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١اسم هللا المولى    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١اسم هللا المولى  -أ  ٠٠٤الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء هللا الحسنى 

١٣-٠٥-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم أخرجنا من   

  والوھم، إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.ظلمات الجھل 

  من أسماء هللا الحسنى ( المولى ):

  أیھا اإلخوة الكرام، مع اسم من أسماء هللا الحسنى، ومع اسم ( المولى ).  

 ً   اسم ( المولى ) ورد مطلقاً ومضافا

  مضافاً، فا� عز وجل یقول: ھذا االسم ورد في القرآن الكریم، ورد مطلقاً وورد  

َ َمْوَالُكْم نِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصیُر (   ) ﴾٤٠﴿ َوإِْن تََولَّْوا فَاْعلَُموا أَنَّ �َّ

  ( سورة األنفال )

  وفي آیة ثانیة:  

ِ ُھَو َمْوَالُكْم فَنِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصیُر (   ) ﴾٧٨﴿ َواْعتَِصُموا بِا�َّ

  سورة الحج )( 

  ورد مضافاً:  

َ َمْولَى الَِّذیَن آََمنُوا َوأَنَّ اْلَكافِِریَن َال َمْولَى لَُھْم (   ) ﴾١١﴿ َذِلَك بِأَنَّ �َّ

  ( سورة محمد )

  وقولھ تعالى:  

ِ فَْلیَتََوكَِّل  ُ لَنَا ُھَو َمْوَالنَا َوَعلَى �َّ   ) ﴾٥١اْلُمْؤِمنُوَن (﴿ قُْل لَْن یُِصیبَنَا إِالَّ َما َكتََب �َّ

  ( سورة التوبة)

  الحاجة إلى التدین:

أیھا اإلخوة الكرام، أریَد بھذا االسم العلمیة، وأریَد بھ الداللة على كمال الوصفیة، وھذا االسم ینقلنا إلى   

  موضوع دقیق، وھو الحاجة إلى التدین.
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الحاجة إلى التدین حاجة في أصل فطرة اإلنسان، لماذا ؟ ألن اإلنسان خلق ضعیفاً، ھكذا خلقھ هللا عز   

  وجل.

  نقاط مھمة في خلق اإلنسان:

  

  الضعف: – ١

  

  ضعُف اإلنسان لصالحھ:

ً ؛ كھذه الوصلة الضعیفة في اآلالت الغالیة وھذه نقطة ضعف في أصل خلقھ، ولكنھا    لصالحھ تماما

جداً، لو جاء تیار كبیر لساحت، وانقطع التیار، وسلم الجھاز، فطبیعة ضعف اإلنسان لصالحھ، ألن 

ً لیفتقر في ضعفھ،  ً الستغنى بقوتھ، فشقي باستغنائھ، خلق ضعیفا اإلنسان خلق ضعیفاً، ولو خلق قویا

  عالى:فیسعد بافتقاره، قال ت

) ِ   ) ﴾١٥﴿ یَا أَیَُّھا النَّاُس أَْنتُُم اْلفُقََراُء إِلَى �َّ

  ( سورة فاطر)

اإلنسان بكامل قوتھ، وبكامل جبروتھ أحیاناً، وبكامل طغیانھ قطرة دم ال ترى بالعین تتجمد في بعض   

بفقد  أوعیتھ أو في دماغھ فیصاب بالشلل، وفي مكان آخر یصاب بالعمى، وفي مكان ثالث یصاب

ً الستغنى  ً لیفتقر بضعفھ، فیسعد بافتقاره، ولو خلق قویا الذاكرة، فاإلنسان ضعیف، وقد ُخِلق ضعیفا

  بقوتھ، فشقي باستغنائھ، لذلك أحیاناً یغتني اإلنسان أو یقوى فینسى ربھ، قال تعالى:

ْنَساَن لَیَْطغَى (   ) ﴾٧) أَْن َرآَهُ اْستَْغنَى (٦﴿ َكالَّ إِنَّ اْإلِ

  العلق ) ( سورة

ً قد یقوى بمالھ أو بمنصبھ أو    مع أنھ ضعیف، ومع أّن أي خلل في جسمھ یجعل حیاتھ جحیماً، أحیانا

  بعلمھ المادي فیطغى، لذلك:

) ٢٢َر () ثُمَّ َعبََس َوبَسَ ٢١) ثُمَّ نََظَر (٢٠) ثُمَّ قُتَِل َكْیَف قَدََّر (١٩) فَقُتَِل َكْیَف قَدََّر (١٨﴿إِنَّھُ فَكََّر َوقَدََّر (

) َسأُْصِلیِھ َسقََر ٢٥) إِْن َھَذا إِالَّ قَْوُل اْلبََشِر (٢٤) فَقَاَل إِْن َھَذا إِالَّ ِسْحٌر یُْؤثَُر (٢٣ثُمَّ أَْدبََر َواْستَْكبََر (

  )﴾٢٨) َال تُْبِقي َوَال تَذَُر (٢٧) َوَما أَْدَراَك َما َسقَُر (٢٦(

  (سورة المدثر)

ومن نعمتھ العظمى أننا ضعاف، ومع الضعف االفتقار إلى هللا، ومع االفتقار  إذاً: من فضل هللا علینا،  

  إلى هللا سعادة وأّي سعادة، قال تعالى:
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  ﴿ َولَقَْد نََصَرُكُم ّ�ُ بِبَْدٍر َوأَنتُم أَِذلَّةٌ ﴾

  ) ١٢٣( سورة آل عمران اآلیة: 

  أما في ُحنین:  

ثُمَّ َولَّْیتُم  َرتُُكْم فَلَْم تُْغِن َعنُكْم َشْیئًا َوَضاقَْت َعلَْیُكُم األَْرض بَِما َرُحبَتْ ﴿ َویَْوَم ُحنَْیٍن إِْذ أَْعَجبَتُْكْم َكثْ 

ْدبِِرینَ    ﴾مُّ

  ( سورة التوبة )

  أیھا اإلخوة الكرام، اآلیة:  

ْنَساُن َضِعیفًا (   ) ﴾٢٨﴿ َوُخِلَق اْإلِ

  ( سورة النساء )

  ھكذا خلق، وھذا الضعف في أصل خلقھ لصالحھ.   

أذكركم مرة ثانیة، الضعف في اإلنسان تماماً كالقطعة تسمى بالمصطلح األجنبي الفیوز، قطعة في آلة    

غالیة جداً، عظیمة النفع، معقدة التركیب، ھذه القطعة الضعیفة إذا جاء تیار قوي من شأنھ أن یحرق 

  ، فیسلم الجھاز، وكذلك اإلنسان، ھذا أول بند في نقاط ضعف اإلنسان.اآللة تسیح ھذه الوصلة الضعیفة

    

  العََجل: – ٢

  نقطة ثانیة:  

ْنَساُن َعُجوًال ( ْنَساُن بِالشَّّرِ ُدَعاَءهُ بِاْلَخْیِر َوَكاَن اْإلِ   ) ﴾١١﴿ َویَْدُع اْإلِ

  (سورة اإلسراء)

  معنى الجزع:

ذلك یعیش معظُم الناس لحظتھم، یستمتعون، وینسون آخرتھم، یرید الشيء السریع، یرید المتعة اآلنیة، ل  

ینسون مغادرة الدنیا، فلذلك البطولة ال أن تعیش الماضي، أو أن تتغنى بالماضي، وال أن تعیش 

الحاضر، لكن البطولة والعقل والذكاء أن تعیش المستقبل، ماذا في المستقبل ؟ في المستقبل مغادرة 

ة اإلنسان المغادرة، وما من إنسان أشد عقالً ِمن ھذا الذي یعد لھذه الساعة الدنیا، وأخطر حدث في حیا

التي ال بد منھا، اإلنسان عجول، یحب البیت الواسع، والمركبة الفارھة، والزوجة الجمیلة، ولو أضر ھذا 

  بآخرتھ.

ْنَساُن عَ  ْنَساُن بِالشَّّرِ ُدَعاَءهُ بِاْلَخْیِر َوَكاَن اْإلِ   ) ﴾١١ُجوًال (﴿ َویَْدُع اْإلِ

  (سورة اإلسراء)
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لذلك حینما یختار اإلنسان ھدفاً بعد الموت یرقى عند هللا، ألنھ عاكس طبعھ، ومعظم الناس یبحثون عن    

متع آنیة، وعن مكاسب وقتیة، یعیشون لحظتھم، وال یعیشون مستقبلھم والكیّس العاقل من دان نفسھ، 

  ھواھا، وتمنى على هللا األماني.وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسھ 

  إذاً: البطولة أن تعیش المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنیا.  

  الھلع: – ٣

  نقطة ضعف ثالثة في حیاة اإلنسان، قال تعالى:  

نَساَن ُخِلَق َھلُوًعا ﴾   ﴿ إِنَّ اْإلِ

  ( سورة المعارج )

  ھكذا خلق.  

  معنى الھلع:

  اء شرحھ بعد قلیل:معنى ( ھلوًعا ) ج  

  ﴿ إَِذا َمسَّھُ الشَّرُّ َجُزوًعا ﴾

  ( سورة المعارج )

إذا شعر اإلنسان أن فیھ ورما بسیطا إلى أن یتأكد ما إذا كان ورماً حمیداً أم خبیثاً ال ینام اللیل، ھذا شأن   

  أّي إنسان، إن شعر أن في قلبھ خلال، والحیاة منوطة بالقلب، لذلك ال ینام اللیل.

طبیعة اإلنسان أنھ خلق ھلوعا، إذا مسھ الشر كان جزوعا، ولوال أنھ ھلوع لما تاب تائب إلى هللا،    

ولوال أنھ ھلوع لما اقتید اإلنسان إلى باب هللا عز وجل، ولوال أنھ ھلوع لما اصطلح مع هللا، ألنھ ھلوع 

  صطلح مع هللا.فا� عز وجل جعلھ بھذه الصفة لتسھل توبتھ، وتسھل عودتھ إلى هللا، ولی

  (( إذا رجع العبد إلى هللا نادى مناٍد في السماوات واألرض أن ھنئوا فالن فقد اصطلح مع هللا ))

  [ ورد في األثر ]

  أیھا اإلخوة الكرام،  

نَساَن ُخِلَق َھلُوًعا ﴾   ﴿ إِنَّ اْإلِ

  ( سورة المعارج )

  الھلوع:  

  ﴿ إَِذا َمسَّھُ الشَّرُّ َجُزوًعا ﴾

  ( سورة المعارج )
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  ثالث نقاط ضعف ھي موضع قوة اإلنسان:

اإلنسان حریص على سالمتھ وعلى رزقھ، فأيُّ شبح مصیبة الَح لھ في األفق یھدد سالمتھ، أو یھدد   

رزقھ انخلع قلبھ لھ، إذاً: هللا عز وجل یسوقھ إلى بابھ، یسوقھ إلى التوبة، یحملھ على التوبة، یقوده إلى 

  عز وجل، فھذه نقاط ثالث لصالح اإلنسان، أن اإلنسان عجول وضعیف وھلوع.الصلح مع هللا 

نَساَن ُخِلَق َھلُوًعا * إَِذا َمسَّھُ الشَّرُّ َجُزوًعا * َوإَِذا َمسَّھُ اْلَخْیُر َمنُوًعا ﴾   ﴿ إِنَّ اْإلِ

  ( سورة المعارج )

هللا إذا أنفقھ، أنت حریص على فھو حریص على ما في یدیھ، لماذا ؟ ألن ھذا الحرص یرفع مقامھ عند   

  المال، فإذا أنفقتھ ترقى عند هللا، مع أن المال محبَّب، قال تعالى:

ِة َواْلَخْیِل ﴿ ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّھَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلبَنِیَن َواْلقَنَاِطیِر اْلُمقَْنَطَرِة ِمَن الذََّھِب َواْلِفضَّ 

َمِة َواْألَ    ) ﴾١٤ْنعَاِم َواْلَحْرِث (اْلُمَسوَّ

  ( سورة آل عمران)

ألن ھذه األشیاء محببة إلینا فبإنفاقھا یرقى اإلنسان، إذاً: ھذه نقاط أساسیة في أصل خلق اإلنسان   

لصالحھ، ھذه النقاط الثالث نقاط الضعف في أصل خلقھ ھي سبب كبیر في حاجتھ إلى التدین، وأّي 

الذي یعتقد اعتقادات خاطئة، حتى الذي یعبد الحجر والشمس والقمر،  إنسان بحاجة إلى التدین، حتى

ویعبد أشیاء من دون هللا، الدافع األساسي للتدین أنھ ضعیف، خلق اإلنسان ضعیفا، فالبطولة وأنت بحاجة 

 ً  ماسة إلى التدین أن تعبد اإللھ الحقیقي، أن تعبد خالق السماوات واألرض، أما الذین عبدوا من دونھ وثنا

وشمساً وقمراً وحجراً ھم یبحثون عن شيء یطمئنھم، ھم ضعاف، حتى اإلنسان غیر المؤمن في منصب 

رفیع في العالم الغربي یلجأ إلى فلكي لیرسم لھ مستقبلھ، اإلنسان ضعیف، وھذه نعمة كبرى لصالح 

  المؤمن.

  اإلنسان محتاٌج إلى مولى:

  أیھا اإلخوة الكرام، دققوا في قولھ تعالى:  

َ َمْوَالُكْم نِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصیُر (   ) ﴾٤٠﴿ َوإِْن تََولَّْوا فَاْعلَُموا أَنَّ �َّ

  ( سورة األنفال)

أنت بحاجة إلى مولى، بحاجة إلى مرجع، بحاجة إلى مرّبٍ، بحاجة إلى سند، بحاجة إلى من یدعمك،    

حاجة إلى جھة قویة تحتمي بھا من شرور أعدائك، بحاجة إلى من تتوكل علیھ، بحاجة إلى من یطمئنك، ب

ھذا شيء طبیعي جداً في اإلنسان، إال أن المؤمن وصل إلى اإللھ الحقیقي، وصل إلى خالق السماوات 
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واألرض، وصل إلى َمن بیده كل شيء، وصل إلى من بیده مصائر الخالئق، وهللا عز وجل ما أمرك أن 

  تعبده إال بعد أن طمأنك:

  ) ﴾١٢٣ِھ یُْرَجُع اْألَْمُر ُكلُّھُ فَاْعبُْدهُ َوتََوكَّْل َعلَْیِھ (﴿ َوإِلَیْ 

  ( سورة ھود)

متى أمرك أن تعبده ؟ بعد أن طمأنك، فالبد أن تعتقد أن هللا ھو المعطي وحده، وھو المانع، وھو   

لتوحید، الخافض، وھو الرافع، وھو المعز، وھو المذل، وھو الناصر، وھو المغني، وھو الرازق، ھذا ا

وما تعلمت العبید أفضل من التوحید، التوحید أال ترى مع هللا أحداً، التوحید أن ترى ید هللا تعمل وحدھا، 

التوحید أن تتجھ إلى هللا، فلذلك التوحید یقود إلى طاعة هللا عز وجل، وھو نعم المولى، ھو علیم، ال 

بعضھم قال: الحمد � على وجود هللا، ھو یعلم تحتاج مع هللا إلى إیصال، وال إلى حلف یمین، ھو یعلم، و

ھو معك، أعداءك بیده، أقرب الناس إلیك بیده، فإذا أحبك هللا سخر لك أعداءك لیخدموك، وإذا تخلى هللا 

عنك ـ ال سمح وال قدر ـ یتطاول علیك أقرب الناس إلیك، فھذه كلمة دقیقة جداً: لیس إال هللا، وھذا معنى: 

  ال إلھ إال هللا.

وكما بینت في لقاءات سابقة أنھ ال ینبغي أن تقول: هللا ضار، هللا ضار نافع، یضر لینفع، ومانع معٍط،    

یمنع لیعطي، وخافض رافع، یخفض لیرفھ، ومذل معز، یذل لیعز، إذاً: أسماء هللا تعالى كلھا حسنى، 

  والذي یبدو لك من شدة و جبروت ھي لصالح المؤمن:

  ) ﴾١٤٧قُْل َربُُّكْم ذُو َرْحَمٍة َواِسعٍَة َوَال یَُردُّ بَأُْسھُ َعِن اْلقَْوِم اْلُمْجِرِمیَن (﴿ فَِإْن َكذَّبُوَك فَ 

  ( سورة األنعام)

مثٌل للتوضیح: تصور ابنا لھ أب محترم جداً، عالم أخالقي، وضعھ المادي جید جداً، وھذا األب    

ً ال حدود لھ، ھیأ لھ غرفة خاصة، تا بع تربیتھ األخالقیة، تربیتھ اإلیمانیة، حریص على ابنھ حرصا

تربیتھ الدینیة، تربیتھ العلمیة، تربیتھ االجتماعیة، تربیتھ النفسیة، تربیتھ الجسمیة، تربیتھ الجنسیة، تابعھ 

ووضعھ في أفضل المدارس، ھیأ لھ أفضل المدرسین، اھتم بصحتھ، اھتم بعاداتھ، وتصور ابنا مالھ أب، 

واق، وھو في األزقة ومداخل البنایات، من مخفر إلى مخفر، من مكان إلى وأمھ مشغولة عنھ باألس

مكان، عنده تَُھٌم كثیرة جداً، تَُھٌم أخالقیة، و تَُھٌم مالیة، وعنده سرقات، ولھ إضبارة واسعة، وازن بین 

  ھاذین الشابین، شاب بأعلى درجات االنضباط والكمال، وشاب بأسوأ درجات التفلت واالنحالل.

َ َمْولَى الَِّذیَن آََمنُوا َوأَنَّ اْلَكافِِریَن َال َمْولَى لَُھمْ ذَ    ِلَك بِأَنَّ �َّ

  اسمعوا اآلیة:  
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َ َمْولَى الَِّذیَن آََمنُوا َوأَنَّ اْلَكافِِریَن َال َمْولَى لَُھْم (   ) ﴾١١﴿ َذِلَك بِأَنَّ �َّ

  ( سورة محمد)

حالب، لك إلھ تدعوه في اللیل، لك إلھ عظیم تسألھ فیجیبك، لك مرجع، لك كتاب تقرأه، ھذا حرام، ھذا   

تستغفره فیغفر لك، تتوب إلیھ فیتوب علیك، لك مرجع، في حیاتك منظومة قیم، ھناك شيء حالل وشيء 

حرام، شيء ممكن وشيء غیر ممكن، شيء مباح وشيء مكروه، شيء واجب وشيء مستحسن، أنت 

  علینا.تعیش بمنظومة قیم، وھذا من فضل هللا 

َ َمْولَى الَِّذیَن آََمنُوا َوأَنَّ اْلَكافِِریَن َال َمْولَى لَُھْم (   ) ﴾١١﴿ َذِلَك بِأَنَّ �َّ

  ( سورة محمد)

ً مریعاً، یأتیھ المال من كل جھة فینفقھ بال وعي، مع الكبر    یصعد صعوداً حاداً، ویسقط سقوطا

  كبیر جداً.والغطرسة، فیسحقھ هللا عز وجل، ویدمر مالھ، الفرق 

  ) ﴾١٨﴿ أَفََمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن فَاِسقًا َال یَْستَُووَن (

  ( سورة السجدة)

  ) ﴾٣٦) َما لَُكْم َكْیَف تَْحُكُموَن (٣٥﴿ أَفَنَْجعَُل اْلُمْسِلِمیَن َكاْلُمْجِرِمیَن (

  ( سورة القلم )

ْنیَا ثُمَّ ُھَو یَْوَم ا ﴿ أَفََمْن َوَعْدنَاهُ َوْعًدا َحَسنًا فَُھَو َالقِیھِ  ْلِقیَاَمِة ِمَن َكَمْن َمتَّْعنَاهُ َمتَاَع اْلَحیَاِة الدُّ

  ) ﴾٦١(اْلُمْحَضِرینَ 

  ( سورة القصص )

  نِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصیرُ 

  أیھا اإلخوة، من نعم هللا الكبرى أن یكون هللا عز وجل ولیك، قال تعالى:  

  ) ﴾٤٠﴿ نِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصیُر (

  ( سورة األنفال)

  آیة واحدة تمأل قلبك طمأنینة:  

  ﴾لَُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَُمونَ ﴿ َوَعَسى أَن تَْكَرُھواْ َشْیئًا َوُھَو َخْیٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن تُِحبُّواْ َشْیئًا َوُھَو َشرٌّ لَُّكْم َوّ�ُ یَعْ 

  ) ٢١٦بقرة اآلیة: ( سورة ال

إذا فتح هللا علیك باب الحكمة في المنع عاد المنع عین العطاء، فربما أعطاك فمنعك، وربما منعك   

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم: ِ َصلَّى �َّ   فأعطاك فعَْن ُصَھْیٍب قَاَل: قَاَل َرُسوُل �َّ
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اُء َشَكَر فََكاَن (( َعَجبًا ِألَْمِر اْلُمْؤِمِن ؛ إِنَّ أَْمَرهُ ُكلَّھُ خَ  ْیٌر، َولَْیَس َذاَك ِألََحٍد إِالَّ ِلْلُمْؤِمِن، إِْن أََصابَتْھُ َسرَّ

اُء َصبََر فََكاَن َخْیًرا لَھُ ))   َخْیًرا لَھُ، َوإِْن أََصابَتْھُ َضرَّ

  [ أخرجھ مسلم]

  لذلك أیھا اإلخوة، قال تعالى:  

َ َمْولَى الَِّذیَن آَ    ) ﴾١١َمنُوا َوأَنَّ اْلَكافِِریَن َال َمْولَى لَُھْم (﴿ َذِلَك بِأَنَّ �َّ

  ( سورة محمد )

هللا عز وجل یتولى أمرنا، وقد تضیق علینا الدنیا، وأحیانا تشح السماء، فیقیم المسلمون صالة   

االستسقاء، ویلجؤون إلى هللا، أحیاناً یأتي شبح مرض، ھذا المرض سبب توبة نصوح، أحیاناً یأتي شبح 

ھذا الفقر یسوقنا إلى باب هللا، بطولتك أن تفھم حكمة هللا في المصائب، البطولة أن ترى حكمة هللا فقر، 

  في أفعالھ، ألن هللا عز وجل حكیم.

كل شيء وقع أراده هللا، وكل شيء أراده هللا وقع، وإرادة هللا متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمتھ المطلقة   

  متعلقة بالخیر المطلق.

ولى، فھو علیم، حكیم، قدیر، وقعت في ورطة ـ ال سمح هللا وال قدر ـ إن دعوتھ أوالً فھو نعم الم   

  موجود، ثانیاً یسمعك، ثالثاً قادر على أن یلبیك، رابعاً یحبك، فھو موجود وسمیع، وقدیر ورحیم.

  تولِّي هللا حفظ ونصَر أنبیائھ:

  

  موسى علیھ السالم: – ١

  لذلك قال تعالى:  

  ﴿ قَاَل أَْصَحاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَرُكوَن ﴾

  ( سورة الشعراء )

  فرعون من ورائھم، والبحر من أمامھم.  

  ﴿ قَاَل َكالَّ إِنَّ َمِعَي َربِّي َسیَْھِدیِن ﴾

  ( سورة الشعراء )

  یونس علیھ السالم: – ٢

  سیدنا یونس كان في بطن الحوت:  

  



9 

١اسم هللا المولى    

ْینَاهُ ِمَن ٨٧إِلَھَ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمیَن (﴿ فَنَاَدى فِي الظُّلَُماِت أَْن َال  ) فَاْستََجْبنَا لَھُ َونَجَّ

  ) ﴾٨٨اْلغَّمِ َوَكَذِلَك نُْنِجي اْلُمْؤِمنِیَن (

  ) ٨٨( سورة األنبیاء اآلیة: 

  قُل لَّن یُِصیبَنَا إِالَّ َما َكتََب ّ�ُ لَنَا ُھَو َمْوالَنَا

  شيء آخر:  

  ﴿ قُل لَّن یُِصیبَنَا إِالَّ َما َكتََب ّ�ُ لَنَا ُھَو َمْوالَنَا ﴾

  ) ١٥( سورة التوبة اآلیة: 

  أنت حینما تطیع هللا عز وجل وحینما تعبده دقق ینشأ لك حقاً علیھ أال یعذبك، لذلك:  

ِ َوأَِحبَّ  ْن َخلََق ﴾﴿ َوقَالَِت اْلیَُھوُد َوالنََّصاَرى نَْحُن أَْبنَاُء �َّ بُُكْم بِذُنُوبُِكْم بَْل أَْنتُْم بََشٌر ِممَّ   اُؤهُ قُْل فَِلَم یُعَذِّ

  ) ١٨( سورة المائدة: 

  لو أن هللا قبِل دعواھم لما عذبھم، ألن هللا ال یعذب أحبابھ.  

  ھذا ما یتمتّع بھ المؤمن الذي توالّه هللا:

  

  األمن: – ١

  المؤمن یتمتع بأمن ال یتمتع بھ أحد على اإلطالق، والدلیل:  

) الَِّذیَن آََمنُوا َولَْم یَْلبُِسوا إِیَمانَُھْم بُِظْلٍم أُولَئَِك لَُھُم ٨١﴿ فَأَيُّ اْلفَِریقَْیِن أََحقُّ بِاْألَْمِن إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُموَن (

  ) ﴾٨٢اْألَْمُن َوُھْم ُمْھتَُدوَن (

  ام )( سورة األنع

  لو أن اآلیة: أولئك األمن لھم، أي لھم ولغیرھم، ھذه البالغة عبارة قصر وحصر.  

  ) ﴾٨٢﴿ أُولَئَِك لَُھُم اْألَْمُن َوُھْم ُمْھتَُدوَن (

  ( سورة األنعام )

  الحكمة: – ٢

  یتمتع المؤمن بالحكمة:  

  ) ﴾٢٦٩﴿ َوَمْن یُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْیًرا َكثِیًرا (

  ( سورة البقرة)
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  الرضى: – ٣

یتمتع المؤمن بالرضى، فلذلك حینما یسوق هللا اإلنساَن إلى بابھ عن طریق مصیبة، أو شبح مصیبة، أو   

  ضیق، أو عدو جاثم على صدره، أو شبح فقر، أو شبح مشكلة، فھذه في الفھم اإلیماني نعمة باطنة:

  ِطنَةً ﴾﴿ َوأَْسبََغ َعلَْیُكْم نِعََمھُ َظاِھَرةً َوبَا

  )٢٠( سورة لقمان: 

  إذا كنت ضمن العنایة المشددة فأنت في نعمة كبرى:

وأقول لكم ھذه الكلمة: حینما یتابعك هللا عز وجل، وحینما یخضعك لتربیتھ فأنت في خیر عمیم، وأنت   

هللا  في نعمة كبرى، إذا كنت ضمن العنایة المشددة فأنت في نعمة كبرى، لكن المصیبة الكبیرة أن یتابع

  نعمھ علیك، وأنت تعصیھ، المصیبة الكبیرة أن تكون خارج العنایة اإللھیة:

َ َمْولَى الَِّذیَن آََمنُوا (   ) ﴾١١﴿ َذِلَك بِأَنَّ �َّ

  ( سورة محمد )

  أحیاناً یشدد علیھم أحیاناً یضیق علیھم أحیاناً یسلط علیھم عدوھم.  

ْنُھْم یُذَبُِّح أَْبنَاءُھْم َویَْستَْحیِي نَِساءُھْم ﴿ إِنَّ فِْرَعْوَن َعَال فِي اْألَْرِض َوجَ  عََل أَْھلََھا ِشیَعًا یَْستَْضِعف َطائِفَةً ّمِ

  إِنَّھُ َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدیَن ﴾

  ( سورة القصص )

  اآلن دققوا:  

  ةً َونَْجعَلَُھُم اْلَواِرثِیَن ﴾﴿ َونُِریُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذیَن اْستُْضِعفُوا فِي اْألَْرِض َونَْجعَلَُھْم أَئِمَّ 

  ( سورة القصص )

لذلك إذا كنت ضمن العنایة المشددة فا� یتولى أمرك، وإذا تولى هللا أمرك فأنت في نعمة كبرى، في   

  متابعة من ضمن هللا عز وجل.

أدیب الذي إذا أخطأت جاء العقاب، أو أسرفت في اإلنفاق جاء التقتیر، أو استعلیت على إنسان جاء الت  

من نوع ھذه المعصیة فصار تحجیما، كإنسان تطاول علیك، ألن اإلنسان حینما یتطاول على غیره هللا 

  یؤدبھ من جنس الذنب.

  الخاتمة:

ً للعنایة اإللھیة فأنت في نعمة كبرى، ألن هللا موالك، نعم المولى ونعم    الخالصة: مادمت خاضعا

  وعلى هللا فلیتوكل المتوكلون.النصیر، ھو موالنا، 
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َن الظُّلَُماِت إِلَى النُُّوِر َوالَِّذیَن َكفَُرواْ أَْوِلیَآُؤُھُم الطَّ  َن ﴿ ّ�ُ َوِليُّ الَِّذیَن آَمنُواْ یُْخِرُجُھم ّمِ اُغوُت یُْخِرُجونَُھم ّمِ

  النُّوِر إِلَى الظُّلَُماِت ﴾

  ) ٢٥٧( سورة البقرة اآلیة: 

الكرام، ھذا االسم ( المولى ) من أقرب األسماء لإلنسان، ولي أمرك، یتولى شؤونك،  فیا أیھا اإلخوة  

ینعم علیك، یقتر علیك، یرفعك، یخفضك، یمأل قلبك طمأنینة، أو یمأل قلبك خوفاً، یتولى أمر جسمك، 

ونعم وأمر نفسك، وأمر مستقبلك، وأمر إیمانك، وأمر عقیدتك، وأمر عالقاتك، ھذا التولي نعم المولى 

  النصیر.

ھذا االسم أیھا اإلخوة الكرام، مرة ثانیة، من أقرب األسماء لإلنسان، وألن اإلنسان عنده نقاط ضعف   

ثالث ؛ خلق ھلوعا، وكان عجوال، وخلق ضعیفاً، نقاط الضعف تستوجب أن یكون لھ سند قوي یلجأ 

ید، وما تعلمت العبید أفضل من إلیھ، یحتمي بھ، یستعیذ بھ، یتوكل علیھ، یعتمد علیھ، وھذا ھو التوح

  التوحید.

 


