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 وتعاىل بحانهس بّرــاملتك

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم  

، وهي تنزل وات لتفريغها، ونسأل اهلل أن ينفع هباسلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل، وفّق اهلل بعض األخ أخواتي الفاضالت، إليكم

 !/#/com.blogspot.tafaregdroos://http (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)يف مدونة 

 :ةماه اتتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل -

شذرات من دروس )من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي موجودة يف شبكة مسلمات قسم  هذه التفاريغ -

 /net.muslimat.www://http (األستاذة أناهيد

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

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .ىواهلل املوفق ملا حيب ويرض

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 وتعاىل بحانهس بّرــاملتك

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 هـ2342-5-12لقي في أ

 
 اجمعين وصحبه اله وعلى محمد سيدنا على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد
 .هلوجه خالصة عاتااالجتم وهذه ،ههلوج اخالص   خروجنا يجعل نأ سبحانه سألهأ المباركة اتاللقاء هذه في الزلنا
 ..الحشر سورة آية في ندرس والزلنا الحشر، سورة في وردت التي الثابتة سماءاأل من وهو المتكبر اسم حول نالقاء اليوم

 :قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه اهلل في كتابه فقه األسماء الحسنى
 

 
 

 الكبير معاني من فالتكبير ،(اكبر اهلل) انكرره لفظة من نقول ما ويناسبه ،والكبرياء ربالتكب   سبحانه وصفه على يدل   اسم هو هلل؟ اسم ا لمتكبرا معنى ما
 .والمتكبر

 ؟تفهمه الذى بالمعنى اهلل حق في هو هل لكن مذموم، وصف الخلق في هانأل مزعجة لنا بالنسبة الكلمة هذه
خالل نقاشنا إن شاء اهلل نصل إلى  معنى، له يكون لخلقمن ا يكون ولما ،معنى له يكون اهلل من يكون لما، للخلق يصلح وال هلل يصلح واحد معنى له رالتكب  

 !التكبر؟ صفاته من واهلل رالتكب   عنا يمنع كيف يسألون الصغاركثير من الناس وأحيانا من  ألن جواب لهذا السؤال
 
 

الَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس ُهَو اللَُّه الَِّذي اَل ِإَلَه إِ } : ه تعالىلوهو قو  قد ورد هذا االسم في موضٍع واحٍد من القرآنو 
 .14:الحشر{  ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا ُيْشرُِكونَ اْلُمَتَكبـُِّر السَّاَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْلَجبَّاُر 
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 وتعاىل بحانهس بّرــاملتك

 
 التعاطي على تدل هذه لتاءفا تتعالى، تتفاخر، مثل له، االئق   ليس فعال   يفعلالموصوف بهذا الوصف  االنسان نأ معناه الكلمات بعض على تدخل لما التاء

هنا  لكن لبسه، ليس البس   يلبس يعني والتكلف، التعاطي نوعها للخلق تعالى في التاء يتعالى، فالن ويتعالى، للعلو هالأ وليس للفخر هالأ ليس هو ،والتكلف
 .واالختصاص التفرد تاء التاءفي حق اهلل 

 .التفرد تاء المقصودة التاء اهلل اسم في وهنا، ردالتف تاء وأ والتكلف التعاطي ماإ :نيمعني لها التاء
 :من هنا نخرج بنتيجة 

 
 

 (.رتكب  لا) ةالصف هذه لهم يصلح ال الخلق لماذا سيذكر نقاشه خالل يعني
 
 
 
 
 

 اهلل) تقول ولذلك شر، كل عن عرف  المت سوء، كل عن عالمترف   يعني المتكبر اهلل ،السيئات عن ، ارتفعسوء كل عن عن ارتفع ارتفع، تعالى متعظ  يعني  رتكبَّ 
 .شر منه يكون نأ عن عمترف   متعالي رمتكب   بمعنى كبرأ ،معنى هذا ءشي كل من كبرأ نهأ تعتقد( كبرأ

 .شر كل عنإذن متعالي عن كل سوء، متعالي عن السيئات، متعالي 

 ختصاصواال التفرد تاء هي نماإو  والتكلف التعاطي تاء ليست المتكبر في والتاء

، ولذا سيأتي ذكر الوعيد الشديد للمتكبرين وعقوبات اهلل لهم به الإ يليق ال يالذ سبحانه وصفه فالكبرياء
 .المعجَّلة والمؤجَّلة

 .سوء ن كلهو الذي تكبَّر ع:  قتادةقال  
 .الذي تكبَّر عن السيِّئات: وقال أيض ا
 .الذي تكبر عن كل شر: وقال أيضا

 .الُمتَـَعظِّم عن كل سوء: وقال مقاتل
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 وتعاىل بحانهس بّرــاملتك

 هملتطهير  رادةإ كل الإ لعباده، ود   كل الإ خير، كل الإ منه يصدر ال ، إذنشر كل عنإذا كان متعالي عن كل سوء، متعالي عن السيئات، متعالي 
 .صالحهمإو 

 كل من سالمة كماله صفات {السَّلَامُ } نقص، كل عن همنز  : القدوس {الْقُدُّوسُ الْمَلِكُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا الَّذِي اللَّهُ هُوَ } ولىاأل الحشر آية انتهت ما بعد انظر

 تىأ {الْمُتَكَبِّرُ الْجَبَّارُ الْعَزِيزُ} الصدور، تخفي وما عيناأل خائنةسبحانه وتعالى  يعلم { الْمُهَيْمِنُ } لعباده، المأمن لوعده صدقالم {الْمُؤْمِنُ } نقص،

 نهأ قدوسأنه  ملك نهأ تعتقد ه؟تسبح نأ معنى ما بالعكس وأ ،حهتسب   نأ البد كلها سماءاأل هذه تسمع نأ بعد يعني {يُشْرِكُونَ عَمَّا اللَّهِ سُبْحَانَ} بعدها

 ويخلف بوعد يوعد ملك، وهو منز ه أن يكون نقص صفات في صفات كماله يكون نأ سبحانه وتعالى سالم ملكه في نهأو  ،النقص صفات عن همنز   ملكه في
 .عدهمو  ما لهم قمصد   المخاوف من لعباده نم  ؤ م يعني مؤمن ك  لِ مَ إذن  لعباده، نمِّ معناه المؤ  مؤمنال ،وعده

 . ئهسمامن أ تعتقد ما في أول اآلية إلى آخرها ن، معناه أهلل وتنزيهك تسبيحك معنى أن تفهم تريد لو
 سالمة الكاملة وصفاته الصفات كامل نهأو  ،(هذا معنى قدوس)  النقائص عن همنز   ملكه فيوأنه  ملك نهأ البد أن تعتقد لما تريد أن تقول سبحان اهلل تنز هه

 نأ لىإ ،اللجوء إليه صدق لمنفمؤم نهم  عباده لك تأمينيم كلِ مَ  وهو يوفيها، نأ البد بوعود عباده وعد كلِ مَ  فهو ،مؤمن نهأ تؤمن نأ بدوال ،النقص من
 ..المعاني بقية تنضاف

 والمعنى ،وسوء شر كل عن عُ يترف   نهأ فيه؟ تعتقد ماذا تسبحه لما نذإ ،شر كل عن ،السيئات عن ،سوء كل عن ماذا؟ عن ع،المترف   يعني ر؟المتكب   معنى ما
 .الشر عن عُ يترف   ألنه ؛خير كل الإ منه يصدر ال نهأ اعلم فعالهأ لىإ نظرت ذاإ نكأ

 :المتكبر سمبا وعالقته الرب اسم مع وقفة وهنا
 باب لىإ يدفعك بتفاصيله عليك يجري الذي كل ربهم، لىإ يهمترق   قداراأل وهذه قدار،أ من عليهم يجري بما يربيهم لهم، المصلح لعباده المربي يعني الرب
الت ( يربيك)، لما نقول حولك ءشي كل ،ياهاهلل إ يعطيك القدر الذي ،عليك ينزل البالء ،لك يحصل الذي الموقف هذا ا،وثبات   ايمان  إ يزيدك نهأ ماإ اهلل،
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 وتعاىل بحانهس بّرــاملتك

 يربيك قداراأل من عليك يجريوتعالى  سبحانه نهأ (الرب) اسمه لحو  تدور كلها كبيرة وأ صغيرة كانت مواقف فهم أنها باليا فقط، كل شيء يدور حولك
 .خير كله وصفه؟ ما عليك سيقع ما إذن ،شر كل عن عمترف   رمتكب   من صدر عليك يجري الذي كل ؟عليك تجري التي قداراأل نوع ما يربيك وهو بها،

 قدارهأو  ،علي تجري التي بأقداره رباني وتعالى سبحانه ألنه حمدهأ يعني {الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ } ثم ،{الْعَالَمِنيَ رَبِّ للّهِ الْحَمْدُ } نقول الفاتحة سورة في ولهذا

 .خير كلها رحمة، كلها
 فلماذا ،لخير تلقخُ  مخلوقاتلا كل نأ نفهم نحن يقال فممكن ء،شي لكل خلقه في لعباده، تربيته في اهلل، فعالأ في ثارهآ يظهر المتكبر نأ معناهاإذن 

  الشيطان؟ لقخُ  لماذا شر، نهأ تفكيرنا في ءشي يعني سد؟األمثال  لقخُ 
 نهأ ؟هذه األفكار تضعه حاجز بينك وبين الذي االسم ما الحاجز؟ ذا يقولما ،فكاراألهذه  وبين بينك احاجز   تضع الزم بالتفصيل جاوبكأ ما قبل والأ

 .خير كل الإ منه يصدر فال ،شر كل عن ،اتئالسي عن ،سوء كل عن متكبروتعالى  سبحانه
 شاراتإ أبسط مثال شر، حدأ عند يكون خير حدأ عنديكون  ماف الهوى، حسبعلى  يتفاوت الدنيا عند كل أحد في أمر الخير ،(خير) كلمةنفهم معنى  

 مقياس هذاشر بالنسبة لهم لو كان  الخير الذي سيأتي لك ، يكون يعني حمراء، عندهم والباقيخضراء  إشارتك تكون ،المرور شاراتإ مثل الدنيا ،المرور
 ..شرالو  خيرال

 .اهلل عن به ترضى الذي الخير مقياس هذا ليس الهوى، ساسأ على المقصود أن الخيرية تدور
 يامأو  شريرة، نكهل هذا يوافق هواهم؟ ال، يرو  ،بدانهمأو  عقولهم وتعلمين أن السهر يدمر وناضجة كبيرة نتأو  تمنعيهم ،السهر مثال موقفنا مع أبناءنا تجاه

وكل المواقف أنت تريدين مصالحهم وهم يرون ضدها، توقظيهم لصالة  ،يظنون بك شرا االختبارات لما تمنعيهم من مرادهم من تمنعيهم لما االختبارات
 ؟والشر الخير نضع من مقياس على ،شر يرونه همأنت تريد لهم خير، ! الفجر يرون أن هذا ظلم ا منك، ووقت ما نقوم نقوم

 .هوايا يوافق هو الذي الخير رىأ الزلتقد أكون حكيمة مع أبنائي لكن لما أكون في موقف  ،نادرة الحكمة الهوى، كلهم الناس مقياس
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 وتعاىل بحانهس بّرــاملتك

 ،اهلل من الإ يأتي ال الخير الخاطئ، التصور وبين بيني احاجز   ضعأ البد أن( ؟..  موجود الشيطانموجود لماذا  سداأل لماذا) سئلةاأل على أجيب نأ قبلف
 في الخيرية ظهارإ عن عاجز نكأ اعترف قلاأل على ،بخير ليست نهاأ يعني ال هذا شياءألا في الخيرية تفسير عن تعجز لما ثم ومن شر، كل عن رمتكب   واهلل
 .الشىيء هذا
 كل هل ،الرحمة قداره؟أ في تظهر ماذا قدار،أ من عليهم يجريه بما عباده يربيأنه  الربمن آثار اسم  المتكبر، واسم الرب ماس بين نربط نحن ..خرىأ مرة

 .هوانا حسب على عقولنا في والخير الرحمة نأل لماذا؟ ال، ؟بالرحمة يشعرون العباد
 رمتكب   سبحانه نهأ علمأ نيأل اهلل هنز  ي اهلل سبحان اهلل عن علمأ ناأ تقول ؟تفاصيل دون جماالإ هتفسر  كيف المتكبر هاسمب ،رهيتفس تفهم لم حدثلك  ثدَ حَ 

الحاجز لو ُوضع سيمنع العقل من سوء  هذا ،منه إال الخير يصدر ال ،السيئات عن مترفع شر كل عن مترفع يعني متكبر ،، متكبر عن السيئاتشر كل عن
 .الظن باهلل، هذا معنى كونك تسبح اهلل

 عقولنا، مقياس في شر رىن الواقع، ترجمة بقي شر، هو ما فعالهأ من يصدر نأو أ وعيب نقص كل عن نزههيعني أ الحشر، يةننظر آل اهلل سبحان تقوللما 
 فهمأ لم كيدلنفسك أ تقولس ،خير الإ منه يصدر ال تعلم أنهو  اهلل عن ترضى لما ،بالرضا تعالجها نأ البد قداراأل تنزل لما التفكير؟ عن يتوقففما الذي 

، صدقكملن أ تقولف وأنت متأكد من أمانته، ..(شياءاأل سرقواأخذوا األشياء، ) خبر ر لكويذك مانتهأ في تثق شخص مثل ،هذا وراء ما عرفأ وال ،وعالموض
 .حصل ما هذا نأ يقين على ناأ أكيد أن وراءه شيء وإن كان ظاهره هذا األمر،

 يقع هواها يوافق ال مابعينها  ترى لما القاصرة عقولنا لكن ،عنه رمتكب   منه سالم اهلل هذا السوء وظن ،السوء ظن   عقله عن يرد  باهلل  معرفته قدر علىاإلنسان 
 .السخط فله سخط ومن ،السخط القلب في
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 وتعاىل بحانهس بّرــاملتك

 بِي فَلْيَظُنَّ بِي، عَبْدِي ظَنِّ عِنْدَ أَنَا)) ،اتقليب   مراأل عليك كثرت عليك أدلة السخط، كل مازاد كلما سخط قلبك في وقع ما كل ،بالعكس بوابأ لك ينفتح لن

، وإذا كان هذا ظنك  الخير لي يتضحس فهمأ لما كيدأ شر هرهاظ الذي هذا نأو  ،شر فعالهأ في يكون نمترفع أ متعالى متكبر نهأ ظننت نإ 2((شَاءَ مَا

 .العمل جنس من الجزاء ،ألن من رضي فله الرضا يوصف ال ءشي رضاك ثارآ ترى ثم ،صدرك وينشرحوترضى  تفهمالخير،  لك ينكشفس
ما تصورك؟  ،هو ابتالء مختصرة بكلمةمعق د،  واضح غيرغامض  لكنه خير علي يجري فالذي ،والشر السيئات عن مترفع متعالي متكبر نهأ ربك في تعتقد

 وسأفهممتعالي عنه، وقل أكيد أن وراءه خير،  الشر عنمتكبر  نهأ اعتقادكإلى  كقلبلكن اركن  ،خيرب ال يأت يسار يمين ظاهره معق د أقل به ماميهذاالذي أ
 لك تنكشف الناتج أن الرضا سيصب عليك،ينشرح صدرك، ه،ب ظنك حسنأ ،النقائص عن نزهه ،اهلل عن ىارض ،الرضا دائرة في فلبك لدخ، أقريبا

 .ساخط ا أول ما نزل عليه كنت الذي القدر هذا لي رقد  أن  الحمدهلل تقول ،غوامض
 والعقوبات ءالسي ءالشي هذا يحصل لي ،لذنوبي انظر نماإ باهلل ظن سوء ليس نهأ ودائمةكبيرة  مشكلة تبقي، الظن سوء وبين بينك حاجزا ضعكأننا نقول 

 !ذنبي بسبب علي تنزل
 ،الرباهلل، ) سبق أن ذكرنا أن أسماء اهلل تدور حول ثالثة أسماء الثالثة، هذهأن أسماءه كلها تدور حول  علمك منطلق من جيدا نظرا لهذا تنظر ان البد

 نيأ علمأو  يبو ذن بسبب راقدأ علي قعها، لما تعن تنفك الحول هذه الثالثة  لخلقه اهلل معاملةإذن كل صفات اهلل و  فاتحة،التي هي في سورة ال( الرحمن
 مقصدك بنائكأ على تنزليها التي العقوبات ..، نتكلم عن أنفسنا في فعل التربيةوالدكأ تربي مكأ نتأ الرب، تنسى ال ذلك؟ في آثار الرحمة ينأ ،مستحق

 نأ البد ي،التشف   من سالم علمت أن عذابه سبحانه وتعالى السالم اسم في لكن لما درست ،بالعقوبة نتشفىتأتي لحظات  ناقصين بشر ونحن ،بيتهمتر  بها
ُنصح ، كثرت أمواله و قارونكيف عامل  ترى أال !رضاأل بهم خسفكان  تشفي كانلو   ،التشفي من -حدأ على ينزلها التي أو عقوبته-تسلم عذاب اهلل 

                                                           
 إسناده صحيح: رواه أمحد يف مسنده، تعليق شعيب األرنؤوط    
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 وتعاىل بحانهس بّرــاملتك

 1{الْأَرْضَ وَبِدَارِهِ بِهِ فَخَسَفْنَا} الوقت ذاك 2{زِينَتِهِ فِي قَوْمِهِ عَلَى فَخَرَجَ}، الناس وفتن نفسه تنأيضا عومل بالحلم، إلى أن ف ووعظ، لما تكلم بلسانه

 .الناس ذيبتع منها قصدي تربيته يكون نسبحانه وتعالى أ رالمتكب   هو بل اتشفي   تنزل ال العقوباتمعناها أن 
 فوق رحمة ىأت ،لك تطهير هذاف قداراأل تيكتأ لما ،مذنب نتأو  ،هواك غير على يالئمك على ال تراه ، سيق إليك هذا القدر وأنتذنب بسبب قدر تاكأ لو

 .اهلل عن الرضا كمية في المشكلةكل  !ذنب عليه وليس رضاأل ىلع يمشى الرجل نأ حتى تطهر ،الرحمة هذه
 نهأ عرفأ كيف هواي يوافق ال قدر علي نزل لو ة،العظيم برحمتهعباده  يربي الرب ، اهلل كامل الصفات،هلل معاملتك في عماد سماءأ ةثالثال هذه اجعل
م يقول كال الحسن انك خط اء، نهأالزال من وصفه  دمآ ابن-أ وباطن اظاهر   امستقيم   اشخص   كنت إن تسير، الخطين يأ على نفسكل انظر ابتالء؟أم  عقوبة

.. اآلن أنت قائم الليل صائم النهار تقرأ وردك  المهم ،هذا كله يمحى نأ جلأ من توابين وامسوت توابين تصبحوا نأمعناه ان كثرة هذه األخطاء لن يحلها إال 
 -؟شر كل عن متكبر نهأنت تعرف أو  مستقيم نتأو  تفسره كيف ،هواك يالئم ال ءشي عليك لنز 

 على ليس سائر تكون لما ؟عقوبة نهاأ تفهم متى خرىاأل الجهة من صحيح، فعل رد لك يكون نأ البد ؟تفعل ماذا ،منزلتك يعلي نأ رادأ رفعه رادةإ هذه
 . ال يالئمك، هذا عقوبة قدر ويأتيك الصواب

 عليك ه يقالكأن ،ريتطهذا فه وبةعق كانت نفأما إ رفعة كالهما إرادة رحمة، او عقوبة لك كانت إن الرحمة، رادةإ وهي واحدة نقطة في يلتقيان ننااالث
 .الرفعة هذا إرادة بالء ، من الجهة األخرى لو كانتطهر البد أن يديه بين تقف نأ جلأ ومن وسخ

 رفعة، وأ عقوبة عليك نزل اء الذيسو  اهلل عن رضا قلبك تملئ كنأ بمعنى صحة تصورك هذا البد أن تسبب لك ردة فعل صحيحة، بقي اآلن ما ردة الفعل؟
 .للتصرفات المعالجات من نواعأ ذلك بعد يأتي ثم عنه، والأ الرضا في حسنأ ؟منك اهلل يريد ماذا للبعيد رتنظ

                                                           
 97: القصص   
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 وتعاىل بحانهس بّرــاملتك

لما وصف اهلل ذاك الذي  النور سورة في اريتم ،خطأ عندك تفسيرها صورة الناس وحياة حياتك في ترى نتأ شر، كل عن متكبراهلل  نهأ تفهم نأ المقصود

 صور تلتقط من الواقع الوال تمشي وراء السراب  تصورك يصح فحتى لباطل،ى الإ هداه بصرهأين اإلشكال؟  2{مَاء الظَّمْآنُ سَبُهُيَحْ } السراب وراءيسير 

 انأهذا لسان حال كثير من الناس في قلبهم سخط على ربهم، وربما يحيط بنا، يقول ! يحب عباده ما صار كذا وكذا  ربنا لو وتقول منظومةوتجعلها منظومة 
، حتى أنك ترى باهلل ظن سوء ذا الكالمه كل !أما أنا ال حظوظا الناس هؤالء عطىربنا أ.. ، ولن أدخل هذا االختبار ولن أدخل هذا العملحظ لي ليس

العلم عن اهلل، لكن الموجود سوء الظن باهلل، السبب ضعف  الظن، حسنهي  عنها تنفك ال نأ يجب التي العباد ال ينفكون عن سوء الظن، مع أن العبادة
وال  حالوته،مني  نقطعي شيء يعطيني لما ربنا! الناس ليس فيهم خير وتقول كثيرة وتجارب عشتها ومواقف مع الناس وتعملها منظومة  صور تلتقط من الواقع

 ، تعلم أنه متكبر عن كل شر، ظومةنالم هذه عن حاجز في قلبك يصبح (المتكبر) اسم تتعلم لما ،الظن سوء من كله هذا.. شيء أفرح به إال وسطها تنقطع
 .في البداية ناقصا تراه ما ليسوإن كان ال يوافق هواك، لكن العبرة بكمال النهاية و  الخلق على يجريو  عليك يجري الذي كلو 

ثم يكمله اهلل، من أجل أن  ...ال يسمع وال يرى وال يمشي الطفل يبدأ يكمل،و  ناقص ، يبدأويكبر صغير يبدأكل شيء  نأ الكون سنة من جعلعز وجل  اهلل
 عقلكب نتأ لكن !؟يساعدني كيف ..!ال يرى وال يسمع وال يمشي! به يفعل ماذا تقول المولود الصغير الطفل يأتي لما، تفهم أن القصة ليس في األول

 . لي احقيقي   ارزق   سيكون سنة 12 – 25 بعد مدرك أن القصة ليست في البداية اآلن إنماال
 سنوات 3يبقون  نالمزارعو  للزرع المستصلحة راضياأل، هذا قانون موجود في عقولنا، تنظر لها اآلن انظر لها مستقبال   ال ،بهذه الصورة لحقائقا عاملت إذن

كر فيما بعد األربعة ال يفكر في األيام هذه إنما يف ،سيضع البذرة وسينبتها اهلل سنوات 3  ه بعدنأومع ذلك يبقون يهتمون بها كل يوم ألنه يعلم  وهايستصلح
 .هنا رونيفك ال نتائج يريدون لما البشركل  قانون هذا.  سنوات

 من واحد ونحن هوانا تالئم ال قدارأ علينا تنزل: نحن ننقسم لقسمينكيف تكون،  نهايتهاكلها فكر في   ،على هذا انظر لألقدار والتربية التي تجري عليك
 ماذا سيكون؟  هوانا يوافق ال ءشيعلينا  ونزل ،طائع وأ مذنب شخصين
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 وتعاىل بحانهس بّرــاملتك

بدأت تبعد عن الطريق بالذنب  ،واحدة حكمة هناك ليسأنه  ، والبد أن تتصوراطاهر   اشخص   نو تك ،تطهيرالذي نزل عليك أنه  هذا فنهاية المذنب ماأ
 ترجع لك؟ يحصل ماذاف العقوبة من ءشي ذاقكأ (أذقناهم)، تجد في كتاب اهلل ذوق مجرد لدنياا في العقوبات كل ووجدت أنه ال عقوبة فبقيت كما أنت،

 فيماكانت  ستارأ وانكشفتوفعلت ما أريده إلى أن أتت البالءات  سبوعينأ مكثت ناأ تأمن ال ،عقلك في الذاكرة هذه وتحملالمرة القادمة  خائف وتبقى
هذه البالءات وترفعك، ردة الفعل هي التي تأتي  عليك لفتنز  امستقيم   تكون وأ ،وطأ   خفأ تكون القادمة المرةو  ذاكرة عندك صبحأ ،تنشكف نهاأ عقلي

  لماذا؟ ،الحدث حصول وقت ملتقطة ليست الصورة هذهبمشكلة، 
، تفوتك أحيانا لكن الظن حسن عبادةب اهلل تعبدتحتاج أن  كحيات طولال تنفك عنك،  العبادة هذه به، ظن حسن ، ما امتألاهلل عن اعلم   يمتلئ لم القلب ألن

خائف أضع حقيبتي هنا ! خائف أضع أموالي هنا فتسرق! يخرجون ويحصل لهم حادث والديأ على خائف الظن، سوءالدائم  ديدنكيكون  المهم ال
 .الظن ءةساإ على تتجازى نتأ ،الظن ءةساإ من هذا !(حاسس قلبي كان ناأ) قلبي يقول المواقف تحصل لماثم يأتي ..فيحصل كذا وكذا

 
 ؟ ويرضى يحب اهلل اكم  الفعل ردة طضبتُ  كيف

 : مختصرة قواعد خمس ذكرن

 {الْمُؤْمِنِنيَ تَنفَعُ الذِّكْرَى فَإِنَّ وَذَكِّرْ} -2

 ،يحصل لك جفاف! الفعل ردةصورة مثالية في  نفسك من تريدثم .. عن العلم وعن الدراسة وعن تذكر معاني أسماء اهلل وما يخوفك ويرغبك  تنقطع ال
تفسير  قرأت فترة كلوعن القرآن وعن فهمه ، لذلك المعلومة التي تسمعها البد أن تعاد عليك وتكرر قراءة، مثال   العلم مجالس نع بالبعد قاسي نسانتصير إ

 بعد ،اليوم سمعتها ، يعني تكونعلمكنتيجة  كثيرة مواقف تترجم التجارب مع ،جديد من اقرأ ..الكرسي يةآ ،الحديد سورة وائلأواخر سورة الحشر، أ
فال تتصور أنك تنقطع عن المعين وستبقى ردة فعلك صحيحة ،  .ما حصل ترجمأ أنواع من الخبرات، أرجع أقرأ نفس الكالم أعرف حصلت ليتكون  شهرين

 .( الكتاب والسنة)الزم تكون مرتبط باألصل  (اْلُمْؤِمِنينَ  تَنَفعُ  الذِّْكَرى فَِإنَّ  ذَكِّرْ )الزم تبقى على قاعدة 
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 وتعاىل بحانهس بّرــاملتك

 .قلبك حياة قدر على ،المعلومة المحفوظة الكلمات اةحي نسبة قدر على -1
فتعطى  (باهلل الإ قوة وال حول ال) تلزم هاصعبأعظم األشياء وأ نأو  رهتيس   مرأ كل وفي هلتسه   صعب كل في نهاأو  (باهلل الإ والقوة حول ال) نحن نحفظ

 !حياة فيها ليس وتموت ةملكلل تيأت لكن ،ينبغي كماالحول والقوة أن تتصرف  

 استجيبوا..}، {فاحييناه ميتا كان ومنأ} نعاماأل يةآ مثل {مرناأ من روحا}صلى اهلل عليه وسلم  النبي على يمتن   نآالقر  نزول وصف لماعز وجل  اهلل

 ؟لمن هذا لكن ،تتصرف كيف كويهدي فعالكأ ردود يضبط نهأ بمعنى {النَّاسِ  فِي بِهِ يَمْشِي نُوراً}  ،كثيرة مواطن في نور وذكر أنه ،{حيييكم ملا ..هلل

 .قلبه في روحلمن جعل هذه الكلمات لها 

 الَ الْقُرْآنَ وَيَقْرَؤُونَ عَمَلِهِمْ مَعَ وَعَمَلَكُمْ صِيَامِهِمْ مَعَ وَصِيَامَكُمْ صاَلَتِهِمْ مَعَ صاَلَتَكُمْ تَحْقِرُونَ))في الحديث الصحيح  الخورارجصلى اهلل عليه وسلم  النبي وصف لما

 .الشديد االنحراف هذا حصل ولهذا ميتة، كلماتالف 2((حَنَاجِرَهُمْ جَاوِزُيُ

كلمات ويصلي ويصوم، لكن  حافظ !وفاسقهم المسلمين برهم وفاجرهم ومؤمنهم يخرجون ويقتلون هذه االستقامة ثم عندهم ناسأ لماذا رنفس  نريد أن  لما
 .عماقاأل فيجذور  كالم محفوظ وليس له! رواية حناجرهم فيو  تراقيهم يجاوز ال لكن هؤ يقر  الحياة واإلحياء والذي به يهتدي مادة الذي هو نآالقر 
 تصرفأ ، حتىمشروعي ينجحقل لنفسك حتى  يعني عماق،األتبقى تتذكرها وأيضا تحييها إلى  قلبك، انتفاعك وحياة قدر على الكلمات حياة قدر على إذن

وقلبي يبحث  باهلل الإ قوة وال حول ال وليس صواب أن أقول ،الضعف تامة ضعيفة ناأ يارب ال قوة إال بك،، ليس لي حول و ينفعني حدأ ال ...فالن معصح 
 !كالم فارغ..! من يحضر لي األغراض! ن؟بم تصلأ

                                                           
 .متفق عليه   
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 وتعاىل بحانهس بّرــاملتك

 تقولأنك  تتصور !من تخدع نفسك تظن بالعمل تقوم ما وقت يعني  ((عْمَالِكُمْوَأَ قُلُوبِكُمْ إِلَى يَنْظُرُ وَلَكِنْ وَأَمْوَالِكُمْ صُوَرِكُمْ إِلَى يَنْظُرُ الَ اللَّهَ إِنَّ)) قلبك القصة كل

البد أن يتخلى قلبك عن كل أحد ، تنظر لهم كلهم على أنهم ميتين وأن الحياة من اهلل، أنهم  !بها نطقت نكأل يعطيكربنا و  (باهلل الإ قوة وال حول ال)
وتخص  حولك من وتخص تخصكالتي  وضاعواأل حداثاأل من وترى، هب الإ قوة ال نأ نعلم ،به الإ نؤمن الجميعا،  بهمعاجزين وال يقدرهم إال اهلل، كفرنا 

 ..ءشي يده في حدال أ العالم كلها تقول لك
 فعل ذاما ايسلندا انبرك هو قدراتهم الفائقة في الوصول، وها هي ها الطيران وسائلالتقنية ها هي  هي ها :التقنية ألن الواقع يقول التقنية على مثالنضرب 

  !بهم
 صفاته بكمال عباده يعاملعز وجل  اهلل، ولهذا فيكون كن له ولقيأن  ءشي رادأ ذاإ مرهأ ،يتعطل ءشي كلينزل،   ءشي اهلل دير ي لما نذاراإل وسائل هي ها

 .جمةعاجز عن التر  وواحد يترجميعرف  واحد ،العباد عند مختلفة الصفات كمال ترجمة لكنسبحانه وتعالى ، 
 

 :نعيد بإيجاز
 ضعسبحانه وتعالىن  به الظن حسنتإذا أ الإ تراه نأ تستطيع ال لكنك خير الواقع الواقع؟ ترجمة ما ،الشر عن رمتكب   ،خير بكل الإ يعاملك ال نهأ اتفقنا
 نأ تستطيع ال ةمتعدد اهلل حكمة ،الكح حصلوي بابه لىإ ويردك يطهرك ،الخير عليك نازل مذنب تكن  نإو  حتى ،شر يكون نأ شعور وبين بينك احاجز  

 .اصادق   لست وأ صادقمن أهل الخير فهذا رفعة واختبار لما قام في قلبك هل أنت  نتوإن ك ،واحد موقف في دهاتع

                                                           
 رواه مسلم يف صحيحه  
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 وتعاىل بحانهس بّرــاملتك

 ماذا !؟ربي عن اضيار  لست نيعلى أ تدل فعل بردة أنا أريد بعد أن فهمت هذا الفهم أن يكون ردة فعلي صحيحة ، ربي ال يأتي منه إال الخير لماذا أقوم

 يَنْفَعُوكَ أَنْ عَلَى اجْتَمَعَتْ لَوِ األُمَّةَ أَنَّ وَاعْلَمْ))وهذا الشخص ما منع هو ! هذا الشخص فتنة وألني تعلقت به ربنا يجازيني نأ علمأنا أو  الشخص هذا مأهاج

  عندي؟قدر المعلومات التي  توافق ال الفعل ردة لماذااليقين موجود كمعلومات، ف هذا 2((لَكَ اللَّهُ كَتَبَهُ قَدْ بِشَىْءٍ إِالَّ يَنْفَعُوكَ لَمْ بِشَىْءٍ

 :الكالم طويل ونختصر منها خمسونتصرف التصرف الصحيح، لتهذيب قلوبنا،  قواعدنستعمل  الزمنقول 
 .المؤمنين تنفع الذكرى نأل ،ذكرى على ،واصل تبقى الزمحتى تتحسن كل يوم ردة فعل على ما يالئم : القاعدة األولى

 ..قد أكون تذكرت وأقول الكلمات لكنها ميتة
 .ذنكأ وليس في قلبك في الكالم تنزل، تتدبر وتفهم وتمنع قلبك عن المخالفة،  قلبك في البد من إحياء الكلمات :فالقاعدة الثانية

 الصبر الصبر: لعامل المهم الذي يصلح كل الخلقا -4
ويوجد من ينزغك  فكر،أ نفسي فرصة عطيأ ال ،فعلال بردة قوممباشرة أ ن أول ما ينزل علي المؤثرأل ويرضى؟ اهلل يحب لما موافقة ليست فعلنا ردود لماذا
 تضعي الزم ينزغك الذي هذاف ا،نزغ   ينزغنايوجد وراءنا من  لكن.. ومنا الهادئ الغضب شديدفمنا  أهدأ، تكون ممكن الشيطان بدون بنفسك نتفأ نزغا،
 .ْبر أال وهو الصَّبرصِّ كال دواء عليه

موطن العبادة، أما غيرها من المواقف فال  فيه يستعجل الذي هذا 1{لِتَرْضَى رَبِّ إِلَيْكَ وَعَجِلْتُ } ، فقط في موطن واحدمباشرة فعل ردة تتصرفي ال

 وال اهلل فعل، ال تستعجل تستعجل ال وتصبر متعلق قلبك يبقى نأهم سبب يوفقك أ الصبر، مع التعلق التوفيق سبابأ همأ منف تستعجل في ردة الفعل،
 ،الفرجقرب  وقت هو الضيق وقت وهذا شيء، كل عليك ضيقيو  الزجاجة عنقى لإ كصليو  ،صبرك يختبر اهلل نإ ثم تتعجل ال ،فعلال ردةفي  تستعجل

                                                           
 .ٌث َحَسٌن َصِحيحٌ رواه الرتمذي وقال َهَذا َحِدي   
 18:  طه   



 
 

  
14 

 
  

 وتعاىل بحانهس بّرــاملتك

 ،شر صورته كانت لو حتى ،خيرفهو  اهلل من يجري ءشي وكلوسيأتي من ربنا الخير،  ، ما أنا فيه خير فعله وعن ربي عن يراض أنا بربك، ثقة على كن لكن
 .شر كل عن المتكبر فهو

 :معينة شياءأ عنك ادفع ،الضد عن تكلمسأ نيالباقيالعاملين 
 بالتفويض ويؤلمك يوترك ما تفكيرك عن ادفع -3

 ال هلل، يضو بالتف ادفعه الخاطر تاكأ كلما التفويض؟ عبادة مكانها ينأ هلل، مركأ تفوض التفويض !التفويض؟ عبادة ينأ ،تفكر ما كثرة من ينفجر يكاد عقلك
 فائدة ما !خططو ت وتخطط اهلل تدبير متزاح قلبك في كونك ماأ !يدبر ربناأو  تدبر نتأ إما التفكير، عن عجزال التفويض ولأ ،ناأ التفكير عاجزأول  ،فكرأ

 !؟التفويض
شعرت  كملأ المحامي صفات كان ما وكل شيء، وكل التفاصيل يعرف هوو  محامي فوض يقال له المحكمة في قضية شخص لديه لو القاصرة بعقولنا

وتعلم أنه متكبر عن كل شر   تفوضهتبقى في غليان، هذا ضد أنك  نالتفويض أ ضد البد أن يستقر قلبك! ؟اهلل ه هوفوضت لو كان الذي فكيفباالطمئنان، 
 . شر كل عن كبرالمت هو بل !شر حدث سيأتيك نهأ تتصور الكامل الصفات، لما تفوضه 

 فوضت ثم تقول ..وضاربتوحاكمت  خاصمتأن  بعد ليس، لكن متى تأتي عبادة التفويض؟ بعد ما تصبر، و ينبغي كما تتصرف تجعلك التفويض عبادة هذه
في هذه  الناسينكشف  اولهذ دفع،يُ أن يُدفن و  المفروض كان الذي الخبث وخرج داخلك في ما كل عن رتعب  و  هى الموضوعانت ماذا؟ بمناسبة !هلل مريأ

ا الضغط يخرج أشياء كانت موجودة وتفكير عنده ما كنت تظن به، فلما جاءالمواقف،   كان دقيقة انتظر كان لوفقط ! نتيجة أنه ما صبر أخرج تفكيرا فاسد 
 !منه اهلل يخرجها ،يغسلها ىحت ينتظر واللكن من أجل أن تعرف أن الذي يطوي طويته على خبث ! وما كان قال هذا الكالم الخبر بقية سمع
، لذلك تفوضه فيمن تثقأنت و  ضفو   ،يدمرنا ، التفكير هو الذيالتفكيرفإذا فوضت توقف عن  التفويض، عبادة بعدها ويأتي ،بالصبر نفسك عالج لذلك

حرف من هذه الكلمات وال تقولها وأنت  الزم تفهم كل الوكيل ونعم وكافيني حسبيهو  ذكرنا أنك البد أن تحيي الكلمات في قلبك، كونك فوضته وتقول
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في السماوات وما في األرض، له ما  الذي الملكوكلت كامل الصفات مدبر الكون،  نتأ !فعلسي ماذاأن  الحقير الصغير عقلك وتحرك به مكتفيا لست
  !تفويضك بعد كرتف كيف ،فوضتوصف من وكلت و  هذا ،الكاملة الحكمةالقدرة التامة،  ،التامة العزة وصفه ،عليه قادر

أو مريض على الفراش والطبيب يقول ال نعلم  ،أمري هلل فوضأ ،علي سلطة ازدادو  يسار يمين دافعتهو  علي تسلط شر كلها تصرفاته ماميأ جالس واحدمثال 
 ..أفوض أمري هلل! له حل

 بهم والتعلق كالمهم الناس عنك ادفع -5
أعيد نفس الكالم الذي قالته لي،  الغضب،خصوصا وقت  تأثيرال تحتفنكون  ..ك وسأعاقبك وسأفعلغدا سأمنع له قوليلما يعود ولدك  كل قولمثال ت

 . لذلك صد  أذنيك عن الناس
وكذا مواقف كثيرة في اإلصالح ، نسألها لماذا فعلت كذا مع زوجك؟ تقول أنا كنت في جلسة فقالوا لي إذا التزمت الصمت مع زوجك سيحصل لك كذا 

لذلك أفضل أنك من أول الموضوع .. فأخرجت كل شيء بناء على المستقبل األسود الذي صور لها، وليس له أساس في الواقع!( قبل أسودوصفوا لها مست)
 .أخبريها أنك ال تريدين الحديث عن هذا الكالم 

 من يجاورني لو ُقد ر عليك القدر إما ، لكنالشديد الضغط لك يسبب كلههذا   ..فعلك ردة في يتحكم واحد كل كل واحد يريدك أن تمشي على رأيه،
تحزنيني أنك كل )أيضا تتكلم وتتكلم وتقولين مثال  نتأ عليك نمو ليتك ناسال فكما أن ،وعليكم لكم الكالم هذا! وإما ال تتكلم وال كلمة اهلل عن يرضيني

 تَزَوَّجُوا))ي صلى اهلل عليه وسلم يمدح المرأة الولود الودود ويقول النب نقم، لىإ الناس كالم بسبب لتحو   النعم !قل خيرا أو اصمت !!(نوتولدي نتحملي مرة

 ! رأسك على نزلت مصيبة نهأ لبعض رهنصو   المدح هذا 2((األُمَمَ بِكُمُ مُكَاثِرٌ فَإِنِّي الْوَلُودَ الْوَدُودَ

                                                           
 حسن صحيح: رواه أبو داود و قال الشيخ األلباين    
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في تفكيرنا من ! تخرج بولد وبنت من أن تبقى بدون أحد نأ فضلأ ليسأ !وبنت بولد خرجت عمرها خسارة فيقال ،وبنت بولد خرجتو  لقتطُ  ةمرأامثال 
 النساء من كثير ،تصحح نأ البد صورة بنيي ءسي علىكأن بهذه الصورة تأتي األرزاق ، فهم سيء !! من سيتزوجها ومعها ولد !سيربيهم من سيصرف عليهم

 ! أن تحيا حياة طيبة ، من الذي دبرها؟ سببا ، وهو الذي جعله اهللالولد فلم يبق لها من الدنيا إال هذا هذا لها حصل
 سبحان)أنك تقول بعد الصالة  ضد كله وهذاوال نشعر،  بالنقص ووصفه للرب سب   هذا كل! أال نستحي أن نتكلم عن فعله أنه حرام ومسكينة وال تستاهل

 .هؤالء ينفع الخير الذي هو رهقد   الذي !نقص نهاأ فعالهأ عن تتكلم كيفف !؟نقائصلا عن تنزهه الأ (اهلل
 عن خبرأ نهأ تسمع الأ فس ره بما جاءك من الخبر عن اهلل، ،اسراب   شياءاأل ترى التي القاصرة بعينك رهتفس   ال ،ينبغي كما الواقع تفسر نأ البدأنك  المقصود

 .اهلل أفعال به وتفهمه وتفسرتتصوره أن جب ي، هذا الذي الشر عن امتعالي   متكرب جبار عزيز مهيمن مؤمن سالم قدوس نهأ نفسه

 اهلل كتاب في هذا أكثر ما تجدول عنه، اهلل علمه مابيرى  خرآو  اسراب  يرى  نهكأ ريفس   واحد ،الوقائع رفس  ت العلم حسب علىكن ل الصورة نفس رىن كلنا
 .صفاتهو  هؤ سماأ

 ؟ظهرت الحدث هذا في هلل ةوصف اسم كم دعُ  ثم ،شر ةالمجرد بعينك تراه نتأ حدث فيها ،البروج سورةنرى 
 كرذُ  اذلما !يةآ 11 وهي صفات ةعشر ( ، ذو العرش المجيد، فعال لما يريدغفور الودودل، وهو ا ويعيد ئبطش ربك لشديد، يبدإن  ،شهيد ،الحميد العزيز)

هذه األسماء ستعرف  ؟ افهمالنار في المؤمنين نيرمو  عداءهؤالء األترك  اهللوكيف أن أن تتصور الحدث  تريد لك يقال !؟الحدث هذا بعد الصفات هذه كل
 .هي دار السالما إلى الدار التي ذهبوا وانتهت عنهم الهموم ودخلو  إلى الجنة في ألقوا في النار لكنهموسترى أنهم لو في الدنيا  الحدث تفسر

الء ؤ به رادأ اهلل نأ الإ فعلوا ما فعلن الم م مهما بلغوانهأو  حميد عزيزعلى كل شيء قدير وأنه  نهوأ فعالهأ فهمت ذاإ الإ ناآل تفهمها لن حداثاألهذه  كل
 نأ جلأ من الحوتعليه السالم  يونس يدخل لمامثال .. قصة أيوب  يونسقصة  يوسف قصة عليك كررت قدو  ،شر المسألة ظاهر فيكان  لو حتى خيرال

 .الخير حقيقتها لكن شر ترى أنه رةو صال ولأ في ،اهلل عند همقام يرفع
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 قضاء   قضى ذاإف ،شر كل عن المتكبر -اآلية بداية في- الملكوتعالى  سبحانه نهأ وتعلم، باهلل الظن تحسن يجعلكالسم المتكبر  فهمك نأ المقصد
 .-الملك سماب اق  تعل   سماءاأل كل على نحن- خير كل هؤ قضا كان ،الملك

 
 

 .يظلمهم الوتعالى  سبحانه نهأيعني 
 
 

 .سبحانه فيه هتظن ما هذا ،كالمنا موطن هذا
 
 
 
 

 : مورأ ثةثال االسم هذا يف يجتمع نهأ نقول كأننا
 . خلقه يشابه نأ سبحانه متعالي نهأ -2
 . الخلق يشابهوه نأ متعالي: بالعكسو  -1
 .خيرال الإ منه يصدر فال ،وعيب نقص كل عنسبحانه  رفعته :فهومالنهاية في هذا المفي و  -4
 . من جهة أنه متكبر عن الشر، فتجري أقداره كلها على الخير بالربوبية عالقة له االسم هذا هذال

  .الذي َيْكُبر عن ظلم عباده: وقال أبو إسحاق السبيعي

 .تكبَّر عن السوء والسيِّئات، فال يصدر منه إال الخيرات: وقال ميمون بن مهران

 

 :وجماع ذلك أن هذا االسم يدل على
 تـََعالي اهلل عن صفات الخلق. 

 وتـََعظُِّمه سبحانه عن مماثلتهم أو أن يماثلوه . 
  ٍورفعته سبحانه عن كل نقٍص وعيب.  
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 .بالكمال ووصفه نقص كل عن تنزيهه التسبيح
 
 
 

هلل، هل يصلح  يصلحهذا الوصف  ،النقائص عن متعالي مترفع وعيب، يعنييدل على كمال الصفات، متكبر عن كل نقص  ألنه هلل المتكبر اسم يصلح يعني
  ؟يحدث ، لو تكبر ماالذل لىإ يؤدي للنقص وفهمهم ،النقص همسنفأ عن يفهمون العباد يبقى نأ البد ،ال للخلق؟

الكمال له سبحانه في الشر، وعن السوء، وعن الذل، وعن كل نقص، وهذا متضمن  ثبوت : فهو المتكبِّر عن
 .أسمائه وصفاته وأفعاله

وحده الرب وما سواه هو و  ،ألنه وحده الملك وما سواه مملوك :والتكبُّر ال يليق إال به سبحانه
والجمال والعظمة  ووحده المتفرِّد بصفات الكمال ،وما سواه مخلوقوحده وهو الخالق ، مربوب

 .والجالل

في تسبيحه لربه سبحانه في ركوعه وسجوده،  صلى اهلل عليه وسلماهلل كما كان يجمع ذلك رسول 
 .((َواْلِكْبرِيَاِء َواْلَعَظَمةِ  ُسْبَحاَن ِذي اْلَجبَـُروِت َواْلَمَلُكوتِ )): حيث كان يقول

 

 

 

 

فالمنزَّه عن النقائص الذي له الملك والتصرُّف والتدبير والعظمة في أسمائه وصفاته وأفعاله هو وحده المتكبِّر ال 
 .شريك له
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 وتعاىل بحانهس بّرــاملتك

 نأ لك يصلح نذإ ،ناقصة فيك الكمال صفات حتى ،ناقص نكأ نفسك عن وتفهم ،صفاته فيأبدا  نقص ال ،الصفات كامل اهلل نأ فهمت نأ عليك يجب
 وهذا كامل نكأ نفسك في تعتقد يعني تتكبر كونك نتأف ،الكمال صفات له ألن ؛نقص كل عن يترفع هللا لكن ،ال الجواب !؟الكمال لنفسك وترى عتترف  

 .ناقصة الكمال صفات حتى ،فيك صلأ النقص وصفة ناقص نتأ ،صحيح غير نهأل ؛ذميم حقك في وصف
 بهذا بصاي يالذ -نسأل اهلل السالمة، هذا منتشر لكن ال يشخص بصورة صحيحة ةالنفسي مراضاأل من مرض- العظمة بجنون يصاب ممن كثير هذال

 كامل نهأ نفسه يرىفي أول األمر  ،في نهاية األمر عقولهم يفقدون الغالب في منهأل اهلل عند محكمه ما علمأ اهلل !الدين عن يرتد نهأ الغالب في المرض
 المهدييدعون أنه  نهمأأزواجهم  عن يقولون النساء من ثيرك .ةواحد ةمر  تشب ثم ..وأنه ال يقع في الخطأ  عن الكمال،بحث ي !رسوال   د عي أنهيوممكن 
 عالقة هل ليس يكون ممكن وأ اصالح   يكونأن  ممكن، 45 -15 من الشباب مرحلةفي  الغالب في وهو !العظمة جنون باب من هذا هؤ ادعا ،المنتظر

 ..كامال   نفسه يرى فقط بالصالح
 نهأفي  يدخل ذلكل !مقدس معظم حوله من عند يكون نأ ستحقم !للتعظيم مستحق نفسه يرىالبد أن صحابها  هذه مراضاأل ؟الكالم هذا من نريد ماذا

 حوله الناس من ويطلب نفسه ويلمعله مكانة،  الناس عند، بمعنى يصير نلمعا له اسم عن يبحث ،المنتظر المهدي نهأيدخل في  ،الوالية، يدخل في رسول
 . امساند   له يكون الشيطان نأ هذا في العظمى والمصيبة ،معظمينله  خادمين له يكونوا نأ
، واعلم أن من رُد  نفسك عن أن  تستقيم لمامن أول األمر  نتأفه المصائب، هذ مثل النهاية القلب في دخلت ذاإ رالتكب   بذرة نأ لمقصدا ترى نفسك كامال 

ستعجب بنفسك ويحصل لك التكبر،  كمال إلىكمال  في نفسك رأيت لو نكألليكسرهم الذنب ، ببالمستقيمين أن يصابوا في طريقهم بالذنو  رحمة اهلل
 .رأيه فيصائبا  امصائ قائما نفسه نساناإل يرى ،ينبغي كما طلبا للحول والقوةوال ترى  كما ينبغي ترى ذال   وال، ينبغي كما ااستغفار   ترى الولهذا 
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 .الصفات لكما له كبرأ كبير واهلل ،سجدأو  ركعأ ذليل ناأ يقال كأنه
 
 
 
 

 . بالمتكبرين تتصل التي عقوباتيذكر النهاية الكالم  إلى يذكر ثم
 

 .هلل رب العالمينوالحمد 

وأما العبد المخلوق فمقامه العبودية، والخضوع، والذل، واالنكسار، والركوع، والسجود للكبير المتعال،  
 .م ذي الجالليالعظ

ولعلَّ في هـذا سر ا من أسرار ذكر اهلل بالتكبير عند الخفض للركوع والخفض للسجود وذكر كبريائه سبحانه 
 .وعظمته حال الركوع والسجود

 
 

عبادة اهلل : إذا استكبر العبد والسيما عن الغاية التي ُأوِجد ألجلها، وُخِلَق لتحقيقها وهي -والعياذ باهلل- وأما
 .وإفراده وحده بالذلِّ والخضوع واالنكسار؛ فإن اهلل يعاقبه بأعظم العقاب، ويخزيه في الدنيا واآلخرة


