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اسـ ـم املادة :اسم هللا العظيم
من سلسلة :الحسنى
لفضيلة الشيخ :حسن بن عبد الحميد بخاري
رابــط املادةhttps://way2allah.com/khotab-item-151884.htm :

إن معرفة أمساء هللا -تعاىل -وصفاته تلم شعث القلب ،وتفتح للعبد آفاقًا واسعة للتلذذ ابلطاعة والعبادة ،وترفع حجب الغفلة والشك
واإلعراض ،فمن كان ابهلل أعرف كان منه أخوف ،وحببه أقرب ،وعن معصيته أبعد ،ويف رجاء رمحته أطلب.
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته؛ سبحانك ربنا ما أعظمك ،عظمة هللا -جل جالله -واحدة من حبور معاين أمساء هللا احلسىن وصفاته العال،
يف جوف العظمة اإلهلية نعيش معظم أمساء هللا احلسىن ،فإنه –عز امسه– عظيم يف ذاته ،عظيم يف أمسائه وصفاته ،عظيم يف أفعاله ،عظيم يف
خلقه وآايته ،تبارك ربنا وتعاىل ،ربنا عظيم ولعظمته ختضع اجلباه وتنحين الظهور وتوضع يف األرض اجلباه ،ألنه العظيم –سبحانه وتعاىل–.
يف تسعة مواضع من كتاب هللا الكرمي جاء امسه –عز وجل– العظيم ،ربنا عظيم وعظمته تتجاوز حدود العقل فال تدركه األبصار ألنه عظيم
–سبحانه وتعاىل–؛ فهو واسع وهو كبري وهو متعال .ألنه عظيم؛ فإننا معشر اخللق ندوي يف ذلنا وخضوعنا وانكساران لعظمة ربنا –عز
وجل– ،تعظيمنا لربنا العظيم حيتاج أن متتلئ فيه الصدور بعظمة هللا -جل جالله.-
جاءت نصوص الكتاب والسنة اليت تفيض على القلوب البشرية معاين عظمة هللا -جل يف عاله ،-وجاء امسه العظيم –سبحانه وتعاىل–
أتكي ًدا على هذا املعىن الكبري ،فاهلل –عز وجل– عظيم الذات ،عظيم األمساء والصفات.
تصفحوا رعاكم هللا طرفًا من أمسائه احلسىن لتتلمسوا فيها معاين العظمة من كل الوجوه ،وتلمسوا حبث النظر يف آايت الكون اليت لفتت
الشريعة األبصار إليها لننظر فيها عظمة هللا –عز وجل– .يشري القرآن إىل عظمة خلق السماوات ،وخلق األرض ،وما بث فيها من دواب،
ْق ه
َق
اَّللِ فَأ َُر ِوين َماذَا َخل َ
"ه َذا َخل ُ
وقدرة هللا –عز وجل– اليت ال يبلغ أن يصل إىل عشر معشارها كل قدرات البشر ،فيقول بعدها سبحانه َ
ِ
متاما هذا هو الشطر املكمل
ين ِمن دُونِهِ" لقمان ،11:أن متتلئ صدوران
متاما غاية عجزان وذلنا وقصوران ،نعم ً
تعظيما لربنا ،معناها أن ندرك ً
ً
الهذ َ
ملعاين التعظيم يف قلوب البشر ،أن ندرك إبزاء عظمة هللا؛ احتقار الذوات ،ومبقابل غىن هللا؛ فقر اخللق ،ومبقابل قدرته وعزه وغناه؛ متام الذل
والفقر واحلاجة اليت خلق هللا عليها البشر.
هذا دعاء سيد االستغفار الذي علمناه رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم– لنبلغ به عند ربنا نيل املغفرة من أوسع أبواهبا ،لندخل اجلنة يف
تَ ،خلَ ْقتَِين وأان عَبْ ُد َك ،وأان
ت َرِِّب ال إلَهَ هإال أنْ َ
قلوب مؤمنة تنطق بتلك العبارات ،إهنا حتمل عظمة هللا يف مقابل احتقار الذات" ،الله ُه هم أنْ َ
ت ،أعُوذُ َ ِ
علَى َع ْه ِد َك ِ
لك ب َذنِْب فاغْ ِف ْر ِِل ،فإنهه ال يَغْ ِف ُر ُّ
وب هإال
َي ،وأَبُوءُ َ
لك بنِ ْع َمتِ َ
ت ،أبُوءُ َ
صنَ ْع ُ
استَط َْع ُ
ك َعل ه
بك من َش ِِر ما َ
وو ْعد َك ما ْ
الذنُ َ
َ
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ت" ،1ما طلب املغفرة إال يف آخر مجلة بعد أن تقطر القلب اعرتافًا بعظمته –سبحانه– ،واعرتافًا ابلعجز والذل والنقص الذي يكون عليه
أنْ َ
ابن آدم.

أحبيت الكرام إن لعظمة هللا –عز وجل– دالالت عظيمة وعليها شرعت معاين العبادة ،أرأيتم إىل صالتنا وحنن حنين فيها الظهور واألصالب
تعظيما هلل ،ونسبح هللا،
ب  2 "..مث نضع اجلباه يف موضوع األقدام
فع ِظِموا فيه ال هر ه
تعظيما هلل ،يقول –عليه الصالة والسالم– " ..أ هما ُّ
الركوعُ َ
ً
ً
حنن يف كل ركن من أركان العبادات نعلن تعظيمنا هلل ،إذ نصوم ونتصدق وحنج ونطوف ونسعى ،فإمنا نفعل ذلك اعرتافات بعظمة هللا .لكل
تعظيما خلالقنا وموالان ،إن من أمجل مثرات تعظيمنا هلل وظالهلا اليت تغشاان يف احلياة أن نعيش يف
عبادة أركاهنا وشروطها وواجباهتا ،نلتزم هبا
ً
متام الذي يوصلنا إىل عتبات العبودية احلقة هلل .أجل فمهما بلغ بعض البشر من جوانب العظمة اليت يعظم هبا بعض البشر لبشر ،عظمة

ملك ،وعظمة جاه أو سلطان ،عظمة مال أو مناصب ،عظمة علم وسعة ،كل ذلك ال يزال يعترب نسبيًا وجزئيًا ،إال أن العظمة املطلقة هلل –

عز امسه سبحانه وتعاىل– ،نعرتف له هبا ونبوء لربنا هبذا االعرتاف ،نلتمس من واسع فضله ،أن تعظم هللا -عبد هللا -فإنك تلتمس واسع
فضله وكرمه ،فإن تعظم هللا أل نك أتوي إىل ركن شديد ،أنت تعظم هللا ألنك تبحث عن مكامن العز ومواطن األمان يف احلياة ربك العظيم.
ومهادا ،كل ذلك طرف من عظمة هللا يف خلقه ،فكيف لك ابخلالق؟ عظمة
وسهوال
وجباال وأودية
ً
ضا ومساءً ً
أرأيت إىل عظمة هللا يف خلقه أر ً
ً
ِ
ِ
هللا –عز وجل– اليت أشارت إليها آية الكرسي يف قوله سبحانه ِ
سماو ِ
ُه َما" البقرة255:
ض َوالَ يَ ُؤودُهُ ح ْفظ ُ
ات َواأل َْر َ
"وس َع ُك ْرسيُّهُ ال ه َ َ
َ
أرأيت السماوات السبع على اتساعها واألفالك وبروجها؟ أرأيت إىل األرض وكيف اتساعها وانتشار البشر على ظهرها؟ ثبت يف احلديث
ِ
كحل َقةٍ ُملقاةٍ يف ِ
أرض فالةٍ"  3اي هللا ما أعظم هللا! سبحانك ربنا ما أعظمك! وهللا
س
ضي ال ه
ماوات ال ه
أنه "ما ال ه
ُ
واألر ُ
بع عن َد ال ُكرس ِِي إال َ
س ُ
س ُ
بع َ
إذعاان واعرتافًا يفضي إىل إقبال صادق على هللا ،والتزام بطريق العبودية اليت أمران هبا
تعظيما لرهبا
إهنا لتمأل الصدور املؤمنة
وإذعاان بعظمتهً ،
ً
ً

هللا –عز وجل– فإذا بنا أقرب إىل ربنا وأسرع إىل مرضاته وأقرب عودة وإانبة وأوبة يف كل ذلة أو خطيئة أو نقص يعرتينا معشر البشر ،فليس
أحدان مبعصوم.
هو ربنا –سبحانه وتعاىل– نعظمه أبلسنتنا فنسبحه ومنلؤه مح ًدا ميأل أركان عرشه –سبحانه وتعاىل– ،وحنن مازلنا نعرتف بعظمته إن أذنبنا
وأخطأان ،وإن أصلحنا وتبنا وأنبنا ،فاهلل عظيم يستحق التعظيم ،وحياتنا تقوم يف عبوديتنا على صدق تعظيمنا لربنا ،أصدقنا عبودية هلل أكثران
اعرتافًا بعظمة هللا وإذعاان له –عز يف عاله–.
ِ
ِ
سبحان ربك العظيم "فَسبِح ِابس ِم ربِ َ ِ
يم" البقرة ،255:فاللهم
َ ِ ْ ْ َِ
ك الْعَظيمِ" الواقعة ،74:وقال يف ختام أعظم آية يف كتاب هللا َ
"و ُه َو الْعَل ُّي الْعَظ ُ

امأل صدوران بتعظيمك وإجاللك كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك والسالم عليكم ورمحة هللا.
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