
 

 
 
 
 
 
 

 القوي المتين
 

يءهي عكس الضعف ،وهي الطاقة وكل ش واليوم سنبدأ مع اسم هللا القوي المتين،وإذا سألنا ما هي القوة؟  
ال  وتستحق التعلق،مثال هللا القوي،وصفة القوة هي صفة مدحومن يعطي القوة لألشياء ة طاقة معينة،حتى الطعام به طاق هفي الدنيا ل

وشباكها في ت خيوط العنكبوت،وهللا وصف بيت العنكبو بهمثل المشركين الذين يتعلقون بما يش حبل ضعيف ألني سأقع أستطيع أن أتعلق
.بقلوبنا لغير هللا لذلك العلم عن هللا يجعلنا نزيل أي تعلق ةيقعون ولكنهم يتعلقون بها مرة ثانية وثالثهم القرآن بأوهن البيوت ،ومع أن  

:في القرآن وجاء ذكر اسم هللا ال القوي في عدة مواضع  
﴾الشورى١٩يََشاُء َوهَُو اْلقَِويُّ اْلعَِزيُز ﴿ هُ لَِطيٌف بِِعبَاِدِه يَْرُزُق َمن  -١ ﴿-اللَـّ  

ومنه الرزق  بهم ويأتيهم بالخير بألطف األسباب هللا اللطيف بعباده،يلطف هللا الحسنى وانتهت بإسمين، وهذه اآلية بدأت باسم من أسماء
ضعف  وعزة ،وليس عن يرزقهم عن قوة  المعين،وهو﴿َوهَُو اْلقَِويُّ اْلعَِزيُز﴾ به،ويعطيه من يشاء وبالوقت والرزق هو كل ما ينتفع

وإنما  ال نسيء استخدامها مع الناس العزة والقوة،لما يعطينا هللا  اوأثر هذا على سلوكنا،أننله  فال مانع لما أراد هللا وال غالباحتياج. أو 

 نعاملهم باللطف.

هُ أَلَْغِلبَنَّ أَنَا َوُرسُِلي -٢ هَ قَِويٌّ َعِزيٌز ﴿ ﴿َكتََب اللَـّ ﴾المجادلة٢١إِنَّ اللَـّ  
هُ﴾أي أن هذا شيء لن نتمسك  وهذا يعطينا األمل واألمان،وأن بأن هللا ودينه ورسله لهم الغلبة يتغير ،بمعنى يجب أن نؤمن ﴿َكتََب اللَـّ
حَمةَ  َكتََب َربُّكُم َعلى ﴿:كما في اآلية بوعد هللا حتى لو طال الزمن.   ﴾األنعام٥٤﴿نَفِسِه الرَّ

هَ قَِويٌّ َعِزيزٌ  فهو شيء ثابت ولن يتغير.  مع األعداء، وفيها الغلبة عليهم. وفي هذه اآلية القوي العزيز جاءت﴾٢١﴿ ﴿إِنَّ اللَـّ

 ﴾هود٦٦﴿ إِنَّ َربََّك هَُو القَِويُّ العَزيزُ  ﴿ -٣

 وال عزيز؟ ويقدر لهم األرزاق لتصلحهم،وكيف يربي من هو ليس بقوي وهنا جاء ذكر اسم هللا الرب،أي المربي ،فهو الذي يربي عباده
 هللا القوي ليس بضعيف وال عاجز وال واهن، عكس الضعف والوهن والعجز،أي وسنذكر المعنى اللغوي للقوي،والقوة هي 

 ناقص. في فترة من فترات حياته ألنه ير هللا،فاالنسان مهما قوي سيعتريه الضعف والعجزغوالعجز والوهن والضعف وصوفات ل

 عن غير هللا،وهذا معنى ال إاله إال هللا. ونحن إن أردنا القوة الحقيقية يجب أن ننفيها

ثم نذهب للدكتور  كثيرا ،ونتعرض للشمس( (super foodاج للقوة والطاقة فنأخذ الفيتامينات أو ماتسمى بسوبر فود )أحيانا نقول أننا نحتو

 ،لماذا؟ويقول لنا أننا لدينا نقص بالفيتامينات

 اعتمدنا ووثقنا أننا يجعل هذه األشياء ال تؤثر فينا ووثقنا بها فخذلنا وخسرنا،وهذا الذي ألننا تعلقنا بهذه األشياء السوبر فود

يريد أن  ستختلف،ألن هللا المعاملة بالنسبة له يعلم عن هللالمن طاقة لهم،ولكن بالنسبة  ال يعرفون هللا ومعاملة هللا هي ستكون بها.بالنسبة للذين

 قلوبنا يجب أال تتعلق بها،كما في نحن نأخذها من باب األخذ باألسباب،ولكن،هللا هو الذي يعطي القوة لألشياء إن شاءويعلمنا أال نتعلق بغيره.

 المتوكلين ،فال يتعلق قلبه بها. كان يأخذ بكل األسباب وكان كذلك أعظم سيرة النبي صلوات ربي وسالمه عليه

 أنفيه عن غير هللا،ألن فقط هللا هوالذي يعطي القوة. إذن إيماني بهذا االسم يحتم علي أن

 نه ليس ا ذكرنا عكس القوي لغة من القوة كذلك ولكن كما ولكن تكون ثابتة ،وبها الصالبة والتماسك والمعنى اللغوي للمتين من القوة كذلك

والتماسك والثبات في المواقف  على هللا القوي المتين ليعطيني الصالبة وكي أكون قوية ومتينة يجب أن أعتمديضعف من العمر أو المرض.

 الءات.واالبت

منه،فتوجد مبالغة في  هللا،فرحمته ال أعلى منها،كرمه ال أعلى نهايتها ،بمعنى أن ال أعلى من صفات ي صفاتهألمتين هو البالغ ل ومعنى ثان 

أن نحصيها،ولكنها تزيدنا شوقا  حسنى وبلغت من الحسن غايته،فال أجمل منها.ومهما تكلمنا عنها مستحيل الصفات ،لذلك أسماء هللا

الجنة برؤية هللا.تخيلي أنك ترين هللا  ينشغلون عن هذا الشرف والتكريم فإنهم هللا أعظم النعيم في الجنة،ولما يعط هللا أهلها ؤيته،لذلك رؤيةلر

 ﴾القيامة٢٣َربَِِّها نَاِظَرةٌ ﴿﴾ إِلَى ٢٢﴿ُوُجوهٌ يَْوَمِئٍذ نَّاِضَرةٌ ﴿ برؤية هللا الجنة ،كما أن الدنيا ال تطيب إال بذكرهللا،كذلك الجنة ال تطيب إال في

يتعلقون  يعرفون هللا حقيقة فإنهم اسم هللا القوي المتين يحبه الناس،ولكن ألنهم ال وطبيعة الفطرة البشرية أنها تحب القوي،لذلك

كاَن  قَالباِطُل إِنَّ الباِطلَ هللا تذهب كل المتعلقات والباطل:﴿َوقُل جاَء الَحقُّ َوَزهَ  وهو  أوأناس أقوياء،ولكن أول ما يأتي الحق بأشياء

 ﴾اإلسراء.٨١﴿ َزهوقًا

 القوي المتين،وسنبدأ بالقوي: سنذكر المعنى الشرعي السم هللا و

 تتخلف عنه بحال من األحوال،وال بر من قوته،وقوته تامة ومطلقة والكأ أي التام القوة المطلقة،فال توجد قوة-١

 

 خلق ضعيفا ثم يبلغ األشد ثم يرجع ضعيفا،فمراحل حياته فيها ،قوة وفيها ضعف، لحظة من اللحظات.عكس االنسان

 ... إال هللاوال حافظ فال رزاق وال رحيم  عن غير هللا،ألن التوحيد هو نفي وإثبات ونحن كي نثبت هلل الصفة يجب أن ننفيها

 ك ال،ألننا إن لم نضع هذا الضابطيقول ل اسمه ال،مثال إن فكرت أن )س( سيرزقك وكأن بقلبك حارس يحرسه دائما

 األصنام الحسية كذلك المعنوية كحب لماذا الناس تعبد األصنام؟وال نقصد فقطوعلى قلوبنا،فستكون لدينا متعلقات كثيرة...

 نتنفك عنه ،عكسنا نح أو من يذهب للسحرة العتقاده أن لديهم القوة...وهللا هو القوي بذاته ،وقوته تامة ومطلقة وال المال



 ألنني تعلقت فقط بالقوي حقيقة،وهذا يعني أن كالطعام مثال.ولما أعرف هللا القوي هذا يعطيني القوة يقوينا ءنحتاج لشي

 في المشاكل واالبتالءات . لدي ركن شديد أركن إليه بأي وقت من األوقات

كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن  ﴿أحد يؤثر عليه،وهو الحي ال يموت : وال قصور على مر الدهور،فال ي نقص وال ضعفأقوي الذي ال يعتريه هو ال -٢

ْكَراِم ﴿ ﴾ َويَْبقَى َوْجهُ َربِِّكَ ٢٦﴿  ﴾الرحمان٢٧ذُو اْلَجََلِل َواإْلِ

وال . ﴾البقرة٢٥٥﴿اَل تَأُْخذُهُ ِسَنةٌ َواَلنَْوٌم ﴿ال يغلبونه: وال تأحذه سنة وال نوم،حتى السنة والنوم وهو القوي الذي ال يغلبه غالب  -٣

 ﴿إِنََّما أَْمُرهُ ِإذَا أََرادَ َشْيئًا أَن:أمرا يشاء،وال راد لقضائه،وإذا أراد من يشاء،يرزق من وال يمنعه مانع،يعز ويذل األعداء،فال شيء يغلبه

 ﴾ياسين٨٢يَقُوَل لَهُ كُن فَيَكُوُن ﴿

في  وال نعاتب وال نطالب،نكون مسالمين نعارض وال نجادل أراد هللا ،لذلك ال يحصل إال ما ال لنهاية في ا مهما يعمل االنسان ويتكلمو
 بشيء يعود ن نخسر طاقتنا فيهم،بدل أن نوظفهانح يحصل إال ما أراد هللا،وكذلك مهما عارضنا وجادلنا فلن بيوتنا،ألننا المجتمع وفي

ونتذلل لهم،ولما  الزوج، األبناء،وال نسأل الناس مع الناس،أو في البيت مع مشكلة نسأل هللا القوي،مثال؟ وماذا نفعل .بالمنفعةعلينا 
يرده أي  والفتن ،وهللا هو القوي وال واالبتالءات أو حتى في األمراض للقوة في تعاملنا مع الناس وألننا نحتاج القوي سيقوينا نسأل هللا

 شيء.

أَفََمن هَُو قائٌِم َعلى كُِلِّ  ﴿يصاب بالعجز وال يحتاج ألحد أن يعينه،والحياة كلها قائمة عليه: على كل شيء،والوالقائم القوي بمعنى القادر  -٤

 ﴾الرعد٣٣﴿ نَفٍس بِما َكَسبَت

  ﴾الروم٢٥﴿ َواأْلَْرُض بِأَْمِرهِ  ﴿َوِمْن آيَاتِِه أَن تَقُوَم السََّماءُ و

ك من قوة ذل تعمليه هللا أعانك عليه،وكل قلبك،وحتى ما كسبت أنت لم والمالئكة،والبشر وعليك،وحركات هللا قائم على السماء واألرض
 من ملكه شيء. كل مسألته وال ينقص ذلك لهم،وأعطى س الوقت الستجابيمل ولو كل الناس سألوه بنف يضعف،وال وال

أو من الجبابرة من  فأي شيء قوي مثل الجبال وقويت.وهذا عليت أي تتصاغر كل قوة أمامه مهما هو القوي المتناهي في القوة-٥

 رأيت ناس أقوياء في حياتك الجبابرة واألقوياء.لذلك إن من تسكت عن الحق هو خوفها قوتهم أمام هللا،وما يجعل الناس تتصاغر الناس

 . عليك،سواء زوج أو أم الزوج،كيف تعاملينهم ؟اسألي هللا القوي عليك،أو متسلطين مسيطرين

المثل  إذا سألناهم مثَل عمل معين،وهلل يسمعون كَلمنا أحيانا الخدم ال فعله النافذ أمره،مثَل نحن في المنزل هللا القوي القادر علي إتمام -٦

 التي يريدها.ةاألعلى هو قوي بإتمام فعله)كن فيكون( بأي وقت شاء ،وبالطريق

 ﴾البروج١٣يُْبِدُئ َويُِعيدُ ﴿ ﴾ إِنَّهُ هُوَ ١٢لََشِديدٌ ﴿هو القوي في بطشه وعقابه،﴿إِنَّ بَْطَش َربَِِّك  -٧

كما ذكرنا في سورة  والذي ال يتأثر،وورد ذكر هذا االسم أن المعنى هو القوي الثابت المتماسك وبالنسبة السم هللا المتين ذكرنا

نَس إاِلَّ ِليَْعبُدُوِن ﴿ الذاريات:﴿ ْزٍق َوَما أُِريدُ أَن يُْطِعُموِن ﴿﴾َما أُرِ ٥٦َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ ن ِرِّ ِة  ﴾٥٧يدُ ِمْنُهم ِمِّ اُق ذُو اْلقُوَّ زَّ هَ هَُو الرَّ إنَّ اللّـَ

  ﴾٥٨اْلَمتِيُن ﴿

﴾وهي أن هللا هو الرزاق ذوالقوةالمتين،والمتين هنا ٥٨﴿ اآلية نعبده،،حتى العبادة هي لمنفعتنا،ثم ذكر ي أن هللا ال يريد منا شيئا إال أنأ
أو عيون  فال أعنقد بأن رزقي سينفذ بسب الحسد قضائه راد ال يعجزه شيء وال يغلبه غالب،وال يرد شديد القوة،والقوي الذي أي

هللا سيحدث وال مانع  ولم يعجبنا األمر ،فإن ما أراده الناس ال تريد ذلك.لذلك نسلم لقضائه ألن مهما عارضنا لو الناس،هللا سيرزقني حتى
 له.

 حتى وإن لم تعجبنا،ونؤمن أن القوة نؤمن بالقضاء والقدر وأحكام هللا ونستسلم لها هللا القوي المتين هذا يجعلنالما نعرف و

 

 هللا ،والذليل هو من أذله ال من نصرهإك ال منصور جعله كذلك ،وكذل فقط هلل،وحتى لما نأكل هذا األكل ينفعنا ألن هللا

هِ  ﴿هللا لينصرنا: هللا،فال نعتمد إال على ن بَْعِدِه َوَعلَى اللّـَ هُ فَََل َغاِلَب لَكُْم َوإِن يَْخذُْلكُْم فََمن ذَا الَِّذي يَنُصُركُم ِمِّ  إِن يَنُصْركُُم اللّـَ

 فهو هللا ألنها لن تأتي بالنصر،وإنما إن توكلت على واطلبي النصر منه وال تعتمدين على األسباب. ﴾آل عمران١٦٠﴿ فَْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُونَ 

 هللا؟ المؤمن. ومن هو المتوكل على.سيفعل لك األسباب 

ةَ  ﴿ هَ َشِديدُ اْلعَذَابِ  َولَْو يََرى الَِّذيَن َظلَُموا إِْذ يََرْوَن اْلعَذَاَب أَنَّ اْلقُوَّ ِه َجِميعًا َوأَنَّ اللّـَ  ﴾البقرة١٦٥﴿ ِللّـَ

وفي هذا  بأعيننا. ءهذا االختبار وسنرى كل شي اإليمان باهلل في الدنيا،ألن في اآلخرة ينتهي هذه االية تبين كيف أننا اختبارنا فيوفي 

ولكن وقت امتحانهم  هللا شديد العذاب،وسيرون هذا بأعينهم ألنهم سيكتشفون أن القوة هلل جميعا،وأن اليوم يتحسر الكافرون،لماذا؟

وعذابه فَل نستهين بمحارم هللا ،م.لذلك هللا يخبرنا بذلك كي بالدنيا نجزم بقوة هللاوال فائدة من تصديقهم لهذه الحقيقة بهذا اليو انتهى

 والذنوب والمعاصي.



وتخافينه ألنه قوي بعذابه.والكفار  فأنت تحبينه ألنه القوي وترجينه ألنه الرزاق واسم هللا القوي يعطينا شعور الخوف والمحبة والرجاء

كما ذكرنا أن هللا قوي،ولكن هل  هللا يأتيهم بااليات والدالئل عليها واهد قوة هللا ودالئل قدرته،مع أنش عميت بصائرهم في الدنيا عن رؤية

 عليها،والشواهد هي: أنك ال ترين بعينك ولكن هناك أشياء تدل ال، ولكن هناك شواهد،وهذ ا هو اإليمان لقوة هللا؟ ننظر بأعيننا

إنَّ هللِ )عليه وسلم يقول وصفاته،والرسول صلى هللا ألوليائه،وكما نعلم هللا جعلنا نتعبده بأسمائه ألنبيائه وتأييده نصره من شواهد قوة هللا -١

 في حياتك،مثال إن أحسست بالضعف،ال تقولين وكل اسم من أسماء هللا يغنيك ويعالج فجوة،تسعةً وتسعيَن اسًما َمن أَحصاها دَخَل الجنَّةَ(

ْجعَى ﴿ )س( و)ص( وإنما سألجأ ل لذلك ،تذهبين للجبار أوتحتاجين لمن يجبر قلبك على طول﴾أي ترجعين إلى هللا القوي،٨﴿إِنَّ إِلَى َربَِِّك الرُّ

 اسم من أسمائه يقوينا،وكما جاء في الحديث: هللا أعطانا نقاط ضعف لنتقوى به،وكل

ِ مَن المؤمنِ ) عيِف ، وفي كل ٍّ خيٌر ، احِرص على ما ينفعَُك ، المؤمُن القويُّ خيٌر وأحبُّ إلى اَّللَّ ِ وال تعِجز   الضَّ  .(واستِِعن باَّللَّ

بمعرفة هللا،لما أعرف هللا بأسمائه وصفاته،مثال هو الرزاق  هنا القوة بمعنى قوة القلب ،وكيف يقوى القلب؟ بالمؤمن القوي؟ وما المقصود 

وماذا ؟كيفدائما قلقة ،محتارة ،مثال إن لم أجد وظيفة.. وصفاته ،كيف سأكون؟ ،هو الجبار ،هو الحافظ ...ولما ال أعرفه بأسمائه

وهذا كله يؤدي للضعف ألنني ال أعرف الرزاق،وال أعرف ؟...ولمن سأذهب؟سأفعل وماذا؟وكيف سأعيش  .و..و،أو ال مال لدي أقلق؟أفعل.

قويا كذلك.وهناك سبب ثاني لضعف القلب والبدن  فإن بدنه يصير المجيب..ومن كان قوي اإليمان والقلب الجبار والكريم والرحيم والقريب

 في سورة هود: الجواب  وكيف نتغلب على ضعف القلب والبدن؟،الذنوب،والمعاصي وهو

تِكُم  يُرِسِل السَّماَء َعلَيكُم ِمدراًرا َويَِزدكُم ﴿َويا قَوِم استَغِفروا َربَّكُم ثُمَّ توبوا إِلَيهِ  ًة إِلى قُوَّ  ﴾٥٢..﴿قُوَّ

بدني،بدل هذا  ألقوي الشراب الفَلني أو الطعام الفَلني القلب والبدن ،مثَل لما يضعف بدني وآخذ باالستغفار والتوبة ألن االستغفار يقوي

 هناكالقلب قوي معه البدن ف يومتى ما قوية السابقة.د لدينا في اآلوموج وأرجع إلي هللا،وسيقوى بدني،والدليل كله أداوم على االستغفار

للمسلمين بسبب  تؤدي للضعف ما حدث في غزوة أحد من هزيمة ومثال آخر على أن الذنوب والمعاصى.عَلقة بينهما فَل أفصل بينهما

بداية المعركة بسبب  صيبوا بالهزيمة فيأوفي غزوة حنين كذلك ذنبا ومعصية. صلى هللا عليه وسلم،وهذا يعتبر مخالفتهم ألوامر النبي

 نراه اآلن أن أسباب هزيمة األمة :ما وهذا  لكثرة عددهم.إصابتهم بالعجب 

 العجب. -٢عدم اتباع أوامر هللا والرسول وأولي األمر. -١

يحسونها ألن كل واحد منهم  ا،ولكن العلماءرال نحس بها كثيوأسباب النهضة هي اإليمان باهلل ،واالستغفار من الذنوب.ونحن احتمال 

يقول  في دابتي وامرأتي،بمعنى هو بدل ما حياته،كما يقول أحدهم:إني أعرف ذنبي تغير في أن شيئا ماأوال بأول فيعرف  يحاسب نفسه

 والضعف استغفري هللا. في القرآن .لذلك متى ما أحسست بالوهن كيف حصل لي هذا ؟يستغفر،وهذا سر من األسرار المكشوفة

 ﴾يونس٦٣﴿ ﴿الَّذيَن آَمنوا َوكانوا يَتَّقونَ ألوليائه،ومن هم أولياء هللا؟ألنبيائه وتأييده  من شواهد قوة هللا نصره-١ ونكمل 

 نقول هذا من قوة هللا ،أنهم انتصروا.وبالنسبة لنصرة هللا ماذا نقول؟ ولما نرى انتصار المؤمنين في أي مكان

 ذلك القرآن،كما جاء في سورة هود: لرسله،خير شاهد على

ا جاَء أَمُرنا -١ ينا صاِلًحا َوالَّذيَن آَمنوا﴿فَلَمِّ  ﴾٦٦﴿ هَُو القَِويُّ العَزيزُ  َمعَهُ بَِرحَمٍة ِمنِّا َوِمن ِخزيِ يَوِمِئٍذ إِنَّ َربَّكَ  نَجَّ

كان شامل،لكن فقط  ية قوم ثمود لما جاءهم العذابهللا،وهنا باآل وهنا ذكر اسم هللا القوي،لماذا؟ليبين أن نصرة األنبياء وقوتهم من قوة

وهذا يدل علي كمال هللا ،قوة هللا  تنتهي قوته إال وأن الكل وكل شيء  وهذا يبين قوة هللا نجاهم هللا مع صالح ، آمنوا مع صالحالذين 

ينا صاِلًحا َوالَّذيَن آَمنوا َمعَهُ ﴾  كل شيء له حكمة معينة.﴿أن و،ونقص غير هللا  إيمانهم باهلل. وما سبب نجاتهم؟نَجَّ

 قويا ولكن ال عزة له،أو فقوته عن عزة.ألن هناك من يكون ،يغالبها أحد ﴾ربك قوي وقوته ال القَِويُّ العَزيزُ  إِنَّ َربََّك هُوَ  ﴿

 وال مانع لقوته وال غالب لها ،وهذا يبين عزة هللا. فَل يستطيع فرض قوته.وهلل المثل األعلى قوي قوي ولكن ال مكانة له

هَ لَقَِويٌّ َعِزيٌز ﴿ َولَيَنُصَرنَّ  ﴿-٢ هُ َمن َينُصُرهُ إِنَّ اللَـّ  ﴾الحج٤٠اللَـّ

 

ألن  أنني لما أنصره أنه لضعفه طبعا ال،هو قوي عزيز،وال أعتقد لنصرنا؟ ينصره،ولكن هل هللا محتاج وهنا يذكر لنا أن هللا ينصر من
منه  وال يحتاجنا،ولكن هذا فضل ومنة دينه ة قادر على نصرباتباع دينه وأوامره،والعمل الصالح.وهللا النصر للضعفاء.وكيف أنصر هللا؟

 على ماذا؟ بحرب ،فالنصر يكون إن نصرته سينصرني.ولكننا لسنا أن يعطينا الفرصة لننصره،ومع أن نصري هلل ال شيء،ولكن

 بحرب مع : أنا 

 أو األعداء ممن حولي. -٣نفسي األمارة بالسوء. -٢الشيطان. -١

 



هَ لَقَِويٌّ َعِزيٌز﴾أي ال يحتاج ﴿مع الكفار وبالحرب. النصر فقط يكونلذلك ال نعتقد أن  لنصرنا،هو قوي عزيز.وهو قادر على أن يعطينا  إِنَّ اللّـَ

الخاصة عندما يعطون  أصحاب االحتياجات ونأخذ األجر،مثل الفرصة لنعبده ونعمل العمل الصالح شيء بدون أسباب،ولكنه يعطينا كل

 ويستلمون الراتب.تخيلي نحن أسوأ من هؤالء فنحن عمل الكثير ولكن كي يوظفونهم يستطيعون المجتمع،معروف أنهم الفي  فرص للعمل

 الفرصة فضَل منه. عاجزين وال نستطيع عمل شيء،ولكن هللا يعطينا

هَ قَِويٌّ َعِزيٌز ﴿ ﴿-٣ هُ أَلَْغِلبَنَّ أَنَا َوُرسُِلي إِنَّ اللَـّ  ﴾٢١َكتََب اللَـّ
هُ َكتَبَ )  هللا ينصر رسله ومن اتبعهم. المسلمين والرسل،ولكن بالنهاية بنصر هللا،صحيح أن الكفار يعادون أي ال يأتينا أي شك(  اللّـَ

 ظلمهم،ولكنه في  مع أننا نرى الظالمين يزيدون وانتقامه من المجرمين،ويجب أن نؤمن بهذا، ومن شواهد قوة هللا كذلك إهالكه للظالمين-٤

بقوم فرعون وثمود.ومن قوة هللا فعل  اختبار إليماننا .والظالم مهما كبر فهناك حد لظلمه،وهللا يحل بهم أنواعا من العقوبات،مثال على ذلك ما

لن تستطيعين التحكم بنفسك  أحد موظفينك يظلمون،إذا أنت إنسانه عادلة أنه ال يعاقبهم نفس الوقت،تخيلي يحصل موقف أمامك وترين مثال

ألن لديه القدرة والسلطة.ولكن هللا ال  خطأ مثال يتفاعل بنفس الوقت يرأى أ سلطة إن بنفس الوقت،أو إنسان قوي وذو وستنتقمين منه

مالك نفسه وهذا دليل تبقوة ،وال ي غضبيأن يعطيهم مهلة،عكس من يتفاعل و العذاب،وهذا يحتاج لقوة الوقت ويؤخر عنهم يؤاخذهم بنفس

 وة.ق ضعف وليس دليل

 هللا القوي كم من الناس تنسب هلل الجارح،لن تستحملينها وستتأثرين بكالمها، أو من تراك دائما وكلما تراك تضايقك بالكالم

أن يَُكِذَِّبني ،أما  له ينبِغي وما وكذَّبَنيأَْن يشتَُمنِي  لَهُ  ينبِغي وما ؛ آدمَ  ابنُ  شتََمنِي)كما جاء في الحديث القدسي: والشريك  والولد النقص

ا تكذيبُهُ إيَّاَي ،فقولُهُ : ليس يُِعيدُنِي كما  وأنا هللاُ األحدُ الصمدُ لم أِلدُ ولَْم أُولَدُ ،شتُْمهُ إيَّاَي فقولُهُ : إِنَّ ِلي ولدًا  ولَْم يَكُْن لِي كُفًُوا أَحدٌ ،وأمَّ

 ْن إعادَتِه.وليَس أوُل الخلِق بأهوَن علَيَّ مِ  بدَأَِني ،

ِ  منَ  يسمعُهُ  أذًى على أصَبرُ  أحدَ وحديث آخر:)ال  ولدًا َوهَو يرزقُهم ويعافيهم(. لَهُ  يجعلون اَللَّ

َواستَغِفروا َربَّكُم ثُمَّ توبوا إِلَيِه إِنَّ  ﴿ويحبه،كما جاء في سورة هود: هو يفرح إن تاب هذا العبد ويغفر له ذنوبه ومع هذا هللا يمهلهم،بالعكس

النبي القوة،ويرد عليهم:﴿فََذِكِّْر فََما  كان دائما يعطي النبي ويطعنون به،هللا  ﴾وفي القرآن نرى لما الكفار كانوا يسبون٩٠بِّي َرحيٌم َودودٌ﴿رَ 

 ﴾القلم٤﴿َوإِنََّك لَعَلَى ُخلٍُق َعِظيٍم ﴿ و ﴾الطور٢٩أَنَت بِنِْعَمِت َربَِِّك بَِكاِهٍن َواَل َمْجنُوٍن ﴿

قادر علي إهَلك  من كَلم الناس.وكما ذكرنا يجب أن نؤمن أنه ونتحسس يعطينا القوة ويجعلنا ال نتأثره ستعلقنا باهلل فإنكذلك نحن إن 

 القوة الحقيقية.ي الملك القوي ،وهذه ه يمهلهم ألنه الظالمين ولكنه

لمساعدين  نحن مثَل كلما كبر البيت نحتاج بما فيهما وال يعجزه شيء، واألرض بأمره وحفظه لهما ومن شواهد قوته قيام السماوات-٥

 ساعة. ٢٤هناك باحترافية وعلى مدار ال  أكبر،كما في الحرم المكي كيف أن التنظيف تنظيف مثَل،وكذلك لجهد أكثر ليعينوننا على

نسان له حدود،وإن اإل لقوته وقدرته،عكس ال حدودومن كائنات،هللا يدبرهم، السماء واألرض وما فيهما وهلل المثل األعلى على كبر

 ودود كريم قوي،وكذلك: قائم علي كل شيء وهو رحيم ،هللا تعاليمثَلللمشاعر بالكثير من المسئوليات فإن الوقت لديه قام

تَقُوَم السََّماُء وال يتعب من حفظهما .﴿َوِمْن آيَاتِِه أَن  ﴾البقرة٢٥٥﴿ َواَل يَئُودُهُ ِحْفظُُهَما ﴿َوِسَع كُْرِسيُّهُ السََّماَواِت َواأْلَْرضَ 

 .بأمر هللاا بمعنى كل شيء يحصل فيهم ﴾الروم٢٥﴿ بِأَْمِرهِ  َواأْلَْرضُ 

هُ لَِطيٌف بِِعبَاِدِه يَْرُزُق َمن يََشاءُ  أن الرزق بيده يؤتيه ومن شواهد قوة هللا كذلك -٦   ﴾الشورى١٩َوهَُو اْلقَِويُّ اْلعَِزيُز ﴿ من يشاء:﴿اللّـَ

هُ لَِطيٌف بِعِ  آخر،ويعطي أختك  بك ولك،والرزق يأتيك بلطف ،فاليوم يعطيك كذا وغدا شيئا كل شيء باللطف،فهو لطيف بَاِدِه﴾أي يعطي﴿اللّـَ

كله من لطف هللا،أو  وأفهمه،وهذا صرت أتدبر القرآن بعد كم سنة هللا فتح علي واآلن ...وتسمعين مثَل من تقول الحمدهللمختلفشيئا 

يوسف عليه السَلم هللا .وأنا ال ،هذا كله رزق من هللا ل لماذا )س( عندهاولذلك ال أقالمناسب له. هو الوقت الزوج أو الولد،ويكون يرزقها

 .سنة ٤٠أعطي النبوة حين بلغ ال صلوات ربي وسَلمه عليه الوزارة بعد سنوات،والنبي سلمه

إن منع الرزق عنك فَل أحد  يستطيع منعه أن يرزقك،وكذلك ته أن ال أحد﴾قوي عزيز ،ومن قو١٩يَْرُزُق َمن يَشَاُء َوهَُو الْقَِويُّ اْلعَِزيُز ﴿) ٠

 مرتبط بالقوة. أعطيت وال معطي لما منعت(.وهذا جدا مهم أن نفهم أن الرزق اللهم المانع لما٠لذلك في الدعاء )إعطاءه لك يستطيع

نَس إاِلَّ  و ْزقٍ ﴾ َما ٥٦ِليَْعبُدُوِن ﴿ ﴿َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ ن ِرِّ ِة اْلَمتِيُن ٥٧َوَما أُِريدُ أَن يُْطِعُموِن ﴿ أُِريدُ ِمْنُهم ِمِّ اُق ذُو الْقُوَّ زَّ هَ هَُو الرَّ ﴾إِنَّ اللَـّ
 ﴾الذاريات٥٨﴿

أو دفع الضر وال قوة  وال حول للعبد في جلب النفعفيغير رأيه، ال أحد يؤثر عليه وهو الرزاق ذو القوة المتين ،أيه ،هللا يريد منا أن نعبد

 ممكن . شيء أنك تتعلقين بالقوة ليقويك،فتحسين أنه ال مستحيل،وكل إال باهلل،لذلك السرالمكشوف الموجود هو

بجنتيه وظن أنه  صاحب الجنتين والذي اغتر سورة الكهف عن أن الرزق بيده يؤتيه من يشاء،كما جاء في ذكرنا من شواهد قوة هللاو
 ينتابنا شعور بأننا من عملنا وبعد أن تتجمل الحديقة بالورود بزراعة مثال الورد في حديقتنا لما نقوم بأنفسنا ا،وكذلك نحنمهو زرعه

 قاَل ما أَظُنُّ أَن تَبيدَ هـِذهِ  َودََخَل َجنَّتَهُ َوهَُو ظاِلٌم ِلنَفِسِه﴾وماذا قال؟﴿ حين دخل جنتيه ،كيف دخلها؟﴿ هذه الحديقة،كما صاحب الجنتين
بأن كل شيء بمشيئة هللا  وهنا يكون االختبار وهو بأن أقول تمتلكينه،بيتك مثال أي شيء والجنة هي مثال على  ﴾الكهف٣٥﴿ أَبَدًا

هِ  ﴿:وقوته ةَ إاِلِّ بِاللَـّ هُ ال قُوَّ   ﴾الكهف٣٩﴿ َولَوال إِذ دََخلَت َجنَّتََك قُلَت ما شاَء اللَـّ

 وال توجد العزيمة. القوة،وأحيانا توجد القوة وال توجد ألن أحيانا تكون عندي المشيئة

ِه ﴿ ﴿:منه إال إلى هللاى مفر وال ملجأ للعبد وال منج ومن مشاهد قوة هللا أنه ال -٧ وا إِلَى اللَـّ  ﴾الذاريات٥٠فَِفرُّ



لدي إال أن أفر إلى هللا،ونحن  أنجو من عذابه وسخطه وال وسيلة فأهرب،فأنا أخاف من هللا وأريد أن والفرار هو لما أخاف من الشيء
ْجعَى ﴿ شيء نخاف منه نفر منه،إال كل  ﴾العلق٨هللا نخاف منه ولكن نفر إليه،لماذا؟ألنه القوي،﴿إِنَّ إِلَى َربَِِّك الرُّ

 :ال منجى وال ملجأ لهم إال إليه،كما جاء في سورة األنفال أن الناس مهما أوتوا من قوة ومن شواهد قوة هللا كما ذكرنا

 ﴾٥٩﴿ إِنَُّهم ال يُعِجزونَ  ﴿َوال يَحَسبَنَّ الَّذيَن َكفَروا َسبَقوا--١

 يعجزون هللا. عذاب هللا ونجوا منه،ألنهم ال أي ال يعتقد الكفار أنهم فروا من

هِ  ﴿--٢ بِيٍن ﴿ أُولَـئِكَ لَهُ ِمن دُونِِه أَْوِليَاُء  فَلَْيَس بُِمْعِجٍز فِي اأْلَْرِض َولَْيسَ  َوَمن الَّ يُِجْب دَاِعَي اللَـّ  ﴾األحقاف٣٢فِي َضاَلٍل مُّ

سوِل إِذا :فيه مصلحتهم،كما جاء في اآلية يستجيبون،وهللا يدعوهم لما أي أن هللا يدعوهم ولكنهم ال ِه َوِللرَّ ﴿يا أَيَُّها الَّذيَن آَمنُوا استَجيبواِللَـّ

هَ يَحولُ  دَعاكُم ِلما  األنفال ﴾٢٤﴿ رِء َوقَلبِهِ بَيَن المَ  يُحييكُم َواعلَموا أَنَّ اللَـّ

خير لك .فال تهملينها  لمحة من هللا فيها هي  القرآن،أو أحد يدعوك وينصحك يأتيك داع أن تصدقي،أو اقرئي أي لما يأتي داعي هللا ،مثال
 مواالته. يستطيعوأين سيذهب،فال أحد  يجب داعي هللا فهو ال يعجز األرض ،ومن ال

سورة طه حين  وال يتأثر بشيء،وسنربط هذا االسم مع تعطي الشعور بأكثر من القوة فهوثابت المتين والمتين ذكرنا أن هللا هو القويوكما 

َويَِسِّرلي  ﴾٢٥﴿ اشَرح لي َصدري قاَل َرِبِّ  ﴿ ثم دعى موسى ربه ﴾٢٤﴿ ﴿اذَهب إِلى فِرَعوَن إِنَّهُ َطغىلفرعون: أمر هللا موسى أن يذهب
يستجيب للدعاء إن كان للخير.لذلك ال تبخلين  وهذا يبين أن هللا القوي المتين ﴾إلي آخر الدعاء٢٧﴿ لِساني ِمن َواحلُل عُقدَةً  ﴾٢٦﴿ أَمري

 وهللا إن كان لصالحك سيسهلعلى نفسك بالدعاء،

تَغيثوَن َربَّكُم إِذ تَس ﴿لما رأي النبي والصحابة أن الكفارعددهم باآلالف وهم بالمئات،واستغاثوا هللا: لك ذلك ،ومثال على ذلك غزوة بدر
هُ إاِلِّ بُشرى َوِلتَطَمئِنَّ بِِه قُلوبُكُم َوَما النَّصرُ ﴾٩﴿ بِأَلٍف ِمَن الَمالئَِكِة ُمرِدفينَ  فَاستَجاَب لَكُم أَنِّي ُمِمدُّكُم هَ  َوما َجعَلَهُ اللَـّ ِه إِنَّ اللَـّ  إاِلِّ ِمن ِعنِد اللَـّ

 ﴾األنفال١٠﴿ َعزيٌز َحكيمٌ 

بالمالئكة  كما فعل مع المؤمنين وأمدهم،تستغيثينه وتطلبين المدد منه المتين،هللا سيستجيب لك لما ؤمنين باهلل القويوهذا يبين أنك لما ت
 كلما كانت االستجابة أكبر. ال يوجد أي حل ثان لديهم،وكلما كانت االستغاثة أكثر هي دعاء مركز ،بمعنى أنهم وليس جنود،واالستغاثة

أن ما أراده هللا سيقع وال مفر منه.وهللا هو الكامل فال يسأل عما  لما يريد،وفعال صيغة مبالغة بمعنى فعال ومن شواهد قوة هللا أنه-٨

ا يَفعَلُ  ﴿:يسألهم وأموالهم،وفقط هللا هو الذي وسيسألون عما فعلوا بأعمارهم عكس البشر ناقصين وأفعالهم ناقصة يفعل َوهُم  ال يُسأَُل َعمِّ

 ﴾األنبياء٢٣يُسأَلوَن ﴿

 حياتنا؟ نمر بها في  كيف نطبقه في األقدار التي أووما أثر هذا علي حياتنا؟ألنه فعال لما يريد. وهو القوي المتين فال أحد يسأله

كل ما يريدونه  فيهم نقص وعيوب لذلك ليس ما يريده هللا سيقع ألنه خير،وألن هللا هو الكامل،عكس البشر بأننا مهما عملنا وقلنا فإن-١

نقص وال عيب  مع أنه بالنسبة له شيءعادي ولكنك أنت ترينه خطأ.وهلل المثل األعلى ال يعتريه ابنك ليس كل ما يريده يفعله يحصل،مثال
 حضورك للدرس اليوم ألن هللا أراد ذلك. ألن هللا أراد له الوجود،مثال جوديحصل،وأي شيء مو وكل ما يريده

وإنما ألن هللا أراد ؟ولماذا؟كيف  نرى االزدحام في الطريق ،ال أقول فهي وقعت بأمر هللا وإرادته،مثال كل األ حداث التي تجري في العالمو-٢

ذهب المنصب لغيرهم في يوم واحد،فال نقول ألن هناك من كاد  ثم وظيفتهم مثال من كانوا رؤساء  ووقع بأمره،أو من يرفعهم هللا في ذلك

كل من  مثال  القوي المتين،يعز ويذل ويعطي ويمنع، هذا ما أراده هللا وهو الفعال لما يريد ما نقولنذكر الناس ونحلل األمور وإن لهم،أي ال

حصل بأمره،هذا هو اإليمان  هذه أفعال هللا وهو القوي المتين وكل شيء لم أحصل عليها،فال أقول لماذا،وإنما معي حصلوا على عطية وأنا

الحياة أن نأخذ  من شخص ال تعرفينه،لذلك جدا مهم في  لم تسلم على؟؟ أو أحيانا يأتيك شيء ثال )س(ال أرى إال هللا ،فال أقول لماذا م بأنني

نفسي حتى ال  وأستفيد منه وال أضيعه على تأخذينه وتتقبلينه ألنه من هللا أي أي شيء يأتيك من الناس األعراف ﴾١٩٩﴿ُخِذ العَفَو﴿العفو

 عمل أي شيء،وكل ما وصل إليك بي كذا...الناس ال قوة لديهم وال يستطيعون الناس عملوا وهؤالء فعلوا أظن ظن السوء.وأقول

الناس على مزاجنا،ونقول  جدا مهم نعرفه كي ال نفسر أفعال بقوة هللا،لذلك اسم هللا القوي المتين فهو بقوة هللا،وما منعت منه كذلك

 والناس عموما ال تملك نفعا وال ضرا. لي كاختبار ألؤمن بأنها قوة هللا وة،)س( هذه جاءتوأعطيها الق )س( قصدت هذا الفعل معي مثَل

 يوسوس لنا؟ أو يصده شيء.مثَل هناك من يقول لماذا إبليس وهللا فعال لما يريد ولن يوقفه

قوي وما  أو حتى الجبابرة ،إنما هللا ول منهمساحر أو للحساد ونقال أقول لماذا؟وكذلك ال نعطي القوة ألحد مثل ألنها إرادة هللا ليختبرنا،فَل

 .فيه وهو لمصلحتنا كذلك وهو اختبار لنا وهلل حكمة حدث هو إرادة هللا

له كل شيء،كما  فعال لما يريد،فهو يفعل ما يشاء،واليمانع وال يغالب بل قهر كل شيء ودان هد قوته أنهاذكرنا أن هللا القوي من شووكما 

هُ الَّذي َخلََق السَّماواِت َواألَرَض في ِستَِّة أَيِّاٍم ثُمَّ استَوى َعلَى العَرِش يُغِشي اللَّيَل ال ﴿جاء في سورة األعراف نَّهاَر يَطلُبُهُ َحثيثًا إِنَّ َربَّكُُم اللّـَ

راٍت بِأَمِرِه أاَل لَهُ الَخلقُ  هُ رَ  َوالشَّمَس َوالقََمَر َوالنُّجوَم ُمَسخَّ  ﴾٥٤﴿ بُّ العالَمينَ َواألَمُر تَباَرَك اللّـَ

 كما جاء في سورة المؤمنون: مع الخلق،وهللا خلقنا ولم يتركنا همَل هللا خلق وما دام خلق فإن األمر يأتي

﴾أي ال ألحد ٥٤َواألَمُر﴿ لقُ ﴿أال لَهُ الخَ  ﴾بمعنى أن المخلوق يؤمر كما العبد،١١٥﴿أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاكُْم َعبَثًا َوأَنَّكُْم إِلَْينَا اَل تُْرَجعُوَن ﴿

والشمس التي تشرق وتغرب والقمركله بأمر هللا،مثَل كذلك  ى هللا إليها،والنملحغيره،وكل المخلوقات لها دور في الحياة،مثَل النحل أو

اإلنسان أعطاه هللا  مسيرين،إالنريد إجازة.وهم مثال  بدوره ولم يشتكوا مثَل ويقولون أال تشرق،والنمل والنحل كل يقوم الشمس ال تستطيع



وهللا يقول في الحديث  أخرىالمشكلة أننا نود عمل أشياء  كي نركز على عبادتنا هلل،ولكن االختياروهللا سخر لنا كل هذه المخلوقات

ْغ لعبادتي أمألْ صدَرك ِغنًى)القدسي: مألت صدرك شغَل ،مثَل  م أسدَّ فَقَرَك(ول شُغًَل  وأسدَّ فقَرك وإن لَم تفعَْل مألُت صدَرك يا ابَن آدَم تفرَّ

يكون  بمعنى أنه يحس دائما بالفقر.العبادة هي أن أحس بأنني عبد هلل ،وكيف بالبيت واألبناء والزوج ،ولم أسد فقرك دائما مشغولين

 العبد؟

المطلوب مني،فإنني  تي هلل على الوجهواألوامر.وأؤمن بأن أقداري خير لي،ومتى ما قمت بعبودي ال كلمة له فقط سمعنا وأطعنا،في األقدار

 له القوانين،وهلل المثل األعلي الكون كله ووضع األمر لي كمن يؤسس شيئا ويضع ﴾هللا خلقني٥٤َواألَمُر﴿ سأحس بالراحة.﴿أال لَهُ الَخلقُ 

هُ َربُّ العالَمينَ  ﴿تَباَرَك  وكيف يعامل عباده،لذلك وبية هي أفعال هللا﴾والخلق واألمرمن ربوبية هللا،والرب خلق هللا وكل فيه مأمور.﴿تَباَرَك اللّـَ

هُ َربُّ العالَمينَ   ﴾أي كبر وعظم خيره ،والبركة أنه هو الرب. اللّـَ

نَس إاِلَّ ِليَْعبُدُوِن ﴿ ﴿:وهللا يقول في سورة الذاريات بالراحة.﴿أاَل لَهُ سنحس  ﴾معناه أننا إذا قمنا بوظيفة العبادة فإننا٥٦َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ

هُ َربُّ العالَمينَ  تباَرَك  ﴾كمن يؤسس مؤسسة ويضع القوانين لها،وهلل المثل األعلى خلق الكون وكذلك األمر.﴿٥٤﴿ الَخلُق َواألَمُر تباَرَك اللّـَ

هُ َربُّ العالَمينَ  هُ﴾أي كبر وعظم خيره،وكماتباَرَك  ربوبية هللا،وهي أفعال هللا وكيف يعامل عباده.﴿ ﴾والخلق واألمر من اللّـَ أن الخيرة  اللّـَ

 فيما أمره هللا.والبركة أنه هو الرب. فيما اختاره هللا،كذلك الخيرة والبركة

ْحَمٍة فَََل ُمْمِسَك لََها ﴿لما يريد،ونذهب لسورة فاطر:  على أن هللا فعالالتي تدل يات لآلاونعود  هُ ِللنَّاِس ِمن رَّ ا يَفْتَحِ اللّـَ يُْمِسْك  َوَما مَّ

تركضين وراء الناس،أو تطلبين منهم شيئا،أو أن يعملون لك عمَل،ألن  هذه االية تجعلك ال ﴾٢ُمْرِسَل لَهُ ِمن بَْعِدِه َوهَُو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ﴿ فَََل 

أحيانا وال توجد إال سيارة  جلةفهي بأمر هللا،ونرى هذا كثيرا أنك تكونين مستع بيد هللا.حتى اإلشارة المرورية حين تفتح وتطفيء كل شيء

الخضراء،وكل هذا  طويل من السيارات ولكنك تلحقين علي اإلشارة ال تلحقين وتصير اإلشارة حمراء،وأحيانا طابور واحدة أمامك ومع هذا

ي أسرع من الذي كان طويَل انته ولن أصل ،بالعكس هذا الطابور الذي رأيته حتى لو أرى طابورفَل أقول مستحيل لنحسن الظن باهلل،فمثَل

 هوأمورنا هو هللا،وكذلك في الجمعية تذهبين للكاونتر الذي  يسير ن وأن مالظن باهلل ، سيارتين،وكله كما ذكرنا اختبار لنا لنحسن به فقط

رنا ككما ذ هذا الذي عليه طابور من الناس،وكل ترين نفسك تتأخرين أكثر من الكاونتر منك أنك ستنتهين أسرع،ولكن ازدحاما ظنا قل أ

أو  صباحا ٣أحيانا حين يأتينا اتصال ولنقل الساعة  دائما نسيء الظن ،كما يحدث اختبار إليماننا هل نحسن الظن باهلل؟وألننا بتفكيرنا

وال  ابالخطأ.وكل هذا تربية من هللا لنا كي نحسن تفكيرن سيئا قد حصل،بعد ذلك نكتشف أنه اتصال الفجر ،على طول نخاف ونظن أن شيئا

كي نوسع مداركنا ونؤمن باهلل  جدا مهم أن نتعلم عن أسماء هللا ألننا نأخذ تجارب الناس بتفكيرنا،لذلك نسيء الظن،ولماذا نسيء الظن؟

 وليس باألسباب.

ْحَمٍة فَََل ُمْمِسَك لََها هُ ِللنَّاِس ِمن رَّ ا يَْفتَحِ اللّـَ قوي متين،وهو القادر على ذلك..﴿َما  أن هللا ﴾بمعنى أن فقط هللا الذي يفتح وهذا ليبين ٢﴿ ﴿مَّ

أحد أن يفتحه لك،فَل تقولين )س( أو  مسك شيئا فَل يستطيعأأي أن هللا إن  ﴾٢يُْمِسْك فَََل ُمْرِسَل لَهُ ِمن بَْعِدِه َوهَُو اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم ﴿

لقد تعبت  إعداد الطعام،ويأتي زوجك ويشكرك ويقول لك ،أي ال أركض وراء الناس.مثَل أحيانا ترين أنك لم تتعبي نفسك كثيرافي )ص(

 عا هذا ليس ألنه يقدر أو ال يقدرولكنه ال يرى هذا الشيء.ولماذا حدث هذا؟طب اتتعبين كثيرأحيانا كثيرا في إعداده،والعكس 

حيانا ألك كل ما هو مغلق.،أو  فقط آمني باهلل القوي المتين وهو الذي سيفتح مشكلتنا أننا ندقق دائما على هذه األمور،أنت تعبك،وهذه

أو أحيانا تكتبين شيء ويذهب بالخطأ  رسالة نصية وتكتبينها ثم تنسين إرسالها،مع أن هناك من ينتظر هذه الرسالة منك تريدين إرسال

حكمة في ذلك،عكسنا نحن إرادتنا  حصل وله ﴾ قوي عزيز ما أراده  اْلَحِكيمُ َوهَُو اْلعَِزيزُ  ﴿ ،وكل هذا ليبين قوة هللا.ثمال تقصدينهم  ألناس

 فهو لحكمة . األهواء وال توجد بها حكمة.وهللا حين يمسك حكمهات

هُ َربُّكُم فَاعبُدوهُ أَفََل تَذَكَّر  ﴿يُدَبُِِّر األَمَر ما ِمن َشفيعٍ إاِلِّ ِمن بَعِد إِذنِِه ذِلكُمُ  وفي سورة يونس: أي أن الشفاعة بيد هللا،ومن يشفع  ﴾٣وَن﴿اللّـَ

قراراتك،وكذلك  أنك ضعيفة وأن أي شيء يوثر عليك وعلى يشفع بإذن من هللا.ولما تؤمنين بأن هللا قوي متين،ماذا تكتشفين؟ فهو

 الناس،وهذه كله من شواهد قوة هللا.

غير هللا وتنسبينها ب ا معنى ال إاله إال هللا،أي تنفين التعلقتكتشفين نقصك ونقص غير هللا،وهذ ولما تعرفين أسماء هللا وتعرفين كماله

 وإيمان العبد باسم هللا القوي المتين يثمرفيه:هلل.

خل لي بها،أنا فقط د فهو مثل الثمرة ،والثمرة أنا الاالنكسار بين يدي هللا والخضوع له،ويثمر هنا بمعنى سلوك العبد تحت ظل هذا االسم،  -١

يجب أن أتعلم باستمرار عن أسماء  كذلك السلوك لن يأتي بدون االهتمام بمعنى أنني وأهيء لها الماء والمناخ المناسبعلي أن أهتم 

فهو يأتي باللطف.وذكرنا أننا لما نعرف هللا  وإنما بعد فترة وسأحس بالتغيير بعد ذلك أجني الثمر واحتمال لن أجنيه في نفس الوقت هللا،كي

في وقت المرض،ولو نالحظ أن االنسان  لدينا الشعور بالخضوع واالنكسار والخوف،وعادة متى نحس نحن بهذا الشعور؟القوي المتين ،يولد 

هذا كي ال نغتر بأنفسنا.وكذلك  الفيروسات والتي ال ترى إال بالعين المجردة،ومن شيء بسيط يصبح طريح الفراش،وكل  يمرض من أصغر

﴿َوُخِلَق  كل هذا ليبين لنا هللا ضعفنا،؟و لماذا مرضنا من أبسط شيءا،قط ،إنما نسأل أنفسنأساس علمي ف ال نتعامل مع المرض على
نَسانُ   ﴾النساء٢٨﴿ َضِعيفًا اْْلِ

ذكرنا لما نعرف هللا القوي المتين.وهناك  فقط وقت المرض،وهذا يأتي كما أن نكون عليه دائما وليس وشعور االنكسار والضعف هذا يجب

 وهو الذنوب. نسانمصدر ثان لضعف اال

 

 يجعلنا نلجأ إليه وحده)ال من قوته وعقابه،وخوفنا هذا لما نعرف أنه القوي المتين نخاف وتعالى،كيف؟ وكذلك يولد خوفا منه سبحانه -٢

ِه  ﴿وهللا،ألن ال أحد ينجينا إال ه الوحيد الذي نفر منه إليه هوو ملجأ وال منجى منك إال إليك( وا إِلَى اللّـَ بِيٌن  إِنِِّي لَكُمفَِفرُّ ْنهُ نَِذيٌر مُّ ِمِّ

 الذاريات ﴾٥٠﴿



فقط يتوكل على  ال يكون معلق بهم،قلبي األخذ باألسباب ولكن قلبي بالدواء أو الدكتور،آخذهم من باب وحسن توكل عليه:فَل أثق-٣

وكثير من الناس لم يذهبوا،هذا فيه إساءة ظن  أن هناك فيروس في الحج في إحدى السنين عندما قالوا هللا.وكذلك أحسن الظن باهلل مثَل

أن  فليظن بي ما شاء،لذلك يجب وهللا يقول أنا عند ظن عبدي بي نحن نذهب لألسواق ونسافرومعرضين لألمراض بأي مكان باهلل مثَل

نسيء الظن  من الشيطان والشيطان يحب أن ءفيروس الزكام .هذه أفكار وآرا أذهب لمجلس العلم خوفا من نحسن الظن باهلل،أو ال

أو أننا في حفظ هللا  هذه األ فكار السيئة لهم .مثَل بدل أن نقول هللا الشافي الناس ونحاول كذلك أال نصدر باهلل،لذلك ال نجاري

 ونوسوس وإنما نحسن التوكل على هللا. سنمرض،فَل نخاف من األمراض نقول

القوي،بدل  إلي هللاوضه فيحصل لي أ ءشي وأي وكذلك يجعلني ال أشتكي، يجعلني مشغولة فقط مع هللا، تفويض األمور كلها هلل،وهذا--٤

لذلك  فهو فقط الشافي،الرزاق،الهادي ،فقط لدينا واحد نفوض األمر له ،ومن فضل هللا أننامن الناس أمثالي والفقراء ما أعطيه للضعفاء

 .وبين هللا توجد واسطة بيننا مع واحد،وال التوحيد سهل فعَلقتك فقط

 القدر عظيمة الشأن،كما قال النبي صلى هللا كانت ال حول وال قوة إال باهلل كبيرة التبرأ من الحول والقوة إال به،لذلك -٥

.وهي من (ال حوَل وال قوةَ إال باهللِ  فقال : كنز  من كنوِز الجنِة ؟ فقلُت : بلى . أال أدلك على :عليه وسلم ألبي موسى األشعري عبدهللا بن قيس

أي وصخرة من مكانها.الحكمة في إزالة الجبل،أو  إذا كان هناكوجبل من مكانه إذا أراد بها يزيل  بها هللا  ألنني إن قلتها موقنة كنوز الدنيا 

،قال )علي بقول ال حول وال قوة إال باهلل ويجب أن أعيش بها .وروى اإلمام أحمد عن حديث أبي ذر  شيء يتعطل عندي ،أو أي أمر أود فعله

ثَِر من قوِل : ال حوَل وال قوةَ إال باهللِ  أمرني فإنهن من َكن ز  تحَت العرِش  ،خليلي )النبي صلى هللا عليه وسلم( بسبع ،ومنها:وأمرني أن أُك 

شتري تأو سريع وفعال،طبعا معظم الناس ستشربه... في العشرين؟ عليك بهذا الشراب،وأثره تعودي شابة هل تودين أن تخيلي يقال لك (.

هو شيء خاص أعطاك هللا ،ونحن لألسف  باهلل كنز من كنوز الجنة،بمعنى وال قوة إال وهلل المثل األعلي هللا يقول لنا إن ال حولالمنتج.

أي قوة مني أو من )س(  وال نصد ق كالم هللا.وال حول وال قوة إال باهلل بمعنى أن أنفي ستعيد شبابنامن يبيعنا المنتجات التي يقال أنها  نصدق

فقط  من أنهاؤالقوة أو )س( عنده القوة،أو أن أ هل سأصدق لما يقال لي هذا الطعام فيه من الناس،أو من الطعام الفالني،وهللا يختبرني في الدنيا

إِ﴿إنَّ قَاُروَن َكاَن ِمن قَْوِم ُموَسى فَبَغَى َعلَْيِهْم َوآتَْينَاهُ ِمَن  جاء في سورة القصص عن قارون: ثمين جدا،كما هلل!!!والكنز كما نعلم هو شيء

ِة ﴿  هو قول ال حول وال قوة إال باهلل،إن أيقنت ا﴾وهذا كنوز الدنيا ،والكنز الحقيقي في الدني٧٦اْلكُنُوِز َما إِنَّ َمفَاتَِحهُ لَتَنُوُء بِاْلعُْصبَِة أُوِلي اْلقُوَّ

تكون دائما على لساني.وبها إسَلم الوجه هلل واستسَلم ن أحصل على أي شيء أريده.فيجب أ بها فكأنها المفتاح السحري الذي به

حتى لو ،قوة لعمله بأقصر الطرقأن هللا يعطيك الحول وال القيام بعمل ما وأنت مستسلمة هلل ،ترين وكأنني أقول أنا الدخل لي،مثَل تودين.له

إال باهلل،فإنك ستقومين  بالنسبة لك ولكنك لما تقولين ال حول وال قوة مرة ،صعب ٥٠كانت المهمة جدا صعبة.مثَل تريدين صعود الدرج 

ى في تعاملك مع الناس قوة إال باهلل.حت ألن اللياقة الحقيقية هي قول ال حول وال ن تكون لديك اللياقة لذلكأوليس شرطا  مرة ١٠٠بعمله 

 إسَلم واستسَلم،وهي الكنز الحقيقي.ألن بها تفويض ولجوء هلل،والتبرأ من تحتاجين لقولها،كما نقول رب اشرح لي صدري،لذلك هي

التفكيرالعقل حول لي وال قوة،وإن وافق هذا  وال يملك من أمره شيئا.وكأنه يقول أنا ال أعرف وال أعلم  الحول والقوة إال باهلل،وأن العبد ال

نستغني عن هللا ولو للحظة.وهللا يريد  هذا؟أنا ال قوة لدي.لذلك نحن ال سترين كيف سييسر هللا األمور.حتى أنك ستسألين نفسك،كيف فعلت

تنفسك،وأن ليس لك حيلة في دفع أي شيء.وحتى لو كان الشيء  في حركتك ،في سَلمك ،فيلك لك وال قوة  منك أن تعامليه بأن ال حول

هللا.وأن الصغير سهل علينا.ولما نقرأ سورة  فقط نعتقد أننا باألشياء الكبيرة نحتاج أبين هلل أن ال حول لي وال قوة،ألننا غيرا يجب أنص

وكبيرها والتي أراها والتي ال أراها كذلك،فأنا ألجأ إلي هللا في كل  والمساء،فإننا نتعوذ من الشرور صغيرها الفلق في أذكار الصباح

أود عمل شيء وال أستطيع ألنني تعبانة،ولكن لما اسأل هللا أن ال  أكون مقيدة معه،و مع االستسَلم هلل ال توجد قيود دنيوية،مثَلشيء،و

فلن أستطيع جلب الخير  يعطيني القوة وكأنني لم أكن متعبة.لذلك ال أعتمد على نفسي ألنني مهما عملت أرى هللاإال به،لي حول وال قوة 

نفسه ،ونجح في عمله، مع أن إيمانه ليس قويا باهلل،كيف؟نجيبهم بأن  لنفسي إال بقوة هللا.وهناك من يسأل ويقول لكن نرى من يعتمد على

انك هللا الروضة مستواه يختلف عمن في الثانوي،وكلما زاد إيم هللا يعاملهم على حسب إيمانهم،كما ذكرنا سابقا أن من يكون في فصل

به دائما ،أما اآلن  ولطيف بهم.مثَل هناك من تقول أنها كانت تعمل العمل وتنجح يعاملك بأسمائه،عكس من ال يعرف أسماء هللا،وهللا حليم

املة هللا معاعتمدت على نفسها لذلك  نقول ألنها مع العلم عن هللا ولكنها كما كانت سابقا،لماذا؟ مع العلم عن هللا نفس هذا العمل ال تجيده

 عما كانت سابقا لما لم تعلم عنه. لها اآلن تختلف 

وال تحول عبد من حال لحال من  من كنوز الجنة،وكذلك ال قوة في جذب خير إال بإذن هللا ذكرنا أن ال حول والقوة وال باهلل هي كنزوكما 

يغتاب  لحال كلها بحول هللا وقوته،مثال من كان ن حالبقوة هللا فكل تحوالت االنسان م مرض لصحة،من معصية لطاعة،ومن نقص لزيادة إال

للتوبة بقوة هللا.وكما جاء في  نفس وتاب ،تحول من المعصية ١٠٠من قتل  وللطاعة كله بحول هللا وقوته. أو يشرب الخمر وتاب وتحول

هَ ال يُغَيُِِّر ما بِقَوٍم َحتِّى يُغَيِِّروا ما  ﴿اآلية:  أي أن هللا هو مغير األحوال.ومن يعتقد أنه بسبب أخذه لفيتامينات معينة ﴾الرعد١١بِأَنفُِسِهم﴿إِنَّ اللّـَ

أو األموال  أي نقص لدي سواء بالفيتامينات،أو راحة البال القوي،ولكن لما نعرف هللا القوي فإن صار قويا ،طبعا هذا للذي ال يعرف هللا

 .وقوته حتى أن أحك رأسي هذا بحول هللا وقوته لدي للقيام بأي شيء إال بحول هللاوال قوة ،فَل يوجد لدي إال هللا ألجأ إليه

ةَ إالَّ باهللِ تَعَالَى ، يقاُل لَهُ :  َمْن قال إذا خَرَج ِمْن بَْيتِِه: بسِم هللاِ ، تََوكَّْلُت علَى هللاِ ،م:وفي حديث رسول هللا صل هللا عليه سل اَل حوَل واَل قُوَّ

ى عنه الشيطاُن ،ووُ  كُِفيَت ، وحديث ثاني ترويه أم (.فيقولُ شيطاٌن آخُر : كيَف لََك برُجٍل قْد هُِدَي و كُِفَي وُوقَِي ؟ قِيَت ، وهُِديَت ، وتَنَحَّ

أعوذُ بك أن أَِضلَّ  مبيتي قَطُّ إال رفع َطْرفَه إلى السماِء فقال الله ما خرج النبيُّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّم من:هللا عليه سلم سلمة عن النبي صلى

.لذلك عند الخروج من المنزل لما نقول هذا الدعاء:توكلت على هللا وال حول أو أَُضلَّ أو أَِزلَّ أو أَُزلَّ   أو أَْظلَِم أو أُْظلََم أو أَْجَهَل أو يُْجَهَل َعلَيَّ

هللا،وماذا يحصل له؟هدي وكفي  لتجاء إلىعليه من التوكل والتفويض وحسن اال فإنه حقق ما دلت وال قوة إال باهلل،ومن قالها 

هذا شيء  تخيلي أنت ببيتك مرتاحة،وتخرجين منهالثاني وبالنسبة للحديث ،مراض والفتن والشرومن األة ووقي،بمعنى صار عنده الحماي

سابقا ،وهي الضَللة ،أو أن االحتماالت التي ذكرناها  أن يحميك من أن تتعرضين لكل فإنك تسألين هللا  ليس عادي وتقولين هذا الدعاء

علي هللا ،أنك لما تقولينها،ماذا  لما تخرجين من منزلك،ولكن من حسن توكلك آلخر الحديث،وكل هذه االحتماالت موجودة تزلين

لك والشيطان والشرور .وكفيت كذ يحصل؟يهديك هللا ألحسن األعمال واألخَلق،وكذلك لديك لديك الوقاية والحماية من األمراض والفتن

قصير تحصلين على ما تريدينه وترجعين للمنزل.ولما نقول  ه تحصلين عليه وال يضيع وقتك ففي وقتءشرا ما أردتذهبت للسوق فمثَل 

األجور،وألن هللا ال ينظر  ال نؤجر عليها،وكما يقال العادات تقتل بدون حضور القلبفأن نفعلها في قلوبنا، الحول وال قوة إال باهلل يجب

هللا،هدي ورقي وكفي،وكذلك لى من التوكل والتفويض وحسن االلتجاء إ نما لقلوبنا .لذلك من قال هذه الكلمة محققا ما دلت عليهلصورنا وإ



كذلك،وبذلك لن يحتاج ألحد أو أي  الناس قلبا وأحسنهم حاال ومآال،ومن صارأقوى الناس قلبا فإن جسمه سيقوى ،وعقله كان من أقوى

رجل كبير  قويت الجوارح والعزيمة واإلزادة،مثَل نرى هذه الكلمات،وكما ذكرنا إذا قوي القلب لك يجب تفعيلألن كل شيء لديه،لذ شيء

على  قلوبهم ليست قوية.لذلك من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل يسبق الشباب المعضلين ذلك ألنسباق الركض بالعمر ولكنه في 

ِ أَْوثََق ِمْنهُ بَِما فِي يَدَْيِه " .فَْليَكُنْ  هللا،ومن سره أن يكون أغنى الناس   بَِما فِي يَدَيِ اَللَّ

 والحمدهلل رب العالمين.

 سلسلة تفاريغ للداعية إيمان العبيد ،وهي لم تطلع عليه.

 

 

 


