بسم اهلل الرحمن الرحيم
األسماء الحسنى
العزيز

الشيخ /خالد بن عثمان السبت
إن الحمد هلل نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا ،من يهدده اهلل فدا

مضد لدده ،ومدن يضددف فددا هداد لدده ،وأشدهد أن ا إلدده إا اهلل وحددده ا شدري لدده ،وأشدهد أن محمدددا عبددده
ورسوله ،صفى اهلل وسفم وبار عفيه ،وعفى آله ،وصحبه أجمعين ،أما بعد:

ف دا از الحددديم متصددا بأسددماا اهلل -تبددار وتعددالى ،-وسددينون حددديثنا عددن اسددم ن دريم يعددد مددن األسددماا
المتضمنة لصفة جامعة ،وهو اسم اهلل (العزيز).

سنتحدم عن معنى هذا ااسم النريم ،ثم نذنر ما يد عفيه من النتاب والسنة ،ثم بعد ذلد يدأتا الحدديم
عما يد عفيه هذا ااسم النريم بأنواع الدالة ،ونذل نتحدم عن آثار هدذا ااسدم ،ثدم يندون الحدديم عدن
أثر اإليمان به.

أوالً :بيان معنى هذا االسم الكريم من الناحية اللغوية وما يتصل باهلل -جل جالله:

فإن (العزيز) فا الفغة من العزة ،والعزة تأتا لمعان ،وتندون لمجمدوع أوصدا  ،فدالعزة تعندا الةدوة ،والشددة،
والغفبة ،والرفعة ،واامتناع ،فالعزيز هو المنيع ،منيع الجناب الذ ا يغالب ،وا يةهر.

وهنددا معن دى آخددر ا يددذنره أنثددر أه د العفددم ممددن تنفم دوا فددا أسددماا اهلل -تبددار وتعددالى ،-وهددو معن دى
صحيح فا الفغة ،وهو الشاا الذ ا نظير له ،الشاا الذ ا يناد يوجد.

تةو  :هذه جوهرة عزيزة ،هذا معنى عزيز ،هدذه صدفة عزيدزة ،ا تنداد توجدد ،فهدذا معندى اربدع ،وقيدد بعد

أه العفم هذا المعنى الرابع من معانيه فا نام العرب بةيود ثاثة:

قالوا :ابد أن تشتد الحاجة إليه ،وابد أن ية وجوده ،هذا فا نام العرب.
حينمدا تةددو  :هددذه جددوهرة عزيدزة ،ا يندداد يوجددد لدده نظيددر ،وتشددتد الحاجددة إليدده ،ابددد مددن هددذا ،وهنددذا أيضددا
يصعب الوصو إليه.

قالوا :إذا لم توجد هذه األوصا

الثاثة مجتمعة فإن الشاا ا يعتبر عزي از بهذا المعنى ،وذل أن الشاا

قد ية وجوده ولنن ا شأن له ،فا يةا  :هذا عزيز ،ونذل أيضا قد ينون له منزلة ،ويعظم نفعده ،ولننده
ا يصعب الوصو إليه.

فا يةدا لده :عزيدز بهدذا ااعتبدار ،بد قدد ا يوجدد لده نظيدر ،يعندا :الشدم
ومع ذل ا يةا  :إنها عزيزة.

ا نظيدر لهدا ،ونفعهدا عظديم،

الهواا الذ يتنفسه اإلنسان الحاجة إليه شديدة ،وا يستغنى عنه بحا من األحوا  ،وا بدي لده ،ولننده ا
يةا  :إنه عزيز بهذا ااعتبار.
هذه الةيود ذنرها بع

أه العفم فا هذا المعنى الرابع من معانا (العزيز).

تةو  :هذه الساعة مثا عزيزة إذا وجدت فيها األوصا

السابةة.

هذه المعانا التا أشرنا إليها فا نام العرب لها دائفها من نتاب اهلل -عدز وجد  ،-جداات مسدتعمفة فدا
الةرآن ،أو جداا جفهدا فدا الةدرآن ،نةولده -تبدار وتعدالى{ :-فَ َع َّزْزَناا ثبََ ثالا } [يد  ،]14:عززندا بثالدم يعندا:
شددددنا ،وقوين دا بإرسددا ثالددم ،وهنددذا أيضددا فددا قولدده -تبددار وتعددالىَ { :-ولثلَّا ثاه ا ْل ثعا َّاز } [المنددافةون- ،]8:نمددا
سيأتا -فإن ذل ينتظم هذه المعانا.

وفددا قددو النبددا -صددفى اهلل عفيدده وسددفم ،-لعائشددة -رضددا اهلل عنهددا(( :-هد تدددرين لاددم نددان قومد ا رفعددوا
باب النعبة؟ قالت ا))؛ يعنا :أن إبراهيم -صفى اهلل عفيه وسفم -حينما بنى النعبة سوى بابها بداألر ،

وجع لها بابين ،ففما أعاد المشرنين بنااها أعادوه بصفة أخرى ،رفعوا الباب ،وجعفوه واحدا.

فددالنبا -صددفى اهلل عفيدده وسددفم -يددذنر عفددة ذل د  ،يةددو (( :تعددز از أن ا يدددخفها إا مددن أرادوا))( ،)1تعددز از
تنبر ،بحيم ا يدخفها إا من أرادوا من الوجهاا ،والعظماا ،والنبراا.
بمعنى :تشددا ،و ا

َانياً :معنى هذا االسم في حق اهلل -تبارك وتعالى:

عامددة أه د العفددم يددذنرون المعددانا الثاثددة :الةددوة ،الةهددر ،اامتندداع ،وم دا قددارب ذل د مم دا يرجددع إلددى هددذه

المعانا الثاثة ،نالغفبة.

وقد مددنهم مددن يددذنر المعنددى ال اربددع ،الددذ يددد عفددى نفاسددة ،وندددرة ،أو عفددو مرتبددة ،وقفددة ،يعنددا :لددي
نظير.

لدده

ب ددالعزة بجمي ددع

فدداهلل -تب ددار وتع ددالى -ه ددو العزي ددز ،ال ددذ ق ددد اتصد د بجمي ددع أند دواع العددزة ،ف دداهلل موص ددو
ث
ث ث ث
ث
يعاااا} [فددا ر ،]10:عددزة الةهددر ،والة ددوة ،والغفب ددة،
صددورها ،وأش ددنالهاَ { ،ما ْ
اان َكا َ
ااان ي ثرياااَّ ا ْلعا َّاازَ َفللَّاااه ا ْلعا َّااز َجم ً
واامتناع.

فدداهلل -تبددار وتعددالى -هددو العزيددز ،الددذ عددز ن د شدداا فةه دره ،وغفددب األشددياا ،فددا ينددا جنابدده لعزتدده،
وعظمته ،وجبروته ،ونبريائه ،هنذا يعبر حذاق المفسرين ،ندابن نثيدر -رحمده اهلل تعدالى ،)2(-يؤلفدون هدذه

المعانا ،ويعبرون بعبارة تستوعبها.

وهنذا من فسره بأنه المنيع الذ ا ينا  ،وا يغالب نما يةو الةر با -رحمه اهلل.)3(-
هذه المعانا الثاثة ها التا ذنرها اإلمام ابن الةيم -رحمه اهلل ،-فا نونيته بةوله:

وهو العزيز ففن يرام جنابه *** أنى يرام جناب ذ السف ا
ان

احظ المعنى األو  :الذ ا يرام

ا
صفتان
وهو العزيز الةاهر الغاب لم *** يغفبه شاا هذه

العزيز بمعنى :الةاهر ،الغالب

( )1أخرجه مسفم ،نتاب الحج ،باب نة
( )2انظر :تفسير ابن نثير (.)80/8
( )3انظر :تفسير الةر با (.)131/2

النعبة وبنائها ،برقم (.)1333

وهو العزيز بةوة ها وصفه *** فالعز حينئذ ثام ا
معان
بمعندى الةدوة ،هدذا هددو الدذ يدذنره عامدة أهد العفدم حينمدا يفسددرون هدذا ااسدم الندريم ،سدواا ندان فدا نتددب

التفسير ،أو فا النتب التا تنفمت عن األسماا الحسنى؛ ولهذا يخدتم ابدن الةديم -رحمده اهلل -هدذه األبيدات
الثاثة ببيت رابع ،يةو :

ا
النةصان
وها التا نمفت له سبحانه *** من ن وجه عادم

يعنا :أن هذه األوصا

()1

الثاثة نفها حق ،ثابتة هلل -تبار وتعالى ،-لده أندواع العدزة ،لده عدزة الةدوة ،وعدزة

الغفبدة ،وعدزة اامتندداع ،فدامتنع أن ينالدده أحددد مددن المخفوقدات ،وقهددر جميددع الموجدودات ،ودانددت لدده الخفيةددة،
وخضعت لعظمته ،نما يعبر الشيخ عبد الرحمن بن سعد -رحمه اهلل(.)2

وأنا أتعمد أن أشير بةولا :نما يعبدر فدان؛ لتعرفدوا قددر هدذه النتدب ،فدنحن فدا مضدامين هدذا الندام ،وان

نان فا األسماا الحسنى ،إا أنه ينون فيه إشارات فا مضامينه؛ لتعر بع

الفوائد.

هذه عبارات وافية يعبر بها مث هؤاا من المحةةين من المفسرين.

َانياًَّ :الئله من الكتاب والسنة:

هذا ااسم إذا نظدرت فدا ندام بعد

مدن يحصدون ورود هدذه األسدماا فدا ندام اهلل -تبدار وتعدالى -فدا

الةرآن -تجد تعدادا متفاوتا ،والواقع أننا تتبعتها ،وأحصيتها فوجددت أن ذلد يبفد سدبعة وثمدانين موضدعا،
ا يتجاوزها.

هددذا ااسددم ورد ب د(ا ) معرفددا ،وورد أيضددا مددن غيددر (ا ) ،ورد فددا سددبعة وثمددانين موضددعا( ،العزيددز) هنددذا

بد(ا ) جاا فا ثمانية وخمسين موضعا ،وعزيز من غير (ا ) جاا فدا تسدعة وعشدرين موضدعا ،وجداا فدا
ب ا ْل ثعا َّازث } [الصددافات ،]180:هددذا الددذ ورد فددا الة درآن ،نةولدده -تبددار
موضددع واحددد فددا قولدده -تعددالىَ { :-ر ِّ
َن اللَّ َه ع ثز ٌ ث
يز ا ْل َوه ث
يم} [البةرة{ ،]260:أ َْم ثع ْن ََّه ْم َخ َزثائن َر ْح َم ثة َرِّب َك ا ْل َع ثز ث
َّاب} [ص.]9:
اعلَ ْم أ َّ
وتعالىَ { :-و ْ
َ
يز َحك ٌ
وتأمفوا ،ألنده سديأتا الندام بعدد قفيد -إن شداا اهلل تعدالى -عمدا اقتدرن بده هدذا ااسدم الندريم مدن األسدماا،
َن اللَّ َه ع ثز ٌ ث
يز ا ْل َوه ث
يم} [البةرة{ ،]260:أ َْم ثع ْن ََّه ْم َخ َزثائن َر ْح َم ثة َرِّب َك ا ْل َع ثز ث
َّك
اعلَ ْم أ َّ
َّاب} [صَ { ،]9:وثا َّن َرب َ
{ َو ْ
َ
يز َحك ٌ
اااز}
اااان اللَّاااه َ ثويااااا َع ثزيا ًا
اااو ا ْل َع ثزيااااز َّ
الااار ثحيم} [الش ددعرااَ { ،]191 ،175 ،159 ،140 ،122 ،104 ،68 ،9:و َكا َ
لَه َ
ع ا ْلع ثزياااز} [الش ددورىَ { ،]19:ذثلا َ ث
ااز ا ْلعثل ث
{وها َااو ا ْلَِ ث
ااايم} [األنع ددام ،96:ويد د ،38:
ااك تَ ِْاااَّير ا ْل َع ثزيا ث َ
اااو َ َ
[األحد دزابَ ،]25:
السامو ث
ات َو ْاأل َْر ث
ض َو َماا َب ْي َنه َماا ا ْل َع ثزياز ا ْل َغفَّاار} [ص:
ور} [فدا رَ { ،]28:ر َ
وفصفت{ ،]12:إث َّن اللَّ َه َع ثز ٌ
ب َّ َ َ
يز َغف ٌ
يز ا ْلح ثم ث
ث
يَّ} [البروج.]8:
َ { ،]66و َما َنَِموا ثم ْنه ْم إثَّال أ ْ
َن ي ْؤ ثمنوا ثباللَّه ا ْل َع ثز ث َ
فهذه تد عفى غيرها ،ولي

المةصود ااستةراا ،وتتبع ذل  ،فهو نثير نما هو معفوم.

وقددد جدداا إثبددات الع دزة نفه دا هلل -تبددار وتعددالى -فددا أربعددة مواضددع فددا الة درآن ،نةولدده -تبددار وتعددالى:-
ث ث ث ث
ث
ون ا ْل َكا ث
اان َّ ث
يعاااا}
ون ا ْلما ْ
اااء ثما ْ
ااون ثع ْنا َ
ين أ ََي ْبتَغا َ
ااؤ ثم ثن َ
اااف ثر َ
ين َيتَّ ثخاااذ َ
{الَّا ثااذ َ
ااَّهم ا ْلعا َّاازَ فَاااثل َّن ا ْلعا َّاازَ للَّاااه َجم ً
ين أ َْولث َيا َ
( )1انظر :نونية ابن الةيم( ،ص.)205 :
( )2انظر :تفسير أسماا اهلل الحسنى ،لفسعد (ص ،)214 :وتفسير السعد (ص.)946 :

[النساا.]139:

ب ا ْل ثع َّازث ع َّماا ي ث
ون}
اك َر ِّ
ان َرِّب َ
صاف َ
أما الموضدع الواحدد الدذ جداا فيده رب العدزة فهدو قولده -تعدالى{ :-س ْاب َح َ
َ َ
[الصافات ،]180:رب العزة.
اين} [ص ،]82:وهددذا -نم دا ا يخفددى-
وجدداا الةسددم بع دزة اهلل -عددز وج د  ،-قددا { :فَ ثب ثع َّزثتا َ
َج َم ثعا َ
اك َأل ْغا ثاوَي َّنه ْم أ ْ
ب ا ْل ثع َّزث } [الصافات. ]180:
المةصود به :الصفة ،ونذل فا قولهَ { :ر ِّ
وأما فا السنة :فةدد جداا فدا مواضدع ،وغالدب ذلد فدا بيدان الصدفة ،نةولده -صدفى اهلل عفيده وسدفم ،-قدا

اهلل -عز وج (( :-العز إزار ))( ،)1الحديم.

واستعاذ النبا -صفى اهلل عفيه وسفم -بعزة اهلل(( :أعوذ بعزت ))

()2

.

وهنذا -أيضا ،-فا قوله -صفى اهلل عفيه وسفم(( :-حتى يضع رب العزة فيها قدمه))( ،)3يعنا :النار.
وجداا فددا أثدر عددن ابددن مسدعود ،وابددن عمددر -رضدا اهلل عنهمددا -أنهمدا ناندا يةددوان فددا السدعا بددين الصددفا

والمروة" :ربا اغفر ،وراحم ،وتجاوز عما تعفم ،إن أنت األعز األنرم"(.)4

األعز هذه أفع تفضي  ،غير العزيز ،وان نانت ترجع فا المعنى وما تضمنته من الصفة إلدى (العزيدز)،

"إن أنت األعز األنرم".

ه هذا يةا من جهة ال أر "األعز" تسمية اهلل -عز وج  -بذل ؟
بع

أه العفم يةولون :هذا ا يةا من جهة ال أر  ،فابد أن ينونا قد سدمعا ذلد مدن رسدو اهلل -صدفى

اهلل عفيدده وسددفم ،-يعنددا :لددي

بالضددرورة أن ينون دا قددد سددمعا مندده هددذا الددذنر بخصوصدده الددذ يةددا بددين

الصفا ،والمروة؛ ألن األرجح -نما هو معفوم -أن ما ورد عن الصحابة -رضا اهلل عنهم -لم يننر ،نان
بعضهم يةو نذا ،وبعضهم يةو نذا ،شاا أقرهم عفيه النبا -صفى اهلل عفيه وسفم ،-ولربما قا الواحدد

من عند نفسه ،وقد ا ينون النبا -صفى اهلل عفيه وسفم -سمعه ،لننها معان صحيحة.

ففو ذنر اإلنسان ربه بين الصفا ،والمروة فدإن ذلد يندون قدد حصد بده المةصدود ،وان ندان األفضد التدزام
ما ورد ،ولننه لم يدرد عدن النبدا -صدفى اهلل عفيده وسدفم -ذندر معدين يةدا بدين الصدفا والمدروة ،وانمدا يةدا

( )1أخرجه البخار فا األدب المفرد ،باب النبر ،برقم ( ،)552وصدححه األلبدانا فدا صدحيح الجدامع الصدغير ،وزياداتده،

برقم ( ،)4310وفا صحيح الترغيب ،والترهيب ،برقم (.)2898

( )2أخرجه البخار  ،نتاب التوحيد ،باب قو اهلل –تعالى{ :-وهو العزيز الحنيم} [إبراهيم{ ،]4 :سبحان رب رب العزة عما
يصددفون} [الصددافات{ ،]180 :وهلل الع دزة ولرسددوله} [المنددافةون ،]8 :ومددن حف د

بع دزة اهلل وصددفاته ،بددرقم ،)7383( ،ومسددفم،

نتاب الذنر والدعاا والتوبة وااستغفار ،باب التعوذ من شر ما عم ومن شر ما لم يعم  ،برقم (.)2717

( )3أخرجدده البخددار  ،نتدداب األيمددان والنددذور ،بدداب الحفد

بعدزة اهلل وصددفاته ونفماتدده ،بددرقم ( ،)6661ومسددفم ،نتدداب الجنددة

وصفة نعيمها وأهفها ،باب النار يدخفها الجبارون والجنة يدخفها الضعفاا ،برقم (.)2848
( )4أخرجدده ال ب ارنددا ،فددا الدددعاا ،بدداب الةددو فددا السددعا بددين الصددفا والمددروة ،بددرقم ( ،)870وابددن أبددا شدديبة فددا مصددنفه،
نتدداب الحددج ،مددا يةددو الرج د فددا المسددعى بددرقم ( ،)15565والفددانها فددا أخبددار منددة ،اذن در عدددد الش د ار التددا فددا ب ددن
المسجد ،برقم ( ،)1393واألزرقا فا أخبار منة ،باب أين يوق

من الصفا والمروة ،وحد المسعى ،بدون رقم.

عفى الصفا ،أو عفى المروة.
فالذين قدالوا :إن هدذا مدن أسدماا اهلل -يعندا (األعدز) -قدالوا :ورد عدن هدذين الصدحابيين ،وهمدا مدن عفمداا
الصددحابة ،واهلل -تبددار وتعددالى -ا يسددمى إا بم دا سددمى بدده نفسدده ،أو سددماه بدده رسددوله -صددفى اهلل عفيدده
وسفم ،-قالوا :فهذا من جمفة األسماا.

اال تران في هذه األسماء الحسنى:

أنثر ما ورد فا ااقتدران أن هدذا ااسدم الندريم جداا مةترندا بدد"الحنيم" فدا سدبعة وأربعدين موضدعا مدن نتداب

اهلل -تبار وتعالى ،-فما وجه ذل ؟

العفمدداا -رحمهددم اهلل -تنفمددوا عفددى هددذا ،مددا يمنددن أن يةددا فددا حاصددفه :إن الع دزة وحدددها قددد تحم د عفددى
شدداا مددن الظفددم ،والعسد  ،والةهددر بغيددر الحددق ،هددذا بالنسددبة لفمخفددوقين ،فةددد تحمفدده عزتدده عفددى شدداا مددن

التجنا ،والظفم ،والعدوان ،وما أشبه ذل  ،تحمفه عفى أمور ا تفيق من الجور ،والسفب ،والنهب.
ولهذا يةولون" :من عز بز ،ومن غفب سفب"( ،)1هذا مث سار مسير الشم

عند العرب.

فهددذه العدزة إن لددم ينددن معهدا حنمددة فإنهدا قددد تحمد عفددى أمددور غيددر ائةددة ،فعدزة اهلل -عددز وجد  -مةرونددة
بالحنمة ،فا يصدر منه مع عزته -تبدار وتعدالى ،-إا مدا يفيدق ،وبهدذا تندون العدزة قدد بفغدت غايتهدا فدا

النما ؛ ألنها مزمومة ،ومةرونة بالحنمة.

وناحظ أنه يةدم (العزيز) ،عفى الحنيم ،لماذا؟

ألنه عز فحنم ،وربما ينون ذل من قبي تةديم السبب عفى المسبب ،نمدا يةدو الحدافظ ابدن الةديم -رحمده

اهلل.)2(-

لماذا قد حنم؟

ألنه قد عز ،فسبب الحنم هو :ااتصا

بالعزة.

إذن العزة من غير حنمة قد تحم عفى ما ا يفيق.

ث ددم إن الح ددافظ اب ددن الة دديم -رحم دده اهلل تع ددالى -ي ددذنر معند دى آخ ددر ،ا ين ددافا مد دا س ددبق ،ية ددو في دده ،أو ف ددا

حاصددفه :إن العدزة هددا :نمددا الةدددرة( ،)3يعنددا :قددد توجددد قدددرة ،لننهدا ا تصد إلددى مرتبددة العدزة؛ ألن الةدددرة
وحدها ا توص إلى هذا المةام ،أو إلى هذه المنزلة ،أو إلى هذه الصفة.

ولددذل نةددو  :إن صددفة الع دزة ا تنددون إا مددن مجمددوع أوصددا ؛ ولهددذا يسددمونها الصددفات الجامعددة ،مث د :
المجد نما سيأتا -إن شاا اهلل.

العزة ا تنون مدن مجدرد الةددرة ،وا تندون مدن مجدرد الةدوة ،وا تندون مدن مجدرد اامتنداع ،وانمدا يندون ذلد
بمجموع أوصا  ،فهنا الةدرة منتهاها وتمامها العزة ،فها منتهى الةدرة.

( )1انظد ددر :أمثد ددا العد ددرب ،لفضد ددبا (ص ،)124 :وجمه د درة األمثد ددا  ،لفعسد ددنر ( ،)360/1ومجمد ددع األمثد ددا  ،لفنيسد ددابور
( ،)307/2والمستةصى فا أمثا العرب ،لفزمخشر (.)357/2
( )2انظر :بدائع الفوائد (.)62/1
( )3انظر :الداا ،والدواا (ص.)116 :

در ولننده قدد ا يندون معده الحنمدة ،قدد يندون مدن أوعيدة العفدم،
والحنمة ها نما العفم ،قد يندون العفدم نثي ا
ولنن ا يصفح أن يستشار فا أدنى األشياا؛ ألنه لي

معه حنمة ،فمنتهى العفم الحنمة.

فإذا اجتمع منتهى الةدرة ،وهو العزة ،ومنتهى العفم الذ هو الحنمة صار بدذل النمدا  ،فبهداتين الصدفتين
يةضا -سدبحانه وتعدالى -مدا يشداا ،ويدأمر ،وينهدى ،ويثيدب ،ويعاقدب ،فهاتدان الصدفتان نمدا يةدو الحدافظ

ابدن الةديم -رحمدده اهلل" :-همدا مصدددر الخفدق ،واألمددر"( ،)1يعندا :فدا قضددايا التندوين ،وفددا قضدايا التشدريع
مصدر ذل  :العزة ،والحنمة.

أما اقترانه بالرحيم فإن ذل قد جاا فا ثاثة عشر موضعا فا نتاب اهلل -تبار وتعالى.
ووجدده هددذا ااقت دران :ذنددر فيدده أه د العفددم بع د

الوص

المعددانا ،لع د مددن أقربهددا -واهلل تعددالى أعفددم :-أن هددذا

وجد عند أه اإليمان ،وأه ال اعة ،وأه ااستجابة ،واانةياد ،قدد ي ا
(العزة) ،قد ي ا
وجدد عنددهم أو

عند بعضهم شيئا من ااستيحاش؛ إذا سمعوا هذه الصفات التا تد عفى الةهدر ،والغفبدة ،والةدوة ،ومدا إلدى

ذل .

فاهلل -تبار وتعالى -بعزته يهفد المجدرمين ،والندافرين ،والظدالمين ،فدإذا ذندر معده الدرحيم آند

ذلد أهد

اإليمددان ،فهددو مددع عزتدده رحدديم بعبدداده ،رحدديم بددالم يعين ،يددرحمهم ،وأل افدده تتتددابع ،وتتدوالى عفدديهم ،فداهلل -
تبار وتعالى -عزيز فا رحمته ،ورحيم فا عزته ،وهذا هو النما .

وهنا مفحظ آخر ينضا

إلى هذا ،وهدو أن هدذه الرحمدة بدا ذ  ،فهدا رحمدة مدع العدزة ،قدد توجدد الرحمدة

لنددن مددع الددذ  ،والضددع  ،ولددذل فددإن المددؤولين المحدرفين الددذين يؤولددون الصددفات ،ويحرفونهددا ،ويغيرونهددا،
ويصرفون عما دلت عفيه يؤولون صفة الرحمة؛ ألنهم يتوهمون منها معنى فاسدا ،يتص بالضع  ،ولندن

رحمة اهلل -عز وج  -ليست مع ضع .

المخفوق قد تنون رحمته مع شاا من الضع  ،أما اهلل -تبار وتعالى -فرحمته مع عزة.

وأما اقترانه بالةو  :فةد جاا ذل فا سبعة مواضع فا نتاب اهلل -تبار وتعالى.

دز ،لندن
ويمنن أن يةا فا وجه هذا ااقتران :إن عزة اهلل -تبار وتعالى -مع قوة ،قد يندون اإلنسدان عزي ا
بأ اعتبار؟

تنون عزته مستمدة من غيره؛ ولهذا يةو الشاعر:

ا
الهون نائن
ل العز إن موا عز وان يهن *** فأنت لدى بحبوحة

هذا اإلنسان قد ينون فا منانه ،فا هذه الجهة ،فا هذه الدائرة ،فا هذا العمد  ،فدا هدذه الدو ازرة ،فدا هدذه
الشرنة ،فا عز ،يأمر ،وينهى؛ لماذا؟

ألن هنا من يةويه ،ويؤازره ،ويدعمه ،وينصدره ،ويةد

إليدده ،ويعتمددد عفيدده ،ويتةددوى بدده ،والنددا
اإلنسان؟

( )1المصدر السابق.

معده ،ويؤيدده ،فدإذا مدات صداحبه الدذ ندان يسدتند

يرهبددون جنابدده مددن أجفدده ،أو أندده ع دز  ،فم دا الددذ يحص د لهددذا

نةو الشاعر لفبعيد يخا به ،يةو :

ا
الهون نائن
ل العز إن موا عز وان يهن *** فأنت لدى بحبوحة

المولى يعنا :األعفى ،السيد.

فأنت لدى بحبوحة الهون نائن

سدديأتا فددا النددام عفددى ا ثددار أن العدزة إنمدا ت فددب مددن اهلل -عددز وجد  ،-ومددن فبهدا مددن غيدره فهددو إلددى
هوان ،ومذلة.

وقددد جدداا مةترنددا بددالغفور فددا موضددعين ،وبالغفددار فددا ثاثددة مواضددع ،ويمنددن أن يةددا فددا وجدده هددذا -واهلل
تعالى أعفم :-إن مغفرتده -تبدار وتعدالى -ا تندون عدن عجدز عدن المؤاخدذة ،عجدز عدن األخدذ ،ا تندون
عن ضع .

اإلنسان قد يةو  :أنا عفوت ،أنا غفرت ،أنا سامحت فانا ،يةو هذا؛ ألنه عاجز ،فهذا لدي

بنمدا  ،لندن

حينما ينون الغفر مع العزة ،والةدرة عفى األخذ ،فهذا هو النما .

وقددد ذنددرت فددا بعد المناسددبات توجيدده قولدده -تبددار وتعددالى -فددا قيد عيسددى -صددفى اهلل عفيدده وسددفم:-
ت ا ْل َع ثزيز ا ْل َح ثكيم} [المائدة ،]118:ما قا  :فإن أنت الغفدور
{إث ْن ت َع ِّذ ْبه ْم فَثل َّنه ْم ثع َباَّ َك َوثا ْن تَ ْغ ثف ْر لَه ْم فَثل َّن َك أَ ْن َ
الرحيم ،لماذا؟
ذنرت وجهين:

الوجدده األو  :أن هددذا الغفددر حينم دا يغفددر لهددم ،ا ينددون ذل د عددن عجددز ،فهددو غيددر عدداجز عددن أخددذهم،
والب ش بهم ،ومعاقبتهم ،وانما ينون ذل عن قدرة نامفة ،وعزة تامة.
والوجه الثانا :ذنرناه ،وا حاجة إليه فا هذا المةام.

أما اقترانه بالوهاب :فةد جاا فا موضع واحد فا نتاب اهلل -تبار وتعدالى ،-أشدرت إليده سدابةا ،وذلد -
واهلل تعددالى أعفددم -أن إنعامدده -تبددار وتعددالى -عفددى عبدداده ،وتفضددفه عفدديهم ،ن د ذل د صددادر عددن ع دزة،

وقدرة ،وغنى ،وتفض  ،ولي

عن ضع  ،وا لجفب نفع ،أو دفع ضر.

فاإلنسددان قددد يحسددن ،قددد يبددذ  ،قددد يع ددا ولنددن دفع دا لشددرور أق دوام؛ واسددتجابا لنفددع آخ درين ،فهددو يع ددا،

ويرجا العائدة.

ففهددذا يةددو شدديخ اإلسددام -رحمدده اهلل :-إن هددذا الددذ يع ددا وهددو يرجدا العائدددة ،أو أقد ذلد الشددنر ،أو
الثناا ،والمدح ،يةو  :هذا ا ينون عمفه صالحا(.)1

بمعنى :أن هذا الع اا ،وهذا اإلحسان لآلخرين هو يريد ما يةابفه ،يعنا :ا ينون عمفه هلل ،فإن لم يفعفوا

فإندده لربمددا وقددع فددا أع ارضددهم ،وآذاهددم ،وتنفددم فدديهم ،وأن هددؤاا ا يةدددرون المعددرو  ،وا يعرفددون أله د

الفض د فضددفهم ،وقددد أحسددنت إليدده ،وأع يتدده ،وفعفددت ،وفعفددت ،ثددم بعددد ذل د لددم أسددمع مندده نفمددة شددنر،
أقرضته ،ثم أقرضته ،ثم أقرضته ،ففما فبت منه قرضا اعتذر.

( )1انظر :الفتاوى النبرى ،ابن تيمية.)166/1( ،

فأنددت حينمدا أقرضددت ننددت تنتظددر ،نمدا يفعد بعد

النددا  ،لربمدا أنددرم غيدره ،وبددذ األمدوا  ،وأع دداه ند

ذل  ،يةدم هدايا ثمينة جددا ،ا يةددمها حداد الندا  ،فهدو يأمد أن يع دى أضدعا
أفض ما يجد ،ولربمدا يةتدر
أضعا

هدذه الهددايا ،فهدو يةددم

المدا الدذ يشدتر بده هدذه الع ايدا ،والهبدات مدن أجد أنده يأمد أن يع دى

ذل .

يسير دونها فإنه ينون فا غاية الجزع ،والحنق ،والغضب ،والضجر ،وا يعود إلى هباته،
ا
ففو أع ا شيئا
وع اياه مع هذا المخفوق ،ويتهمه بالبخ  ،واألوصدا
وتعددالى -حينم دا يهددب -وهدداب -فددذل لددي

السديئة -نمدا هدو مشداهد ومعدرو  ،-فداهلل -تبدار

لدددفع ضددر ،أو لخددو  ،أو لجفددب نفددع يرجيدده مددن هددؤاا الددذين

وه ددبهم ،وأع دداهم ،اهلل ل دده الغن ددى النامد د  ،وه ددو (العزي ددز) ،يع ددا ،والخف ددق نفه ددم فةددراا إلي دده -جدد جال دده
وتةدست أسماؤه.

أمدا اقت ارندده بددالعفيم :فهددذا فددا سددتة مواضددع ،وهددذا وجهدده ا يخفددا ،العددز إذا نددان مددع العفددم المحددي الشددام
فهذا ينون منتهى النما .

ونذل اقترانه بالحميد :فدا ثاثدة مواضدع ،وذلد يفهدم ممدا سدبق مدن اقت ارنده بدالحنيم؛ إذ إن العدز وحدده قدد
يحم عفى أمور غير ائةة بالنسبة لفمخفوقين.

نحددن نددتنفم عددن أص د هددذه الصددفات ،ا نتحدددم عددن نددون ذل د ينسددب إلددى اهلل -تبددار وتعددالى ،-وانم دا

حديثنا عما يضا

إليه إنما هو النماات ،لنن نتحدم عن المخفوقين لتةترب الصورة.

فهذا العز إن لم ينن معه أوصا
عفى صاحبه.

أخرى فإنه قد يحم عفى أمدور ا تفيدق ،فيندون مدذموما ،ويندون نةصدا

فددإذا نددان (العزيددز) ،مددع الحميددد :فهددو محمددود فددا عزتدده ،ا يصدددر مددن هددذه العدزة إا ند نمددا  ،ا تنددون
سببا لصدور النةص ،ا يصدر عنه أ ظفم بسبب هذه العزة.

نذل جاا فا أربعة مواضع مع قوله -تعدالى( :-ذ انتةدام) { ،ثب َع ثزياز ثذع ا ْن ثتَِاام} [الزمدر ،]37:وهدذا أيضدا
ظاهر ،فإن (العزيز) قد ا ينتةم حيم يحسن اانتةام.

فددإذا وجددد العددز مددع الحنمددة فددإن ذلد العددز ينددز فددا منزلده الائددق ،ويوضددع فددا موضددعه المناسددب ،فينددتةم
حيم يحسن اانتةام.

أمدا العددز المع د الددذ ا يحصد معدده انتةددام فددإن هددذا ينددون نالعدددم ،ا فائدددة فيدده ،واانتةددام يحمددد حيددم
ينون المةام مناسبا.

واهلل -تبار وتعالى -مدح أه اإليمان فا غير مةام العفو فا موضع واحدد فدا نتداب اهلل -عدز وجد ،-
ث َّث ث
ااي
حيددم جدداات جميددع المواضددع تحددم عفددى العفددو ،والصددفح ،والدددفع بددالتا هددا أحسددنْ { ،اَّفَاا ْ بااالتي ه َ
ين إث َذا أَصاااابهم ا ْلب ْغاااي هااام ي ْنتَ ث
ون}
صااار َ
سااان} [المؤمنددون ،96:وفصددفت ،]34:إا فددا موضددع واحدددَ { ،والَّا ثااذ َ
أْ
ْ َ
َ
َ َ
َح َ
[الشورى.]39:

وأقددرب م دا يةددا فددا توجيهدده -واهلل تعددالى أعفددم :-أن المددؤمن ا ينددون ذلدديا ،فددإذا نددان العفددو يورثدده مذلددة
ين إث َذا أَصابهم ا ْلب ْغي هم ي ْنتَ ث
ون} [الشورى ،]39:هذا لي بمةام عفو.
صر َ
فعندها يةا َ { :والَّثذ َ
ْ َ
َ
ََ

وهنذا مع من نثر فساده ،واجرامه ،وظفمه ،وعسفه ،وتعاليه.
ه ددذا ال ددذ هفد د ف ددا ليبيد دا ،الرجدد ية ددو له ددم :اتة ددوا اهلل ،ويس ددتع فهم ،ونح ددو ذلد د  ،هد د ه ددذا مة ددام العف ددو،
ث َّث ث
{وا ْلعا ث
ااف َ ث َّ ث
ساان} [المؤمنددون ،96:وفصددفت ،]34:أم هنددا
اي أ ْ
َح َ
َ َ
ين َعاان النااا } [آ عم دران ،]134:و{ ْاَّفَ ا ْ بااالتي ها َ
ث
ث
ون} [الشورى]39:؟ ،هذا ابد أن يعفدم نيد يندون التعامد معده
َص َابهم ا ْل َب ْغي ه ْم َي ْنتَصر َ
يةا َ { :والَّذ َ
ين إث َذا أ َ
من (زنةة إلى زنةة) نما يةا .
هددذا رج د ادعددى دعدداوى نبي درة جدددا ،جدداا بالنتدداب األخضددر ،وقددرره فددا المدددار اابتدائيددة ،فددا جميددع

اااَّ}
الم ارحد د  ،وتنف ددم عف ددى الةد درآن ،و ع ددن ف ددا الةد درآن ،وغي ددر ألفاظ دده ،وق ددا  :ا تةد د ْ { :
َح ٌ
اااو اللَّاااه أ َ
ااال ه َ
[اإلخاص ،]1:ق  :اهلل أحد.

ب َّ
ب ا ْل َفلَا ث
النااا ث } [النددا  ،]1:قددا  :قد هنددذا :أعددوذ بددرب النددا ،
ق} [الففددق { ،]1:ا ْال أَعااوذ ثبا َار ِّ
{ ا ْال أَعااوذ ثبا َار ِّ
أعوذ برب الففق.
َحسن} [المؤمنون ،96:وفصفت ،]34:أو {وا ْلع ث
ث ث
ين َع ثن
اف َ
َ َ
وقت  ،وفع األفاعي  ،هذا ا يةا ْ { :اَّفَ ْ ثبالَّتي ه َي أ ْ َ
َّ
اابهم
اصافَحوا} [البةدرة ،]109:ونحددو ذلد  ،هنددا يةددا َ { :والَّا ثاذ َ
النااا ث } [آ عمدران ،]134:أو {فَا ْ
َصا َ
ااعفوا َو ْ
ين إث َذا أ َ
ا ْلب ْغي هم ي ْنتَ ث
ون} [الشورى.]39:
صر َ
ْ َ
َ
فالمةصود :أن العفدو لده مةامدات ،الصدفح لده مةامدات ،الغفدر لده مةامدات ،واانتةدام لده مةامدات ،فداهلل -عدز
وج  -عزيز ذو انتةام.

دز ،لندن
وجاا مةترنا بالمةتدر فدا موضدع واحدد ،وذلد أن هدذه العدزة مدع نمدا الةددرة ،يعندا :قدد يندون عزي ا
عنده حسابات تمنعه من تنفيذ نثير من األمور التا يت فع إليها؛ ولهذا يةو الشاعر حينمدا يمددح مفندا -

نما ذنرنا فا الخفق معنى الخالق -يةو له:

وألنت تفرى ما خفةت وبع ***

()1

الةوم يخفق ثم ا يفرى

أنت تفر ما خفةت يعنا :ما قدرت ،فالخفق بمعنى :التةدير فا هذا البيت.
يةددو  :أنددت تخ د  ،ث ددم تنفددذ ،وبع د

الةددوم يخف ددق ثددم ا يفددر  ،يعنددا :ية دددر أشددياا ،ويخ د  ،ولن ددن ا

يسددت يع أن ينفددذ ،تمنعدده أشددياا ،قفددة إمنانددات ،حسددابات معينددة تمنعدده مددن تنفيددذ مدا يريددد ،فمدا ند مدا يريددد

متيسر له فعفه.
ا
ينون

ث
ث ث ث
يعااا}
بعددد ذل د يددأتا س دؤا بعددد اسددتع ار هددذه النصددوص :أن اهلل -تبددار وتعددالى -قددا َ { :فللَّااه ا ْلعا َّاز َجم ً
[ف ددا ر ،]10:ن د د الع د دزة هلل -ع ددز وج د د  ،-وفد ددا الوقدددت نفسددده ق ددا { :ولثلَّا ث
اااه ا ْل ثعا َّ
ين}
اااز َولث َرسااااولث ثه َولث ْلما ْ
اااؤ ثم ثن َ
َ
[المنافةون ،]8:فأضا العزة -أيضا -لرسوله -صفى اهلل عفيه وسفم ،-ولفمدؤمنين ،فهد بدين هداتين ا يتدين
تعار ؟.

الجواب :ا ،العزة هلل جميعا ،فاهلل -تبار وتعالى -هو العزيز ،والعزة التا تنون لرسدوله -صدفى اهلل عفيده
وسفم ،-وأله اإليمان إنما ينون مصدرها من اهلل ،فها عدزة مسدتمدة مدن اهلل ،الدذ منحهدا ،وأع اهدا هدو
( )1انظر :الشعر والشعراا ( ،)139/1والعةد الثمين (.)349/6

ث
ثث ث
يعا} [فا ر.]10:
اهلل -ج جالهَ { ،-فللَّه ا ْلع َّز َجم ً

فم ددن أرادهد دا فإن دده يس ددتمد ه ددذه العد دزة م ددن اهلل -س ددبحانه وتع ددالى ،-بالتعب ددد إلي دده ،والتة ددرب إلي دده ،واإليم ددان،
واإلخبات ،والذ لجنابه -سبحانه وتعالى.

فهذه العدزة التدا تندون لفرسدو -صدفى اهلل عفيده وسدفم ،-ولفمدؤمنين هدا عدزة مخفوقدة ،وعدزة اهلل صدفة مدن

صفاته ،ليست بمخفوقة.

فالعزة التا تنون لفمخفوقين اهلل هو الذ خفةها ،وهو الذ يمفنها ،وهو الذ يع يها من شاا مدن عبداده،

والنا

يتفاوتون فا ذل  ،نما يتفاوتون فا باقا األوصا  ،بحسب إيمانهم ،وتةواهم هلل -تبار وتعالى.

َالَاً :ما يَّل عليه هذا االسم الكريم:

يد بالم ابةدة :عفدى ذات اهلل -عدز وجد  ،-وعفدى صدفة العدزة ،ويدد بالتضدمن :عفدى الدذات ،أو الصدفة،

ويد باالتزام :عفى ما ا تتحةق العزة إا به ،ابد من الحيداة ،والةددرة ،والغندى ،والعفدم ،والسدمع ،والبصدر،
إلى غير ذل من األوصا

النامفة ،حتى ينون عزي از.

هددذه الصددفة التددا تضددمنها هددذا ااسددم الن دريم -وهددا الع دزة -هددا مددن الصددفات الذاتيددة ،هددا صددفة ذاتيددة،
وليست بصفة فعفية.

رابعاً :آَار هذا االسم الكريم:

فأو ما يدؤثره هدذا ااسدم فدا الخفدق ،واألمدر هدو :مدا يحصد مدن تأييدد الرسد -عفديهم الصداة والسدام،-
ومدا ينددون لهدم مددن الغفبددة ،والنصدر ،والتمنددين ،ومدا يجعد اهلل -عددز وجد  -لهددم مددن العاقبدة ،فدداهلل -تبددار

اب اللَّاه
وتعالى -ينصدرهم عفدى أعددائهم ،ويةهدر أعددااهم ،ويدذلهم ،ويهيدنهم ،ويهفنهدم ،قدا -تعدالىَ { :-كتَ َ
اه َا ثاوع َع ثزيا ٌاز} [المجادلددة ،]21:وهددذه الغفبددة عفددى أرجددح أق دوا المفس درين تنددتظم
َأل ْ
َغلثا َاب َّن أََنااا َورساالثي إث َّن اللَّا َ

الغفبتين:

الغفبددة فددا ميدددان المعرنددة :فالرسد  ،وأتبدداع الرسد منصددورون ،قدداهرون ،ظدداهرون عفددى أعدددائهم ،ولددو بعددد

حين ،العاقبة لهم ،والعبرة بنما النهايات ،وليست بنةص البدايات.

الغفبدة فدا ميدددان الحجدة ،والبرهددان :فدا شد أن هدذا متحةددق ،فداهلل -تبددار وتعدالى -أرسد الرسد  ،وأيدددهم
بنصره ،وقوته ،وأنز بأسه بأعدائه.

فددأو الرس د هددو نددوح -صددفى اهلل عفيدده وسددفم ،-لم دا عصدداه قومدده ،ونددذبوه أهفنهددم اهلل -عددز وج د  ،-قددا
ين} [هود.]44:
تعالىَ { :وث َ
يل ب ْع ًَّا لث ْلَِ ْوثم الظَّالث ثم َ
اه َمااا لَكا ْام ثما ْان إلااه َغ ْيااره}
اعبااَّوا اللَّا َ
وبعدد نددوح أرسد اهلل -عددز وجد  -هدودا إلددى عداد ،فةددا لهددمَ { :يااا َا ْاوثم ْ

َّي َناا
ااء أ َْمرَناا َنج ْ
[األع ار  ،65:وهود ،]50:فنذبوه ،ونفروا بما جاا به ،واهلل -تبار وتعالى ،-يةو َ { :ولَ َّماا َج َ
ااَّ جحاَّوا ثب ث
ص ْاوا
َّي َناه ْم ثم ْان َعا َذاب َغلثايظ * َوثت ْل َ
ه ً
وَّا َوالَّثذ َ
آمنوا َم َعه ثب َر ْح َمة ثم َّنا َوَنج ْ
َ
اك َع ٌ َ َ
اياات َرِّب ثه ْام َو َع َ
ين َ
ث
ث ثث
ث
ااَّا َكفَاروا َربَّه ْام أََال
ام ثاة أََال إث َّن َع ً
رسلَه َواتََّبعوا أ َْم َر ك ِّل َجبَّار َعنيَّ * َوأتْ ثبعوا في َهذه ال ََّ ْن َيا لَ ْع َن ًة َوَي ْاوَم ا ْلِ َي َ
ب ْع ًَّا لث َعاَّ َ ْوثم هوَّ} [هود.]60-58:
اه َماا
اعباَّوا اللَّ َ
ثم أرس اهلل -عز وج  -صالحا -صفى اهلل عفيه وسفم -إلى قومه ثمود ،فةدا َ { :ياا َ ْاوثم ْ

لَك ْم ثم ْن إله َغ ْيره} [األع ار  ،73:وهود ،]61:وأرس لهم آية وها الناقة ،وخا بهم بةولهَ { :وَيا َ ْوثم َه ثذ ثه َنا َاة
ث
وها تَكْك ْال ثفاي أ َْر ث
ياب} [هدود ،]64:فمدا الدذ
ض اللَّ ثاه َوَال تَ َم َ
س َ
آيا ًة فَا َذر َ
اب َ ثر ٌ
اوها ثبساوء فَ َيكْخا َذك ْم َعا َذ ٌ
اللَّه لَك ْم َ
حص ؟

فعةروا الناقة ،وتنبروا ،وتعاظموا ،واستهزاوا ،وسخروا ،فةا لهدم{ :تَ َمتَّعاوا ثفاي ََّ ث
اك َو ْع ٌاَّ
ارك ْام َََال ََا َة أَيَّاام َذلث َ
َّاك ه َاو
آمنوا َم َعه ثب َر ْح َمة ثم َّنا َو ثم ْان ثخ ْازثع َي ْو ثم ثئاذ إث َّن َرب َ
صالث ًحا َوالَّثذ َ
اء أ َْمرَنا َنج ْ
َّي َنا َ
َغ ْير َم ْكذوب * َفلَ َّما َج َ
ين َ
ث
َص َبحوا ثفي ثَّ َي ث
يهاا} [هدود-65:
ين ظَلَموا َّ
ا ْلَِ ثو َ
ع ا ْل َع ثزيز * َوأ َ
ين * َكك ْ
ارثه ْم َج ثاَ ثم َ
َخ َذ الَّثذ َ
الص ْي َحة فَك ْ
َن لَ ْم َي ْغ َن ْوا ف َ
ث
يهاا} [هدود ،]68:ندأنهم مدا
 ،]68قد سة وا عفى الرنب ،وأنبوا عفدى وجدوههم بعدد هانهدمَ { ،كاك ْ
َن لَ ْام َي ْغ َن ْاوا ف َ
ث
اوَّ}
أقاموا بهذه الدديار التدا نحتدوا فيهدا الجبدا َ { ،كاك ْ
اوَّ َكفَاروا َربَّه ْام أََال ب ْع ًاَّا ثلََم َ
يهاا أََال إث َّن ََم َ
َن لَ ْام َي ْغ َن ْاوا ف َ
[هود ،]68:ومساننهم تد عفى قوتهم ،وتمننهم ،وشدتهم ،فمن الذ أهف هؤاا الذين است اعوا أن ينحتدوا
الصخر؟!

أهفنهم اهلل -تبار وتعالى.

ثددم جدداا إبدراهيم -صددفى اهلل عفيدده وسددفم ،-ودعدا قومدده إلددى عبددادة اهلل -تبددار وتعددالى ،-فنددابروا ،ونفددروا،
فناندت النتيجددةَ { :ااالوا حِّر ااوه وا ْنصااروا آلثهااتَكم إث ْن ك ْنااتم فَا ث
سا َاال ًما َعلَااى
ااعلث َ
َ
ين * ْل َنااا َيااا َنااار كااوثني َبا ْارًَّا َو َ
َ
ْ
َ ْ
ث ث
ين} [األنبياا.]70-68:
يم * َوأ ََراَّوا ثب ثه َك ْي ًَّا فَ َج َع ْل َناهم ْاأل ْ
س ثر َ
َخ َ
إ ْب َراه َ

ااء
وهندذا جداا موسدى -صدفى اهلل عفيدده وسدفم -إلدى فرعدون ،ومفئدده ،فاسدتنبر ومدن معده ،وقددا { :ا ْتلاوا أ َْب َنا َ
ين آمنوا معه واستَ ْحيوا ثنساءهم وماا َك ْياَّ ا ْل َك ث
ث
ل َاال ل} [غدافر ،]25:فدانتةم اهلل -عدز وجد -
ااف ثر َ
ين إثَّال ثفاي َ
الَّذ َ َ َ َ َ ْ
َ َ ْ ََ
ااذبوا ثباي ثات َناااا و َكاااانوا ع ْنهاااا َغا ث
من دده ،وم ددن قوم دده{ ،فَا ْنتََِم َناااا ثمااا ْنهم فَكَ ْغرْ َنااااهم ثفاااي ا ْلاااي ِّم ثباااك ََّنهم َكا َّ
ين}
ااافلث َ
َ
َ
َ َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
[األع ار .]136:

شر ،وأرادوا قتفه ،فرفعه اهلل -عز وج  -إليه.
وهنذا عيسى -صفى اهلل عفيه وسفم -أراد اليهود به ا

وأراد النفار أن يحبسوا النبا -صفى اهلل عفيه وسفم ،-أو يةتفوه ،أو يخرجوه فنانت العاقبة له.
ث
صا َنعوا
وهندذا بأسدده -تبددار وتعددالى -بأعدائدده فددا ند زمددان ،ومنددان { َوَال َيا َازال الَّا ثاذ َ
ين َكفَااروا تصاايبه ْم ثب َمااا َ
ث
ث
ث
ث
يبا ثم ْن ََّ ث
َث
اَّ} [الرعد.]31:
يع َ
ار َع ٌة أ َْو تَح َل َ ثر ً
ارثه ْم َحتَّى َيكْت َي َو ْعَّ اللَّه إث َّن اللَّ َه َال ي ْخلف ا ْلم َ

الَاااني ماان آَااار هااذا االساام الكااريم :مدا هددو مشدداهد فددا هددذا النددون ممدا يجريدده اهلل -عددز وجد  ،-مندده مدا
شهدناه ،ورأيناه ،ومنه ما قرأنا عنه ،أو رأينا صوره ،أو بع

ذل .

هذه البرانين الهائفة التا تفةا بالحمم ،والصخور المنصهرة من با ن األر  ،تحرق مدا فدا ريةهدا ،هدذا

مظهر من مظاهر عزة اهلل -تبار وتعالى.

فا سنة )1902( :من المياد هنا برنان يةا له" :بيفيه" ،بمدينة يةا لها" :سان بيبدر" ،ناندت تتصداعد
مندده بع د

األدخنددة الخفيفددة ،ونددان أه د تف د المدينددة يخرجددون فددا يددوم األحددد -يددوم األجددازة -يسددتمتعون

بالنظر إلى هذه األمانن ،والى هذه المناظر التا منها هذا البرنان الذ تنبعم منه هذه األبخرة.

ثددم بعددد ذل د بدددأت تتنث د

شدديئا فشدديئا ،ثددم بعددد ذل د بدددأت ال يددور ،والحيوانددات تهدداجر ،وتصدددر أص دواتا

مزعجة ،ثم بعد ذل بدأت تخرج بع

األدخنة السوداا النثيفدة ،ثدم بعدد ذلد جداات هيئدة عفميدة ،وقدررت

أنه ا خو

عفى السنان ،وا خ ر من هذا البرنان.

بعد عشرين يوما بالتمام ازدادت هذه األدخنة السوداا ،ثدم بعدد ذلد انفجدر البرندان ،وندان الندا

يسدتعدون

لفخددروج ،يسددتعدون لفف درار ،ولنددن فددا ثددام ث دوان فة د صددار جميددع مددن فددا هددذه الناحيددة وقددد بفغددوا ثمانيددة
وعشرين ألفا ،صاروا بعد ذل حمما ،فا ثام ثوان فة  ،وغفت مياه البحر ،صارت تغفدا ،وناندت مديندة

جميفة -نما يصفون ويذنرون -عفى شا ئ البحر.

ونددذل أيضددا ذنددرت أشددياا أخددرى مشددابهة ،ولعفنددم أريددتم فددا بعد

التةددارير ،أو فددا بعد

تير" من المدن التا نانت فدا حدو
نبيرة تذنر فا التاريخ ،يةا لها " :ا

ضخم ،هائ جدا ،فحولها إلى بخار بمن فيها.

الصددور مدينددة

البحدر المتوسد  ،هداج بهدا برندان

ن د ذل د يددد عفددى عزتدده ،وقدرتدده ،ونحددن رأين دا أشددياا مددن هددذا الةبي د  ،رأين دا هددذا ال وفددان الددذ يةددا لدده:
"تسدوناما" ،و أريندا نيد

يجدر الةدرى ،ومدا صدادفه ،ومدا مدر بده ،حتددى إنده يحمد البداخرة النبيدرة الضددخمة

من البحر ،ويفةيها نأنها ق عة ورق فوق الةرية ،أو فوق المدينة ،أو فوق األبنية.

ب أق من هذا ،نحن نرى السيو حينما تجتمع فا هذه الصحراا ،فا بادندا التدا تةد فيهدا األم دار ،مدا

الذ يحص ؟.

تحم الشاحنات ،والسيارات ،فيتحو ذل جميعا بعد مدة يسيرة ،إلى سدنراب -نمدا يةدا  ،-السديارات فدوق

بعضها ،تتةاذفها أمواج هذه السيو فا وس المدينة ،فهذا يد عفى ماذا؟
يددد عفددى شدددة بددأ

اهلل -تبددار وتعددالى ،-واهلل يريندا مددن آياتدده ،ومدا أصددابنا مددن المصددائب فإنمدا هددو بمدا

نسبت أيدينا ،ويعفو عن نثير.

الَال من آَار هاذا االسام الكاريم :أن اهلل -تبدار وتعدالى -ا يضديع مدن اعتصدم بده ،ولجدأ إليدهَ { ،و َم ْان
ث
ث
ث
ث
ستَ ثِيم} [آ عمران.]101:
ع إثلَى ص َراط م ْ
َي ْعتَص ْم ثباللَّه فََِ َّْ هَّ َ
هذا محمد بن يزيد ،هو من رجا عمر بن عبد العزيز -رحمه اهلل ،-فعمر بن عبدد العزيدز عدز فدا وقتده

أمراا الحجاج ،ومن نان له صفة بالحجاج ،ومن هؤاا ناتب لفحجاج يةا لده :يزيدد بدن أبدا مسدفم ،وندان
قد حب .

فعمر -رضا اهلل عنه -أمر هذا الرج الذ هو محمد بن يزيد أن يخدرج السدجناا ،فنتدب إليده بأسدمائهم،
وأبةى ناتب الحجاج يزيد بن أبا مسفم ،فحةد يزيد بن أبا مسفم عفى هذا الرج  ،وهو محمد بدن يزيدد ،ثدم

أخ درج بعددد مدددة ،ونددان محمددد بددن يزيددد فددا أفريةي دا ،فجع د ي فبدده ،ويبحددم عندده ،يةددو  :فسددمعت أندده قدددم
فاستخفى ،هذا بعد عهد عمر بن عبد العزيز.

فيزيدد بددن أبدا مسددفم يريددد أن يندتةم مددن محمددد بدن يزيددد ،لمداذا أبةدداه ،ولددم ينتدب اسددمه لعمددر بدن عبددد العزيددز
ضمن من رفع إليه من أسماا هؤاا السجناا؟

فبحم عنده ،فوجدده ،فجداا بده ،وقدا لده :ل المدا سدألت اهلل -عدز وجد  -أن يمننندا مند  ،فمداذا قدا هدذا
الرج ؟.

قا  :وأنا الما فبت من اهلل أن يعيذنا من .

فةا يزيد :مدا أعداذ اهلل مندا ،واهلل ألقتفند  ،ولدو سدابةنا مفد المدوت إلدى قدب
اهلل العافية ،-ثم دعا بالسي  ،والجفد الذ يوق

روحد لسدبةته!! -نسدأ

عفيه من يراد قتفه ،فأتا به موثةا ،وأقيم فا هذا المنان،

ثم شد رأسه إلى األمام بحب ؛ ألج أن يضرب بالسي  ،وأقام ورااه رجا يحم سيفا.

فأقيمت الصاة ،فةا  :أمه حتى أصدفا ،وأرجدع ،وهدذا ممددودة رقبتده ،مربدو أرسده بحبد  ،وعفدى موضدع
الةت .

ففما نان فا صاته وهو فدا السدجود إذ أخدذ بالسديو  ،جداا أندا  ،فهجمدوا عفيده ،وضدربوه ،وقتفدوه ،وهدو
سداجد ،ثددم دخفدوا الةصددر ،وأ فةدوا هددذا ،وأنجداه اهلل -عددز وجد  -بفعد أولئد  ،وهددذا يةدو  :لددو سدابةنا مفد

الموت لسبةته ،فنان موته قبفه ،فهذا من عزته -تبار وتعالى.

الراب ا ماان آَااار هااذا االساام الكااريم :أن اهلل -تبددار وتعددالى -لنمددا عزتدده قضددى عفددى اإلنسددان ،وصددار

َن اللَّ َه َيحول َب ْاي َن ا ْل َم ْارثء
اعلَموا أ َّ
حنمه نافذا فيه ،وصر إرادته عفى ما يشاا ،وحا بين العبد ،وقفبدهَ { ،و ْ
َوَ ْل ثب ثه} [األنفا .]24:

قفددوب العبدداد بددين أصددبعين مددن أصددابع الددرحمن ،يةفبهدا نيد
وظاهره ،فا يةع فا مفنه إا ما يريد -سبحانه وتعالى.

شدداا ،فهددو يصددر هددذا المخفددوق فددا با ندده،

فا يست يع أحد أن يؤمن إا إذا نان اهلل -عز وج  -قد أذن بذل  ،وشداا ،ووفةده ،وا يةدع لننسدان نفدع،
وا ضددر إا بم دا أراده اهلل ،وسدداقه إليدده ،ومددن ث دم فددإن اهلل -تبددار وتعددالى -لدده الحنددم الم فددق عفددى هددذا

اإلنسان ،وعفى غيره.
الندا

ا يسدت يعون أن يحنمدوا عفددى قفبد  ،وأن يصدرفوه ،فدإن اهلل وحددده هدو الدذ لده ذلد  ،فداهلل هدو مفد

الةفوب ،ولي

ذل ألحد سواه؛ ألنه ا يمف الةفوب ،وا يصرفها إا ربها ،وخالةها -ج جاله.

ولهذا نان النبا -صفى اهلل عفيه وسفم -يةو (( :يا مةفب الةفوب ثبت قفبا عفى دين ))(.)1

وا أحددد يمفد ذلد  ،ا أحددد يمفد أن يتصددر فددا قفددب اإلنسددان ،أن يجعفدده محبدا ،أو مبغضدا ،مؤمندا ،أو

ناف ار ،وانما ذل لرب الةفوب ،دون أحد سواه ،فهذا من عزته.

المخفوق قد يتسف عفى ظاهر  ،قد يتسف عفى بدن  ،قد يؤذي  ،ولننه ا يست يع أن يص إلى الةفب.
ث
ااب َع ثزيا ٌاز}
الخااام ماان آَااار هااذا االساام الكااريم :أن اهلل -تبددار وتعددالى -سددمى نتابدده ،فةددا َ { :وثا َّنااه لَكتَا ٌ
[فصفت ،]41:أعزه اهلل -عز وج  ،-فهو نامه ،حفظه من البا د  ،وقدد مضدى الندام عفدى هدذا فدا در
مستة  ،وذنرت فيه أن من عزة هذا الةرآن أن يرتفع من اشتغ به ،وأقب عفيه.
ولهذا قا بع

أه العفم :اشتغفنا بالةرآن ،فغمرتنا البرنات.

وقدا بعضدهم :إندده مدن عزتده أن ا تدددخ معانيده فدا الةفددوب المعرضدة عنده ،فهددو نتداب عزيدز ،ا يع دى

( )1أخرجدده أبددو داود فددا السددنن ،أب دواب الدددعوات عددن رسددو اهلل -صددفى اهلل عفيدده وسددفم ،-بددرقم ( ،)3522والنسددائا فددا
السنن النبرى ،نتاب النعوت ،قوله{ :ولتصنع عفى عيندا} [ ده ،]39:بدرقم ( ،)7690وأحمدد فدا المسدند ،بدرقم (،)12107
وصححه األلبانا فا األدب المفرد ،برقم (.)683

فضو األوقات ،فإذا أقب عفيه العبدد إقبداا صدحيحا ،وعدر قددره ،واشدتغ بده ااشدتغا الائدق فتحدت لده
من معانيه ،وننوزه ،وهداياته أمور ا يةادر قدرها.

فمددن عمد بهددذا الةدرآن رفددع ،وصددار عزيد از ،نمدا أن هددذا النتدداب عزيددز ،غالددب بحججدده ،ونمالدده ،وشددموله،
وباغته ،وفصاحته ،فمن قا به ،واحتج به فهو غالب ،عزيز.

خامساً :ما يتصل بكَر اإليمان بهذا االسم الكريم:

إذا عددر العبددد أن ربدده عزيددز ،فم دا أثددر ذل د عفيدده؟ ،هددو مددن الجانددب اإليمددانا ،مددن الناحيددة العمفيددة ،مددن

الناحي ددة الس ددفونية ،نح ددن نتعب ددد هلل –ع ددز وجد د  -به ددذا ااس ددم الند دريم ،ونتة ددرب إلي دده بمةتض ددى ه ددذا ااس ددم
ث
س َنى فَ ْاَّعوه ثب َها} [األع ار .]180:
َس َماء ا ْلح ْ
(العزيز) ،فندعوهَ { ،ولثلَّه ْاأل ْ
ندعوه دعاا مسألة ،فنةو  :يا عزيز أعز اإلسام ،وأهفه ،نةو  :يا عزيز اقهر أعداا اإلسام ،واهزمهم.
وهنددذا أيضددا ندددعوه دعدداا عبددادة ،فددأو ذل د وهددو م دا يةددوم بةفددب الموحددد الددذ آمددن بهددذا ااسددم اإليمددان

الصحيح :أن ندر أن هذه العزة مستفزمة لفوحدانية ،فالدذ جعد هلل شدرينا لدم يدؤمن بدأن اهلل عزيدز ،جعد
له شرناا ينازعونه فا سف انه ،ومفنه.

فالشددر ينددافا العدزة ،نمدا أن العدزة مسددتفزمة لجميددع صددفات النمددا  ،ولنفددا أضددداد العدزة ،هددذا (العزيددز) ا
يماثفه شاا ،لي

له نظير ،لي

له ند ،لي

له منازع فا خفةه ،وأمره -تبار وتعالى.

مددن تمددام عزتدده نمدا يةددو الحددافظ ابددن الةدديم -رحمدده اهلل" :-برااتدده مددن ند عيددب ،ونةددص ،وسددوا مددن ند
وجه ،ا فا ذاته ،وا فا أسمائه ،وا فا صفاته ،وا فا أفعاله"(.)1

فالذ يضي

النةص إلى اهلل -تبار وتعالى -لم يحةق اإليمان الصحيح بهذه الصفة ،وذلد أن العيدوب،

والنةائص تنافا العزة النامفة.

الَااني مان هااذه ااَاار :وهددو أن العبدد إذا عدر أن ربدده عزيدز لدم يشدتغ عندده بدذ المعصدية ،والشددهوات،
والمدنسات ،وانما ينون مةبا عفيه ،ا يفتفت إلى شاا سواه.

هددؤاا الددذين تتعفددق قفددوبهم بمخفددوق ،م دا يسددمى بالعشددق ،هددؤاا الددذين تتعفددق نفوسددهم بالصددور المحرمددة،

والمشاهد المحرمة ،وما إلى ذل  ،هدذا يدورثهم ذا يفدوح عفدى وجدوههم ،فدإذا أنثدر العبدد مدن هدذا ظهدر ذلد
جفيا عفى وجهه ،ومن نةص ن اةص منه ،وهنذا.

فإذا عر العبد هذا النما هلل -عز وج  ،-وأنه (العزيز) ،عند ذل لم يجترئ عفى معصيته ،ولم يشتغ
قفبه بها ،وهذا يورثه التةوى ،والمراقبة ،والخو ؛ ألن ربه -تبار وتعالى -عزيز.

فددا المخفددوقين قددد يجتددرئ اإلنسددان عفددى مددن ي دراه ضددعيفا ،ا يعب دأ بدده ،وا يحتددا لدده ،ولنددن إذا نددان هددذا
المخف دوق الددذ يمنددن أن يحاسددبه قددد اتص د

بع دزة تفيددق بددالمخفوقين فإندده يحسددب لدده أل د

حسدداب ،فني د

بددالعزيز الددذ لدده العدزة النامفددة ،الددذ يعددر أحدوا العبددد فددا سدره ،وعانيتدده ،فددا خفوتدده ،وجفوتدده؟ ،نيد
يجترئ عفيه؟

( )1انظر :شفاا العفي (ص ،)269:و ريق الهجرتين (ص.)137:

هذا هو التوحيد ،هذا الذ يؤثره اإليمان بهذه الصفات ،أن ينون عند العبد من الخو

مدن اهلل ،ومراقبتده،

واإلقبا عفيه ،أن ينون عنده من الوازع ما يحجزه عن مةارفة ما ا يفيق ،ا يحتاج أن ينظدر الندا
وا أن يراقبه أحد منهم.

إذا نان النا
لماذا؟

يرون هذه الناميرات عند اإلشارات فإنهم ا يجترئون عفى تجاوزها ،ألي

إليده،

نذل ؟،

ألنه يعفم أنه سيحاسب.

وما هذه المحاسبة؟

محاسبة محتمفة ،فني

يجترئ عفى اهلل -عز وج ؟.

لددو لددم ينددن فددا هددذا إا أن اإلنسددان إذا عصددى اهلل -عددز وجد  -ننددت فددا قفبدده ننتددة سددوداا لنفددى ،الننتددة

السوداا هذه تةدر بد ثاثمائة لاير؟

أبدا ،لنن هذه معان ا نستشعرها.

سمعت نفمة من أحد فبة العفم ،عن رج من العامة ،نبيدر فدا السدن ،خدرج مدن المسدجد النبدو  ،فضداع

فددا السدداحة ،ا يدددر أيددن يتوجدده ،هددو يددأتا دائم دا عفددى أقدامدده ،يددذهب ،ويجدداا ،فحص د لدده شدداا مددن
االتبا  ،فجع يسأ أين المنان الفانا؟

أين الشارع الفانا؟

فةددا لدده رج د  :أنددت تددأتا مددن هددذه الناحيددة ،أعددر بيت د  ،وتددأتا فددا غايددة اإلس دراع ،يعنددا :أن األمددر ا
يفتب

عفي  ،أ ار مسرعا حينما تأتا.

قا  :من عر النروة جداا ولدو زحافدا ،هدذا لدي

لده عاقدة مباشدرة بموضدوع (العزيدز) ،لندن ذنرندا بده أن

إيمان اإلنسان يحمفه عفى العم .

هذا الرج نبيدر فدا السدن ،يدأتا وهدو من فدق إلدى المسدجد النبدو ؛ ألن الصداة ب د ألد

النروة جاا ولو زحافا يعنا :جاا ولو يزح .

لددو قي د  :الددذ يددأتا يصددفا فددا المسددجد النبددو فددا ن د فددر

لدده أل د

لاير ،مددن الفددرو

األسرة ثمانية ،أو عشرة ،ن من يأتا له نذا ،إذا قفت :عشرة فنم يحصفون فا الفر
عددهم عشرة ،ند واحدد يحصد ألفدا ،عشدرة آا

نم يحصفون فا عشرة أيام؟.

لاير ،فدا الفدرو

صداة ،مدن عدر
الخمسددة ،عدددد

الواحد؟

الخمسدة يحصدفون خمسدين ألد

لاير،

نم يحصفون فا الشهر؟.

فإذا نان األمر نذل  ،ه يبةى أحد وما يذهب؟!

الصغير ،والنبير ،والعفي  ،والسةيم ،والمعاق ،الجميع سيذهبون.

النبا -صفى اهلل عفيه وسفم -قا (( :صاة فا مسجد هذا خير من أل

صداة فيمدا سدواه ،إا المسدجد

الحرام))( ،)1هذا من باب أن الشاا بالشاا يذنر.
اإلنسان ،ويحسب أل

فهنا (العزيز) ،حينما ية
اإلشارة ،أو نحو ذل .

دامير التدا لربمدا يغدرم بسدبب تجداوز هدذه
حساب لهدذه الن ا

ففماذا ا يراقب اهلل -عز وج  ،-واهلل يراه ،والمف يدراه ،وينتدب مدا يصددر عنده؟ وينفدا فدا هدذا أنده نندت
فيه ننتة سوداا ،فيحتاج العبد أن ية

مع هذا المعنى.

تجد اإلنسان أحيانا يذهب عند المسجد الحرام بد مائة أل

حسبنا أل

صاة ،احسبها.

صاة ،ويؤذن ،ويةام وهو نائم.

قم ص مع النا

مائة أل

صاة.

قا  :أنا مسافر ،سأجمع الظهر ،والعصر.
مائة أل
يزح

صاة ،لو نان فيه إيمان حةيةا ،إيمان صحيح ،إيمدان قدو  ،إيمدان محدر  ،نداب

عفى الدرج من الدور رقم ثاثين إلى األر

لدذهب ،ولدو

نثير.
ا
لما نان ذل

الَالا ماان هااذه ماان ااَااار :إذا عددر العبددد أن ناصدديته بيددد اهلل -عددز وجد  ،-وأن حنمدده نافددذ فيدده ،وأندده
مةهور مدبر هلل -تبار وتعدالى ،-وأنده ا عصدمة لده إا بعصدمته -جد جالده ،-وا توفيدق إا بمعونتده،
فهو ذلي حةير ضعي

مسنين ،نما يةو الحافظ ابن الةيم( ،)2فيزيده ذل تذلا ،وعبودية ،واستنانة لربه،

وخالةه؛ ألن أمره بيده؛ ألن مستةبفه بيده؛ ألن ن ما يرجيه من النفع ،ون ما يخافه من الضر بيد اهلل -
تبار وتعالى ،-فيتذل له.

مستةبف بيده ،اإلنسان قد يتذل أحيانا لمخفوق؛ ألنه يعتةد أن ق ارره بيده ،ويةدم له أندواع الخددمات ،بد قدد
يتحو إلى سائق خاص له؛ مدن أجد أن يحصد حظدوة عندده ،فدإن أراده مهرجدا صدار يضدحنه ،ويؤنسده،

وان أراده رزينا نان نذل  ،واذا أراده متففسفا نان نذل  ،فاهلل بيده نواصا الخفق.

الرابااا مااان هاااذه ااَاااار :أن العبددد إذا استشددعر ذل د فإندده يستحضددر أن اهلل -تبددار وتعددالى -لدده النمددا
الم فددق ،وأن العبددد أولددى بددالنةص ،والددذ  ،والضددع  ،فددا يتنبددر ،وا يتعددالى ،وا يتعدداظم ،فددالعزة جميع دا،
والحمد جميعا ،والنما بن أنواعه ،والغنى نفه هلل -تبار وتعالى.

إذن ما الذ بةا لفعبد!؟

العب ددد يص ددفح ل دده ال ددذ لرب دده ،والتواض ددع ،وااس ددتنانة ،ول ددي
وتعالى.

التع ددالا ،ف ددإن ذلد د ا يص ددفح إا هلل -تب ددار

الخام من هذه ااَار :أن العبد إذا نان يريد المنعة ،والعدز فإنمدا ي فدب ذلد مدن اهلل وحدده؛ ألن اهلل لده
ث
ث ث ث ث
يعااا} [فددا ر]10:؛ ولددذل ينبغددا
العدزة جميعددا ،العدزة ا يمفنهدا مخفددوقَ { ،ما ْان َكا َ
اان ي ثريااَّ ا ْلعا َّازَ َفللَّااه ا ْلعا َّاز َجم ً

( ) 1أخرجدده البخددار  ،نتدداب فض د الصدداة فددا مسددجد منددة والمدينددة ،بدداب فض د الصدداة فددا مسددجد منددة ،والمدينددة ،ب درقم
( ،)1190ومسفم ،نتاب الحج ،باب فض الصاة بمسجد منة والمدينة ،برقم (.)1394
( )2انظر :مدارج السالنين بين مناز إيا نعبد ،وايا نستعين (.)222/1

عفى األمة جميعا أن تدر هذا المعنى النبير ،العظيم ،فا يرجون النصر من أعدائهم.
ين} [األنفدا  ،]9:فدا عدزوة
اهلل -تبار وتعالى -حينما أنز المائندة{ :أ َِّني م ثمََّك ْم ثبكَْلف ثم َن ا ْل َم َال ثئ َك ثة م ْارثَّ ثف َ
بدر( ،مردفين) يعنا :لغيرهم ،أ يأتا بعدهم من يزيد عفيهم ،وينثرهم.

صااا ثبروا َوتَتَِّاااوا
وله ددذا ذن ددر بع ددد ذلد د الثاث ددة ا ا ف ددا س ددورة آ عمد دران ،والخمس ددة ا ا َ { ،بلَاااى إث ْن تَ ْ
َوَيكْتوك ْم ثم ْن فَ ْو ثرثه ْم َه َذا} [آ عمران]125:؛ يعنا :النفار من هذه الناحية التا تتخوفونها ،وتتوقعون مجداا
ث ث
المدد لفنفار منها{ ،يم ثَّ َّْكم ربَكم ثب َخمس ثة َ ث
ين} [آ عمران.]125:
س ِّو ثم َ
آالف م َن ا ْل َم َال ئ َكة م َ
ْ ْ َ ْ ْ َ
{و َماا َج َعلَاه اللَّاه إثَّال
فهذه العةيدة ينبغا أن تنون راسخة عندنا ،المائنة لمدا أندزلهم اهلل -عدز وجد  -قدا َ :
ش َرى} [آ عمران ،126:واألنفا  ،]10:بشرى.
بْ
المفد الواحددد يمنددن أن يددنفخ جدديش النددافرين بنفخددة واحدددة ،وي يددرون فددا الهدواا ،نفخددة واحدددة ،فيت ددايرون
هددم ،وجمددالهم ،ومددع ذل د

اارى} [آ عم دران،126:
أقددوى صدديغة مددن صددي الحصددر { َو َمااا َج َعلَااه اللَّااه إثَّال ب ْ
شَ

واألنفا  ،]10:النفا ،وااستثناا ،الذ جاات به نفمة التوحيد( :ا إله إا اهلل).
َّ ثَّ
صر إثَّال} أقوى صيغةَ { :وما َّ
شرى َولثتَ ْطم ثئ َّن ثب ثه لوبكم َوما َّ
صر إثَّال ثم ْن ثع ْن ثَّ اللَّ ثاه
الن ْ
الن ْ
{ َو َما َج َعلَه الله إال ب ْ َ
َ
ْ َ
َ
إث َّن اللَّ َه ع ثز ٌ ث
يم} [األنفا .]10:
َ
يز َحك ٌ
فاألمة فا آامها ،فا جراحها ،فدا مصدائبها -نمدا هدو الحدا فدا بداد الشدام -ا ينبغدا أن تفندر ،وا أن

يخ ددر بباله دا أنه دا يمنددن أن تنصددر مددن أعدددائها ،أو أن ينصددفوها ،أو أن يةدددموا لهددم المدددد ،أو العددون ،أو
الساح ،أبدا واهلل ،ونحدن ا نستبشدر بهدذا ،وا ننتظدره مندذ البدايدة ،ونعفدم أن هدؤاا ا يةددمون شديئا إا إذا
عفموا أنه يحةق مصالح يريدونها.

در ،أبددا ،فنيد
فهم ا يترنون هذه األمة مدن اإلذا  ،والةهدر ،واإلهاندة ،واابتدزاز ،ا يريددون بهدا خي ا

يفيدق

بأه اإليمان أن يت فعوا إلى أعدائهم أن ينصروهم؟!
{ومااا َّ
شا َارى} [آ عمدران،]126:
صاار إثَّال ثما ْان ثع ْنا ثاَّ اللَّا ثاه} [آ عمدرانَ { ،]126:و َمااا َج َعلَااه اللَّااه إثَّال ب ْ
الن ْ
المائندةَ َ ،
بشرى فة  ،واا فالنصر لي من المائنة ،لو نز جميع مائنة السماا ا يمفنون النصر ،اهلل وحده هدو
الذ يمف النصر.

اه َي ْنص ْارك ْم} [محمدد ،]7:واجتمداع النفمدة،
فهذا ابد من األخذ بأسبابه ،من التون عفى اهلل{ ،إث ْن تَ ْنصروا اللَّ َ
ب ثريحك ْم} [األنفا  ،]46:وما إلى ذل .
{ َوَال تََن َازعوا فَتَ ْف َ
شلوا َوتَذ َ
ْه َ

الساَّ
النا

من هذه ااَاار :أن اإليمدان بهدذا ااسدم الندريم يجعد اإلنسدان ا يدرنن إلدى الددنيا ،يعندا :بعد

يظن أن العز هو أن يمف الما  ،أن يمف المنصب ،أن ينون آم ار ،وناهيا ،وهو أضع

الموت قد يأتيه فا لحظة.

العددز إنم دا ينددون ب اعددة اهلل -عددز وجد  ،-والتةددرب إليدده ،وحسددن الصددفة بدده ،ولددي
واستجماع ح امها ،فمن نان يظن أن العز بذل فهو مخ ئ.

باألخددذ بعددر

من ذل ،
الدددنيا،

فنم من إنسان جمع منها ،وناندت شدةاا ،وسدببا لمذلتده ،ومهانتده ،وندم مدن إنسدان اعتدز بدرخرين ،وظدن أن
عز فنان أمره إلى خسار.
مث هؤاا من أه الدنيا يمنن أن يمنحوه ا

ون ا ْل َك ث
ث
ش ثر ا ْلم َن ث
{ب ِّ
ين
ين ثبك َّ
اف ثر َ
ين َيتَّ ثخذ َ
يما * الَّثذ َ
اف ثِ َ
اهلل -تبار وتعالى -يةو عن المندافةينَ :
َن لَه ْم َع َذ ًابا أَل ً
ث ث ث ث
ث
ين أَي ْبتَغ َ ث
ث
اء ثم ْن َّ ث
يعاا} [النسداا ،]139-138:فالمندافةون ا
ون ا ْلم ْؤ ثمن َ َ
ون ع ْن َاَّهم ا ْلع َّازَ فَاثل َّن ا ْلع َّازَ للَّاه َجم ً
أ َْولث َي َ
يعرفون هذه الحةائق.
ين ولَ ثك َّن ا ْلم َن ث
ث
ث
ث ث
ون} [المنافةون ،]8:هدم
ين َال َي ْعلَم َ
اف ثِ َ
ولهذا قا اهلل -عز وج َ { :-ولثلَّه ا ْلع َّز َولث َرسولثه َولث ْلم ْؤ ثمن َ َ
ا يعفمون ذل ؛ لجهفهم ،وضالهم ،واهلل -تبار وتعالى -يةو عن عبدة األوثانَ { :واتَّ َخذوا ثم ْن َّ ث
ون اللَّ ثه
ون علَ ْي ثهم ث
ون ثب ثعب َ ث
ث
ث ث
لَّيا} [مريم.]82-81:
س َي ْكفر َ َ
آل َه ًة ل َيكونوا لَه ْم ع ياز * َك َّال َ
اَّت ثه ْم َوَيكون َ َ ْ
مهما حاو اإلنسان أن يحص العزة من غير هذا ال ريق -وهو التوجه إلى اهلل -عز وج  ،-فإن مصيره

إلى مهانة ،وذ .

الساااب ماان هااذه ااَااار :أن اإليمددان بهددذا ااسددم يجعد المددؤمن مةد اددما ،شددجاعا ،وا ينددون ذلدديا ،مضدديعا

ألمر اهلل -عز وجد  ،-و اعتده وعبادتده؛ بسدبب مدا ينتابده مدن المخداو

أمر ا إشنا فيه.

التدا تحجدزه عدن اامتثدا  ،وهدذا

فرعون قام يةتد الدذنور مدن المواليدد ،فنشدأ موسدى -صدفى اهلل عفيده وسدفم -فدا قصدره ،وندان هانده عفدى
مرأى منه ،وبسببه.
يوس

-صفى اهلل عفيه وسفم -حاو إخوته أن يحولوا بينه وبين ما نان فيه من عز بين يد أبيه ،ومن

حظوة ،ومنانة ،فماذا نان األمر؟

َح َاَّ َنا
ش ْي ًخا َك ثب ًا
َها ا ْل َع ثزيز َم َّ
َهلَ َنا الل َ
َر} [يوس { ،]88:إث َّن لَه أ ًَبا َ
س َنا َوأ ْ
ير فَخ ْذ أ َ
يأتون إليه يستع فونهَ { ،يا أَي َ
َم َكا َناه} [يوسد  ،]78:يتف فدون ،يتدذلفون عندده ،يسدتع فونه ،ومدا عفمدوا أن هدذا هدو الصدغير الدذ رمدوه فدا

البئر؛ ليغيبوا خبره ،فصار شمسا.

فاهلل -تبار وتعالى -ا غالب له ،وا راد ألمره ،فيتفم
وتعالى.

العز بالفجأ إليه ،والتوجه لربنا ،وخالةنا -سبحانه

وهنذا فا نماذج وصور نثيدرة ،يةدو النبدا -صدفى اهلل عفيده وسدفم ،-ابدن عبدا

فدا الوصدية المشدهورة:

((ي دا غددام إن ددا أعفم د نفمددات ،احف ددظ اهلل يحفظ د  ،احفددظ اهلل تج ددده تجاه د  ،إذا سددألت فاس ددأ اهلل ،واذا
استعنت فاستعن باهلل ،وأعفم أن األمة لو اجتمعت عفى أن ينفعو بشاا لم ينفعو إا بشاا قد نتبه اهلل

ل  ،وان اجتمعوا عفى أن يضرو بشاا لم يضرو إا بشاا قد نتبه اهلل عفيد  ،رفعدت األقدام ،وجفدت

الصح ))(.)1

الفهدم اهدددنا فدديمن هددديت ،وعافندا فديمن عافيددت ،وتولندا فدديمن توليددت ،وبددار لندا فيمدا أع يددت ،وقندا شددر مدا

قض دديت ،فإند د تةض ددا ،وا يةض ددى عفيد د  ،إن دده ا ي ددذ م ددن والي ددت ،وا يع ددز م ددن عادي ددت ،تبارن ددت ربن ددا،

( )1أخرجه الترمذ  ،أبواب صفة الةيامة ،والرقائق ،والورع عن رسدو اهلل -صدفى اهلل عفيده وسدفم ،-بدرقم ( ،)2516وأحمدد
فددا المسددند ،بددرقم ( ،)2763وال ب ارنددا فددا المعجددم النبيددر ،بددرقم ( ،)11243وصددححه األلبددانا فددا صددحيح الجددامع ،ب درقم
(.)7957

وتعاليت ،ا مفجأ من إا إلي  ،نستغفر  ،ونتوب إلي .
الفهم ل أسفمنا ،وب آمنا ،وعفي تونفنا ،والي أنبنا ،وب خاصمنا.

الفهم إنا نعوذ بعزت ا إله إا أنت أن تضفنا ،أنت الحا الذ ا يموت ،والجن واإلن

يموتون.

لينن برب ن عز يستةر ويثبت *** فإذا اعتززت بمن يموت فإن عز ميت

أسددأ اهلل -تبددار وتعددالى -أن يعيننددا وايددانم عفددى ذن دره ،وشددنره ،وحسددن عبادتدده ،وأن يف د
مؤزر.
ا
نصر
ا
باد الشام ،وفا ن منان ،وينصرهم
الفهم عفي بعدو  ،وعدوهم.

الفهم أرنا فيهم عجائب قدرت  ،الفهم يا عزيز خذهم أخذ عزيز مةتدر.
واهلل أعفم ،وصفى اهلل عفى نبينا محمد ،وعفى آله ،وصحبه.

بإخوانن دا فددا

