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5-4تفسیر اآلیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  5-4تفسیر اآلیتان  -سورة الطالق  - 4الدرس : 

1997 -01-03  

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.

  الدین عقیدةٌ وعبادة :

  اآلیة الرابعة وھي قولھ تعالى:أیھا األخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سورة الطالق، ومع  

ئِي لَْم یَ  ئِي یَئِْسَن ِمَن اْلَمِحیِض ِمْن نَِسائِكُْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّتُُھنَّ ثََالثَةُ أَْشُھٍر َوالالَّ ِحْضَن َوأُوَالُت ﴿ َوالالَّ

َ یَْجعَلْ    لَھُ ِمْن أَْمِرِه یُْسًرا ﴾ اْألَْحَماِل أََجلُُھنَّ أَْن یََضْعَن َحْملَُھنَّ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  أیھا األخوة الكرام، البدَّ من بعض الحقائق أضعھا بین أیدیكم ونحن في صدد شرح آیات التشریع. 

ً على جانِب   الدین عقیدةٌ وعبادة، الدین حقائق نؤمن بھا، وأوامر ونواٍه نعمل بھا، فكل من غلَّب جانبا

  عرف هللا، لكنھ بھذا القرآن یعبده، فربنا عزَّ وجل یقول:آخر ضلَّ سواء السبیل، اإلنسان بالكون ی

ِ الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواْألَْرَض ﴾   ﴿ اْلَحْمُد ِ�َّ

  ] 1[ سورة األنعام: 

الكون یدُّل على هللا، لكن بعد أن عرفت هللا، بعد أن آمنت بوجوده، بعد أن آمنت بوحدانیتھ، بعد أن  

ب إلیھ؟ بطاعتھ، كیف تطیعھ؟ أول شيٍء في طاعتھ أن تعرف أمره، آمنت بأنھ ال إلھ إال ھو ، كیف تتقرَّ

لذلك وردت تفاصیل دقیقة جداً في شأن الزواج والطالق، وكسب المال وإنفاق المال، فالذي ال یعبأ بھذه 

، وأن التفاصیل فإن شطراً من إیمانھ قد ضاع منھ، إیمانك یقتضي أن تؤمن با� موجوداً وواحداً وكامالً 

تعمل بأمره ونھیھ، فلذلك أخوةٌ من المؤمنین ینشدُّون إلى آیات التكوین.. اآلیات الكونیة.. وال یكترثون 

  كثیراً باآلیات التشریعیة، اآلیات التشریعیة ال تقّل في داللتھا على عظمة هللا عن اآلیات التكوینیة..
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  مصادر معرفة هللا عز وجل :

: ھذا الذي یعیش مع زوجتھ في تفاھم ووئام، یمحضھا ودَّه، وتمحضھ اآلن سؤال یطرح نفسھ علینا 

ودَّھا، ولیس بحاجٍة إطالقاً إلى أن یطلِّقھا، لماذا تعنیھ آیة الطالق؟ الجواب: أن هللا سبحانھ وتعالى تعِرفھ 

  ِمن َخلقھ..

َ قِیَاًما ﴿ إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّْیِل َوالنَّھَ  اِر َآلَیَاٍت ِألُوِلي اْألَْلبَاِب* الَِّذیَن یَْذُكُروَن �َّ

َحانََك فَِقنَا َوقُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِھْم َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َھَذا بَاِطًال سُبْ 

  َعذَاَب النَّاِر﴾

  ]191-190[ سورة آل عمران : 

  ثانیاً: وتعرفھ من فعلھ، الحوادث التي تجري إنما ھي من أفعال هللا . 

بِیَن ﴾   ﴿ قُْل ِسیُرواْ فِي األَْرِض ثُمَّ انظُُرواْ َكْیَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذِّ

  ] 11[ سورة األنعام: 

النظر، ویمكن أن  یمكن أن تعرفھ من َخلقھ عن طریق التفكُّر، ویمكن أن تعرفھ من أفعالھ عن طریق 

  تعرفھ من كالمھ عن طریق التدبُّر..

  ﴿ أَفََال یَتََدبَُّروَن اْلقُْرآََن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقفَالَُھا ﴾

  ]24[ سورة محمد: 

ِ لََوَجُدوا فِیِھ اْختَِالفًا َكثِیًرا ﴾   ﴿ أَفََال یَتََدبَُّروَن اْلقُْرآََن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر �َّ

  ] 82[ سورة النساء: 

إذاً ثالثة مصادر لمعرفة هللا: َخْلقھ الكون، أفعالھ الحوادث، كالمھ القرآن الكریم، لو أن اإلنسان على  

ل في آیات الطالق یجد عظمة الخالق في  ً أن یطلِّقھا، إذا تأمَّ ر إطالقا وفاٍق تام مع زوجتھ، وال یفّكِ

الخالق في رحمتھ، عظمة الخالق في عدلھ، فاإلنسان  تشریعھ، عظمة الخالق في أمره ونھیھ، عظمة

  ینبغي أن یُْمِعن النظر في ھذه اآلیات التشریعیة.

  البیت أُضیف إلى المرأة إضافة تشبُّث أو إضافة إشراف أو إضافة استقالل :

  أیھا األخوة الكرام، في الدرس الماضي بیّنت لكم أن هللا سبحانھ وتعالى حینما قال: 

  ِرُجوُھنَّ ِمْن بُیُوتِِھنَّ ﴾﴿ َال تُخْ 

كیف أن ھذا البیت أُضیف إلى المرأة، قلت لكم في الدرس الماضي أو قبل الماضي: إنھ أضیف إضافة  

تشبُّث، أو إنھ أضیف إضافة إشراف، وھناك معنى ثالث لھذه اآلیة وھو أنھ أضیف إضافة استقالل، أي 
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فیھ الزوجة والزوج وأوالدھما، فھذا من اإلشارات اللطیفة كمال الزواج ال یتحقق إال ببیٍت مستقّل تنفرد 

التي تَِشفُّ عن ھذه اآلیة الكریمة، ھذا البیت بیتك، وفي السجالّت الرسمیة ھو باسمك، لكنھ في ھذه اآلیة 

ھو بیتھا، أي علیھا أن تتشبَّث بھ، فال تخرج منھ، وھو في اآلیة القرآنیة بیتھا من حقِّھا أن تشرف علیھ 

  یداً لشخصیتھا.تأك

والمعنى الثالث: أنھ بیتھا على وجھ االستقالل من أجل أن یسعد الزوجان، ھناك أنواعٌ كثیرة من الزواج  

  تُْخِفق لالختالط والمداخالت بین األسر وبین الزوجین، على كّلٍ ھذا استنباط ظنِّي.

  المرأة التي ال تحیض كیف تُحَسب عدَّتھا ؟

  :نعود إلى اآلیة الكریمة 

ئِي یَئِْسَن ِمَن اْلَمِحیِض ﴾   ﴿ َوالالَّ

بعد أن حدَّثنا ربنا جلَّ جاللھ عن ِعدَّة المرأة التي تحیض، طالقھا، وإرجاعھا، وفراقھا، وعدَّتھا، في  

  اآلیات السابقة، اآلن البدَّ من معرفة المرأة التي ال تحیض كیف تُحَسب عدَّتھا؟ یقول هللا عزَّ وجل:

ئِي یَ    ئِْسَن ِمَن اْلَمِحیِض ﴾﴿ َوالالَّ

أي أن المرأة بعد ردحٍ من الزمن ینقطع عنھا الحیض فتُسمَّى اآلیسة من الحیض، ھذا من حكمة هللا جلَّ  

جاللھ، ففي مبیض المرأة عدٌد محدود من البویضات، فإذا انطلقت آخر بویضٍة من الِمبیض إلى الرحم 

الرجل، فبإمكانھ أن یُنِجب في أي عمٍر كان، ولو كان  عندئٍذ تدخل المرأة في سنَّ الیأس، وھي بخالف

في التسعین، ولو كان في المئة، بینما المرأة ال تحمل إال إذا كان في مبیضھا بویضة، أما إذا انطلقت كل 

  البویضات من الِمْبیَض تنقطع عنھا الدورة، وینتھي الحیض، وتدخل سنَّ الیأس.

وفي ھذا أیھا األخوة حكمةٌ بالغة، تصَّور امرأةٌ عمرھا مئة عام تحمل، إنھ شيء غیر معقول إطالقاً،  

ل  حكمة ربنا في َخلقھ ال حدود لھا، الرجل ینجب، لكنھ ال یحمل، أما التي تحمل فال یستطیع جسمھا تََحمُّ

ة عدداً محدوداً من البویضات، فإذا ھذا الحمل، وال إمداده بحاجات الولید، لذلك جعل هللا في مبیض المرأ

انطلقت ھذه البویضات في األربعین، في الخامسة واألربعین، في الخمسین وانتھت، دخلت سنَّ الیأس 

  وانقطع حیضھا، وأصبح لھا في الشرع حكٌم آخر.

  المرأة التي ال تحیض عدَّتھا أن تُْمضي ثالثة أشھر :

  هللا سبحانھ وتعالى یقول: 

ئِ    ي یَئِْسَن ِمَن اْلَمِحیِض ِمْن نَِسائِكُْم ﴾﴿ َوالالَّ

   ما عدَّتھن؟ قال: 
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  ﴿ إِِن اْرتَْبتُْم ﴾

   أي إن شككتم في عدَّة ھذه المرأة التي یئست من المحیض، فما عدَّتھا؟ 

  ﴿ إِِن اْرتَْبتُْم ﴾

  أي إن شككتم، والعلماء یقولون: 

  ﴿ إِِن اْرتَْبتُْم ﴾

  أي إن تیقَّْنتُم، ھذه من ألفاظ التضاد، كأن تقول: شرى أي باع، واشترى: 

  ﴿ َوَشَرْوهُ بِثََمٍن بَْخٍس َدَراِھَم َمْعُدوَدٍة ﴾

  ] 20[سورة یوسف:

أي باعوه بثمٍن بخس، كأن تقول: المولى، المولى ھو الَسیّد، والمولى ھو العَبد، ھي من ألفاظ التضاد،  

ألبیض واألسود، وفي اللغة العربیة بعض ألفاظ التضاد التي تعني معنیین كأن تقول: الجول وھو ا

  متعاكسین في وقٍت واحد، فظنَّ بمعنى َحِسَب، وبمعنى أیقن..

  ﴿ الَِّذیَن یَظُنُّوَن أَنَُّھْم ُمَالقُو َربِِّھْم َوأَنَُّھْم إِلَْیِھ َراِجعُوَن ﴾

  ] 46[سورة البقرة:

  أیقنوا. 

  ّنِ إِثٌْم ﴾﴿ إِنَّ بَْعَض الظَّ 

  ] 12[ سورة الحجرات: 

ً ارتبتم بمعنى تَیَقَّْنتُم، أو شككتم، ھنا ال تعرفون حكم المرأة التي انقطع عنھا   بمعنى َحِسَب، أیضا

  الحیض، فما عدَّتھا؟..

ئِي یَئِْسَن ِمَن اْلَمِحیِض ِمْن نَِسائِكُْم إِِن اْرتَْبتُْم ﴾   ﴿ َوالالَّ

  قال تعالى: 

  نَّ ثََالثَةُ أَْشُھٍر ﴾﴿ فَِعدَّتُھُ 

خرجن من عدة القُرء الطھر أو الحیض إلى عدَّة الزمن، فالالتي یئست من المحیض دخلت في سّنِ  

الیأس، وانقطع حیضھا، ولم تعد من النوع الذي تأتیھ الدورة، فإن ھذه المرأة عدَّتھا أن تُْمضي ثالثة 

  أشھر.
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  أو من وفاة : هللا عز وجل أمر المرأة أن تعتدَّ من طالقٍ 

ھناك حالة ثانیة: امرأةٌ بلغت سنَّ الیأس، أي انقطع حیضھا فعدَّتھا ثالثة أشھر، امرأةٌ ال تدري ما إذا  

  كان ھذا الدم دم استحاضٍة أم دم حیٍض، ھذه أیضاً عدَّتھا ثالثة أشھر..

ئِي یَئِْسَن ِمَن اْلَمِحیِض ِمْن نَِسائِكُْم إِِن اْرتَْبتُْم فَ    ِعدَّتُُھنَّ ثََالثَةُ أَْشُھٍر ﴾﴿ َوالالَّ

  ألن النبي علیھ الصالة والسالم حین یروى عنھ یقول: 

ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر أَْن یَْسِقَي َماَءهُ َزْرَع َغْیِرِه...))   ((َال یَِحلُّ ِالْمِرٍئ یُْؤِمُن بِا�َّ

  [أحمد َعْن ُرَوْیِفعِ ْبِن ثَابٍِت اْألَْنَصاِرّيِ ]

یةٌ رائعة، لیس المقصود أن النبي علیھ الصالة والسالم یمنعنا أن نسقي أرض جیراننا بمائنا، بالغةٌ نبو 

لیس ھذا ھو المقصود، لكن القضیة دقیقة جداً وخطیرة ومتعلِّقة باألنساب، لماذا أمر هللا المرأة أن تعتدَّ 

ى، أو من ماء الزوج الُمَطلِّق، من طالٍق أو من وفاة؟ ألن ھذا الرحم قد یكون فیھ من ماء الزوج المتوفَّ 

فإن لم نراع أحكام العدَّة دخل ماٌء على ماء، واختلطت األنساب، فقد تنجب ولداً من زوجھا األول، 

وتُلِحقُھ بالزوج الثاني، وكلكم یعلم ما في أخطار زواج األقارب من التحریم ومن الضرر، فلو أن المرأة 

لین، الرجل الُمَطلِّق والرجل المتزّوج، فلذلك ھناك دقَّةٌ بالغة في لم تھتم بھذه القضایا الختلط ماء الرج

  أحكام الطالق، والسیما في أحكام العدَّة، لئال یسقي الرجل ماءه زرع غیره..

ئِي ئِي یَئِْسَن ِمَن اْلَمِحیِض ِمْن نَِسائِكُْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّتُُھنَّ ثََالثَةُ أَْشُھٍر َوالالَّ   لَْم یَِحْضَن ﴾ ﴿ َوالالَّ

أي امرأة تجاوزت سنَّ الیأس، أو امرأة اختلط علیھا نوع الدم، أھو دم حیٍض أم دم استحاضة؟ إنھا على  

  مشارف سّنِ الیأس، فإن ھذه المرأة عدَّتھا ثالثة أشھر ..

ئِي لَْم یَِحْضَن ﴾   ﴿ َوالالَّ

  المرأة الحامل إن طُلِّقت فعدَّتھا أن تضع حملھا :

جن وُطِلقن ولم یحضن، قال تعالى:    الفتیات الصغیرات اللواتي تزوَّ

ئِي لَْم یَِحْضَن َوأُوَالُت اْألَْحَماِل أََجلُُھنَّ أَْن یََضْعَن َحْملَُھنَّ ﴾   ﴿ َوالالَّ

أي إن المرأة الحامل لو أنھا ُطلِّقت فعدَّتھا أن تضع حملھا، المرأة التي تجاوزت سنَّ الیأس، والتي لم  

  لغ ِسنَّ الحیض ھذه عدَّتھا ثالثة أشھر، أما الالتي حملت فعدَّتھا أن تضع حملھا.تب

َ یَْجعَْل لَھُ ِمْن أَْمِرِه یُْسًرا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

ً بھذه القضایا فإن األنساب ال تختلط، وماء الرجل األول ال یسقي زرع   ً بالغا أي حینما تھتم اھتماما

  غیره.
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َ یَُكفِّْر َعْنھُ َسیِّئَاتِِھ َویُْعِظْم لَھُ أَْجًرا ﴾ ﴿ َذِلَك أَْمرُ  ِ أَْنَزلَھُ إِلَْیكُْم َوَمْن یَتَِّق �َّ َّ�  

  من یتوھَّم أن ال مخرج لھ فعلیھ بطاعة هللا :

  بیّنت لكم في درٍس سابق أن قولھ تعالى: 

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  انیة:واآلیة الث 

َ یَْجعَْل لَھُ ِمْن أَْمِرِه یُْسًرا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  واآلیة الثالثة: 

َ یَُكفِّْر َعْنھُ َسیِّئَاتِِھ َویُْعِظْم لَھُ أَْجًرا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

ینما تتوھَّم أنھ ھذه اآلیات الثالثة أیھا األخوة دقیقةٌ جداً في ھذه السورة بالذَّات، حینما تضیق األمور، وح 

  ال مخرج علیك بطاعة هللا، عندئٍذ یفتح هللا لك مخرجاً واسعاً..

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

وبیّنت لكم في درٍس سابق أن مثل ھذه اآلیة یمكن أن تنِزعھا من سیاقھا، یُكتَُب حولھا مجلَّدات، ویمكن  

في سیاقھا فتفید أنھ من یتِق هللا في تطلیق زوجتھ یجعل هللا لھ مخرجاً إلى استرجاعھا، طلَّقھا أن تبقى 

  طالقاً ُسنِّیاً، ولم یطلِّقھا طالقاّ بدعیاً، إذاً بإمكانھ أن یسترجعھا.

    اآلیة الثانیة: 

َ یَْجعَْل لَھُ ِمْن أَْمِرِه یُْسًرا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  زَّ وجل جعل للتیسیر والتعسیر قوانین.أي أن هللا ع 

  من آمن بأحقِّیة ھذا الدین و اتقى أن یعصي هللا فلھ الجنة :

ح ھذه الحقیقة أشدَّ إیضاحاً:    ینقلنا ھذا إلى آیٍة أخرى توّضِ

ُرهُ ِلْلیُْسَرى ﴾ ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى * َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى * فََسنُیَّسِ   ﴿فَأَمَّ

  ] 7- 5ل: [ سورة اللی

الجنة ھي  -ھذا الذي آمن بأحقِّیة ھذا الدین، وأنھ خیٌر مطلق، وأن ھذا الدین یفضي بنا إلى الجنَّة 

  لقولھ تعالى: -الُحسنى

  ﴿ ِللَِّذیَن أَْحَسنُوا اْلُحْسنَى َوِزیَاَدةٌ ﴾

  ] 26[ سورة یونس: 

  هللا عزَّ وجل َعبَّر عن الجنَّة بالُحسنى، وأنت ُخِلقت من أجل الجنَّة: 
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ا َمن أَْعَطى َواتَّقَى * َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى ﴾   ﴿ فَأَمَّ

  ] 6-5[ سورة اللیل:

أي أنھ آمن بأحقِّیة ھذا الدین الذي ینتھي باإلنسان إلى الجنَّة، اإلنسان ُخِلَق للجنَّة، ثم أعطى، واتقى أن  

م، اتقى أن یقع في ُشبھة، ی عصي هللا عزَّ وجل، اتقى أن یُغِضبَھ، اتقى أن یسخطھ، اتقى أن یقع في ُمَحرَّ

  اتقى أن یكسب ماالً حراماً، اتقى أن یحید عن منھج هللا، ثم أعطى، جعل قربَتھ إلى هللا في العطاء..

ا َمن أَْعَطى َواتَّقَى * َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى ﴾   ﴿ فَأَمَّ

  ] 6-5سورة اللیل:[ 

    ھذا كالم خالق الكون. 

ُرهُ ِلْلیُْسَرى ﴾    ﴿ فََسنُیَّسِ

  ولیس من شعوٍر أحبُّ إلى النفس من التیسیر: 

  ((اللھمَّ ال َسْھَل إال ما جعلتَھ سھالً))

  [ ابن حبان عن أنس]

ثمن ودونك التیسیر، واإلنسان حینما تیسَّر أموره یشعر وكأن هللا راٍض عنھ، التیسیر لھ ثمن، ادفع ال 

ق بالیوم اآلخر، ثم من ثمنھ أن تستقیم على أمره،  ثمنھ أن تؤمن با�، أن تصّدِق بكتابھ وبنبیّھ، وأن تصّدِ

  ومن ثمنھ أن تُنفق ما آتاك هللا في سبیلھ..

ا َمن أَْعَطى َواتَّقَى * َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى ﴾   ﴿ فَأَمَّ

  ] 6-5[ سورة اللیل:

  في محبَّتھ للنبي الكریم فالبدَّ من أن یُنِفق مالھ :من كان صادقاً 

أحدھم قال للنبي علیھ الصالة والسالم: یا رسول هللا، وهللا إني ألُِحبُّك.. كالم طیّب.. قال: انظر ما  

ة تقول؟ قال: وهللا إني ألُِحبُّك، قال: انظر ما تقول؟ قال: وهللا إني ألُِحبُّك، فقال علیھ الصالة والسالم للم رَّ

الثالثة: انظر ما تقول؟ قال: وهللا یا رسول هللا أنا أِحبُّك، قال: إن كنت صادقاً فیما تقول للفقر أقرب إلیك 

  من شرك نعلیك.

وقف بعض الناس أمام ھذا الحدیث وقفةً متأنّیة، كیف؟ ھل یكون الفقر جزاء من أحبَّ رسول هللا؟  

  مستحیل، فأین اآلیة التي تقول:

ا مَ  ُرهُ ِلْلیُْسَرى ﴾﴿ فَأَمَّ   ْن أَْعَطى َواتَّقَى * َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى * فََسنُیَّسِ

  ] 7-5[ سورة اللیل:
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ً في محبَّتك للنبي فالبدَّ من أن تُنِفق مالك، ھذا الفقر الذي   اح الحدیث قالوا: إن كنت صادقا لكن ُشرَّ

، ھذا الذي یَْكنُِز المال وال یُنِفقھ، ھذا اإلنسان بیده حینما یُنِفق، ھذا ھو الفقر الذي ذكره النبي یصنعھ 

الذي یستأثر بھ وال یبذلھ، ھذا ال یحبُّ رسول هللا، ألنھ إن كان صادقاً فیما یقول فالبدَّ من أن یُنِفق مالھ 

لم یعد یوجد تكدیس أموال، صار ھناك إنفاقاً، وأساساً في سبیل هللا، عندئٍذ یبدو فقیراً بمعنى من المعاني، 

إن أردت أن تعرف ما إن كنت من أھل الدنیا أم من أھل اآلخرة فانظر ما الذي یسعدك أن تأخذ المال أم 

ة األولى.. والثانیة: انظر ما تقول؟ والثالثة: انظر ما  أن تنفقھ؟ لذلك قال لھ النبي: انظر ما تقول.. المرَّ

ل: وهللا إني ألِحبُّك، قال: إن كنت صادقاً فیما تقول للفقر أقرب إلیك من شرك نعلیك، إنك إن تقول؟ قا

أحببتني اتبعت سنَّتي، ومن سنَّتي إطعام الطعام، ومن سنَّتي اإلنفاق، وبعضھم یتوھَّم ونحن على أبواب 

  ول:رمضان أن اإلنفاق متعلِّق بالزكاة فقط، لكن النبي علیھ الصالة والسالم یق

  ((في المال حقٌّ سوى الزكاة))

  [ الطبري عن فاطمة بنت قیس]

  انظروا إلى قولھ تعالى: 

ِ َواْلیَ  ْوِم اْآلَِخِر َواْلَمَالئَِكِة ﴿ لَْیَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَھكُْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آََمَن بِا�َّ

  النَّبِیِّیَن َوآَتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّھ ﴾َواْلِكتَاِب وَ 

  ] 177[ سورة البقرة: 

  إما على حّبِ المال، یحبّھ فأنفق منھ، وبذلك یرقى، أو آتى المال على حّبِ هللا عزَّ وجل، محبَّةً � . 

قَاِب َوأَقَاَم  ﴿ َوآَتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّھ َذِوي اْلقُْربَى َواْلیَتَاَمى َواْلَمَساِكیَن َواْبنَ  السَّبِیِل َوالسَّائِِلیَن َوفِي الّرِ

َكاةَ ﴾ َالةَ َوآَتَى الزَّ   الصَّ

  ] 177[ سورة البقرة: 

  الزكاة شيء مفروض، وإیتاء المال على ُحّبِ هللا شيٌء مندوب، من ھنا قال علیھ الصالة والسالم: 

  ((في المال حقٌّ سوى الزكاة))

  [ الطبري عن فاطمة بنت قیس]

  من آمن بالدنیا استغنى عن طاعة هللا وبنى حیاتھ على األخذ :

  نعود: 

ُرهُ ِلْلیُْسَرى ﴾ ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى * َوَصدََّق بِاْلُحْسنَى * فََسنُیَّسِ   ﴿ فَأَمَّ

  ] 7-5[ سورة اللیل:

  بالمقابل: 
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ا َمْن بَِخَل ﴾   ﴿ َوأَمَّ

  ]8[ سورة اللیل:

جھده، وال من مالھ، وال من خبرتھ، وال من علمھ، استأثر بكل شيء، یُْنِفق  لم یُنِفق ال من وقتھ، وال من 

  بأجٍر باھظ، أما أن ینفق في سبیل هللا ابتغاء مرضاة هللا.

ا َمْن بَِخَل َواْستَْغنَى ﴾   ﴿ َوأَمَّ

  ]8[ سورة اللیل:

  عن طاعة هللا.. 

  ﴿ َوَكذََّب بِاْلُحْسنَى ﴾

  ]9[ سورة اللیل:

  لم یعبأ بأحكام ھذا الدین، ولم یعبأ بالجنَّة التي وعد هللا بھا المتقین، قال تعالى : 

ُرهُ ِلْلعُْسَرى ﴾   ﴿ فََسنُیَّسِ

  ]10[ سورة اللیل:

  التیسیر أحّب شعور إلى اإلنسان :

  ذكرت ھذه اآلیة التفصیلیة تعقیباً على قولھ تعالى: 

َ یَْجعَْل لَھُ ِمنْ    أَْمِرِه یُْسًرا ﴾ ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

وما من شعوٍر أحبُّ إلى الرجل أو إلى اإلنسان من التیسیر، األمور میسَّرة، من ھنا كان علیھ الصالة  

  والسالم یدعو فیقول:

  ((اللھمَّ ال َسْھَل إال ما جعلتَھ سھالً))

  [ ابن حبان عن أنس]

ً اإلنسان تیسَّر لھ سبل عملھ، عملھ میسَّر، زواجھ می  سَّر، بیتھ میسَّر، رزقھ میسَّر، ھذه من أحیانا

  عالمات الرضا:

  ((اللھمَّ ال َسْھَل إال ما جعلتَھ سھالً))

  [ ابن حبان عن أنس]

وحینما تتعقَّد األمور، وحینما توصد األبواب، وحینما تسدُّ الُسبُل، وحینما تأتي األمور على غیر ما  

ھنالك عدوان، لعلَّ ھناك ظُلم، لعلَّ ھناك انحراف، ھذا  تشتھي، لعلَّ ھناك خلل، لعلَّ ھناك تقصیر، لعلَّ 

  قانون التیسیر والتعسیر.
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  إن تتق هللا یجعل لك مخرجاً :

  لكن ھنا: 

َ یَْجعَْل لَھُ ِمْن أَْمِرِه یُْسًرا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  وهللا أیھا األخوة لو لم یكن في كتاب هللا عزَّ وجل إال ھذه اآلیة لَكفَْت.. 

َ یَْجعَْل لَھُ ِمْن أَْمِرِه یُْسًرا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  قبلھا: 

َ یَْجعَْل لَھُ َمْخَرًجا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  التي بعدھا: 

َ یَُكفِّْر َعْنھُ َسیِّئَاتِِھ ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

مخرجاً.. والحقیقة أن من حكمة هللا عزَّ وجل أن اإلنسان أحیاناً ثالث آیات.. إن تتق هللا یجعل هللا لك  

یُضیّق علیھ، الحلقات تتحكَّم بھ، استحكمت الحلقات حولھ، الشدائد سیقت إلیھ من كل جانب، ھذه مرحلةٌ 

ج  البدَّ منھا یُمتًَحُن فیھا الرجل، فإن بقي على استقامٍة وعلى حسن ظّنٍ با� نجح في االمتحان، عندئذٍ  یفّرِ

ر أمره، ویحّل عقدتھ، ویوفّقھ، وینصره، ویحفظھ، ویُظِھًره على أعدائھ، أما حینما  هللا عنھ كربھ، وییّسِ

تضیق بھ األمور فیكفُر، تضیق بھ األمور فیعصي، نحن ممتًحنون، ما منَّا واحٌد إال وهللا یمتحنھ كّل 

  یوم..

ُ الَِّذیَن ﴿ أََحِسَب النَّاُس أَْن یُتَْركُوا أَْن یَقُولُ  وا آََمنَّا َوھُْم َال یُْفتَنُوَن * َولَقَْد فَتَنَّا الَِّذیَن ِمْن قَْبِلِھْم فَلَیَْعلََمنَّ �َّ

  َصَدقُوا َولَیَْعلََمنَّ اْلَكاِذبِیَن ﴾

  ] 3- 2[ سورة العنكبوت: 

ر استواء.. نحن في نحن مفتونون، نحن ممتحنون، نحن في دار ابتالء.. إن ھذه الدنیا دار التواء ال دا 

  دار امتحان:

  ﴿ الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحیَاةَ ِلیَْبلَُوكُْم أَیُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً ﴾

  ] 2[ سورة الملك: 

َ یَْجعَْل لَھُ ِمْن أَْمِرِه یُْسًرا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  على أمره :المؤمن الصادق ما من شيٍء یحرص علیھ بعد معرفة هللا كأن یستقیم 

لكن ھل بإمكاننا أن نفعل كما فعلنا في اآلیة السابقة وأن ننزعھا من سیاقھا؟ وأن ندرس شمولھا؟ في  

عملك التجاري لو اتقیت هللا عزَّ وجل في شرائك وبیعك، وألزمت نفسك المنھج الصحیح؛ لم تكذب، ولم 
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 في البیع والشراء یجعل هللا لك من أمرك تدلِّس، ولم تغش، ولم تحتكر، ولم تفعل شیئاً مخالفاً لمنھج هللا

ر أمورك، أما اإلنسان إذا بنى تجارتھ على الكذب، أو على الغش، أو على االحتكار، أو على  یسراً، تیّسِ

العمل الذي ال یُرضي هللا عزَّ وجل، أو كانت البضاعة التي یتعامل معھا لیست مباحة في التعامل، أو أن 

لھ..الطریقة التي سلكھا لیس   ت صحیحة، عندئٍذ سیجد اإلفالسات، والمصادرات، والشيء ال یتحمَّ

َ یَْجعَْل لَھُ ِمْن أَْمِرِه یُْسًرا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

في كل جوانب الحیاة، إن اتقیت هللا في تربیة أوالدك جعل هللا لك من أمرك یسراً في قطف ثمار البنّوة  

  اآلیة. الصالحة، في أي مجاٍل أنت مع ھذه

ة ثانیة، الفرج محبَّب، والتیسیر محبَّب، وتكفیر السیئات محبَّب، وثمن تكفیر   أیھا األخوة الكرام، مرَّ

السیئات، وثمن الفرج، وثمن التیسیر أن تتقي هللا عزَّ وجل، لذلك المؤمن الصادق ما من شيٍء یحرص 

علیھ بعد معرفة هللا إال أن یستقیم على علیھ بعد معرفة هللا كأن یستقیم على أمره، ما من شيٍء یحرص 

  أمره:

َ یَْجعَْل لَھُ ِمْن أَْمِرِه یُْسًرا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

ھنا نقطة دقیقة، الناس یفعلون كل المعاصي، والمؤمن یستقیم، وقد یبدو أمامھم َضیّق األفق، ما الذي  

  لكن ھذا كلَّھ في حساب.حصل؟ نحن نفعل ھكذا، نفعل ما نرید، أنت تضیّق على نفسك، 

فاتھ :   لإلنسان منھٌج یحكم تصرُّ

مات، فیھ منھیات، فیھ قیود، فیھ   أیھا األخوة الكرام، أقٌول لكم اآلن كلمة: الدین كلَّھ قیود، فیھ محرَّ

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل:   حدود، فیھ سدود.. َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َعْن النَّبِّيِ َصلَّى �َّ

یَماُن قَیََّد اْلفَتَْك، َال یَْفتُِك ُمْؤِمٌن))   ((اْإلِ

  [ أبو داود وأحمد َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ]

فاتك، لذلك ھذه القیود، وھذه الحدود، وھذه   أنت لست مخیّراً أن تفعل ما ترید، ھناك منھٌج یحكم تصرُّ

یتك ھ یتك التي تنالھا بعد ھذا التقید.السدود التي تراھا في بدایة الطریق عبئاً عیك وتقییداً لحّرٍ   ي ثمٌن لحّرٍ

اآلن دققوا، مثل موضَّح جداً قریب وھو بین أیدیكم: إنسان لم یخالف القوانین وال األنظمة، فھو ُحر، لھ  

أن یذھب إلى أي مكان، ولھ أن یسكن في أي بیت، ولھ أن یسافر إلى أي بلد، ولھ أن یفعل ما یشاء، 

طبٌق للقوانین واألنظمة، لو أن إنسانًا ارتكب جریمة ھل یملك حّریتھ؟ ھو فعلھا یتمتَّع بحّریتھ، ألنھ م

ً التقیید یؤّدِي إلى الطالقَة، والطالقة في البدایة تؤّدي  ا خالف المنھج فقد حّریتھ، دائما بداعٍ أنھ حر، فلمَّ

  إلى القید، من ھنا قال هللا عزَّ وجل:
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  ﴾ ﴿ أُولَئَِك َعلَى ُھًدى ِمْن َربِِّھمْ 

  ] 5[ سورة البقرة: 

  الھدى َرفَعَُھم وأعلى شأنھم، وأعلى مقامھم، وحقق أھدافھم وأمانیّھم. 

ر :   الضالل كلُّھ تفلُّت وتحرُّ

  أما: 

  ﴿ أُولَئَِك فِي َضَالٍل ُمبِیٍن ﴾

  ] 32[ سورة األحقاف: 

ر، وكلُّھ حّریة، ھذا االنطالق العشوائي في ھناك شيء ضمن شيء، الضالل كلُّھ تفلُّت،   وكلُّھ تحرُّ

یة..   الحركة أوصلھ إلى كآبٍة، وإلى مرٍض نفسي، أو إلى سجٍن، وإلى فقِد حّرٍ

َ یَْجعَْل لَھُ ِمْن أَْمِرِه یُْسًرا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  قیمة األمر من قیمة اآلمر :

یم، ال تغترَّ بالصور الظاھرة، ال تغترَّ ببیٍت فخم قد یكون جحیماً الحیاة أحیاناً أیھا األخوة تنقلب إلى جح 

ً◌ بقامٍة مدیدة قد تكون مغموسةً في  ألھلھ، ال تغترَّ بدخٍل كبیر قد یكون وباالً على أصحابھ، ال تغترَّ

  األوحال، العبرة بطاعة هللا، فأنت إن اتقیت هللا عزَّ وجل یجعل هللا لك من أمرك یسراً..

ِ أَْنَزلَھُ إِلَْیكُْم ﴾ ﴿ ذَِلكَ    أَْمُر �َّ

ھذا أمر خالق الكون، والحقیقة ال تعرف قیمة أمر هللا إال إذا عرفت هللا، ألن قیمة األمر من قیمة اآلمر،  

وقیمة الُمْرَسِل من قیمة الُمْرِسل، قیمة األمر من قیمة اآلمر، فكلَّما كنت أعلى معرفةً باآلمر كان تعظیمك 

  من ھنا قال هللا عزَّ وجل: لألمر أكبر،

ِ فَِإنََّھا ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب ﴾ ْم َشعَائَِر �َّ   ﴿ َوَمْن یُعَّظِ

  ]32[ سورة الحج : 

ِ أَْنَزلَھُ إِلَْیكُْم ﴾   ﴿ ذَِلَك أَْمُر �َّ

األمر لھذا قالوا: " ال تنظر إلى ِصغَِر الذنب ولكن انظر على من اجترأت "، وإذا عرفت اآلمر وعرفت  

تفانیت في تطبیق األمر، أما إذا عرفت األمر ولم تعرف اآلمر تفنَّنت في التفلُّت من األمر، لذلك 

ین متوازیین، التعریف بالخالق والتعریف بأمره، فلو  الدعوات اإلسالمیة ال تنجح إال إذا سارت في خّطِ

ر  -ال سمح هللا وال قدَّر  - فقبل أن  اكتفینا بأمره نتفلت من ھذا األمر، ألن قیمة األمر من قیمة اآلمر، یفّكِ

   اإلنسان في مخالفة أمر هللا فلیعُدَّ للملیون..
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  ذاك لعمري في المقال بدیعُ    تعصي اإللھ وأنت تظھر حبَّھ

  إن المحبَّ لمن یحبُّ یطیعُ  لو كان حبُّك صادقاً ألطعـتھُ 

***    

  ا لیس قادراً علیھ :من یطبِّق أمر هللا فیما ھو قادٌر علیھ كفاه هللا م

  والحقیقة أیھا األخوة نحن بحاجٍة ماسَّة إلى حساٍب دقیق، لنحاِسب أنفسنا، أي أن هللا عزَّ وجل قال: 

َ َال یُغَیُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى یُغَیُِّروا َما بِأَْنفُِسِھْم ﴾   ﴿ إِنَّ �َّ

  ] 11[ سورة الرعد: 

بھا، وتوجد منطقة في حیاتھ تحت إمرتھ، دائرة یملكھا، ودائرة ال اإلنسان محاط بقوى كبیرة ال قِبَل لھ  

یملكھا، أنت إذا أقمت أمر هللا في الذي تَْقِدُر علیھ كفاك ما ال تقدر علیھ، ھذه قاعدة أساسیة، ولو عرفھا 

أغلقت المسلمون الیوم لكانوا في حاٍل غیر ھذا الحال، الواحد منَّا أال یملك بیتھ؟ إذا دخلت إلى بیتك، و

الباب من یملك أمر ھذا البیت غیرك؟ أال تستطیع أن تقیم أمر هللا في بیتك؟ أال تستطیع أن تأمر أھلك 

بالصالة وأن تصطبر علیھم؟ أال تستطیع أن تلزم بناتك الالتي ھّن من صلبك أن یقمن أمر هللا في 

ذا كلَّھ في إمكانك، أال خروجھن؟ وفي سلوكھن؟ أال تستطیع أن تُطعم أھل البیت اللقمة الحالل؟ ھ

تستطیع أن تمنع كل نافذةٍ یأتي منھا الفساد؟ تستطیع ألن ھذا في إمكانك، أنت إن فعلت ھذا، إن طبَّقت 

  أمر هللا فیما أنت قادٌر علیھ كفاك هللا ما لست قادراً علیھ، وھذه اآلیة من أدّقِ اآلیات:

َ َال یُغَیُِّر َما بِقَْوٍم ﴾   ﴿ إِنَّ �َّ

  ] 11رة الرعد: [ سو

ھذه الدائرة الكبیرة التي فیھا قوى ال تستطیع أن تقابلھا، ھذه الدائرة الكبیرة التي فیھا قوًى ال تستطیع أن  

  تجابھھا، أنت حینما تطبِّق أمر هللا فیما أنت قادٌر علیھ كفاك هللا في ما لست قادراً علیھ..

َ َال یُغَیُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى یُغَیُِّروا َما بِأَْنفُِسِھْم ﴾   ﴿ إِنَّ �َّ

  ] 11[ سورة الرعد: 

  ھذه اآلیة یجب أن تكون واضحةً لكل المسلمین: 

لَكُْم َوآِخَركُْم، َوإِْنَسكُْم َوِجنَّكُْم قَاُموا فِي َصِعیٍد َواِحٍد، فَسَ  أَلُونِي فَأَْعَطْیُت ُكلَّ إِْنَساٍن ((یَا ِعبَاِدي، لَْو أَنَّ أَوَّ

ا ِعْنِدي إِالَّ َكَما یَْنقُُص اْلِمْخیَُط إَِذا أُْدِخَل اْلبَْحَر، یَا ِعبَاِدي، إِنَّ  َما ِھَي أَْعَمالُكُْم َمْسأَلَتَھُ َما نَقََص ذَِلَك ِممَّ

َ، َوَمْن َوَجَد َغْیَر َذِلَك فََال یَلُوَمنَّ إِالَّ نَْفَسھُ)) أُْحِصیَھا لَكُْم، ثُمَّ أَُوفِّیكُْم إِیَّاَھا، فََمْن َوَجَد َخْیًرا   فَْلیَْحَمْد �َّ

  [مسلم عن أبي ذر]
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  من عّظم هللا عّظم أمره :

  أیھا األخوة: 

ِ أَْنَزلَھُ إِلَْیكُْم ﴾   ﴿ ذَِلَك أَْمُر �َّ

م هللا، فكلَّما كان هللا عظیماً   م أمر هللا بقدر ما تعّظِ عندك عظَّمت أمره، أما ھذا الذي ال یعبأ، أنت تعّظِ

م أمر هللا، وھو بالتأكید ال یعرف  وال یدقِّق، وال ینتبھ للمعاصي واآلثام التي یرتكبھا فھو بالتأكید ال یعّظِ

  هللا..

ِ أَْنَزلَھُ إِلَْیكُْم ﴾   ﴿ ذَِلَك أَْمُر �َّ

ً وأبداً ھذه اآلیات تطمئن التائب، الماضي لیس مشكلةً   ، الماضي یكفَّر عنھ، الماضي تغفَر ذنوبھ، دائما

  الماضي صفحةٌ وطویَت..

َ یَُكفِّْر َعْنھُ َسیِّئَاتِِھ َویُْعِظْم لَھُ أَْجًرا ﴾   ﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

أرأیتم إلى ھذا العَرض الُمغري؟ أي ما علیك إال أن تتوب والماضي یُغفَر كلُّھ، فعَْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك قَاَل  

ُ تَبَاَرَك َوتَعَالَى:سَ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم یَقُوُل قَاَل �َّ ِ َصلَّى �َّ   ِمْعُت َرُسوَل �َّ

لَْو بَلَغَْت  ((یَا اْبَن آَدَم، إِنََّك َما َدَعْوتَنِي َوَرَجْوتَنِي َغفَْرُت لََك َعلَى َما َكاَن فِیَك َوَال أُبَاِلي، یَا اْبَن آَدَم،

ِض َن السََّماِء، ثُمَّ اْستَْغفَْرتَنِي َغفَْرُت لََك َوَال أُبَاِلي، یَا اْبَن آَدَم إِنََّك لَْو أَتَْیتَنِي بِقَُراِب اْألَرْ ذُنُوبَُك َعنَا

  َخَطایَا، ثُمَّ لَِقیتَنِي َال تُْشِرُك بِي َشْیئًا َألَتَْیتَُك بِقَُرابَِھا َمْغِفَرةً))

  [الترمذي َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك]

َ یَْغِفُر الذُّنُ  ﴿ ِ إِنَّ �َّ وَب َجِمیعاً إِنَّھُ ُھَو قُْل یَا ِعبَاِدَي الَِّذیَن أَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِھْم َال تَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة �َّ

ِحیُم ﴾   اْلغَفُوُر الرَّ

  ]53[ سورة الزمر: 

من الضاّل الواجد، والعقیم الوالد، والظمآن بل إن هللا سبحانھ وتعالى أشدُّ فرحاً حینما یتوب عبدُّه إلیھ  

  الوارد.

  كثرة التوبة من الخصائص اللصیقة بالمؤمن :

  إذاً المؤمن من خصائصھ اللصیقة بھ كثرة توبتھ إلى هللا.. 

  ﴿ إِنَّ فِي ذَِلَك لَِذْكَرى ِألُوِلي اْألَْلبَاِب ﴾

  ]21[ سورة الزمر: 
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كثیراً، كلَّما زلَّت قدمھ، كلَّما غفل، كلَّما انحرف سریعاً ما یعود إلى هللا، كثیر اإلیاب إلى هللا، یرجع إلیھ  

  الخطورة أیھا األخوة أن یطول علیك األمد، فإن طال علیك األمد قسا قلبك..

  ﴿ فََطاَل َعلَْیِھُم اْألََمُد فَقََسْت قُلُوبُُھْم َوَكثِیٌر ِمْنُھْم فَاِسقُوَن ﴾

  ] 16[ سورة الحدید: 

  وبة التي یُرجى خیرھا ھي التوبة التي بینھا وبین الذنب وقٌت قصیر..والت 

  ﴿ ثُمَّ یَتُوبُوَن ِمْن قَِریٍب ﴾

  ] 17[ سورة النساء: 

ْحَمةَ أَ  ِمَل ِمْنكُْم نَّھُ َمْن عَ ﴿ َوإِذَا َجاَءَك الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِآَیَاتِنَا فَقُْل َسَالٌم َعلَْیكُْم َكتََب َربُّكُْم َعلَى نَْفِسِھ الرَّ

  ُسوًءا بَِجَھالٍَة ثُمَّ تَاَب ِمْن بَْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنَّھُ َغفُوٌر َرِحیٌم ﴾

  ] 54[ سورة األنعام: 

ك..    التوبة من قریب، أي بین الذنب وبین التوبة یجب أن یكون الوقت قلیالً، تُْب إلى هللا من تَّوِ

َ یَُكفِّْر َعْنھُ    َسیِّئَاتِِھ ﴾﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  المصائب التي تصیب المؤمن ھي تكفیٌر لھ من ذنوبھ السابقة :

  تكفیر السیِّئات لھ أنواعٌ كثیرة، قد یصاب اإلنسان بمحنة، قد یصاب ببالء، قد یصاب بمصیبة. 

َن األََمَواِل َواألنفُِس وَ  َن اْلَخوْف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ّمِ ابِِریَن ﴾﴿ َولَنَْبلَُونَّكُْم بَِشْيٍء ّمِ ِر الصَّ   الثََّمَراِت َوبَّشِ

  ]155[ سورة البقرة: 

  كل أنواع المصائب التي تصیب المؤمن ھي تكفیٌر لھ من ذنوبھ السابقة: 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َدَخَل َعلَى أُّمِ السَّائِِب، أَ  ِ َصلَّى �َّ ِ أَنَّ َرُسوَل �َّ ّمِ اْلُمَسیَِّب فَقَاَل: ْو أُ (( َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد �َّ

ُ فِیَھا، فَقَ  ى َال بَاَرَك �َّ اَل: َال تَُسبِّي اْلُحمَّى، َما لَِك یَا أُمَّ السَّائِِب، أَْو یَا أُمَّ اْلُمَسیَِّب تَُزْفِزفِیَن؟ قَالَْت: اْلُحمَّ

  ِدیِد))فَِإنََّھا تُْذِھُب َخَطایَا بَنِي آَدَم َكَما یُْذِھُب اْلِكیُر َخبََث اْلحَ 

[ِ   [مسلم َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد �َّ

تي وجاللي، ال أقبض عبدي المؤمن وأنا أحبُّ أن أرحمھ إال ابتلیتھ بكل سیئٍة   المصائب مكفِّرة، وعزَّ

كان عملھا سقماً في جسده، أو إقتاراً في رزقھ، أو مصیبةً في مالھ أو ولده، حتى أبلغ منھ مثل الذر، فإذا 

ء شدَّدت علیھ سكرات الموت حتى یلقاني كیوم ولدتھ أمھ، أنت حینما تدخل في َحیِّز بقي علیھ شي

اإلیمان فاعلم علم الیقین أن المصائب تغدو مكفِّرةً لك، ما من عثرةٍ، وال اختالج عرٍق، وال خدش عوٍد 

  إال بما قدَّمت أیدیكم، وما یعفو هللا أكثر:
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َ یَُكفِّْر َعنْ    ھُ َسیِّئَاتِِھ ﴾﴿ َوَمْن یَتَِّق �َّ

  مرحلة التكریم تأتي بعد مرحلة التكفیر :

  بعد أن تتوب إلى هللا، ویمحو هللا عنك كل الخطایا واآلثام فھناك مرحلة تكفیر، ثم تأتي مرحلة التكریم: 

  ﴿ َویُْعِظْم لَھُ أَْجًرا ﴾

لك مخرجاً، اتِّق هللا یجعل لك  إذاً نحن كما ترون لسنا مخیّرین أمام ھذا العطاء الكبیر، اتِّق هللا یجعل 

من أمرك یسراً، اتِق هللا یكفِّر عنك سیئاتك، معناھا أن األبواب الموصدة تُفتَح، والطرق المسدودة تُفتَح، 

والشيء الُمعَسَّر یُیَسَّر، والضیق یصبح فرجاً، ھذا إذا اتقیت هللا، ثم إن هللا سبحانھ وتعالى یسعدك 

ل كیف یشعر عبده المخلص المؤمن الصادق أنھ یحبَّھ؟ عن طریق التیسیر، بالتیسیر، إن هللا عزَّ وج

كیف یشعر عبده المنیب الراجع التائب أنھ قبلھ؟ عن طریق التیسیر، وعن طریق تفریج الھموم، وعن 

  طریق التوفیق في األعمال.

  المعیة العامة و المعیة الخاصة :

  لذلك العلماء قالوا في قولھ تعالى: 

َ َمَع اْلُمتَِّقیَن ﴾   ﴿ أَنَّ �َّ

  ] 123[ سورة التوبة: 

أي معھم بالتوفیق والتأیید، والنصر والحفظ، ھذه المعیة الخاصَّة، معھم بالتوفیق، ومعھم بالتأیّید، ومعھم  

  بالحفظ، ومعھم بالنصر، أما إذا قال هللا عزَّ وجل:

  ﴿ َوھَُو َمعَكُْم أَْیَن َما كُْنتُْم ﴾

  ] 4الحدید: [ سورة 

ة لكل الناس، حتى ولو كان كافراً..    ھذه معیة العلم، وھذه عامَّ

  ﴿ َوھَُو َمعَكُْم أَْیَن َما كُْنتُْم ﴾

  ] 4[ سورة الحدید: 

    معكم بعلمھ، أما: 

ابِِریَن ﴾ َ َمَع الصَّ   ﴿ إِنَّ �َّ

  ]153[ سورة البقرة: 

َ َمَع اْلُمْؤِمنِیَن ﴾   ﴿ َوأَنَّ �َّ

  ] 19األنفال: [ سورة 
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  أي معھم حفظاً وتأییداً، ونصراً وتسدیداً . 

َ یَُكفِّْر َعْنھُ َسیِّئَاتِِھ َویُْعِظْم لَھُ أَْجًرا ﴾ ِ أَْنَزلَھُ إِلَْیكُْم َوَمْن یَتَِّق �َّ   ﴿ َذِلَك أَْمُر �َّ

 


