
 الغني

 هللا الغني بذاته،وهي صفة من صفاته وال تنفك عنه بأي حال من األحوال.-١

ُ أَْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن  عكسنا نحن ليس ذاتيا بمعنى ليس صفة من صفاتنا،)َواَّلله

َهاتُِكْم اَل تَْعلَُموَن َشْيئًا )  ( النحل٧٨أُمه

او أموات. فنجد من كان غنيا  حتى العلم ال نعلمه،وصفة الغنى تنفك عنا اما احياء 

،وصار فقيرا.أو أكون غنية بالمال وفقيرة باالخالق. وحتي أبسط األشياء نحتاجها 

 وال توجد عندنا مثل الكلينكس.

 (٢لغني)

 ما نزال في تعريف اسم هللا الغني:

 وذكرنا هو الغني بذاته، -١

السماوات واألرض فال احد يغني هللا أو يؤثر على غناه. ،كم صرف هللا منذ خلق 
واموال الناس تنقص  ،وما نقص من ملكه شيء.فعطاؤه ال ينقص من غناه.

،ولكن المتصدق يضاعف له هللا .وهللا لديه خزائن كل شيء المادية وغير المادية 
والمحسوسة وغيرها ،مهما يرحم ال ينقص،مهما يحلم ال ينقص من 

عبادتنا.فنحن من نحتاج أن صبره،خزائنه مألي ،وهو غني ال يحتاج ألحد ،حتى ل
 نعبده.حتى بالثناء هو غني لذلك هو حمد نفسه.وال يتأثر بسب أي أحد. 

وغني عن  ال يحتاج للمالئكة أو لحملة العرش،وال لألولياء،فهو غني عنهم.
 الشرك،وهو الذي قال )أنا أغنى األغنياء عن الشرك(.

 هو المغني للجميع: -
يعطيهم احتياجاتهم،من   وات واألرض والحيوان(الخالئق غير المكلفين.)السما-١

 أرزاق وييسر لهم أمورهم..
اغناهم ألنه عليم بما يحتاجون ويفتقرون اليه،وهم غير محاسبين ومع ذلك 

 يغنيهم.
 الناس،وهم المكلفين وأغناهم:-٢
 اغناء خاص-٢           اغناء عام-١
مشيئته،مثال يعلم كم احتاج  الدنيا لما يعطينا كل شيء ،المال االوالد،وهو وفق-١

احتياجهم لالوكسجين يختلف عنا.وهذا   من األبناء،ومن يعيشون بالجبال مثال
 يجعل االنسان يرضى.

الخاص: يغني أولياءه وعباده المؤمنين.احتمال لديهم فقر باألموال ولكنهم  -
ول أنا أولياء هللا،بأن يغنيهم عن األموال واألوالد بشيء آخر مثل العلم ،فال يق

 أحتاج للمال،او ال أبناء لدي.
هللا،واإليمان،فهناك من يريدون عطف   والعلم هذا ال يقدر بثمن ،أو اغناه بمحبة

 الناس وحبهم،اما األولياء أعطاهم محبته بقلوبهم فأغنتهم عن محبة الناس.



 ذكرنا أن هللا هو الغني بذاته والغنى يكون فقط من هللا.
)يا َمعَشَر الِجِنِّ َواإِلنِس أَلَم يَأتُِكم ُرُسٌل ِمنُكم يَقُصِّوَن َعلَيُكم آياتي َويُنِذرونَُكم 
تُهُم الَحياةُ الدُّنيا َوَشِهدوا َعلى  ِلقاَء يَوِمُكم هـذا قالوا َشِهدنا َعلى أَنفُِسنا َوَغرَّ

 (األنعام ١٣٠أَنفُِسِهم أَنَُّهم كانوا كافِريَن ﴿
بأنه ارسل الرسل والكتب مع أنه غني عن    لمكلفين هناهللا يخاطب ا

عبادتهم،مثال لما أرسل رسالة انا فقيرة ألنني بحاجة للجواب. ،وهللا الغني ال 
   يرسل الرسل وينزل الكتب  يحتاج أولياء أو ناس،ومع غناه عن عبادتهم

 فَبِأَيِِّ والمفروض أن الرسل والكتب تغنينا عن سؤال أي احد)

 ((المرسالت٥٠بَْعدَهُ يُْؤِمنُوَن )َحِديٍث 

وال أفضل من القرآن لذلك يجب أن نكون أغنياء بما عند هللا،مثال لما عندي   
مشكلة اقرأ القرآن هو شفاء لما في الصدور،وكذلك القرآن يغنينا عن كل شيء 

فهو منهج حياة،ويوصلني للفردوس األعلى وال احتاج ألمر بالتجارب كي أخاف 
 روض ان يغنيني مفالتهديد 

 .)َويُنِذرونَُكم ِلقاَء يَوِمُكم( 
ما عند هللا مفروض يغنيهم ولكن الدنيا غرتهم فأحسوا بالفقر ،من كانت اآلخرة 

َوَشِهدوا َعلى أَنفُِسِهم أَنَُّهم كانوا  همه كفاه هللا ما أهمه واتته الدنيا وهي راغمة.)
الكافر اكثر واحد يحتاج فهو ﴾ الكفر والفقر،مع بعض جاءوا،الن ١٣٠كافِريَن ﴿

 فقير عكس المؤمن غني باهلل .

حَمِة إِن يََشأ يُذِهبُكم َويَستَخِلف ِمن بَعِدُكم ما يَشاُء َكما أَنَشأَُكم  َوَربَُّك الغَنِيُّ ذُو الرَّ
يَِّة قَوٍم آَخريَن﴿   ﴾١٣٣ِمن ذُِرِّ

تخيلي عندك عمالة زائدة وهم عبء على شركتك،ويفسدون كذلك،وال 
إنتاجية.فتستبدلينهم.وهلل المثل األعلى ال يوجد مثل غناه قادر على ان يستبدلنا 

  بقوم خير منا،ال يكونوا امثالكم وخير منكم،ولكنه ال يبدلنا.

العاقل ولم يقل من يشاء،بمعنى ليس فقط البشر ،فهذا   تفيد غير  (ما يَشاءُ وهنا )
ي نصلح من حالنا هو يخبرنا انه يعني ان هللا وضعنا بموقف لنحس بفقرنا اليه،وك

سيستبدلنا ولكنه ال يبدلنا،ولكن سيكون استئصال،ويأتي بآخرين،كأن لم تنقطع 
يَِّة قَوٍم  السلسلة،كما انشأ الجد ومنه األب واالبن،) َكما أَنَشأَُكم ِمن ذُِرِّ

  ﴾١٣٣آَخريَن﴿

نُكنَّ ُمْسِلَماٍت َعَسٰى َربُّهُ إِن َطلَّقَُكنَّ أَن يُْبِدلَ )وفي سورة التحريم )  هُ أَْزَواًجا َخْيًرا ِمِّ
ْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت تَائِبَاٍت َعابِدَاٍت َسائَِحاٍت ثَيِِّبَاٍت َوأَْبَكاًرا )   (التحريم٥مُّ

انه ان طلقهن هللا سيبدله يخبر هللا تعالي زوجات النبي صلى هللا عليه وسلم 
 بزوجات خير منهن،

أحسنا    وال يحاسبن،وهذا يعلمنا أننا إذافليس أنهن زوجاته،فلهن مقام هللا



فألنفسنا،وال أقول أنا عائلتي كذا،وزوجي كذا.وكذلك بالنسبة لزوجات النبي هو 
 لم يبدلهن ،ولكن ليعلمهن أنهن عليهن تغيير انفسهن.

 مع   واالنسان

مع غنى هللا . هو ليس بغافل عما نعمل  الغني يغفل أحيانا ويتغاضى ولكن
ال تَُزوُل قَدََما عبٍد حتى .وفي الحديث:الصافات  (٢٤ إِنَُّهْم َمْسئُولُوَن ) ۖقِفُوُهمْ ،)

يُْسأََل أربع : عن ُعُمِرِه فِيَم أَْفنَاه ، وعن علِمه ما فعل فيه ، وعن ماِله ِمن أين 

 اكتسبه وفِيَم أَْنفَقَهُ ، وعن ِجْسِمه فِيَم أَْبََله

حَمةِ )َوَربَُّك ونعود لسورة األنعام واآلية  (١٣٣) الغَنِيُّ ذُو الرَّ

(ليبين ان هللا هو الذي يربي عباده ففي اإلباده واالهالك تربية،هو قادر )َوَربَُّك 
علي إهالكنا،ويصبر علينا،ومع غناه قادر على اهالكهم ولكنه يريد تربيتهم 

عكسنا نحن كلما زاد غنانا نحب ان نغير من يعمل لدينا.وال نصبر ،وهللا يصبر 
ا،وربك هنا أي انه ال يريد االهالك انما التربية لذلك الحمدهلل رب علين

 العالمين،انه مربينا .
و.احتمال مربي ولكنه فقير لهم.لذلك الحمدهلل رب العالمين الرحمان الرحيم أي 

تربيته برحمة مع غناه.فالرحمة تكون مع الغنى،وليس مع الحاجة،فاهلل غني 
 ورحيم.وتوجد شبهه لدي الناس ان هللا هو غني فلماذا خلقنا؟ 

 . الفائدة لناأكبر نعمة انه غني ويرحمنا ويربينا،غني حتى عن عبادتنا ولكن 

)فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمْن ولما نؤمن باسم هللا الغني يجب ان نكفر بالطاغوت 
ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلعُْرَوِةاْلُوثْقَى) غني   انفيه عن غير هللا فال  أي  :(البقرة٢٥٦بِاَّللَّ

 قلبي من تعلق أي احد   أخلي  حقيقة اال هللا.بمعنى أن
هللا.،وامراض القلوب تاتي لما ال اكفر بالطاغوت،فيأتي الحسد والشرك،لذلك غير 

نرى   غير هللا.مثال اسم هللا الرزاق  اسم عن  التخلية ان أنزع من قلبي كل
 الحسد والكبر الذي بين الناس ،العتقادهم ان الرزق منهم،وليس من هللا.  أن

فال أكبر الناس.،،فنحن من نعطي أو لما أرى الجميل ال أرفعه وأقول هو من هللا،
ِ أَندَادًا يُِحبُّونَُهْم َكُحِبِّ هللا  َِّخذُ ِمْن دُوِن اَّللَّ الناس الغنى،والرزق ) َوِمَن النَّاِس َمْن يَت

 ( البقرة .١٦٥)
 ( الشعراء٨٠إبراهيم قال)َوإِذَا َمِرْضُت فَُهَو يَْشِفيِن )

نا آتيه لنفسي حين أكبر غير فهنا نسب المرض لنفسه،ونقيس عليه مرض الكبر أ
 هللا.

هو الغني بذاته ،الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه واالعتبارات.لكماله 
،التي ال يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه،وال يمكن أن يكون وكمال صفاته

إال غنيا،ألن غناه من لوازم ذاته.فكما ال يكون إال خالقا رازقا رحيما محسنا،فال 
كون إال غنيا عن جميع الخلق،ال يحتاج إليهم بوجه من الوجوه،والخالئق ال ي



ونحن نعتقد أننا نحتاج يمكن أن يكونوا إال مفتقرين إليه من كل وجه.،
 للناس،مثال أن تقول لي شكر،أو تمدحني !!!

 الغنى أنني فقط أحتاج هللا،وأكون قنوعة بما أعطاني هللا.وبأقدار هللا.والحمدهلل . 
أي كلنا نحتاج هللا،وال نستطيع ال نستغني عن إحسان هللا، وكرمه(  ذلك نحنل 

مثال انت ماذا ، االستغناء عنه،وليس فقط في األشياء الظاهرة،إنما كذلك بالباطنة
 تحتاجين؟

مثال الطعام،والمشرب،ولكن هناك كذلك أشياء باطنه انت ال تعرفينها ،وهللا يعلم 
يك به ويغنيك.فكل ما أعطاك هللا سواء طلبتيها أم لم أنك تفتقرين إليها.لذلك يأت

 تطلبيها تغنيك .

 ذكرنا أن كل ما أعطانا هللا سواء طلبناه،أم لم نطلبه فهو ما يغنينا،وماذا نفعل نحن؟ 

دائما نبحث عن األبواب المغلقة،والنقص.مثال لماذا هذا الباب مقفول؟ أريده ألن  
 علم أن به فقرك.وكل ما أعطاك هو ما يغنيك.به الغنى.مع أن هللا أغلقه ألنه ي

ا َمْن َجاَءَك يَْسعَى * َوُهَو يَْخَشى ( أي:يقصدك ويؤمك وفي سورة عبس)  َوأَمَّ
 ليهتدى بما تقول له، ) فَأَْنَت َعْنهُ تَلَهَّى ( أي:تتشاغل.

ا َمِن اْستَْغنَى * فَأَْنَت لَهُ تََصدَّى   ( أي:أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي، ) أَمَّ
 وهو مستغنى وبابه مقفل وأنت تركض وراءهم، 

فنحن أحيانا نفتقر ألبواب مغلقة،ونلهث وراءه لنفتحه،مثال أكون واء زوجي 
وأنت يجب ان تحبني،يجب ان تقول انك تحبني،مع أن ابنائي ورائي ماما نحبك 

 .ذا االنسانحبينا،ومن نفتقر اليه هو ال يبالي وه
٧/٢/٢١٠٨ 

اعرف لذلك كلما عرفنا أسماء هللا أكثر،نتذكرها في كل اإلوقات السراء والضراء،

تحتاجين لتبحثي عن  هللا في الرخاء يعرفك بالشدة،فيبصرك بالشدة،فال

هللا أي ليس فقط بالمشكلة أتذكر  الناس،لما نتعبد بأسماءأبواب  اسمائه،وتطرقين 

نرتقي من حياة البهائم إلي حياة المالئكة.البهائم فقط ترى  هللا،وكلما عرفنا هللا

تغيرات،وناس بماألسفل وطعامها ومشربها،ووال تحلق وترتفع.وبحياتنا نمر 

ِ تَْبِديَلا )تتغير،ولكن هللا ال يتغير   (( األحزاب٦٢لَن تَِجدَ ِلُسنَِّة اَّللَّ

ومحبة وثناء وذم الناس يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجالل واالكرام،وكي احيي  

أن -١وكل اسم من أسماء هللا يجب:هذه المشاعر بقلبي يجب علي ان اتعلم عن هللا.

 أنفيها عن غير هللا.ننفي الصفة عن غير هللا.مثل الغني .

 وكل انسان فقير بذاته،وكلما زادت اشياؤنا،زادت احتياجنا.

ه يلإفقط افتقر وكي تحسين بهذا االسم،يجب اإلحساس بالفقر أللجأ هلل الغني.و-٢

وان لم احس بذلك لن اتعبد بهذا االسم.وهناك مرض قلبي يسمى وليس للدنيا ،

مرض الفقر،أي لديه كل شيء ويملك،ولكن دائما يحس أنه ال شيء عنده.وعينه 



ال تساوي ،والدنيا فقط  هلل يكونعن الدنيا والفقر يكون على ما عند غيره.الغنى 

يفتخر من بعوضة،أو جناح وتخيلي اثنان يتشاجران على عند هللا جناح بعوضة 

ومن يفتقر للدنيا فهو ببعوضة!! ،تخيلي نتحاسد ونتقاتل عليها،بجناح ويتباهى  

ٍ أَن يَغُلَّ ۚ َوَمن يَْغلُْل يَأِْت بَِما َغلَّ يَْوَم َوَما  يطغى، ( آل ١٦١) اْلِقيَاَمةِ َكاَن ِلنَبِي 

 عمران

والغلول هو سرقة المال العام المجاني فآخذ منه اكثر،مثل الماء المجاني 

وقصة  من مات للمنزل،وهذا من يفتقر لجناح بعوضة.منه بالمركز،ثم آخذ 

قال وما ادراكم صلى هللا عليه وسلم والرسول بالمعركة والناس حسبته شهيدا،

النعل،فما بالك بمن  عل،تخيلي من يأخذ مثل شراكرأيته بالنار بسبب شراك ن؟

 يأخذ البعير؟

في غنى،وليس لماذا س لم تعمل  .لذلك معرفة اسم هللا الغني يجعل االنسان

من جعل الدنيا همه جعل هللا فقره بين لماذا س عندها وال يوجد عندي؟ولي؟

من وال يغني من اال ما كتبه هللا عليه،وال يسعينيه،ولن يحصل منها مهما قتل نفسه 

 اللهم اغننا بحاللك عن حرامكجوع . كذلك المال الحرام،لن نحس بالشبع.

قرنا هلل القلوب ستتطهر ،وتحس بالغنى عن ما سوى فومتى ما احسسنا فقط ب

َن الشَّاِكِريَن )هللا،كما االية )  (( األعراف ١٤٤فَُخْذ َما آتَْيتَُك َوُكن م ِ

اذا واالنسان الغني سعيد .هللا،ونغتني بما أعطانا هللا.أي شيء من هللا نأخذه ونشكر 

فقر بالكالم،ان آمنت باهلل كنا وراء الدنيا فدائما سنحس بالفقر.حتى من يحتاج ال

 الغني، ومن آثار اسم هللا الغني:

 وتكون لدينا القناعة ،والقناعة كنز ال يفنى. لن احتاج ألي أحد أو حتى مدحه،-١

حد يغنيك اال هللا ألنه كامل فال أ،وغنانا عن ما سوى هللا.ط فق فقرنا هلل يكون -٢

األخرى تدور حوله مثل الرب  اءمحورنا اسم هللا الغني،واالسم الصفات.

والرحمان والرحيم ،فهو شامل لكل أسماء هللا،وكلما ازددنا معرفة باسمائه زادنا 

 خالق هللاال غنيا ،ورحيما،ال يمكن أن يكون إفكما ال يكون اال خالقا وارزقا وغنى.

لما يرحمنا ال يحتاج لنا،عكس االنسان يرحم  قبل ان يكون هناك مخلوقين،ورحيم

ال يحتاج الن يخلق ولكن خلق وال يحتاج ليرزق ولكن النه يحتاج للناس.

نَس إِالَّ  رزق،نحن من نحتاج ان نعطي ونحسن ونرحم،) َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ

  ((٥٦ِليَْعبُدُوِن )

ْزٍق َوَما أُِريدُ أَن يُْطِعُموِن ) ن ر ِ  (( الذاريات٥٧َما أُِريدُ ِمْنُهم م ِ

  للعبادة.نحن الفقراء انه غني وال يحتاج لرزقنا او عبادتنا.وهللا تعالى رنا بويخ 

ُ َولَداا ۗ ُسبَْحانَهُ ۖ ُهَو اْلغَنِيُّ ۖ لَهُ َما فِي السََّماَواِت وَ  َما فِي اأْلَْرِض ۚ إِْن قَالُوا اتََّخذَ اَّللَّ

ِ َما اَل تَْعلَُموَن ) ذَا ۚ أَتَقُولُوَن َعلَى اَّللَّ ن ُسلَْطاٍن بَِهَٰ  (( يونس٦٨ِعندَُكم م ِ



سبيحنا )ال احصي ثناء عليك وال يحتاج لتبهذه اآلية،يسبح نفسه عن أن هو غني و

.سبحانه وهذا يعلمنا ان نكون مستغنين عن الناس باهللانت كما اثنيت على نفسك(

هو الغني بذاته،فكالمهم عن هللا بالنقص والعيب ال ينقص هلل شيئا.وال يحتاج 

 لتسبيح احد ليكون غني،فهو غني بذاته.

ِ َما اَل تَْعلَُموَن )) ذَا ۚ أَتَقُولُوَن َعلَى اَّللَّ ن ُسْلَطاٍن بَِهَٰ ( كيف تقولون (٦٨إِْن ِعندَُكم م ِ

 وتفترون عليه؟ تطغون وتتحدون هللا اتخذ هللا ولدا و

 الناس ألنه تأثر بكالمهم؟ تعالى وهل يعذب هللا 

من يخطيء بحقك ويعاقب فترتاحين،ولكن لما يقال لك هم بالنار النهم جنوا على 

 انفسهم ولن يضروا هلل.

.فَل يكون اال غنيا كله يؤثر علينا،لما نكون اغنياء يجب علينا ان نعفو ونصفح 

اليهم بوجه من الوجوه،وال يمكن ان يكونوا كلهم عن جميع الخلق ال يحتاج 

ومن يفتقر مثال لما تنفقين على احد ال تعتقدين انهم مفتقرين اليك،مفتقرين اليه.

لب السليم ال نرى الناس،الن للناس هذا غير مخموم القلب،غير لما تعاملين هللا ،الق

 يتهم سنفتقر لثنائهم ،ان رأ

 القلب.ومتي ما افتقرنا فستكون امراض 

يَا أَيَُّها ) وكرمهحياتنا فضل واحسان من هللا،يستغنون عن احسان هللا، وال

َك بَِرب َِك اْلَكِريِم ) نَساُن َما َغرَّ   ((٦اْْلِ

اَك فَعَدَلََك ) ا َشاَء َركَّبََك ) (٧الَِّذي َخلَقََك فََسوَّ ِ ُصوَرٍة مَّ   (( االنفطار٨فِي أَي 

هللا،وهللا يجعلنا نمر بالمواقف والناس تصد عنا ما غرني بنفسي وغناي هو كرم 

لنتذكر غنى هللا .هناك من يمر بعشرة سنين ليتعلم أن هللا غني،بالمواقف،وهناك 

من يتعلمه من القرآن وطلب العلم،وهللا اعلم بالعباد هناك من ال ينفعه طلب العلم 

 من البداية.

قت فراغ نحن نأتي لطلب كل هدا لنستشعر نعمة هللا علينا،وليس ألن لدينا و

 لذلك ال نستهين بطلب العلم.هو من كرم هللا أن أحضرنا لهذه المجالس.العلم.

اسم هللا الغني يجعلنا نستسلم لتدبير هللا،بدل ما نعلق ولماذا ، ونحن فقراء لتدبير هللا

 حصل لي الموقف؟

بأحسن تدبير ألنه  لذلك ال اعتقد انني ادبر نفسي،انما فقيرة لتدبير هللا،وهللا سيغنيك

بنعم الدنيا،والخاصة ،بالعلم وااليمان وتربية  العامةوتربيته ال يخذل عبده،

 قلوبهم.فنحن نعامل هللا وليس الناس لذلك نعامل الناس بما يرضي هللا.

وكل من في السماوات واألرض عبيد له،مفتقرين اليه مقهورون بقهره،أي هللا 

.فالجميع مقهورون بقهره  حدفال اتذلل ألهم،هو القهار الذي يقهر عباده ويجبر

مثَل لما نطرق باب أحد وال يفتح لنا،أو أو يقال لنا لنرجع مصروفون بمشيئته،



ُ بَِما تَْعَملُوَن َعِليٌم )فنرجع  َوإِن قِيَل لَُكُم اْرِجعُوا فَاْرِجعُوا ۖ ُهَو أَْزَكىَٰ لَُكْم ۚ َواَّللَّ

 (( المائدة٢٨)

 ينقص من عزه وسلطانه وربوبيته والهيته مثقال ذره.ولو اهلكهم جميعا لم 

 والحمدهلل رب العالمين.

١٤/٢/٢٠١٨ 

كلما ارتفعنا عن األرض نجد األرض متوازنه،وكلما نزلنا ورأينا التفاصيل 

نشغل ه النقطة هنا،وهذا الشيء هنالك فننقول لماذا ال توجد هذوالزخارف ودققنا،

العلم هو فاصيل واالنشغال بها علو عن هذه التوأبتفاصيلها.لذلك ما يجعلني أرتفع 

حتى والتي هي روضة من رياض الجنة،هللا،والعلم يكون بمجالس العلم، عن 

وأول ما خصوصا لما ندخل بها أفعال هللا درس الفقه والسيرة يعلمنا عن هللا،

وهو البيت والعمل والناس،وتكون  مختبر الحياةنخرج من مجلس العلم نذهب ل

والكل ألن بمجالس العلم العلم يكون نظري التجارب وتطبيق ما علمناه عن هللا،

ا؟ لنصل لدرجة اليقين )التطبيق  لماذايعتقد بأنه األمثل.و ُ  َكانَ  مَّ  اْلُمْؤِمنِينَ  ِليَذَرَ  اَّللَّ
ُ  َكانَ  َوَما  ۗالطَّيِِّبِ  نَ مِ  اْلَخبِيثَ  يَِميزَ  َحتَّىٰ  َعلَيْهِ  أَنتُمْ  َما َعلَىٰ   اْلغَيْبِ  َعلَى ِليُْطِلعَُكمْ  اَّللَّ
ِكنَّ  َ  َولَٰ ُسِلهِ  ِمن يَْجتَبِي اَّللَّ َّقُوا تُْؤِمنُوا َوإِن  َۚوُرُسِلهِ  بِاَّللَِّ  فَآِمنُوا  ۖيََشاءُ  َمن رُّ  َوتَت
العلم دائما طالب ليس من عدله ان يترك  آل عمران  (١٧٩) َعِظيمٌ  أَْجرٌ  فَلَُكمْ 

وفقط طالب علم،إنما يختبرهم  على علمهم،واختبارهم يختلف عن غيرهم.ألن هللا 

اال يترك المؤمنين كما جاء باآلية )) ُ  َكانَ  مَّ ( أي يتركهم على  اْلُمْؤِمنِينَ  ِليَذَرَ  اَّللَّ

يِِّبِ  ِمنَ  الَْخبِيثَ  يَِميزَ  َحتَّىٰ )حتى علمهم  أنت  من أعمالهم حتى لو كنت (  ۗالطَّ

ُ  َكانَ  َوَماشخص واحد. وليمحص ما في قلوبهم.ثم يذكر هللا تعالى )  ِليُْطِلعَُكمْ  اَّللَّ
نا ذكر عن وه،يب بمعنى الدرجة التي وصلنا لها  (فال نعرف الغ اْلغَيْبِ  َعلَى

وتلتها أحد وفي النهاية غزوة تبوك.وكذلك بغزوة بدر،الغزوات والتي بدأت بدأت 

هناك أن ما كالغزوات فنحن نمر بمثله في الدنيا. ونحن كل ما مروا به بهذه 

وهناك  فائزين وخاسرين في الغزوات،كذلك في تجاربنا وابتالءاتنا في الدنيا.

 والخاسر له عودة بالتوبة.الحمدهلل.وهللا من فضله ان يعلمناالفائز وهناك الخاسر.

صل لدرجة بهذا العلم  لننرتقي عن نفسه ،ولكن ال يتركنا فقط مع العلم إنما يجعلنا 

بالضبط  كيف  واالختبارات مع الناس،وإن لم أعرفقدار والمواقف،،باألاليقين 

َوَجعَْلنَا بَْعَضُكْم بسورة الفرقان )أقل شيء أفعله هو الصبر كما جاء أتصرف،

 (٢٠) ِۗلبَْعٍض فِتْنَةا أَتَْصبُِرونَ 

ِ َسيُِريُكْم آيَاتِِه فَتَْعِرفُونََها)وإذا قلت الحمدهلل فالنتيجة    ( النمل٩٣) َوقُِل اْلَحْمدُ َّلِلَّ

 

وكيف االختبار فأي اسم نتعلمه عن هللا تعالى ،وبدون طلب منا هللا يضعنا باختبار،

 عن أسماء هللا؟



الغني،اذهب للسوق اجد اسم نفس المعلومة،مثال ندرس اسم عن اختبار  ١٠٠مثال 

اذهب لعدة أماكن وأرى  فقراء،وأقول  هللا الغني.وكل هذا ألنني الغني مباشرة ،

كي اتخرج ولدي اليقين عن اسم الغني،ياتيني ببداية تعليمي عن هللا الغني.ولكن  

ونرى االختبارات علي انه والوهاب.اسم الرزاق، كذلك  ةاختبار عكس المعلوم

م العكس،لكن حتى لو رأت عيني غير ذلك أقول ال هللا هو ووهاب ،ثرزاق،

غني ورزاق ،معناه قد  بعد اليقين يكون القبول ان هللاهذا هو اليقين،و،والرزاق.

َواَل يَْستَِخفَّنََّك وفي سورة الروم ) وقت أطولالعلم،وكذلك في اليقين  نأخذ وقت في

 ((٦٠الَِّذيَن اَل يُوقِنُوَن )

َن اْلَحيَاِة الدُّنْيَا يَْعلَُمونَ )األسباب،هم ال يوقنون بسبب  ا م ِ أننا لما  نالحظ( ٧) َظاِهرا

 لي هذا؟ ولماذا س قالت لي كذا؟؟ ولماذا يحصل نرى األسباب ننسى عن هللا

َن اْلَحيَاِة الدُّْنيَاأنها )على أعيد االختبار مرة ثانية.لذلك ال نرى األشياء ف ا م ِ  َظاِهرا

لذلك نحن احتمال ال أفعال هللا.هي وانما وأشخاص آخرون،وأقدار،)س(  أنو ( ٧)

ننجح فيه ونرتقي لمرحلة لولكن اليقين يأخذ منا سنين طويلة ذ وقتا في العلم،نأخ

وهي رضيت باهلل ربا،كلها تتوقف على اليقين،وهي ال تكون  القبول.واالستسالم.

ما بقلوبنا.ونكتشف  يختبرنا فيهم ليخرجر ومع الناس فقط مع العلم،هي باالقدا

كما نقول بالعامية فالنة طلعت روحي،أو طلعتني من طوري!!! وهذا هو أنفسنا،

كنت لوحدي في  نني لو المغزى أن تخرجني من طوري ألكتشف نفسي.أل

نَا أََوَمن َكاَن َمْيتاا فَأَْحيَْينَاهُ َوَجعَلْ )غرفة،أو متقوقعة على نفسي  لن أكتشف نفسي . 

ْنَها ۚ ثَلُهُ فِي الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخاِرجٍ م ِ ا يَْمِشي بِِه فِي النَّاِس َكَمن مَّ ( ١٢٢)لَهُ نُورا

 األنعام

هي لناس أن تصل لقبل الهدية ،والصدقة ،نحن نعامل هللا وليس الناس،الكلمة ف

هو هللا  إالهللا إاله تصعد إلى هللا.مع أنني أمام عيني أنني أعطيها ل)س( ولكن ال 

ال هللا بمعنى كل أسماء هللا بها علم وال إاله إ على كل الظاهرين.الظاهر 

ع ان يضع اليقين بقلوبنا واإلخال ص حد يستطيال أونحن دورنا فقط العلم.فويقين،

كل اختباره يختلف وعلى حسب األسباب التي بأيدينا هي أن نتعلم. ألن  ،إال هللا

أسماء هللا،وهذا أن أتعلم طول حياتي عن نقاط ضعفه،لذلك الحمدهلل اكبر نعمة هي 

واجبنا نحن ك للذوال يختل هذا الميزان ،وال أطغى فيه.جعلني أعيش بميزان،ي

وأي اسم نفصل الدين الذي نتعلمه عن الحياة،نغفل وال  ولكن العلم،واليقين بيد هللا،

لذلك فعلمنا عن أسماء هللا هو مرجعنا كذلك.لن يتركني هللا بدون اختبار فيه. أتعلمه

فال أستطيع نتعلم اكثر عكس لما يكون مرة بالسنة، ا،ومتتابعكلما كان شيئا متصال 

 وكما قال العلماءواإلخالص واالستسالم والقبول يتبع اليقين،أن أربط بين األمور.

 ياقا للجنة هربا من النار.لو وقع اليقين في القلب لطار اشت



ولم يذكر غناه فقط بمعنى ان غناه كامل وال  فمن كمال غناهاسم هللا الغني:نكمل و

 لديه وال يحتاج لمن يغنيه.نقص 

الغني يحتاج من االنسان ال تغنيه فهو مستغني عنهم ،مثال  العبادأن أفعال  -٢

أنا أم  فنحن وإن اغتنينا باألشياء فإننا نفتقر للفعل.مثال  ومن يسمع كالمه،يخدمه،

انه ال تنفعه كمال غناه لكن هللا من ان يطيعوني او يخدموني  وأحتاج من أبنائي 

إِْن أَْحَسنتُْم )وال تضره معصية العاصين،مستغن عن أفعالناطائعة الطائعين ،

 ( اْلسراءۚ ٧)َها أَْحَسنتُْم أِلَنفُِسُكْم ۖ َوإِْن أََسأْتُْم فَلَ 

ا َحَسناا فَيَُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافاا َكثِيَرةا ۚ )بالصدقة هللا يقول َ قَْرضا ن ذَا الَِّذي يُْقِرُض اَّللَّ مَّ

ُ يَْقبُِض َويَْبُسُط َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن ) ِ ِميَراُث سورة الحديد ( البقرة،وفي ٢٤٥َواَّللَّ َوَّلِلَّ

 ( ١٠)السََّماَواِت َواأْلَْرِض ۚ

لهذا هو يحتاج إلى هللا،ولكن هل قرض  ه بصورة نقدم فنحن  لذلك لما يأمرنا

ا َحَسناا القرض؟ ولم يذكر انفقوا في سبيل هللا،وانما  ) َ قَْرضا ن ذَا الَِّذي يُْقِرُض اَّللَّ مَّ

 د اليهو هللا فقير ونحن اغنياء مثلان لم اعرف اسم هللا الغني سأقول (

( ُ َ فَِقيٌر َونَْحُن أَْغنِيَاُء ۘ َسنَْكتُُب َما قَالُوا قَْد َسِمَع اَّللَّ ( ١٨١) قَْوَل الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اَّللَّ

 آل عمران 

 فأتعدى على هللا،لذلك أسمائه ميزان، 

فال بمعنى أنه سيرد إلى ،كي يشجعنا يعطينا األجر يخبرنا أن الصدقة قرض،

ِ  ة( البقر١٩٥ولما يخبرنا )أخاف من نقص اموالي،  َوأَنِفقُوا فِي َسبِيِل اَّللَّ

ف في مالهم،ان لم نعر ولكن هناك ناس هللا يختبرهمهللا تعالى  ال يحتاج لالموال،

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ الْبَْيتِ لما يخبرنا كذلك )أسماء هللا قد نسيء األدب،و َمِن  َوَّلِلَّ

  (آل عمران٩٧) اْستََطاَع إِلَيِْه َسبِيَلا ۚ

 غني،وصيامناجتنا،حبحاجة ل،هو ليس  

  عنا.

ُ بِعَذَابُِكْم بِعَذَابُِكْم إِ  ا يَْفعَُل اَّللَّ ا مَّ ا َعِليما ُ َشاِكرا ن َشَكْرتُْم َوآَمنتُْم ۚ َوَكاَن اَّللَّ

 ((النساء١٤٧)

مثال لما أنا كأم أنصح أبنائي أنا منتفعة إن هم اتبعوا أن يعذبنا، عن غني  هوو

ن ال يضرون هللا،من يسب هللا غني عنا،والمجرمو لما امرنا هو هللانصحي.

ان يبيدهم بلحظة على ،هللا قادر والمشركين  والكافر ومن يقول هلل ولد،والمنافقين

ستفصلينه ولن  يكولكن يمهلهم وهذا دليل غناه.مثال خادم عندك كل يوم يسيء ال

 فعله. اتضرر من،بمعى أنا تتحملينه،ألنني فقيره 

يَا أَيَُّها النَّاُس أَنتُُم اْلفُقََراُء  )القرآن انه من غناه يستطيع ان يبدلنا،وهللا يبين في 

هُ ُهَو اْلغَنِيُّ اْلَحِميدُ  ِه َواللَـّ  ﴾١٥﴿ إِلَى اللَـّ

 فاطر﴾١٦﴿ إِن يََشأْ يُذِْهْبُكْم َويَأِْت بَِخْلٍق َجِديدٍ  كيف؟ )



يعطيهم ي بخلق جديد ولكن قادر ان يذهبهم ويأتكيف؟ هللا محمود في غناه مع انه  

وهذا يعلمنا خلق حميد وهو أن نعطي فرصة لمن يخطى،حتى لو كنا في فرصه،

قادر ولكن اهلل  تجعلنا نرتقي أخالقيا،وال نغتر بغنانا،فغنى وال نحتاج ،فأسماء هللا

و عند المقدره مع الغنى،وان نحلم،ونصبر العفبالنسبة لنا يصبر ويحلم ويعفو،و

 ينا.على من يعمل لد

.نحن فقراء ونحتاج شيء فلو آمن اهل األرض كلهم جميعا ما زاد ذلك في ملكه

ا ُسْخِريًّا )للناس، َِّخذَ بَعُْضُهم بَْعضا يَت  ( الزخرۗف ٣٢)ل ِ

،مثال الدكتور امراض الناس اآلخرفضل من أحد أبمعنى نحتاج لبعض وال يوجد 

وهذا ان يغتني من مصائب الناس أحيانا،مصائب قوم عند قوم فوائد غنى له،فاالنس

.فلو آمن اهل األرض كلهم جميعا ما زاد هللا في ملكه يبين كيف اننا فقراء

اسم هللا نتعلم لما ،وهنا ملكه شيء ذلك من  ينقص شيئا،ولو كفروا جميعا لم

كمل تحقيق لنحقق االسم واعن غير هللا،الصفة ننفي الغني،يجب علينا  أن 

احيانا لما فال نعتقد أن هناك من هو غني وال يحتاج أو أنني أفتقر لغير هللا.كماله.

ننصدم ا فيهم عكس ذلك،ورينيهللا يربينا بأن نعطي الناس صفة الغنى والكمال ،

 ونلوم الناس .ء هللا نفسرها تفسير ثان،نفهم اسمالم ان  من فعلهم.باإلضافة إلى أننا 

ليبين لنا ان حتى من يعالج هو ويمرض كثيرا ليبين احتياجه هلل،مثال الدكتور 

بنفسه يحتاج للعالج ،وألن هذه سنة هللا ،كذلك أنا يجب أن أنظر لنفسي احتمال 

يمكن في شيء بقلوبنا ،ونحن اختبارنا بال إاله هناك شيء بقلبي ولكنني ال أعرفه 

 إال هللا،

به نقص وفقر على حسب ما هو هذا  يبعد عنا مرض الحسد والكبر ألن الكلهذا و

وأحسده صحيح غني ولكنه احتمال النقص،فال اغتر بشكل الناس وأقول هذا غني،

وكذلك ال اتكبر ألنني كذلك فقيرة،فأفعال العباد ال تؤثر فقير بالصحة ،باألبناء ،

وا)وماذا نفعل؟ ثر فينا ،ونحن فقراء ألن أفعال العباد تؤ ألنه غنيعلى هللا  إِلَى  فَِفرُّ

 ِ   ( الذارياتۖ ٥٠)اَّللَّ

 لن نفتقر ألحد.أي نستغني باهلل،لذلك ان عرفنا هللا الغني 

 ( النمل٤٠َوَمن َشَكَر فَِإنََّما يَْشُكُر ِلنَْفِسِه ۖ َوَمن َكفََر فَِإنَّ َرب ِي َغنِيٌّ َكِريٌم ) )-٢

ن ن ِْعَمٍة فَِمَن َوَما بُِكم أول شيء هو أن أعرف )لعباد،الدينا شكر وكفر وهو فعل  م ِ

ۖ ِ  ( النحل٥٣)اَّللَّ

أشكر هللا بنسب النعمة له بالقلب،وكذلك يظهر على فأكون دائما شاكرا ولساني -٢ 

أو أتكلم عما ال ،الذي أراه نقص شاكر بقول الحمدهلل دائما،وعدم ذكر النقص

ومتى لم اشكر فقري سيكون امام عيني،وخصوصا نحن أملك.فأكون غنية باهلل.

باقي أبنائي كيف هم نساء،تكفرن العشير،فال أرى االحسان انما النقص،وال اري ال

الكل مطيع لي وواحد ،او مطيعين،وإنما أشتكي من واحد دائما أنه غير مطيع. 



يكون بالقلب ووالشكر انني حتى النقص اراه ميزة.اليطيعني وأنظر وأشتكي منه، 

مع أن النعم هذا ال يجعلني اشكر، لما نعتادلألسف ويظهر علي اللسان والجوارح.و

َن الشَّاِكِريَن )هللا يخبرنا )  ((األعراف ١٤٤ُخْذ َما آتَْيتَُك َوُكن م ِ

كما كل ما اعطاني هللا حتى المصائب تحتاج لشكر آخذ ،وأجعلها قاعدة  في حياتي

ير النعم الباطنه وتفس(٢٠)أَْسبََغ َعلَْيُكْم نِعََمهُ َظاِهَرةا َوبَاِطنَةا ۗجاء في سورة لقمان)

 هي نعم هنا المصائب.فالنقص الذي لدي هو نعمة.وهذا يعني ان كل ما اعطاني هللا

 تستحق الشكر.

 َوَمن َشَكَر فَِإنََّما يَْشُكُر ِلنَْفِسِه ۖ  

ومن  بالعمل واللسان، يجب أن يظهروانما مثل الحمد،،والشكر ليس فقط بالقلب  

،وهللا يحب ان يرى نعمته على باطنيا لم يشكر هللاظاهرين لم يشكر الناس 

َوَمن َكفََر فَِإنَّ َرب ِي َغنِيٌّ َوَمن َشَكَر فَِإنََّما يَْشُكُر ِلنَْفِسِه ۖ)وهذا من شكر هللا عبده،

يجعلني ال أرى  باقي نعم وكفر مثال شيء واحد ال يوجد عندي (( النمل٤٠َكِريٌم )

 هللا علي. 

حاسب نفسه  على طول عين العرش بطرفة ب وتي له سليمان لما أوهذا بقصة 

وهذا اختبار صعب محاسبة ذاتية،تخيلي طلبه نفذ سريعا وعلى طول وعرش،

ذَا ِمن فَْضِل َرب ِي ِليَْبلَُونِي أَأَْشُكُر أَْم أَْكفُُر )فقال ،  ( النمل٤٠)قَاَل َهَٰ

ۖ  

َكفََر فَِإنَّ َرب ِي َغنِيٌّ َكِريٌم  َوَمن َشَكَر فَِإنََّما يَْشُكُر ِلنَْفِسِه َۖوَمن))،ثم ذكر نفسه  

لعلكم هللا يقول شكره،لذلك أي يربيني بالنعم ألرب وهنا جاء اسم ال، ( النمل٤٠)

مع ان المفرض بدون ألننا ال نشكر بدون النعم،يعطينا النعم لنشكره،فهو تشكرون،

وهذه صفات المربي انه غني هذه نشكره،وعلنا هو يجدد لنا النعم ل،النعم نشكره 

وهو لمن والمربي يصلحنا.تربيته عن غنى احسن صفات المربي وغناه أنه كريم .

هم ومن ال يربيهم ويصلحهم ومن كرمه انه يربي؟ هل يستبدلهم ،وكفر غني كريم 

َوَمن َجاَهدَ فَِإنََّما يَُجاِهدُ ِلنَْفِسِه ۚ إِنَّ )-٢ فال يتركهم مع انهم كفرة. غناه انه يربيهم

 َ  (( العنكبوت ٦لَغَنِيٌّ َعِن الْعَالَِميَن )اَّللَّ

 من أجل ذلك  ويجاهد ، ومحبتهم ساالنحصل على رضا هناك من يتعب لنفسه لي

 !!!مضده،ونفسره أن الناس ال خير فيهولكن هذا الجهاد 

نعرف انها  ال ألننا ،ونجد التقديرللناس،وال  ونتعب  نجاهدألننا نحن الخطأ منا 

ان اجاهد من  حقنلومهم،واختباري ان هللا يريني ان ال احد يستفتربية من هللا 

 .اجله،جهادي فقط هلل

 منهم المقابل وتقول تعبت مثال من تتعب بتربية أبنائها،ويكبرون وال تري

 ،لنفسها.وربيتهم،ألن تربيتها لم تكن هلل



 يلوم الناسوفقط تجارب من الحياة،من يكبر بالعمر وال علم عنده عن هللا و

بأجوبة االمتحان علي  يعتمد كمن ،إليه ظرته سوداويه ألن ال أساس لديه يرجعون

 يرسب!!!متغيرات س

ِ تَبِْديَلا )على ثوابت) ولكن ان اعتمد،  ( األحزاب٦٢َولَن تَِجدَ ِلُسنَِّة اَّللَّ

ِ تَْحِويَلا )و)  (فاطر٤٣َولَن تَِجدَ ِلُسنَِّت اَّللَّ

َ اَل  ،وكذلك )( سأنجح  ( الرعد١١)يُغَي ُِر َما بِقَْوٍم َحتَّىَٰ يُغَي ُِروا َما بِأَنفُِسِهْم ۗإِنَّ اَّللَّ

التي يجب نا يجب أن يتغيروا، وانما أهم من  فال أجعل تركيزي  ان من حولي 

 من حولي. سيغيرهللا ،ومتى ما غيرتها ،اغير من نفسي علي أن 

 فجهادي فقط هلل.وألنني فقط اريد االجر من هللا.

َوالَِّذيَن وهللا يقول  )وليس لرضا الناس،أو المال،وهللا يعلمه،هلل سبحانه،فالجهاد 

 ( العنكبوت٦٩)َجاَهدُوا فِينَا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسبُلَنَا ۚ

َ لَغَنِيٌّ َعِن اْلعَالَِميَن ) )-٢ ي مجاهدتي آلخذ ال يحتاج الحد، أ( هللا تعالى ٦إِنَّ اَّللَّ

 عنها.وهو غني ،من هللا األجر 

ُ َغنِيٌّ َحِميدٌ ))-٣  ُ ۚ َواَّللَّ اْستَْغنَى اَّللَّ  (( التغابن٦فََكفَُروا َوتََولَّوا ۚ وَّ

ال اقوى وال اعز وال اعظم واحق من هللا،ولكن نرى  هم كفروا واستغنوا،ونالحظ

نحن نعتقد أن من لديه كثير من المتابعين أولياء هللا قليلين،وهذا يبين لنا من هللا،أن 

ال نكتشف ان ال علم لديه وكما نرى بوسائل التواصل االجتماعي،ثم هو األفضل،

 نجدوفي القرآن دب أ

ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يُْؤِمنُوَن )و)  (غافر٥٩َولََٰ

ِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَْشُكُروَن )و)   (غافر٦١َولََٰ

ْن ِعبَاِدَي الشَُّكوُر )  ((النمل١٣َوقَِليٌل م ِ

،حتى األنبياء هناك كل أبنائي يجب أن يسمعون كالمي، لكثرة،وأن ال نغتر بالذلك 

وهذا يبين اننا يجب ان نكون فكيف انت؟ أو هناك من تبعه اثنان،من لم يتبعهم،

ونفتقر للدنيا،لذلك المسلم في عزة وال او نحتاج لهم،اغنياء وال نتذلل للناس،

وال اج سيكون دائما كذلك.ويريد ودائما محت للدنيا  يفتقر،ولكن من دائما في فقر

 احد يحبه.

 بمعنى صغير جدا  من المال العام ال يستحق  شيء وهو الذي يأخذ  مثال الغلول

لذلك دائما نجعل هذه اآلية نصب أعيننا ،وال يستحق أن من أجله يدخل النار.

َن الشَّاِكِريَن ))َف   (( األعراف١٤٤ُخْذ َما آتَيْتَُك َوُكن م ِ

نُْهْم َزْهَرةَ اْلَحيَاِة الدُّْنيَاَواَل  و) ا م ِ  ( طه١٣١) تَُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَىَٰ َما َمتَّعْنَا بِِه أَْزَواجا

َما َزاَغ اْلبََصُر صلوات ربي وسالمه عليه في رحلة اإلسراء والعروج )والنبي 

 (( النجم١٧َوَما َطغَىَٰ 



للدنيا وهذا الغنى .وهللا الغني يعلمك ان تكوني غنية به،وال تكونين فقيرة للناس.و 

 التي ال تساوي جناح بعوضة

َ لَغَنِيٌّ َحِميدٌ ) )-٤  (إبراهيم ٨إِن تَْكفُُروا أَنتُْم َوَمن فِي اأْلَْرِض َجِميعاا فَِإنَّ اَّللَّ

َوإِْذ )في نفس السورة ال،وكلما تعلقنا بأسماء هللا نرتقي في درجات الكميعلمنا 

 ((ابراهيم٧تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِن َشَكْرتُْم أَلَِزيدَنَُّكْم ۖ َولَئِن َكفَْرتُْم إِنَّ َعذَابِي لََشِديدٌ )

يحتاج لكم هو ( أي هللا ال ٨)اآلية بني إسرائيل الذي كفروا بنعم هللا وهنا يخاطب  

ون حطة،ولم أن تدخلوا وفقط تقولوكفرتم بها،وأمركم ص،اعطاكم النعم والفر

 ،وأوامر هللا بجديةأجبتم إن فيها قوما جبارين ،فلم يأخذوا  يأمركم بالقتال،ولكنكم

ترينا فعل هللا  ( ٨) ذه اآليةهوكفروا بالنعم الدينية والدنيوية.وهذا من الكفر ،بقوة،

 وان هللا يعاملهم على حسب فعلهم .وفعل العباد ،

 أحد ليظلمه. يسلط عليههللا ،مثال من يظلم 

 والحمدهلل رب العالمين.

٢٢/٢/٢٠١٨ 

هللا هو الغني حقيقة،ومع غناه فهو حميد ويحمد،عكس البشر لما يستغني يستغني 

ن الزبائن،ال يهتم للبقية بعد ذلك،فالكمال ان مديه الكثير مثال محل ولعن البشر،

يعلمنا اننا كلما كنا غير محتاجين يجب ان نظهر األفضل هللا غني حميد،وهذا 

اني متى ما احتجت انا مؤدبة س وليأسماء هللا تعلمنا كيف الوصول الى الكمال 

يا عبادي )وفي الحديث القدسي يقول هللا تعالى  ،غني حميدمعهم،وفي الحديث

لكم أنَّ  لو رجٍل واحٍد منكم ما  قلبِ  أتقَى على كانوا ، وجنَّكم وإِنَسُكم ، وآخَرُكم أوَّ

  زادَ ذِلَك فِي ُمْلِكي شيئاا

يبين غناه بدون ذكر اسمه،فلو كل الناس متقين،ما زاد ذلك في ملك هللا  الحديث (

يحتاج نحن نتأثر ألننا فقراء ومحتاجين،وكذلك  يتأثر الشيئا،وهذا يبين انه صمد ال

 وسل للناس ليكونوا مسلمين يحتاج أن نتدليل على ان هللا الحق غني،فالحق ال     

(ۚ ِ ْشدُ ِمَن اْلغَي  يِن ۖ قَد تَّبَيََّن الرُّ ( البقرة،من غنى اْلسَلم ٢٥٦)اَل إِْكَراهَ فِي الد ِ

 والدين 

 اإلسالم له عزة،غني حتى لو لم يسلم احد.ف

لَكم أنَّ  لوْ  ! ، يا عبادي رجٍل  قلبِ  أفجرِ  على كانوا ، وجنَّكم وإِنَسكم ، وآخَركم أوَّ

بمعنى كل الناس فاسقين ما أثر على  (واحٍد منكم ما نقََص ذلَك ِمْن ُمْلِكي شيئاا ،

إِن ِي َجاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخِليفَةا ۖ هللا لذلك هو غني حميد وال يتأثر،وقصة المالئكة 

ُس لََك ۖ قَالُوا أَتَْجعَ  َماَء َونَْحُن نَُسب ُِح بَِحْمِدَك َونُقَد ِ ُل فِيَها َمن يُْفِسدُ فِيَها َويَْسِفُك الد ِ

هلل فال تنفعه طاعة الطائعين وال  وهذا يبين غنى (٣٠قَاَل إِن ِي أَْعلَُم َما اَل تَْعلَُموَن )

تغير ولكن لن ي هللا يعلم انه سيكون مثل فرعون وانهأن بدليل العاصين، معصية



يع الرسل واآليات،لذلك كلما عرفنا أسماء هللا زالت كل من غناه آتاهم بجم

  ((االنبياء٣٧َسأُِريُكْم آيَاتِي فَََل تَْستَْعِجلُوِن )الشبهات،لذلك 

الشبهات  ،مع الوقت تبدد ظلمات ومع نور التوحيد اشعة ال االه اال هللا 

وني ، ولن تبلغوا نفعي  ،)والشهوات يا عبادي ! إِنَّكم لن تبلغوا ُضري فتَُضرُّ

لك موهذا من غني هللا فال احد ينفع او يضر هللا،فهو  نفعي فتنفعوني(فتنفعوني ،

نحن نكون اغنياء باهلل لما نؤمن باهلل  كلذلالرحمان الكريم بيده الخير،الملوك،

معناها متى اتأثر بكالم ذم الناس،وفال نتأثر ببمدح المادحين وال ،ونتعلق به 

 رتقين وبااليمان  والتقوى لذلك معرفة اسمائه  الناس؟ لما هناك نقص بايماني،

 بأخالقنا ،ونكون أغنياء باهلل 

 .ال امد عيني على ما عند الناسكذلك أثر بالمدح او الذم وه فال ات

َّقُوا اَل يَُضرُّ  وفي سورة آل عمران)  ( ١٢٠)ُكْم َكيْدُُهْم َشْيئاا َۗوإِن تَْصبُِروا َوتَت

 لن يضرونا كذلك.،ومتى ما تعلقنا باهلل 

َ )ومع ذلك يقول ،وهو الغني ت واألرض اوهلل ملك السماو ن ذَا الَِّذي يُْقِرُض اَّللَّ مَّ

ُ يَْقبُِض َويَْبُسُط َوإِلَْيِه تُْرَجعُوَن  ا َحَسناا فَيَُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافاا َكثِيَرةا َواَّللَّ قَْرضا

 ( البقرة ٢٤٥ۚ)

ترد الينا،مثال من ال كي يؤكد لنا ان أموال الصدقة سولكن ،،هال يحتاج أن نقرض 

مرنا انفقوا وخالص،ولكن لينزل أن يأيستطيع  كان لمستواه لتفهميه، يفهم تنزلين

 مع أن وهذا األسلوب يبين غنى هللا،ولمستوى الناس شبهه بالقرض أي سيرد اليهم،

 .وهذا األسلوب يبين غناه قال لنا ان تصدقنا هي قرض لنا، اموالنا من هللا

ال  في سبيله وابتغاء مرضاتهومن كمال غناه أن إنفاق المنفقين وبذل الباذلين -١

بها نفسك تزكين ،ولدينا الزكاة وهي مفروضة علينا بكل حول،ينفعه بشيء

ال يحتاجها،وهناك الصدقة وهي ليست بفرض،وعلى حسب هللا والمجتمع و

استطاعتي،وكلما زاد ايمان االنسان زاد عطائه وقل أخذه والدليل الصدقة برهان 

ا َمْن أَْعطَ  ،االيمان   ((٥ىَٰ َواتَّقَىَٰ )فَأَمَّ

 الليل (٦)َوَصدََّق بِاْلُحْسنَىَٰ 

قُلُوبُُهْم َوِجلَةٌ و) كل (المؤمنون ٦٠أَنهُهْم إِلَٰى َرب ِِهْم َراِجعُوَن )الَِّذيَن يُْؤتُوَن َما آتَوا وَّ

نفق ألنه خرج عكس المنافق ال ي.عن العطاء ،فبرهان االيمان االنفاق هذه اآليات 

والمجتمع ليرتقي ،وال يعطون أن يأخذوا يمان،والمطففين الذين فقط يريدون من اإل

افكر ما هي  ؟وحقوقي عطاء فقبل ان أقول ماذا سآخذهناك ون يجب ان يك

،وكلما زاد االيمان اعطينا وحقنا، وهي  مسئوليتي،واليد العليا خير من السفلى

ن األشياء التي ركز بمعني صرت غنيه باهلل فيزيد العطاء،في سورة الحديد م

ا َحَسناا يَُضاَعُف لَُهْم عليها االنفاق) َ قَْرضا قَاِت َوأَْقَرُضوا اَّللَّ د ِ قِيَن َواْلُمصَّ د ِ إِنَّ اْلُمصَّ

 (١٨َولَُهْم أَْجٌر َكِريٌم )



عن طيب  بادر بالعطاء و( اقرضوا هللا قرضا حسنا ال انتظر ليسألونني انما ا

االموال بوجه  ستؤخذ منالم نعطي عن طيب نفس،ان وسنن هللا واحدة ، نفس،و

ان لم تقرضي ستخلين مثال ،ثم نقول كيف حصل ،ولماذا؟ و ،للطبيب آخر،

ال يحتاج لالموال ولكن يحببنا أنه كمال غنى الغني من لذلك . بالتوازن

أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن  .بالصدقة،ولها مصارف عدة،وكذلك نفقتك علي اهل بيتك صدقة

ُ ُموتُوا ثُمَّ خَ  َرُجوا ِمن ِديَاِرِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحذََر اْلَمْوِت فَقَاَل لَُهُم اَّللَّ

ِ َواْعلَُموا)ثم يأمرهم هللا  (٢٤٣)أَْحيَاُهْم ۚ َ َسِميٌع َعِليٌم  َوقَاتِلُوا فِي َسبِيِل اَّللَّ أَنَّ اَّللَّ

٢٤٤))  

  ٢٤٥ثم اآلية 

 لمال وكلهم بيد هللا،يحتاج للنفس واثم جاءت آية القرض أي الجهاد ، 

حتى الوقت ان لم نعطيه هلل،سيضيع لغير هللا ،أحيانا ال نصحى لقيام الليل،فنرى 

وقت القيام فالوقت ليس ملكك،كما أصحاب الجنة يحصل قدر يجعلنا نرغم لنقوم 

لذلك فان لم ننفق حتى الوقت بالخير سننفقه بشيء  لما بخلوا راحت أموالهم.

ِ ك لذل، يعود علينا بالمنفعة آخر،وال ِ َرب  قُْل إِنَّ َصََلتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي َّلِلَّ

 ((االنعام١٦٢اْلعَالَِميَن )

ان  .شح الشحيحين وبخل البخَلء ال يضره بشيءمن كمال غنى هللا أن و-٢.

بخلت ولم تعطي ل)س( تجدين ان أحدا آخر سيعطيها،مثال من تقول بخلت على 

وتقول بنفس الوقت نرى بالطريق من لديه بخال وليس تربية ،ابنها شراء بالونة،

.فقير أؤ  مجموعه منها واعطاه للصبي،ليعلمنا اننا بخلنا فحصل على اكثر منه،

،كما جاء درهم ذهبت رغما منك ٥٠يلحقك وتبخلين،سترى من الجهة األخرى ان 

ن يَْبَخُل ۖ َوَمن يَْبَخْل  )باآليات ِ فَِمنُكم مَّ ُؤاَلِء تُْدَعْوَن ِلتُنِفقُوا فِي َسبِيِل اَّللَّ َها أَنتُْم َهَٰ

ا َغيْ  ُ اْلغَنِيُّ َوأَنتُُم اْلفُقََراُء ۚ َوإِن تَتََولَّْوا يَْستَبِْدْل قَْوما َرُكْم فَِإنََّما يَْبَخُل َعن نَّْفِسِه ۚ َواَّللَّ

 محمد (٣٨وا أَْمثَالَُكم )ثُمَّ اَل يَُكونُ 

فال قصة البالونات ان بخلت وان تتولوا يستبدل قوما غيركم،وهللا الغني ،فنبادر بالعطاء ، 

 نبخل بكالم او نصيحة او سالم او ابتسامه،فان هللا هو الغني الحميد

فمن يبخل هللا غني ويستبدل بخلت عن الجواب البنائك ،ترين الخادمة تجاوبهم ،

 )واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى (قت نفس الو.

َن اأْلَْرِض ۖ -٢ ) ا أَْخَرْجنَا لَُكم م ِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَنِفقُوا ِمن َطي ِبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ

ُموا اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُنِفقُوَن َولَْستُم بِآِخِذيِه إِالَّ أَن تُْغِمُضوا فِيِه ۚ َواْعلَُموا أَنَّ  َواَل تَيَمَّ

َ َغنِيٌّ َحِميدٌ )   ((البقرة٢٦٧اَّللَّ

،بل  فضلة مالبسيأي لما اقدم النفقه ال انفق مما ال احبه مثل فضلة الوقت او 

َولَْستُم بِآِخِذيِه إِالَّ أَن تُْغِمُضوا ) احسن ما كسبت،أي ال ننفق الذي ال نريده النفسنا،

هللا غني عنا وعن صدقاتنا فاذا أي فقط ان أقفلت عيني سآخذه من رداءته.و (فِيِه ۚ 



َ َغنِيٌّ َحِميدٌ كذلك ما هي نيتي في العطاء )و .اعطينا نعطي األفضل َواْعلَُموا أَنَّ اَّللَّ

 (أي عنا وعن صدقاتنا 

مثل وهلل المثل األعلى : ومن كمال غناه تنزهه سبحانه عن النقائص والعيوب-٣

ا ))باهلل  الغني  (( الفرقان ٦٣َوإِذَا َخاَطبَُهُم الَْجاِهلُوَن قَالُوا َسََلما

نذهب  وكذلك ال لعيوب،ا،فال ننزل لمستوى الناس وانما نترفع عن النقائص و 

 .للغيبة والنميمة

ُ َولَداا ۗ ُسبَْحانَهُ ۖ ُهَو اْلغَنِيُّ ۖ لَهُ َما فِي السََّماَواتِ  ) َوَما فِي اأْلَْرِض ۚ  قَالُوا اتََّخذَ اَّللَّ

ِ َما اَل تَْعلَُموَن ) ذَا ۚ أَتَقُولُوَن َعلَى اَّللَّ ن ُسْلَطاٍن بَِهَٰ   (( يونس٦٨إِْن ِعندَُكم م ِ

ال يحتاج تنزه عن النقائص فمن نسب هلل نقصا فقد نسب اليه بما ينافي غناه،فاهلل  

سارع لرضوان لي ، وهذا يجعلنا نولمالئكة او رسل او لوح محفوظ،او ولد،أو 

 ونتعلق به.هللا.

 اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 

 


