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 العزيز
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 ه اهلل فدامن يهدد ،اسيئات أعمالن، و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا، و نستغفره، و نستعينه، و إن الحمد هلل نحمده

 عبددده محمدددا  أشدهد أن ، و شدري  لدده حددده او  اهلل إاإلدده  أشدهد أن ا، و هداد  لدده مدن يضددف  فددا، و مضد  لدده
 : بعدا أم ،صحبه أجمعين، و عفى آله، و بار  عفيهو  سفمو  صفى اهلل ،رسولهو 
األسددماا  نددريم يعددد مددناسددم  وسددينون حددديثنا عددن، -تبددار  وتعددالى- أسددماا اهللب زا  الحددديم متصددا   افدد

   (.العزيز)اهلل اسم  هو، و المتضمنة لصفة جامعة
بعد ذلد  يدأتا الحدديم ، ثم السنةو  يد  عفيه من النتاب نذنر ما، ثم النريما ااسم نتحدم عن معنى هذس
يندون الحدديم عدن ، ثدم ا ااسدمثار هدذعن آنذل  نتحدم ، و الةالنريم بأنواع الدا ااسم يد  عفيه هذا عم

 .أثر اإليمان به
 : جل جالله-االسم الكريم من الناحية اللغوية وما يتصل باهلل أواًل: بيان معنى هذا 

، الشددة، و فدالعزة تعندا الةدوة ،تندون لمجمدوع أوصدا ، و العزة تأتا لمعان  ، و فا الفغة من العزة (العزيز) فإن
  .يةهر ا، و يغالب منيع الجناب الذ  ا، فالعزيز هو المنيع، اامتناعو ، الرفعة، و الغفبةو 
 ىهدددو معندددو ، -وتعدددالىتبدددار  - فدددا أسدددماا اهللا و عفدددم ممدددن تنفمددديدددذنره أنثدددر أهددد  ال آخدددر ا ىهندددا  معندددو 

  .يناد يوجد الشاا الذ  ا، نظير له هو الشاا الذ  ا، و صحيح فا الفغة
بعد   دقيد، و رابدع ىمعندا فهدذ، تنداد توجدد ا، عزيدزة هدذه صدفة، عزيز ىمعنا هذ، هذه جوهرة عزيزة :تةو 

 : بةيود ثاثة المعنى الرابع من معانيه فا نام العربا هذ أه  العفم
  .فا نام العربا هذ ،جودهو   بد أن يةا، و أن تشتد الحاجة إليهابد  :اقالو 

 أيضددا   اهنددذا، و بددد مددن هددذا ،إليدده تشددتد الحاجددة، و يندداد يوجددد لدده نظيددر ا ،هددذه جددوهرة عزيددزةتةددو :  احينمدد
   .عب الوصو  إليهيص

ذل  أن الشاا ، و المعنىا بهذعزيزا   يعتبر الثاثة مجتمعة فإن الشاا الم توجد هذه األوصا  ا إذقالوا: 
لننده ، و يعظم نفعده، و قد ينون له منزلة أيضا   نذل ، و عزيزا هذيةا :  فا ،شأن له لنن او  جودهو   قد ية

  .يصعب الوصو  إليه ا
، عظديما نفعهد، و نظيدر لهدا الشدم  ايعندا:  ،يوجدد لده نظيدر بد  قدد ا ،ا ااعتبدارعزيدز بهدذ :لدهيةدا   فا
   .عزيزةا إنهيةا :  مع ذل  او 

 لننده ا، و بدي  لده ا، و ستغنى عنه بحا  من األحوا ي   ا، و شديدةإليه  الحاجة اإلنسان الهواا الذ  يتنفسه
  ااعتبار.ا نه عزيز بهذيةا : إ

  (.العزيز) المعنى الرابع من معاناا بع  أه  العفم فا هذا هذه الةيود ذنره



  .األوصا  السابةةا جدت فيهو  إذا عزيزة هذه الساعة مثا  تةو : 
 جداات مسدتعمفة فدا ،-عدز وجد - من نتاب اهللا دائفها له فا نام العربا ليهإا هذه المعانا التا أشرن

ف  أو الةرآن،  ْزَناا بثََالثا   } :-تبدار  وتعدالى- نةولده ،الةدرآن فداا هدجداا ج  يعندا:  بثالدما عززند [،14يد :]{ َفَعزَّ
اازَّ   }: -تبددار  وتعددالى- فددا قولدده أيضددا   اهنددذ، و بإرسددا  ثالددما قويندد، و شددددنا نمددا - [،8المنددافةون:]{ َولثلَّااهث اْلعث
  .هذه المعانا فإن ذل  ينتظم -سيأتا

ا هدد  تدددرين لاددم نددان قومدد ا رفعددو )): -رضددا اهلل عنهددا- لعائشددة، -صددفى اهلل عفيدده وسددفم- فددا قددو  النبدداو 
، بداألر ا بنى النعبة سوى بابها حينم -وسفمصفى اهلل عفيه - براهيمإأن يعنا: ؛ ((باب النعبة؟ قالت ا

  .ا  احدو  جعفوه، و البابا رفعو ، أعادوه بصفة أخرىا أعاد المشرنين بنااها ففم ،بابينا جع  لهو 
ا ز  تعدددز   ،(1)ا أن ا يددددخفها إا مدددن أرادوا((ز  ))تعدددز   :يةدددو ، يدددذنر عفدددة ذلددد  -صدددفى اهلل عفيددده وسدددفم- فدددالنبا
  .النبراا، و العظماا، و من الوجهااا من أرادو  إاا يدخفه بحيم ا ،ا  تنبر ، و تشددا   :بمعنى
  :تبارك وتعالى- في حق اهللا االسم معنى هذَانيًا: 

يرجدددع إلدددى هدددذه ا قدددارب ذلددد  ممدددا مددد، اامتنددداع، و الةهدددر، ةدددوةال :عامدددة أهددد  العفدددم يدددذنرون المعدددانا الثاثدددة
  .نالغفبة ،المعانا الثاثة

لددي  لدده يعنددا:  ،قفددة، و عفددو مرتبددة، أو ندددرة، و الددذ  يددد  عفددى نفاسددة ،الرابددع قدد   مددنهم مددن يددذنر المعنددىو 
   .نظير
فددداهلل موصدددو  بدددالعزة بجميدددع  ،تصددد  بجميدددع أندددواع العدددزةالدددذ  قدددد ا، العزيدددز هدددو -تبدددار  وتعدددالى- فددداهلل

يًعاااا} ،اأشدددناله، و صدددورها ااازَّ   َجمث ااازََّ  َفلثلَّاااهث اْلعث ياااَّ  اْلعث  ،الغفبدددةو  ،الةدددوةو  ،عدددزة الةهدددر، [10فدددا ر:]{ َماااْن َكااااَن ي رث
  .اامتناعو 

، نددا  جنابددده لعزتدددهي   فدددا ،غفدددب األشددياا، و شددداا فةهددره نددد    الدددذ  عددز  ، العزيددز هدددو -تبدددار  وتعددالى- فدداهلل
لفدون هدذه ؤ ي، (2)-تعدالى رحمده اهلل- بن نثيدراند ،يعبر حذاق المفسرينا هنذ ،نبريائه، و تهو جبر و  ،عظمتهو 

 ا. تستوعبهيعبرون بعبارة ، و المعانا
 . (3)-رحمه اهلل- يةو  الةر باا يغالب نم ا، و نا ي   من فسره بأنه المنيع الذ  اا هنذو 

  فا نونيته بةوله:، -رحمه اهلل- الةيمابن  اإلماما ها التا ذنره ةهذه المعانا الثاث
 ذ  السف انا  ى يرام جناب  ه *** أن  رام جناب  ففن ي   وهو العزيز  

 يرام  الذ  ا :احظ المعنى األو 
 ب لم *** يغفبه شاا هذه صفتانا الةاهر الغا   وهو العزيز  

 الغالب  ،الةاهر :عزيز بمعنىال

                                 
 (.1333( أخرجه مسفم، نتاب الحج، باب نة  النعبة وبنائها، برقم )1)
 (. 8/80) ( انظر: تفسير ابن نثير2)
 (. 2/131) ( انظر: تفسير الةر با3)



 معانا  ه *** فالعز حينئذ ثام  ها وصف   بةوة   وهو العزيز  
سددواا ندان فدا نتددب  ،الندريما ااسدم يفسددرون هدذا هددو الدذ  يدذنره عامدة أهدد  العفدم حينمدا هدذ ،بمعندى الةدوة

هدذه األبيدات  -رحمده اهلل- الةديمابدن  يخدتما لهذو  ؛الحسنىاألسماا  فا النتب التا تنفمت عن، أو التفسير
 يةو : ،الثاثة ببيت رابع

 (1)له سبحانه *** من ن  وجه عادم النةصانا  وها التا نمفت  
عدزة ، و الةدوة لده عدزة ،ةلده أندواع العدز ، -تبار  وتعالى- ثابتة هلل ،حقا أن هذه األوصا  الثاثة نفه :يعنا
، دانددت لدده الخفيةددة، و قهددر جميددع الموجدودات، و فدامتنع أن ينالدده أحددد مددن المخفوقداتاامتندداع،  عددزة، و الغفبدة

  .(2)رحمه اهلل- يعبر الشيخ عبد الرحمن بن سعد ا نم ،خضعت لعظمتهو 
ن ، و النداما نحن فدا مضدامين هدذفد ،قددر هدذه النتدبا لتعرفدو  ؛يعبدر فدانا نم بةولا: أشيرأن أتعمد ا أنو  ا 

  .لتعر  بع  الفوائد ؛شارات فا مضامينهينون فيه إ أنه إا ،الحسنىاألسماا  نان فا
 .مث  هؤاا من المحةةين من المفسرينا افية يعبر بهو  هذه عبارات

 والسنة: من الكتاب َّالئلهَانيًا: 
 فدا -تبدار  وتعدالى- فدا ندام اهللاألسدماا  رود هدذهو  بعد  مدن يحصدونندام نظدرت فدا ا إذا ااسم هذ

 موضدعا ، ثمدانينو  سدبعة   فوجددت أن ذلد  يبفد ا أحصيته، و الواقع أننا تتبعتها، و متفاوتا   ا  تجد تعداد -الةرآن
  ا.يتجاوزه ا
 هنددذا( العزيددز) ،موضددعا   ثمددانينو  رد فددا سددبعةو ،  (ا) مددن غيددر أيضددا   ردو ، و فددا  معر   ( ا)بددد ردو  ا ااسددمهددذ
جداا فدا ، و موضدعا   عشدرينو  جاا فدا تسدعة  (ا) عزيز من غير، و موضعا   خمسينو  جاا فا ثمانية ( ا)بد

اازَّ ث } :-تعددالى-فددا قولدده  احدددو  موضددع تبددار  - نةولددهالةددرآن،  رد فدداو  الددذ ا هددذ [،180الصددافات:]{ َربِّ اْلعث
يٌز َحكثيمٌ } :-وتعالى ْنََّه ْم َخزَائثن  } [،260البةرة:]{ َواْعَلْم َأنَّ اللََّه َعزث    .[9ص:]{ َرْحَمةث َربَِّك اْلَعزثيزث اْلَوهَّابث  َأْم عث
 ،األسدماا الندريم مدنا ااسدم قتدرن بده هدذاا عمد -إن شداا اهلل تعدالى- ألنده سديأتا الندام بعدد قفيد  ،اوتأمفو 

يٌز َحكثيمٌ } ْنََّه ْم َخزَائث } [،260البةرة:]{ َواْعَلْم َأنَّ اللََّه َعزث َوا ثنَّ َربََّك } [،9ص:]{ اْلَوهَّابث  اْلَعزثيزث ن  َرْحَمةث َربَِّك َأْم عث
يم   يااااز  الااارَّحث ياااازًاوَ } [،191، 175، 159، 140، 122، 104، 68، 9الشدددعراا:]{ َله اااَو اْلَعزث { َكاااااَن اللَّاااه  َ وثييااااا َعزث

{  [،25األحدددزاب:] ياااز  َِاااوثَع اْلَعزث يااازث } [،19]الشدددورى:}َوه اااَو اْل ير  اْلَعزث ِْاااَّث ، 38، ويددد :96األنعدددام:]{ اْلَعلثااايمث َذلثاااَك َت
يٌز َغف ورٌ } [،12وفصفت: ياز  اْلَغفَّاار  َرَب السَّامَ } [،28فدا ر:]{ إثنَّ اللََّه َعزث ص: ]{ َواتث َواأْلَْرضث َوَماا َبْيَنه َماا اْلَعزث

يَّث } [،66 ن وا بثاللَّهث اْلَعزثيزث اْلَحمث ْنه ْم إثالَّ َأْن ي ْؤمث َِم وا مث  .[8البروج:]{ َوَما َن
  .معفومهو ا فهو نثير نم ،تتبع ذل ، و ااستةراالي  المةصود ، و فهذه تد  عفى غيرها

: -تبددار  وتعددالى- نةولدده ،الةددرآن فددا فددا أربعددة مواضددع -تبددار  وتعددالى- هللا قددد جدداا إثبددات العددزة نفهددو 
اااْن َّ ونث } يَن َأْولثَيااااَء مث اااذ وَن اْلَكاااافثرث يَن َيتَّخث يًعااااالَّاااذث ااازََّ  لثلَّاااهث َجمث ااازََّ  َفااالثنَّ اْلعث ْناااََّه م  اْلعث نثيَن َأَيْبَتغ اااوَن عث اااْؤمث { اْلم 

                                 
 (. 205( انظر: نونية ابن الةيم، )ص: 1)
 (. 946(، وتفسير السعد  )ص: 214لفسعد  )ص:  ،( انظر: تفسير أسماا اهلل الحسنى2)



 .[139النساا:]
اف ونَ } :-تعدالى-فهدو قولده  الموضدع الواحدد الدذ  جداا فيده رب العدزةا أم ازَّ ث َعمَّاا َيصث { س اْبَحاَن َربِّاَك َربِّ اْلعث
  .رب العزة [،180الصافات:]
ااينَ } :قددا  ،-عددز وجدد - اهللجدداا الةسددم بعددزة و  َينَّه ْم َأْجَمعث زَّتثااَك أَل ْغااوث  -يخفددى اا نمدد-ا هددذو  [،82ص:]{ َفبثعث

زَّ ث } :هنذل  فا قول، و الصفة :المةصود به  . [180]الصافات:{ َربِّ اْلعث
قدا  ، -صدفى اهلل عفيده وسدفم- نةولده ،غالدب ذلد  فدا بيدان الصدفة، و فةدد جداا فدا مواضدع :فا السنةا أمو 

  .الحديم، (1)))العز إزار (( :-عز وج - اهلل
 . (2)((أعوذ بعزت )) :بعزة اهلل -صفى اهلل عفيه وسفم- ستعاذ النبااو 
  .الناريعنا:  ،(3)((قدمها حتى يضع رب العزة فيه)) :-صفى اهلل عفيه وسفم- فا قوله، -أيضا  - اهنذو 
 يةددوان فددا السدعا بددين الصددفاا ناندا أنهمدد -رضدا اهلل عنهمددا- ابددن عمددر، و مسدعودابددن  فددا أثدر عددن جدااو 
 .(4)"إن  أنت األعز األنرم ،تعفما تجاوز عم، و راحم، و غفراربا : "المروةو 

ن نانت ترجع فا المعنى، و غير العزيز ،األعز هذه أفع  تفضي  (، العزيدز) تضمنته من الصفة إلدىا مو  ا 
 ."إن  أنت األعز األنرم"

  ؟ بذل  -عز وج - تسمية اهلل "األعز"من جهة الرأ   يةا  اه  هذ
صدفى - ذلد  مدن رسدو  اهلل اقد سدمعا بد أن ينونفا ،من جهة الرأ  يةا  اا هذ :بع  أه  العفم يةولون

بددين  يةددا  الددذنر بخصوصدده الددذ ا مندده هددذا قددد سددمعا لددي  بالضددرورة أن ينوندديعنددا:  ،-اهلل عفيدده وسددفم
نان ، ننرلم ي   -رضا اهلل عنهم- رد عن الصحابةو  أن ما -هو معفوما نم-األرجح ؛ ألن المروة، و الصفا

قا  الواحدد ا لربمو ، -صفى اهلل عفيه وسفم-شاا أقرهم عفيه النبا  ،ابعضهم يةو  نذ، و بعضهم يةو  نذا
  .معان  صحيحةا لننه ،سمعه -صفى اهلل عفيه وسفم- ينون النبا قد ا، و من عند نفسه

ن ندان األفضد  التدزام ، و المروة فدإن ذلد  يندون قدد حصد  بده المةصدود، و ربه بين الصفااإلنسان  ففو ذنر ا 
نمد، و المدروةو  بدين الصدفا يةدا  معدين ذندر -صدفى اهلل عفيده وسدفم- لننه لم يدرد عدن النبدا، و ردو  ما  يةدا  اا 

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

  (.2898ترغيب، والترهيب، برقم )(، وفا صحيح ال4310برقم )
}سبحان رب  رب العزة عما [، 4]إبراهيم:  }وهو العزيز الحنيم{: -تعالى–( أخرجه البخار ، نتاب التوحيد، باب قو  اهلل 2)

(، ومسددفم، 7383[، ومددن حفدد  بعددزة اهلل وصددفاته، بددرقم، )8]المنددافةون:  }وهلل العددزة ولرسددوله{[، 180]الصددافات:  يصددفون{
 (. 2717نتاب الذنر والدعاا والتوبة وااستغفار، باب التعوذ من شر ما عم  ومن شر ما لم يعم ، برقم )

نتدداب الجنددة (، ومسددفم، 6661( أخرجدده البخددار ، نتدداب األيمددان والنددذور، بدداب الحفدد  بعددزة اهلل وصددفاته ونفماتدده، بددرقم )3)
 (. 2848وصفة نعيمها وأهفها، باب النار يدخفها الجبارون والجنة يدخفها الضعفاا، برقم )

(، وابددن أبددا شدديبة فددا مصددنفه، 870( أخرجدده ال برانددا، فددا الدددعاا، بدداب الةددو  فددا السددعا بددين الصددفا والمددروة، بددرقم )4)
ددذا  ،فددا أخبددار منددة (، والفددانها15565نتدداب الحددج، مددا يةددو  الرجدد  فددا المسددعى بددرقم ) ر عدددد الشددرا  التددا فددا ب ددن ن 

 وحد المسعى، بدون رقم.  ،(، واألزرقا فا أخبار منة، باب أين يوق  من الصفا والمروة1393المسجد، برقم )



  .عفى المروة، أو اعفى الصف
مدن عفمداا ا همد، و الصدحابيينرد عدن هدذين و  :قدالوا -(األعدز) يعندا- مدن أسدماا اهللا إن هدذقدالوا:  فالذين

صددفى اهلل عفيدده - سددماه بدده رسددوله، أو سددمى بدده نفسددها بمدد يسددمى إا ا -تبددار  وتعددالى- اهلل، و الصددحابة
 .األسماا من جمفةا فهذقالوا:  ،-وسفم

 :الحسنىاألسماء  في هذه اال تران
مدن نتداب موضدعا   أربعدينو  فدا سدبعة "الحنيمد"بدمةترندا   الندريم جدااا ااسدم أن هدذ ااقتدران رد فاو  أنثر ما

 ؟ جه ذل و  فما، -تبار  وتعالى- اهلل
قددد تحمدد  عفددى ا حدددهو  ن العددزةإ :فددا حاصددفه يةددا  يمنددن أن مددا ،اعفددى هددذا تنفمددو  -رحمهددم اهلل- العفمدداا

فةددد تحمفدده عزتدده عفددى شدداا مددن ، بالنسددبة لفمخفددوقينا هددذ ،الةهددر بغيددر الحددق، و العسدد ، و شدداا مددن الظفددم
  .النهب، و السفب، و تفيق من الجور تحمفه عفى أمور ا ،أشبه ذل ا م، و العدوان، و الظفم، و التجنا

 . سار مسير الشم  عند العرب مث   ا هذ، (1)"فبفب س  ، ومن غ  بز   ن عز  م  "يةولون:  الهذو 
 مةرونددة -عددز وجدد - فعددزة اهلل ،قددد تحمدد  عفددى أمددور غيددر ائةددةا حنمددة فإنهددا ينددن معهدد فهددذه العددزة إن لددم

فدا ا تندون العدزة قدد بفغدت غايتهدا بهدذ، و يفيدقا مد إا، -تبدار  وتعدالى- يصدر منه مع عزته فا ،بالحنمة
  .مةرونة بالحنمة، و مزمومةا ألنه ؛النما 

 ؟ الماذ ،عفى الحنيم(، العزيز) ناحظ أنه يةدمو 
رحمده - الةديمابدن  الحدافظيةدو  ا نمد ،بسب  ينون ذل  من قبي  تةديم السبب عفى الم  ا ربم، و ألنه عز فحنم

 .(2)-اهلل
 ؟ قد حنما لماذ

  .بالعزة ااتصا  :فسبب الحنم هو ،ألنه قد عز
  .يفيق ا العزة من غير حنمة قد تحم  عفى ما نإذ

فدددا أو  ،يةدددو  فيددده ،سدددبقا يندددافا مددد ا ،آخدددر ىيدددذنر معنددد -تعدددالى رحمددده اهلل- الةددديمابدددن  إن الحدددافظثدددم 
 الةدددرة؛ ألن تصدد  إلددى مرتبددة العددزة اا لننهدد ،قددد توجددد قدددرةيعنددا:  ،(3)الةدددرة نمددا  :ن العددزة هدداإ :حاصددفه

  .إلى هذه الصفة، أو إلى هذه المنزلة، أو المةاما توص  إلى هذ اا حدهو 
 :مثدد  ،الصددفات الجامعددةا يسددمونها لهددذو  ؛مددن مجمددوع أوصددا  تنددون إا إن صددفة العددزة ا :لددذل  نةددو و 

 . إن شاا اهلل-نما سيأتا  المجد
نمد، و اامتنداعتندون مدن مجدرد  او  ،تندون مدن مجدرد الةدوة ا، و تنون مدن مجدرد الةددرة العزة ا يندون ذلد  ا ا 

  .فها منتهى الةدرة ،العزةا تمامهو  الةدرة منتهاهاا فهن ،بمجموع أوصا 
                                 

 مجمددددع األمثددددا ، لفنيسددددابور و (، 1/360) (، وجمهددددرة األمثددددا ، لفعسددددنر 124: )ص لفضددددبا ( انظددددر: أمثددددا  العددددرب،1)
 (.2/357المستةصى فا أمثا  العرب، لفزمخشر  )و (، 2/307)
 .(1/62) ( انظر: بدائع الفوائد2)
 (. 116)ص:  ( انظر: الداا، والدواا3)



، قدد يندون مدن أوعيدة العفدم ،الحنمدةيندون معده  لننده قدد او  اقد يندون العفدم نثيدر   ،الحنمة ها نما  العفمو 
  .فمنتهى العفم الحنمة ،ألنه لي  معه حنمة ؛يصفح أن يستشار فا أدنى األشياا لنن او 

فبهداتين الصدفتين  ،منتهى العفم الذ  هو الحنمة صار بدذل  النمدا ، و هو العزة، و اجتمع منتهى الةدرةا فإذ
 يةدو  الحدافظا فهاتدان الصدفتان نمد، يعاقدب، و يثيدب، و ينهدى، و يدأمر، و يشدااا مد -سدبحانه وتعدالى- يةضا
 التشددريعا فددا قضداي، و التندوينا فدا قضدداييعندا:  ،(1)"األمددر، و مصدددر الخفدقا همد" :-رحمدده اهلل- الةديمابدن 

  .الحنمة، و العزة :مصدر ذل 
 . تبار  وتعالى- فا نتاب اهلل موضعا   اقترانه بالرحيم فإن ذل  قد جاا فا ثاثة عشرا أم

ا أن هدددذ :-واهلل تعدددالى أعفدددم- لعددد  مدددن أقربهدددا ،ذندددر فيددده أهددد  العفدددم بعددد  المعدددانا: ااقتدددران اهدددذووجددده 
دقدد ي   ،واانةياد، ااستجابةأه  ، و أه  ال اعة، و د عند أه  اإليمانوجا قد ي  (، العزة)الوص   أو  د عنددهموجا

إلدى ا مد، و الةدوة، و الغفبدة، و هذه الصفات التا تد  عفى الةهدرا سمعو ا إذ؛ ستيحاششيئا  من اا عند بعضهم
 .  ذل 
ذندر معده الدرحيم آند  ذلد  أهد  ا فدإذ ،الظدالمين، و الندافرين، و بعزته يهفد  المجدرمين -تبار  وتعالى- فاهلل

- اهلل، فددتتددوالى عفدديهم، و أل افدده تتتددابع، و يددرحمهم ،رحدديم بددالم يعين ،فهددو مددع عزتدده رحدديم بعبدداده ،اإليمددان
  .هو النما ا هذ، و رحيم فا عزته، و فا رحمته عزيز -تبار  وتعالى

قدد توجدد الرحمدة ، فهدا رحمدة مدع العدزة ،ذ  هدو أن هدذه الرحمدة بدا، و هنا  مفحظ آخر ينضا  إلى هذاو 
، يغيرونهددا، و يحرفونهددا، و لددون الصددفات  فددإن المددؤولين المحددرفين الددذين يؤو لددذل، و الضددع ، و لنددن مددع الددذ 

لندن ، و يتص  بالضع  ،ا  فاسد ىمعنا ألنهم يتوهمون منه ؛صفة الرحمةيؤولون  دلت عفيها يصرفون عمو 
 . ليست مع ضع  -عز وج - رحمة اهلل

  .مع عزةفرحمته  -تبار  وتعالى- اهللا أم ،المخفوق قد تنون رحمته مع شاا من الضع 
  .تبار  وتعالى- ة مواضع فا نتاب اهللسبعفةد جاا ذل  فا  :اقترانه بالةو ا أمو 
لندن  ،ا  عزيدز اإلنسدان  قد يندون ،مع قوة -تبار  وتعالى- ن عزة اهللإ :ااقتران اجه هذو  فا يةا  يمنن أنو 

 بأ  اعتبار؟ 
 يةو  الشاعر:ا لهذو  ؛تنون عزته مستمدة من غيره
ن  و  موا  عز إن   ل  العز    نائن   بحبوحة الهونا  لدىفأنت ***  ن  يه   ا 

فدا هدذه  ،فدا هدذه الدوزارة ،العمد ا فا هذ ،دائرةال هفا هذ ،فا هذه الجهة ،قد ينون فا منانهاإلنسان  اهذ
 ؟ الماذ ؛ينهى، و يأمر ،فا عز   ،الشرنة

مدات صداحبه الدذ  ندان يسدتند ا فدإذ، يؤيدده، و يةد  معده، و ينصدره، و يدعمه، و يؤازره، و هنا  من يةويه ألن
ددد، أو الندددا  يرهبدددون جنابددده مدددن أجفددده، و يتةدددوى بددده، و يعتمدددد عفيددده، و إليددده  الهدددذ الدددذ  يحصددد ا فمددد ،ز أنددده ع 

 ؟ اإلنسان

                                 
 ( المصدر السابق. 1)



  :يةو  ،لفبعيد يخا به نةو  الشاعر
ن   إن   ل  العز    نائن   بحبوحة الهونا  لدىفأنت ***  ن  يه   موا  عز وا 

 .السيد ،األعفىيعنا:  المولى
   نائن  ى بحبوحة الهون دفأنت ل

مددن غيددره فهددو إلددى ا مددن  فبهددو  ،-عددز وجدد - ت فددب مددن اهللا نمددأن العددزة إ سدديأتا فددا النددام عفددى ا ثددار
  .مذلة، و هوان

واهلل - جدده هددذاو  فددا يةددا  يمنددن أن، و بالغفددار فددا ثاثددة مواضددع، و بددالغفور فددا موضددعينمةترنددا   قددد جددااو 
تندون  ا، عجدز عدن األخدذ ،عدن المؤاخدذة تندون عدن عجدز ا -تبدار  وتعدالى- ن مغفرتدهإ: -تعالى أعفم
  .عن ضع 

لندن  ،لدي  بنمدا ا فهذ ،ألنه عاجز؛ ايةو  هذ ،ا  سامحت فانا أن ،غفرتا أن ،عفوتا أن :قد يةو  اإلنسان
  .هو النما ا فهذ ،الةدرة عفى األخذ، و ينون الغفر مع العزةا حينم

 :-صددفى اهلل عفيدده وسددفم- فددا قيدد  عيسددى -تبددار  وتعددالى- قددد ذنددرت فددا بعدد  المناسددبات توجيدده قولددهو 
َباَّ َك } فإن  أنت الغفدور  :قا ا م [،118المائدة:]{ َوا ثْن َتْغفثْر َله ْم َفلثنََّك َأْنَت اْلَعزثيز  اْلَحكثيم  إثْن ت َعذِّْبه ْم َفلثنَّه ْم عث

 ؟ الماذ، الرحيم
  :جهينو  ذنرت

، فهدددو غيدددر عددداجز عدددن أخدددذهم ،يندددون ذلددد  عدددن عجدددز ا ،يغفدددر لهدددما الغفدددر حينمدددا الوجددده األو : أن هدددذ
نم، و معاقبتهم، و الب ش بهمو   عزة تامة. ، و قدرة نامفة ينون ذل  عنا ا 
 .المةاما فا هذإليه  حاجة ا، و الوجه الثانا: ذنرناهو 
- ذلد ، و سدابةا  إليده  أشدرت، -تبار  وتعدالى- احد فا نتاب اهللو  فةد جاا فا موضع :اقترانه بالوهابا أم

، ندد  ذلدد  صددادر عددن عددزة ،تفضددفه عفدديهم، و عفددى عبدداده -تبددار  وتعددالى- أن إنعامدده -واهلل تعددالى أعفددم
  .دفع ضر، أو لجفب نفع   ا، و لي  عن ضع ، و وتفض  ى،غن، و قدرةو 

، فهددو يع ددا ،آخددرين لنفددع ا  اسددتجابو  ؛لشددرور أقددوام   ا  لنددن دفعددو  قددد يع ددا ،قددد يبددذ  ،فاإلنسددان قددد يحسددن
  .ا العائدةيرج  و 

ددو  الددذ  يع دداا ن هددذإ :-رحمدده اهلل- يةددو  شدديخ اإلسدداما ففهددذ ، أو أقدد  ذلدد  الشددنر، أو العائدددةا هددو يرج 
 . (1)ا  ينون عمفه صالح اا هذ :يةو  ،المدح، و الثناا

ا فإن لم يفعفو  ،ينون عمفه هلل ايعنا:  ،يةابفها هو يريد مبمعنى: أن هذا الع اا، وهذا اإلحسان لآلخرين 
يعرفدددون ألهددد   او  ،ةددددرون المعدددرو ي أن هدددؤاا ا، و تنفدددم فددديهم، و آذاهدددم، و قدددع فدددا أعراضدددهمو  فإنددده لربمدددا

، بعدددد ذلددد  لدددم أسدددمع منددده نفمدددة شدددنر، ثدددم فعفدددت، و فعفدددت، و ع يتدددهأ، و قدددد أحسدددنت إليددده، و الفضددد  فضدددفهم
  .عتذرا ا   فبت منه قرضا ففم، أقرضته، ثم أقرضته، ثم أقرضته

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



أع دداه ندد  ، و بددذ  األمددوا ، و أنددرم غيددرها لربمدد ،يفعدد  بعدد  النددا ا نمدد ،أقرضددت ننددت تنتظددرا فأنددت حينمدد
فهدو يةددم  ،اى أضدعا  هدذه الهددايع  دفهدو يأمد  أن ي   ،الندا  دحدا ا يةددمه ا ،اثمينة جدد  ا يةدم هداي ،ذل 

ى ع  دالهبدات مدن أجد  أنده يأمد  أن ي  ، و يةتدر  المدا  الدذ  يشدتر  بده هدذه الع ايداا لربمد، و يجدا أفض  م
   .أضعا  ذل 

، يعود إلى هباته ا، و الضجر، و الغضب، و الحنق، و فإنه ينون فا غاية الجزعا دونه ا  يسير شيئا   ع اففو أ  
تبدار  - فداهلل ،-معدرو و  هدو مشداهدا نمد-األوصدا  السديئة ، و يتهمه بالبخ ، و المخفوقا ع اياه مع هذو 

 لجفددب نفددع يرجيدده مددن هددؤاا الددذين، أو لخددو ، أو فددذل  لددي  لدددفع ضددر -هددابو - يهددبا حينمدد -وتعددالى
جالددده جددد  -إليددده  الخفدددق نفهدددم فةدددراا، و يع دددا(، العزيدددز) هدددوو  ،اهلل لددده الغندددى النامددد ، أع ددداهم، و هدددبهمو 
  .هؤ تةدست أسماو 
 المحددي  الشددام  نددان مددع العفددما العددز إذ ،يخفددا جهدده او  هددذا، و مواضددع سددتةفددا ا فهددذ :اقتراندده بددالعفيما أمدد
  .ينون منتهى النما ا فهذ
حدده قدد و  إذ إن العدز ؛اقترانده بدالحنيمسدبق مدن ا ذلد  يفهدم ممد، و فدا ثاثدة مواضدع :نذل  اقترانه بالحميدو 

 .غير ائةة بالنسبة لفمخفوقين يحم  عفى أمور
نمددو ، -تبددار  وتعددالى- نتحدددم عددن نددون ذلدد  ينسددب إلددى اهلل ا ،نحددن نددتنفم عددن أصدد  هددذه الصددفات ا ا 

  .ب الصورةتةتر ل لنن نتحدم عن المخفوقين ،هو النمااتا يضا  إليه إنما عما حديثن
 ا  يندون نةصد، و ا  فيندون مدذموم ،تفيدق لم ينن معه أوصا  أخرى فإنه قد يحم  عفى أمدور االعز إن ا فهذ

 .عفى صاحبه
تنددون  ا ،ندد  نمددا  يصدددر مددن هددذه العددزة إا ا ،فهددو محمددود فددا عزتدده :مددع الحميددد(، العزيددز) نددانا فددإذ
 .يصدر عنه أ  ظفم بسبب هذه العزة ا ،لصدور النةص ا  سبب

َِاام  }(، ذ  انتةدام) :-تعدالى- مواضع مع قوله أربعةنذل  جاا فا  ع اْنتث ياز  ذث  أيضدا   اهدذو  [،37الزمدر:]{ بثَعزث
 اانتةام.  ينتةم حيم يحسن قد ا( العزيز) فإن ،ظاهر
فينددتةم  ،يوضددع فددا موضددعه المناسددب، و الائددق ه  فددا منزلددذلدد  العددز ينددز  جددد العددز مددع الحنمددة فددإن و  فددإذا

 اانتةام.  حيم يحسن
يحمددد حيددم واانتةددام  ،فائدددة فيدده ا ،ينددون نالعدددما يحصدد  معدده انتةددام فددإن هددذ االددذ  مع دد  العددز الا أمدد

 .ا  ينون المةام مناسب
 ،-عدز وجد - احدد فدا نتداب اهللو  فا موضعفا غير مةام العفو  مدح أه  اإليمان -تبار  وتعالى- اهللو 

ااَي } ،بددالتا هددا أحسددنالدددفع ، و الصددفح، و حيددم جدداات جميددع المواضددع تحددم عفددى العفددو اََّْفااْ  بثااالَّتثي هث
ونَ } ،حدددداو  فدددا موضدددع إا [،34، وفصدددفت:96المؤمندددون:]{ َأْحَسااان   ااار  يَن إثَذا َأَصااااَبه م  اْلَبْغاااي  ه اااْم َيْنَتصث { َوالَّاااذث

 .[39الشورى:]
مذلددة  نددان العفددو يورثددها فددإذ ،ينددون ذلدديا   أن المددؤمن ا :-واهلل تعددالى أعفددم- فددا توجيهدده يةددا  اأقددرب مددو 

ونَ } يةا : افعنده ر  يَن إثَذا َأَصاَبه م  اْلَبْغي  ه ْم َيْنَتصث   .لي  بمةام عفوا هذ، [39الشورى:]{ َوالَّذث



جرامه، و مع من نثر فسادها هنذو    .تعاليه، و عسفه، و ظفمه، و ا 
 ،العفدددو مةددداما هددد  هدددذ ،نحدددو ذلددد ، و يسدددتع فهم، و اهللا اتةدددو  :الرجددد  يةدددو  لهدددم ،االدددذ  هفددد  فدددا ليبيدددا هدددذ

 } ااَي َأْحَساان  }و [،134]آ  عمددران:}َواْلَعااافثيَن َعاانث النَّااا ث  هندداأم  [،34، وفصددفت:96]المؤمنددون:{ اََّْفااْ  بثااالَّتثي هث
ونَ } يةا : ر  يَن إثَذا َأَصاَبه م  اْلَبْغي  ه ْم َيْنَتصث  معده م نيد  يندون التعامد ابد أن ي عف دا هذ ،؟[39الشورى:]{ َوالَّذث
 يةا .  انم زنةة()زنةة إلى من 
فدددا جميدددع  ،قدددرره فدددا المددددار  اابتدائيدددة، و جددداا بالنتددداب األخضدددر ،اد عدددى دعددداوى نبيدددرة جدددد  رجددد  اا هدددذ

{   اااْل ه اااَو اللَّاااه  َأَحاااٌَّ }  :تةددد ا :قدددا ، و غي دددر ألفاظدددهو الةدددرآن،   عدددن فددداو الةدددرآن،  تنفدددم عفدددى، و المراحددد 
   .اهلل أحد: ق  [،1اإلخاص:]
ااوذ  بثااَربِّ اْلَفَلااقث    االْ } {  [،1الففددق:]{ َأع  ااوذ  بثااَربِّ النَّااا ث أعددوذ بددرب النددا ، : اهنددذ قدد  :قددا  [،1]النددا :}  ااْل َأع 

  أعوذ برب الففق.
َي َأْحَسن  } يةا : اا هذ، فع  األفاعي قت ، و و  َواْلَعافثيَن َعنث }أو  [،34، وفصفت:96]المؤمنون:{ اََّْفْ  بثالَّتثي هث

وا} أو [،134]آ  عمددران:{ النَّااا ث  يَن إثَذا َأَصاااَبه م  } يةددا : هنددا ،نحددو ذلدد و  [،109البةددرة:]{ َفاااْعف وا َواْصااَفح  َوالَّااذث
ونَ  ر   .[39الشورى:]{ اْلَبْغي  ه ْم َيْنَتصث

عدز - فداهلل، لده مةامداتواانتةدام  ،الغفدر لده مةامدات، الصدفح لده مةامدات ،أن العفدو لده مةامدات :فالمةصود
  .ذو انتةامعزيز  -وج 

لندن  ،ا  قدد يندون عزيدز يعندا:  ،ذلد  أن هدذه العدزة مدع نمدا  الةددرة، و احددو  وضدعبالمةتدر فدا ممةترنا  جاا و 
- ا  يمددح مفندا حينمد يةو  الشاعرا لهذو  ؛عنده حسابات تمنعه من تنفيذ نثير من األمور التا يت فع إليها

  :يةو  له -فا الخفق معنى الخالقا ذنرنا نم
 (1)الةوم يخفق ثم ا يفرى وبع ***     تفرى ما خفةت   وألنت  

  .البيتا التةدير فا هذ :فالخفق بمعنى ،قد رتا ميعنا:  خفةتا أنت تفر  م
 لندددن ا، و يخ ددد ، و يةددددر أشدددياايعندددا:  ،يفدددر  اثدددم  بعددد  الةدددوم يخفدددق، و تنفدددذ، ثدددم أندددت تخ ددد  :يةدددو 

يريددد ا ندد  مددا فمدد ،يريدددا حسددابات معينددة تمنعدده مددن تنفيددذ مدد ،منانددات، قفددة إمنعدده أشددياات ،يسددت يع أن ينفددذ
 له فعفه. ا  ينون متيسر 

يًعااا} :قددا  -تبددار  وتعددالى- أن اهلل :بعددد ذلدد  يددأتا سددؤا  بعددد اسددتعرا  هددذه النصددوص اازَّ   َجمث { َفلثلَّااهث اْلعث
اااازَّ   } :فددددا الوقددددت نفسدددده قددددا و  ،-عددددز وجدددد - ندددد  العددددزة هلل [،10فددددا ر:] نثينَ َولثلَّااااهث اْلعث ااااْؤمث { َولثَرس ااااولثهث َولثْلم 
فهد  بدين هداتين ا يتدين ، لفمدؤمنينو ، -صفى اهلل عفيه وسفم- لرسوله -أيضا  - فأضا  العزة [،8المنافةون:]

  .؟تعار 
صدفى اهلل عفيده - العزة التا تنون لرسدوله، و هو العزيز -تبار  وتعالى- فاهلل، جميعا   العزة هلل، ا :الجواب
هدو ا أع اهد، و الدذ  منحهدا ،فها عدزة مسدتمدة مدن اهلل ،من اهللا نون مصدرهيا اإليمان إنمأله  و ، -وسفم

                                 
 (.6/349) (، والعةد الثمين1/139( انظر: الشعر والشعراا )1)



يًعا} ،-ج  جاله- اهلل زَّ   َجمث  .[10فا ر:]{ َفلثلَّهث اْلعث
، اإليمدددان، و التةدددرب إليددده، و بالتعبدددد إليددده ،-سدددبحانه وتعدددالى- فإنددده يسدددتمد هدددذه العدددزة مدددن اهللا فمدددن أرادهددد

  .سبحانه وتعالى- لجنابهالذ  ، و اإلخباتو 
عدزة اهلل صدفة مدن ، و ةلفمدؤمنين هدا عدزة مخفوقدو ، -صدفى اهلل عفيده وسدفم- فهذه العدزة التدا تندون لفرسدو 

  .ليست بمخفوقة ،صفاته
، من شاا مدن عبدادها هو الذ  يع يه، و هو الذ  يمفنها، و فالعزة التا تنون لفمخفوقين اهلل هو الذ  خفةها

  .تبار  وتعالى- تةواهم هلل، و بحسب إيمانهم ،يتفاوتون فا باقا األوصا ا نم ،ذل النا  يتفاوتون فا و 
  :الكريما االسم يَّل عليه هذا م: اً َالَ

، الصدفة، أو عفدى الدذات :يدد  بالتضدمن، و عفدى صدفة العدزةو  ،-عدز وجد - عفدى ذات اهلل :يد  بالم ابةدة
 ،البصدرو  ،السدمعو  ،العفدمو  ،الغندىو  ،الةددرة، و من الحيداةابد  ،به تتحةق العزة إا ا عفى ما :باالتزام يد و 

 عزيزا .  حتى ينون ،إلى غير ذل  من األوصا  النامفة
، هددا صددفة ذاتيددة ،هددا مددن الصددفات الذاتيددة -هددا العددزةو - النددريما ااسددم هددذا هددذه الصددفة التددا تضددمنه

  .ليست بصفة فعفيةو 
 الكريم: آَار هذا االسم: اً رابع 

، -عفديهم الصداة والسدام- يحصد  مدن تأييدد الرسد ا مد :هدو األمدر، و فدا الخفدقا ااسدم يدؤثره هدذا مفأو  
تبددار  - فدداهلل ،لهددم مددن العاقبدة -عددز وجد - يجعد  اهللا مدد، و التمنددين، و النصدر، و ينددون لهدم مددن الغفبددةا مدو 

َكتَاَب اللَّاه  } :-تعدالى-قدا   ،يهفنهدم، و يهيدنهم، و يدذلهم، و هميةهدر أعدداا، و ينصدرهم عفدى أعددائهم -وتعالى
ياازٌ  االثي إثنَّ اللَّااَه َ ااوثع  َعزث هددذه الغفبددة عفددى أرجددح أقددوا  المفسددرين تنددتظم و  [،21المجادلددة:]{ أَلَْغلثااَبنَّ َأَنااا َور س 

  :الغفبتين
لددو بعددد ، و ظدداهرون عفددى أعدددائهم ،قدداهرون ،أتبدداع الرسدد  منصددورون، و فالرسدد  :الغفبددة فددا ميدددان المعرنددة

  .ليست بنةص البدايات، و العبرة بنما  النهايات، و العاقبة لهم ،حين
أيدددهم ، و أرسدد  الرسد  -تبددار  وتعدالى- فداهلل ،متحةددقا شدد  أن هدذ فدا :البرهددان، و الغفبدة فدا ميدددان الحجدة

  .أنز  بأسه بأعدائه، و قوته، و بنصره
قددا   ،-عددز وجدد - نددذبوه أهفنهددم اهلل، و عصدداه قومددها لمدد، -صددفى اهلل عفيدده وسددفم- فددأو  الرسدد  هددو نددوح

َِْومث الظَّالثمثينَ } :تعالى  .[44هود:]{ َو ثيَل ب ْعًَّا لثْل
اانْ َيااا َ ااْومث } فةددا  لهددم: ،إلددى عداد   ا  هدود -عددز وجدد - بعدد نددوح أرسد  اهللو  { َغْياار ه  إلااه  اْعب ااَّ وا اللَّااَه َمااا َلك ااْم مث
ْيَناا } :يةو ، -تبار  وتعالى- اهلل، و جاا بها بم انفرو ، و فنذبوه [،50، وهود:65األعرا :] اا َجااَء َأْمر َناا َنجَّ َوَلمَّ

اْن َعاَذاب  َغلثايظ   ْيَناه ْم مث نَّا َوَنجَّ يَن آَمن وا َمَعه  بثَرْحَمة  مث اْم َوَعَصاْوا  *ه وًَّا َوالَّذث َوتثْلاَك َعااٌَّ َجَحاَّ وا بثاَيااتث َربِّهث
َله  َواتََّبع وا َأْمَر ك لِّ َجبَّار  َعنثيَّ   وا َربَّه اْم َأاَل  *ر س  ِثَياَماةث َأاَل إثنَّ َعااًَّا َكَفار  هث الََّْنَيا َلْعَنًة َوَياْوَم اْل َوأ ْتبثع وا فثي َهذث

 .[60-58هود:]{ ب ْعًَّا لثَعاَّ  َ ْومث ه وَّ  
َماا اْعب اَّ وا اللَّاَه َياا َ اْومث } فةدا : ،إلى قومه ثمود -صفى اهلل عفيه وسفم- ا  صالح -عز وج - أرس  اهللثم 



هث َناَ اة   َوَيا} :خا بهم بةوله، و ها الناقةو  يةأرس  لهم آو  [،61، وهود:73األعرا :]{ َغْير ه  إله  َلك ْم مثنْ  َ ْومث َهذث
يابٌ  اَذك ْم َعاَذاٌب َ رث وَها تَْكك اْل فثاي َأْرضث اللَّاهث َواَل َتَمَساوَها بثس اوء  َفَيْكخ  الدذ  ا فمد [،64هدود:]{ اللَّهث َلك ْم آَياًة َفاَذر 

 ؟ حص 
ََاَلََاَة َأيَّاام  َذلثاَك َوْعاٌَّ } :فةا  لهدم ،اسخرو ، و وااواستهز ، تعاظموا، و تنبروا، و ةالناقا فعةرو  َتَمتَّع اوا فثاي ََّارثك اْم 

اْزعث  اْن خث نَّا َومث يَن آَمن وا َمَعه  بثَرْحَمة  مث ْيَنا َصالثًحا َوالَّذث ئثاذ  إثنَّ َربَّاَك ه اَو  َغْير  َمْكذ وب  * َفَلمَّا َجاَء َأْمر َنا َنجَّ َيْومث
يَن * َكَكْن َلْم َيْغَنوْ  ْم َجاَثمث َيارثهث وا فثي َّث ْيَحة  َفَكْصَبح  يَن َظَلم وا الصَّ َِوثَع اْلَعزثيز  * َوَأَخَذ الَّذث -65هدود:]{ ا فثيَهاااْل

ا ندأنهم مد [،68هدود:]{ فثيَهااَكاَكْن َلاْم َيْغَناْوا } ،جدوههم بعدد هانهدمو  عفدىا أنبو ، و عفى الرنبا قد سة و  [،68
ََم اوََّ } ،الجبدا ا فيهدا بهذه الدديار التدا نحتدو ا أقامو  وا َربَّه اْم َأاَل ب ْعاًَّا لث ََم اوََّ َكَفار  { َكاَكْن َلاْم َيْغَناْوا فثيَهاا َأاَل إثنَّ 
ا ينحتدو أن ا فمن الذ  أهف  هؤاا الذين است اعو نهم، وشدتهم، ومساننهم تد  عفى قوتهم، وتمن، [68]هود:

 ؟! الصخر
  .تبار  وتعالى- أهفنهم اهلل

 ،انفددرو ، و نددابرواف، -تبددار  وتعددالى- اهلل قومدده إلددى عبددادةا دعددو ، -صددفى اهلل عفيدده وسددفم- جدداا إبددراهيمثددم 
لثيَن }: فناندت النتيجددة وا آلثَهااَتك ْم إثْن ك ْناات ْم َفاااعث اار  َنااار  ك ااونثي َبااْرًَّا َوَساااَلًما َعَلااى    ْلَنااا َيااا *َ ااال وا َحرِّ  ااوه  َواْنص 

يَم   .[70-68األنبياا:]{ َوَأرَاَّ وا بثهث َكْيًَّا َفَجَعْلَناه م  اأْلَْخَسرثينَ  *إثْبرَاهث
اْ ت ل اوا َأْبَناااَء } :قددا ، و مدن معدهو  فاسدتنبر ،ئددهمف، و إلدى فرعدون -صدفى اهلل عفيدده وسدفم- جداا موسدىا هندذو 

يَن آَمن وا َمَعه    -عدز وجد - فدانتةم اهلل [،25غدافر:]{ َواْسَتْحي وا نثَساَءه ْم َوَماا َكْياَّ  اْلَكاافثرثيَن إثالَّ فثاي َلااَلل  الَّذث
اااْنه ْم َفَكْغَرْ َنااااه ْم } ،مدددن قومددده، و منددده َِْمَناااا مث { فثاااي اْلاااَيمِّ بثاااَكنَّه ْم َكاااذَّب وا بثاَياتثَناااا َوَكاااان وا َعْنَهاااا َغاااافثلثينَ َفاْنَت

  . [136األعرا :]
 .إليه -عز وج - فرفعه اهلل ،قتفها أرادو ، و اأراد اليهود به شر   -صفى اهلل عفيه وسفم- عيسىا هنذو 
  .يخرجوه فنانت العاقبة له، أو يةتفوهأو ، -صفى اهلل عفيه وسفم- النباا أراد النفار أن يحبسو و 
اايب ه ْم بثَمااا َصااَنع وا َواَل َياازَال  } منددان، و بأعدائدده فددا ندد  زمددان -تبددار  وتعددالى- بأسددها هندذو  وا ت صث يَن َكَفاار  الَّااذث

يَعاََّ  ْم َحتَّى َيْكتثَي َوْعَّ  اللَّهث إثنَّ اللََّه اَل ي ْخلثف  اْلمث ْن ََّارثهث يًبا مث َل َ رث   .[31الرعد:]{ َ ارثَعٌة َأْو َتح 
ا مندده مدد ،-وجدد عددز - يجريدده اهللا النددون ممددا هددو مشدداهد فددا هددذا مددآَااار هااذا االساام الكااريم:  الَاااني ماان

  .بع  ذل ، أو صورها رأين، أو عنها قرأنا منه م، و رأيناه، و شهدناه
 هدذاا، فدا  ريةهدا تحرق مد ،الصخور المنصهرة من با ن األر ، و هذه البرانين الهائفة التا تفةا بالحمم

  .تبار  وتعالى- مظهر من مظاهر عزة اهلل
ناندت تتصداعد  "،سان بيبدرا: "له يةا  ةبمدين "،بيفيه" :لهيةا   هنا  برنان من المياد( 1902) ة:فا سن

يسددتمتعون  -جددازةيددوم األ- نددان أهدد  تفدد  المدينددة يخرجددون فددا يددوم األحددد، و مندده بعدد  األدخنددة الخفيفددة
لى هذه المناظر التا منه، و لى هذه األماننإبالنظر    .البرنان الذ  تنبعم منه هذه األبخرةا هذا ا 

 ا  تصدددر أصددوات، و الحيوانددات تهدداجر، و بعددد ذلدد  بدددأت ال يددور، ثددم ا  فشدديئشدديئا   بعددد ذلدد  بدددأت تتنثدد ثددم 
قدررت ، و بعدد ذلد  جداات هيئدة عفميدة، ثدم بعد ذل  بدأت تخرج بع  األدخنة السوداا النثيفدة، ثم مزعجة



  .البرنانا خ ر من هذ ا، و خو  عفى السنان أنه ا
ندان الندا  يسدتعدون و ، بعدد ذلد  انفجدر البرندان، ثدم السودااازدادت هذه األدخنة  بالتمام ا  يوم عشرينبعد 

 ثمانيددةا قددد بفغددو و  فةدد  صددار جميددع مددن فددا هددذه الناحيددة ثددوان لنددن فددا ثددام، و يسددتعدون لففددرار، لفخددروج
ناندت مديندة و  ،صارت تغفدا ،غفت مياه البحر، و فة  ثوان فا ثام ،ا  بعد ذل  حمما صارو ، ا  عشرين ألفو 

  .عفى شا ئ البحر -يذنرونو  يصفونا نم-جميفة 
مدينددة  فددا بعدد  الصددور، أو لعفنددم رأيددتم فددا بعدد  التةددارير، و أخددرى مشددابهةأشددياا  ذنددرت أيضددا   نددذل و 

برندان ا هداج بهد ،فدا حدو  البحدر المتوسد  من المدن التا نانت "اتير " :اله ، يةا نبيرة تذنر فا التاريخ
  .اإلى بخار بمن فيها فحوله ،اهائ  جد   ،ضخم

 يةددا  لدده: ال وفددان الددذ ا هددذا رأيندد ،الةبيدد ا مددن هددذأشددياا  انحددن رأيندد، و قدرتدده، و عزتددهندد  ذلدد  يددد  عفددى 
حتددى إنده يحمد  البداخرة النبيدرة الضددخمة  ،مدر بدها مد، و صدادفها مدد، و نيد  يجدر  الةدرىا يندرأ، و "تسدوناما"

  .األبنيةفوق ، أو فوق المدينة، أو رق فوق الةريةو  ق عةا نأنها يفةيه، و من البحر
ا مد ،األم دارا التدا تةد  فيهدا فا بادند ،تجتمع فا هذه الصحرااا نحن نرى السيو  حينم ،اب  أق  من هذ
  .؟الذ  يحص 

فدوق  السديارات ،-يةدا  انمد-إلى سدنراب  ،بعد مدة يسيرةجميعا   فيتحو  ذل  ،السيارات، و تحم  الشاحنات
 يد  عفى ماذا؟ ا فهذ ،المدينةس  و  أمواج هذه السيو  فاا تتةاذفه ،ابعضه

ا هددو بمددا مددن المصددائب فإنمددا أصددابنا مدد، و مددن آياتددها اهلل يرينددو ، -تبددار  وتعددالى- يددد  عفددى شدددة بددأ  اهلل
  .يعفو عن نثير، و نسبت أيدينا
َوَماْن } ،إليده ألجد، و عتصدم بدهايضديع مدن  ا -تبدار  وتعدالى- أن اهللآَار هاذا االسام الكاريم:  الَال  من

ِثيم   رَاط  م ْسَت َع إثَلى صث ََِّْ ه َّث ْم بثاللَّهث َف   .[101آ  عمران:]{ َيْعَتصث
 فدا وقتده عدز  العزيدز عمر بن عبددف، -رحمه اهلل- العزيز هو من رجا  عمر بن عبد ،محمد بن يزيدا هذ
ندان و  ،مسدفم أبدا يزيدد بدنيةا  لده:  من هؤاا ناتب لفحجاج، و من نان له صفة بالحجاج، و مراا الحجاجأ

  .قد حب 
، بأسدمائهمإليده  فنتدب ،الرج  الذ  هو محمد بن يزيد أن يخدرج السدجنااا أمر هذ -رضا اهلل عنه- فعمر

، ثدم هو محمد بدن يزيدد، و الرج ا مسفم عفى هذأبا  فحةد يزيد بن ،مسفم أبا أبةى ناتب الحجاج يزيد بنو 
فسدددمعت أندده قددددم  :يةددو  ،يبحدددم عندده، و فجعدد  ي فبدده ،افريةيدددنددان محمددد بدددن يزيددد فددا أ، و رج بعددد مددددةخددأ  

  .بن عبد العزيزبعد عهد عمر  هذا ،فاستخفى
 لعمددر بدن عبددد العزيددز اسددمه لددم ينتدب، و أبةدداها لمداذ ،مسددفم يريددد أن يندتةم مددن محمددد بدن يزيدددأبدا  يزيدد بددنف

  ؟من أسماا هؤاا السجنااإليه  ضمن من رفع
ا قدا  هدذا فمداذ ،أن يمننندا مند  -عدز وجد - اهلل سدألتا ل المد :قدا  لده، و فجداا بده ،فوجدده ،بحم عندهف

  .؟الرج 
  . فبت من اهلل أن يعيذنا من ا  الما أنو  :قا 



نسدأ  -!! لسدبةته لدو سدابةنا مفد  المدوت إلدى قدب  روحد ، و قتفند اهلل أل، و أعداذ  اهلل منداا مد :فةا  يزيد
، المنانا أقيم فا هذ، و اتا به موثة  فأ   ،الجفد الذ  يوق  عفيه من يراد قتفه، و بالسي ا دع، ثم -اهلل العافية

  .ا  يحم  سيف رااه رجا  و  أقام، و ألج  أن ي ضرب بالسي  ؛شد رأسه إلى األمام بحب ثم 
عفدى موضدع ، و مربدو  رأسده بحبد  ،ممددودة رقبتدها هدذو ، أرجدع، و أمه  حتى أصدفا :فةا  ،قيمت الصاةأف

   .الةت 
هدو ، و قتفدوه، و ضدربوه، و عفيدها فهجمدو  جداا أندا ،، أ خدذ بالسديو هو فدا السدجود إذ و  نان فا صاتها ففم

لددو سدابةنا مفدد   :يةدو ا هددذو  ،بفعدد  أولئد  -عددز وجد - أنجداه اهلل، و هددذاا أ فةدو ، و الةصددرا دخفدو ، ثددم سداجد
  .تبار  وتعالى- من عزتها فهذ ،فنان موته قبفه ،لسبةته الموت

صددار و ، اإلنسددان لنمددا  عزتدده قضددى عفددى -وتعددالى تبددار - أن اهللالراباا  ماان آَااار هااذا االساام الكااريم: 
ول  َباْيَن اْلَماْرءث } ،قفبده، و حا  بين العبد، و يشااا رادته عفى مصر  إ، و فيه ا  حنمه نافذ َواْعَلم وا َأنَّ اللََّه َيح 

 .[24األنفا :]{ َوَ ْلبثهث 
، المخفددوق فددا با نددها فهددو يصددر  هددذ ،نيدد  شددااا يةفبهدد ،صددبعين مددن أصددابع الددرحمنقفددوب العبدداد بددين أ

  .سبحانه وتعالى- يريدا م يةع فا مفنه إا فا ،ظاهرهو 
، يةدع لننسدان نفدع ا، و وفةده، و شداا، و قد أذن بذل  -عز وج - نان اهللا إذ أن يؤمن إات يع أحد يس فا
 اعفدددى هدددذلددده الحندددم الم فدددق  -تبدددار  وتعدددالى- فدددإن اهلل م  ث ددد مدددنو ، سددداقه إليددده، و أراده اهللا بمددد ضدددر إا او 

  .عفى غيرهو ، اإلنسان
فداهلل هدو مفدد   ،ذلدد  حددده هدو الدذ  لدهو  فدإن اهلل ،يصدرفوه أن، و عفددى قفبد ا يسدت يعون أن يحنمدو  الندا  ا
  .ج  جاله- اخالةه، و ربها إاا يصرفه ا، و يمف  الةفوب ألنه ا ؛لي  ذل  ألحد سواه، و الةفوب

  .(1)((مةفب الةفوب ثبت قفبا عفى دين ا ي)) :يةو  -صفى اهلل عفيه وسفم- نان النباا لهذو 
، أو ا  مؤمندد ،ا  مبغضدد، أو اأن يجعفدده محب دد، اإلنسددان أحددد يمفدد  أن يتصددر  فددا قفددب ا ،أحددد يمفدد  ذلدد  او 

نم، و نافرا    .من عزتها فهذ، دون أحد  سواه ،ذل  لرب الةفوبا ا 
  .يست يع أن يص  إلى الةفب ا لننه، و قد يؤذي  ،قد يتسف  عفى بدن  ،مخفوق قد يتسف  عفى ظاهر ال

ياازٌ } :ةددا ف ،سددم ى نتابدده -تبددار  وتعددالى- أن اهلل :الخااام  ماان آَااار هااذا االساام الكااريم { َوا ثنَّااه  َلكثتَاااٌب َعزث
فدا در  ا قدد مضدى الندام عفدى هدذ، و حفظه من البا د  ،فهو نامه ،-عز وج - أعزه اهلل [،41فصفت:]

  .أقب  عفيه، و أن يرتفع من اشتغ  بهالةرآن  اذنرت فيه أن من عزة هذ، و مستة 
  .البرناتا فغمرتن ،بالةرآنا اشتغفن :قا  بع  أه  العفما لهذو 
ى ع  ددي   ا ،فهددو نتداب عزيدز ،تدددخ  معانيده فدا الةفددوب المعرضدة عنده ندده مدن عزتده أن اإ :قدا  بعضدهمو 

                                 
(، والنسددائا فددا 3522، بددرقم )-صددفى اهلل عفيدده وسددفم-( أخرجدده أبددو داود فددا السددنن، أبددواب الدددعوات عددن رسددو  اهلل 1)

(، 12107(، وأحمدد فدا المسدند، بدرقم )7690[، بدرقم )39] ده: }ولتصنع عفى عيندا{السنن النبرى، نتاب النعوت، قوله: 
 (.683) موصححه األلبانا فا األدب المفرد، برق



الائدق فتحدت لده  ااشدتغا اشدتغ  بده ، و عدر  قددره، و صدحيحا   قبداا  أقب  عفيه العبدد إا فإذ ،فضو  األوقات
  .ايةادر قدره هداياته أمور ا، و ننوزه، و من معانيه

، شددموله، و نمالدده، و غالددب بحججدده ،النتدداب عزيددزا هددذ نأا نمدد ،عزيددزا   صددار، و رفددعالةددرآن  افمددن عمدد  بهددذ
  .عزيز ،حتج به فهو غالبا، و فمن قا  به ،فصاحته، و باغتهو 

  :الكريما االسم اإليمان بهذيتصل بكَر ا م :خامساً 
مددن  ،مددن الناحيددة العمفيددة ،ا، هددو مددن الجانددب اإليمددان؟أثددر ذلدد  عفيددها فمدد ،عددر  العبددد أن ربدده عزيددزا إذ

 ا ااسددددمبمةتضددددى هددددذإليدددده  نتةددددربو  بهددددذا ااسدددم النددددريم، -وجدددد  عددددز– هللتعبددددد نحددددن ن ،الناحيدددة السددددفونية
ْسَنى َفاَّْع وه  بثَهاَولثلَّهث اأْلَْسَماء  } ،فندعوه(، العزيز)   .[180األعرا :]{ اْلح 

  .اهزمهم، و قهر أعداا اإلساماعزيز ا ي :نةو  ،أهفه، و عزيز أعز اإلساما ي :نةو ف ،ندعوه دعاا مسألة
اإليمدددان  ا ااسدددميةدددوم بةفدددب الموحدددد الدددذ  آمدددن بهدددذا هدددو مدددو  فدددأو  ذلددد  ،ةنددددعوه دعددداا عبددداد وهنددذا أيضدددا  

 جعد  ،لدم يدؤمن بدأن اهلل عزيدز ا  الدذ  جعد  هلل شدرين، فأن ندر  أن هذه العزة مستفزمة لفوحدانية :الصحيح
   .مفنه، و له شرناا ينازعونه فا سف انه

 ا (العزيددز) اهددذ ،لنفددا أضددداد العددزة، و أن العددزة مسددتفزمة لجميددع صددفات النمددا ا نمدد ،فالشددر  ينددافا العددزة
  .تبار  وتعالى- أمره، و لي  له منازع فا خفةه ،لي  له ند ،يرظلي  له ن ،يماثفه شاا

 مددن ندد  سددوا، و نةددص، و برااتدده مددن ندد  عيددب" :-رحمدده اهلل- بددن الةدديمايةددو  الحددافظ ا مددن تمددام عزتدده نمدد
  .(1)"فا أفعاله ا، و فا صفاته ا، و هفا أسمائ ا، و فا ذاته ا ،جهو 

، ذلد  أن العيدوب، و الصحيح بهذه الصفة لم يحةق اإليمان -تبار  وتعالى- فالذ  يضي  النةص إلى اهلل
  .النةائص تنافا العزة النامفةو 

، الشددهوات، و عدر  أن ربدده عزيدز لدم يشدتغ  عندده بدذ  المعصديةا هددو أن العبدد إذو  هااذه ااَاار:مان الَااني 
نم، و المدنساتو    .يفتفت إلى شاا سواه ا ،عفيه ينون مةبا  ا ا 

، هدددؤاا الدددذين تتعفدددق نفوسدددهم بالصدددور المحرمدددة ،يسدددمى بالعشددقا مددد ،هددؤاا الدددذين تتعفدددق قفدددوبهم بمخفدددوق
ظهدر ذلد  ا أنثدر العبدد مدن هدذا فدإذ ،جدوههمو  يفدوح عفدى يدورثهم ذاا هدذ ،إلى ذل ا م، و المشاهد المحرمةو 

  .اهنذ، و منه من ن ة ص ن ةاص، و جههو  عفىا جفي  
لم يشتغ  ، و لم يجترئ عفى معصيته عند ذل (، العزيز) أنهو  ،-عز وج - النما  هللا عر  العبد هذا فإذ

  .عزيز -تبار  وتعالى- ربه؛ ألن الخو ، و المراقبة، و يورثه التةوىا هذا، و قفبه به
ا نددان هددذا لنددن إذ، و يحتددا  لدده ا، و بدده أيعبدد ا ،ا  عفددى مددن يددراه ضددعيفاإلنسددان  قددد يجتددرئ ينقفددا المخفددو 

فنيدد   ،ألدد  حسدداب لدده بددالمخفوقين فإندده يحسددبتصدد  بعددزة تفيددق وق الددذ  يمنددن أن يحاسددبه قددد االمخفدد
نيدد   ،؟جفوتدده، و فددا خفوتدده ،عانيتدده، و الددذ  يعددر  أحددوا  العبددد فددا سددره ،بددالعزيز الددذ  لدده العددزة النامفددة

 ؟ يجترئ عفيه

                                 
 (. 137)ص:  ريق الهجرتين(، و 269)ص:ر: شفاا العفي  ( انظ1)



، مراقبتده، و أن ينون عند العبد من الخو  مدن اهلل ،الذ  يؤثره اإليمان بهذه الصفاتا هذ ،هو التوحيدا هذ
، يحتاج أن ينظدر الندا  إليده ا ،يفيق ا يحجزه عن مةارفة ماا أن ينون عنده من الوازع م ،عفيهاإلقبا  و 

  .أن يراقبه أحد منهم وا
  ،ألي  نذل ؟ ،اهز و ون عفى تجائيجتر  نان النا  يرون هذه الناميرات عند اإلشارات فإنهم اا إذ

  ؟الماذ
  . ألنه يعفم أنه سيحاسب

 هذه المحاسبة؟ ا مو 
  .؟عز وج - عفى اهلل ئفني  يجتر  ،ةمحتمف محاسبة

الننتددة  ،لنفددى ننددت فددا قفبدده ننتددة سددوداا -عددز وجدد - عصددى اهللا إذاإلنسددان  أن إاا لددو لددم ينددن فددا هددذ
  ؟لاير ثاثمائةد تةدر ب السوداا هذه

  .انستشعره ا لنن هذه معان   ،ا  أبد
فضداع  ،خدرج مدن المسدجد النبدو  ،نبيدر فدا السدن ،عن رج  من العامة ،سمعت نفمة من أحد  فبة العفم

فحصدد  لدده شدداا مدددن  ،يجدداا، و يدددذهب ،عفددى أقدامدده ا  هدددو يددأتا دائمدد ،يتوجدده أيددن يدددر  ا ،فددا السدداحة
  ين المنان الفانا؟أ فجع  يسأ ، االتبا 

  الشارع الفانا؟ أين
 األمددر ا يعنددا: أن ،راعتددأتا فددا غايددة اإلسدد، و أعددر  بيتدد  ،أنددت تددأتا مددن هددذه الناحيددة :فةددا  لدده رجدد 
  .تأتاا حينم ا  أرا  مسرع ،يفتب  عفي 

أن لندن ذنرندا بده (، العزيدز) موضدوعبمباشدرة  ةلدي  لده عاقد هدذا ،ااف دلدو زح  و  وة جداار  ن عر  الن  م   :قا 
  .يحمفه عفى العم اإلنسان  إيمان
مدن عدر  ، ألد  صداةد بد الصداة؛ ألن هدو من فدق إلدى المسدجد النبدو و  يدأتا ،الرج  نبيدر فدا السدنا هذ
  .لو يزح و  جاايعنا:  ااف  لو زح  و  وة جاار  الن  

عدددد  ،مددن الفددرو  الخمسددة ،الددذ  يددأتا يصددفا فددا المسددجد النبددو  فددا ندد  فددر  لدده ألدد  لاير :لددو قيدد 
 ؟ يحصفون فا الفر  الواحد فنمعشرة  :قفتا إذ نذا، ن  من يأتا له ،عشرةأو  ،يةاألسرة ثمان

دو  ند ، عشرة عددهم  ،لاير لد أ يحصدفون خمسدين فدا الفدرو  الخمسدة ،لاير  آا ، عشدرةا  ألف داحدد يحص 
  .؟فا عشرة أيام وننم يحصف
  .؟الشهرفا  وننم يحصف

  ؟!وما يذهبيبةى أحد  ه  ،نان األمر نذل فإذا 
  .يذهبونسالجميع  ،المعاق، و السةيم، و العفي ، و الصغير، والنبير

))صاة فا مسجد  هذا خير من أل  صداة فيمدا سدواه، إا المسدجد  :قا  -صفى اهلل عفيه وسفم- النبا



  .من باب أن الشاا بالشاا يذنرا ذه، (1)الحرام((
يغدر م بسدبب تجداوز هدذه ا التدا لربمد ايحسب أل  حساب لهدذه الندامير و ، اإلنسان ية ا حينم(، العزيز) افهن

  .نحو ذل ، أو اإلشارة
ن ندت  أنده اينفدا فدا هدذو  ؟يصددر عندها ينتدب مد، و المف  يدراه، و اهلل يراهو  ،-عز وج - يراقب اهلل اا فماذف

  .فيحتاج العبد أن ية  مع هذا المعنى، فيه ننتة سوداا
  .احسبها ،صاة مائة أل د ب يذهب عند المسجد الحرام أحيانا  اإلنسان  تجد

 .هو نائمو  يةام، و نذ  ؤ يو ، أل  صاةا حسبن
  .مع النا  مائة أل  صاة قم ص 

  .العصر، و جمع الظهرسأ ،مسافرا أن :قا 
لدو و ، ذهبلدنداب   ،إيمدان محدر  ،إيمدان قدو  ،إيمان صحيح ،لو نان فيه إيمان حةيةا ،مائة أل  صاة

  .ا  نان ذل  نثير ا يزح  عفى الدرج من الدور رقم ثاثين إلى األر  لم
أندده ، و أن حنمدده نافددذ فيددهو  ،-عددز وجدد - العبددد أن ناصدديته بيددد اهللعددر  ا إذ :ماان ااَااار هااذهماان  الَالاا 

 ،بمعونتده توفيدق إا او ، -جد  جالده- بعصدمته عصدمة لده إا أنده او ، -تبار  وتعدالى- ر هللمةهور مدب  
، استنانة لربه، و عبودية، و فيزيده ذل  تذلا   ،(2)الةيمابن  يةو  الحافظا نم ،فهو ذلي  حةير ضعي  مسنين

- يخافه من الضر بيد اهللا ن  م، و يرجيه من النفعا ن  م؛ ألن مستةبفه بيده؛ ألن أمره بيده؛ ألن خالةهو 
  .فيتذل  له، -تبار  وتعالى
بد  قدد  ،يةدم له أندواع الخددمات، و ألنه يعتةد أن قراره بيده ؛لمخفوق أحيانا   قد يتذل اإلنسان  ،مستةبف  بيده

د ؛له يتحو  إلى سائق خاص ، نسدهؤ ي، و صدار يضدحنه ا  فدإن أراده مهرجد ،  حظدوة عنددهمدن أجد  أن يحص 
ن أراده رزينو  ذ، و نان نذل  ا  ا   .اهلل بيده نواصا الخفقف ،نان نذل  ا  أراده متففسفا ا 

لددده النمدددا   -تبدددار  وتعدددالى- استشدددعر ذلددد  فإنددده يستحضدددر أن اهللا أن العبدددد إذ :مااان هاااذه ااَاااار الرابااا 
، ا  فددالعزة جميعدد ،يتعدداظم ا، و يتعددالى ا، و يتنبددر فددا ،الضددع ، و الددذ ، و أولددى بددالنةصأن العبددد ، و الم فددق

  .تبار  وتعالى- الغنى نفه هلل، و النما  بن  أنواعه، و الحمد جميعا  و 
 !؟ الذ  بةا لفعبدا م نإذ

تبدددار  - هلل يصدددفح إا فدددإن ذلددد  ا ،لدددي  التعدددالا، و وااسدددتنانة، التواضدددع، و العبدددد يصدددفح لددده الدددذ  لربددده
 . وتعالى

اهلل لده ؛ ألن حددهو  ي فدب ذلد  مدن اهللا العدز فإنمد، و نان يريد المنعةا أن العبد إذ من هذه ااَار: الخام 
يًعااا} ،مخفددوقا يمفنهدد العددزة ا ،جميعددا   العددزة اازَّ   َجمث اازََّ  َفلثلَّااهث اْلعث يااَّ  اْلعث لددذل  ينبغددا و  ؛[10فددا ر:]{ َمااْن َكاااَن ي رث

                                 
والمدينددة، بددرقم  ،( أخرجدده البخددار ، نتدداب فضدد  الصدداة فددا مسددجد منددة والمدينددة، بدداب فضدد  الصدداة فددا مسددجد منددة1)
 (.1394(، ومسفم، نتاب الحج، باب فض  الصاة بمسجد  منة والمدينة، برقم )1190)
يا  نستعين )( انظر: مدارج السالنين بين منا2)  (.1/222ز  إيا  نعبد، وا 



   .يرجون النصر من أعدائهم فا ،العظيم ،المعنى النبيرا تدر  هذ أنجميعا   ةعفى األم
فثينَ } :أنز  المائندةا حينم -تبار  وتعالى- اهلل َن اْلَماَلئثَكةث م اْرَّث ََّك ْم بثكَْلف  مث فدا عدزوة  [،9األنفدا :]{ َأنِّي م مث
  .ينثرهم، و يأتا بعدهم من يزيد عفيهمأ   ،لغيرهميعنا:  (مردفين) ،بدر
ِ اااوا } ،ا ا الخمسدددة ، و فدددا سدددورة آ  عمدددران ا ا ذندددر بعدددد ذلددد  الثاثدددة ا لهدددذو  وا َوَتتَّ َبَلاااى إثْن َتْصااابثر 

ْم َهَذا ْن َفْورثهث تتوقعون مجداا ، و النفار من هذه الناحية التا تتخوفونهايعنا: ؛ [125آ  عمران:]{ َوَيْكت وك ْم مث
َّْك ْم َرَبك ْم } ا،المدد لفنفار منه ينَ ي ْمَّث مث َن اْلَماَلئثَكةث م َسوِّ  . [125]آ  عمران:{ بثَخْمَسةث آاَلف  مث

َجَعَلاه  اللَّاه  إثالَّ }َوَماا  :قدا  -عدز وجد - أندزلهم اهللا المائنة لمد، عندنا راسخة ينبغا أن تنون عةيدةال هذهف
  .بشرى [،10، واألنفا :126]آ  عمران:{ ب ْشَرى

يت ددايرون ف ،احدددةو  نفخددة ،ي يددرون فددا الهددواا، و احدددةو  بنفخددة النددافرينجدديش يمنددن أن يددنفخ  المفدد  الواحددد
، 126آ  عمدددران:]{ َجَعَلااه  اللَّااه  إثالَّ ب ْشااَرىَوَمااا } مددع ذلدد  أقددوى صدديغة مددن صددي  الحصددرو  ،جمددالهمو  ،هددم

   .(اهلل إاإله  ا) :نفمة التوحيد جاات به الذ  ،وااستثناا، النفا [،10واألنفا :
ْنَّث اللَّاهث } :أقوى صيغة{ َجَعَله  اللَّه  إثالَّ ب ْشَرى َولثَتْطَمئثنَّ بثهث   ل وب ك ْم َوَما النَّْصر  إثالَّ َوَما } َوَما النَّْصر  إثالَّ مثْن عث

يٌز َحكثيمٌ    .[10:األنفا ]{ إثنَّ اللََّه َعزث
أن  ا، و ينبغدا أن تفندر ا -الشدامهدو الحدا  فدا بداد ا نمد-ا فدا مصدائبه ،افا جراحه ،امهفاألمة فا آا

، أو العددون، أو لهددم المددددا أن يةدددمو ، أو اأن ينصددفوه، أو ايمنددن أن تنصددر مددن أعدددائها أنهددا ببالهدد يخ ددر
ا إذ إاشديئا   يةددمون نعفدم أن هدؤاا ا، و مندذ البدايدة هننتظدر  ا، و نستبشدر بهدذا نحدن او  ،اهللو  أبدا   ،الساح
  .ايريدونهأنه يحةق مصالح ا عفمو 

فنيد  يفيدق  ،ا  أبدد ،ا  خيدر ا يريددون بهد ا ،واابتدزاز، اإلهاندة، و الةهدر، و يترنون هذه األمة مدن اإلذا  فهم ا
  ؟!إلى أعدائهم أن ينصروهما بأه  اإليمان أن يت فعو 

ْنااَّث اللَّااهث{  ،المائندة ااْن عث  [،126]آ  عمددران:َوَمااا َجَعَلااه  اللَّااه  إثالَّ ب ْشااَرى{ } [،126]آ  عمددران:}َوَمااا النَّْصاار  إثالَّ مث
ا، و بشرى فة  حده هدو و  اهلل ،يمفنون النصر لو نز  جميع مائنة السماا ا ،فالنصر لي  من المائنة ا 

  .الذ  يمف  النصر
اْرك مْ } ،من التون  عفى اهلل ،بد من األخذ بأسبابهاا فهذ وا اللَّاَه َيْنص  ر   ،اجتمداع النفمدةو  [،7محمدد:]{ إثْن َتْنص 
ك مْ }   إلى ذل .ا وم [،46األنفا :]{ َواَل َتَناَزع وا َفَتْفَشل وا َوَتْذَهَب رثيح 

بعد  يعندا:  ،ايدرنن إلدى الددني ااإلنسدان  الندريم يجعد ا ااسدم أن اإليمدان بهدذ من هذه ااَاار: الساَّ 
 ،هو أضع  من ذل ، و ناهيا  و  ينون آمرا ،، أن أن يمف  المنصب ،ن العز هو أن يمف  الما النا  يظن أ

  .ةلحظقد يأتيه فا  الموت
، لددي  باألخددذ بعددر  الدددنيا، و حسددن الصددفة بدده، و التةددرب إليددهو  ،-عددز وجدد - ينددون ب اعددة اهللا العددز إنمدد

  .فمن نان يظن أن العز بذل  فهو مخ ئ ،ااستجماع ح امهو 
ظدن أن ، و عتدز بدرخريناإنسدان  ندم مدنو ، مهانتدهو ، مذلتدهل ا  سدبب، و ناندت شدةاا، و جمع منهافنم من إنسان 

  .فنان أمره إلى خسارا يمنن أن يمنحوه عز  ا مث  هؤاا من أه  الدني



ِثيَن بثَكنَّ َله ْم َعَذاًبا أَلثيًما :يةو  عن المندافةين -تبار  وتعالى- اهلل َنافث ذ وَن اْلَكافثرثيَن *  }َبشِّرث اْلم  يَن َيتَّخث الَّذث
يًعااَأْولثَياَء  ازََّ  لثلَّاهث َجمث ازََّ  َفالثنَّ اْلعث ْناََّه م  اْلعث نثيَن َأَيْبَتغ وَن عث  المندافةون ا، ف[139-138النسداا:]{ مثْن َّ ونث اْلم ْؤمث

  .يعرفون هذه الحةائق
ِثينَ } :-عز وج - قا  اهللا لهذو  َنافث نثيَن َوَلكثنَّ اْلم  زَّ   َولثَرس ولثهث َولثْلم ْؤمث هدم ، [8المنافةون:]{ اَل َيْعَلم ونَ  َولثلَّهث اْلعث
َواتََّخذ وا مثْن َّ ونث اللَّهث } :يةو  عن عبدة األوثان -تبار  وتعالى- اهلل، و ضالهم، و لجهفهم ؛يعفمون ذل  ا

زيا  َّيا *آلثَهًة لثَيك ون وا َله ْم عث ْم لث ْم َوَيك ون وَن َعَلْيهث َباََّتثهث وَن بثعث  .[82-81مريم:]{ َكالَّ َسَيْكف ر 
فإن مصيره  ،-عز وج - توجه إلى اهللوهو ال- ال ريقا من غير هذ   العزةأن يحص   اإلنسان حاو ا مهم

 . ذ ، و إلى مهانة
 ا  مضدديع ،ينددون ذلدديا   ا، و شددجاعا   ،ا  مةدددا يجعدد  المددؤمن م  ا ااسددم أن اإليمددان بهددذ ماان هااذه ااَااار: الساااب  

ا هدذ، و اامتثدا ينتابده مدن المخداو  التدا تحجدزه عدن ا بسدبب مد ؛عبادتدهو   اعتدهو  ،-عز وجد - ألمر اهلل
   .إشنا  فيه أمر ا
ندان هانده عفدى ، و فدا قصدره -صدفى اهلل عفيده وسدفم- موسدى أفنشد ،يةتد  الدذنور مدن المواليدد قام فرعون

  .بسببه، و مرأى منه
من ، و عز بين يد  أبيه نان فيه منا بين مو  بينها حاو  إخوته أن يحولو  -صفى اهلل عفيه وسفم- يوس 

 نان األمر؟ ا فماذ ،ةمنان، و ةو ظح
ْذ َأَحاَََّنا } [،88يوس :]{ َأَيَها اْلَعزثيز  َمسََّنا َوَأْهَلَنا الَلرَ  َيا} ،يستع فونهإليه  يأتون إثنَّ َله  َأًبا َشْيًخا َكبثيرًا َفخ 
هدو الصدغير الدذ  رمدوه فدا ا هدذ أنا عفمدو ا مد، و يسدتع فونه ،يتدذلفون عندده ،يتف فدون [،78يوسد :]{ َمَكاَناه  
  .ا  فصار شمس ،خبرها ليغيبو  ؛البئر
سبحانه - اخالةن، و ربنالالتوجه ، و إليه تفم  العز بالفجأفي   ،راد ألمره ا، و غالب له ا -تبار  وتعالى- فاهلل

  .وتعالى
 :الوصدية المشدهورة ابدن عبدا  فدا، -صدفى اهلل عفيده وسدفم- النبدايةدو   ،صور نثيدرةو  فا نماذج اهنذو 
ذ، و سدددألت فاسدددأ  اهللا إذ، احفدددظ اهلل تجدددده تجاهددد ، احفدددظ اهلل يحفظددد  ،إندددا أعفمددد  نفمدددات غددداما يددد)) ا ا 

بشاا قد نتبه اهلل  أعفم أن األمة لو اجتمعت عفى أن ينفعو  بشاا لم ينفعو  إا، و استعنت فاستعن باهلل
ن اجتمعو ، و ل  جفدت ، و رفعدت األقدام ،بشاا قد نتبه اهلل عفيد  عفى أن يضرو  بشاا لم يضرو  إاا ا 

  .(1)((الصح 
ا شددر مددا قندد، و أع يددتا فيمددا بددار  لند، و فدديمن توليددتا تولندد، و فديمن عافيددتا عافندد، و فدديمن هددديتا هدددنالفهدم ا
، تبارندددت ربندددا ،يعدددز مدددن عاديدددت ا، و اليدددتو  يدددذ  مدددن إنددده ا، يةضدددى عفيددد  ا، و فإنددد  تةضدددا ،قضددديت

                                 
(، وأحمدد 2516، بدرقم )-صدفى اهلل عفيده وسدفم-( أخرجه الترمذ ، أبواب صفة الةيامة، والرقائق، والورع عن رسدو  اهلل 1)

(، وصددححه األلبددانا فددا صددحيح الجددامع، بددرقم 11243(، وال برانددا فددا المعجددم النبيددر، بددرقم )2763فددا المسددند، بددرقم )
(7957 .) 



   .نتوب إلي ، و نستغفر ، إلي  إامن   أمفج ا ،تعاليتو 
لي  أنبنا، و عفي  تونفنا، و ب  آمناا، و الفهم ل  أسفمن   .اب  خاصمن، و ا 

 اإلن  يموتون.و  الجن، و يموت أنت الحا الذ  ا ،اأنت أن تضفن إاإله  نعوذ بعزت  اا الفهم إن
   ميت  عز   بمن يموت فإن   اعتززت  ا فإذ***  يثبت  و    يستةر  عز     ن   رب  ب لينن

يددانم عفددى ذنددرهو  أن يعيننددا -تبددار  وتعددالى- أسددأ  اهلل فددا ا أن يف دد  بإخوانندد، و حسددن عبادتدده، و شددنره، و ا 
  .ا  مؤزر  ا  ينصرهم نصر ، و فا ن  منان، و باد الشام

  .عدوهم، و الفهم عفي  بعدو 
  .عزيز خذهم أخذ عزيز مةتدرا الفهم ي ،فيهم عجائب قدرت ا رنأ مالفه

 صحبه.، و هعفى آل، و محمدا صفى اهلل عفى نبين، و اهلل أعفمو 
 


