
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 األسماء الحسنى

 القيوم
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد:  ،الحمد هلل

ياكم على ذكره، وشكره، وحسن  ،أن يجعل هذا المجلس مباركًا، ونافعاً  -تعالى-فأسأل اهلل  وأن يعيننا وا 
  .عبادته

 وصفاته ،-عز وجل-مما يتصل بأسماء اهلل  فيها هذه العلوم الشريفة في هذه المجالس التي نتذاكر
جل –اهلل  بإذنعن اسم اهلل القيوم، وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا باسم اهلل الحي، وسيكون  سيكون الحديث

    أربع قضايا: عن -جالله
بالنظر إلى ما يكون له من المعنى من جهة و  ،عن معنى هذا االسم من الناحية اللغوية أتحدثأواًل: 

 . جل جالله-إضافته هلل 
 الثاني: أذكر بعض ما ورد في الكتاب، والسنة في ذكر هذا االسم الكريم.  
 الثالث: أذكر فيه ما يدل عليه هذا االسم.  

 ثار اإليمان به على العبد. سم الكريم، وآثار هذا االالكالم على آالرابع: 
-لنظر إلى إضافته هلل ومن جهة ما يكون له من المعنى با اللغوية م من الناحيةأوال: معنى هذا االس

 : جل جالله
 : اثنينمادة: )القاف، والواو، والميم(، في كالم العرب أرجعها ابن فارس إلى معنيين 

 المعنى األول: االنتصاب، والعزم. 
هل يطلق على جماعة الرجال  ،ما يطلق عليهبصرف النظر ع ،ي: جماعة الناس، قوموالمعنى الثان

هم الجماعة من الناس، وليس الشأن هنا عن  :المقصود أن القوم ؟ويدخل فيه النساء بحكم التبع ،خاصة
نما حديثنا سيكون عن المعنى اآلخر  .هذا اإلطالق، وا 

يطلق  نهإ :إذا كان ابن فارس يقول :وعامة أهل العلم يذكرون في المعنى أكثر مما ذكره ابن فارس، يعني
 فإن أكثر أهل العلم يذكرون معاني   ؛(1)واالنتصاب ،على جماعة الناس، واإلطالق اآلخر هو العزم

أكثر  ،زائدة في الواقع ، ولكنها تدل على معان  -إلى العزم-قد يرجع بعضها إلى شيء من هذا  ،أخرى
 اختصارها؛وال شك أنه يمكن  ،المعاني التي يذكرونها على تفاوت أهل العلم في هذه ،مما ذكره ابن فارس

 (،والعزم ،نتصاباال)على هذين المعنيين  -واهلل أعلم-ال أن ذلك ال يقف ، إلتداخل بعضها في بعض
  فهذا ال تعلق له بموضوعنا.  ؛طالق اآلخر الذي هو بمعنى جماعة الناس، دعك من اإلفيما يخصنا
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تكفل بها، فالن يقوم على العمل  :يعني بهذه المهمةفل باألمر، فالن قام لتكلالقيام في لغة العرب: يقال و 
ومن هذا المعنى يذكر  ،أنه متكفل بهم :الفالني، فالن يقوم على األرامل، يقوم على األيتام، بمعنى

فالن هو الذي يقوم على هذه المؤسسة، ولكن ليس هناك كبير فرق  :تقول قام باألمر إذا وليه،: بعضهم
على المؤسسة، فالن  يقومفالن  ،، وتوليهبين هذا وبين ما قبله من إطالق ذلك على النهوض بالشيء

 :قيام األمر :ولهذا يقولون ؛وأهله ،يقوم على الشركة، فالن يقوم على األيتام، فالن يقوم على أوالده
دون فتور، والقيام خالف  ،والقيام باألمر الجد فيه ،هوتناهي ،كتماله: اوقيام البناء ،هؤ واستوا ه،صالح
 .(2)كلسان العرب وغيره كل هذا تجدونه في بعض كتب اللغة ،القعود

من قيام  ،نتصاب يدخل فيه معنى ما ذكر، فاالمنها ما يرجع إلى بعض ،هذه المعاني :ولكن كما قلت
، ولكن ما يتعلق باأللفاظ األخرى، رتفعا :وهذا يقابل القعود، وقام البناء ،نتصبإذ ا :قام فالن ،البناء

ن فتور دو  فيه والجد   ،ه، واستوائهوصالح   ،والقيام به إذا وليه ،باألمر خرى التي ذكرت كالتكفل  والمعاني األ
ومنه  ،واإلصالح ،ةالقيام بمعنى المحافظ :يقولفولهذا بعضهم يعبر  ؛واحد هذه يمكن أن ترجع إلى معنى

 َعَلْيه   ُدْمتَ  َما}إ الَّ  :-تعالى– وهكذا في قوله [،34]النساء: {النَِّساء   َعَلى َقوَّاُمونَ }الرَِّجاُل  :-تعالى–قوله 
والمحافظة  ،وتوليه ،فمثل هذا يمكن أن يكون بمعنى الرعاية للشيء ،مالزماً  :أي [؛75]آل عمران: {َقائ ًما
 [؛34]النساء: {النَِّساء   َعَلى َقوَّاُمونَ }الرَِّجاُل  ،مهافهو قي   ،اموقو   ،م على المرأةالرجل قي   :ولهذا يقال ؛عليه

فيحفظ المرأة من كل ما  ،لهن واالحتياط ،والحفظ ،والرعاية ،أنهم يقومون على النساء بالوالية :بمعنى
 ،أو يخل بمكانتها ،أو عرضها ،أو من كل ما يمكن أن يدنس شرفها ،مكن أن يؤثر عليها تأثيرًا سلبيًّاي

هذا  ،ويدبر أمورها ،نهاو ويتولى شئ ،ويحوطها ،م هو سيدها الذي يسوسهارجل قي   ،وكرامتها ،ومرتبتها
 .هو القيوم -تبارك وتعالى-واهلل  ،ويدبرها ،مورفهو السيد الذي يسوس األ ،القوامة هذهف، معنى القيم
جل -نا إلى هذه المعاني فإننا يمكن أن نفسر هذا االسم الكريم فيما يتصل بإضافته إلى اهلل فإذا نظر 

وعبارات أهل العلم ترجع في  ،-ختصارعلى سبيل اال-، المقيم لغيره هو القائم بنفسه :فنقول ،-جالله
كبير المفسرين ابن  :على سبيل المثال ،فإذا نظرت إلى عبارات بعضهم ،وغالبها إلى هذا المعنى ،مجملها

صرفه في تو  ،وتدبيره ،والدفع عنه، وكالءته ،في رزقه القائم بأمر كل شيءهو " :جرير الطبري يقول
 .(3)"قدرته

 .(4)"القائم على الناس بالرعاية لهمهو " ، فيقول:يعبر عنه الخطابيو 
 .(5)"القائم بتدبير ما خلق" :بقوله القرطبي عنه ويعبر

 لغيره قيام فال لغيره، المقيم هو: أي ،به شيء كل قيام الذي ،بنفسه القائم هو: "هقولب ابن القيميعبر عنه و 
 ،هو الذي أقامه أنه :يعني ؛وقام كل شيء به ،قام بنفسه ،(6)"بغيره ال ،بنفسه هو وقيامه له، إقامته بدون
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الجامع لصفات  الكريمهذا االسم  ،هو القيوم -تبارك وتعالى-واهلل  ،فكل ما سواه محتاج إليه بالذات
فهو قائم  (،والرزق ،التدبير) :أو هذا الوصف الذي يتضمنه هذا االسم يجمع صفات األفعال ،األفعال

 ،والمتصرف بخلقه ،فإن الرب هو السيد ،وهذا من معاني الربوبية ،وقائم على كل نفس ،على كل شيء
تتصل ببعضها  -كما ترون-األسماء  هفهذ ،والباطنة ،والمعنوية، الظاهرة ،والمربي لهم بالنعم الحسية

الذي يحفظ  وه ،ومن معاني الرب ،من معاني القيوم ، هذاهو الذي يرزق -عز وجل-واهلل  ،تصااًل وثيقاً ا
 .وتغييراً  ،وتبديالً  ًا،نقص، و ويتصرف فيه كما أراد زيادة ،كل شيء

 ُكلِّ  َعَلى َقائ م   ُهوَ }َأَفَمْن  :يقول -عز وجل- فإن اهلل ،يدل على المبالغة من القيام :والمقصود أن القيوم
 ،ويحاسبها على ما اقترفت ،فيحصي ذلك ،يقوم عليها بما كسبت ،قائم [،33]الرعد: {َكَسَبتْ  ب َما َنْفس  
: صيغة المبالغةو  [،33]الرعد: {َقائ م   ُهوَ }َأَفَمْن ، يجازي كل عامل بعمله -تبارك وتعالى- كما أنه ،وجنت
وما فيهما،  بل يقيم السموات واألرض ،واألرض ،السموات أمر أهل يقيم -تبارك وتعالى- فهو ،()القيوم
يجمع صفات  :يجمع صفات الذات، والقيوم :-الذي سبق الكالم عليه-فالحي  ،امويرزق أهله ،امهويدبر 

 .إلى غير ذلك من صفات الذات ،بصيراً  ،فإن من كمال حياته أن يكون سميعاً  ؛األفعال
فهذا يرجع إلى معاني القيوم، وبهذا  ،وما إلى ذلك، واإلماتة ،حياءواإل ،وأما صفات األفعال من الرزق
لصفة فعل،  اً باالعتبار السابق يكون متضمن ،، أو صفة ذاتلصفة فعل اً االعتبار يكون القيوم متضمن

 :ومن فسره قال ،صفة فعلية فهذه ،صرف أمور الخالئقيويتصرف،  ،ويحفظ ،ويرزق ،يدبر :صفة فعلية
وبهذا قال البيهقي  ،فجعله صفة ذات ،الباقي :بمعنى هجعل ،الدائم ،هو القائم بال زوال :القيوم

   .(7)والخطابي
فهو القائم  ،وما يدل عليه ،نه صفة ذات باعتبار بعض معانيه: إأن يقال -واهلل تعالى أعلم-واألحسن 

فهو صفة فعل بهذا  ،ويحفظه ،هيكلؤ و  ،يرزقهو  ،ونهيدبر شئ ،باعتبار أنه مقيم لغيره وهو صفة فعل ،بنفسه
قد تتضمن صفة ذات  االتي سبقت فإنه -تبارك وتعالى- وكما سبق في بعض أسماء اهلل ،االعتبار
 .الرباسم وصفة فعل باعتبار كما سبق في الكالم على  ،باعتبار

، صفة ذات إنه :وبعض هؤالء يقول ،يذكرون أنه صفة فعل ،هذا االسم وتجدون بعض من يتكلم على
  ة ذات باعتبار، وصفة فعل باعتبار.صف أنه :هو ما ذكرته -واهلل تعالى أعلم- األقرب ولعل

  :فقال "،تهنوني"هذه المعاني في  -رحمه اهلل- وقد جمع ابن القيم
 أمران   أوصافه في قيوم   والـ *** القيوم   أوصافه ومن هذا

 ***    بنفسه قام القيوم   إحداهما                      
 هذا المعنى األول: قائم بنفسه.
 (8) األمران   هما به قام والكون   *** بنفسه قام القيوم   إحداهما
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  .أنه مقيم لغيره، الكون قام به هذا المعنى الثاني:
 يقول: 

 ***عن غيره  استغناؤهفاألول              
الخلق طرفة عين، ما  اآلن لو تخلى عنال يفتقر إلى غيره في إقامته، و  ،أنه ال يحتاج :يعني ؛بنفسه قائم

- فبقاء الخلق حتى أهل الجنة في خلودهم إنما هو بإقامة اهلل ،؟ أبداً يحصل؟ هل يكون لهم بقاءسالذي 
؟ بحاجة إلى أحد من خلقههل هو ف -عز وجل- فهم مفتقرون إليه كل االفتقار، أما اهلل ،لهم -عز وجل

  :ابن القيم يقول، عنهم فهو مستغن   أبدًا،
  إليه الثاني من كل   والفقر   ***                              

  فتقار.مفتقرون إليه كل اال أنهم ،لغيرهأنه مقيم  :يعني المعنى الثاني
 : يقول

 موصوفه أيضا عظيم الشان   ***كذا  بالقيوم ذو شأن   والوصف  
 (9)هما ألفق سمائها قطبان   ل ***يتلوه فأوصاف الكما  والحي  

  .القيومو  الحي، ترجع إلى الكمال أوصافيعني: 
  أصاًل عنهما ببيان   أوصاف     ***  لن تتخلف ال والقيوم   فالحي                

الحي ترجع فوالقيوم،  ،كل أوصاف الكمال ترجع إلى الحي :هذا خالصة الكالم الذي ذكرته سابقًا، يقول
 . إليه أوصاف الذات، والقيوم ترجع إليه أوصاف األفعال

 : ما يتعلق بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة في تقرير هذا االسم الكريمثانيًا: 
 إ الَّ  إ َلهَ  اَل }اللَُّه : -تعالى-منها قوله  ،-عز وجل-من كتاب اهلل  مواضع في ثالثة )القيوم( لفظ وردلقد 
-وقوله [، 2]آل عمران: {اْلَقي ومُ  اْلَحي   ُهوَ  إ الَّ  إ َلهَ  اَل }اللَُّه  :-تعالى-وقوله  [،255:البقرة] {اْلَقي ومُ  اْلَحي   ُهوَ 

  [.111]طه: {اْلَقي وم   ل ْلَحيِّ  اْلُوُجوهُ }َوَعَنت   :-تعالى
 .(10)((أستغيث برحمتك قيوم يا حي))يا : -صلى اهلل عليه وسلم- قولهكف :في السنةما ورد  أما

 السـموات قيـوم نـتأ الحمـد لـك اللهـم)): -صـلى اهلل عليـه وسـلم- كمـا فـي قولـه ،إلى السموات اً وجاء مضاف
 . (12)((السموات ام))قي   :وفي رواية عند مسلم ،(11)((فيهن ومن واألرض
    الكريم: ما يدل عليه هذا االسمثالثًا: 

وعلى الصفة  ،بهذا االسم مسماة، وصفات القيومية، ذات اهلل العلى الذاتيدل هذا االسم بداللة المطابقة 
اللفظ  ت، ذلك إذا أطلقالتضمنتدل على أوصاف الكمال، ويدل بداللة  ،كما عرفنا أن أسماء اهلل مشتقة
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فقد يراد به الذات  ،فهذا يدل بداللة التضمن على أحدهما ،داللة التضمن :يقال لها ،على بعض معناه
 بداللةيدل  -أيضاً - داللة تضمن، كما أنه ، فهذهويراد به الصفة ،وقد يطلق ،داللة تضمن فهذه ،فقط

واألوصاف الكاملة، كما سبق أن صفات األفعال ترجع إلى  ،واالقتضاء على جملة من المعاني ،اللزوم
 ،م العلويالالع مر"أنه هو المدبر أل :فهو يقتضي ،أو مستلزم لها ،فهو متضمن لها ،هذا االسم الكريم

   .(13)"التبيان"في كتاب  -رحمه اهلل- كما يقول الحافظ ابن القيم ،"وحفظه ،هو القائم بمصالحه ،والسفلي
من تضمنهما لجميع  وذلك لما سبق ، والقيوم؛ما تجد االرتباط كما في اآليات السابقة بين الحي اً وكثير 

 الحياةن إ :ولهذا يقال ؛في القيوم والسلطاني ،الحيثبات الكمال الذاتي في ، ففيهما إالكمال أوصاف
فذلك نقص في الحياة، والقيوم  ؛إذا تخلف شيء من صفات الكمال ألنه ل؛مستلزمة لجميع صفات الكما

ليس له  ،هل يمكن أن يكون ضعيفاً  ،ويعطي ،ويرزق ،يدبر الذيف ،ولكمال قدرته ،متضمن لكمال غناه
 .عن خلقه مستغن   ،مع أنه قائم بنفسه ،ال يمكن هذا ؟يكون فقيراً  أو ،يكون عاجزاً هل يمكن أن  ،؟قدرة

 ،فإن من كمال حياتهولهذا  ؛يمكن أن تفهم مما سبق ،أن هذا االسم يدل على صفات كثيرة :والحاصل
َنة   تَْأُخُذهُ  اَل  اْلَقي ومُ  اْلَحي   ُهوَ  إ الَّ  إ َلهَ  اَل }اللَُّه  ،وال نوم ،أنه ال تأخذه سنة :وقيوميته  [،255]البقرة: َنْوم { َواَل  س 
الذي ينام هل يمكن أن يدبر ف ،في القيومية -أيضاً - كما أنها نقص ،نة والنوم نقص في الحياةفإن الس  

وال  ،فإنه ال يدفع عن نفسه قليالً  نائماً ال يمكن أن يدبر أحوال نفسه، اإلنسان إذا كان إنه ؟ أحوال العالم
كما هو الشأن بالنسبة للمخلوقين  ،وال تعرض له اآلفات ،وال يغفل ،ال ينام -تبارك وتعالى- اهللفكثيرًا، 

  .الضعفاء
ي َذا}َمْن  ،أحد إال بإذنه عندهوعظمته أنه ال يشفع  ،وسلطانه ،كما أنه من كمال ملكه ْنَدهُ  َيْشَفعُ  الَّذ   إ الَّ  ع 

من غير  مفإن المخلوقين يشفع الناس عنده ؛يدل على كمال قيوميته -أيضاً - وهذا [،255]البقرة: {ب إ ْذن ه  
ألنه قد  ؛ن لم يقبل شفاعتهفإنه يخاف غوائل ذلك الشافع إ ؛وقد يقبلون هذه الشفاعة بسبب ضعفهم ،مإذنه

 أو أنه يرجو ،فيخاف غوائله ،أو مملكته يعتمد عليه ،ركان سلطته، كأن يكون من أال بهال يقوم سلطانه إ
ي َذا}َمْن فـ  -عز وجل- أما اهلل ،فيضطر إلى قبول شفاعته ؛نفعه ْنَدهُ  َيْشَفعُ  الَّذ   [،255]البقرة: {ب إ ْذن ه   إ الَّ  ع 

، -جل جالله- ك يكون على سبيل التفضل منهفإنما ذل فإن قبل الشفاعة من أحد ،حدليس بحاجة أل
عظم هو ن االسم األإولهذا قال بعض أهل العلم:  ؛وملكه وسلطانه كامل ،وقيوميته كاملة ،فحياته كاملة
وتلميذه  ،سالم ابن تيميةمنهم: شيخ اإل ، وهو اختيار جماعة من أهل العلموقد سبق هذا ،(14)الحي القيوم

 .(15)رحمهما اهلل- ابن القيم
 ،معنى القيومإلى المعنيين اللذين ذكرتهما في الكالم على  -رحمه اهلل- سالم ابن تيميةوقد أشار شيخ اإل

 ،أنه ال يزول :بمعنى ؛فهو يذكر أنه القيوم ،والوصف الفعلي المتعدي ،من أنه يدل على الوصف الذاتي
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من غير أن يطرأ عليه  ،الموصوف بصفات الكمال ،الدائم ،فهو الباقي ،(16)وال يحصل له نقص بعد كماله
ن هذا االسم إ :والذين قالوا ،وال في المستقبل ،وال في الحاضر ،ال في الماضي ،نقص بحال من األحوال

صفة الحياة  :يقولون ،أو الصفات ترجع إليه ،ن جميع األسماء: ألقالوا ؛مع الحي هو االسم األعظم
ومن جهة النقل  ،هذا من جهة النظر ،وصفة القيومية متضمنة لجميع األفعال ،مصححة لجميع الصفات

رجاًل  -صلى اهلل عليه وسلم- لما سمع النبي ،حاديث التي سبقتيحتجون باأل -الدليل النقلي :يعني-
 الجالل ذا واألرض، السموات بديع   ،المنان   أنت، إال إله ال الحمد لك بأن أسألك إني اللهم)) يدعو:

 .(17)((قيوم يا حي يا واإلكرام،
 إله ال الذي اهلل أنت أنك أشهد بأني أسألك إني اللهم)) :يقول ،خررجاًل آ -عليه الصالة والسالم-سمع و 
 -عليه الصالة والسالم- فقال ،(18)((أحد كفوا له يكن ولم يولد ولم يلد لم الذي الصمد األحد ،أنت إال

ذا سئل به أعطى :لألول  .(())لقد سألت اهلل باسم اهلل األعظم الذي إذا دعي به أجاب، وا 
فذكر االسم األعظم في الدعاء  ،(19)((عطهت   وسل جبت   ادع)) :آلخرل -الصالة والسالم-عليه  قالو 

 اللهم: فقال حزٌن، وال ،هم   قط أحداً  أصاب ما)) اآلخر:كر فيه الحي القيوم، وفي الحديث األول الذي ذ  
  .آخرهإلى  (20)((…حكمك في   ماض   بيدك، ناصيتي أمتك، ابن عبدك، ابن عبدك، إني
   "النونية": في يقول الحافظ ابن القيم و 

 ما للمات عليه من سلطان   ***ها فألجل ذا كمال   الحياة  وله 
 ما للمنام لديه من غشيان   ***من أوصافه  وكذلك القي وم  
 ثبتت له ومدارها الوصفان   ***الكمال جميعها  وكذاك أوصاف  

 ا ذانك الوصفان  سماء حقًّ  ***ح األوصاف واألفعال واأل فمصح  
  :يقول ،المعاني التي ذكرتها آنفاً  هذه

 عمران   وذي الكرسي آية في  *** بأنه الحديث جاء ذا وألجل
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 مقترنان   والقيوم الحي ـم *** اسـ على اشتمال األعظم اإلله اسم
 (21) ن  االش بهذا بصر ذو ذاك ري *** يد االسمين إلى مرجعها فالكل   

  :على هذا االسم الكريم المترتبة اآلثار رابعًا:
الخلق، وكذلك اآلثار التي  في آثار هذا االسم :يقالف يقسم الكالم فيها على قسمينهذه اآلثار يمكن أن 

ولكن أدمجت  ؛ويدرك ما تضمنه من المعاني ،هويعتقد ،ويؤمن به ،تحصل للمؤمن حينما يعرف هذا االسم
  .االختصاروربطت الكالم بعضه ببعض على سبيل  ،هذا في هذا

ودعـاء عبـادة،  ،مسـألة دعـاء بـذلك -وتعـالى تبـارك-ذلـك فينـا أن نـدعوه  مـا يـؤثره اآلثذار: من هذذه فاألول
 كـان ،وفـي حـديث أنـس [،180]األعـراف: {ب َهذا َفاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ }َول لَّه  يقـول:  -تبارك وتعالى- فاهلل
صـلى اهلل عليـه - كان من دعـاء النبـي :وفي رواية ،(22)((قيوم يا حي))يا : يدعو -صلى اهلل عليه وسلم-

صلى اهلل - قال النبي ،اآلخر -رضي اهلل عنه- وهكذا في حديث أنس ،(23)((أي قيوم ،حي أي)) :-وسلم
 أصــبحت، إذا تقــوليأن  بــه أوصــيك مــا تســمعي أن يمنعــك))مــا : -رضــي اهلل عنهــا– لفاطمــة -عليـه وســلم

ذا  طرفــــة نفســــي إلــــى تكلنــــي وال كلــــه، شــــأني لــــي أصــــلح أســــتغيث، برحمتــــك قيــــوم يــــا حــــي يــــا: أمســــيت وا 
 .(24)((عين

 مــن)) :قــال -صــلى اهلل عليــه وســلم- مرفوعــًا إلــى النبــي -رضــي اهلل عنــه- وهكــذا فــي حــديث ابــن مســعود
ـــه ال الـــذي اهلل أســـتغفرقـــال:  ـــه الإ إل ـــوم وأتـــوب إلي ـــاً  هـــو الحـــي القي ـــه ثالث ن ،غفـــرت ذنوب ـــارًّا كـــان وا   مـــن ف
أن مــن األعمــال  :قــد فهــم منــه بعــض أهــل العلــمو  ،قــاتالموب "والفــرار مــن الزحــف مــن الســبع ،(25)((الزحــف

ألن هــذا  ، ولكــن هــذا فيــه نظــر؛وأنــه ال يشــترط فــي ذلــك التوبــة ،الصــالحة مــا يكفــر الكبــائر مــن غيــر توبــة
 إلـه ال الـذي اهلل أسـتغفر: قـال مـن)) :قـال ،هـذا المعنـىب -صـلى اهلل عليـه وسـلم- الحديث الذي ذكره النبـي

المجـرد فـي  االسـتغفارال  ،ويـراد بـه التوبـة ،قـد سـبق الكـالم علـى التوبـة أن االسـتغفار تـارة يـذكر ،((هو الإ
تبـارك -اهلل ومن غير أن يكون مستوفيًا لما تتطلبه التوبـة مـن شـروط، لكـن  ،اللسان من غير حضور قلب
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ولـو  ،أو بحسـنات عظيمـة ماحيـة ،أو بمصـائب مكفـرة ،أو بشـفاعة ،بعفـو عن اإلنسانيتجاوز قد  -وتعالى
   .كان ذلك من الكبائر كما هو معلوم

ن ذلك الدعاء من أن ذلك مظنة ألن يكو  -السيما حينما يقرن مع الحي-ال شك أن الدعاء بهذا االسم و 
يا حي يا  ،يا اهلل :يقول أن اإلنسان إذا أراد أن يدعو لهذا ذكرت من قبل ؛سم األعظمقبيل السؤال باال

ه، االسم األعظم يذكرها في دعائفي  التي قيلت المشهورة األقوال ،يا حنان يا منان ،يا واحد يا أحد ،قيوم
 أنت، إال إله ال الحمد لك بأن أسألك إني اللهم، فقال: أن رجاًل دعا -رضي اهلل عنه– وفي حديث أنس

 :-وسلم عليه اهلل صلى- النبي فقال، قيوم يا حي يا واإلكرام، الجالل ذا واألرض، ،السموات بديع   ،المنان  
ذا ،أجاب به دعي إذا الذي األعظم باسمه اهلل))دعا  ربه دعاء  اإلنسان يدعو، ف(26)((أعطى به سئل وا 

ألن العبادة  ؛العبادة فإنه ينتظم األمور التي سأذكرها بعده ءأما دعا ،يا حي يا قيوم ،يا قيوم :مسألة، يقول
  والجوارح.  ،واللسان ،تكون بالقلب -كما هو معلوم-

جنس العبادات  العبادات، وهذا من أجل   ،ير اهللبغ التعلقمن  اإلنسان أن يتبرأ :الثاني من هذه اآلثار
القائم على أمور خلقه  ،القيوم هو إذا عرف اإلنسان أن ربه ،عبادات الجوارحجنس من القلبية أعظم 
فإنه يخرج من  ؛خرتهم، وفي آونهموفي كل شأن من شئ ،وما يتصل بدنياهم ،جالهم، وآعمالهمبأرزاقهم، وأ

 ،كامالً  ،تامًّا افتقاراً  -تبارك وتعالى- يفتقر إلى ربهوال يركن إلى نفسه طرفة عين، ف ،وقوته ،وطوله ،حوله
كما  ،-تبارك وتعالى- وقوته ،وطوله ،ويعتصم بحوله ،وبه يستغيث ،فيستعين به ،نزل به جميع حوائجهوي  

فيقدم  ،كف شرهم عنهنأو يتعلق بهم من أجل أن ي ،يرزقوه أن أو ،أن يعطوه ،التعلق بالمخلوقينأنه يقطع 
لعلهم  لعلهم يرضون عنه؛ ؛ونظر قلبه إلى هؤالء المخلوقين ،ويمتد نظره ،العبوديات ًا منلهم ألوان
 ،-جل جالله- هلل مربوبونوهؤالء  ،أو غير ذلك ،لعله يحصل على شيء من النوال من دنياهم ؛يعطونه

يا : يقول يستغيث اإلنسان؛ ولهذا هو الغنى الذاتي -تبارك وتعالى- وغناه ،وفقرهم ذاتي ،مفتقرون إليه
وال  ،تساعه الذي ال نتصورهعلى ا -تبارك وتعالى- هذا الكون يصرفه اهللف ،حي يا قيوم برحمتك أستغيث

ولبعض المخلوقات  ،في أحد األيام بعد صالة العشاء صورة فضائية حقيقية للكون قد عرضت   ،نتخيله
نها حبة رمل ؛ فرأينا األرض كأثم قربنا األرض حتى وصلنا إلى مسجدنا ،ونسبة األرض إليها ،الهائلة فيه

فيها من  وبما ،والغابات ،والجبال ،والقفار ،ما فيها من البحارب ؛تسبح في هذا الفضاء، كأنها حبة رمل
فشيئًا حتى  ،فقربناها شيئاً  ،مثل حبة الرمل تسبح في هذا الفضاء ،ودول ممكنة ،وجيوش جرارة ،ناطحات

إذا صوب  ن قد يتعاظم الشيء الصغير في نظرهن اإلنساإ :وكنت أقوال حينها ،وصلت إلى مسجدنا
 . وقلبه إليه ،نظره
وجعلتها  ،ما ابتعدتوكل ،حجمها الطبيعي بعيد تأخذظرون إليها من نتالسوداء أنتم  ،القطعة الصغيرةهذه 

 ،ما قربتها أمام عينك فإنها تحجب عنك األشياءكلما كان ذلك أدعى لصغرها، وتضاؤلها وكل في األفق
فحجب عنه كل  ؛فتعاظم هذا المخلوق ،مهمتد إليه نظر القلب عظ  االمسكين إذا  ،هكذا المخلوق الضعيف
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 ،سواء كان هذا المخلوق من ذوي السلطان كان هذا المخلوق، ، أيًّالمخلوقال هذا ا؛ فصار ال يرى إشيء
فيكون أعظم في  ،ويتعاظم أعظم مما ينبغي له ،أو غير ذلك مما تتعلق به نفوس المخلوقين ،أو كان ماالً 

حتى  ،ذلك في أمور كثيرة وقل مثل ،-جل جالله- أو يخافه أكثر مما يخاف من اهلل ،أحب إليهو  ،نظره
 ؛عليها ويركز ،وال ينظر إال إليها ،يفكر اإلنسان فيها ،أحيانًا مشكلة يسيرة يستغرق الفكر فيها ،المشكالت

فتظلم الدنيا في عينيه، لكن لو أعطاها  ؛يغطي الحياة بهالة من السوادف ،فتتضخم هذه المشكلة عنده
   ، والمرة.الحلوةاألمور وحياته فيها  ،األفق واسع ،حجمها الطبيعي لما كان األمر كذلك

 ،والضر ،وبيده النفع ،ة األمورويملك أزم   ،والخالئق ،يصرف هذه الكائنات -تبارك وتعالى- اهلل :فأقول
 ،وكافينا ،وموالنا ،وأن يكون هو حسبنا ،ينبغي أن يتخذه العبد وكيالً ف ،واإلماتة ،حياءواإل ،والرزق ،والخلق

الذي عرف اهلل معرفة صحيحة  ،فإن صاحب النظر الصحيح المخلوقاتهذه  أما إذا نظر اإلنسان إلى
، نفسهفي فتزاحم عظمة الخالق  ،ال أن تتعاظم ،ه وصفاته إنما تدله هذه المخلوقات على خالقهابأسمائ

أن ينظر إليها باعتبار أنها تدل على  ح:الصحي ،فاسد ، فهو نظروقلب األشياء ،فهذا من عكس األمور
بل  ،فال ينبغي أن يحجبنا هذا الخلق عن الخالق ،ونعوت جالله ،عظيم، وتدل على كماالتههذا الخالق ال

 اسمع: ، فيقولالحال بلسان المخلوقات هذه من شيء كل يناديه: "-رحمه اهلل- كما يقول الحافظ ابن القيم
 .(27)"شيء كل أتقن الذي اهلل صنع فأنا خلقه، شيء كل أحسن لمن شهادتي

فإن هذا  ؛وما إلى ذلك، وتسرح فيها األنهار ،ذلك في بالد تغمرها الخضرة ورأى ،الجمال بالمروج رأىفإذا 
نما يتوجه إلى تعظيم الخالق ،ال يجعل قلبه يتعلق به ، -سبحانه وتعالى-فهذا شيء يسير من خلقه  ،وا 

بنظرنا حينما نجعلها في األرض  أن هذهمن ه ذكرت  ر ما تذك  ف ،السيما إذا أعطينا األشياء حجمها الحقيقي
وما إلى ، والبهرج ما الذي يوجد فيها من هذه الزينة،ف ،صورتها الحقيقية من الفضاء كأنها حبة رمل

دون أن  ،-تبارك وتعالى- فنتوجه إلى تعظيم اهلل ،-جلو عز -يسير من خلق اهلل ال هو الشيء ،؟!ذلك
 -عز وجل- كم تمثل بالنسبة لما عند اهلل ،الناس بأيديتتعلق قلوبنا بهذه المخلوقات، هذه األموال التي 

  ؟ في خزائنه
 ؛أيضاً  ومع ذلك يتحول بعض الخلق إلى عبادة جزء حقير بالنسبة إلى ما في أيدي الناس ،شيء ال يذكر

ومع ذلك تتحول عبوديته  ،في أيدي الخلق -عز وجل- ل بالنسبة للمال الذي وضعه اهللنه كم سيحص  أل
من  ؟!واألفالك من الذي يمسكها ،األكوان العظيمة ، وهذهوالخلل في التفكير ،د النظرفهذا من فسا ،له

 ،الشمس تخرج من هنا ،والنجوم ،الكواكبهذه من الذي يدبر  !؟واألرض أن تزوال ،الذي يمسك السموات
 ،تعطل شيء من هذا لو ؟!ويصرفها هذا التصريف ،وتغيب من هنا، من الذي يدبرها هذا التدبير الدقيق

ومن يا ترى هم المهندسون الذين ؟ ما الذي سيحصل ،في الحركة وبطء ،الشمس عندها خلل تصار لو 
   .؟ ال أحد يستطيعأحد يستطيع هل ؟يستطيعون إصالح هذا الخلل الذي حصلس
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والنجوم  ،سرعة في حركة بعض األفالك ت، أو حصلاقتربتأو لو أن بعض النجوم  ،لو أن القمر ابتعد
إذا زادت البرودة في  ،وعجزنا ،وهذا يدل على ضعفنا البرودة قلياًل، دتازدالو  !؟ما الذي سيحصل

ذ صار شيء من الحرارة ،وأشفقت عليهم ،ورأيتهم ،جمد الناستالمكيف  لو و  غاية التأثير،فيهم أثر ذلك  وا 
ويدبرها هذا  ،جميعاً  يقيم هذه األشياءمن الذي ؟ ما الذي سيحصل اً يسير  اً ر قد، أو نزلت رتفعتا أن الشمس

اإلنسان مما  يتعجب أحياناً  ولهذا ؛في هذه األزمان المتطاولة ما حصل خلل في يوم واحد ،؟التدبير الدقيق
 هذا لن ،طدم بها، وأنه قد يصاألرض باتجاهأو كوكبًا ينطلق  ،يتحدثون أن نجماً  بعض علماء الفلك !يقرأ

ير الذي يحصل فيه إال في يوم والتغ ،والتبدل ،يكون إال في نهاية العالم، لن يكون خراب هذا العالم
من غير أن   ،له تماماً  -عز وجل- أما في الدنيا فكل شيء يسير في المسار الذي رسمه اهلل ،القيامة

 .ولن يحصل شيء إلى يوم الوقت المعلوم لن يصطدم باألرض، ،و يختلأ ،يضطرب
هذا  وكذلك؟ كيف ستكون حياتهم ؛دائم ، أو صاروا في نهاروصار الناس في ليل ،لو توقفت الشمسو 

  .هاأكثر  إلى غير ذلك من أمور قد ال ندرك، والنبات ،من الدواب فيه ما سخر اهللو الخلق العجيب بما فيه 
 ،أو عرق ،عصبأو تعطل  ،لو أصابه شيء من مرض، جسم اإلنسان هذا الذي تجري فيه أشياء عجيبة

 ،ما دورهو  ،أو العصب ،عنده ثقافة واسعة بهذا العرق فيصبح ،جد أشياء هائلةفإنه يونظر فيه اإلنسان 
وما  ،ثار هذاي آوما ه ،ج الموجودة في العالمالوما هي طرق الع ،وما األشياء التي تؤثر عليه ،ثارهما آو 

وجميع الناس فيهم هذه  ،أو أنه موجود فيه ،سم هذاقبل ذلك ما كان يعرف او ، آخرهإلى  ثار هذاهي آ
، وهكذا كل هذه ؟الجهاز العصبيو  ،؟بعضهابصلت كيف و   ،عصاب الدقيقة، واألهذه العروق ،األشياء

وكيف  ،؟كيف سينام ؛نفخ رئته فقطبلف اإلنسان ك   أن لو ؟لذي يدبرهاا من ،كل الناس األشياء في
كيف  ،لو حصل عنده تسارع في نبضات القلب ،واهلل يدبر ذلك جميعاً  ،وينفخ ،تصور يأكل ،؟سيأكل
  اهلل يدبر ذلك جميعًا.ف ،يحمل معه جهازاً و  ،يذهب إلى األطباء؟ حاله ستكون

 فأعطيتها ؛تأذوا منها ،ل عنها بعض الناسسأتكاد ترى، ال  حشرة صغيرة جدًّا ،هذه الكائنات الدقيقة
فأتيت  ،روني صورتها وهي كبيرةأو  ،من بعض الكتبي فصوروا ل ،لبعض األساتذة في قسم األحياء

 وقد تكون ،هذه الدويبة الصغيرة التي ال نتفطن لها :الشاهد ،ياها، وأعطيتهم إصورتها وهي كبيرة لهؤالءب
مليون ما يقرب من خمسين  -فقط من هذه-، قال هؤالء: إنه يوجد في العالم منها موجودة في كل بيت

لصغرها ال  ، لكنمع أنها موجودة ،خوانإلجميع ا لو أذكرها قد ال يعرفها ،واحدة صغيرة دويبةمن  ،صنف
هذا  ،-عز وجل- ، فكيف بخلق اهللرشتوجد في الف  و ، توجد في البيوت هذه دويبة صغيرة ،ينتبهون إليها
  .؟هذه األشياء ومن الذي يرزق ؟من الذي يديره ؟!،والغرائب ،ما فيه من العجائببالهائل الممتد 

وكأن الناس هم الذين يديرون  ،حينما رأوا بوادر هذه المشكلة المالية ،الناس هذه األيام في قلق متسارع
هو الذي يدبر ذلك  -عز وجل- ونهم، اهللئوش ،هم الذين يقومون على أرزاقهموكأن الناس  ،هذا العالم

 .سبحانه وتعالى-وكل شيء وفق حكمته  ،جميعاً 
هو الذي يقوم  -عز وجل- من به استيقن أن اهلل، وآإذا عرف اإلنسان معنى هذا االسم الكريم :المقصودف

 اللَّه  }َوَعَلى  ،وجه قلبه إليهوي ،فيتوكل عليه حق التوكل ،وجميع أحوالهم ،وأرزاقهم ،بتدبير أمور العباد



تغير كل ي ، نفحة من عذاب اهللشيءمخلوق، المخلوق ما عنده الال تتوكل على  [،23]المائدة: {َفَتَوكَُّلوا
، نظر إلى العالم من شرقه إلى غربه، افي جزئية من الجزئيات ،اختالل في االقتصاد ،عقوبة يسيرة ،شيء

 ،نهيارات فيها، ويشاهد العالم كل يوم اتشاهدون ،دول عظمى ،بالد صناعية ،قتصاد قوي جدًّابالد ذات ا
فبقيت  ،واحدة نفحة ،وما وقع زلزال ،السماء، وما نزلت صيحة ما نزلت صاعقة من ،نفحة كل ذلك نتيجة
ذا أراد اهلل ،-عز وجل- وعجزهم أمام قوة اهلل ،يعلنون ضعفهم مشدوهة،أبصار الخلق  أمرًا  -عز وجل- وا 

فإن ما يحاوله اإلنسان إذا كان اهلل ال يريد لهذا الخرق رتقًا فإنه يكون فعل هذا اإلنسان في إصالحه إنما 
أما المخلوق فيستغني عنهم االستغناء ، وتوكلنا على اهلل، نا باهللرجاؤ يجب أن يكون ، فوخراب ،وبالهو 

فَ  َفاَل  ب ُضر   اللَّهُ  َيْمَسْسكَ }َوا  ْن  ،الكامل وال  ،وال بالدواء ،ال تتعلق بالطبيب [،17األنعام:] {ُهوَ  إ الَّ  َلهُ  َكاش 
 ،والشقاء ،وبهذا يرتاح القلب من كثير من العناء ،دون أحد سواه ،إنما يكون التعلق باهلل وحده ،بالمستشفى

فيكون المؤمن  ،-جل جالله- وخالقه ،وال معرفة بربه ،والحسرات التي تذهب بها نفوس من ال إيمان له
جميعًا ؛ ألن ذلك والخوف من المستقبل ،والضيق ،بةوالكآ ،ال تنتابه مشاعر القلق ،تستقر نفسه مطمئنًا،

قام ،وأن نسعى في طلب الرزق ،أن نعبده ،إنما علينا أن نعمل كما أمرنا اهلل ،-وجل عز-اهلل بيد   ةوا 
سباب ، نتعاطى األنعمر هذه الدنيا ،من غير مقارفة للحرام ،-عز وجل- الحياة بصورة ترضي اهلل

    .(28)((رزقها تستوفي حتى تموت لن انفسً  فإن الطلب، في وأجملوا اهلل،))اتقوا  ،الصحيحة
وأجملوا في الطلب  ،مسيأتيك مما كتب لك ذلك من غير حله، وا، ال تأخذتقوا اهللاالكالم: هذا من أجمع 

وا، رتفعا ،ال ،وا من أجل حطامها، الوتهبط وا،وتنسفل ،والعرض ،الشرف واوتدنس ،عليها واال تتهافت :يعني
 حتى نفس تموت لن)) ،والمرؤة ،بالدين تهافت يذهبدون  ،وبالقدر الالئق ،سبابها الصحيحةاطلبوها بأ
التي كنا نخجل حينما كنا نشاهدها على  ،المزريةواألوضاع  ،نظروا إلى الصور، ا((رزقها تستوفي

طوابير  ،صور مخجلة ،أو كثير من الناس على األسهم ،حينما تهافت الناس ،والصحف الجرائد،صفحات 
 ،هو طرب قليل؟ ماذا حصل لهم ،؟ أبداً لهم -عز وجل- لم يكتبه اهلل اً ثم بعد ذلك هل أخذوا رزق ،طويلة

تحول ذلك  ،للحصول على أكبر قدر من هذه المطامع ؛ألوان من الحيل ذلك ثم أعقبها بعد ،وفرحة يسيرة
فصارت النتيجة  ؛وصار يقترض من البنوك ،يأخذ من الحرام صار ،الذين يتهافتون ،فادحةإلى خسائر 

أن  لربما كان يظن بعض الناس ،((الطلب في وأجملوا اهلل تقواا))، يعانونها زالواال  اً وصارت ديون ،وباالً 
 ،؟كيف يفوت هذه الفرص ،أو غفلة ،قبال أنه فيه عجزوال يقبل ذلك اإل ،ك التهافتالذي ال يتهافت ذل

 ،-جل جالله- فيطمئن القلب إلى ربه ،هذا االنزعاج ال محل له ،واآلن هذا القلق ،الم غاية المالمةوي
 ،دون أن يكون ركوننا إلى أحد من المخلوقين ،ويطرق بابه ،ويلوذ بجنابه ،لحماه ، ويلجأويركن إليه
ه  }َوَسبِّْح  ،وينتهي ،! المخلوق يموتال يموت [،58]الفرقان: {َيُموتُ  اَل  الَّذ ي اْلَحيِّ  َعَلى}َوَتَوكَّْل   َوَكَفى ب َحْمد 

ه   ب ُذُنوب   ب ه   َباد   َفَتَوكَُّلوا اللَّه  }َوَعَلى  [،122]آل عمران: {اْلُمْؤم ُنونَ  َفْلَيَتَوكَّل   اللَّه  }َوَعَلى  [،58]الفرقان: {َخب يرًا ع 
ن ينَ  ُكْنُتمْ  إ نْ   :أي [؛3]الطالق: {َحْسُبهُ  َفُهوَ  اللَّه   َعَلى َيَتَوكَّلْ }َوَمْن كفاه،  فمن توكل عليه [،23]المائدة: {ُمْؤم 
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 ،عظيمة النصوص ناطقة بمعان   هذه [،3]الطالق: {َقْدرًا َشْيء   ل ُكلِّ  اللَّهُ  َجَعلَ  َقدْ  َأْمر ه   َبال غُ  اللَّهَ }إ نَّ  ،كافيه
)لو ) :يقول -صلى اهلل عليه وسلم- التخبط الذي هم فيه، والنبي كثير من من مهتراحلو تدبرها الخلق أل

  .(29)((ابطانً  وتروح ا،خماصً  تغدو الطير، يرزق كما لرزقكم توكله حق اهلل على تتوكلون أنكم
تدبير  موكل إليه لو ؟،ما الذي سيحصل -لن يستطيعوا همو -تدبير أمر هذا الكون للبشر  كللو و   :أقول

كيف توجد  ،نظر كيف توجد هذه المعايش؟ اما الذي سيحصل ،ش فقط هذا الجانبما يتعلق بالمعاي
ما الذي  ،ترعاه الدواب ،به األرض بعد موتها -عز وجل- يحيي اهلل ،مطر ينزل من السماء ،رزاقاأل

؟ كيف ينمو ،؟كيف تنشق األرض عن مسمار النبات ؟ما الذي يوجد من النباتات؟ يوجد من هذه الدواب
  ؟من هذه األشياء جميعًا مما يجنيه الناس ما الذي يحصل ،؟كيف تظهر الثمار

 ؟كم تقدر من اللحوم بأنواعها ،وغربه في اليوم الواحد ،كثرة ما يستهلكه العالم في شرقه إلى -مثالً -نظر ا
القضية بهذا  هذه في بنظره القاصر لو نظر مع أن اإلنسان ،البهائم ومع ذلك لم تفن  ؟ كم يقدر هذا

والمعز تلد ولدين، ولكن  ،الضأن تلد في الغالب ولدًا واحداً  ،هاأن هذا يكفي إلفنائوجد  ستهالك الهائلاال
أتي أشياء من هذا وست ،أكثر من المعزفهي  ،ستهالك الناس في الضأن كانت البركة فيها أكثرلما كان ا

 . وما إلى ذلك، والحكيم ،والخبير ،سماء اهلل العليمالقبيل في الكالم على أ
 نظر ، لوأهل منى فقطذلك هو متوفر، لو نظر اإلنسان إلى  عوم؟ والثمار ،الناس من الفواكه يستهلككم 

أحد  ال؟! أحد ذلك يستطيع هل؟ ونهمويتولى شئ من يستطيع أن يطعم هؤالءسيقول:  ؛إليهم من فوق جبل
اك بل قد يأكلون هن، ، فما يموت أحد من الجوعرزقه لكل واحد يهيئ -عز وجل- يستطيع، ومع ذلك اهلل

  .ون المخلوقينئهو الذي يدبر ش -عز وجل- اهللف ؟،بيوتهم، أليس كذلكأضعاف ما يأكلونه في 
الوحوش التي في  ،آخرهإلى ، ويطلبون لقمة العيش ،وينطلقون إلى أعمالهم في الصباح ،حينما يقوم الناس

 هللوالعشاء؟! ا ،والغداء ،يعطيها الفطورو  ،من الذي يرزقها كل يوم ،والدواب التي في قاع البحار ،الغابات
عز - وأشياء عجيبة في هذا الباب كيف يرزق اهلل ،سم اهلل الرزاقوسيأتي الكالم على ا ،-تبارك وتعالى-

 .ورجوعهم عما كانوا فيه ،أقوام لتوبة اً أمور كانت سببهناك و  ،والحية العمياء ،الطائر األعمى -وجل
ومع  ؟والعصور المتطاولة ،القرونكم يستهلكون من الذهب على مدى هذه ؟ كم يستهلك العالم من الحديد
 اللَّهُ  َبَسطَ }َوَلْو  ،رزاق بقدر ما يحتاج إليه الخلقينزل األ -عز وجل- اهللفذلك لم يفن  شيء من هذا، 

ْزقَ  ه   الرِّ َباد  قد يأكل  ،مسكين ،ونهالمخلوق ال يستطيع أن يدبر شئ ،[27]الشورى: {اأْلَْرض   ف ي َلَبَغْوا ل ع 
   .وهالكه ،فيكون فيها عطبه ،يتداوى بهال أو نحو ذلك ،عشبة

انتشار  تالكتب انتشر  هذه ، وبعضكتبوا بعض الكتابات قبل أشهر بعض الخبراء األمريكان في االقتصاد
كل شيء ستحتاج إليه يجب : يقول أحد هؤالء ،قتصادون االعرفتهم بشئهؤالء ولحذقهم وم الشمس؛ لمكانة

تحتاج  ،بعد سنتين ال تقل: ،ال تؤجل ًا،تحتاج أثاث ،رتفاع مستمرفي األن األسعار  ؛أن تشتريه من اآلن
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 صحيح في األلباني وصححه ،(205) برقم المسند، في وأحمد ،(4164) برقم واليقين، التوكل باب الزهد، كتاب ماجه،

 (.5254) برقم الجامع،



وبناء على هذا بادر  ،ينبغي أن تبادر ،ال تؤجل ،تحتاج مواد غذائية ،اً ال تؤجل، تحتاج لباس ،بناءالمواد 
وبعض من يبني  ،نها سترتفع أكثرأل ؛، أو سيتجرون بهايحتاجون إليها شتروا أراضي  فا ،كثير من الناس

 ،ئة لايراالف وثمانمآ ةخمسطن من الحديد يصل إلى الكان  ،واشترى كل ما يحتاج إليه من الحديد ،بادر
سلعة  واوخزن ،ومن غيرها ،شتروا كميات من الحديد من الصيناو السوق السوداء  إلى وذهب بعض التجار

إلى  لم تصلاشتريت و بعض هذه السلع و  ،سعار غالية، اشتروها بأإذا طال عليها الزمن أصابها الصدأ
ذا بكل المقررات السابقة تتغير ،ولكن في فترة وجيزة، اآلن الف خمسة آ، فمن وأصبحت األسعار تنزل ،وا 
  . في فترة بسيطة ،ينزل أكثر من هذا والمتوقع أن ،لاير ئةائة يصل الطن إلى ألف وتسعماموثمان

نتظار ال اال ،، ال تؤجلألن االرتفاع مستمر ؛ال تنتظر ،كل شيء تحتاج إليه شتر  ا :ونيقول ،هؤالء خبراء
حتى في  ،من الهبوط اً ألنهم ينتظرون مزيد ؛ويصبح الناس اآلن ينتظرون ،ثم تتحول المعادلة ،معنى له

رأيتم  ،ويتوقعون أنها ستنزل أكثر من هذا ،وحتى في شراء أمور أخرى مما يحتاجون إليه ،شراء السيارات
الدوالر ينزل، الين ينزل، الذهب  ؟أين يذهب اإلنسان ،إلى التخبط الموجودانظر ولذلك  !؛تدبير المخلوق

اإلنسان الذي  وسيخسر ،الذهب ينزلو ذهب، طيب  : فيبعضهم يقول ؟أين يضع اإلنسان أمواله ،ينزل
  مور.األ ةأزم  بيده  ،واهلل هو الحي القيوم ،هذا تدبير المخلوقينف ،شتراها
ال يمكن أن  ،ربه بهذا دعا ،نة عامةهذه األمة بس   تموتلن  أنه :-صلى اهلل عليه وسلم- أخبرنا النبيقد و 

  (30).، أجابهعطاه ذلكأ قد ن اهللأل ؛ومجاعة عامة ،بفقر نهلك
نريد أن نقطع النسل من أجل  :بعض الناس يقول ،قاعدة عندنا في االقتصاد هذه يفترض أن تكونإذن 

األوضاع االقتصادية  يكفي، عندنا ثالثة :يقول ،عن هذا اآلن بعض الناس يسألون ،األوضاع االقتصادية
 ال أو ،يجوز فهل تحديد النسل ،نجابنريد أن نتوقف عن اإل ،المستقبل ندري كيف يكون النحن  ،صعبة
 [،31]اإلسراء: {إ ْماَلق   َخْشَيةَ  َأْواَلَدُكمْ  َتْقُتُلوا}َواَل  :حينما قال في سورة اإلسراء -عز وجل- اهلل؟ يجوز
في قال و  [،31]اإلسراء: }َوا  يَّاُكْم{، قدم رزق األوالد ،{َنْرُزُقُهمْ }َنْحُن  قال: ،فقر متوقع في المستقبل ،خوف

 {َوا  يَّاُهمْ  َنْرُزُقُكمْ }َنْحُن من فقر واقع،  :يعني [؛151]األنعام: {إ ْماَلق   م نْ  َأْواَلَدُكمْ  َتْقُتُلوا}َواَل : سورة األنعام
نقصون من رزقكم ي   الاألوالد  ،طمئنوااف، على األبناء الفقراء اآلباءرزق  في هذه اآلية قدم [،151]األنعام:

 اأْلَْرض   ف ي َدابَّة   م نْ }َوَما  ،نفسكم حتى ترزقوا غيركمترزقون أ من ، لستمرزقه معهو تي شيئًا، كل واحد يأ
ْزُقَها اللَّه   َعَلى إ الَّ   ترسخ هذه العقائدأن  فيجب ،نحن نطمئن بهذا[، 6]هود: {َوُمْسَتْوَدَعَها ُمْسَتَقرََّها َوَيْعَلمُ  ر 

 مثل كون حالهم فيكيف ي ،وال يعرفون الحي القيوم ،عند أهل اإليمان، لكن أولئك الذين ال يعرفون اهلل
فإذا ذهبت الدنيا ما الذي  ،ال الدنيا، ليس عندهم إغاية المطلوب عندهم الدنيا ،ينهارون ،؟هذه األوضاع

 ،أغراضك خذ ،البيت مرهون ،لو سمحت :له يقولون ،هو ساكن فيه حتى البيت الذي ،ال شيء ؟يبقى

                                                           

ني سألت ربي ألمتي أن ال يهلكها بسنة عامة... : -صلى اهلل عليه وسلم-عن ثوبان، قال: قال رسول اهلل  - 30 ))... وا 
ن ني أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة عامة... (( وا  . أخرجه ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه ال يرد، وا 

 (. 2889وأشراط الساعة، باب: هالك هذه األمة بعضهم ببعض، برقم ) مسلم، كتاب: الفتن



نسأل اهلل لنا ، كعلي هنحسب يجارفاإل ،حصلبناء على التأخير الذي ال أخذنا أغراضك ا  ومع السالمة، و 
     والعافية. ،م ولجميع المسلمين العفوولك
   عن هذا الخلق طرفة عين لهلكوا.  -عز وجل– لو تخلى اهلل :أقول

إذا كان  ،-عز وجل- يخاف من اهلل اهلل هو القيوم يبعث على مخافته: معرفة أن :اآلثار الثالث من هذه
، القائم على كل نفس، القائم على الناس بأعمالهم :من معاني القيومو  هو القيوم، -عز وجل- اهلل
حرم الرزق والعبد ي   ،التصريف بيدهو  ،كلها بيدهواآلخرة الدنيا و  ،وجزائهم ،وحسابهم ،وأرزاقهم ،جالهموآ

 ،واألنفس ،بنقص في األموال أو ،خسارةب -عز وجل- يعاقبه اهلل فيخاف العبد أن ،بالذنب يصيبه
 {الثََّمرَات   م نَ  َوَنْقص   ب السِّن ينَ  ف ْرَعْونَ  آلَ  َأَخْذَنا}َوَلَقْد  ،-عز وجل-التدبير بيد اهلل  ألن ؛والثمرات
 ،ويرسل إليهم اآلفات ،فيذهب بعض ما في أيديهم ،يعاقب الخلق -عز وجل- فاهلل [،130]األعراف:
َفاًقا}َجزَاًء ، واألمراض ،واألوصاب ،والعلل ولم يستقم  ،أمر اهلل إذا خالفاإلنسان  يخافف، [26]النبأ: {و 
 ،بأعمالهم خلقه هو قائم علىف ،خرةفي اآل، و ويجازيه في الدنيا ،المستقيم أن اهلل يعاقبهالصراط على 

    ال يضيع من ذلك شيء. و  ،يحفظ عليهم أعمالهم ،جزائهمو  ،جالهموآ ،وأرزاقهم
 ،البر ،الخالئق أمريدبر  -عز وجل- فإذا كان اهلل :-سبحانه وتعالى- اهلل محبة :اآلثار الرابع من هذه

ورحمته وسعت كل  ،ويرسل إليهم الرسل ،ويعطيهم ،ويسوق إليهم األرزاق ،والكافر ،والفاجر، المؤمن
 اذكر بعده [؛2]الفاتحة: {اْلَعاَلم ينَ  َربِّ  ل لَّه  }اْلَحْمُد  :، فقالالربوبية -عز وجل-اهلل  ولهذا لما ذكر ؛شيء

يم  }الرَّْحَمن  : قال ،الرحمة  ،ليعرف أن هذه الربوبية مبنية على الرحمة، اهلل لطيف بعباده [؛3]الفاتحة: {الرَّح 
  !.؟الكافر فكيف بالمؤمنو  ،الفاجربفإذا كان هذا اللطف 

يدرك أن اهلل  حينماوتثمر على المؤمن  ،تظهر :-رحمه اهلل- ثار القيومية كما يقول الحافظ ابن القيمفآ
 م نَ  ل ُيْخر َجُكمْ  َوَماَلئ َكُتهُ  َعَلْيُكمْ  ُيَصلِّي الَّذ ي}ُهَو ، (31)فيه صالحهم إلى ماويصرفهم  ،اإليمانيدبر أهل 
وثمراتها من ألوان  ،فصالته على العبد ما ظنكم بآثارها ،يصلي عليكم [،43]األحزاب: {الن ور   إ َلى الظ ُلَمات  
يعَ  اللَّهُ  َكانَ }َوَما  فيقول: ،هم غاية التلطفويتلطف ب ،وفتح مغاليق القلوب ،الهدايات  {إ يَماَنُكمْ  ل ُيض 

 .[143]البقرة:
ر ينَ  النَّب يِّ  َعَلى اللَّهُ  تَابَ }َلَقْد ويقول:  ينَ  َواأْلَْنَصار   َواْلُمَهاج   َكادَ  َما َبْعد   م نْ  اْلُعْسَرة   َساَعة   ف ي اتََّبُعوهُ  الَّذ 

ْنُهمْ  َفر يق   ُقُلوبُ  َيز يغُ  مْ  تَابَ  ُثمَّ  م  مْ  إ نَّهُ  َعَلْيه  يم   َرُءوف   ب ه  وينقلهم من هداية إلى  ،فيوفقهم [،117]التوبة:، {َرح 
فإن ذلك يورث  -جل جالله- وخالقها ،العارفة بربها ،فإذا المست هذه المعاني القلوب الصادقة ،هداية
-لموسى وهارون  -عز وجل-اهلل  ويرعاهم، يقول ،ويحفظهم ،يلطف بهم -تبارك وتعالى- نه؛ ألمحبته
 م نَ  َقر يب   اللَّه   َرْحَمتَ }إ نَّ  :ويقول [،46]طه:، {َوَأَرى َأْسَمعُ  َمَعُكَما}إ نَّن ي  :-الصالة والسالم اعليهم

ن ينَ   ،يحبونه محبة تامةف ،وكفايته ،ورعايته ،وتأييده ،فهو مع المؤمنين بنصره ،[56]األعراف: {اْلُمْحس 
لذلك تجد أحيانًا الرجل يحب امرأة،  تعلقت بالمخلوق؛ ولكن القلوب إذا أقفرت من هذا ،وتتعلق قلوبهم به

 .: ليتني أحب اهلل مثلما أحبكأو المرأة تحب صاحبتها، أو الشاب يحب صاحبه محبة يقول
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كيف مشغولة بهذا المخلوق، ف إنها :تقول ،امرأة متعلقة بأخرى ،وبعض الناس يسأل عن التعلقات
دون  ،حسان، واإلهؤالء لو عرفوا اهلل معرفة صحيحة لعاملوا الخلق بما يليق بهم من المصانعة ؟،الخالص

فيتعلق بهذا المخلوق تعلقًا  ،تقفر في القلب أحياناً  لكن هذه المعاني ،حد منهم، ويتعلق بأأن يمتد القلب
ويأتي هذا  ،خر مخافة أعظم من مخافته من اهللويخاف من اآل ،اهلل فيحبه محبة أعظم مما يحب ،اً شديد

   إلى غير ذلك. ، لفالنة زائدة تعاني من محبة وهذه ،يعاني من محبة زائدة لفالن ،وهذا يشتكي ،يشتكي
 ،ويطمئن إلى تدبيره ،هو القيوم فإنه يثق به -سبحانه–ن علم أن اهلل م  أن : اآلثار الخامس من هذه

 ويتوجه إليه في طلب حاجاته.  ،وحسن عبادته ،وشكره ،ويسأله أن يعينه على ذكره ،ويدعوه ،وحفظه
 .، وإلخواننا المسلمينولوالدينا ،وأن يغفر لنا ،أن يعاملنا بلطفه -عز وجل- نسأل اهلل 

 نحسن ال فإنا دبرنا اللهم دنيانا، من اخيرً  آخرتنا واجعل مبتالنا، وعاف   مرضانا واشف   موتانا، ارحم اللهم
 آله وعلى ،محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى ول،ئمس خير يا عليك بك ودلنا إليك، بنواصينا وخذ التدبير،
 . وصحبه

 


