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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل، وفّق اهلل بعض األخوات سلسلة تفاريغ من دروس  أخواتي الفاضالت، إليكم

 (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ، وهي تنزل يف مدونة )لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هبا

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

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي موجودة يف  -

 شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس األستاذة أناهيد(

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ، فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر  -

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

 ى.واهلل املوفق ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 .احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

يم كثريًا مبارًكا، ونسأل هللا أن تكون هذه الثالثني دقيقة اليت سنقضيها يف معرفة هذا االسم العظ  محًدا -وجل عز  - حنمد هللا
 .يف موازين حسناتنا يوم أن نلقاه

نا وختام شهر وهو مناسب خلتام دروسالعظيم و الكبري خنتم لقاءاتنا يف دراستنا لباب األمساء هلذا االسم العظيم وهو اسم 
 رمضان.

 

أَنَّ َما }ذَلِكَ ِبأَنَّ اللََّه هَُو الْحَقُّ وَثبت هذا االسم يف عدة آايت من كتاب هللا عز وجل مثل قوله تعاىل يف سورة لقمان: 

 . 1يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الَْباطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هَُو الْعَِليُّ الْكَِبريُ{

  2.الْكَبِرِي{}فَالُْحكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ ومثله قوله تعاىل: 

ا ومه3ْلعَظِيُم{ }َوهَُو الَْعلِيُّ اوقد ورد يف سورة البقرة يف آية الكرسي  (لعظيما)أييت معه يف املعىن اسم  (الكبري)واسم 

 . 4}َفسَبِّْح ِباسْمِ رَبِّكَ الْعَِظيمِ{معنيان متقارابن، ومثله قوله تعاىل يف سورة الواقعة:
 :والكبري العظيم سبحانه وتعاىل أي: الذي له 
 الكربايء نعًتا. 
 والعظمة وصًفا. 

ُ َعزه َوَجله اْلِكرْباَِيءُ رَِداِئى َواْلَعَظَمُة ِإزَارِى َفَمْن اَنَزعَ )): فإن هللا تعاىل قال يف احلديث القدسي  ُهَما َقَذفْهُتُه قَاَل اَّلله ىِن َواِحًدا ِمنهْ
 . 5((ِِف النهارِ 

 .الكربايء :صفتهإذن الكبري 
 .العظمة :صفتهوالعظيم 
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 ومعاين الكربايء والعظمة نوعان:
مال كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وك  ،يرجع إىل صفاته سبحانه، وأن له مجيع معاين العظمة واجلالل أحدمها:

 اجملد وغريها من أوصاف العظمة والكربايء.
ر وأنه مدب  ليهم عواإلعداد واإلمداد وتربية العبد وأنه تعاىل قي م ن كل معاين الربوبية من اإلجياد يتضم   أنهمر معنا اسم الرب 

 قلب صفاته فيها من العظمة واجلالل ما جيعل يفف ه  عز وجلـ يرجع إىل صفات هللا اسم الكبري العظيم أما لشؤوهنم، 
عندهم قدرة و اخللق عندهم قّوة وعندهم عّزة  أن فريىهللا  ر يف صفات، فالعبد يتفك  ه  عز وجله اإلنسان تعظيم هللا 

ت ما يسمعها العبد فاالص وهكذا، عظيم يف قدرتهو  عظيٌم يف عّزتهو  يف قوتههللا عظيٌم  ه يعلم أنإال أنوعندهم علم  
العباد إمنا هي من  صفاتصفة من أي  وجل يعلم أن  عز  تلك الصفة عن هللا ينظر للصفة يف العباد وينظر لفعن العباد 
 وجل وليس هلم يف صفات الكمال هذه العظمة إمنا هلم نصيب من هذه الصفة  عطية هللا عز  
 :وعلى ذلك

 ما حدثتك نفسك أبن هناك عظيم يف قدرتهكل  ف  فكرب  هللا. 
   يع أن ينفذه أمره عليك ما حدثتك نفسك أن هناك قوي يستطوكل   هللافكرب . 
 وكلما شعرت أن هناك من عنده سعة علم ويعلم أشياء دقيقة ويعلم أشياء كثرية سواء يف أمر الدين أو الدنيا    هللا فكرب. 
  كلما حدثتك نفسك بعظيمو   م هللافعظ 
   كبري  وكلما شعرت أن هذا شأن   هللافكرب  
   أن ظر إليه و جور حىت هذا ملا تنن مضاعفة األمن النعيم الذي يف اجلنة أو مو هللا  لمن فضعلى خاطرك شيء  حىت ملا مير

  هللا كرب  ف هللا واسع سبحانه وتعاىل وأعطى األجور الكثرية على األعمال القليلة 
ء وهو سبحانه بيده ملكوت كل شيء، وكل شي ،هللا عز وجل أكرب من ذلك، فهو سبحانه على كل شيء قدير واعلم أن  

ته سبحانه وتعاىل، وإذا أردت أن تتذكر حديث النيب صلى هللا عليه وسلم  الذي فيه وصف عظمة إمنا هو من عطائه ومن  
فتسمع أن العباد لو اجتمعوا على صعيد واحد إنسهم وجنهم من أن خلق هللا ، ناهغعظمة و ، ملكهعظمة و عطية هللا، 

ون ق ما يتمن  منهم أمنيته، فأعطاهم هللا أمنيتهم وفو ا على صعيد واحد وطلب كل اخلليقة إىل أن تقوم الساعة اجتمعوا مجيعً 
ية من ما نقصت هذه العط ةلق هللا اخللق إىل أن تقوم الساعما نقصت هذه العطية لكل اخللق إنسهم وجنهم من أن خ

ال ذلك ك  ملك هللا عز وجل إال كما ينقص البحر إذا أدخلنا فيه إبرة وأخرجنا منه اإلبرة، هل ينقص شيء من البحر؟!
 .العظيمينقص ملك هللا 
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هللا ملكه هو العظيم، وإذا نظرت إىل قوة أحد فاعلم أن العظمة يف القوة هلل  إذا نظرت إىل ملك أحد فاعلم أن   فإذن
استعظام  ، يقطع من قلبك خواطر تعظيم غري هللا، يقطع من قلبكيقطع من قلبك خواطر التعلق بغري هللافهذا وهكذا، 

 .أي شيء غري هللا
ولذلك جتد كثري من الناس يرهنون أنفسهم حتت الناس فيخافون بشدة من اخللق وكأن هؤالء اخللق ميلكون رقاهبم وما 
يعلمون أن هللا هو العظيم وهو الذي جيرب األمور وإن شاء صرف هؤالء وصرف هؤالء على مصرف غري املصرف الذي يف 

م حمبوبه يف عظ  ويُ  !نسان أنه لو فقد حمبوبه هذا ال يستطيع أن يعي ر اإلالعقل، وأيًضا يرهنون أنفسهم بشدة احلب فيتصو  
ي ألقى يف القلب احملبة ، وهو الذرجى إال هللاال عظيم ي  قلبه عظمة حبيث تصبح احلياة ما هي إال هذا احملبوب ويف احلقيقة 

 .وهو الذي يقلب هذه احملبة إىل بغض وكراهية
ذا الوصل  له أن ها وصله هللا بني  د فلم  حوكم كان اإلنسان يشتهي الوصل أب وكم من جتارب الناس ما تدل على ذلك!

  !أكثر ما يكون عذااًب عليه
و الذي يعظم يف النفس هو م يف النفس وصله سبحانه وتعاىل عظ  هو الذي يُ و رجى وحده هللا العظيم هو الذي يُ  فاملقصود أن  

 .فقده
وصلت  متديفوتك أي شيء عظيم ما والاالنكسار بني يدي هللا ال ختاف لو وصلت هللا ابلطاعات والعبادات والذكر و ف

 .ب العظيمالرّ 
 .ته كما ينبغي يف قلبك صغ ر لك الدنيا وما فيهامته وكرب  ولو عظ  

ويبقى  ر اإلنسان على أي شيء يفوته وخياف من أي شيء ينقصهويتحس   الدنيا وتعظم يف قلوب أصحاهبا تكرب ملالكن و 
، وال شيء عه هللاكل شيء يف الدنيا بعيد مناله ملا مين هللا يف قلبه  ألن على شيء من الدنيا إال إذا مل يكرب  قلبه متلهف 

ظيم فإن شؤون الدنيا ب العوجل فتكون أقرب ما تكون  إىل الر   أقرب إليك من املنال أن تسجد بني يدي هللا فتعظم هللا عز  
ظيم وجتعله أن يعظم هللا إما تعظم هللا وترى هللا غايتك ومنالك وهو العأن القلب حيتمل  ملا تكرب وتعظم يف القلب ال تظن  

هو الكبري يف قلبك فتستصغر شأن الدنيا فما أيتيك من الدنيا ترضى به وما ينصرف عنك ما تشعر أن عظيًما أو كبريًا 
ستكون كاذب يف قولك و فقد يف الدنيا  كبري عليك  سيصبح أقل   ،أما إذا بقيت الدنيا كبرية وتكرب وتكرب يف قلبك ،فقدته

 !"هللا أكرب"
مطالبه املفقودة  يستصغر كل الدنيا وكل عليه أن (هللا أكرب)ألن الذي قال  (هللا أكرب) :ملا ترفع يديك يف الصالة وتقولو 

 :ألنوجودة الذي يريد أن حيافظ عليها الذي يريدها أو امل
o هللا أكرب من هذا كله!   
o  والوصل به أعظم سبحانه وتعاىل! 
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o  والرضا به أكرب غاايت أماين املؤمن! 
  فله سبحانه وتعاىل الكربايء املطلق  ولذلك أصبح معىن الكربايء يدور حول معنيني:

من جهة اعتقادك ابهلل: تعتقد أن كل صفة كمال وجالل له أعظمها وأكربها سبحانه وتعاىل، مبعىن: إن  املعىن األول :
ه  وال تكرب صفة كمال عند اخللق، فالكبري على اإلطالق هو هللا ،فاعلم أن هلل أعظمها ،يف اخللق صفات كمال وجدت
 .يف صفات كماله ه  عز وجل

ومن عظمته سبحانه وتعاىل أن السموات السبع واألرضني السبع يف يده سبحانه وتعاىل كخردلة يف يد أحدكم كما قال 
ينِهِ مِ:} َومَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَ هللا تعاىلقال ابن عباس رضي هللا عنهما 

أن تعظيم أخد غري ا يقع يف قلوبنا شمل  و  يف قلوبنا عن اخلواطر اليت مترّ هه نسبح  هللا وننز  ف 6سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ{
 يت إىل املفقودات فإن الشيطان حيلته على ابن آدم أن أيقلبنا يصو ب اهتمامه هلذه األشياء الصغرية فيجعلها كبرية، و هللا، 

 :حبيث إهنا تكرب وتعظم فيشعر اإلنسان هايف حياته ويكبّ 
  بعظمتها. 
  بهويفقد شعوره بعظمة عبادته لربه بعظمة وصله لر. 

بري العظيم، ويرى املفقود ألنه وصل ابلك اكبريً   ايعين ال يرى وصل هللا شيء عظيم وأن هللا ملا فتح له أبواب طاعته كان شيئً  
تكبري العبد  ومن مث يضعف ه عز وجله  يف القلب عظمة الدنيا بعظمة هللازاحم فبهذا ي !من الدنيا هو الكبري العظيم

 .هذا العبدب يف قلب ويضعف تكبري الر  
يف  د صح  ر قدرمها وال يبلغ العباد كنههما وقفله سبحانه وتعاىل الكربايء والعظمة الوصفان العظيمان اللذان ال يقد    

َلُكوِت َواْلِكرْباَِيِء ْبَحاَن ِذى اجْلَبَهُروِت َواْلمَ سُ ))احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول يف ركوعه وسجوده: 
  7.((َمةِ َواْلَعظَ 

يقول سبحان ذي ف معظم هلل عز وجلوهذا مما نقوله يف صالة القيام ومما نقوله يف غريه أن يشعر العبد وهو راكع لربه أنه 
 اجلربوت يعين: أنه سبحانه وتعاىل منزه عن أي نقص فهو ذو اجلربوت وامللكوت والكربايء والعظمة سبحانه وتعاىل.

أن  يف معىن الكربايء والعظمة: أنه ال يستحق أحد التعظيم والتكبري واإلجالل والتمجيد غريه فيستحق للعباد الثاين عىنامل
 يعظموه بقلوهبم وأبداهنم وألسنتهم وأعماهلم وذلك سيكون ابلتفصيل.
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 نفهمها من جهتني: معىن هللا الكبري العظيم إذن
فاته، كل صفات فهو كبري عظيم يف ص إذا عرفت أن هللا كبري عظيم فاعلم أنه يف كل صفاته وصفاته كلها كمال :أواًل 

الكمال له سبحانه وتعاىل وله من صفات الكمال أعظمها وهو كبري يف كل صفة كمال، وهذا تفهمه ملا أتيت تفكر يف 
ي عنها كل كمال صفات اخللق تنتفلكن    عز وجلب، اخللق هلم صفات كمال وهبهم هي هللاصفات اخللق وصفات الر  

 الصفتني:
 ليست ابلعظيمة.أهنا -
 ليست ابلكبرية.وأهنا -

يعلمون، لكن هل علمهم يسع كل شيء؟ ال، لكن هللا هو الكبري يف علمه هو العظيم يف علمه، فهم  فلو نظرت لعلم الناس
مة غىن هللا، تعرف أن غناهم ال شيء يف عظعظمة غىن هللا عز وجل نظر إىل تاخللق فيهم أغنياء لكن ملا تنظر إىل غناهم و 

 .فاهلل هو الكبري يف غناه هو العظيم يف هذه الصفة ويف كل صفة له سبحانه وتعاىل
التمجيد إال هللا عز و  واإلجاللستحق التعظيم والتكبري : البد أن خترج من قلوبنا أي أحد نعظمه ونعلم أنه ال أحد ينًيااث

فس اعلم حيلتهم فإن الشياطني والن -سواء كانوا شياطني اإلنس أو اجلن-وجل، وعلى ذلك اعلم حيلة الشيطان عليك 
ه يف نفسك ويكربه مم فتأيت إىل التافه من األمور املفقودة أو املوجودة ، أما املفقودة فالتافه الشيطان أييت فيعظ  هتتعاون مع

ويشعرك أن الدنيا ما تطيب إىل بوجوده، وأما املوجود  فيبقى خييفك ويكرب يف قلبك املخاوف حوله حبيث إنك أنت تبقى 
 :مرعوب خائف أن تفقد هذا املوجود فيكرب حولك املخاوف  وكأنك ال تعلم

 أن هللا أكرب من كل خماوفك. 
  عليك ولو كانت املخاوف ما كانت ابلرعاية والعناية والعطاء حيفظوأن هللا سبحانه وتعاىل الذي بدأك. 

فعلى ذلك حيلة الشيطان على ذلك أن يزاحم عظمة هللا يف قلوهبم وتكبري هللا يف قلوهبم بتكبري أي شيء يف الدنيا ولذلك 
 غريه ترى كبرية وملا تنظري إىلنرى أن كل الناس عندهم من اهلموم اليت تصبح   ه وحنن منهمه ملا نرى أصناف الناس حولنا 

هذا كبري عند هذا صغري عن هذا والكبري عند هذا صغري عند هذا وهذه أنواع من حيل الشيطان يعين أييت إىل نقطة 
 يف قلبك م وكرب  وعظ   م يف قلبك فقده ،ه وعظ  قليل منه كرب   ، فإذا فقدت مثالً املالضعفك أكثر شيء ختاف عليه وتكربه 

وكل واحد يعمل عليه  الزوجين والثا الولدالكبري الذي يف نفسك والثاين  تبقى مشتغاًل هبذا فتجعله هو اهلم  احلصول عليه ف
  !الشيطان عماًل حبيث أييت إىل قلبه فيجد هناك كبري غري هللا

، وهذا بري إال هللا كالوعلى العبد أن يتوب من هذه املشاعر يتوب من مشاعر أن جيد يف قلبه كبري غري هللا فإن يف احلقيقة  
فرتض تصلي ن الذي يكرب يف نفوسنا من اهلموم نراه يشغل النفوس عن طاعة هللا، فرتى نفسك أنت تضلي الصالة مثالً 

وفك من اخلروج، م يف نفسك ويكرب وخياآلن الرتويح وتريد أن خترج بعد الرتاويح إىل منزلك، طول الصالة والشيطان يعظ  
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فتكون كل صالتك مشتغل بشيء اتفه ييسره هللا بدعوة بل ييسره هللا ويهبك إايه بدون أن تدعو ييسر لك األمر لكن 
م هللا من من مكان تعظي أي يت الذل واالنكسارألنه من هذا املكان  الشيطان البد أن يزاحم هذا املكان الذي يف القلب

ا أثناء الطاعة فتجد يشغلك هب ةيشغلك هبا أثناء الطاعة واملطلوابت التافه ةهللا، فيجعل املفقودات التافه مكان تكبري
نفسك أثناء الطاعات جسًدا قد اشتغل بتعظيم وتكبري أحد غري هللا، وملا ينتهي األمر وتصل بيتك تعود على احلزن الشديد 

 .األزمة لكتليس لك يد فيه خرجت به من هذه األزمة و  ًماهلل عظي تدبريًاابلساعات اليت قضيتها وأنت مشتغل وجتد 
له أن يعظم يف النفوس يإذن الشيطان هو الذي يفعله على بين آدم أن أييت على اسم هللا الكبري العظيم ويبذل جهده حبف

 .عز وجل غري هللا
الكمال  أحد موصوف ابلعظمة والكربايء إال هللا، هللا ليس له إال صفاتهللا هو الكبري العظيم يعين من جهة صفاته، ال إذن 

م ابسم العظي وله من صفات الكمال أكملها وله من صفات الكمال أعظمها وأكربها، إذن كل صفة كمال هلل ستمر  
عه يف بصره يف جربه يف مسالكبري عليها وتقول: هللا عظيم يف كرمه، هللا عظيم يف رمحته، هللا عظيم يف غناه، هللا عظيم يف 

هللا العظيم  ألن  وعلى ذلك ملا تنكسر ينكسر قلبك أبي شيء كان من الدنيا ال تطلب اجلب من اخللق وكالمهم ،سرته
هلل العظيم يف غناه ابا إمن أبسبابه افال جتعل قلبك معلقً املال إىل ، وإذا شعرت حباجة مثاًل جيبك جبًا عظيًماهو الذي 

عظيم يف يف قيوميته  عظيم يدبر لك، عظيم رته والعظيم يف حكمته فيسبب لك أسبااًب ما ختطر على البال،والعظيم يف قد
 .تدبريه كبري سبحانه وتعاىل

إن أخافك ما خييفك فأنت سالحك العوذ واللوذ إليه وهو الكبري إذا حكم أمر سبحانه وتعاىل كبري يف عزته وقع ما حكم 
وال مينعك عنك ما تريده ال مكر املاكرين وال اعتداء املعتدين وال خداع اخلادعني، فإن الناس كلهم لو  بال ممانع وال مدافع

 ! ى ضرهمفأنت ال ترى إال ما كتبه هللا وال تر اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إال بشيء قد كتبه هللا لك، 
 .إمنا ترى ما كتب هللا عز وجل فال تغرت

 
 سبق: نراجع ما

فإذا كان هو العظيم ماذا تفعل يف ذهنك وتفكريك؟ كل صفة كمال تقول أن هللا له أعظمها وأكربها، ( العظيم) هللا هوـ 1
 .على صفة كمال إال وتكرب هللا فيها سبحانه وتعاىل أنه الكبري العظيم متر   فال
   واإلجالل إال هللا عز وجلبريإذن ال يستحق التعظيم والتك يف مجيع الصفات (الكبريهو )إذا كان هللا  ـ2
 فال خييفك شيء فاهلل هو الكبري! 
  تكسر نفسك أمام اخللق فاهلل هو العظيم وال تشعر ابلذل ألحد من اخللق و! 
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  ال تظنها حمبوسة وراء اخللق، إمنا جعلها ه مال أو حىت سعادةه حاجتك إن كانت حمبوسة وراء أحد من اخللق أايه كانت و 
ااي هللا العظيم ينزل عليك من عظمته وجالله وعظم سلطانه سبحانه وتعاىل ينزل عليك عطاختباًرا لك، اطلب هللا حمبوسة 

 م فقدهال تعظّ فوجتعلك يف غىن عن اخللق، وهذا معىن جيعلك أتيت إىل أي شيء وجتده مفقوًدا  جتربك عن احلاجة إىل اخللق
ظه العظيم ، إمنا املفقود أييت أبحسن منه العظيم الكبري واملوجود حيفليهفال تعظم اخلوف على احلفاظ عأو جتده موجوًدا 

له فيهددك لن ة، ألن أيت أحد يوصلك وأنت حتبه وحتب وصالكبري، وال خيوفوك اخللق بفقد وال خيوفوك اخللق  مبنع عطي  
 !أنتيك لن نكلمك لن نوصلك

 .عاىل الذي مينعهااعلم أن هللا عز وجل هو الذي يعطي العطااي وهو سبحانه وت
 يبذل جهده يف معرفة هللا ماذا يفعل العبد؟ فظهر أثر التعظيم يف طاعته  ه إذا عظم ربّ  والعبد

كثر  أيعين الذي يعرف أن هللا عظيم وأن هللا كبري سبحانه وتعاىل سيبذل جهده يف أن يعرف من هو ربه وكلما تعلم عنه 
 .هللا أكب ما استطاع أن جيمع قلبه خاصة ملا يقولكلّ 
رتك كل شيء وراءك أن حقًّا هللا أكرب من كل شيء فتاليقني حتتاج كثري من  التفكريهذه الكلمة العظيمة حتتاج كثري من ف

أكرب من كل شيء  يأ ألننا ملا ندخل الصالة ما الذي يشيننا ويتعبنا ويشغلنا؟ كل شيء اتفه فما معىن أن تقول: هللا أكرب؟
ن السجود  كل مرة ونذكر أنفسنا وحنن نسجد وحنن نرفع موحنن نكرب   ،ناء الصالة يدور يف توافه األمورالعقل أثفيشغلين 

 مثاًل  ه،إذا عرفنا !أكرب يف قلوبنا فمىت حقًّا سيكون ،ر فيهمن كل هذا الذي نفك   (هللا أكرب)من كل مهومك  (هللا أكرب)
 أنه:عنه نعرف 

 (  راجب)  جيربان 
 يسرت علينا  (ستري)و 
 يشكران (شكور)و 

 فتداويه ابسم من أمساء هللا  كلما زادت املعرفة كلما وجدت أن مهًّا مير على قلبك أو شغاًل يشغلك  
o  يذكرك جبرح باراجلفتتذكر أنه 
o  يذكرك خبوف فضيحة ستريالفتتذكر أنه 
o  فتتذكريذكرك حباجة وأنت تعاجله  غين الأبنه 

اخلاطرة  ، لو أعود للمثال أننا صلينا ونفكر كيف خنرج وماذا سنفعل؟ ملا أتتيكر أمساء هللا على نفسك فتعايشهامترّ وهكذا 
طريق، وكم رأيت من ويفتح يل ال ل علي  سيخرجين وينجيين ويسه  ه  عز وجله من كل هذه اهلموم هللا  هللا أكبقل لنفسك: 

األمور، أما لو بقيت مع الشيطان ختطط سأخرج من ابب كذا وأنزل  ل علي  وأخرجين وسه   عادة هللا معي وقد أنعم علي  
ن لك من أن أتيت أحسكان إىل كذا وأفعل كذا فستكون كل الصالة مصروفة كيف خترج من الصالة! فلو بقيت يف بيتك  
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، وأحيااًن يكونوا ايفكرون ملا وراءهف أنه أيتيهم يف الطاعةر كيف خترج، وهذا من حيل الشيطان الدائمة على اخللق وتفك  
ويقول هلم كيف  تفكري هلم نفسهم أن ربنا سيكتب لنا األجر مث أييتأون يصرب  فؤملهم أقدامهم تيف الرتاويح يشغلهم ظهرهم 

واْ مَا يُوعَظُونَ لُ }وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَستقومون يف التهجد؟! ماذا ستفعلون يف التهجد؟! يشغلك من هذه الطاعة إىل الطاعة األخرى 

 .8بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً{
ذي أان مهتم ، أكرب من هذا البه  يننأن هللا أكرب من هذا الذي ختوفو  رد  عليهأنت ففهذه حيل الشيطان على اإلنسان، 

 ه.به، أكرب من هذا اجلرح الذي أان جمروح ب
 أتيت إىل اجلروح وداويتها أبمساء هللا ـ  اجتهدت وعرفتـ كلما زادت املعرفة 

 ختاف من الفضيحة  امسه الستري تذّكر 
 تذّكر  قلبك مكسور امسه اجلبار 
  تذّكرتريد حاجة امسه الغين 

ة يف الدنيا خائفي الفضيح )جمروحني، ألن غالب حاجات الناس دائرة يف هذه الثالثةوحنن نؤكد على هذه الثالثة  
 يغنيهم هللا ابلولد أو يغنيهم هللا ابملال وهللا هو الغين الوهاب سبحانه وتعاىل(أن يريدون  وأهنم واآلخرة،

ة م الرب ويعلم أنه هو الكبري العظيم يبذل جهده يف معرفة هللا، إذا عرف هللا سيعرف أن هللا كبري يف كل صفإذن العبد يعظ  
 له فأي شيء خيطر على ابلك تداويه ابملعرفة.

 أييت بعد ما نبذل جهودان يف معرفته سبحانه وتعاىل، سنبذل جهودان يف أمر آخر: و ،ذل له واخلوف منهفمحبته وال
 أن حنبه سبحانه وتعاىل 
 له لذونن 

يعظم يف ا يف أن ال نشتت قلوبنا يف غري حمبة هللا، فإن كل أحد حتبه و سنبذل جهودان يف معرفة هللا ونبذل جهودان أيضً 
ك ما كان حب  سيصبح سوط عذاب عليك، مهما كان وصله ومه سبًبا لعذابكصبح هذا الذي حتبه سيقلبك حمبته غري هللا 
 :له، لكن لتعلم

 الكامل وهللا هو انقصنيأن اخللق كلهم  .1
 القويوهللا هو  ضعفاءوأن كل اخللق  .2
 القادروهللا هو  عاجزينوأن كل اخللق  .3
فابذل جهدك أن جتمع  ،سريعو الرضا سريعو الغضب اهلوى حيركهمإهنم فق قلبك هبم فإذا كانت هذه صفاهتم فال تعل   

 واجعلها له وحده سبحانه وتعاىل. وذل   ما يف قلبك من مشاعر حب  
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  أن يطاع فال يعصى ويذكر فال ينسىومن تعظيمه سبحانه وتعاىل: 
 عز وجل ال يرضى هللاأن يسقط ف يعين من كان يرى هللا عظيًما ويشعر بعظمة هللا يصل هبذا الشعور أنه يطيع هللا وخياف

 لذلك فهو : هتعظيمو سببه حب هللا عنه، فيخاف من املعصية خوفًا 
o هللا فال ينساه  يذكر. 
o  فال يكفره. هويشكر 

 
 ن آاثر تعظيم هللا عز وجل:م  
o  احرتام الزمان العظيم عند هللا 
o  واحرتام املكان العظيم عند هللا 

يعين مثل هذا الزمان الذي حنن فيه ومثل هذا املكان الذي حنن فيه، فكم حتصل فيه ممارسات يظهر فيه أن العبد ليس 
 هللا عز وجل. حيبهواحلقيقة أن هذا املكان ليس كأي مكان، إمنا هذا مكان  !مكان م هلل ويرى املكان كأي  معظ  
يسرى مطأطًئا ، فإن العبد ملا يقف يف صالته واضًعا يده اليمىن على يده الالعبادة روحها تعظيم الباري وتكبريهأن وليعلم 

وشرعت ، مالعبادات: التعظيرأسه انظرًا إىل موضع سجوده فإن هذا وقوف العبد بني يدي امللك، فعلى ذلك كان روح 
، يعين أنت والتنقل حنن نكرب من أجل أن يقع يف قلبك عظمة هللا ، يعين يف االفتتاحالتكبريات يف الصالة؛ من أجل ذلك

ر نفسك يف  ك  ذ عبد واقف وهو امللك وتعرف أنه عظيم غاية العظمة وكبري له غاية الكربايء، تقف بني يديه وقوف العبد، وتُ 
 .كل تكبرية أنه أكرب من كل شيء وأعظم من كل شيء سبحانه وتعاىل

ما أن تغرب  ،ليلة العيد ه  إن شاء هللاه عبادات عديدة وطاعات متنوعة ومنها ما سيكون التكبري مصاحب للمسلم يف و 
لِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ و}عن العيد إال تبدأ عبادة عظيمة  ويعلن -أسأل هللا أن خيتم لنا خبري-آخر مشس لليلة رمضان املبارك 

  فما أسرار هذا التكبري؟العبد ربه على أنه أكمل العدة،  فيكرب   9لَّكُمْ تَشْكُرُونَ{اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَ
مته وهو مها لربه ال شيء يف عظفهذه الطاعة اليت قد   أكبه  وجل عز  ه أن العبد لو أحسن فيما مضى يعلم أن هللا -1

سبحانه وتعاىل أكرب من أن حيتاج ألحد من خلقه وهو سبحانه وتعاىل إمنا امنت  على خلقه أبن فتح هلم ابب الطاعات 
تكرب هللا وتعلم أن هللا أكرب من طاعتك ومن عبادتك ومن تقربك، فال يقع يف قلبك أي شائبة من  على  فمعىن ذلك أنك
 .طاعات وهو يف غىن عنك وعن عبادتك  ألن هللا أكرب من عبادتك وأكرب مما قدمت من هللا أنك عبدته
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فَمَن زُحْزَِح عَِن النَّارِ }د حقيقة ملا ينجو من عذاب النار ر نفسه ابهلل العظيم وينتظر لقاؤه، فعيد العبأن العبد يذك   -2

كرب أن تلقى أعظم منه وأوفرحك أبن هللا أمت عليك فإن لقاءك ابلعيد بعد انتهاء شهر الصيام  10{دْخِلَ الَْجنَّةَ فَقَدْ فَازَوَأُ
 .لتكبريار على نفسك ه سبحانه وتعاىل، فتكر  ئه معظًما لقائ هللا مشتاقًا إىل لقافتكرب   ه  عز وجله هللا 
ك جور ويعطيك أكثر مما قدمت ويشكر لفيضاعف لك األ (هللا أكرب)أن لك األجور العظيمة على الصيام والقيام و -3

فهو أكرب سبحانه وتعاىل مما حتسب أنت يف حساابتك وتقول سيعطيين على كذا .. كذا وكذا هو أكرب سبحانه وتعاىل 

 .11إنَّمَا َيتَقَبَّلُ اللُّه مَِن الْمُتَّقِنيَ{}ِىن العبد فإن قَِبل العمل وهذا غاية مُ 
يته مع ابنه سامل وأتى فقري فتصدق صدقة فقال له سامل: تقبل هللا منك اي أيب قال: اي لاه ه رضي هللا عنهموقد كان ابن عمر 

تقبل من املتقني، فاهلم  فإنه سبحانه وتعاىل إمنا ي !يتقبل مين لو علمت أنه تقبل مين مل يكن حمبواًب غائًبا أحب إيل من املوت
اديت واألجور اليت أنك تقول أن هللا أعظم من عبك هللا تكربه مبعىن  ولذلك من أسرار التكبري أنك تكرب هّم القبولاهلم  اآلن 

 لضعيفاعنده أعظم مما أان أحتسب وأرجو منه وهو الكبري املستغين عن عباديت فأرجو منه وهو الكبري أن يقبل عملي 
كور سبحانه ألنه الغفور الش نا نرجوهلكن !ال شيءببضاعة مزجاة وهو العظيم أن يقبل هذا العمل البسيط أنيت عليه 

 :وتعاىل
o  سبحانه.يغفر لنا التقصري وهو الكبري 
o .ويشكران على قليل العمل بكثري األجر وهو الكبري سبحانه وتعاىل 

 سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك .. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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