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3-2تفسیر اآلیتان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  3-2تفسیر اآلیتان -سورة الطالق  - 3الدرس : 

1996 -12-27  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم ال علم لنا إال ما  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الطالق الُسنِّي ھو طلقةٌ واحدة في طھٍر لم تمسَّ الزوجة فیھ :

  نون، مع الدرس الثالث من سورة الطالق، ومع اآلیة الثانیة وھي قولھ تعالى:أیھا األخوة المؤم 

 َوأَقِیُموا ﴿ فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُھنَّ فَأَْمِسُكوھُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوھُنَّ بَِمْعُروٍف َوأَْشِھدُوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُمْ 

ِ َذِلكُْم یُوَعظُ بِِھ َمنْ  َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا * َویَْرُزْقھُ  الشََّھاَدةَ ِ�َّ ِ َواْلیَْوِم اْآلَِخِر َوَمْن یَتَِّق �َّ َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ

 ُ َ بَاِلُغ أَْمِرِه قَْد َجعََل �َّ ِ فَُھَو َحْسبُھُ إِنَّ �َّ   ًرا ﴾ ِلُكّلِ َشْيٍء قَدْ ِمْن َحْیُث َال یَْحتَِسُب َوَمْن یَتََوكَّْل َعلَى �َّ

  أیھا األخوة، كلمة: 

  ﴿ فَِإذَا بَلَْغَن ﴾

  أي فإذا اقترب، اقتربت نھایة الِعدَّة، ألم یقل هللا عزَّ وجل: 

  ﴿ یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّْقتُُم النَِّساَء فََطلِّقُوھُنَّ ِلِعدَّتِِھنَّ ﴾

  أي طلقوھن مستقبالٍت ِعدَّتَُھن. 

َ َربَّكُْم ﴾﴿ َوأَْحُصوا اْلِعدَّةَ وَ    اتَّقُوا �َّ

  هللا جلَّ جاللھ یقول: 

َ یُْحِدُث بَْعَد َذِلَك أَْمًرا ﴾   ﴿ َال تَْدِري لَعَلَّ �َّ

أي أن ھذا الغضب الشدید، وھذا القرار العاطفي بعد أیاٍم عدة، أو بعد أسابیعٍ عدة، أو بعد شھٍر، أو  

مجاریھا، فإذاً الطالق الُسنِّي ھو طلقةٌ واحدة في طھٍر  شھرین، أو ثالثة، ربما ثالثة وعادت األمور إلى

لم تمسَّ فیھ، لعل الزوج یراجع نفسھ، لعلھ یراجعھا قوالً أو عمالً، أو لعلھا تملك نفسھا، ویعود خاطباً 

لھا من جدید، فیعقد علیھا العقد ثانیةً بموافقتھا وبمھٍر جدید، هللا عزَّ وجل ما أراد الطالق أن یوقع إال 

  مرةً واحدة، وإال خالف الُسنَّة.
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انا بالنساء خیراً :   هللا سبحانھ وتعالى عن طریق النبي علیھ الصالة والسالم وصَّ

  ثم قال تعالى: 

  ﴿ فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُھنَّ ﴾

  أي قربت نھایة العدة، ھنا 

  ﴿ بَلَْغَن ﴾

  مر، صار الفراق:بمعنى اقتربت نھایة العدة، أما لو بلغن فانقضت العدة انتھى األ 

  ﴿ فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُھنَّ ﴾

أي قبل أیاٍم من نھایة العدة أنت مخیَّر، إما أن تمسك بمعروف، وإما أن تطلِّق بإحسان، إمساٌك بإحسان  

معنى الكلمة، أو تفریٌق بمعروف، وذكرت في الدرس الماضي أن الزوجة ینبغي أن تكون زوجة بكل 

لھا حقوق، لھا حق أن تنفق علیھا، ولھا حق أن تسكنھا، وأن تطعمھا إذا أكلت، وأنت تلبسھا إذا لبست، 

  وأال تعنِّفھا، وأال تضربھا، وھذا من حقھا.

  ﴿ فَأَْمِسُكوھُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوھُنَّ بَِمْعُروٍف ﴾

ذا یرتكب أكبر معصیٍة، ألن هللا سبحانھ وتعالى عن أما الذي یمسك زوجتھ ضراراً لیعتدي علیھا فھ 

  طریق النبي علیھ الصالة والسالم وصَّانا بالنساء خیراً.

  الطالق ینبغي أن یثبت واإلرجاع ینبغي أن یثبت :

في اآلیة شيء جدید، ھو أنك إذا أمسكتھا راجعتھا، أو فارقتھا، یجب أن تُْشِھَد شھوداً، السبب لو أن  

ثروة طائلة، وطلَّق زوجتھ، وبانت منھ، وتوفي، ولم یخبر أحداً، ولم یشھد على التفریق  إنسانًا یملك

أحداً، ثم ادعت أنھ راجعھا، لھا نصیٌب من الثروة كبیر، لئال یقع التجاُحد واإلنكار، لعلھ یقع ضیاع 

  الحقوق، ربنا عزَّ وجل قال:

  ﴿ َوأَْشِھُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم ﴾

ك أرجعتھا كي تثبت الزوجیة، وتنال حقھا منك، وأشھد إذا فارقتھا كي یثبت الطالق، أشھد على أن 

  فالطالق ینبغي أن یثبت، واإلرجاع ینبغي أن یثبت، لذلك:

  ﴿ َوأَْشِھُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم ﴾

مندوب،  على المراجعة أو على الِفراق، وھذا األمر فیھ خالف بین الفقھاء حول وجوب اإلشھاد، أو أنھ 

  بین أنھ واجب، وبین أن یكون مندوباً، على كّلٍ األمر واضح.

  ﴿ َوأَْشِھُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم ﴾
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  الفرق كبیر بین أن یراجع الزوج زوجتھ خالل العدة أو بعدھا :

ال لكن الشيء الدقیق في موضوع الطالق، أنك إذا أرجعتھا خالل الِعدَّة فلیس لھا خیار، ال خیار لھا،  

تستطیع أن ترفض، لو أن الزوج طلق زوجتھ طالقاً سُنِّیاً، طلقھا طلقةً في طھٍر ما مسھا فیھ، ثم أراد أن 

یراجعھا إما بقولھ أو بسلوكھ، لیس لھا أن تتأبى، ولیس لھا أن ترفض، ولیس لھا خیار، أما حینما 

في القرء الثالث، ثم تطھر من تنقضي عدتھا، ویمضي القُْرء األول والثاني والثالث، ویأتیھا الحیض 

الحیض فعندئٍذ ملكت نفسھا، بإمكانك أن تعید العقد علیھا، بإمكانك أن تتزوج منھا مرةً ثانیة، ولكن 

بشرط أن توافق، المراجعة لیس لھا خیار، وافقت أو لم توافق، ال اختیار لھا، أما حینما تمضي القُروء 

بإمكانھا أن ترجع، وبإمكانھا أن تمتنع، وإذا امتنعت فال الثالث، حینما تنقضي عدتھا أصبحت مخیرة، 

سلطان لك علیھا، إذاً ھناك فرق واضح بین أن تراجعھا في خالل العدة، وبین أن تعقد عقداً علیھا بعد 

انقضاء العدة، في الحالة األولى لیس لھا خیار، ولیس لھا أالّ توافق، أما في الحالة الثانیة فبیدھا األمر، 

  أو ال توافق.توافق 

  العدالة صفةٌ نفسیةٌ والضبط صفةٌ عقلیة :

   ﴾﴿ فَِإذَا بَلَْغَن أََجلَُھنَّ فَأَْمِسُكوھُنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوھُنَّ بَِمْعُروٍف َوأَْشِھدُوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُمْ 

ھذا موضوع دقیق جداً،  دائماً ال یستطیع اإلنسان أن ینكر شیئاً إذا شھد علیھ شھوٌد عدول، وكلمة عدل 

ینقلنا إلى موضوع العدالة في اإلسالم، العدالة صفةٌ نفسیةٌ، والضبط صفةٌ عقلیة، راوي الحدیث ینبغي 

ي الحدیث بنصھ الحرفي دون زیادةٍ أو نقصان، ودون حذٍف أو  أن یكون ضبطاً عدالً، ذاكرتھ قویة، یؤّدِ

مخلصاً، صادقاً، ال یبیع دینھ بعرض من الدنیا قلیل، تبدیل، ھذه صفة الضبط، أما صفة العدل فأن یكون 

ال یكذب، ال یدلِّس، ال یوھم، ال ینتفع براویة، وال یعبأ بصحتھا، فالعدالة من صفات المؤمن، وقد َذكرُت 

في دروٍس سابقة فیما أذكر أن العدالة قد تسقط ؛ فحینما تظلم الناس تسقط عدالتك، وحینما تكذب على 

لتك، وحینما تخون األمانة تسقط عدالتك، وحینما تُْخِلُف الوعد تسقط عدالتك، فمن عامل الناس تسقط عدا

الناس فلم یظلمھم، وحدَّثھم فلم یكذبھم، ووعدھم فلم یخلفھم، فھو ممن َكُملَْت مروءتھ، وظھرت عدالتھ، 

تھ، وحرمت غیبتھ.   ووجبت أخوَّ

  بعض المواقف التي تجرح فیھا عدالة اإلنسان :

لكم أیضاً أن اإلنسان حینما یأكل في الطریق تجرح عدالتھ، وحینما یمشي حافیاً تجرح عدالتھ،  وذكرت 

ه في الطریق تجرح عدالتھ، وحینما یتحدث عن  وحینما یبول في الطریق تجرح عدالتھ، وحینما یتنزَّ

من حرام  النساء عن شكلھن تجرح عدالتھ، وحینما یصاحب األراذل تجرح عدالتھ، وحینما یأكل لقمةً 

تجرح عدالتھ، وحینما یطفف بتمرةٍ تجرح عدالتھ، وحینما یعلو صیاحھ في البیت تجرح عدالتھ، وحینما 
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یقود برزوناً یخیف الناس بھ تجرح عدالتھ، وحینما یطلق لفرسھ الِعنان.. أي یقود مركبتھ بسرعٍة عالیة.. 

  ن.تجرح عدالتھ، ھذه بعض المواقف التي تجرح فیھا عدالة اإلنسا

  اإلنسان حینما یُْشِھد اآلخرین یتوقى أن ینكر الطرف اآلخر عملھ :

  ثم قال ربنا جلَّ جاللھ: 

  ﴿ َوأَْشِھُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم ﴾

واإلنسان حینما یُْشِھد اآلخرین، على عقد بیع، أو زواج، أو أشیاء نفیسة، إن أشھدت علیھا شھوداً  

تََوقَّْیت أن ینكر الطرف اآلخر توقیعھ، اآلن كاتب عدل، أنت حینما تبرم عقداً، أو تبیع بیتًا، أو عدوالً فقد 

تھب شیئًا، وتأتي بكاتب العدل فیصدق ذلك، تقر أمامھ وتوقّع أمامھ، ال یستطیع الطرف اآلخر أن یرفع 

قع أمام كاتب العدل، وكاتب العدل ھذه من ال   قرآن:دعوى بإنكار توقیعك ألنھ وَّ

  ﴿ َوأَْشِھُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم ﴾

أي خدمة كبیرة جداً، أحیاناً ھناك قضایاً ترفع إلى المحاكم ثماني سنوات إلنكار توقیع، یأتون بشھود،  

ً بمبلغ كبیر جداً،  ویأتون بخبراء تواقیع، الدعوى إنكار توقیع، قد یكون ھناك ھبة، قد یكون ھناك بیعا

العقد فیدَّعي أن ھذا لیس توقیعھ، وھذا الموضوع قد یبقى في المحاكم ثماني سنوات فیحتال الذي أبرم 

من أجل إنكار توقیع، یأتون بخبیر، ثم بخبیرین، ثم بثالثة خبراء، إلى أن یأتي بخمسة خبراء للتحقق من 

ن َوقَّع أمام صحة التوقیع، أما إذا أشھدت كاتب العدل فقد ألغیت كل ھذا الطریق الوعر، ال یستطیع إنسا

   كاتب العدل، وفي حضرتھ أن ینكر توقیعھ.

    ﴿ َوأَْشِھُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم ﴾

  من حصَّن أخاه بعقد موثق فقد قطع علیھ طریق الشیطان :

قد ننتقل بالمناسبة إلى موضوع فرعي ھو أنك إذا حصَّنت أخاك بعقد موثق فقد قطعت علیھ طریق  

أخاك بعقٍد موثق لجعلت للشیطان علیھ سبیالً، قد یأتیھ الشیطان ویقول لھ: دعك الشیطان، لو لم تحصن 

من ھذا العقد، وأنكر توقیعك، دعك من ھذا العقد، البیت باسمك، ضمن شراكة البیت، دخل في البیت 

كاتب شراكة، فإذا لم توقِّع، ولم تنجز عقداً موثقاً، ولم یسجل العقد في محكمة البدایة، ولم یشھد علیھ 

العدل ربما أعنت أخاك على أن یأكل حراماً، لذلك أنا أقول لكم: االتفاقات التي تتم بینكم وثِّقوھا بعقد، 

والعقد وثِّقوه بكاتب العدل، أو بمحكمة البدایة، بھذه الطریقة ال یستطیع الشیطان أن یدخل على أحد 

  األطراف أبداً .

سب عند هللا أشد الحساب، ولكن قد یغیب عن أذھانكم أنك إذا یبدو أن اإلنسان إذا أكل المال الحرام یحا 

َمكَّْنَت إنساناً من أن یأكل المال الحرام فأنت شریكھ في اإلثم، إن َسیَّْبَت أمورك، أھملت العقود، أھملت 
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اإلیصاالت، أھملت التسجیل، أھملت التوثیق، فرأى الناس أنھ باإلمكان أن ینكروا استالم ھذه البضاعة، 

  استلمت بضاعةً، ولم تعُدَّھا تجعل الذي سلمك إیاھا یفكر أن یأخذ من حجمھا شیئاً لھ . إن

ً غیر معقول، في النھایة ال یربح، بل إنھ یخسر، ثم اكتشف أنھ كلما   َحدَّثني صدیق مع أنھ یبیع بیعا

اھا أنھ ال یدقق، فصار أُْرِسل لھ مواد أولیة لمعملھ یقول: ضعھا ھنا، وقد استلمتھا، فشعر الذي یسلمھ إیَّ 

یسلمھ نصف الكمیة، ویوقع على كامل الكمیة، حصل الخلل، اإلنسان یجب أن یضبط أموره، قد تفلِّس 

  من عدم استالم المواد األولیة، قد تفقد ماالً كثیراً من عدم ضبط القیود والسِجالَّت، انظر اآلیة ما أدقھا:

  ﴿ َوأَْشِھُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم ﴾

  عجاز القرآن الكریم :إ

طبعاً القرآن الكریم فیھ شيء رائع جداً، ھذا الشيء ھو أن اآلیة وھي في سیاقھا لھا معنى، فإذا نزعتھا  

من سیاقھا وقرأتھا وحدھا فلھا معنى آخر، وھذا من إعجاز القرآن، كل آیٍة إن انتظمت مع أخواتھا تَؤّدِي 

تؤدي معنى شمولی�اً كبیًرا جداً، وسوف یتضح ھذا جلیاً في قولھ معنى محدداً، أما حینما تنزع من سیاقھا ف

  تعالى:

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  في سیاق اآلیات لھا معنى، فإذا نزعت من سیاق اآلیات فلھا معنى آخر: 

  ﴿ َوأَْشِھُدوا ذََوْي َعْدٍل ِمْنكُْم ﴾

َث من قبل أنك إذا أتیت بشاھدین َعْدلَین فھذا دلیٌل قوٌي جداً على أنك طبعاً في موضوع القضاء الذي بُحِ  

   على حق.

  أداء الشھادة من األعمال الصالحة الجلیلة :

  ولكن هللا سبحانھ وتعالى یقول: 

﴾ ِ   ﴿ َوأَقِیُموا الشََّھاَدةَ ِ�َّ

ة، ووقعَت في حادث، أخواننا الكرام، الشھادة عمل صالح في أعلى الدرجات، قد تركب في مركب 

والحادث فادح، والمبلغ كبیر جداً، أنت شاھد من ھو الذي أخطأ في قیادة المركبة، قد تجد أنھ من عدم 

الحكمة أن تذھب، وتُدلي بشھادتك، وال یوجد عندك وقت، الوقت قلیل، والقضیة شائكة، تقول: أنا لیس 

ؤّدِ ھذه الشھادة؟ إنك إذا أدیت الشھادة حفظت لي عالقة، ھل تعلم أنك عصیت هللا عزَّ وجل حینما لم ت

الحقوق، وإنك إن امتنعت عن اإلدالء بالشھادة ضَّیعت الحقوق، وعدل ساعٍة یعدل عند هللا أن تعبده 

ً وجھداً، وأن یذھب إلى قصر العدل،  ً وإن كان اإلدالء بالشھادة یكلِّف اإلنسان وقتا ثمانین عاماً، طبعا

ئاً، وأن یقسم على وأن یبحث عن المحكمة، و أن ینتظر دوره في اإلدالء بالشھادة، وأن یكون متوّضِ
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القرآن الكریم، وأن تكتب إفادتھ، وقد ینتظر یومین أو ثالثة، ولكن أداء الشھادة من األعمال الصالحة 

  الجلیلة، لذلك یقول هللا عزَّ وجل:

﴾ ِ   ﴿ َوأَقِیُموا الشََّھاَدةَ ِ�َّ

سلبیاً، ال تقل: أنا لیس لي عالقة، وقتي ضیِّق، إن قلت أنت: وقتي ضیق، وقال یجب أن تشھد، فال تكن  

ب، والرابع قال: أنا لیس لي عالقة، فالقاضي إذاً كیف یعرف الحقیقة؟  اآلخر: وقتي ضیق، والثالث تھرَّ

یجب أن تعین القاضي على معرفة الحقیقة، فلعل الخصم ألحن بحجتھ من اآلخر، أما الشاھد فیقیم 

   لدلیل.ا

  أداء الشھادة جزٌء من الدین :

إذاً یجب أن نعلم أیھا األخوة أن أداء الشھادة جزٌء من الدین، بل من أجّل األعمال الصالحة، ألن هللا  

  حق، ویحب إحقاق الحق، وألن عدل ساعٍة یعدل عند هللا ثمانین عاماً تعبده خالصاً لوجھ هللا.

  ﴾ ﴿ َوأَقِیُموا الشََّھاَدةَ ِ�َِّ 

والحقیقة كلمة شھادة، تقول: أنا شھدت، أي رأیت بأّمِ عینك، علمت علم الیقین، ال تشھد إال على مثل  

ُ َعْنھُ قَاَل: قَاَل  الشمس في وضح النھار، على مثل ھذا فاشھد، ال تكن شاھداً ألنھ َعْن أَبِي بَْكَرةَ َرِضَي �َّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ    :النَّبِيُّ َصلَّى �َّ

 ،ِ ْشَراُك بِا�َّ ِ، قَاَل: اْإلِ َوعُقُوُق اْلَواِلَدْیِن، ((أََال أُنَبِّئُُكْم بِأَْكبَِر اْلَكبَائِِر ؟ ثََالثًا، قَالُوا: بَلَى یَا َرُسوَل �َّ

ُرَھا َحتَّى وِر، قَاَل: فََما َزاَل یَُكّرِ   قُْلنَا: لَْیتَھُ َسَكَت )) َوَجلََس، َوَكاَن ُمتَِّكئًا، فَقَاَل: أََال َوقَْوُل الزُّ

ُ َعْنھُ]   [متفق علیھ َعْن أَبِي بَْكَرةَ َرِضَي �َّ

ً من المال   فالشيء الذي یؤَسُف لھ أنھ حول المحاكم ھناك مئات الشھود ینتظرون أن تَدفع لھم مبلغا

    شيء، مع أن الشاھد ال یكون شاھداً إال إذا كان شاھداً، َشِھَد الحقیقة بأم عینھ.لیشھدوا معك في أي 

  اإلنسان ال یستجیب ألمر هللا إال إذا عرف هللا :

ِ َواْلیَْوِم اْآلَِخِر ﴾ ِ ذَِلكُْم یُوَعظُ بِِھ َمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ   ﴿ َوأَقِیُموا الشََّھاَدةَ ِ�َّ

داً، اإلنسان ال یستجیب ألمر هللا إال إذا عرف هللا، ال یتقي أن یعصیھ إال إذا عرفھ، ال ھذه اآلیة دقیقة ج 

یعمل للجنة إال إذا عرفھا، ال یتقي النار إال إذا عرف لھیبھا وحریقھا، لذلك قال بعض العلماء: قرأت 

الحدیث رواه الِشْبلي  حدیثاً لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم استغنیت بھ عن علم األولین واآلخرین، ھذا

قال: "اعمل � بقدر حاجتك إلیھ، واعمل للدنیا بقدر بقائك فیھا، واعمل للجنة بقدر مقامك فیھا، واتَِّق 

  النار بقدر صبرك علیھا".
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الجنة لألبد، اعمل لآلخرة بقدر مقامك فیھا، واتِّق النار بقدر صبرك علیھا، واعمل � بقدر حاجتك إلیھ،  

ا بقدر بقائك فیھا، الدنیا محدودة، واآلخرة ممدودة، وهللا سبحانھ وتعالى یحتاجھ كل شيٍء في واعمل للدنی

  كل شيء.

ِ ذَِلكُْم ﴾   ﴿ َوأَقِیُموا الشََّھاَدةَ ِ�َّ

  ھذا التوجیھ: 

ِ َواْلیَْوِم اْآلَِخِر ﴾   ﴿ یُوَعُظ بِِھ َمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ

  ل الدین فلمخاطبة أھل اإلنكار واإللحاد :فروع الدین ألھل اإلیمان أما أصو

لذلك في الدین أصول، وفي الدین فروع، ال تحاول أن تخاطب منكري الدین بفروع الدین، فروع الدین  

لیست ألھل الُكفر واإللحاد، فروع الدین ألھل اإلیمان، أما أصول الدین فخاطب بھا أھل اإلنكار 

وضوع على إنسان من أھل الدنیا، یقول لك: ضیَّعت عقلي حتى واإللحاد، لذلك أن تشھد، اعرض ھذا الم

أضیّع یومین من أجل أن أدلي بشھادة سیر، ضیعت عقلي، ال یرضى، أما المؤمن فیرى في اإلدالء 

ب بھ إلى هللا عزَّ وجل، فاإلنسان  بالشھادة عمل صالح، فیرى أن في اإلدالء بالشھادة عمالً صالحاً یتقرَّ

من ینبغي أن یكون إیجابیاً، یجب أن یُْسِھم في إحقاق الحق، یجب أن یسھم في رفع الظلم لیس سلبیاً، المؤ

عن إنسان، كم من حادث یتَّھم فیھ إنسان، وھو بريء، لكن ال یوجد شھود، لو جاء الشھود وأدلوا 

  بشھاداتھم، وحلفوا على كتاب هللا أنھم رأوا بأم أعینھم ھذا، لكان األمر غیر الذي یوقع.

  طلق زوجتھ وفق السنة یجد مخرجاً إلى استرجاعھا : من

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا ﴾ ِ َواْلیَْوِم اْآلَِخِر َوَمْن یَتَِّق �َّ   ﴿ یُوَعُظ بِِھ َمْن َكاَن یُْؤِمُن بِا�َّ

أخواننا الكرام، ھذه اآلیة وردت في سورة الطالق، معناھا السیاقي: أي أن من یتق هللا في تطلیق  

وجتھ؛ یطلقھا وفق السنة، یطلقھا لعدتھا، یطلقھا في طھٍر ما مسھا فیھ، یطلقھا وھو اعتقد أن هللا لعلھ ز

یحدث بعد ذلك أمراً، من طلق زوجتھ وفق منھج هللا عزَّ وجل، ووفق سنة النبي علیھ الصالة والسالم، 

نھ ندم القضیة سھلة جداً، لو أنھ طلقھا لعدتھا، وأحصى العدة، یجعل هللا مخرجاً إلى الرجوع إلیھا، لو أ

  ندم بإمكانھ أن یُْرِجعَھا، لو أنھ تأثَّر لفراقھا بإمكانھ أن یرجعھا، فاآلیة بمعناھا السیاقي:

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

متألِّماً، مھما شعر السترجاعھا، اإلنسان مھما كان غاضباً، مھما كان حانقاً، مھما كان حاقداً، مھما كان  

أنھ ال یمكن أن یعیش مع ھذه الزوجة، َطلِّْقھا وفق السنة، طلقھا تطلیقةً واحدة، وانتظر لعل هللا یحدث 

ً علیھا، لعلك  بعد ذلك أمراً، لعلك تنسى ھذه المشكلة، لعل قلبك یمیل إلى إرجاعھا، لعلك تمتلئ َعطفا

  ى استرجاعھا، ھذه اآلیة معناھا السیاقي ھكذا.تحتاج إلیھا، طلقھا وفق السنة، تجد مخرجاً إل
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  حكمة هللا البالغة في تربیة عباده :

  ھناك نقطة دقیقة في اآلیة معنى استنباطي: 

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

مخرجاً، لم یكن ھناك مخرجاً، أي أن القضیة محیطة، حلقات ماذا تفید كلمة (مخرجاً)؟ یجعل هللا لھ  

ً ال یوجد حاجة لكي تبحث عن مخرج، لو أن الباب مفتوح ال تبحث عن  مغلقة، لو كان ھناك مخرجا

مخرج، لكن متى تبحث عن مخرج؟ إن رأیت األبواب كلھا موصدة، وضاقت نفسك، إذاً اإلنسان أحیاناً 

ف یتوھَّم أن كل األبواب موصدة، یوضع في ظرف یتوھَّم أن یوضع في ظرف صعب، یوضع في ظر

مشكلتھ لیس لھا حل؛ أن دخلھ لن یزید، أنھ لن یجد عمالً، أنھ لن یوفق إلى زواج، أنھ لن یشتري بیتاً، 

  أنھ لن یصبح كغیره من الناس، كلمة:

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

   نھ لم یكن ھناك مخرجاً، ما دام یجعل هللا لھ مخرجاً، لم یكن ھناك مخرجاً..كلمة (مخرًجا) تفید أ 

  فرجت وكان یظن أنھ ال تفرج  ضاقت فلما استحكمت حلقاتھا 

***  

   وھذا من حكمة هللا البالغة في تربیة عباده. 

  من یتق هللا في الحرام یجعل هللا لھ مخرجاً :

مغلقة، وكل األبواب المشروعة مغلقة، وكل الطرق اآلمنة  أحیاناً یضعك في ظرف كل أبواب الحالل 

مغلقة، وكل األسباب التي رسمھا هللا عزَّ وجل مغلقة، ثم یفتح هللا لك باب الحرام، باب المعصیة، باب 

النفاق، باب الكذب، ویمتحنك، المؤمن یقول: وهللا لن أعصي هللا ما حییت، ولن أتساھل في منھج هللا قید 

أعرف رجالً أراد أن یشتري بیتاً، عرض علیھ بیت بأقل من سعره، بعشرة آالف لیرة، البیت  أنملة، أنا

ً تقریباً، أما ھو فقیمتھ تقدر بخمسة  ثمنھ خمس وعشرون، عُِرض للبیع، والقصة قبل عشرین عاما

كانھ أن وثالثین ألفًا، فھو معروض بسبب السفر بسعر مغٍر.. معھ مبلغ ال یكفي لثمنھ، عنده سندات بإم

یحسمھا في مصرف، فذھب لیحسمھا، مدیر المصرف ألھمھ هللا أن ینصحھ، قال لھ: یا فالن، أنت رجل 

مسلم، وھذا حراٌم في دینك، تلقَّى ھذه الموعظة ممن یعمل في ھذه الدائرة، قال لي: استحییت من هللا أن 

عم الوكیل، وعاھدت هللا عزَّ وجل أن أتلقى النصیحة بھذا الشكل، فرجعت إلى ُدكَّاني وقلت: حسبي هللا ون

أصرف النظر عن ھذا البیت، ألن في حسم ھذه السندات ما یسمیھ العلماء رباً معكوساً، یقسم با� العظیم 

أنھ ما إن وصل إلى ُدكَّانھ حتى وجد صدیقاً لھ ینتظره، قال لھ: أنا ھنا من نصف ساعة أنتظرك، قال لھ: 

لھ: أنا مسافر إلى الخلیج، ومعي مبلغ من المال أرید أن یكون عندك، لیس ھناك موعداً بیننا، قال 
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وأنشدك هللا أن تستعملھ، أنا سأغیب سنتین، أعطاه مئة ألف، ھو بحاجة إلى عشرة آالف، وأنشدك هللا أن 

تستعملھ في غیبتي، أنا سأعود بعد سنتین، فھو لما نصح قال: معاذ هللا، أن أعصي هللا عزَّ وجل، مثل 

  القصة لھا مثیالت باآلالف. ھذه

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

ً إلى استرجاعھا، إذا ندم   فیا أیھا األخوة الكرام، الذي یطلق زوجتھ وفق السُنَّة یجعل هللا لھ مخرجا

 فتكون جاھزة، بكلمة تسترجعھا، بتصرف تسترجعھا، لو وضعت یدك على یدھا كما قال العلماء

تسترجعھا، وال خیار لھا، لك أن تسترجعھا في خالل ثالثة أشھر، من ثاني یوم یمكنك استرجاعھا، بعد 

  أسبوع، أسبوعین، ثالثة، أربعة، شھر، شھرین، في الشھر الثالث، لذلك:

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

دات، من یتق هللا في اختیار زوجتھ یجعل هللا لھ مخرجاً لو نزعنا ھذه اآلیة من سیاقھا یُكتب علیھا مجلَّ  

  من تطلیقھا .

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا إذا نزعت من سیاقھا أصبحت قاعدة :   اآلیة الكریمة َوَمْن یَتَِّق �َّ

بھا من تزوج المرأة لجمالھا أذلَّھ هللا.. لجمالھا فقط.. ومن تزوجھا لمالھا أفقره هللا، ومن تزوجھا لحس 

  زاده هللا دناءةً، فعلیك بذات الدین تربت یداك .

إن تزوجتھا ذات دیٍن وخلق یجعل هللا لك مخرجاً من تطلیقھا، ال تحتاج إلى تطلیقھا، ألنھا تعرف هللا،  

ً من عقوق األوالد، من كسب المال وفق الُسنَّة  اآلن من َربَّى أوالده تربیةً إسالمیةً جعل هللا مخرجا

شروع جعل هللا لھ مخرجاً من إتالف المال وضیاعھ، من اتقى هللا في أداء زكاة مالھ یجعل بالطریق الم

ً من المعاصي  هللا لھ مخرجاً من ضیاع األموال وإتالفھا، من اتقى هللا في معرفتھ یجعل هللا لھ مخرجا

ت، من اتقى هللا التي ترتكب بسبب الجھل با� عزَّ وجل، یمكن أن تطبق ھذه اآلیة على آالف الموضوعا

  في معاملة زوجتھ، هللا عزَّ وجل قال:

  ﴿ َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروِف ﴾

  ] 19[ سورة النساء: 

ً من النََكِد الزوجي، والشقاء الزوجي،   من اتقى هللا في أصول معاملة الزوجة یجعل هللا لھ مخرجا

  والخصومة الزوجیة، والزوجان المتباغضان ھذه مشكلة:

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا ﴾ ﴿ َوَمنْ    یَتَِّق �َّ

من یتِق هللا في اختیار البیت المناسب، اختاره في حي محافظ، بعید عن الُشبُھات، بعید عن التفلُّت یجعل  

هللا لھ مخرجاً من انحراف األوالد، من اتقى هللا ولم یجلب إلى بیتھ ھذه البدع وتلك الصحون یجعل هللا 
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راف األوالد الخطیر الذي ال یُْحتََمل، ھذه اآلیة یمكن أن تطبق على ملیون حالة، إذا لھ مخرجاً من انح

  نزعت من سیاقھا أصبحت قاعدة:

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

واآلیة تشیر بشكل أو بآخر إلى أنھ قبل أن یخلق هللا المخرج لم یكن ھناك مخرجاً، یبدو أن األمر  

   ٍص، األمر مغلق، األمر ال یوجد فیھ فرج.مستع

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

ج هللا عنھ ویخلق لھ فرجاً لم یكن في حسبانھ:   كّل إنسان یتقي هللا یفّرِ

بل أما لو أردنا أن ندلل على ھذه اآلیة باألدلة الكثیرة من واقع الحیاة فھناك قصٌص ال تعد وال تحصى،  

إن كل واحد منكم إذا نظر إلى ما ساقھ هللا لھ یجد أن فعل هللا عزَّ وجل یأخذ باأللباب، كل إنسان یتقي هللا 

ج عنھ، ویخلق لھ فرجاً لم یكن في حسبانھ:   ربنا جلَّ جاللھ یفّرِ

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا* َویَْرُزْقھُ ِمْن َحْیُث َال یَْحتَِسبُ    ﴾ ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

أي أن هللا عزَّ وجل خلق اإلنسان، وأمده بالرزق، موضوعان خطیران جداً، موضوع الحیاة،  

وموضوع الرزق، فلو أن اإلنسان توكَّل على هللا حق توكُِّلِھ لكفاه هللا أمر مؤونتھ، یرزقھ من حیث ال 

اق ذو القوة المتین، لذلك ورد:   یحتسب، هللا ھو الرزَّ

((إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقھا، فاتقوا هللا عباد هللا وأجملوا 

  في الطلب ))

  [البزار عن حذیفة]

  أجملوا في الطلب ألن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقھا. 

  من اتقى هللا عزَّ وجل جاءه رزٌق وفیر من حیث ال یحتسب :

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا* َویَْرُزْقھُ ِمْن َحْیُث َال یَْحتَِسُب ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

فھذه اآلیة دقیقة، أحیاناً تعرض علیك الدنیا من طریٍق غیر مشروع، قد یأتیك رزق وفیر من معصیة،  

المال الوفیر الذي یأتیك من عمٍل مشبوه، من إنجاز عمٍل ال یرضي هللا، من طریقٍة ال ترضي هللا، ھذا 

من ھذا الطریق ال بركة فیھ، وقد یذھب، ویُذھب معھ صاحبھ، لكنك إذا اتقیت هللا عزَّ وجل جاءك رزٌق 

  وفیر من حیث ال تحتسب.

فأٌخ كریم سألني مرةً عن دخٍل فیھ شبھة، والشبھة واضحة، بضاعة ال ترضي هللا یتعامل بھا، قلت لھ:  

ھذا، قال: لي البدیل أن أبقى على راتبي المحدود الذي ال یكفیني یومین، قلت لھ:  وهللا ال ینبغي أن تفعل
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ھذا ھو الحكم الشرعي، وافعل ما ترید، ترك ھذه البضاعة التي ال ترضي هللا بالتعامل بھا، وبقي على 

نما دخٍل محدوٍد جداً ال یكفیھ یومین أو ثالثة، ومضى شھٌر وشھران وثالثة أشھر، قلت لھ: أنت حی

ترضى بھذا الدخل المحدود جداً، والذي ال یكفیك ألنھ حالل، وترفض الحرام، أنا ال أضمن لك أن یأتیك 

ر، فإذا جاء الرزق الوفیر  رزٌق وفیر بعد حین، أنت علیك أن تطیع هللا وكفى، ھو حكیم یرزق أو یَؤّخِ

ن أو ثالثة أرسل لي استفھاماً متأخراً أكد ھذا صدقك مع هللا، وصبرك على أمره، وبالحقیقة مضى شھرا

مع بعض أصدقائھ، وقال لي: االمتحان ھل سیطول؟ أصبحت طویلة، ھبط دخلھ إلى العُشر، ھذه بضاعة 

محرم بیعھا وشراؤھا، لكنھا تدر علیھ رزقاً وفیراً، ثم فجأةً جاء الفرج من هللا عزَّ وجل، فصار لھ دخل 

  كبیر، صدیق صاحب معمل وثق فیھ:

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا ﴾﴿ َوَمْن یَ    تَِّق �َّ

  لكن ال تطالب هللا بالوقت، الوقت لھ حكمتھ، أنت علیك أن تعبد هللا، اآلیة دقیقة، وھذه نقطة مھمة جداً. 

  البد من ضیق لیظھر صدق اإلنسان مع هللا و بعد ذلك یأتي فرج هللا :

  لما ربنا عزَّ وجل قال: 

  نُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فََال یَْقَربُوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِھْم َھَذا ﴾﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمَ 

  ] 28[ سورة التوبة: 

فھذه السیاحة قدیمة، حینما یأتي ھؤالء إلى المسجد الحرام یشترون الطعام والشراب، یسكنون في  

تكون صناعة السیاحة أروج صناعٍة في كل البالد، وتحقق  البیوت، ینفقون أمواالً كثیرة جداً، واآلن تكاد

  أكبر دخٍل من العمالت الصعبة، فربنا عزَّ وجل قال:

  ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس ﴾

  ] 28[ سورة التوبة: 

  ما قال: نجسون، قال: 

  ﴿نََجٌس ﴾

  أي ھم عین النجاسة:  

  وا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِھْم َھذَا ﴾﴿ فََال یَْقَربُ 

  ] 28[ سورة التوبة: 

  طبعاً من لوازم ھذا المنع انخفاض الدخل، طبیعي، قال : 

  ﴿ َوإِْن ِخْفتُْم َعْیلَةً ﴾

  ] 28[ سورة التوبة: 
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  أي فقراً. 

ُ ِمْن فَْضِلِھ ﴾   ﴿ فََسْوَف یُْغنِیكُُم �َّ

  ] 28[ سورة التوبة: 

  لكن لم یقل: یغنیكم، قال: 

  ﴿ فََسْوَف ﴾

  ] 28[ سورة التوبة: 

أي أنھ البد من مرحلة من أجل أن یظھر صدقكم مع هللا، من أجل أن یظھر ثباتكم على الحق، من أجل  

  أن تظھر مؤاثرتكم، أي یا رب، رضاك أغلى عندنا من كل شيء، قال تعالى:

  ﴿ فََسْوَف ﴾

  ] 28[ سورة التوبة: 

ن یأتي فرج هللا عزَّ وجل، ھذه اآلیة قانون، أي إنسان إذا اتقى هللا عزَّ وجل، وصرف نفسھ عن وبعد حی 

دخل كبیر فیھ شبھة، وقنع بالقلیل الذي ال یكفیھ ألنھ حالل، قد یعاني بعض الوقت لیدفع ثمن ھذا القرار 

ال یستعجل، فمن كان  الحكیم، لیدفع ثمن ھذه الطاعة، وبعد حین یرزقھ من حیث ال یحتسب، فاإلنسان

  یرید لقاء هللا فإن أجل هللا آت.

  اإلنسان في امتحان دائم :

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا* َویَْرُزْقھُ ِمْن َحْیُث َال یَْحتَِسُب ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

أخ من  وهللا الذي ال إلھ إال ھو آالف القصص حول ھذه اآلیة یمكن أن تذكر، وأنا أعتقد أنھ ال یوجد 

  أخواننا من دون استثناء إال ولھ مع ھذه اآلیة خبرة عملیة:

  ((ما ترك عبٌد شیئاً � إال عوضھ هللا خیراً منھ في دینھ ودیناه))

  [الجامع الصغیر عن ابن عمر]

  أیھا األخوة الكرام، أعید علیكم نص الحدیث الشریف: 

  دینھ ودیناه))((ما ترك عبٌد شیئاً � إال عوضھ هللا خیراً منھ في 

  [الجامع الصغیر عن ابن عمر]

طبیعة الدرس ال تسمح بروایة القصص الكثیرة، لكن ما من عبٍد یقول: معاذ هللا، إني أخاف هللا رب  

العالمین، ال أفعل ھذا، وال أغضب هللا، وأنا أرضى بالقلیل الذي یرضي هللا، وأؤثر علیھ الكثیر الذي ال 

  الرزق الوفیر بعد حین، إذاً:یرضي هللا، إال رزقھ هللا 
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َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا* َویَْرُزْقھُ ِمْن َحْیُث َال یَْحتَِسُب ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

أنت في امتحان دائم، وطبیعة الحیاة الدنیا فیھا معصیة، وفیھا طاعة، فیھا حرام، وفیھا حالل، فیھا  

ال یرضي، أما إذا اتقیت هللا أن تعصیھ، اتقیت شيء مشبوه، وشيء واضح، فیھا شيء یرضي، وشيء 

  أن تعصي هللا عزَّ وجل فلك مخرٌج من كل ضیق ورزٌق وفیر.

  التوكل ُجزء من الدین :

  ولكن بعد حین. 

ِ فَُھَو َحْسبُھُ ﴾   ﴿ َوَمْن یَتََوكَّْل َعلَى �َّ

ل   محامیاً المعاً، ولھ صالت وثیقة مع القضاة، یشعر بطمأنینة، یقول أي أنھ یكفیھ، فاإلنسان أحیاناً یوّكِ

لك: وّكلنا فالنًا، أما إذا وكلت هللا عزَّ وجل الذي بیده كل شيء، فكل شيء بیده، وال یعجزه شيٌء في 

  السموات وال في األرض، أكبر أعدائك في قبضتھ، كل المتغیرات بیده، كل الظروف المحیطة بك بیده.

ِ فَُھَو َحْسبُھُ ﴾ ﴿ َوَمنْ    یَتََوكَّْل َعلَى �َّ

  فالتوكل ُجزء من الدین. 

ِ فَتََوكَّلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِیَن ﴾   ﴿ َوَعلَى �َّ

  ] 23[ سورة المائدة: 

  فإن لم تتوكلوا فلستم بالمؤمنین. 

ِ فَتََوكَّلُوا ﴾   ﴿ َوَعلَى �َّ

  ] 23[ سورة المائدة: 

  � إال جعل هللا لھ مخرجاً من كل شيء :ما من عبد یعتصم با

اإلنسان یمكن أن یالحقھ عدو قوتھ تزید عن قوتھ بمئة ضعف، سیدنا موسى مع أصحابھ، من وراءھم؟  

فرعون، وما أدراكم ما فرعون، فرعون بجیشھ، وقوتھ، وجبروتھ، وغطرستھ، وقھره، واستعالئھ، 

  وھؤالء سیدنا موسى وأصحابھ شرذمةٌ قلیلون..

  َوإِنَُّھْم لَنَا لَغَائِظُوَن ﴾﴿ 

  ]55[ سورة الشعراء: 

ا تََراَءى اْلَجْمعَاِن ﴾   ﴿ فَلَمَّ

  ]55[ سورة الشعراء: 
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البحر أمامھم، وفرعون وراءھم احتمال الھالك بالمئة كم؟ بالمئة مئة، البحر من أمامھم، وفرعون من  

ات، فال یوجد أمل..   ورائھم، بقوةٍ تفوق قوتھم بمئات المرَّ

  ﴿ قَاَل أَْصَحاُب ُموَسى إِنَّا لَُمْدَركُوَن* قَاَل َكالَّ إِنَّ َمِعَي َربِّي َسیَْھِدیِن ﴾

  ]62-61[ سورة الشعراء: 

ُ َعلَیْ   ُ َعْنھُ قَاَل: قُْلُت ِللنَّبِّيِ َصلَّى �َّ ِھ سیدنا النبي في الغار مع سیدنا الصدیق، سیدنا أَبِو بَْكٍر َرِضَي �َّ

  َوأَنَا فِي اْلغَاِر: َوَسلَّمَ 

ُ ثَا   ِلثُُھَما ؟))((لَْو أَنَّ أََحَدھُْم نََظَر تَْحَت قََدَمْیِھ َألَْبَصَرنَا، فَقَاَل: َما َظنَُّك یَا أَبَا بَْكٍر بِاثْنَْیِن �َّ

ُ َعْنھُ]   [متفق علیھ َعْن أَبِي بَْكٍر َرِضَي �َّ

من نیتھ، فتكیده أھل السموات واألرض إال جعلت لھ  ما من عبٍد یعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك 

من بین ذلك مخرجاً، وما من عبٍد یعتصم بمخلوٍق دوني أعرف ذلك من نیَّتھ إال جعلت األرض ھویاً 

  تحت قدمیھ، وقَطَّْعت أسباب السماء بین یدیھ .

ِ فَُھَو َحْسبُھُ ﴾   ﴿ َوَمْن یَتََوكَّْل َعلَى �َّ

ِ فَتََوكَّلُوا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِیَن ﴾   ﴿ َوَعلَى �َّ

  ] 23[ سورة المائدة: 

  اإلنسان ال یستطیع أن یتوكل على هللا إال إذا كنت مطیعاً لھ واثقاً من رحمتھ :

ضعف اإلیمان یسبب أشیاء مقلقة كثیرة جداً، فھناك ألف سیف ُمَسلَّط على رأس كٍل منا، سیوف  

اً حادث، أنت تمشي نظامی�اً على الیمین بسرعة معتدلة، وإنسان نائم، اإلنسان تحت آالف المرض، أحیان

األخطار، ما الذي یطمئنك؟ أن تتوكل على هللا، لكنك لن تستطیع أن تتوكل علیھ إال إذا كنت في 

 ً من عدالتھ،  مرضاتھ، لن تستطیع أن تتوكل علیھ إال إذا كنت مطیعاً لھ، واثقاً من رحمتھ، وحكمتھ، واثقا

  واثقاً من ربوبیَّتھ.

ِ فَُھَو َحْسبُھُ ﴾   ﴿ َوَمْن یَتََوكَّْل َعلَى �َّ

  یكفیھ.. 

َ بَاِلُغ أَْمِرِه ﴾   ﴿ إِنَّ �َّ

  أي أن أمر هللا ھو النافذ . 

ُ بِقَْوٍم ُسوًءا فََال َمَردَّ لَھُ ﴾   ﴿ َوإِذَا أََراَد �َّ

  ] 11[ سورة الرعد: 

  ما شاء هللا كان، وما لم یشأ لم یكن، وال حول وال قوة إال با� العلي العظیم. 
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َ بَاِلُغ أَْمِرِه ﴾   ﴿ إِنَّ �َّ

ل الشيء قبل أوانھ عوقب بحرمانھ :   من تعجَّ

  اإلنسان أحیاناً یخطط، وال یستطیع أن یصل إلى ھدفھ، أما ربنا عزَّ وجل فأمره ھو النافذ. 

َ بَ  ُ ِلكُّلِ َشْيٍء قَْدًرا ﴾﴿ إِنَّ �َّ   اِلُغ أَْمِرِه قَْد َجعََل �َّ

  أي أن كل شيء یأتي في وقتھ المناسب، وفي القدر المناسب، وھذه حكمة هللا عزَّ وجل. 

ُل بِقََدٍر َما یََشاُء إِنَّھُ  ْزَق ِلِعبَاِدِه لَبَغَْوا فِي اْألَْرِض َولَِكْن یُنَّزِ ُ الّرِ   بِِعبَاِدِه َخبِیٌر بَِصیٌر ﴾ ﴿ َولَْو بََسَط �َّ

  ]27[ سورة الشورى: 

ل الشيء قبل أوانھ عوقب بحرمانھ، حكمة هللا تتجلى في أن   فالقدر مناسب، والوقت مناسب، من تعجَّ

ھذا الشيء یناسبك منھ بھذا القدر، وأن یأتیك بھذا الوقت، لو جاء قبل وقتھ لفُتِْنت، ولو جاء بأكثر من 

جاء بأقل من قدره لفتنت، ولو جاء بعد وقتھ لفتنت، قبل الوقت، وبعد الوقت، وأكبر،  قدره لفُتنت، ولو

 -كما قال سیدنا علي -وأصغر تُْفتَن، لكن یأتي بقدٍر مناسب، وفي الوقت المناسب، ما كل ما یعلم یقال

والذي یقال  وما كل ما یقال لھ رجال، وال إذا وجد الرجال آن األوان، ھناك شيء ال یقال، وشيء یقال،

ال یقال لكل الناس، یقال لبعضھم، وھذا الذي یقال لبعضھم ال یقال لھم في كل األوقات، یقال لھم في 

  بعض األوقات، ھذه الحكمة:

ُ ِلكُّلِ َشْيٍء قَْدًرا ﴾ َ بَاِلُغ أَْمِرِه قَْد َجعََل �َّ   ﴿ إِنَّ �َّ

  على اإلنسان أن یطیع هللا و على هللا الباقي :

نبي علیھ الصالة والسالم في الھجرة مطارد، مئتا ناقة لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً، ینظر إلى سراقة الذي ال 

تبعھ لیأخذ الجائزة، غاصت قدما فرسھ في الرمل، أول مرة، وثاني مرة، فعلم أن ھذا اإلنسان ممنوعٌ 

ري كسرى؟ هللا جعل لكل شيء منھ، فرجا النبي أن یعفو عنھ، قال لھ: كیف بك یا ُسراقة إذا لبست سوا

قدراً، أن یلبس سراقة سواري كسرى، عند هللا یكون بعد رسول هللا، وبعده سیدنا الصدیق، فیكون في 

عھد عمر، في عھد عمر قال: أین سراقة، فجاؤوا بسراقة، فألبسھ تاج كسرى وسواره وقمیصھ، وقال: 

رى، لقد تحققت نبوءة النبي علیھ الصالة والسالم، وكل بٍخٍ بخٍ، أَُعْیَرابٌي من بني ُمْدِلج یلبس سواري كس

  واحد منا ال یجد فتاة مناسبة..

ُ ِلكُّلِ َشْيٍء قَْدًرا ﴾ َ بَاِلُغ أَْمِرِه قَْد َجعََل �َّ   ﴿ إِنَّ �َّ

ج، ووقت مناسب إلیجاد عمل، ووقت مناسب لتأمین سكن، ووقت مناسب   ھناك وقت مناسب لتتزوَّ

  علیك أن تطیع هللا: للتأَلَّق، أنت
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َ فَاْعبُْد َوكُْن ِمَن الشَّاِكِریَن ﴾   ﴿ بَِل �َّ

  ]66[سورة الزمر: 

  أطعھ وكفى، وعلى هللا الباقي. 

  من أطاع هللا تولى هللا أمره :

  إذاً: 

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا*  َ ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ ِ فَُھَو َحْسبُھُ إِنَّ �َّ َویَْرُزْقھُ ِمْن َحْیُث َال یَْحتَِسُب َوَمْن یَتََوكَّْل َعلَى �َّ

ُ ِلُكّلِ َشْيٍء قَْدًرا ﴾   بَاِلُغ أَْمِرِه قَْد َجعََل �َّ

  ملخَّص الدرس أنك إذا أطعت هللا عزَّ وجل تولى أمرك، أنت في ظلھ . 

  ﴾﴿ فَِإنََّك بِأَْعیُنِنَا 

  ] 48[ سورة الطور: 

وأنك في حفظھ، والحكمة البالغة أن یأتیك الشيء بالقدر المناسب، وفي الوقت المناسب، علیك أن تطیعھ  

    وكفى، وعلى هللا الباقي.

  فإنا منحنا بالرضا من أحبــنا   أطع أمرنا نرفع ألجلك حجبــنا

  نـالنحمیك مما فیھ أشرار خلق و لذ بحمانا واحتمي بجنابنـــا 

  وأخلص لنا تلقى المسرة و الھنا  وعن ذكرنا ال یشغلنك شاغــل 

  فما القرب و اإلبعاد إال بأمـرنا   وسلم إلینا األمر في كل ما یكـن

  فیسمع من في الكون أمر محبنا ینادى لھ في الكون أنا نحبـــھ 

نا فیكسى جالبیب الوقار ألنـــھ    أقام بإذالٍل على باب عـــّزِ

  ادعنا نجبك فھل أنت حقاً دعوتنا  اً فقلنا لــــك وجدناك مضطر

  یاً فھل تلقى من یحسن لمثلك مثلنا؟ دعوناك للخیرات أعرضت نائ

  أیا عبدنا ما قرأت كتابــــنا؟   فیا خجلي منھ إذا ھو قال لـي

  أما تستحي منا ویكفیك ما جرى أما تختشي من عتبنا یوم جمعنا

  نظر ما بھ جاء وعــــدنا ؟أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً وت

***  

   فالملخص: علینا أن نطیع هللا وكفى، وهللا جلَّ جاللھ یتولى أمورنا. 

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا* َویَْرُزْقھُ ِمْن َحْیُث َال یَْحتَِسُب ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  اجعل ھمك طاعة هللا، وعلى هللا الباقي. 


