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بسم اهلل افرمحن افرحقم
تؼديـــــم

احلؿد هلل ،وافصالة وافسالم ظذ رشول اهلل .. 
رشح (ؾضقؾي افشقخ /حمؿد افدبقيس) هذا االشم
َ
من ؾسة ضويؾي يف أوائل بدء رشح األشامء احلسـى،
حقٌ ـون مو يزال ىف حمووفي الخيقور أؿر

افسلل
ب

ادوصؾي فيؾك ادعوين بسفوفي و ُي ْس ..بلشؾو

واضح

ؿريى من ادسيؿعغ ؿلل افيدرج يف األشؾو

افذي

وصل إفقه يف افدروس األخرة؛ وفذا جوء هذا افدرس
هبذه افصورة ادلسطي ويف تؾك افؾغي افسفؾي .ؾام ـون ؾقه
من صوا

ؾؿن اهلل وحده ،ومو ـون ؾقه من خطل ؾوهلل

ورشوفه بريئون مـه .وظذ أيي حول كسلل اهلل تعوػ أن
يـػع به ؿوئؾه وشومعه وكورشه وافـوطر ؾقه .وكحن يف
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ٍ
ظؿال أو تسد ً
كصقحي تصؾح ً
خؾال مع افدظوء
حوجي إػ
فصوحلفو.
واهلل ادوؾق إػ شواء افسلقل،،،...
مسجد اهلدى ادحؿدى
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بسم اهلل افرمحن افرحقم

 وكعوذ، كحؿده وكسيعقـه وكسيغػره،إن احلؿد هلل
 من، ومن شقئوت أظامفـو،بوهلل تعوػ من رشور أكػسـو
 وأصفد، ومن يضؾل ؾال هودى فه،هيده اهلل ؾال مضل فه
 وأصفد أن حمؿدً ا،أن ال إفه إال اهلل وحده ال رشيك فه
.ظلدُ ه ورشوفه
ِ افؾفم
صل ظذ شقدكو حمؿد افـلى وأزواجه أمفوت
، ـام صؾقً ظذ آل إبراهقم، وذرييه وآل بقيه،ادممـغ
.إكك محقدٌ جمقد
 [آل             
]102:ظؿران
            
            

]1 : [افـسوء      

6

اســم اهلل القـــوى
           

            

[  األحزا ]71-70 :
وبعد..
ؾـ"افؼوي" من األشامء افيي حييـوج ادممــون إفقفـو
يف هذه األيوم وذفـك فضـعا اةؿـي وافعزيؿـي واةرادة
ظذ ؾعل اخلر.
َ
إن ادرء ؿد وصـل إػ درجـي صـديدة مـن افضـعا
كػسـه
يف افعلودات وافـذـر وافؼقـوم وؽرهـوَ ،
وضـ ُعػً ُ
أيضـــو ظـــن مؼوومـــي افشـــقطون وافشـــفوات واةـــوى،
ً
وضـ ُعا بد ُكـه ظـن ادسـورظي إػ اهلل
وأصوبيه افغػالتَ ،
تعوػ ،ظذ خالف مو ـون ظؾقـه افسـؾا افصـوحلون مـن
افصحوبي و َمن بعدهم.
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فــذفك ـــون اشــؿه "افؼــوي" َمــدْ ظو ًة وح ًّثــو وشــل ًلو
ووحد اهلل به أن يؽـون ظوكًـو فـه،
فؾؿرء إذا مو دظو اهللَ به َ
ََيرج بـه مـن هـذا افضـعا ،و َت ْؼ َـوى ع ُيـه ظـذ مؼوومـي
افشفوات وافشقطون واةوى وافـػس.
معوين اشؿه افؼوي وظؿل بؿؼيضوهو
ؾنذا َؾ ِفم ادر ُء
َ
ودظو اهلل به فِيؼوى عيه وييغؾى ظـذ صـقطوكه وصـفواته
وهواهَ ،ؿ ِو َي بد ُكـه وؿؾلـه ظـذ افسـر إػ اهلل وؿـوي ظـذ
أظامل اآلخرة.
وـان أصحاب افـبي  يتسابؼون يف اخلرات هبذه
افؼوة وذفك افبذل بام ال مثقل فل ؛ ألن مسـيـدهم افـذي
ـوكوا يسيـدون إفقه هو افؼـوي افـذي ؿـواهم ظـذ ذفـك
وأظوهنم ظؾقه ،وكحن ظذ افعؽس :ال كسيطقع أن كلـذل
صق ًئو ممو بـذفوا أو كعؿـل صـق ًئو ممـو ظؿؾـوا  ..يف جفـودهم
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وصالهتم وؿقومفم وأمرهم بودعروف وهنقفم ظن ادـؽر
وتــرك ادــول واألهــل وافوفــد؛ ألهنــم اشــيـدوا إػ اهلل
افؼوي ،ومل كسيـد أو كرـن كحن ـذفك.
ييؼوى ادر ُء بوهلل تعـوػ َي ْضـ ُعا أمومـه ب
ــل
وظـدمو َ
يشء؛ ألكه صور ؿو ًيو بوهلل تعـوػ .وــل مـو كحـن ؾقـه مـن
افضعا ألكـو َر َــَو إػ أكػســو ،ؾلـذا ال يؼـوى ادـرء ظـذ
افطوظي وافيضحقي.
وحلل ه ﻫللذه ادسلللفة يف اشللؿ  افؼللوي :أكــه إذا
َ
ؿـواه وأظوكـه؛ ألن اةكسـون بطلقعيـه
اشيعون بؼوة اهلل فـه َ
ؾؼر وضعقا يف ظؾؿه وعيه وؿدرته ويف ـل يشء ،وال
َح َل إال أن يرـن إػ افرـن افشديد.
وإن اإلكسللان إذا ّوؼل َلوى بللا ؾنك ل يػع ل ـ ل
َ
ـان يعجلز ظـل ألكـه ارتؽـن إػ اهلل تعـوػ ،ويػعـل مـو مل
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يؽن ُيصدِ ق أكه يػعؾه ألكه تؼوى بوهلل تعوػ ،ؿـول تعـوػ:
{[ }   ...افبؼرة .]165 :ومعـى هذه اآليـي :أن ــل
افؼوى  -ؽر ؿـوة اهلل  -معدومـي  ..ال اظيـداد هبـو ،ؾـال
مول ادرء وال شؾطوكه وال ؿوته  ...وأن ـل ذفك مـن اهلل
تؼـوى
تعوػ .وإذا خرج ادـرء مـن ؿوتـه إػ ؿـوة اهلل ؾؼـد َ
بوددد افذي ال َيـْ َػدُ  ،ؾصور ؿو ًيو يف ظؿؾه ويف ـل يشء.
رأي اإلمام افغزايل:
مل ييؽؾم اةموم افغزايل هذه ادرة يف هـذا االشـم
فؽلَ
وإكام أصور أن افؼـوة ترجـع إػ افؼـدرة؛ ﻫلذا رأيل َ .
ؽر ذفك ـام شـلغ بعـد ؿؾقـل إن صـوء اهلل تعـوػ،
َ
افرأي ُ
وفذفك مل كؼدم بؽالم اةموم افغـزايل  -رمحـه اهلل  -هـذه
ادرة.
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ادعـى افؾغوي:
ٍ
ادؼف "افؼوي":
معان ظد ٌة الشم ا
ﻫـاك
َ
 -1افؼوة صدة افؼدرة:
ؿول تعـوػ[ }      { :افلذاريات،]58 :
يعـى :ذو افؼوة افشديدة ،وافؼوة :صدة افؼلدرة .وكسـى
بعض أهل افعؾم افؼوة إػ افؼدرة.
وؿد ذـركو يف بدايي رشح األشامء احلســى َ
أن فؽـل
وصو به ،ؾوفؼدرة يؼوبؾفو افعجـز ،أمـو افؼـوة
اشم معـًى خ ً
ؾقؼوبؾفو افضعا ،ؿول تعـوػ:

{     

[ }         ؾلللللللاضر ،]44 :ومل
يؼــل اهلل َ :ــ َ ِ
ـقام َؿ ِو ًيــو ،وفؽــن ؿــول:
ـون َظؾـ ً

{ 

 .}ؿول تعوػ[ }      { :افذاريات،]58 :
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وادعـــى :أن ا ذو افؼللوة افيللديدة ،أي :افؼللوة افؽامؾللة
افتي ال يم ِّثر ؾقفلا أي ؿلوة وفؽـفلا ﻫلي افتلي ّولمّثر يف أي
ؿودرا".
 ،ؾوحلجر واحلديد يسؿى ؿو ًيو وال يؼول " ً
وهذه ادعوين جيى ظذ ادرء أن يـدظو اهلل تعـوػ هبـو
وأن يوحده هبذه األشامء احلسـى .وإكـه فقـء ُحم ِـزن أال
جيوهد افـوس أكػسفم ظـذ أن يلخـذوا حظفـم مـن هـذه
األشامء احلسـى وافصػوت افعؾقو فقؽوكوا ربوكقغ.
لَ أو
 -2افؼللوي ﻫللو افللذي ال ؽافللي ف ل وال يعسيل وﻫل ٌ
ضعف:
ؿـــول اهلل تعـــوػ:

{       

[ } ادجادفة.]21 :
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ؾلوائللد:
* ظـدما يدظو ادر ا هبذا االشلم جيـى أن يعؾـم
ويسيشــعر أن اهلل هــو افؼــوي ،يؼــول" :افؾفــم يــو ؿــوي
ؿوين" ،ويعؾم يف كػس افوؿً أكه – أي ادرء – ضعقا،
ِ
ؾقخوف اهللَ تعوػ ألكه ظؾم أكه افؼوي ؾقخوف من ظذابه،
ُ
ؾلخذ اهلل  أخذ ظزيز مؼيدر.
* افضللعف افللذي كحللَ ؾق ل ﻫللو بسللبي ضــعا
افـــػس برـوهنــو فؾشــفوات واةــوى وادقــل إػ افــدكقو،
وجـدت كػسـك ضـعقػي فـقس ظـذ يشء ممـو ــون
ؾؽؾـام
َ
ظؾقـــه أصـــحو افـلـــي  مـــن شـــامهتم وأخالؿفـــم
ـً بــوهلل تعــوػ ؾلظوكـ َ
ـك ظــذ
َؼويـ َ
وظلــوداهتم وضــوظيفم ت َ
ذفــك ،ؿــول تعــوػ:

{       

اســم اهلل القــوى
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[ }احلللج .]40 :ومعـــى ذفــك :أن مــن ييؼــوى بــوهلل تعــوػ
يؼويه ظذ أظدائه وصفواته وهواه وصقطوكه فقصلح ؿو ًيـو
بوهلل  .وضريق افؼوة بوهلل هو االفيزام بلوامره وكواهقه
واتلوع شـي رشوفه .
* وـذفك يؼوى جسده ظذ افطاظلة ،وصـػوء هـذا
ادسؽغ افذي مول جسده إػ افؽسل وافضـعا وافــوم
وزهد يف ضوظي اهلل وضعا جسؿه ظن افسر إػ اهلل :أن
َ
يوحد اهلل تعوػ هبذا االشم.
فـلورا يف افوجل ،
وؿول أحد افسؾا" :إن فؾحسلـة ً
وؿللوة يف افبللدن ،وحمبللة يف ؿؾللوب اخلؾلل  .وإن فؾسللق ة
وبغضللا يف
فظؾؿللة يف افوج ل  ،ووﻫـًللا وضللع ًػا يف افبللدن،
ً
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ؿؾوب اخلؾ " .وــل هـذه األمـور تسـيدظى توحقـد اهلل
 بوشؿه افؼوي.
ذفك وجدكو افصحوبي ظذ مو هم ؾقه مـن افضـعا
واجلوع وافلعـد ظـن األهـل وافوفـد وافـديور وجـدكوهم
أؿوى مو يؽوكون ظذ ضوظي اهلل  ،وأؿوى مـو يؽوكـون
ظــذ جموهــدة افـــػس وافشــقطون واةــوى ،وأؿــوى مــو
يؽوكون ظذ جموهدة أظداء اهلل .
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اآليات واألحاديث افواردة يف ﻫذا ادعـى:
أول مو يصـودؾـو حـديٌ رشـول اهلل  افـذي يــر
فؾؿرء ضريؼه إفه اهلل ويوضحه ،وهو ؿوفه « :الَ َح للو َل
حتول فؾعبلد ظلَ معةلقة ا
َوالَ ُؿ َو َة إِالَ بِا َِ»  ،أي :ال ه
()1

ّوعاػ وال ؿوة ظذ ضاظت إال با  .وهذه هـي ادسـلفي
األوػ وهــي توحقــد اهلل  هبــذا االشــم ،وؿــول تعــوػ:
{[ }   ...افبؼرة .]165 :وهذا احلـديٌ يمــد هـذه
( )1وردت يف أحوديــٌ ـّثــرة وأهنــو ــــز مــن ــــوز اجلـــي؛ ومـفــو:
ـع افـلـي
وشى َؿ َولُ :ــَو َم َ
صحقح افلخوري ( - )7386ظ ْ
َن َأبِى ُم َ
َز َكــوَ ،ؾ َؼـ َ
ـول « :لأربِ ُعللوا َظل َلذ َأ لك ُػ ِسلؽ لُم،
 يف َشـ َػ ٍر َؾ ُؽـَــو إِ َذا َظ َؾ ْو َكــو ـ َ ْ
ِ
ون َأصم وال ؽَائِباّ ،وَدل ظ َ ِ
ـم
ُ
ً
َؾنِ َكؽ لُم ال ّوَدل ُظ َ َ َ َ
ون َشؿق ًعا َبة ًرا َؿ ِري ًبا»ُ .ث َ
ول يف َك ْػ ِيس :ال َح ْـو َل َوالَ ُؿ َـو َة إِالَ بِـوهللََِ .ؾ َؼ َ
َذ َو َأكَو َأ ُؿ ُ
ـول ِيل:
َأتَى ظ َ َ
ِ
«يا َظ لبدَ ا َِ لب ََ َؿ لق ٍ
لَ
س! ُؿ ل الَ َح لو َل َوالَ ُؿ َو َة إِالَ بِلا ََِ .ؾنِ ََّنَلا َــلل ٌز م ل
ُــ ِ
ُوز لَ
اْلـ َِة».
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اآليــي أن ـل ؿللوة معدومللة ظــدا ؿــوة اهلل ،ؾعــذ ادــرء أن
يـطؾق من هذه افـؼطي وهي أن افعباد فقس هلم حول وال
ؿللوة إال بللا  ،وال يـيظــر ادــرء يف ـــل مــو ُأو مــن مــول
وضعوم ورشا ؿو ًة ألهنو ؿوة معدومي زائؾي ،ؿول تعوػ:
{[ }          ؾلللللللاضر،]15 :
وألن افعلــودة هــي االؾيؼــور ادحــض إػ اهلل تعــوػَ ،
وأال
َ
كظـرت إػ موف ِ َ
ـك
أظطوك اهلل ،ؾـنذا
ترى فـػسك صق ًئو ممو
َ
أكــه يؼويــك ؾــوهلل َيــذفك مــن جفيــه وـــذفك شــؾطوكك
وؿوتــك ،وفللذفك ال يؼللوى ادللر وّوعؾللو متل وظزيؿتل
وشائر أحواف بلن خترج مَ حوفك وؿوّوك إػ حول ا
وؿوّو  ،وأن ّوستقؼَ أن ـل خلر ﻫلو ملَ ظـلد ا  ،ؿـول
تعــــوػ:

{}            

اســم اهلل القــوى
[افـح
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 .]53 :ؾـسك افيعؾق بوألشلو وكيعؾق وكيوــل ظـذ

مسلى األشلو .
ال ؿوة فك ظذ افطاظلة واإلؿبلال ظلذ ا إال بلا ،
حتول فك ظَ معةلقة ا واخللوف مـل إال بلا ،
وأن ال ه
ؾفــو أكــً أهيــو افعلــد افػؼــر نيــوج إػ ظــون اهلل وؿوتــه،
ؾلكً بودول وافؼوة وــل يشء يوصـك أن يلتقـك ادـوت
ؾال يغـي ظـك مو ُفك وال ؿوتـك وال شـؾطوكك .وجيـى
افيحؼق بلن ال ؿوة فإلكسون إال بوهلل ــام ؿـول رشـول اهلل
َ « :ال َح لو َل َو َال ُؿ َو َة إِ َال بِا َِ» .ؾنذا اكخؾعً من ؿوتك
إػ ؿوة اهلل تعوػ ذهلـً إػ افؼـوة افعظقؿـي افيـي ال هتـن
وال تضــعا ،ؿــول تعــوػ:

{      

[ }ﻫللود ،]81 :ألن افــذي شــقؿـعك وحيؿقــك مـــفم هــو
اهلل افؼوي ،فـذا ؿـول رشـول اهلل َ « :و َي للر َح ُم ا َُ ُفو ًضلا،
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َان ي لل ِوي إِ َػ رـ ٍلَ َص ِد ٍ
أيضـو جيـى أن
يد»  .وأكـً ً
ُ
َف َؼدل ـ َ َ
()1

تلوي إػ ذفك افرـن افشـديد؛ رـرج مـن ــل ؿـوة فـك
ألن اهلل تعــوػ يؼــول[ }   ...{ :افبؼللرة ،]165 :ؾــنذا
ظـوجزا ؾـال تسـيطقع أن تػعـل
مرضً وجـدت كػسـك
ً
صق ًئو ،ذهى ظـك موفـك ؾـال تسـيطقع صـق ًئو ...وهؽـذا،
وفذفك ـون توحقد اهلل بوشؿه افؼوي أن تـخؾع مـن ــل
ؿواك ،ؾلكً بعد ظؿل فـقس َ
صـوقًا ـد كػسـك ضـعق ًػو
ٍ
أن
ميع ًلو ال تسيطقع أن تؼـوم هلل بقـء ،ؾيسـيقؼن
حقـئـذ َ
صالّوك وؿوّوك إكام ﻫي با ّوعاػ.
َ
وّوعال إػ ﻫذا احلديث اْلؿق ..

( )1ميػــق ظؾقــه مــن حــديٌ أي هريــرة [ افلخــوري ،3327 :مســؾم:
.]151
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* حديٌ افـلي  فػوضؿي ريض اهلل ظـفو؛ ذهلـً
إفقه تشيؽي فه ضع ًػو ،ؾؼـول ةـو وفعـع ريض اهلل ظــفام:
ِ
ِ
ِ َ
لغَ ،وّو َُسل ِب َحا
َلزا َأ لر َب ًعلا َو َّثالَّث َ
«إ َذا أ َخ لذُتُ َا َم َضلاج َعؽ َُام ُّوؽ ِ َ
ِ
ِ
ِ
غَ ،و َ لحت َؿدَ ا َّث َ
َّث َ
لَ
ال َّث ًة َو َّثالَّث َ
ال ًّثا َو َّثالَّث َ
لر َفؽ َُلام م ل
غَ ،ؾ لف َو َخ ل ٌ

َخل ِ
لاد ٍم»  .ؾؽــون تســلقح اهلل  ؿــو ًة فؾؿــرء ظــذ ضوظيــه
()1

وهو اددد ظذ ظؿؾـه وضوظيـه ،ؾعــدمو يلتقـك صـقطوكك
َـم  ..وفـن تسـيطقع
يؼول فك :ال تؼم  ..أكً مرهـق  ..ك ْ
افصقوم  ..إكك ؽدً ا يف شػر وظؿـل .ؾـوظؾم أن افؼـوة هلل
مجق ًعو وأكـك إذا تؼويـً ظـذ صـقطوكك بوالشـيعوكي بـوهلل
وافــدظوء وافيعؾــق بــوهلل وأكــه يؿؽــن أن يؿــدك بؿــدده

( )1ميػــق ظؾقــه مــن حــديٌ ظــع [ افلخــوري ،3705 :مســؾم:
.]2727
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وهيلك من ؿوته ،ؾنن ذفك ؿوة فك ظذ افطوظـي وافسـر
إػ اهلل تعوػ.
ِ
لي
لر َو َأ َح ه
* ؿول رشول اهلل « :ادلُ لمم َُ ا لف َؼ ِلو ه
ي َخ ل ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
اح ِلر لْ َظ َلذ
إِ َػ ا َِ م ََ ادلُ لمم َِ اف َضعقفَ ،و ِيف ُـ ٍ َخ ل ٌر .ل
َملا َيـل َػ ُع َ
لكَ ،و لاشلت َِع لَ بِلا َِ َوالَ َّو لع َجل لز»  .افضـعقا هـــو
()1

فقس ضعقا اجلسد ،ؾؼد ـون افصحوبي ظـذ أيـوم افـلـي
 ضعػوء ،وـوكً شوق ابن مسعود  ضعقػي ودؿقؼي
حيى ضحك من ذفك افصـحوبي ريض اهلل ظــفم ،ؾؼـول
ةم افـلي « :وا َف ِذي َك لػ ِس بِق ِد ِه َُهلام َأ لّث َؼ ُ ِيف ادلِقلز ِ ِ
لَ
َان م ل
َ
َ َ

( )1أخرجه اةموم مسؾم من حديٌ أي هريرة .)2664( 
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ُأ ُح ٍد»  ،ؾؾام رـن ادرء ظذ األشلو وأن افـوم واألــل
()1

وافؼا وؽرهو هو افذي يؼويه خرج مـن تعؾؼـه بـوهلل
بلكه افؼوي ورـن إػ رـن ضعقا ..مل يـرـن إػ افـرـن
افشــديد .ـــون ابــن مســعود مــن أصــحو األجســوم
افضعقػي ومع ذفك ـون يطؾى افعؾم وهيوجر ويؼوتـل يف
شــلقل اهلل ،ـــل هــذا بعــون اهلل وؿوتــه ،رـــن إػ افــرـن
افشديد وهو اهلل  ،ؿول رشول اهلل َ « :و لاشلت َِع لَ بِلا َِ
َوالَ َّو لع َج لز»  .ؾنذا اشـيعون ادـرء بـوهلل تعـوػ وخـرج مـن
()2

حوفه وؿوته واألشـلو ؾـال بـد أن يؽيؿـل األمـر ،ؾـنذا

( )1أخرجه اةموم أمحـد مـن حـديٌ ظلـد اهلل بـن مسـعود 420/1( 
مقؿـقي) ،وصحح إشـوده افشقخ أمحد صـوـر رمحـه اهلل تعـوػ يف نؼقـق
ادسـد.
( )2شلق ررجيه ؿري ًلو.

22

اســم اهلل القـــوى

ــً يف مـذاـرتك ..يف ظلودتـك ..يف ظؿؾـك ..ؾقجـى
أن ررج من ؿوتـك إػ ؿـوة اهلل  ،وظـذ افعؽـس مـن
ذفــك؛ يؼــول ادــرء" :ال أؿــدر ظــذ افصــالة أو افصــقوم"
بحجٍ وأظذار وظؾل ،وفو خرج ادرء من ؿوتـه إػ ؿـوة
اهلل  ألظوكه اهلل ظذ ذفك األمر ..فقس هـوك ـلر ظذ
اهلل ،وفو اشيعون ادرء بوهلل أكه هو افؼـدير افؼـوي ادغقـٌ
ـون ظوكًو فه ظذ أال يرى فـػسه صق ًئو.
* ؿول رشول اهلل َ « :فقس َ ِ
افرل َظ ِة ،إِك ََلام
ل َ
افيلديدُ بِ ه َ
لك َك لػ َسل ُ ِظـللدَ ا لفغ ََض ِ
افي ِديدُ ا َف ِذي َي لؿؾِ ُ
َ
لي»  .ومـن هــو
()1

كػفــم أن افؼــوي هــو افؽــوطم فغقظــه افــذي يســيطقع أن
ييحؽم يف كػسه وهواه بؼوة اهلل تعوػ فه.
( )1ميػــق ظؾقــه مــن حــديٌ أي هريــرة [ افلخــوري ،6114 :مســؾم:
.]2609
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وإكه دن ادفم يف هذا افصدد أن كشر إػ اآليي
افؽريؿي افيي ُ َ ِع هذا األمر وتوضحه ،وهي ؿوفه
تعوػ:

{          

}            

[األكػال.]17 :
وذفك أكه دو اهنزم ادؼـون يف بدر وؿيؾفم
ادسؾؿون ؿول ةم اهلل تعوػ ،}... { :أي :فقس
بحوفؽم وؿوتؽم،

{}  ...

حقٌ أظوكؽم

افـلي  وؿً افؼيول دظو
ظذ ذفك افـك ،وذفك أن
َ
اهلل  أن يـكه ،ثم أخذ حػـي من افسا

ؾرموهو يف

وجوه ادؼـغ ،ؾلوصؾفو اهلل إػ وجوهفم ،ؾام بؼى
مـفم واحد إال وأصو

افسا

وجفه وؾؿه وظقـقه ..
َ

ؾوهنزموا ،وفقسً هبذه افرمقي وفؽن ـوكً بؼوة اهلل .

24

اســم اهلل القـــوى



اســم اهلل القــوى

25

أمثؾة مَ حقاة افـبي  ظذ افتؼوي با ّوعاػ:
* ــــون افـلـــي  أؿـــوى افــــوس يف ــــل يشء؛ يف
ون بؿؾه وصقومه.
جفوده وصالته وظلودته َ َ
َون َي ُؼو ُم اف َؾ ْق َل َحيَى َك ُؼ َ
يؼول ابن ظؿر« :ـ َ
ول َال َيـَو ُم،
َون َي ُصو ُم َحيَى َك ُؼ َ
َوـ َ
ول َال ُي ْػطِ ُر».
ات
أيضو حذيػي َ « :ص َؾ ْق ًُ َم َع افـَلِـ ِي َ ذ َ
وؿول ً
ِ ِ
ـً :ير َــ ِ
ٍ
ـم َم َهـ
َف ْق َؾــي َؾــو ْؾ َيي ََح ا ْف َل َؼـ َـر َة َؾ ُؼ ْؾـ ُ َ ْ ُ
ـع ظـْــدَ ادْو َئــيُ ،ثـ َ
ٍ
ـم
َؾ ُؼ ْؾ ًُُ :ي َص ِع ِ َهبو ِيف َر ْـ َعيَ ،ؾ َؿ َه َؾ ُؼ ْؾ ًَُ :ي ْرـ ُ
َـع ِ َهبـوُ .ث َ
ا ْؾ َيي ََح افـ َِسو َءَ ،ؾ َؼ َر َأ َهوُ .ث َم ا ْؾ َيي ََح َآل ِظ ْؿ َر َ
انَ ،ؾ َؼ َر َأ َهوَ .ي ْؼ َر ُأ
ٍ ِ
قح شـ َل َحَ ،وإِ َذا مـر بِس َـم ٍ
ال
س ِش ًال ،إِ َذا َم َر بِآ َيي ؾ َ
َ َ ُ
قفـو ت َْسـلِ ٌ َ
ُم َ َ
ٍ
ـع َؾ َج َعـ َـل َي ُؼــو ُل:
ـم َر َــ َ
َشـ َـل َلَ ،وإِ َذا َمـ َـر بِ َي َعـ بـوذ َت َعـ َـو َذُ ،ثـ َ

ان َر ِ َّب ا لف َعظِق ِم»َ ،ؾؽ َ
َون ُر ُـو ُظ ُه ك َْح ًوا ِم ْن ِؿ َق ِوم ِهُ .ث َم
« ُش لب َح َ
ِ
ِ ِ
ِ
َـع،
َؿ َولَ « :شؿ َع ا َُ َد لَ ََحدَ ُه»ُ ،ث َم َؿو َم َض ِو ًيال َؿ ِري ًلو ممَـو َرـ َ
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ـجدَ َؾ َؼ َ
ان َر ِ َّب األَ لظ َلذ»َ .ؾؽ َ
ـجو ُد ُه
ـولُ « :شل لب َح َ
َـون ُش ُ
ُث َم َش َ
َؿ ِري ًلــو ِمـ ْن ِؿ َق ِومـ ِـه »...إػ آخــر احلــديٌ .يصــع بــوفلؼرة
()1

وآل ظؿران وافـسوء وادوئدة ،ثـم ــون يصـلح جموهـدً ا يف
شلقل اهلل! هل ــل ذفـك ــون مـن ؿـوة افـلـي ! ال ،بـل
بؼوة اهلل تعوػ.
و َظن َأكَس ب ِن موف ِ ٍ
َـون َر ُش ُ
ك َ ؿ َ
ـول« :ـ َ
ـول اهللَِ 
ْ
ْ َ
لت َظ ُض ِدي َوك َِة ِ
لك َأ ُح ُ
ري ؛ ب ِ َ
لول،
إِ َذا َؽ َزا َؿ َول :اف َؾ ُف َم َأك َ
ك َأ ُص ُ
ولَ ،وبِ َ
َوبِ َ
ك ُأ َؿاّوِ ُ » .
()2

( )1أخرجه اةموم مسؾم (.)772
( )2أخرجـــه أبـــو داود ( ،)2632وصـــححه احلـــوؾظ ابـــن حجـــر
(افػيوحوت افربوكقي ،)60/5 :ؿول اةموم افـووي رمحـه اهلل تعـوػ
ِ
ظَــو ِين .ؿــول اخل َطــوي :معـــى
يف األذـــور( :معـــى "ظَ ُضــدي"ْ :
" َأ ُحول"َ :أ ْحيَول .ؿول :وؾقه وجه آخر ،وهو أن يؽون معـوه :ادـع
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* ؿــول فــه اهلل تعــوػ:
[ادزمل
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{}      

أيضــو:
 ،]2 ،1 :ؾؼـوم حيـى تػطـرت ؿـدموه .وؿـول فـه ً

{[ }    اد لدّثر ،]2 ،1 :ؾؼــوم ودظــو افـــوس إػ
َ
ييوان يف ذفك ،وإكـام ــون
ظلودة اهلل  ،ومل ييؽوشل ومل
يعلــد اهلل وجيوهــد ويصــوم ويــدظو إػ اهلل بؼــوة اهلل افيــي
أمدَ هو اهلل إفقه.
حجرا ظذ بطـه.
جل ْوظه يربط
ً
* وـون يف نؿؾه ِ َ
* ـــون يـــدخل بقيـــه ومل جيـــد ضعو ًمـــو ؾقؼـــول :إين
صائم.

وافدؾع ،من ؿوفك :حول بغ َ
افش ْقئغ :إذا مـع أحدعو من اآلخر،
ؾؿعـوه :ال أمـع وال أدؾع إال بك ).اهـ .ويف ظون ادعلودَ "( :وبِك
َأ ُصـ ُ
ـول" َأ ْيَ :أ ْمحِــل َظـ َـذ ا ْف َعــدُ ِو َح َيــى َأ ْؽؾِل ـ ُه َو َأ ْشي َْل ِصــؾ ُهَ .و ِمـْــ ُه
احل ْؿ َؾي) اهـ.
َ
افص ْو َفي بِ َؿ ْعـَى ْ َ
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* ـون ال ُيو َؿد افـور يف بقيه بوةالفغ وافّثالثي.
ونؿــل افـلــي  األذى افشــديد مــن افؽػــور يف
* َ
مؽي.
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أمثؾللة مللَ حقللاة افةللحابة رضللوان ا ظؾللقفم ظللذ
افتؼوي با : 
ِ
وـذفك أصحو ُ افـلـي  نؿؾـوا األذى وترــوا
ديورهم وأبـوءهم وؿوموا هلل وصوموا وجوهـدوا وؿـوتؾوا
و ُؿيؾوا.
افـلـي  وأصـحو َبه األذى
ويف ؽزوة ُأحد أصـو
َ
افشديد من افؽػـور ،وأمـر افـلـي  أن َيـرج ادسـؾؿون
وراء ادؼـــغ ،وأمــر أال َيــرج إال مــن صــفد افوؿعــي
وادعرـــي أمــس .ثالثامئــي رجــل ،ـــل رجــل مـــفم مــعء
بوجلراحــوت؛ مـــفم مــن بــه ثــالث ظؼــة جراحــي -
وفقسً مّثل جروح هذه األيـوم ،ؾـنكام هـي جـروح مـن
رمــوح وشــقوف  -ؾؼـــوموا وجوهــدوا ومل يســـيـدوا إػ
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ؿــوهتم افضــعقػي وإكــام إػ افؼــوة افعظقؿــي وهــي ؿــوة اهلل
.
وكجد ظلدَ اهلل بن افزبر َي ْذ ُـر أكه ـون يف ُظــق أبقـه
ـروح ،ؾؽــون يضــع ؾقفــو َؿ ْلضــيه ويؾعــى ؾقفــو!! ؾــام
جـ ٌ
تصورك يف هذه اجلروح
ـل هـذه األمـور تسـيدظي مـن ادـرء إذن أن يلخـذ
ادؼف فؽـي ييغؾـى ظـذ صـقطوكه
حظه من هذا االشم َ
وهــواه وكػســه ،وضــع ُػـو افــذي كحــن ؾقــه إكــام ـــون مــن
ظؽس ذفـك ألن ادـرء ارتؽـن إػ ؽـر اهلل  ..ارتؽـن إػ
افزائل.
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حظ افعبد مَ اشم ا ّوعاػ "افؼوي":
يؼول اةموم ابن افؼقم( :افؼوة يف أمر اهلل تعوػ هـي
من تعظقؿه وتعظقم أوامره وحؼوؿـه) ،أي :يؼـوى ادـر ُء
بيعظقم أوامر اهلل فه وافؼقوم بحؼوؿه.
وال بد َ
فك أن يؽون فك حظ مـن اشـم اهلل افؼـوي
ؿـواك اهلل هبـو
فؾؼقوم بواجلوتك ،واألخذ بوألشلو افيي َ
فطوظيه.
َ
ظؾقـك تـؼسـم
افؼوي  هبو
وهذه افؼوة افيي َأ ْك َعم
ب
إػ ؿسؿغ:

- 1ؿوة ِظ ْؾؿقي كظريي.
- 2ؿوة َظ َؿؾقي إراديي.
وافســعودة افيومــي فؾعلـــد موؿوؾــي ظــذ اشـــيؽامل

افؼوتغ افعؿؾقي وافعؾؿقي.
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وحتؼق افؼوة افعؾؿقة يتحؼ هبذه ادسائ :
- 1معرؾي ؾوضِره وبورئه ،وهي :توحقد افر .
- 2معرؾــي األشــامء وافصــػوت ،وهــي :معرؾــي أشــامء
وصػوت اهلل تعوػ.
- 3افطريق افيي ُت َو ِصل إفقه ،وهـي :ـيـو اهلل وشــي
افرشول .
- 4معرؾـــي معوؿـــوت افطريـــق إػ اهلل تعـــوػ ،وهـــي:
افشقطون واةوى وافــػس  ...إػ آخـره مـن ُؿ َطـوع
افطرق.
- 5معرؾــي كػســه وظقوهبــو ،وهــي :افؽــز وافعجــى
وافريــوء واحلؼــد واحلســد ،وأكــه ال يــدخل ظــذ اهلل
إكسون يف ؿؾله هذه األصقوء.
وحتؼق افؼوة افعؿؾقة اإلرادية يتحؼ هبذه ادسائ :
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- 1اإلخالْ ،وهو إؾراد ادطؾو  ،وهو افر .
- 2افةدق ،وهـو إؾـراد افطؾـى ،أي :أن يؽـون هـذا
افعؿل افذي أكً ؾقه ـلكك فـقس فـك ظؿـل ؽـره
حيى يؽون ادرء صود ًؿو ؾقه ِ
ميؼـًو فه.
- 3افـةل [ ،ومعـــوه فغو ًيــو ،يؼــول" :ك ََصـ َح افعسـ َـل"
ِ
لقح ُة» أي:
يَ افـَة َ
أي :خ َؾ َصه من افشوائى« .افلدِ ُ
فؾؿـْصوح .و"ك ََص َح افّثو َ " أي :تي َلـع
إرادة اخلر َ
مواضــع اف َؼ ْطــع ؾقــه خلقطفــو] وهــو مراظــوة افريــوء
ومراظــوة اةؿلــول ظــذ اهلل وظــدم االفيػــوت ألي
أمور إن ـوكً ديـقي أو دكقويي .وكحن ظذ افعؽس
من هذا :إذا دخل ادرء يف افصالة ذهى إػ افسوق
وادشوـل وادول وافدكقو ...إفخ ،وال حول وال ؿوة
وإال بوهلل افعع افعظقم.
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- 4اإلحسان ،وهو أن تعلد اهلل ـلكك تراه ؾنن مل تؽـن
تراه ؾنكه يراك.

ُ - 5صفود ادـة ،وهو صفود ِمـَي اهلل ظؾقك وهـو افـذي
َو َؾ َؼ َك ةذا افعؿـل وهـذا افػضـل ،ؿـول تعـوػ:

{

[ }           افـحللللل :

.]53
مؼكا يف أداء
- 6صفود افتؼةر ،وهو أن يرى كػسه ِ ً
اخلدمــي هلل  ،وأن هــذا افعؿــل وهــذه اخلدمــي ال
تَؾِقؼون بوهلل تعوػ ،ؾعذ اةكسون أن يسيحي مـن اهلل
.
ويؼول اةموم ابن افؼقم رمحه اهلل تعوػ) :إن هذا
افعؿـل دون مــو يســيحق ظؾقــه ودون دون ذفــك وأكــه ال
شـلقل فؾعلــد إال أن يسـيؽؿل هــوتغ افؼـوتغ ،ؾــنن َؾ َؼــدَ
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افؼوة افعؾؿقي وؿع يف افلدظي وافضـالل ،وإن ؾؼـد افؼـوة
افعؾؿقي وؿع يف ؽضـى اهلل تعـوػ ألكـه وؿـع يف ادعـو
وافيػــريط يف أوامــر اهلل  وافواجلــوت ،وفــذفك ـــون
افـصــورى ضــو ِفغ ألهنــم ؾؼــدوا افؼــوة افعؾؿقــي ،وـــون
افقفود مغضو ًبو ظؾقفم ألهنم ؾؼدوا افؼـوة افعؿؾقـي ،ؿـول
تعوػ:

{        

[ }     افبؼللللللللرة ،]93 :أي أن بـــــــــي
إرسائقل ظؾؿوا احلـق ومـع ذفـك ظصـوا وؾؼـدوا افؼـوة
افعؿؾقي).
وهو احلوصل يف أكػسـو هذه األيوم؛ كسـؿع وكـزداد
بوفؼوة افعؾؿقي وال كؼوم بوفعؿل هبو وافؼقوم ظؾقفـو ،وإكـام
ُــَــو أصــله بلـــي إرسائقــل َ ..ؾ َؼــدْ كو افؼــوة افعؿؾقــي ألكـــو
أضعا من هذا.
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واحلل أن يؼوم افعلد بوهلل تعوػ ويؼوى بوهلل تعـوػ،
ؿول تعوػ:

{[ }        افبؼرة:

[ }       { .]63ملللللللللللريم،]12 :
ؾقجــى ظؾقـــو أن كلخــذ افؽيــو بؼــوة حيــى كصــل إػ
اف َي ْؼوى ومرضوة اهلل تعوػ.

أيضا ما يع:
وـان حظ افعبد مَ ﻫذا االشم ً
 يؼول اةموم افغزايل( :ؾنن ـون افعلد يف ؽويي افؼـوة
ؾنك ال يؾتػت إػ ما شوى ا ّوعاػ) ،أيَ :ظؾِـم أن
اهلل هـو افؼــوي ادعـغ ؾــال يؾيػـً إػ ؿــول افـــػس
وافيعؾق بوآلخرين.
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 وافدرجي افيوفقي وهـي :تـرجقح ميطؾلـوت اآلخـرة
ظـــذ ميطؾلـــوت افــــػس ،وافــــػس افيـــي ضؾلـــً
افشفوات وؽرؿً ؾقفو أضعا مو تؽون.
َ أال يؾيػــً إػ أمــر افـــػس بوفســوء وييؼــوى بــوهلل
ظؾقفو.
 إظوكــي افـــوس وتؼــوييفم يف معوصــفم وآخــرهتم ،أي:
وؿـو ِه بـام أظطـوك
إذا تؼوى بك أحدٌ يف معوصه َؾل ِعكْـه ِ
اهلل من ؿوة.
ؼو َي ؿؾو َ أهل اةيامن ظذ
 وافيوفقي هي :أن ُت ِ
أيضو ظذ تّثلقً افطوظي  -بنذن
ؼوهيم ً
افطوظي ،و ُت ِ
ٍ
وحقـئذ
اهلل  -يف ؿؾوهبم بودوظظي واةرصود،
ِ
ي َخ ل ٌر
تؽون ـام ؿول افـلي « :ادلُ لمم َُ ا لف َؼ ِو ه
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ٍ
افض ِع ِ
وحقـئذ
قف» .
ي إِ َػ ا َِ ِم ََ ادلُ لم ِم َِ َ
َو َأ َح ه
()1

تـيظر ؿوة اهلل فك ،وفذفك ؿول تعوػ:

{  

[ }      احلج.]74 :
ويؼول ادػسون يف هذه اآليي :مع أهنو كزفً
فؾؽوؾرين ؾنهنو ََتُر بذيؾفو ظذ ادممـغ ،ومعـوهو:
أهنم أرشـوا مع اهلل َ
ـل ضعقا ذفقل ،وفذفك مو
ؿدروا اهلل حق ؿدره ألكه هو افؼوي افعزيز.



( )1شلق ررجيه.

