناليت ختافهاهذه املخاوف 

  .ضئيلة ال قيمة هلا.. أصبحت اهلموم ضئيلة ,تعظيم اهلل يف قلوهبم

فتظل لك حنن لسنا ذاهبني,  يقولون ذين جتدهم هناك يوصلوك, ملا وصلتا مع اجلماعة التذهب إىل مكان وكنت متفق   مثال  ف
أن أذهب أكلم وأكلم وآيت ؟ ليس التصرف السليم التصرف السليمما هو  ؟ماذا أعمل اآلن! من يرجعين؟ طوال الوقت قلق

 .عتماد أنك ترجعين, الثقة كلها بكه أنت يارب أتيت يب عليك االأن   :, التصرف السليم وقت هذه األزمةهبذا

 .ب، في األزمة تكلم عن رب األسباباألسبافي األزمة ال تتكلم عن 

 ؛, حنن ال ننكر األسبابرب األسباب أن يهبك األسباب اسألاهلل هو األول قبل كل األسباب؟ إذن  , أليسأكلتنا األسباب
 .رهبا أن يعطيك  لكن نقول من رهبا؟ من مدبرها؟ من معطيها؟ إذن اسأل

أنت ال  اإذ    چپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :معىن ألن تقول, وإال ال يوجد وهكذا مّرن نفسك هبذه الطريقة
ن ركين الشديد الذي ما أ, مفزعي الذي أفزع إليه وأصمد إليه, ألن الصمد معناها مفزعي, سيدي وموالي , تفهم ما تقول

 !.طريقة معناه أنت ال تفهم ما تقول, إذا مل تتصرف هبذه ال األمور إال أول فزع لهتضيق يب

مث نّدعي أننا قمنا بأعمال صاحلة, وكل واحد فينا يفعل ما يف أذهاننا  ان واضح  نا ال نقول كالم بألسنتنا وال يكأن املقصود

ڻ  ڻ  چ لكن أنت يف وسعك أن جتاهد نفسك .   چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  يستطيع, يفعل قدر استطاعته

 . چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ

                                                             
 [ - :اإلخالص]  
 [92 :البقرة]  



 

 
11 

 

 هـ72/11/1141

  :هذه حتتها تفاصيل (آمنا)لرزاق مث ال خيتّب يف هذه الدعوى, واحد يقول أنا آمنت أن الرزق عند اهلل وأنه هو اكيف؟ كيف 

 ن اهلل عظيم منا أآ 
 آمنا أن اهلل لطيف 
 آمنا أن اهلل كرمي 
 آمنا أنه رزاق 

 .ال متر هكذاالدنيا ؟ اختبار , كل أمساؤه وصفاته,  كل هذه بالتفصيل ماذا يقابلها 

ن أن ملا تقول اهلل أكّب, سبحان اهلل, احلمد هلل؛ تكُ من أجل  ,اجب واملطلوب أن تعرف من هو اهللالو ؟ الواجب واملطلوب فما
 .در ما نستطيع يطابق لساننا قلبنانريد بق ,, يعين ال نريد عامل فاهمطيعبقدر ما تست ا ماذا تقولفامه  

سانه هل ينفعه الذي يف لسانه شيء يف قلبه من احلقائق اليت يقوهلا بلمن يقول بلسانه وال يوجد شيء يف وجدانه, ال يوجد 

گ  گ  گ   چ  :, مجلة واحدة قالوهاهذه حقيقة  , چگ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  چ  :؟ تذكروا أوائل سورة املنافقون فقط

 :, اجلواب يف مجلتني چڳ  ڳڳ  

 .   چڳ  ڱ       ڱ     ڱ  چ ما جواب هذه احلقيقة ؟ ( رسول اهلل: )على احلقيقة  :أوال

كاذبون يف ماذا؟ يف احلقيقة اليت قالوها أم يف   چڱ  ں  ں     ڻ  ڻ چوما جواب نشهد؟  :ثانيا
قوهلم  بني يفاذ, لكن كرسوله , اهلل يعلم أنهن يف  قلوبنا نشهد أنك رسول اهللالشهادة اليت قالوها ؟ يعين يف كوهنم يقولون حن

, فشيء خطري أن نقول بألستنا ما ال نبحث عنه يف قلوبنا , شيء خطري أننا ال نفتش , ليس كل مرة قلوبنا تشعر هبذه احلقيقة
 .ه, فرصتنا أن نفرغ فنواطئ ألسنتنا بقلوبنا وحنن نكّب  ؛ لكن العشر القادمة فرصتنانستطيع أن نواطىء قلوبنا بألسنتنا

نستطيع  لكن قدر ما نستطيع نبسطه والذي. العظيم الكبيرمعىن اسم اهلل  ي إن شاء اهلل يف بيان ولذلك سنقضي الوقت الباق
 ..ربنا .ا, والذي ال نستطيع أن نأخذه إن شاء اهلل تأيت لقاءات ونسمع عنه دائم  أن نأخذه اآلن خري وبركة

                                                                                                                                                                              
 [ - :العنكبوت]  
 [ :املنافقون]  
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أن األمر هو تسميع يف  نعرف من ربنا؟ وال تظناذا بذلنا من جهد لكي فم (؟من ربك)يب يف األخري سؤال حنن نعيش لكي جنُ 
كي تعرف معىن ريب اهلل, وتعيش كل املواقف وتتيقن, كل احلياة ل  أنت تعيش !ريب اهلل وينتهي األمر فتجيب؟ املدارس من ربك

 .من هو ربك كل هذه املواقف تعريف  , تعيشهنا لطفه, وهنا رمحته, وهنا عظمته, وهنا جّبه, وهنا سرته تعيش

 .، والذي يعرف من هو اهلل قد انتفع بقليل معارفهمن هو اهلل ال قيمة لجميع معارفهذي ال يعرف ال

سوله كل , وأنزل على ر , عّرف نفسه يف الفاحتة إمجاال  من مقاصدنا ا, البد أن يصري واحد  بد أن يقع يف قلوبنا شوق ملعرفتهال

ڭ  ڭ  ۇ   چ :يقرأ آية مثل آية احلشر ويسمع فيها , فكيف يكون يف قلب العبد ملاالقرآن لكي تعرفه تفصيال

ويسكن يف ليله وهناره  !يسمع هذه األمساء كلها ما يعرف معانيها    چۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈٴۇ 
   .مباشرة جيري من أجل إصالحهايف مقابل أول ما يتحرك حاجة لبدنه  !اوال يشعر أن هناك شيء ينقصه حق  

 :اللقاء على كل حال لو خرجنا اآلن من

 بالشعور حباجتنا الشديدة ملعرفة اهلل 
 ك ويشعر البد أن يعرف اهللويتحر   لكي يصري فيه روح هذا وأن القلب 

 لو خرجنا بهذا خرجنا بخير وبركة

 

 :هذا االسم الذي هو, نريد أن نعرف , ميكن حتميله من أي موقعه األسماء للشيخ عبدالرزاق البدرفق من كتابنقرأ 

 العظيمالكبري 

ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  چ  :يف سورة لقمان وجلّ  قال اهلل عزّ  :من أسمائه الكبير الدليل على أن  

 چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ   
 .ق وكل ما يدعونه من دونه الباطلاهلل هو احل 

                                                             
 [3 :احلشر]  
 [33:لقمان]   
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ا الكبري ودونه يعين كل هؤالء الذين حولنا الذين حنبهم حب   ؟ اهلل هو, ما معىن دونهإذن نفوسنا تعرف اهلل, وتعرف أن حولنا دونه
ما معىن باطل؟ يعين اهلل هو احلق, وكل أحد . ؟ حق أو باطل؟ باطلاهلل, ماذا يكونون, كلهم دون اا كبري  مهم تعظيم  ا أو نعظ  مج  

   .غريه باطل مهما ظننت

عند سني أو صاد أو  , أنت اآلن عندك مصاحلقولوا يل ما املعىن ر لنا معىن الكبري,, ألن هذه ستيس  دعونا نفهم هذه بالذات
ي سيأذن لك بأخذها؟ اهلل عزوجل, يعين هذا الشخص , احلقيقة من الذاملصاحل حمبوسة وراء هذا اإلنسان, هذه عني من الناس

 .ماذا يعتّب؟ باطل, من احلق؟ اهلل

وَاعْلَمْ أَنَّ األُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ )): ضي اهلل عنهما البن عباس ر   صلى اهلل عليه وسلمهذا الكالم قاله النيب 

الذي   (( اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ

فإذا احنبست  ورائهم حاجاتك ال يراهم,  يرى من؟ يرى اهلل؛ الذين حيبسونيقوي شعوره هبذه احلقيقة يرى الناس الذين أمامك و 
الذي واالختبار ه للحق, , يتوج  , ال يتوجه للباطلوجل   , يتوجه بقلبه هلل عز  اء أحد ما يتوجه هذا بقلبه للناسحاجة العبد ور 

شكله يف الظاهر حمبوس وراء الناس, لكن , مصاحلك, ما يشرح صدرك, ما حتتاجه االختبار الذي نعيش فيه أن   ؟نعيش فيه
 .؟ بيد اهللحقيقة املسألة من ميلكها

, فال ه قلبك لغريه وامتأل قلبك بغريه أصبح هذا باطال  فإذا توج    چڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ      ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦچ 

 . چڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ    چ , مه, ال تعظ  تتعلق به

ڃ  چ , كلهم من دونه باطل نقواهم, ينسو  ن, يفقدون, يعطشو ن, جيوعو ن, ميوتو باطل, كلهم ميرضون من دونهكل هؤالء ف

ناك ه , وقت ما يصبححلقيقة هذه وقت املواقف واألحداثستظهر ا ؛, فإذا امتأل قلبك بذلك  چڃ  ڃ  ڃ         چ    
إال بأمره فال  طيتع  ست إال بأمره وال أُ ب  ولك حق وهذا مينعه, يعين حىت احلقوق املعنوية ما حُ , زحام ولك مصلحة وهذا حيبسها

إذا زاد اإلميان أصبح الناس هؤالء كأهنم شفافني وتعرف  , هذه احلياة خمتّب هبذه احلقائق, أنت ماشي يفيلتفت قلبك لغريه
  .من ورائهماحلقيقة 

                                                             
 .صحيح (2 1 /باب حديث حنظلة/كتاب صفة القيامة/الرتمذي)  
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فلما تقف عند أحد يقول   ,اهلل من ورائه, هو األول واآلخر , وحقيقة األمر أنصورته كأنه هو الذي يف يده األمرهذا يقال 
, لكن ن من دون اهلل, الذين هم الباطل, هذا كالم الذيمنه هذا ما أحد يستطيع أن يعاجلهس و هذا ميؤ  املرض الذي عندك: لك

الك عند األول آم ا, إمنا حق  الناس هم آخر آمالكهؤالء  هؤالء الناس هم اآلخر, ليسن؟ لآلخر, ليس أي يذهب إىلقلبك 
 .الذي ليس قبله شيء, عند اآلخر الذي ليس بعده شيء

أي أحد غري اهلل باطل, فقلبك ال يدعو ال مييل ال يتعلق ال يعظم غري اهلل, وعلى ذلك   چڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  چ إذن 
ما يف , ل  كؤ هو مقصدك الذي تقصده وهو ملج وجل   , واجعل اهلل عز  عند اهللمهومك أحزانك آالمك اهتماماتك كلها ضعها 

 .قلبك من تعظيمه

, يعين هناك يف آية لقمان عرفنا أن وهنا فيه إضافة   چڱ  ں   ں   ڻ چ :أيضا يف سورة غافر ورد هذا االسم 
هو احلق فقط , كل أحد دونه باطل, وأن اهلل هو  , ماذا يقال لك؟  اهللناك من دونه الذين هم اختبار لك, وههناك اهلل احلق

 .لكبري واعرف أن كل أحد دونه باطل, إذن اجعله هو العلي االعلي الكبري

 .هلل العلي الكبري, (يالقدر ) ن احلكم الشرعي أو احلكم القضائيكل مسألة سواء كا, يف  هنا احلكم يف كل شيء

؟ احلكم معوا ينزعوها من يدك ما استطاعوا, احلكم ملن, لو اجتتبت لك حكم اهلل هبا لكا أن لقمة قد كُ وهلذا لو فهمت جيد  
, , هتدأذلك تستكن, وبكتب لك أن تذوقهيف رزق مل يُ , وال تتأمل ختَش على رزق قد ُكتب لك أن يفوتكهلل العلي الكبري, فال 

 ., ال أحد جيعلك متشي يف الباطلفكال أحد خيي

 ,ا ذهبت عليك الفرصةا ربوي  , ويقال لك هذه فرصتك, لو ما اقرتضت من البنك قرض  (مثال سيارة)شيئا تشرتي  فلو أردت أن
 ماذا تقول؟ ف! نك مبن هو دون اهللفو يخيعليك نصف عمرك,  ذهب

كانت ليست يل لن أمشي يف طريق لو  و , ر يل األسباب أن أحصل عليها, اهلل لو حكم أن هذه السيارة يل سييس  كلكم باطل
, هو اهلل أكّب من  احلكم له كّّبه وعّظمه أن    ،و العلي الكبير يعلم أن الحكم لهفالذي يمتليء قلبه إيمانا بأن اهلل ه, اخلطأ

ې   ى  چ ب خواطر الناس وهذا مما يطي   .نفاذ حكم مل حيكم به اهلل ما كانع كل اخللق ملنع أو إكل اخللق ولو اجتم

, على ما فاتك تشرتيه ومل جتده وتتحسر, ال تأس متنيت أننب البيت الذي ا, ال متر كل مرة من جال تأسَ   چى  ائ  ائ 
                                                             

 [  :غافر]  
 [3 :احلديد]  
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ا فيه, لرييك آثار كمال صفاته, اعلم , لكن كنت أنت واثق  لك داروا واجتمعوا سيدور ويعودو لك  ه اهلل, لو كتبتب لكهذا ما كُ 
 :نوعني كما وصف سبحانه وتعاىل على فيها  الدنيا الناس يعيشون

ر , يعين عنده بصعلى وجهه كب  ر مُ يعين ال يتبص   ؟ا على وجههب  ك  , ما معىن كلمة مُ ميشي مكب ا على وجهه, أعمى :أحدهم 
 .أعمىلكن قلبه ال يرى احلقائق, 

يل  , لو كان واهلل لو كانت لقميت كنت أكلتها ,ئن نفسه, ويطما على صراط مستقيم, يرى احلقائق كما هيميشي سوي   :الثاني 
 .كنت وجدته, إىل أن تسكن نفسك

,  (الحي القيوم)مطلعها هذه اآلية يف آية الكرسي ,    چیىئ  ی   چ  :ن نأيت إىل قوله تعاىل يف سورة البقرةإىل أ 
 ؟ ما معىن احلي القيوم

 .دم وال يلحقه زوال سبحانه وتعاىلالذي مل تسبق حياته بع الحي

 .يعين القائم على كل نفس مبا كسبت , قائم بنفسه سبحانه وتعاىل , قائم على خلقه  القيوم

ينبض, ويأمر رئته أن تتنفس, ال ويأمر قلب هذا أن , ومينع هذا ,ملا يقوم على خلقه سبحانه وتعاىل فيقسم هلذا الحي القيوم
,  إذا كان أحد يشاركه يف علوه يوجد ساكن إال يسكن بأمره, ال يوجد متحرك إال يتحرك بإذنه, إذا مل يكن هو العلي العظيم

يقوم على هذا الشخص,  , وال رأيت هذا البيتالتدابري العظيمة يف أرزاق اخللق, وال رأيت ما استقامت حياة الناس ؛وعظمته
نفذ قيوميته وتدبريه يف كل لكن ألنه هو وحده العلي العظيم ي, رأيت هذه كلها التدابري العظيمة ما ,مينعه, وهذا هذا يعطيهو 

 .اخللق

( له ما يف السماوات), مث ؟ هو احلي القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوما هو منوهلذا ملا تقرأ آية الكرسي ع د على نفسك دائم  
 .وأن مينع من أراد سبحانه وتعاىل , قادر على أن يعطي من أرادلك فهو امللك الذي يتصرف يف ملكه له امل؟ ماذا يعين

وتعالى ، وكل هذا يأتي في سياقات وصفه سبحانه العظيم ، هو العليه سبحانه وتعالى هو العلي الكبيرالمقصد اآلن أن  
 .بالكمال ووصف غيره بالنقص

 

                                                             
 [11 :البقرة]  
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، قال اهلل ا، والعظمة وصًفاأي الذي له الكربياء نعًت": يقول الشيخ عبدالزاق :االسمنأيت إىل تفصيل معىن هذا 

 ".فته يف النارالكربياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعين واحدا منهما قذ: "تعاىل يف احلديث القدسي 

وحنن نشعر جتاه كلمة الكّبياء  ,ف اهللص  أنه وَ , ملا نأيت إىل الكّبياء بالذات ونقول اسم الكبير من معانيه الكبرياءالكّبياء يعين 
 .نشعر أهنا صفة نقص بالنسبة للناسا للناس ملا تكون وصف  

ا عليهم وهم , ويرى أن له حقوق   وهم ناقصني؟ يف الدنيا ملا يتكّب أحد على أحد يرى نفسه كامال  ما معىن الكّبياء يف األصل
 .ليس هلم حقوق عليه 

 :الكّب يف الدنيا صفتني  ..مرة أخرى 

 .والناس ناقصنينفسه كامل  يرىأن  . 
 .عليهم وهم ليس هلم حق عليهأن هو له حق  يرىأن  . 

؟ وليس عليه واجبات يف الدنيا؟ واحد له حقوق هل يوجد واحد كامل, يعين سان يف الدنيا يصلح له هذا الوصفهل يوجد إن
 .ال

 .ال إذن هل هذه صفة الئقة باخللق؟

 ماذا تقولون في وصفه ؟ ..ربنا العظيم ننظر إلى

 .   هو الكامل وكل أحد غريه ناقص :األولى 

, تفّضل على خلقه ا تفّضل سبحانه وتعاىل على خلقه, إمنعباده كلهم وهم ليس هلم عليه حق له احلق العظيم على :الثانية 
 .األصل ليس ألحد من اخللق حق عليهلكن هو يف  ,افأوجب على نفسه حق  

, ملاذا ؟ رمحة من اهلل باخللق ألنه لو   ((الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ)): فيصبح 

ن لك كان أفسدهم؛ ؟ كان ماذا فعل باخللق, كان أحد غري اهلل العظيم الكرمي الرحيم الودود اللطيف كان له الكّبياء والكمال
كن هو له , ل يؤذي خلقهالذي يتكّب    عقوبة عظيمة من أجل أن  , ولذلك يعاقب من تكّب  اهلل وحده هو الذي له الكّبياء

                                                             
 .صحيح:  األرنؤوط شعيب تعليق .رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه  



 

 
16 

 

 هـ72/11/1141

اء , يده سح  سعة جوده وعظمة لطفه, خزائنه مألىكمال رمحته و , يعين له الكمال املطلق ومن كماله  الكّبياء سبحانه وتعاىل
ي أحد غري اهلل ناقص الصفات البد, يكفي أن عينه تغلبها وأ, , ويستحق أن يكون له الكّبياءهو له الكّبياء اإذ  الليل والنهار, 

 .الضعيف يصيبه املرض, يهرم, ميوت, كل هذا مما يدل على نقصه , يكفي أن هذا العبدالنوم

ر عباده من ه حذمن رمحة اهلل أن   وأن   ,ونفهم أهنا صفة كمال هلل ,اجيد  البد أن نفهمها (( الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي))إذن 

اهلل  يعاملهموكل املتكّبين كيف ,  , أفسد علينا حياتنانه لو احد مارس علينا هذا الكّب, ألأن يتصفوا هبذه الصفة, من رمحته بنا
؟ ملاذا, , هذا يف احلشر قبل أن يلقوا عقاهبمالناس بأقدامهمأمثال الذر تطأهم ؟ يهينهم فيصبح يوم القيامة يوم احلشر كعز  وجل  

ل عباده مبا له عام  , لكن ملا يكون اهلل كامل الصفات له الكّبياء سيُ عوا اهلل يف صفة وآذوا عباد اهلل, البد يكونوا آذوا عباد اهللناز 
 .من كمال صفات

 .س للخلق حق عليه إال حق تفضل به على الخلق ، ولي؟  كامل الصفات وله حق على الخلقإذن ما معنى الكبرياء 

 :نوعان والعظمة الكربياء ومعاني

 والعزة، كالقوة، واجلالل، العظمة معاني مجيع له وأن ،-سبحانه- صفاته إىل يرجع أحدهما

 .والكربياء العظمة أوصاف من وغريها اجملد، وكمال العلم، وسعة القدرة، وكمال

أن اهلل له ؛ أي كبري والعظيم من األمساء اجلامعةولذلك هذا االسم اسم ال ؛إىل صفاتهو األمر األول يرجع إليه سبحانه وتعاىل 
اهلل لكن اخللق عندهم قوة , عظيم يف قوته: تقولني ,بالقوةفإذا وصفتيه سبحانه وتعاىل , مجيع معاين العظمة واجلالل يف صفاته

 .قوتهعظيم يف قوته, كبري يف 

 .كبري عظيم يف قدرته قدرة اهلل؟  , ماذا تقولني يفمن اهلل أعطاهم إياها, واخللق عندهم قدرة القدرةله صفة  وجل   اهلل عز  

 .كبري عظيم يف سعة علمهستقولني   :مثال علمهتكلمي عن 

 .كبري عظيم يف رزقهتكلمي عن رزقه ماذا تقولني؟   

كل ؟ كأنك تقولني  عظمة اهلل وجالله عن امسه الكبري, ولذلك ماذا تفعلني ملا تتكلمني عن عاين العظمة واجلالل يف كل صفاتهفم
م إال منطقتهم هذا , اخللق ممكن يكون عندهم كرم لكنهم ما يسعوا إال عائلتهم إال قبيلتهله سبحانه تعاىل له منها أكملها صفة

 .عظيم يف كرمه كبري يف كرمهخرين , أما كرم اهلل فقد مشل األولني واآلأقصى حد عندهم
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 ..وصوفللم اهلل من عطية هي إمنا ,وجل   عز   اهلل صفة تزاحم أهنا تظن الفكل صفة جتدها يف اخللق 

 باملال عليه وجل   عز   اهلل جاد ملا إال جاد مباله من جاد وما 
 اهلل أكرمه ملا إال أكرم من أكرم وما 
 اهلل عّلمه ملا إال معل   من معل   وما 
 .اهلل إليه أحسن ملا إال أحسن من أحسن ما 

 ,مكان لغريه قلبك يف جتعل فال ,وتعاىل سبحانه يديه بني اجلاهلني العاجزين الضعفاء الفقراء أولئك يديه بني وكلنا العظيم فهو
 وجيود مال عنده تراه من وكل الكبري, العظيم هو اهلل لموع   اهلل إال مهعل   ما ,يعلم تراه من كل ,ألحد تعظيم قلبك يف جتعل ال

 فاستعرض ,وجل   عز   هلل كله الكمال اخللق, كمال يغرك فال جيود, اهلل وجبود عليه جاد الذي فهو اهلل جود يف شيء ال فجوده
 اخللق يزاحم وال ,كمال صفة كل يف أكّب, أكملها كمال صفة كل يف له أن قلبك يف وامجع ,وجل   عز   هلل الكمال صفات

 .وجل   عز   اهلل كمال صفات كماهلم صفات حولك الذين

 هو والعظيم فالكبري قّلصه, به؟ تفعل ماذا عظيميوجد منهم  أنه نفسك يف وجدت إن ؟ حولك الذين بالناس تفعل ماذا: اإذ  
( علمه سعة إىل أصل أن أستطيع ال, جوده إىل أصل أن أستطيع ال ناأ)وتقول  حتّسرت كأنكوجدت  و  أحد متعظ   وإن .اهلل
 جاد الذي فهذا ,مفتوح بابه ,عليك جيود أن باجلود عليه منّ  الذي اطلب نتأ مك,يعل   مهعل   الذي اطلب !؟لك قال من ال,
 نفس يف وأنت للعلم, صدره وشرح مهعل   العليم ألن إال معل   ما وهذا ,للجود صدره وشرح عليه جاد العظيم ألن إال جاد ما

ر الطريق  . س 

 يف جالله يف عظمته يف كبري رمحته يف كبري لطفه يف كبري اهلل, صفات كل على به ستمر العظيم الكبري اسم أن:  ذلك معىن
 هو العظيم أن فاعلم فيه عظيمة أهنا تشعر بصفة اتصف قد اخللق من أحد جتد وملا الصفات, لكل صفة كبري فتجعل سلطانه,

 . إياها وهبه الذي

 .أحدنا يد يف كخردلة سبحانه يده يف السبع واألرضني السبع السموات أن وتعاىل سبحانه عظمته ومن

 تراها كلها امللكوت؟ ترى كيف الشمس؟ ترى كيف األرض؟ ترى كيف اآلن .عظيم عظمته, على ماذا؟ على دليل هذا
  اهلل؟ عند يكون ماذا كبريا تراه الذي هذا تعرف كبرية,

 ."حدكمأ يد يف كخردلة يده يف السبع واألرضني السبع السموات": عباس ابن قال كما



 

 
18 

 

 هـ72/11/1141

 من فيها وما واتمسفال !شيء ال يدك؟ يف تساوي ماذا يدك يف هاوضعت لو ,منها أصغر ,الّبكة حلبة انظروا ؟ اخلردلة تعرفون
 عند اعظيم   يكون مكانه ويف اخافت   انور   إال منه ترى ما السماء يف امنثور   تراه الذي هذا كل ..وجمرات وكواكب وأقمار مشوس
 تقول فماذا ملكه هذا كان ومن ,وتعالى سبحانه ملكه عظمة على دليل فهذا ؛أحدكم يد يف كخردلة اهلل يد يف هو ,اخللق

 سبحانه وعظمته سلطانه يف تقول ماذا ,األرض على تقع أن السماء وميسك ميلكه الذي ملكه هذا كان ذاإ عظمته؟ يف

 تعظيمه قلوهبم يف وقع وال قدره حق اهلل قدروا ما القوم أن   ,احلقيقية األزمة هذه !     چ ې  ې  ى  ى  ائچ  لكن ؟وتعاىل
 .  التعظيم حق

ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ  :اهلل تعاىل  قال كما الكالم هذا قلنا إذا

  والعظمة الكربياء وتعاىل سبحانه فله  چۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

 .كنههما العباد يبلغ وال قدرهما يقادر ال اللذان الوصفان

 أن وإىل ,كامل كمال صفة كل يف أنه إىل النظر لفت فقط املقصود كل ملكوته, يف شيئا نقول ال حنن تكلمنا مهما يعين 
 هذا إذن أحدكم يد يف كخردلة يده يف واألرض السموات هذه كانت فمن ,وسلطانه عظمته على دليل وتعاىل سبحانه ملكه
 . وتعاىل سبحانه عظمته على دليل

 ذِي سُبْحَانَ)) وسجوده ركوعه يف يقول كان أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب عن احلديث يف صّح وقد

 اجلبار ,اجلبارين يقصم اجلبار ,السلطان عظيم العظيم فهو السلطان مبعىن اجلّبوت  ((وَالْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْمَلَكُوتِ الْجَبَرُوتِ

 اهلل أكبر: ملا نقول هذا وجه .  والعظمة والكّبياء امللك مبعىن وامللكوت ,وامللكوت اجلّبوت ذو فهو. املنكسرين قلوب جيّب
 : يعين

 .عظيم فهي كبرية فهي هلل كمال صفة كل 
 غريه والتمجيد واإلجالل والتكبري التعظيم - العبيد حنن - مّنا أحد يستحق ال نهأ أخرى معناها جهة من 

 .وأعماهلم ألسنتهم و بقلوبهم يعظموه أن العباد على فيستحق وتعاىل، سبحانه
 

                                                             
 [27:الزمر]  
 .قوي إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق, أبوداود والنسائيأمحد و رواه   
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 : معنيني حول يدور الكبري العظيم معىن أن عرفنا ،"منه واخلوف له والذل وحمبته معرفته يف اجلهد ببذل وذلك"

 ,أعظمها أكّبها, الكمال صفات من له كمال, صفة هي صفاته من صفة كل: فستقولني صفاته إىل تنظري ملا :األول المعنى

 .اإلجالل يستحقالذي  وحده هو التكبري, يستحقالذي  وحده هو: تقولني -أخرى جهة من -تقولني؟ ماذا للعبيد تنظري ملا

 أن يريد الذي معرفته, يف جهدك تبذيل : هذه للجملتني انظري ستفعلني؟ ماذا واإلجالل التكبري يستحق وحده هو تقولني ملا

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   چ  نفسه اهلل وصف كيف ويقرأ اهلل كتاب يفتح ويعظمه اهلل يكّب

ڇ      ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   

 . چھ  ھ  

 , چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ    ڃ   ڃ        ڃچچ  اهلل هو من ستعرف القرآن يف اقرأ اهلل؟ هو من
 إىل واؤ أسا فقد اهلل غري تعظيم قلوهبم يف وقع إذا الناس وأن التعظيم إال يستحق ال اهلل أن ويعرف اهلل يعظم أن يريد الذي

 إذا اهلل, هو من يعرفوا أن عليهم اهلل, إال التعظيم يستحق أحد ال الضعفاء, يدي بني انكسروا لغريه, أنفسهم واوذل   أنفسهم
 .يديه بني والذل حمبته:  بعدها ما تأيت البد اهلل؟ هو من عرفوا

 

 الكرمي العظيم يدي بني كذل   يف ألنك احلياة؛ به تطيب طيب طعم له ذل ألذه, ماهذا الذل  :يديه بين الذل قليال نناقش
 وفقري ضعيف وأنا قدير, شيء كل على أنت اخلري, بيدك امللك, مالك أنت: له وتقول قواك من نفسك ختلي الصفات كامل

 العظيم, امللك وبني بينك اسر   الضعيف أيها فتتذلل يل, صلحهأ قليب يديك بني يل, اقضها حاجيت يديك بني وعاجز, وجاهل
 ازمن   الليل من األخري الثلث هذا جعل وحدهم, العباد يكون الذي اخلفي الوقت الليل, من األخري الثلث فجعل السر حيب فإنه

 .أكرمك الكرمي يدي بني تذللت إذا مث وحدك, سرا, يديه بني ذليال يريدك الذل, لتمام

                                                             
 [9- :طه]  
 [3:غافر]  
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 تذللوا إذا اخللق أن اهلل قضى أحد, عنه يتغري ولن قضاه الذي اهلل قدر وهذا إهانة, لك يزيدوا ذال   هلم دتز   امجيع   اخللق إىل وانظر
 تذهب ملا ألنه به, العبد يتلذذ ذل من أطيبه فما ورفعهم, شأهنم قضى العظيم الكرمي يدي بني واانذل   إذا وأهنم أهانوهم, للخلق

 الصدور ختفي وما األعني خائنة ويعلم ويراك ويسمعك وجميب وقريب وكرمي رحيم أنه ووصفه شيء كل ملكوت بيده ملن
 وتشتكي تسارره فراشك على وأنت وتناجيه, فتطلبه تقوم أن بدون فراشك على تتقلب ا,سر   وتناجيه ,ال  ذُ  له قلبك فيتحرك

 عاش ما الذل هبذا يتمتع مل فمن الشرف, إىل يوصلك ذل   عنك, فيدافع أذيتهم بقلبك إليه تشتكي الناس بني تكون إليه,
 .!والكوادر؟ املنغصات عليه متر ملاذا أصال عرف ما احلياة,

 الكرمي العظيم أنه تعلن وأنت يديه بني فتقف إليه حاجاته وقت بدنك من خترج إليه, بقلبك لتنفذ عليك متر اليت الكدرات هذه

 لكنه  چڤ   ڦ  ڦ  ڦ چ  :هو ألنه وسلطانه, قدرته مع ورمحته وعطائه كرمه آثار حياتنا يف ذقنا قد الذي الرحيم

 سبحانه لكرمه رمحك بل وتعاىل, سبحانه ضعفهل رمحك فما التامة, القوة له  چڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ    ڃ   ڃ        ڃچ   چ 
 .شيء كل على اهلل قدرة يرى به, يتعلق ال من يهني كيف يرى األوائل, عذب كيف يرى هذا يعرف مل ومن وتعاىل,

 فله ملك يف كان إن :قدره تقدر أن تستطيع ال شيء أكملها, منه له كمال صفة كل يف وأنه الكبير اهلل اسممعىن  تعرف لماف
 داب يدب وال متحرك األرض على يتحرك ال أنه وقيوميته سلطانه من يعين فيه, الكمال فله  سلطان يف كان وإن فيه, الكمال

 أن تستطيع ما تصورك, يفوق شيء القوة, اخللق يعطي وتعاىل سبحانه هو ملا إال اإلنسان ميلكها قوة يوجد ال وإذنه, بأمره إال
 جيري دم يف تنفسها, عن ولمسؤ  لست وأنت تتنفس رئة يف نبضه, عن ولمسؤ  لست وأنت ينبض قلب يف عظمته فرتى ,تدركه
 فهو والتكبري, التعظيم وحده منك يستحق هذا فعلى كله, هذا يف وتعاىل سبحانه عظمته ترى إجرائه, عن ولمسؤ  لست وأنت
 .شيء كل وسع وتعاىل سبحانه وعلمه شيء, كل وسعت ورمحته وحلمه شيء, كل من أعظم وهو شيء كل من أكّب

 ترى ولذلك العقاب, شديد فهو الذنب غافر أنه كما منه, واخلوف له والذل بتهوحم معرفته يف جهدك تبذل تفعل؟ فماذا
 يظلم ال الذي العليم احلكيم وهو صفاته, كمال آثار لرتى ؛العذاب عليهم ينزل قوم وبني اهلل يرمحهم قوم بني متوج األرض

 .اأحد
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 مالنا حقيقية غمة نعيش إننا بالدنيا, نعيشها اليت الغمة عنا يكشف أن قلوبنا, يف امستقر  اإلميان جيعل أن وتعاىل سبحانه فنسأله
 وامجعوا وجالله, وكماله عظمته عن حيجزنا الذي احلاجز هذا عنا يكشف الران, هذا عنا يكشف أن اهلل إىل لنتوس أن إال

: قال من خييب ما واهلل حقا, اهلداية طلب على الفاحتة يف املستقيم الصراط وجل   عز   اهلل تسألون ما وقت امجيع   قلوبكم

 فيستقيم خييبه ما سأل, ما ولعبدي لعبدي هذا: ويقول عليه وجييب يسمعه ربه بأن نمتيق   وقلبه  چٹ   ٹ  ٹ چ
 اإلنسان أن: معناها الدنيا يف اإلميان قوة ألن الدنيا يف هنا وأنت ,احديد   بصرك ويصبح احلقيقة وترى الغمة, وتنكشف القلب

 يبلغ يرونه, كأهنم اهلل يعبدوا أن األتقياء يبلغها هلل, بذهلم األتقياء يبلغها درجة وهذه ,العني رأي كأهنا الغيبية احلقائق يرى
 مننه أعظم فمن خلقه, على تهمن   من هذا عينيهم, أمام اآلخر اليوم يروا كأهنم اهلل يعاملون أهنم درجة ولياءواأل درجة األتقياء

 إال لنا وما ا,إميان   قلوبنا امتألت وقد العشر هذه يبلغنا أن ونسأله ونذكره فنشكره اإلميان زيادة أسباب هلم يسبب أن خلقه على
 .اإميان   ويزيدنا وبقلوبنا بنا يلطف نسأله أن أن ما لنا إال ,بنا نستلطفه أن إالما لنا  الدعاء,

                                                             
 [2:الفاحتة]  


