بسم هللا الرحمن الرحيم
القدوس

أٌها األخوة الكرام  ،مع اسم جدٌد من أسماء هللا الحسنى  ،واالسم الٌوم "القدوس"
معاني القدوس
فاسم "القدوس" ٌدل على ذات هللا إذاً هو من أسماء الذات  ،وٌدل على صفة القدسٌة إذاً هو من أسماء
الصفات  ،وٌدل التقدٌس كوصؾ من أفعال هللا عز وجل إذاً هو من أسماء األفعال  ،هو من أسماء الذات ،
ومن أسماء الصفات  ،ومن أسماء األفعال  ،فاهلل جل جالله مقدس فً ذاته ،منزه عن كل نقص وعٌب ألنه
ٌتصؾ بكل أنواع الكمال .
القدوس من تقدست عن الحاجات ذاته وتنزهت عن اآلفات صفاته :
لذلك قالوا فً تعرٌؾ اسم "القدوس"  :من تقدست عن الحاجات ذاته  ،وتنزهت عن اآلفات صفاته  ،ال
ٌحتاج أحداً  ،وٌحتاجه كل شًء فً كل شًء.
القدوس من تقدس عن مكان يحويه  ،وعن زمان يبليه:
و"القدوس" من تقدس عن مكان ٌحوٌه  ،وعن زمان ٌبلٌه  ،نحن نكون فً مكان  ،ومضً الزمان
ٌستهلكنا .
سٌدنا عمر بن عبد العزٌز ٌقول  :الليل والنهار يعمالن فيك  ،فاعمل فيهما .
الزمان ٌبلٌنا  ،ومن أدق تعرٌفات اإلنسان أنه بضعة أٌام  ،كلما انقضى ٌوم انقضى بضع منه  ،بل ما
من ٌوم ٌنشق فجره إال وٌنادي ٌا ابن آدم أنا خلق جدٌد  ،وعلى عملك شهٌد  ،فتزود منً فإنً ال أعود إلى ٌوم
القٌامة .
"القدوس" من تقدس عن مكان ٌحوٌه  ،وعن زمان ٌبلٌه  ،وهو عزٌز ال ٌرقى إلى تصوره وهم  ،مهما
خطر فً بالك عن هللا  ،فاهلل بخالؾ ذلك  ،وال ٌطمع فً تقدٌره فهم  ،ال ٌعرؾ هللا إال هللا  ،وال تنبسط فً
ملكه ٌد  ،ال ٌلٌق بألوهٌة اإلله أن ٌقع فً ملكه ما ال ٌرٌد .

التقديس هو التوحيد و التوحيد أن تفرد هللا في العبادة وإفراده بالوحدانية
أٌها األخوة  ،لكن لو تعمقنا قلٌالً التقدٌس هو التوحٌد  ،وما تعلمت العبٌد أفضل من التوحٌد  ،التوحٌد أن
تفرده فً العبادة ،
أردؾ النبً خلفه سٌدنا معاذ وقال له:
حق هللا علا العباد ق لال  :للت  :هللا ورسوله أعلم لال  :فإن َّ
هل تدري ما ُّ
حق هللا علا العباد  :ـ بعد
ذلك أجابه النبً ـ أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا ً
الموطن الدقٌق فً الحدٌث القسم الثانً :
للت  :هللا ورسوله أعلم  ،لال ُّ :
حق العباد علا هللا إذا فعلوا ذلك ق ُ
لال  :هل تدري ما ُّ
حق العباد علا
هللا أن ال يع ِّذبهم
[أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن معاذ بن جبل ] .

أنشأ هللا لك حقا ً علٌه .
األحدية
إذاً التقدٌس هو التوحٌد  ،التوحٌد هو أن تفرده بالعبادة  ،وأن تفرده بذاته وبصفاته  ،وبأفعاله  ،أي
كما قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
س َك ِم ْثلِ ِه َ
ش ْي ٌء ﴾ .
﴿ لَ ْي َ
( سورة الشورى اآلية . ) ٔٔ :

أي هو أحد  ،هذه أحدٌته  ،وما تعلمت العبٌد أفضل من التوحٌد .
الوحدانية
والتقدٌس أٌضا ً إفراده بالوحدانٌة  ،الوحدانٌة شًء  ،واألحدٌة شًء آخر  ،الوحدانٌة أي ال شرٌك له ،له
الملك  ،وله الحمد  ،وهو على كل شًء قدٌر  ،ال شرٌك له هو واحد  ،ال مثٌل له هو أحد  ،فاهلل عز وجل
واحد أحد
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
ص َم ُد الذي لم َيلِدْ ولم ُيولَدْ  ،ولم يكن له ُكفُوا أَ َح ٌد ﴾ .
األح ُد ال َّ
﴿ َ
(سورة اإلخالص) .

تقديس هللا التفصيل في إثبات الكماالت له و أن تنفي عنه كل ما ال يليق به :
أٌها األخوة  ،التقدٌس نفً واثبات ٌ ،جب أن تنفً عنه كل ما ال ٌلٌق به  ،لكن النفً ٌجب أن ٌكون
مجمالً ٌ ،عنً مستحٌل أن تمدح ملكا ً وأن تقول هو ال ٌكذب  ،وال ٌرتكب فاحشة  ،ولٌس لئٌما ً  ،ولٌس بخٌالً ،
التفصٌل فً النفً ال ٌلٌق بذات هللا عز وجل منزه عن العٌوب  ،أما التفصٌل فً اإلثبات وارد  ،هو رحمن

رحٌم  ،ؼفور رحٌم  ،واحد أحد  ،فرد صمد  ،كبٌر متعال  ،عدل ٌ ،جب أن تفصل فً إثبات الكماالت له ،
وٌجب أن تجمل فً نفً العٌوب عنه  ،هذا من التقدٌس .
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
س لَ َك ﴾ .
س ِّب ُح ِب َح ْم ِد َك َو ُن َق ِّد ُ
﴿ َو َن ْحنُ ُن َ
( سورة البقرة اآلية . ) ٖٓ :

القدوس هوالمطهر عن كل صفات الكمال البشري :
أٌها األخوة  ،اآلن فً معنى آخر " :القدوس" هو المطهر عن كل صفات الكمال البشري  ،أحٌانا ً ٌتوهم
اإلنسان أن هللا كاألب  ،هو منزه عن ذلك  ،كالقاضً العدل  ،ال  ،هو منزه عن ذلك  ،اإلنسان بحسب ثقافته ،
بقاض  ،والرحمة بأب  ،فإذا أراد أن ٌنزه هللا عز وجل  ،وأن ٌقدسه ٌنسب له
بحسب عالقاته ٌ ،تصور العدل
ٍ
صفات الكمال البشري  ،فقال العلماء  :هللا عز وجل قدوس  ،أي منزه عن صفات الكمال البشري.
لذلك قالوا :
كل ما خطر في بالك فاهلل بخالف ذلك
هو مطهر عن صفات الكمال البشري ٌ ،عنً كلمة منتقم باإلنسان ال ترتاح لها  ،لكن المنتقم من أسماء
هللا الحسنى ٌوقؾ الجبارٌن عند حدهم ٌ ،رٌح الناس منهم إذا مات العبد الفاجر
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
(( يستريح منه العبا ُد والبال ُد  ،والشجر والدواب )) .
[أخرجه البخاري ومسلم والنسائي ومالك عن أبي لتادة ] .

منتقم هللا عز وجل  ،فً طؽاة ما فً حل إلنهاء طؽٌانهم إال بالموت  ،وسبحان من قهر عباده بالموت،
فالمنتقم بحق اإلنسان قد ال ترتاح لهذه الصفة  ،أما بحق الواحد الدٌان الرحمة كلها فً انتقام هللا عز وجل .
حب الدنيا :
القدوس من ل ّدس للوب الزاهدين عن ّ
إذاً "القدوس" من ق ّدس قلوب الزاهدٌن عن حبّ الدنٌا " ،القدوس" من ق ّدس قلوب العارفٌن عمن سواه،
نهاٌة المطاؾ ال ٌحزن قارئ القرآن ،
ألنه ٌقرأ قوله تعالى :
اي َف َال َيضِ ل ُّ َو َال َي ْ
ش َقا ﴾ .
﴿ َف َم ِن ا َّت َب َع ُه َد َ
( سورة طه ) .

ٌقرأ قوله تعالى :
ف َعلَ ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َي ْح َز ُنونَ ﴾ .
اي َف َال َخ ْو ٌ
﴿ َف َمنْ َتبِ َع هُدَ َ
( سورة البقرة ) .

ٌقرأ قوله تعالى :

صالِحا ً مِنْ َذ َك ٍر أَ ْو أ ُ ْن َثا َوه َُو ُم ْؤمِنٌ َفلَ ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة ﴾ .
﴿ َمنْ َع ِمل َ َ
( سورة النحل اآلية . ) 79 :

ال ٌحزن  ،ال ٌحزن قارئ القرآن إذا قرأ قوله تعالى :
هللا ُي َدافِ ُع َع ِن الَّذِينَ آَ َم ُنوا ﴾ .
﴿ إِنَّ َّ َ
( سورة الحج اآلية . ) ٖ3 :

ال ٌحزن قارئ القرآن إذا قرأ قوله تعالى :
﴿ إِنَّ الَّذِينَ َلالُوا َر ُّب َنا َّ
اس َت َقا ُموا َت َت َن َّزل ُ َعلَ ْي ِه ُم ا ْل َم َالئِ َك ُة أَ َّال َت َخافُوا َو َال َت ْح َز ُنوا َوأَ ْبشِ ُروا ِبا ْل َج َّن ِة الَّتِي
هللا ُ ُث َّم ْ
ُك ْن ُت ْم ُتو َعدُونَ * َن ْحنُ أَ ْولِ َياؤُ ُك ْم فِي ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َوفِي ْاآلَخ َِر ِة ﴾ .
( سورة فصلت ) .

القدوس من ل ّدس نفوس األبرار عن المعاصي
"القدوس" من ق ّدس نفوس األبرار عن المعاصً  ،هو قدوس  ،وٌقدس المؤمنٌن  ،أي ٌطهرهم ،
"القدوس" من ق ّدس نفوس األبرار عن المعاصً  ،وأخذ األشرار بالنواصً .
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
ش َر ِّب َك لَ َ
شدِي ٌد ﴾ .
﴿ إِنَّ َب ْط َ
( سورة البروج ) .

أي إنسان ال ٌدخل حساب هللا فً حساباته ٌعد من أؼبى األؼبٌاء  ،ألن اإلنسان فً قبضة هللا  ،وفً ثانٌة
واحدة ٌكون فً حال  ،وٌصبح فً حال .
من أدعٌة النبً علٌه الصالة والسالم :
((

اللهم إنا أعوذ بك من فجأة نقمتك  ،وتحول عافيتك  ،وجميع سخطك  ،ولك العتبا حتا ترضا  ،وال

حول وال لوة إال باهلل

))
[ الجامع الصغير عن أبي نعيم ]

قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
هللا ِب َق ْل ٍ
ِيم ﴾ .
ب َ
﴿ َيو َم َال َي ْن َف ُع َمال ٌ َو َال َب ُنونَ * إِ َّال َمنْ أَ َتا َّ َ
سل ٍ
( سورة الشعراء ) .

ما القلب السلٌم ؟ هو القلب الذي قدسه هللا .
أنت حٌ نما تقبل على هللا ٌقدس قلبك  ،وأعظم عطاء تناله من هللا أن تلقاه بقلب سلٌم  ،والقلب السلٌم هو
القلب الذي ال ٌشتهً شهوة ال ترضً هللا  ،طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة  ،القلب السلٌم هو القلب
الذي ال ٌصدق خبراً ٌتناقض مع وحً هللا  ،القلب السلٌم هو القلب الذي ال ٌحكم ؼٌر شرع هللا  ،القلب السلٌم
هو القلب الذي ال ٌعبد إال هللا .

لذلك هناك قلب ٌالمس السماء رفعة  ،وهناك قلب ٌالمس الحضٌض ضعة  ،هناك قلب ٌكبر وٌكبر،
وال نرى كبره  ،فٌتضاءل أمامه كل كبٌر  ،وهناك قلب ٌصؽر وٌصؽر وال نرى صؽره فٌتعاظم علٌه كل حقٌر
.
القدوس من ل ّدس للوب أوليائه عن السكون إلا المألوفات
"القدوس" من ق ّدس قلوب أولٌائه عن السكون إلى المألوفات  ،مالٌٌن مملٌنة جاءت الحٌاة  ،كبرت ،
تزوجت  ،أنجبت  ،وماتت  ،ولم تفعل شٌئا ً  ،رقم سهل  ،مالٌٌن مملٌنة  ،كن رقما ً صعبا ً  ،أتى هللا بك إلى
الدنٌا لتكون شٌئا ً مذكوراً .
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
الو ْت َر )) .
(( إِن هللا ِو ْتر ُيح ُّ
ِب ِ
[أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن علي بن أبي طالب ] .

ٌحب التفوق .
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
سعوا الناس بأموالكم  ،فليسعهم منكم َب ْسط الوجه وحسنُ الخلق )) .
(( إنكم لن َت َ
[أخرجه أبو يعلا وابن أبي شيبة عن أبي هريرة ] .

كن متمٌزاً  ،كن متفوقا ً  ،كن طموحا ً  ،كن رقما ً صعبا ً  ،أ ِد ألمتك شٌئا ً  ،احمل هم أمتك  ،اخرج من
ذاتك " ،القدوس" من قدس قلوب أولٌائه عن السكون إلى المألوفات ٌعنً أكلنا  ،وشربنا  ،ونمنا  ،وسهرنا ،
وألقٌنا بعض الطرؾ  ،وهكذا كل ٌوم ما فً هم  ،وال فً رسالة  ،وال فً هدؾ  ،وال ٌعرؾ اإلنسان لماذا
خلقه هللا ٌ ،قول لك  :عما ندفش هذا قوله العوام  ،معك رسالة  ،أنت مخلوق لمعرفة هللا  ،علة وجودك أن
تعبد هللا .
قال هللا فً القرآن الكرٌم:
﴿ َو َما َخلَ ْق ُ
ُون ﴾ .
ت ا ْل ِجنَّ َو ْاإلِ ْن َ
س إِ َّال لِ َي ْع ُبد ِ
( سورة الذاريات ) .

والعبادة هً :طاعة طوعية  ،ممزوجة بمحبة للبية  ،أساسها معرفة يقينية ،تفضي إلا سعادة أبدية .
القدوس من ل ّدس للوب العابدين عن دنس المخالفات واتباع الشهوات
"القدوس" من ق ّدس قلوب العابدٌن عن دنس المخالفات  ،واتباع الشهوات ،
من األدعٌة المأثورة  " :اللهم ال تقطعنا عنك بقواطع الذنوب  ،وال تحجبنا بقبائح العيوب " .
العٌب القبٌح ٌقطع عن هللا  ،والذنب ٌحجب عن هللا .
أٌها األخوة  ،الشٌطان ٌوسوس لإلنسان أن ٌكفر  ،فإذا رآه على إٌمان وسوس له أن ٌشرك  ،فإذا رآه
على توحٌد وسوس له أن ٌرتكب الكبٌرة  ،فإذا رآه على طاعة وسوس له بالصؽائر  ،فإذا رآه على ورع بقً

معه ورقتان رابحتان  ،األولى بالتحرٌش بٌن المؤمنٌن هذه الخصومات  ،وهذا الحسد  ،وتراشق التهم بٌن
المؤمنٌن  ،هذه ورقة رابحة بٌد الشٌطان فإن لم ٌفلح بقٌت معه ورقة رابحة أخٌرة  ،أن ٌؽرٌه بالمباحات،
ٌصرؾ وقته فً تزٌٌن حٌاته إلى درجة ؼٌر معقولة  ،ثم ٌفاجأ بالموت  ،آخر ورلة رابحة بيد الشيطان أن
يغريك بعمل لم تخلق له .
عاللتنا باسم هللا القدوس
أٌها األخوة الكرام  ،القداسة  :هذه الطهارة والبركة  ،والبركة الخٌر الكثٌر  ،ق ّدس الرجل ربه قال إذا
عظمه  ،وكبّره  ،وطهر نفسه بتوحٌده وعبادته ،
قال تعالى ٌصؾ المالئكة فً حالهم مع هللا :
س لَ َك ﴾ .
س ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َق ِّد ُ
﴿ َو َن ْحنُ ُن َ
( سورة البقرة اآلية . ) ٖٓ :

الكالم دقٌق  ،أي نطهر أنفسنا من كل العٌوب  ،حتى نقبل علٌك ٌا ربنا .
إن هللا ط ِّيب  ،ال يقبل ُ إال طيبا ً
اآلن دخلنا بموضوع دقٌق  :األقوٌاء فً الدنٌا  ،أي إنسان أعلن لهم الوالء ٌقبلونه وال ٌنتبهون إلى
سلوكه  ،أي إنسان رفع صورتهم ٌقبلونه  ،أي إنسان أرسل لهم برقٌة تأٌٌد ٌقبلونه  ،لكن الواحد الدٌان  ،إن لم
تكن مستقٌما ً  ،إن لم طاهراً  ،إن لم تكن رحٌما ً  ،إن لم تكن منصفا ً  ،إن لم تكن متواضعا ً ال ٌقبلك  ،الوالء
لألقوٌاء شًء  ،والوالء هلل عز وجل شًء آخر .
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
(( إن هللا ط ِّيب  ،ال يقبل ُ إال طيبا ً )) .
[أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة ] .

مع ؼٌر هللا القضٌة سهلة جداً  ،أي سلوك ٌؤكد والءك له أنت مقبول عنده  ،لكن القضٌة مع هللا شًء
آخر  ،ال ٌقبلك  ،وال ٌتجلى على قلبك  ،وال ٌلقً فً قلبك السكٌنة  ،وال ٌشعرك أنه ٌحبك إال إذا كنت طاهراً ،
من الكذب  ،من الؽش  ،من االحتٌال  ،من الكبر .
أٌها األخوة  ،القداسة الطهر  ،وهللا عز وجل ال ٌقبلك إال إذا كنت طاهراً  ،من الذنوب ومن العٌوب معا ً
 ،نقدس لك نطهر أنفسنا من الذنوب كً تسمح لك أن نتصل بك .
هللا بِ َق ْل ٍ
ِيم
ب َ
إِ َّال َمنْ أَ َتا َّ َ
سل ٍ
أٌها األخوة  ،كل واحد منا ٌنظؾ مركبته  ،ألن هذه المركبة ٌراها الناس ٌ ،نظؾ بٌته إذا جاء البٌت بٌته
نظٌؾ  ،وأحٌانا ً ٌعطره ٌ ،نظؾ جسمه ٌ ،نظؾ ثٌابه .
ثٌابك  ،وبٌتك  ،ومحلك التجاري  ،ومركبتك هً منظر الخلق  ،الناس ٌنظرون إلٌك  ،وإلى ثٌابك ،
وإلى بٌتك وإلى طالء البٌت  ،وإلى أثاث البٌت  ،وإلى مركبتك  ،فاإلنسان ٌطهر منظر الخلق .

ورد فً بعض اآلثار القدسٌة :
(( يا عبدي طهرت منظر الخلق سنين  ،أفال طهرت منظري ساعة )) .
ما هو منظر هللا عز وجل ؟ هو قلبك .
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
(( إِنَّ هللا ال ينظ ُر إِلا صوركم وأَموالكم  ،ولكن ينظر إِلا للوبكم وأعمالكم )) .
[أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة ] .

لذلك قال هللا فً القرآن الكرٌم:
هللا ِب َق ْل ٍ
ِيم ﴾ .
ب َ
﴿ َيو َم َال َي ْن َف ُع َمال ٌ َو َال َب ُنونَ * إِ َّال َمنْ أَ َتا َّ َ
سل ٍ
( سورة الشعراء ) .

القلب السلٌم هو القلب الذي ال ٌشتهً شهوة ال ترضً هللا  ،وال ٌصدق خبراً ٌتناقض مع وحً هللا  ،وال
ٌعبد ؼٌر هللا  ،وال ٌحتكم إال هلل .
من عرف هذا االسم القدوس
أٌها األخوة الكرام  ،عالقتنا بهذا االسم من عرؾ هذا االسم "القدوس"
ٔ .طهر نفسه عن متابعة الشهوات
طبعا ً التً ال ترضً هللا  ،ألنه ما من شهوة أودعها هللا فً اإلنسان إال جعل لها قناة نظٌفة تسري خاللها
 ،باإلسالم ما في حرمان  ،لكن في طهر  ،وفي عفة  ،ما من شهوة أودعها هللا فً اإلنسان إال وجعل لها قناة
نظٌفة تسري خاللها  ،والذي ٌؤكد هذه الحقٌقة
قال هللا فً القرآن الكربم:
هللا ﴾ .
ضل ُّ ِم َّمنَ ا َّت َب َع ه ََواهُ ِب َغ ْي ِر ُهدًى مِنَ َّ ِ
﴿ َو َمنْ أَ َ
( سورة القصص اآلية . ) ٘ٓ :

عند علماء األصول المعنى المخالؾ  ،المعنى العكسً  ،أي أن الذي ٌتبع هواه وفق هدى هللا ال شًء
علٌه  ،اشتهى المرأة فتزوج  ،ال شًء علٌه ٌبارك هللا له بها وبه  ،اشتهى المال فعمل عمالً شرٌفا ً  ،كسب
المال الحالل ،
ٕ .وطهر ماله عن الحرام والشبهات
وهللا زرت والد صدٌقً  ،قال لً  :أنا عمري ست و تسعون سنة  ،قلت  :ما شاء هللا ! قال لً أجرٌت
تحلٌالت كاملة  ،كلها طبٌعٌة  ،قال لً  :وهللا ال أعرؾ الحرام بحٌاتً ٌقصد حرام المال  ،حرام النساء  ،قال
لً  :وهللا ال أعرؾ الحرام بحٌاتً .

وكان هناك عالم جلٌل بلػ السادسة و التسعٌن منتصب القامة  ،حاد البصر  ،مرهؾ السمع كان إذا سُئل
ٌا سٌدي ما هذه الصحة التً حباك هللا إٌاها ؟! ٌقول ٌ :ا بنً ! حفظناها فً الصؽر فحفظها هللا علٌنا فً الكبر
 ،من عاش تقيا ً  ،عاش لويا ً .
حٌنما كرمت بلدتنا الطٌبة علماء القرآن الكرٌم قبل سنوات  ،هم قرٌبون من عشرة  ،وكلهم فوق التسعٌن
 ،من عاش تقٌا ً عاش قوٌا ً .
ٖ .وطهر ولته عن دنس المخالفات
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
(( إن هللا يحب معالي األمور وأشرافها ويكره سفسافها )) .
[أخرجه الطبراني عن حسين بن علي ] .

ٗ .وطهر للبه عن مسلك الغفالت
٘ .وطهر روحه عن فتور المساكنات
 .ٙال يتذلل لقوي  ،وال لغني
ألنه قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
(( من جلس إلا غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه )) .
[ البيهقي في شعب اإليمان عن ابن مسعود]

ال ٌتذلل لقوي وال لؽنً  ،وال ٌتضعضع أمامها  ،ألن شرؾ المؤمن قٌامه باللٌل  ،وعزه استؽنائه عن
الناس .
 .9ال يبالي فيما فقده  ،بعدما وجده
ومن عرؾ اسم "القدوس" ال ٌبالً فٌما فقده  ،بعدما وجده  ،ال ٌبالً فٌما فقد من الدنٌا بعدما وجد هللا.
لذلك ورد أن سٌدنا الصدٌق لم ٌندم على شًء فاته من الدنٌا قط ُ ،تعرض علٌه أرض ال ٌشترٌها ٌ ،زهد
ٌشتر هذه األرض
فٌها  ،بعد حٌن ٌرتفع سعرها مئة ضعؾ ٌ ،بقى كل عمره متحسراً  ،كل حٌاته متحسر ل َم لم
ِ
 ،سٌدنا الصدٌق لم ٌندم على شًء فاته من الدنٌا قط .
ال يبالي بما فقده بعدما وجدهللا  ،وال يرجع لبل الوصول إليه بعدما لصده  ،تعامل خالق السماوات
واألرض  ،عاهدنا رسول هللا على السمع والطاعة فً المنشط والمكره  ،فً إقبال الدنٌا  ،وفً إدبارها  ،فً
القوة والضعؾ  ،فً الفقر والؽنى  ،هذا قرار استراتٌجً أنك طلبت هللا  ،أقبلت علٌه .

علا كل إنسان أن يطهر نفسه و يقدسها عن كل حرام:
لذلك قالوا :
اتق هللا باجتناب المحرمات تكن من التوابين  ،وتورع عن التحام الشبهات تكن من المتطهرين ،
ِ
وازهد فيما زاد عن لدر الضرورة تنجو من الحساب الطويل .
إنسانة دخلت إلى سوق تجاري كبٌر جداً  ،قالت ٌ :ا إلهً ! ما أكثر الحاجات التً ال ٌحتاجها اإلنسان.
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
وت َي ْو ِم ِه َف َكأ َ َّن َما ح َ
ِيز ْ
س ِد ِه ِ ،ع ْن َدهُ لُ ُ
ت لَ ُه ال ُّد ْن َيا )) .
ص َب َح ِم ْن ُك ْم آ ِم ًنا فِي سِ ْربِ ِه ُ ،م َعا ًفا فِي َج َ
(( َمنْ أَ ْ
[ أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجة عن عبد هللا بن محصن ] .

وأقبل على خدمة موالك تنال الثواب الجزٌل  ،الذي ٌعنٌنا من األسماء الحسنى موقفك من هذا االسم،
هللا "القدوس" هل قدست نفسك ؟ هل طهرتها ؟ هللا "القدوس" هل أقبلت علٌه ؟ أخذت منه الطهر والنقاء ؟.
أٌها األخوة ،
سٌدنا سلمان الفارسً ٌقول :
إن األرض ال تقدس أحداً  ،وإنما يقدس اإلنسان عمله
ٌعنً أنت مقدس ال لشًء بعٌد عنك  ،لشًء منك  ،مقدس إذا كنت مستقٌما ً  ،مقدس إذا كنت نظٌفا ً ،
مقدس إذا كنت طاهراً  ،مقدس إذا كان باطنك كظاهرك وسرٌرتك كعالنٌتك.
إن هللا ال يقدس أمة ال يأخذ الضعيف حقه
الشًء الدقٌق جداً  :وهو ٌقدس من شاء من خلقه  ،وفق مراده وحكمته ،
لذلك قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
(( إن هللا ال يقدس أمة ال يأخذ الضعيف حقه )) .
[ أخرجه الحاكم عن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ] .

ٌقول علٌه الصالة والسالم :
رق فيهم ال َّ
س َ
س َر َق فيهم الضعيف ألاموا
ريف َت َر ُكوه  ،وإذا َ
ش ُ
(( إ َّنما أَهلك الذين لبلكم  :أ َّنه ْم كانوا إذا َ
َ
ُ
لقطعت َي َدهَا )) .
س َر َلت
هللا لَ ْو أنَّ
عليه الح ّد َ .وأ ْي ُم َّ ِ
فاطمة ب ْن َت محم ٍد َ
[أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة أم المؤمنين ] .

أٌها األخوة  ،من األحادٌث الشرٌفة الصحٌحة التً نحن فً أمس الحاجة إلٌها
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
(( إنما تنصرون بضعفائكم )) .
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:
(( إنما ترزلون وتنصرون بضعفائكم )) .

[أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي الدرداء ] .

هذا الحدٌث فٌه ملمحان ،
الملمح األول:
فالضعٌؾ حٌنما ننصره تتماسك األمة  ،وتصبح سداً منٌعا ً ال ٌخترق  ،أما إذا لو ُترك الضعٌؾ ضعٌفاً،
كان فقٌراً  ،وكان مشرداً  ،وكان مظلوماً ،تتفتت األمة  ،وعندئ ٍذ ٌسهل خرقها  ،هذا الملمح األول وفق قوانٌن
هللا عز وجل .
الملمح الثاني:
ملمح توحٌدي بمعنى أننا إذا نصرنا الضعٌؾ أطعمناه إذا كان جائعا ً  ،كسوناه إن كان عارٌا ً  ،أنصفناه
إن كان مظلوما ً  ،آوٌناه إن كان مشرداً علمناه إن كان جاهالً  ،نحن إذا نصرنا الضعٌؾ  ،وبإمكاننا أن نهمله
 ،وبإمكاننا أن نسحقه  ،وبإمكاننا أن نهمشه  ،وبإمكاننا أال نلتفت إلٌه  ،نحن إذا نصرنا الضعٌؾ  ،وباإلمكان
أن نهمله ٌ ،كافئنا هللا مكافأة من جنس عملنا ٌ ،نصرنا على من هو أقوى منا  ،إذا نصرنا من هو أضعؾ منا
ٌنصرنا هللا على من هو أقوى منا .
لما أسلم ملك الؽساسنة جبلة فرح به سٌدنا عمر  ،أثناء طوافه حول الكعبة بدوي من فزارة داس طرؾ
ردائه  ،فالتفت نحوه الملك جبلة  ،وضربه ضربة هشمت أنفه  ،فذهب إلى عمر هذا األعرابً الفقٌر  ،الذي
هو من دهماء الناس وسوقتهم  ،شكا جبلة إلى عمر بن الخطاب  ،استدعاه عمر  ،شاعر معاصر صاغ هذا
الحوار شعراً :
قال عمر  :أصحٌح ما ادعى هذا الفزاري الجرٌح ؟
قال جبلة  :لست ممن ٌنكر شٌا ً  ،أنا أدبت الفتى  ،أدركت حقً بٌدي .
أرض الفتى  ،البد من إرضائه  ،مازال ظفرك عالقا ً بدمائه أو ٌهشمن اآلن أنفك  ،و تنال ما
قال عمر :
ِ
فعلته كفك .
قال  :كٌؾ ذلك ٌا أمٌر ؟ هو سوقة  ،وأنا عرش وتاج ؟ كٌؾ ترضى أن ٌخر النجم أرضا ً ؟
قال عمر  :نزوات الجاهلية  ،ورياح العنجهية لد دفناها  ،ألمنا فولها صرحا ً جديداً  ،وتساوى الناس
أحراراً لدينا وعبيداً .
فقال جبلة  :كان وهما ً ما جرى فً خلدي أننً عندك أقوى وأعز  ،أنا مرتد إذا أكرهتنً .
فقال عمر  :عالم نبنيه  ،كل صدع فيه يداوى  ،وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى .
تسمية الجنة بحظيرة القدس وجبريل روح القدس :
ما هو التقدٌس ؟ التقدٌس ؛ التطهٌر  ،سمٌت الجنة بحظٌرة القدس  ،ألنها مطهرة من كل عٌوب الدنٌا ،
ال فً كبر  ،وال فً ضعؾ بصر  ،وال فً شٌب  ،وال فً إنحاء ظهر  ،وال فً ابن عاق  ،وال فً زوجة سٌئة

 ،وال فً دخل قلٌل  ،وال فً فقر  ،وال فً مرض  ،سمٌت الجنة بحظٌرة القدس ألنها مطهرة من كل عٌوب
الدنٌا  ،وجبرٌل سماه هللا فً القرآن الكرٌم  ،روح القدس ،
قال تعالى فً القرآن الكرٌم :
ُس ﴾ .
﴿ لُلْ َن َّزلَ ُه ُرو ُ
ح ا ْلقُد ِ
( سورة النحل اآلية . ) ٕٔٓ :

ألنه مطهر من كل عٌوب التبلٌػ  ،ال ٌنسى  ،وال ٌؽٌر  ،وال ٌبدل  ،وال ٌضٌؾ  ،وال ٌحذؾ  ،وال ٌبالػ
 ،ألنه مطهر من كل عٌوب التبلٌػ .
أٌها األخوة الكرام  ،نحن فً أمس الحاجة إلى معرفة أسماء هللا الحسنى  ،ألن لها أثر كبٌر كبٌر فً حٌاتنا.

منقول
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