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جعل هللا سبحانو وتعاىل اآلايت واؼبخلوقات كلها تدل على عظمتو سبحانو وتعاىل، فبمعرفة عظمة هللا يزداد العبد يف عبودية ربو, 
جهلوا مقدار هللا سبحانو وتعاىل وعظمتو. وقد دعا هللا اػبلق إىل التفكر يف ـبلوقاتو الدالة على عظمتو, من فالناس إدنا يضلون إذا 

 أرض وظباء, وريح وسحاب, واليت دبعرفتها يزداد يقُت اإلنسان بربو, وتعظم عبوديتو لو, ويستصغر ما يبذلو يف جناب هللا.

 العظمة بين الحقيقة والوهم 
 

 

 هلل رب العاؼبُت، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا دمحم, وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.اغبمد 

 أما بعد:

فاهلل سبحانو وتعاىل قد أرشد الناس إىل اغبق ودؽبم عليو، وفطرىم أيضاً على اؽبدى، وعرف هللا سبحانو وتعاىل بنفسو لعباده 
 ق هللا سبحانو وتعاىل يف عقل اإلنسان وحواسو من أتمل وتدبر يف آايت هللا يف الكون.وذلك بتعريفهم آبايتو، وما خل

وهللا سبحانو وتعاىل قد جعل اآلايت وجعل اؼبخلوقات كلها تدل على عظمتو سبحانو وتعاىل، والناس إدنا يضلون إذا جهلوا 
ب اإلنسان ضعفت العبودية، وإذا عظم هللا سبحانو مقدار هللا سبحانو وتعاىل وعظمتو، وإذا ضعف تعظيم هللا عز وجل يف قل

 وتعاىل يف قلب اإلنسان فإن العبودية حينئذ تعظم.

أعظم البالء يف البشرية ىو اعبهل ابهلل، وأعظم التوفيق واؽبداية ىو العلم ابهلل، فبمقدار ما يف قلبك من تعظيم هللا تًتصبو إىل 
منك لو، ولو عظمت شيئاً حقَتًا؛ وؽبذا ىناك من يعبد الفأر؛ ألنو عظمو، ومن  أقوال وأفعال، وبقدر من تعظم تكون العبودية

 يعبد البقر؛ ألنو عظمها، ومن يعبد الكواكب؛ ألنو عظمها وتوذنها أهنا عظيمة.

نو الصراع يف األرض ىو صراع عظمة حقيقية مع عظمة وذنية، العظمة اغبقيقية ىي عظمة هللا سبحانو وتعاىل؛ وؽبذا هللا سبحا
وتعاىل يعرف نفسو لعباده ببيان أظبائو وصفاتو، ويعرف هللا سبحانو وتعاىل أيضاً نفسو لعباده ابلداللة على ـبلوقاتو الشاىدة على 

عظمتو؛ وؽبذا هللا عز وجل أيمر عبادة كثَتاً ابلتفكر يف السماء، وكيف خلقت, وكيف جعلها هللا عز وجل أطباقاً, وكيف خلق 
وجعلها أيضاً أطباقاً, وكيف خلق هللا عز وجل اإلنسان, وكيف بسط هللا عز وجل األرض ونصب اعببال  هللا عز وجل األرض

وأجرى السحاب والرايح, وكيف يدير هللا عز وجل عجلة ىذه الكائنات, فمنها من عجلتو وحياتو يوم، ومنها من ىو يومان، 
 ومنها من ىو ثالثة، ومنها من عمره أطول من ذلك.

اة واؼبوت شاىدة على عظمة هللا سبحانو وتعاىل الذي يريد ذلك؛ ؽبذا رنب على اؼبؤمن أن يعلم أن هللا سبحانو وتعاىل عجلة اغبي
جعل الصراع اغبقيقي يف األرض بينو وبُت أعدائو ىو مغالبة يف العظمة، عظمة شاىدة هلل جل وعال، وعظمة وذنية سنتلقها 

 اإلنسان يف قلبو إللو يظن أنو إلو.
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نسان يصرف احملبة لشيء يظن أنو ؿببوب لتلك الصفة اليت عظمت لديو، أو سناف من غَت هللا؛ ألنو توىم قدرة وعظمة اإل
 مصطنعة، ويرجو غَت هللا كذلك.

 هللا سبحانو وتعاىل أيمر عبادة ابلتفكر يف ـبلوقاتو، وأتمل آاثر أظبائو وصفاتو يف الكون.

دبقدار العظمة، فمن عّظم عبَد الذي يعظمو، ومن حقر سفو من زنقره، وأعظم بلية ورزية إن الناس يتوجهون بعبادهتم ؼبعبوديهم 
تكون يف قلوب الناس إذا استصغر اإلنسان ربو, وعبد غَته فإن ذلك أعظم البالء وىو أعظم الظلم؛ ؽبذا األنبياء يدعون إىل 

نسان العبودية هلل سبحانو وتعاىل أبن يوحدوا هللا عز وجل ال التوحيد لبيان عظمة هللا عز وجل اغبقيقية، مث بعد ذلك ينشأ من اإل
 شريك لو يف أي معبود.

 

 الغاية من إرسال هللا للرسل هي تعظيم الخالق سبحانه وتعالى 
 

 

والرباىُت أيضاً لبيان هللا سبحانو وتعاىل بعث أنبيائو عليهم الصالة والسالم ليدلوا الناس إىل اغبق ويرشدوىم إليو، وأيتوا ابألدلة 
فاجتالتهم خلقت عبادي حنفاء  ذلك, ولكن الشياطُت زنرفون البشر؛ وؽبذا هللا عز وجل يقول كما يف اغبديث القدسي: )

(، خلقتهم على فطرة، وجعلت يف الشياطُت قدرة للمغالبة واؼبصارعة، فاؼبنتصر حينئذ ىو الغالب، والغلبة هلل والعاقبة  الشياطُت
 للتقوى، والعاقبة ؼبن أتقى, وهللا سبحانو وتعاىل أييت أبنبيائو ورسلو وأدلتو وبراىينو يف األرض.

حىت األشياء اليسَتة، فاإلنسان يبتلى دبرض ويبتلى بسقم؛ ألن هللا عز وجل يريد أن يبُت لو وأييت ابؼبعجزات، وأييت ابآلايت 
 ضعف البشر.

ذبد العظيم الذي تدين لو البشرية أو تدين لو دولة أو فبلكة أو أرض أو قرية ذبده سيداً وجيهاً يف الناس، مث ذبد أن هللا عز وجل 
بغَت ذلك من نكبات الدنيا، وىذه األمور وىذه الشواىد يريد هللا سبحانو وتعاىل أن  يسقطو يف غبظو إما دبوت وإما دبرض وإما

يبُت للناس ضعف أولئك الذين يراىم الناس عظماء ويرون أنفسهم كذلك، ولكن بلية البشر ومصائبهم يف ذلك أهنم سنرجون 
 ند لو وال نظَت يف تلك العظمة. من عظيم وذني إىل عظيم وذني آخر، وهللا سبحانو وتعاىل ىو العظيم وحده ال

 

 خطر الجهل بعظمة هللا 
 

 

ما من شرك يكون يف البشر وكفر إال وىو بسبب اعبهل بعظمة هللا حىت جعلت ىذه العظمة لغَت هللا، هللا جل وعال ينادي 
اَي   يقول هللا سبحانو وتعاىل:البشر وسناطبهم, ويبُت ؽبم أن سبب جهلكم يب وبعباديت؛ أنكم جعلتم مقدار عظميت يف غَتي، 

ًئا ال َأي َُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُو ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َلْن سَنُْلُقوا ُذاَباًب َولَ  اَبُب َشي ْ ُهُم الذُّ ِو اْجَتَمُعوا َلُو َوِإْن َيْسُلب ْ
[، ما ىو السبب يف الوثنية؟ ما ىو السبب يف عبادة األصنام؟ ما ىو 34]اغبج: الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوبُ َيْسَتنِقُذوُه ِمْنُو َضُعَف 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001621&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001621&spid=2102
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 السبب من اػبوف من عظيم وذني؟

صلى هللا  [؛ ؽبذا رسول هللا35]اغبج:َما َقَدرُوا اَّللََّ َحقَّ َقْدرِِه ِإنَّ اَّللََّ َلَقِويٌّ َعزِيزٌ  السبب أنك جهلت هللا فعظمت غَت هللا
عليو وسلم يرشد كثَتاً أصحابو، ويرشد أيضاً الناس إىل بيان مقدار حق هللا سبحانو وتعاىل ومعرفة هللا عز وجل على وجو 

أيب  اغبقيقة, ؼباذا؟ ألنك إذا عرفت هللا على وجو اغبقيقة ضعف يف قلبك غَت هللا سبحانو وتعاىل، وقد جاء يف السنن عند
ه ! ىلكت األموال، منربه فجاءه رجل فقال: اي رسول هللا  أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان على : )جبَت بن مطعم وغَته من حديث داود

(. فهذا عظم غَت هللا عبهلو  وجاع العيال, وضاعت األنفس فاستسِق لنا؛ فإان نستشفع بك على هللا، ونستشفع ابهلل عليك
فالتفت إليو النيب عليو الصالة والسالم فقال لو: وزنكه ! أتدري ما هللا؟  ابهلل، فجعل هللا شفيعاً حملمد؛ ليغيث دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الناس: )

 ذلك الصالة والسالم يسبح، سبحان هللاه ! سبحان هللاه ! سبحان هللاه ! يهلل هللا عز وجل ويسبحو حىت رئي تغَت  فأخذ النيب عليو
ىكذا, يف وجو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقال النيب عليو الصالة والسالم: أتدري ما هللا؟ هللا فوق عرشو، وعرشو فوق ظبواتو، وظبواتو 

 (. وبسط أبصبع بيده بكفو على ىيئة قبة

ة هللا، فأراد أن يدلو كذلك على عظمة هللا سبحانو النيب ملسو هيلع هللا ىلص أراد أن يبُت ؽبذا األعرايب أنك عبأت إيل بسبب جهلك بعظم
 وتعاىل.

، وجاء أيضاً من  أيب ىريرة , وجاء أيضاً من حديث طلبعباس بن عبد اؼب جاء يف اؼبرسل عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من حديث
ألصحابو: ما ىذه؟ قالوا: سحابة قالوا: ومزن قال:   أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأى سحابة سبطر فقال : ) عبد هللا بن مسعود حديث

 (. ومزن، قال: وعنان، قالوا: وعنان، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ما بُت األرض وبُت ظباء الدنيا مسَتة طبسمائة عام

يو الصالة والسالم أن يبُت، ال تظنوا أن الغيث أيتيكم من ىذه اليت بينكم وبينها مئات األمتار، األمر ىو أعظم من أراد النيب عل
 ذلك، وال تظنوا وتعلقوا قلوبكم دبا أييت من غيث من سحاب سبطر.

ها مسَتة طبسمائة عام، وظبك  إن ما بُت األرض والسماء الدنيا مسَتة طبسمائة عام، وإن ما بُت كل ظباء إىل السماء اليت تلي
 كل ظباء مسَتة طبسمائة عام، وإن ما بُت أدىن العرش وأعاله مسَتة طبسمائة عام، وهللا سبحانو وتعاىل مستًو على عرشو.

[، هللا 35]اغبج:َعزِيزٌ  َما َقَدرُوا اَّللََّ َحقَّ َقْدرِِه ِإنَّ اَّللََّ لََقِويٌّ  ضالل البشرية أهنا تعيش يف دائرة ضيقة، وتتوىم أهنا القوية:
سبحانو وتعاىل يعرف نفسو لعباده ببيان آايتو، وبيان ـبلوقاتو، وبيان أيضاً أظبائو وصفاتو، إذا عرفوا هللا ىان عندىم حينئذ ما 

وا هللا عداه؛ وؽبذا إدنا يؤتى البشرية بسبب الوجل، واػبوف، واعبزع، وعدم الصرب، والرىبة، وعبودية غَت هللا؛ بسبب أهنم جهل
 سبحانو وتعاىل.

انظروا إىل الناس يف األرض اليوم اختالف معبوديهم، منهم من يعبد أصناماً أو أحجاراً، ومنهم من يعبد عقلو ووذنو؛ ألنو رأى 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000019&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000019&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000019&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1001066&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003918&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003918&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7013974&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7013974&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7013974&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7013974&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000061&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000057&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000039&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003920&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003920&spid=2102
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أنو دلو بصناعة وحرفة ودراية فاخندع واغًت بو، ومنهم من يعبد البهيمة واغبيوان كحال اؽبندوس, وغَت ذلك الذين يعظمون 
 ر؛ وذلك ألهنم رأوا دائرة معينة من دوائر التعظيم, والكرم عليهم, والغلبة فعبدوىم من دون هللا سبحانو وتعاىل.البق

ومنهم من يعبد الفأر ويقول: ىذه الضعيفة تنخر سداً مث يهد على البشرية ويفرقها؛ ألنو رأى دائرة معينة من العظمة ال يرى 
معظماً فعظم شيئاً من الغيبيات كاعبن وغَت ذلك، ومنهم من يعظم الكواكب, يرى أن سواىا، ومنهم من مل ير من اؼبشاىدات 

ؽبا أتثَتاً من الشمس والقمر وخروجها، وأن ؽبا أثراً يف عجلة الزمان بدقائقو وغبظاتو, من شروق وغروب، فإنو يتوجو إليها 
 ابلعظمة, ؼباذا؟ ألنو يرى أن ؽبا أثراً على البشرية.

ا رأوه ويتيهون يف ذلك، ومنهم من رأى كثرة اؼبعبودين، وكثرة اؼبعظمُت، ىذا يعظم ىذا وىذا يعظم ىذا, جحد ىؤالء يعبدون م
 الكل وأغبد، ومل يؤمن بوجود خالق يف الكون.

 

 من مظاهر عظمة هللا في خلقه 
 

 

أيضاً ربو جل وعال لعباده حىت يعرفوا اؼبقدار، وقد جاء عن هللا سبحانو وتعاىل يعرف نفسو لعباده يف كتابو، ويعرف النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
أترون ما أرى؟ أتسمعون ما أظبع؟ أطت السماء  النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )أن  أيب ذر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء يف اؼبسند من حديث

(، ىذا تعريف من النيب عليو الصالة والسالم ببيان   و ملك ساجد أو راكعوحق لو أن تئط, ما فيها موضع أربعة أصابع إال وفي
كثرة اؼبخلوقُت والعابدين هلل جل وعال, فبا لو علم اإلنسان حاؽبم الستحقر عبوديتو هلل، واستضعف نفسو من جهة قدرتو، وما 

 يرى فبا يؤتيو هللا عز وجل من قدره احتقر حينئذ ذلك.

الة والسالم؛ ألنو علم من هللا ما مل يعلمو غَته، وعلمو هللا عز وجل ابؼبشاىدة ما مل يعلمو غَته، فأسري بو وؽبذا النيب عليو الص
 من اؼبسجد اغبرام إىل اؼبسجد األقصى، مث عرج بو إىل السماء السابعة، فكلمو هللا عز وجل بال حجاب.

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلياًل، ولبكيتم كثَتًا، وؼبا تلذذمت ابلنساء على الفرش،  يقول النيب عليو الصالة والسالم: )
هبذه العظمة؛ وؽبذا من رضبة هللا أن هللا عز وجل ال يظهر (، يعٍت: فبا ترون من انبهار  وػبرجتم إىل الصعدات ذبأرون إىل هللا

عظمتو كلها للبشرية والناس، ؼباذا؟ لضعفهم عن استيعاهبا، وإدنا جعلهم هللا عز وجل يف دائرة ضيقة؛ ؽبذا من الناس من ال يدرك 
 إال موضع قدميو.

ون، ومن الناس من يعيش يف بلدة ودولة، ويرى أن ومن الناس من يعيش يف قرية، ويظن أن الدنيا ىي القرية, وىي فبلكة الك
دولتو ىي أقوى الدول ال يرى غَتىا، ومن الناس من يظن أن اػبليقة كلها ذبتمع يف األرض، وما عدا ذلك ال يوجد خلق؛ ألنو 

لوقاتو، أيمرىم يعيش يف دائرة ضيقة من العلم فظن أن ما عداىا عدم؛ وؽبذا هللا سبحانو وتعاىل يعرف نفسو بعباده بسعة ـب
 ابلتأمل والتفكر.

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000020&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7014745&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7014745&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7006429&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7006429&spid=2102
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ويكفي لعظمة هللا وسعة علم هللا: أن هللا منذ أول غبظة من إرناد البشرية جعل البشرية يف كل يوم ترفع جهالً وتزيد علماً، ومع 
[؛ ليثبت هللا عز وجل 56]اإلسراء: َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِلياًل   ذلك ال ينتهي العلم, وال ينقضي جهل اإلنسان:

لإلنسان أنو مهما بلغ من علم ومعرفة أنو لن يصل إىل حد من النهاية، وأنو إدنا يتقلب من جهل إىل علم، أو من جهل إىل جهل 
 آخر.

 

 من منافع معرفة عظمة هللا سبحانه وتعالى 
 

 

 ربقق لو صبلة من اؼبنافع:ؽبذا وجب على اؼبؤمن أن يعرف قدر هللا، فمن عرف قدر هللا 

  

 اؼبنفعة األوىل: توحيد هللا سبحانو وتعاىل وعدم اإلشراك بو 
 

 

أوؽبا: أن يوحد هللا فال يعبد إال هللا وال سناف وال يرجو وال زنب أحداً يف األرض كحب هللا عز وجل، وإن أحب أحداً فدون 
السبب الذي آاته هللا عز وجل إايه، وما عدا ذلك فال يتعلق إال  ذلك، وإن تعلق أبحٍد غَت هللا عز وجل تعلق لو دبقدار

 ابػبالق سبحانو وتعاىل، فال سناف وال يرجو وال يذل وال يركع إال هلل سبحانو وتعاىل؛ ألنو عرف قدر هللا سبحانو وتعاىل.
 

 اؼبنفعة الثانية: عدم االغًتار ابلعبادة 
 

 

 بعبادة فإنو ال يغًت هبا، ؼباذا؟ ألن هللا عز وجل أعظم.مث اؼبنفعة الثانية: أنو مهما أتى 

لو أن رجالً خر على وجهو منذ أن ولد إىل موتو، الحتقر عبادتو إىل يوم  يف كتابو اؼبسند أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: ) أضبد روى اإلمام
منذ والدتو إىل قيام الساعة يف سبيل هللا، الحتقر ذلك يوم  -يعٍت: جر على وجهو-لو جر  (، وجاء يف رواية: ) القيامة
ناسب ضعف العبودية، ال ضعف العبادة؛ ألن اإلنسان لو إمكان، لكن مقارنة (, ؼباذا؟ ألنو رأى من عظمة هللا ما ال ي القيامة

 بعظمة هللا سبحانو وتعاىل.

كفار قريش عبدوا األصنام, جعلوا فيها وذناً وتعظيماً فلجأوا إليها من دون هللا، خافوىا من دون هللا، ورجوىا من دون هللا، 
ع ذلك سنشى الصنمه !ه ! والسبب أنو غرس يف قلبو وذناً, حىت جاء حىت اإلنسان قد يكون يف فراشو ويلتحف بلحافو وم

حجارة أفضل منها رمينا ىذه، وأخذان   ة نعبد اغبجارة، فإذا وجدانكنا يف اعباىلي أنو قال: ) أيب رجاء من حديث البخاري يف
(، ؼباذا؟ ألنو  ىذه، حىت إذا كان الواحد منا يف فالة أو يف سفر، ومل رند حجراً احتلب شاة على تراب فإذا يبس طاف عليها

 ػبرافة وغَت ذلك.إؽبو ىناك ولو مندوب، وىذا اؼبندوب البد أن ذبده وصانعو أنت، فدخلوا يف وىم من ا

هللا عز وجل خلق اإلنسان وجعلو عابدًا ال معبودًا، اإلنسان البد أن يكون عابدًا، البد أن يكون ذليالً، خلق هللا عز وجل 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000024&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003922&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003922&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003923&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003923&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000751&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003924&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003924&spid=2102
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 اإلنسان ليعبد، اخًت إؽبك إما هللا، وإما غَت هللا، وإما ىواك؟ البد أن تكون عبداً ألحد ىؤالء الثالثة.

ا مل يعبد هللا عز وجل, ومل يعبد أحدًا خارجاً عنو أنو ربرر وليس بصاحب عبودية؟ ال، أنت تعبد كثَت من الناس يظن أنو إذ
ََذ ِإؽَبَُو َىَواهُ   نفسك, أنت تعبد اؽبوى إذا مل تعبد هللا؛ وؽبذا هللا سبحانو وتعاىل يقول: [ , 34]اعباثية: َأفَ َرَأْيَت َمِن ازبَّ

 إؽبك ىو الذي يسَتك.

 غَتك من معظم، تعبده لشيء يف نفسو، فتحول من نفسو إىل نفسك أنت، فعبدت نفسك. أنت حينما تعبد

 وؽبذا هللا سبحانو وتعاىل حينما يدعو الناس إىل عبوديتو يريد أن زنررىم من معبودين:

ء لغَت هللا من عبودية غَت هللا، وعبودية اؽبوى؛ وؽبذا أعظم حرية لإلنسان ىي عبودية هللا جل وعال, والتجرد من بذل شي
 سبحانو وتعاىل.

 

 اؼبنفعة الثالثة: استصغار اإلنسان ما يبذل يف جنب هللا 
 

 

مث أيضاً من أمر اؼبنافع: أن اإلنسان زنتقر ما يبذل يف جنب هللا، يبذل اإلنسان يف جنب هللا إذا عرف عظمة هللا دبقدار اؼبعظم 
إذا كان لديو ىم يف قضية معينة، ويعلم أنو يف سبيلها سيشاك شوكة، تبذل، ؼباذا؟ ألنك تسًتخص النفس للعظيم, اإلنسان 

سار إليو ولو شاكتو شوكو، ولكن إذا كانت حقَتة، ويعلم أنو إذا مشى إليها حافياً ولو على رخام أو على تراب ال يصل إليو 
 أذى ما ذىب إليها؛ ألهنا ؿبتقرة عنده، وليست عظيمة.

ذىب إليو, وإن كان يبعد عنو أمتاراً إذا مل تكن لو قيمة، فلو كان لو قيمة عنده وبينو وبينو فمن حبث عن حذائو ومل رنده ما 
 حجارة وشوك وألواء, فإن عزشنتو تتحمل األذى دبقدار اؼبعظم.

اً وؽبذا الناس يبحثون عن وظائف، أول ما يسأل: كم اؼبرتب؟ إذا جاء اؼبرتب عالياً زاد لذلك اعبهد، وإذا كان يف ذلك عالي
شديداً فإهنم حىت لو كلفوه يف العمل ما ال يطيق, فإنو ينفر من ذلك ؼباذا؟ ألن الغاية عظيمة؛ ألنو يسعى إىل معظم عنده؛ 

ؽبذا من عرف عظمة هللا، رأى أن عبوديتو قليلة لصاحب تلك العظمة سبحانو وتعاىل، وما حصل من بالء واختبار يستصغره 
جعل هللا األنبياء أشد الناس ثبااتً، ؼباذا؟ ألهنم أعلم الناس ابهلل، وعرف هللا عز وجل نفسو  يف جنب هللا سبحانو وتعاىل؛ ؽبذا

إليهم مامل يعرف نفسو لغَتىم, ؼباذا؟ ألهنم يكابدون الدعوة، ويكابدون الرسالة، ورندون من الناس أيضاً أذية، فعرف هللا عز 
 ض وأمواؽبا وإغراءىا.وجل نفسو إليهم فعظم يف قلوهبم, واحتقروا ملوك األر 

يف وؽبذا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عرضت عليو كنوز األرض، وخَت أيضاً بُت اػبلود يف الدنيا وأن يعطى عطاء ملوك الدنيا, أعلى ملك 
 ؾباورة هللا.الدنيا وأن سنلد فيها، يعٍت: شبة خلود ال موت، أو يكون شبة موت، فاختار اؼبوت ولقاء هللا؛ ألنو عرف عظمة هللا و 
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وؽبذا من الناس من زنب البقاء يف الدنيا لدرىم, ؼباذا؟ ألنو جهل هللا وصغر هللا عز وجل يف قلبو دبقدار ذلك الدينار 
والدرىم؛ وؽبذا أعظم ما يسعى اإلنسان إىل ربقيقو أن يعظم هللا يف قلبو، وأعظم بلية وشر لإلنسان أن يشرك مع هللا عز وجل 

ذلك أن يتعدى اإلنسان على هللا ابلسب، أو اللعن، أو الشتم, أو التعدي على ذات هللا، وىذا ما يبلى بو غَته، وأعظم من 
بعض اؼبسلمُت أو كثَت اؼبسلمُت، أنو إذا غضب تعدى على هللا، وما عرف قدر هللا؛ وؽبذا كان سب هللا سبحانو وتعاىل أعظم 

عظموىا بتعظيم هللا؛ ألهنم عظموا هللا، فهؤالء عبدوا هللا فصنعوا ؽبم أصناماً، من الوثنية, ؼباذا؟ ألن الوثنُت عبدوا األصنام و 
وىذا التعظيم يرون أنو فرع عن تعظيم هللا، وىذا ازدرى هللا عز وجل كلو فكان كفره أشد من الوثٍت؛ وؽبذا اجملتمعات اليت 

انو وتعاىل من أن يسب هللا، بل لو أن اإلنسان أغبد ينتشر فيها سب هللا، لو انتشرت فيها عبادة األصنام أىون عند هللا سبح
 أىون كفراً من سب هللا سبحانو وتعاىل, ؼباذا؟

ألن ىذا نفى علمو بوجود خالق، وىذا أثبت خالقو وسبو، نوع من العناد واؼبكابرة والتحدي هلل جل وعال؛ وؽبذا نقول: إن 
شتم وغَت ذلك، وىذا ما يفعلو بعض اؼبنتسبُت لإلسالم لألسف, أشد أنواع الكفر التعدي على ذات هللا عز وجل ابلسب وال

 الذين يصفون هللا عز وجل يف حال غضبهم وحنو ذلك.

وعذر أحدىم أن يقول: إين ال أقصد ىذا أو غَت ذلك، لكن لو سببت والده وقلت: إين ال أقصد ىذا، ىل يقبل منك أو ال؟ 
ة أو يف ؾبلس وقلت: أان غضبت وال أقصد ىذا، ىل يقبل منك أو ال يقبل ال يقبل منك, إذا سببت حاكماً يف وسيلة إعالمي

 منك؟ ال يقبل منك ىذا، ؼباذا؟

ألنك ما عرفت قدر هللا، ولو عرفت قدر هللا ما تفوىت بسب هللا؛ وؽبذا حينما تضعف عظمة هللا سبحانو وتعاىل يف قلب 
لك من قدر هللا عز وجل شيئاً فيسب هللا؛ وؽبذا النيب عليو اإلنسان، تضعف العبودية لديو حىت تتالشى، فال يعرف عند ذ

(، ىذه أمثلة ضرهبا النيب عليو  حُت يسرق وىو مؤمنال يزين الزاين حُت يزين وىو مؤمن، وال يسرق  الصالة والسالم يقول: )
الصالة والسالم, تبُت أن إشنان اإلنسان يضعف حىت يتالشى، أو تبقى منو ذرة يسَتة تثبت لو أصل إشنانو، وأما من يسب هللا 

 عز وجل فال يبقى من إشنانو شيء.

جل وعال، وما يفقده اإلنسان يف سبيل هللا أو يف ىذه الدنيا إذا  وؽبذا علينا أن حنيي عظمة هللا يف قلوبنا، وأن نعرف مقدار هللا
عرف اػبالق ىانت عليو مصيبتو، فإذا أنزل عليك بالء فتقول: إان هلل وإان إليو راجعونه ! يعٍت: أان ومايل وولدي وكل من يف 

أن أيخذان كلنا لكان ذلك إليو؛ وؽبذا أعظم  الدنيا هلل، فإذا أخذ ولدك فتقول: إان هلل وإان إليو راجعونه ! يعٍت: صبيعنا، ولو شاء
 ما يوفق إليو اإلنسان ىو أن يعظم هللا سبحانو وتعاىل.

َلُو ِإنَّ الَِّذيَن   اَي َأي َُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا  ؽبذا هللا عز وجل حينما ضرب اؼبثل ؼبن عبدوا األصنام واألواثن يقول:
ًئا ال َيْستَ  اَبُب َشي ْ ُهُم الذُّ  نِقُذوُه ِمْنُو َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوبُ َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َلْن سَنُْلُقوا ُذاَباًب َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُو َوِإْن َيْسُلب ْ

ل من ذلك، حينما أتيت الذاببة تطَت إىل إانء أحدىم مث تشرب [ إن ىؤالء ال يستطيعون أن سنلقوا ذابابً، بل وما أق34]اغبج:

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7007854&spid=2102
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َضُعَف الطَّاِلُب   أو تستل من طعامو مث تذىب، ىل يستطيع أن سنرج طعامو ويستلو من ىذا اغبشرة الضعيفة؟ ال يستطيع،
َ َلَقِويٌّ َعزِيزٌ َما َقَدرُوا اَّللََّ   [, والعلة يف ىذا ما الذي صَته بعبادة األصنام:34]اغبج: َواْلَمْطُلوبُ    َحقَّ َقْدرِِه ِإنَّ اَّللَّ

 [.35]اغبج:
  

 كيفية التعرف على عظمة هللا 
 

 

 ؽبذا وجب علينا أن حنيي عظمة هللا عز وجل، وكيف تتحقق عظمة هللا يف قلوبنا؟

ذكره هللا عز وجل يف كتابو العظيم، نتعرف إىل أن نتعرف إىل هللا دبا عرف هللا بو نفسو يف كتابو، نتعرف أبظباء هللا وصفاتو، وما 
 هللا دبا جاء يف كالم هللا، يف كالم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من التعريف ابهلل, وآبايت هللا وغَت ذلك من الدالئل والرباىُت.

 وأن نتعرف على هللا ابلنظر إىل ـبلوقات هللا يف ىذا الكون، من السموات واألرض.

[، ويتعرف اإلنسان على هللا دبقدار ما رنهل يف 32]الذارايت: َويف َأنُفِسُكْم َأَفال تُ ْبِصُرونَ   ظر إىل نفسوويتعرف ابلن
اؼبادايت، جبهلو وخفاء العلم عنو، من يعلم ىذه اؼبعلومات؟ من ركب يف ىذا الكون ذلك النظام السبيب اؼبنتظم الذي ال سنرج 

 و، وىذا ما يعطي اإلنسان قوة وإشناانً واعتماداً وتوكالً على هللا سبحانو وتعاىل.عن سببيتو أحد، دقة وإحكام يف صنع
 

 بيان عظمة هللا في إمهال من آذاه 
 

 

وىنا مسألة مهمة جدًا وىي: أن اإلنسان إذا عرف قدر هللا جل وعال ازدرى نفسو، وعرف كثَتاً من اغبكم اليت ألجلها هللا 
 أو ال ينفيو أو ال رنازيو أو غَت ذلك من تصرفات هللا عز وجل يف الكون. سبحانو وتعاىل ال يعاقبو

فبعض الناس يقول: إن هللا سبحانو وتعاىل يسبو فالن، ويلعنو فالن، ويستهزئ بو فالن، ويقطع مصحفو وكتابو فالن، مث ال 
 ل: ؼباذا ال ينتصر هللا عز وجل لنفسو؟يعاقب هللا عز وجل فالانً وال ينتصر لنفسو؟ه ! وبعضهم يدفعو ذلك إىل اإلغباد، يقو 

إن اإلنسان ؼبا جهل عظمة هللا وظن أنو كنفسو؛ إذا عوقب فإنو ينتصر لنفسو، فحينما يؤذيو حقَت أو جاىل أو غَت ذلك يقوم 
 أبذيتو لينتقم لنفسو، وأعطيكم مثااًل على ىذا:

توجو إليك بسبة وقال: اي كذاه ! ووصفك بوصف لو وجدت طفالً صغَتاً عمره ثالث سنوات, وأنت خارج من منزلك، مث 
حيوان أو غَت ذلك، ىل تنتقم منو بضربو؟ ال, ردبا تعطيو حلوى، ؼباذا؟ ألنك ترى نفسك أعظم من أن تضع عقلك وأنت 

إنسان يف ىذا الصيب الصغَت، لكن إذا سبك رجل عمره عشرون أو ثالثون فهنا األمر سنتلف؛ ألهنا بدأت الندية، وبدأ 
 صار، وترى أنك إذا مل تنتصر لنفسك فقد ازدريت نفسك.االنت



10 
 

اإلنسان فيما يصيبو مثالً يف الدنيا من ألواء أو شدائد كأن أتتيو مثالً بقة بعوضة وتلدغو مث تطَت، ىل الرجل جبسمو وكربايئو 
 يقوم إليها ويقتلها، أم يرى أهنا ال تستحق منو ىذا، إن وجدىا قريبة وإال تركها.

دنلة وردبا النملة تقول: إين أتيت إليو ولدغتو وىو مل يشعر هبذا، ىل يقوم مثالً بتتبعها خبطها أو حنو ذلك؟ يرى أن  وأتيت إليو
 نفسو أكرب من ىذا، وردبا ىي عند نفسها ابلنسبة لإلنسان تقول: فعلت فيو ومل ينتصر لنفسو؟ ترى أهنا آذتو ومل ينتصر منها.

ل ال تضره أذية أحد, وال يتأذى أبحد, من أحسن فلنفسو ومن أساء فعليها، إن سببت هللا فإن هللا سبحانو وتعاىل، هللا عز وج
 هللا عز وجل ال يبلغو ضر.

(, إن سببت هللا فاهلل عز وجل لن ينتقم  اي عبادي لن تبلغوا ضري فتضروين ؽبذا هللا عز وجل يقول كما يف اغبديث القدسي: )
منك؛ ألنو مل يتأمل منك أو يتأَذ منك؛ وؽبذا إذا كان اإلنسان ال ينتصر لنفسو من بعوضة فأنت ودنياك كلها ال تساوي عند هللا 

سبحانو وتعاىل ومل ينتقم هللا عز وجل منك فهي إمهال ال غَت، فلم تؤذ هللا حىت ينتصر هللا جناح بعوضة، فإذا تعديت على هللا 
 عز وجل منك، وينزل عليك العقوبة الفورية.

 

 آثار إدراك عظمة هللا تعالى 
 

 

 ؽبذا دبقدار معرفة اإلنسان لعظمة هللا يرزق اليقُت، ودبقدار ضعف عظمة هللا يف قلب اإلنسان يضعف.

ِميُع الَبِصَتُ   ويظن أن هللا كحال اإلنسان وكحال البشر، وهللا عز وجل يقول: [، 22]الشورى: لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَّ
ومن عظم هللا عبد هللا حق عبادتو، فأدى العبادة كما يريد هللا، مث أيضاً أداىا يف حال السر كما يؤديها يف حال العالنية، يف قيام 

، إذا أغلق اببو وال يراه أحد، تعبد هلل كأنو يف صباعة اؼبسلمُت، وكأنو أمام الناس، ؼباذا؟ ألن هللا عز وجل عظم عنده الليل
 فاحتقر نفسو؛ ألن العظمة مألت.

منها أيضاً: أن يبتعد عن الذنوب واؼبعاصي، حىت لو خال بنفسو, ؼباذا؟ ألن الرقيب ىو هللا، إذا ضعفت عظمة هللا عز وجل يف 
قلب اإلنسان وخال بنفسو وقع يف احملرمات، ورأى أن الناس ال يرونو يف أكل اؼبال اغبرام, ؼباذا؟ ألنو ال يراه أحد وال يوجد 

 ينما ضعفت عظمة هللا قلبو.دليل وبرىان عليو؛ وذلك ح

إذا رأى أن الناس ال يرونو يف نزوة أو نظرة أو غريزة, أو مطعم حرام تناول ذلك وأخذه, ؼباذا؟ ألنو من جهة اغبقيقة عظم 
حٍد اؼبخلوقُت وما عظم هللا سبحانو وتعاىل؛ وؽبذا الذي يعظم هللا جل وعال يقوم بعبادة هللا يف حال السر ويف حال العالنية على 

 سواء.

وؽبذا علينا أن نعظم هللا عز وجل حق تعظيمو، وأن نعرف هللا سبحانو وتعاىل حق معرفتو ابألسباب اليت عرفنا هللا عز وجل هبا؛ 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001763&spid=2102
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 حىت نصل إىل معرفتو على وجو اغبقيقة.

ال ينتكس على اغبق الذي ىو  ومن أيضاً اؼبنافع يف أمر تعظيم هللا سبحانو وتعاىل: أن اإلنسان إذا نزل بو بالء, أو نزل بو كرب
فيو، بعض الناس يظن أن هللا عز وجل إذا جعلو من أىل اغبق, أو من أىل اػبَت, أو من أىل الوالية أو أىل الطاعة, ال بد أن 

يسلم لو الدنيا، فال يلحقو أذى وال يلحقو شيء، وىذا جهل ابهلل سبحانو وتعاىل وسنتو الكونية، فاهلل سبحانو وتعاىل يعطي 
اإلنسان دينو ويوفقو إىل اػبَت، ولكن قد ينزل هللا عز وجل بو شيئاً من البالء، فإذا نزل بو البالء صاحب العظمة هلل ال ينتكس 

 ويثبت على طريقو، ؼباذا؟ ألنو يعلم أن ىذا البالء من هللا.

ر، أو يغًت بكثرة الناس, كان وأما ضعيف اإلشنان ومن ضعفت عظمة هللا عز وجل يف قلبو فإنو ينتكس ويبحث عن طريق آخ
اليوم معو آالف الناس، مث وجد الناس التفتوا ىنا ذىب مع أولئك, ؼباذا؟ ألنو من جهة اغبقيقة يتبع الكثرة ما يتبع عظمة هللا، 

َراِىيَم َكاَن ِإنَّ ِإب ْ   ومن عظم هللا عز وجل يف قلبو كان مع هللا ولو كان واحدًا؛ وؽبذا هللا سبحانو وتعاىل يقول عن إبراىيم:
[، يعٍت: أمة وحده، ما ربملو األمم من تعظيم هللا أوجده هللا عز وجل يف قلب خليلو إبراىيم عليو الصالة 231]النحل: أُمَّةً 

والسالم, فما ضره أقبل الناس عليو أم أدبروا؛ ألن اغبقيقة وقطب الرحى والثبات وجد يف قلبو، فأوجد لديو ثقاًل, فال يضطر 
 لناس عنو.لذىاب ا

أسأل هللا عز وجل أن رنعلٍت وإايكم فبن عرف هللا حق معرفتو، وقدره حق تقديره، وعبده حق عبوديتو، وأسألو سبحانو وتعاىل 
أن رنعلنا من أىل اؽبدى والتقى والعفاف والغٌت، وأسألو جل وعال أن رنعلنا ىداة مهتدين, غَت ضالُت وال مضلُت، وأن يعيذان 

 منها وما بطن.من الفنت ما ظهر 

 
 

 نصيحة للنساء 
 

 

وىنا رسالة أوجهها إىل األخوات الفضلياته ! هللا سبحانو وتعاىل كرم اؼبرأة ودؽبا إىل الصراط اؼبستقيم، وجعل ؽبا قدوات 
صاغبات، بُت ؽبا أحكام البيت, وأحكام الشريعة، وبُت ؽبا مكائد النفوس، ومكائد أىل األىواء والشبهات والشهوات يف 

يف اجملتمعات ىي اؼبكيدة ابؼبرأة، اؼبكيدة اؼبوجو إليها، وذلك لعقيدهتا وعفافها وفطرهتا، إضالؽبا، وأعظم مكيدة يف زماننا تراد 
وحجاهبا وسًتىا، كل ىذه األشياء اؼبتنوعة تغزى هبا اؼبرأة لتنحرف عن طريقها ومنهجها، ؼباذا يهتم هبا, ؼباذا؟ ألهنا إن وقع فيها 

من ذلك أن تتأثر اؼبرأة, وىذا ملموس، فت أثَت النساء على الرجال أكثر من  التأثَت أتثر الرجل، ولكن إذا أتثر الرجل ال يلزم
أتثَت الرجال على النساء، فإذا امتثلت اؼبرأة ما أمرىا هللا عز وجل بو من حجاهبا وعفافها وسًتىا واستقامتها ودينها وعدم 

 وثبتو، وكان ؾبتمعاً متماسكاً على اغبق واؽبدى.اختالطها ابلرجال, ىداىا هللا سبحانو وتعاىل, وىدى هللا عز وجل اجملتمع 
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أسأل هللا عز وجل أن يسًت أخواتنا, وأن يثبتهن على اغبق، وأن يهديهن إليو، وأن يعيذىن من الفنت ما ظهر منها وما بطن، وأن 
 يكفيهن شر خصومهن وأعدائهن، إنو ويل ذلك القادر عليو, وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا دمحم.

 

 

 


