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ْحمَِٰن َّ  عِبَادُ الر
شرح اآليات 77 - 62 من سورة الفرقان

المصدر:  

تفسير الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي  

 تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كتاب المنان



 

2

ِحيِم  َّ ْحمَِن الر َّ هِ الر َّ بِسِْم الل

ِ ه َّ ا بِالل ةَ ِإلَّ َّ لَا َحوَْل وَ لَا قُو

المصدر:  

تفسير الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي 



المقدمة 

الــقرآن الــذي أنــزلــه اهلل الــرحــمن عــلى عــبده هــو الــفرقــان، الــذي يــفرق بــني الــحق والــباطــل. وســميت 

أيـضا سـورة مـن سـورِه بـنفس االسـم “سـورة الـفرقـان”. فـي هـذه الـسورة تجـلى اسـم اهلل الـرحـمن 

في مواضع عديدة وفي نهايتها ذكر تعالى عباد الرحمن وصفاتهم من اآليات 62 إلى 77.   

ملــاذا ذكــر اهلل (هلالج لج) عــباد الــرحــمــــن - خــاصــة فــي ســورة الــفرقــان؟ كــل ســورة الــفرقــان تــهيئة لــنا، 

إلى أن نصل لآليات التي ذُكرت فيها صفات عباد الرحمن.  

الـــكفار عـــند نـــزول ســـورة الـــفرقـــان وصـــلوا إلـــى أعـــلى درجـــات الـــكفر، لـــذلـــك نـــزلـــت الـــسورة تســـلية 

للنبي(ملسو هيلع هللا ىلص).  

بــنّي اهلل(هلالج لج) لــهم آيــاتــه الــعظيمة فــي خــلق الــسماوات واألرض، ولــكن فــي الــنهايــة عــندمــا أمــرهــم 

بالسجود للرحمن، قالوا ”وما الرحمن؟“ وهذا أعلى درجات الكفر.  

اســـم اهلل الـــرحـــمن مـــن جـــملة أســـماء الـــتي تُـــولـــد فـــي الـــنفوس اإلقـــبال واإليـــمان ولـــكنهم ردوا عـــلى 

أعـقابـهم وكـفروا بـربـهم. لـلكفار الـكثير مـن الـتساؤالت مـن بـدايـة الـسورة واهلل (هلالج لج) رد عـلى جـميع 

تـساؤالتـهم إال هـذا الـسؤال، ”ومـا الـرحـمن؟“، وذلـك ألنـهم ال يسـتحقون مـعرفـة جـواب هـذا الـسؤال. 

فإذا الكفار امتنعوا عن السجود للرحمن هناك من عباده من سّماهم ”عباد الرحمن“.   

—————————————- —————————————- 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الآية 62 

 

قــبل اآليــات الــتي ذكــرت فــيها صــفات عــباد الــرحــمن، جــاءت هــذه اآليــة. قــال اهلل (هلالج لج)، أنــه 

جــعل الــليل والــنهار لــلذكــر أو الــشكر. ومــن ثــم ذكــر صــفات عــباد الــرحــمن، مــا هــو الــرابــط 
بينهم؟ 

عباد الرحمن يستفيدون من أوقاتهم في هذه الحياة.  

فهم الذين يذكرون اللfّٰه (هلالج لج) ويشكرونه.  

—————————————- —————————————- 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الآية 63 

 

وصـفهم اهلل (هلالج لج) بـوصـفني، عـباُد (عـبد) والـرحـمن (ذو رحـمة واسـعة). جـميع الـناس عـباد 

اهلل (هلالج لج)، ولكن املؤمن اختار أن يكون عبدا له، ولكن الكافر عبد اهلل (هلالج لج) جبرا وقهرا.  

املـــؤمـــنني دائـــمي الـــطاعـــة واالســـتسالم لـــربـــهم، كـــلما زاد عـــلمهم عـــن اهلل وأســـمائـــه الـــحسنى 

وصــفاتــه الــعال، وأفــعالــه وأخــباره، كــلما زادت طــاعــتهم لــه. قــلوبــهم مــلئت بــعظمة اهلل وجــاللــه 

وجماله. ما نتيجة هذا العلم؟ 

قلوبهم تسجد للfّٰه. 

اهلل(هلالج لج) خـلقنا وكـرّمـنا، وال يـريـدنـا أن نـكون عـبدا لـألمـور املـاديـة، وال أن نـكون عـبدا لـبعض 

األشخاص في حياتنا، بل خلقنا كي نكون عباده املكرمني.  

قـد يـقول أحـدهـم أنـه عـبدا هلل، وأنـه يسـتسلم لجـميع أوامـره، ولـكن فـقط اهلل(هلالج لج) يـعلم صـدق 

هذه األقوال.  

قــلوب عــباد الــرحــمن ال تــترك بــاب الــرحــمن فــي ثــانــية بــل هــي دائــمة الــرجــاء والــذل واالنــكسار 

لــربــها. عــباد الــرحــمن ال يــعلمون إذا كــان ربــهم راضــي عــنهم، مــع ذلــك ال يــتركــون بــابــه، فــهم 

دائمي اللجوء إليه أثناء العبادات وفي جميع أوقاتهم.  
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فــهم عــباٌد لــلرحــمن، فــهم لــم يــصلوا إلــى هــذا الــلقب إال بــرحــمة اهلل (هلالج لج). أســاس الــعمل هــو 

اإليـمان والـشعور بـالـغيب، فـعباد الـرحـمن أعـمالـهم قـائـمة عـلى اإليـمان ويـرجـون مـن الـرحـمن 

أن يقبلها. لذلك ليس في قلوبهم إال التعلق باهلل (هلالج لج).  

فـــهم هـــدفـــهم مـــن الـــعمل هـــو دخـــول الـــجنة، ولـــن يـــدخـــل أحـــدهـــم الـــجنة إال بـــرحـــمة اهلل(هلالج لج). صـــفات عـــباد 

الرحمن الخارجية تُظهر تعلق قلوبهم باهلل الرحمن. 

—————————————- —————————————- 

مشية عباد الرحمن  

 

أول صــــــفاتــــــهم هــــــي طــــــريــــــقة مــــــشيتهم عــــــلى األرض. ذكــــــر اهلل (هلالج لج) فــــــي الــــــبدايــــــة اســــــلوب 

حـياتـهم، ولـم يـذكـر عـباداتـهم. شـخصية اإلنـسان تـبني فـي طـريـقة مـشيته. فـهم يـمشون عـلى 

األرض هونا وهذا يبني شدة تواضعهم وعدم استكبارهم. 

من أصلح سريرته أصلح اللfّٰه علانيته. 

كيف يمشون؟ 

يـمشون ”هـونـا“ أي بـالـسهولـة والـرّفـق. فـهم ال يـريـدون حـتى أن يـزعـجوا األرض. فـهم لـيسوا 

صــخابــني أو مــضطربــني. الــوقــار والــسكينة وصــٌف لــهم. فــكيف وصــلوا إلــى هــذه الــدرجــة مــن 

السكينة؟ بذكر اهلل(هلالج لج).   
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لكثرة تفكيرهم قبل الكالم قّلت أخطاءهم.  

قـلوبـهم مـتواضـعة، فـهم مـنعوا أنـفسهم مـن أن يُـبرزوا آراءهـم عـلى  أوامـر اهلل(هلالج لج)، بـل هـم 

مستسلمون لها بصدق من أعماق قلوبهم.  

ملــــاذا ال يــــتواضــــع بــــعض الــــناس؟ ألنــــهم ال يــــرون أخــــطاءهــــم. الــــذي ال يــــرى أخــــطاءه يــــتكبر. 

اإلنسان املتواضع هلل(هلالج لج) يرى أخطاءه أمام عينه طوال الوقت.  

مــن حــيل الــشيطان أنــه يُــمنّينا بــآمــال بــاطــلة، مــثال يــقول: ”ال تــقلق أنــت مــن عــباد الــرحــمن، 

فأنت أحسن من غيرك تعمل كذا وكذا“. نعوذ باهلل من شر الشيطان الرجيم.  

إذا مـــدحـــك الـــناس تـــذكـــر أن اهلل(هلالج لج) هـــو الـــذي ســـتر أخـــطاءك عـــنهم. وال تجهـــر بـــأخـــطائـــك 

فهــذا لــيس مــن الــتواضــع. قــد يــظن الــبعض أن مــن الــتوضــع أن نــذكــر أخــطاءنــا لــلناس، هــذا 

ليس صحيحا. إذا ستر اهلل(هلالج لج) ذنوبك وأخطاءك فال تجهر بها.  

ابو هريرة رضى اللfّٰه وعنه قال: سمعت رسول اللfّٰه صلى اللfّٰه عليه وسلم يقول:  "كل أمتي 

معافىً إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد 

يصبح  ستره اللfّٰه عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، و

يكشف ستر اللfّٰه عنه"  

[رياض الصالحـين، البخاري ومسلم، الكتاب 1، حديث 241] 

—————————————- —————————————- 
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يُقابلون من؟ 

 

يُـقابـلون بـعض الـناس الـجاهـلني. والـجاهـل هـو الـذي لـيس لـه عـلم بـاهلل(هلالج لج). وهـذا يـبني أنـهم 

ليسوا أناس منعزلني عن املجتمع بل يعيشون وسط الناس ويُعاشرونهم.  

قــد يــشعرون بــاأللــم والتجــريــح مــن بــعض الــناس الــجاهــلني عــن اهلل(هلالج لج)،  ولــكن كــيف يــكون 

ردهـم؟ قـالـوا ”سـالمـا“، ردهـم خـالـي مـن اتـباع الـهوى، لـذلـك يُـحفظون مـن الـوقـوع فـي الـذنـوب. 

حــتى قــبل الــبدء بــالــقول يــفكرون فــي أقــوالــهم فــربــما يــزيــد املــوقــف حــرجــا. لــذلــك هــداهــم اهلل 

للقول الصائب في الوقت املناسب، فمن أصلح سريرته أصلح اهلل عالنيته.  

الـجاهـلني الـغير الـعاملـني بـاهلل(هلالج لج)، ال رادع ألقـوالـهم وتـصرفـاتـهم. ولـكن الـعالـم بـاهلل(هلالج لج)ال 

يدخل في حوارات قد تؤدي إلى جدال، بل هو مسالٌم ورزين.  

عـــباد الـــرحـــمن كـــأنـــهم لـــيسوا فـــي هـــذا الـــعالـــم، كـــأنـــهم عـــائشـــني فـــي حـــياة أخـــرى ســـاملـــة مـــن 

الـنقائـص، لـذلـك أدخـلهم اهلل(هلالج لج) جـنة الـدنـيا قـبل جـنة اآلخـرة. سـيموتـون بسـالم، ويـتنعمون 

فـــــي قـــــبورهـــــم بســـــالم ويحشـــــرون بســـــالم وســـــيدخـــــلون الـــــجنة بســـــالم ويُـــــلقون فـــــيها ”تـــــحية 

وسالما“.  
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نصائح عند مُقابلة الجاهلين 

اعلم أن مقابلة الجاهلني اختبار لك.  

  فلا تجزع بل الجأ إلى اللfّٰه

اسـأل اهلل (هلالج لج) أن يُـعينك عـلى كـظم الـغيض، وأال تـشعر بـالـكبر، واسـألـه أن تـنسى املـوقـف 

بــــعد وقــــوعــــه. فــــتذكّــــــر هــــذا الــــشخص قــــد يُــــحاول افــــساد قــــلبك فــــعليك أن تُــــعامــــله بــــالــــطريــــقة 

الصحيحة.  

عـندمـا يـنتهي االخـتبار مـن غـير أن تـغضب أو تـحكم عـلى الـشخص عـليك أن تحـمد اهلل وال 

تقل ”أنا ضبطت نفسي“، بل قل: ”الحمدهلل الذي هداني لهذا“.  

مـــن األفـــضل أن نـــعفوا عـــن زالت الـــناس ونُـــزيـــل الســـلبيات مـــن قـــلوبـــنا. تـــوكـــل عـــلى اهلل(هلالج لج) 

واسأله أن يُزيلها من قلبك حتى ال تنشغل بها في صالتك وعبادتك.  

—————————————- —————————————- 
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الآية 64 

 

قـــيام الـــليل أفـــضل صـــالة، بـــعد الـــصلوات املـــكتوبـــة. مـــن رحـــمة اهلل(هلالج لج) عـــليهم، أنـــه هـــداهـــم 

ألفضل الصلوات النافلة.   

قــيام الــليل يــكون عــندمــا يــنام الــناس فــي ظــلمة الــليل فــال يــراهــم أحــد. عــباد الــرحــمن تــركــوا 

راحتهم بعد يومهم الطويل بني الناس، للصالة إلى ربهم. وهذا بسبب محبتهم هلل(هلالج لج).  

لــــم يــــقل اهلل (هلالج لج)، ”يــــقيمون الــــصالة“، بــــل قــــال:“يــــبيتون“ أي يــــقضون الــــليل فــــي الــــعبادة 

سواء بالصالة أو النوم. وهذا شكرا منهم لربهم على تربيته لهم.  

يــنوون مــن نــومــهم كســب الــطاقــة لــقيام الــليل، ولــو لــم يســتطيعوا االســتيقاظ كُـــتب لــهم األجــر 

بالنية.  

ــــًدا)، وفـي الـسجود أقـرب مـا يـكون الـعبد لـربـه. ولـم  ذكـر تـعالـى مـن صـالتـهم الـسجود (سجَُّ

ـــًدا)  وهذا يبني إحسانهم في السجود.   يقل (سجد) بل قال (سجَُّ

(َوِقـــــياًَمـــــا) ومـن ثـم ذُكـر قـيامـهم. طـول الـقيام مـن صـفات قـيام الـليل ولـذلـك سُــــــمي ”قـيام“ 

الليل. إن اهلل ال يمل حتى تملوا لذلك علينا أن نعامل اهلل كما يُعاملنا.  

سئل الحسن البصري: ما بال املتهجدين بالليل أحسن الناس وجوًها؟ قال: ألنهم خلوا 

بالرحمن فألبسهم من نوره.

—————————————- —————————————- 
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ما هي الأسباب المعينة على  

قيام الليل؟ 

يـــــظن الـــــبعض أن عـــــليه أن يســـــتعد لـــــقيام الـــــليل مـــــن قـــــبل الخـــــلود إلـــــى الـــــنوم بـــــوضـــــع املـــــنبه 

لــــالســــتيقاظ، وهــــذا لــــيس صــــحيحا. بــــل االســــتعداد لــــقيام الــــليل يــــكون مــــنذ االســــتيقاظ فــــي 

الصباح.  

عـــــباد الـــــرحـــــمن يـــــشغلون نـــــهارهـــــم بـــــطلب املـــــغفرة. يســـــتغفرون قـــــبل وبـــــعد وأثـــــناء الـــــعبادات. 

االستغفار جدا مهم لالستعداد لقيام الليل، ألن الذنوب تثقلنا.  

اهلل (هلالج لج) ســـيُعينك عـــلى الـــقيام مـــن غـــير مـــنبه. اجـــعل هـــدفـــك أن تـــقوم الـــليل لـــلقيام وجـــاهـــد 

نفسك على ذلك. عندما يكون هذا همك ونيتك يُكتب لك األجر في كل مرة.  

ادعو اللfّٰه أن يسهل عليك  

قيام الليل 

سـترى أن اهلل (هلالج لج) سيسـتجيب لـك وسـتفتح عـينيك وقـت الـقيام، ولـكن هـنا سيظهـر صـدقـك 

فــي الــطلب. فــقد تــقول ســأنــام لــدقــائــق وأصــلي الحــقا، ولــن تســتيقظ إال وقــت صــالة الفجــر. 

كــانــت هــذه هــدايــة مــن اهلل (هلالج لج) كــي تــقوم لــقيام الــليل. كــأنــه نــداء لــنا، فهــل مــن مســتجيب 

لهذا النداء؟ نسأل اهلل أن نكون من الصادقني. آمني.  
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ثنَِي أِخَي، عَْن ُسليَْماَنَ بِنْ بِلاٍَل، عَْن يحَْيىَ بِنْ  ، قاََل حَّدَ َُيٍسْ ماَعِيُل بْنُ أبَِي أو ثنََا إِسْ حَّدَ

َيرْةََ ـ رضى اللfّٰه عنه ـ أنَّ رُسَوَل اللfّٰهَ صلى  ِب، عَْن أبَِي هُر َّ َسعِيٍد، عَْن َسعِيدِ بِنْ المُْسَي

اللfّٰه عليه وسلم قاََل  " يعَْقِدُ الشيْطاَنُ عَلَى قاَفِيَةِ رَأِسْ أحََدِكمُْ إذَِا هُوَ ناَمَ ثـلَاثََ عُقٍَد، 

َّْت  ْل َ َيٌل فاَرقْْدُ. فِإَِن اْستيَْقََظ فَذَكَرَ اللfّٰهَ انح يضَْرُِب كُل عُْقدَةٍ مَكَانهََا عَليَْكَ ليَْلٌ طوِ

بََح نِشَيطاً طيََب  هَا، فَأْصَ ُّ ل َّْت عُقَدُهُ ُكُ ْل َ َّْت عُْقدَةٌ، فِإَنَْصلى انح ْل َ عُْقدَةٌ، فِإَْن توََضَأ انح

بََح َخبِيَث النْفِس كََْسلانََ “. [صحيح البخاري، 369]  َّ  أْصَ النْفِس، وَإلِا

أثــناء الــنوم يــعقد الــشيطان ثــالثــة عــقد عــلى الــشخص، كــي يــشعر بــالــثقل ويــنام مــدة أطــول. 

عـندمـا يـفتح عـيناه ويـذكـر اهلل تـفتح أول عـقدة عـنه، وعـندمـا يـقوم ويـتوضـأ تـفتح الـعقدة الـثانـية 

وبالصالة تفتح العقدة الثالثة.  

هِ الأغََر،  َّ ، عَِن ابِنْ شِهَاٍب، عَْن أبَِي عَبدِْ الل هِ، حَدثنََا مَالِكٌ َّ يزِ بْنُ عَبدِْ الل حَدثنََا عَبْدُ العَْزِ

هِ صلى اللfّٰه  َّ َيرْةََ ـ رضى اللfّٰه عنه ـ أنَ رُسَوَل الل وَأبَِي، َسلمََةَ بِنْ عَبدِْ الرْحمَِن عَْن أبَِي هُر

َلْةٍَ إلَِى السماَءِ الدنيْاَ ِحينَ يبَْقَى ثـلُُثُ  نَا تبَاَركََ وَتعََالَى كُل لي ُّ ب َ عليه وسلم قاََل  "يتَنََزُل ر

تِجَيَب لُهَ، مَْن يْسَألَنُِي فَأْعُطِيَهُ، وَمَْن يْسَتغَْفِرُنِي  يِلْ الآِخرُ يقَُوُل مَْن يدَْعُونِي فَأْسَ َّ الل

فَأْغَفِرَ لُهَ؟”  

[صحيح البخاري 6321] 

يـنزل اهلل (هلالج لج) إلـى الـسماء الـدنـيا فـي ثـلث األخـير مـن الـليل نـزول يـليق بـجاللـه. تـخيل رب 

الـعزة يـنادي فـيدعـوا الـناس إلـى طـلب املـغفرة وسـؤالـه حـاجـتهم. إذا سـمع الـناس هـذا الـنداء 

ما نام أحٌد شوقا لسماعه واالستجابة. وهذا هو اختبار اإليمان بالغيب. 
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مـا الـذي أعـانـهم عـلى قـيام الـليل؟ فـي اآليـات الـسابـقة ذكـرنـا أن عـباد الـرحـمن مـساملـني فـي 

يومهم، فال يجادلون وال يُخاصمون الناس. 

بــعض الــناس يــغضبون حــتى عــلى الجــمادات، ويــغضبون أثــناء قــيادة الــسيارة، ويــصرخــون 

عــلى جــهاز الــحاســوب، وعــلى الــهاتــف! مــن ســكن فــي نــهاره ســكن فــي لــيله. ”الســالم“ يــبدأ 

مـن الـشخص، فـكلنا نسـتطيع أن ننشـر السـالم فـي بـيوتـنا ومـجتمعنا. ولـكن كـيف؟ كـما هـو 

حـــــال املســـــلم، يســـــلم الـــــناس مـــــن لـــــسانـــــه ويـــــده، فـــــال يـــــجادل وال يـــــرفـــــع صـــــوتـــــه وال يُـــــخاصـــــم 

اآلخـريـن. االنـتقاد والـتذمـر لـيسا مـن قـول ”السـالم“، ألن لـيس فـيهما مـن فـائـدة، وال حـل ألي 

مـــشكلة، ولـــيس فـــقط هـــذا بـــل يـــنقصان مـــن إيـــمان املـــرء. لـــذلـــك عـــباد الـــرحـــمن يـــتركـــون مـــا ال 

يعنيهم.  

هِ صلى اللfّٰه عليه و سلم "مِْن ُحْسِن  َّ َيرْةََ رضَِيَ اللfّٰهُ عَنْهُ قاََل: قاََل رُسَوُل الل عَْن أبَِي هُر

إْسلَاِم المَْرءِْ ترَْكُهُ مَا لَا يعَْنِيهِ“  

[رياض الصالحـين، الترمذي، كتاب 2، حديث 67] 

كــان هــناك رجــٌل صــالــح، يــقيم مــع زوجــته وأمــه. كــان يــقسم الــليل بــينهم فــيقيم هــو ثــلث الــليل 

ويـوقـظ زوجـته لـتصلي ثـلثه، وأمـه ثـلثه اآلخـر، فـلما تـوفـت أمـه، قـسم الـليل نـصفني بـينه وبـني 

زوجــته، فــكان يــقيم نــصف الــليل وزوجــته الــنصف اآلخــر. فــلما تــوفــت زوجــته بــقى يــقوم الــليل 

كله لوحده.  

فـقط اهلل (هلالج لج)، قـادٌر عـلى أن يهـدي الـناس لهـذه األعـمال املحـمودة، لـذلـك نـسأل اهلل (هلالج لج) 

أن يهدينا إلى طرق فريدة للتقرب إليه; نريد أن نكون قريبني إلى ربنا.  

—————————————- —————————————- 
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الآية 65 

  

هـناك نـوعـان مـن الـدعـاء. دعـاء الـحال، ودعـاء املـقال. أحـيانـا نـدعـوا بـأدعـية مـختلفة ويسـتجيب 

اهلل لــنا، ولــكن فــي بــعض األحــيان نــكون فــي حــالــة حــرجــة وال نســتطيع أن نــدعــوا، ولــكن اهلل 

(هلالج لج) يعلم حالنا ويستجيب لنا ولو لم ندعوا.  

عــباد الــرحــمن هــمهم ودعــائــهم هــو الــحفظ مــن عــذاب الــنار. نــنظر أنــهم لــم يســتعيذوا بــاهلل مــن 

عـذاب الـنار، كـما هـو مـعروف (الـلهم إنـي أعـوذ بـك مـن الـنار)، ولـكن لشـدة يـقينهم، يـشعرون 

بــــالــــنار وكــــأنــــها أمــــام وجــــوهــــهم. فــــكلمة (اصــــرف) ال تســــتخدم إال إذا شــــعر اإلنــــسان بــــمس 

الـــنار. وهـــذا الـــدعـــاء يـــدل عـــلى الـــيقني الـــذي فـــي قـــلوبـــهم. نـــحن نســـتطيع الـــتعلم عـــن الـــجنة 

والــنار، ولــكن الــيقني يــأتــي عــندمــا يــشعر املــرء بــاألمــور الــغيبية فيســتسلم نــتيجة هــذا الــيقني. 

نسأل اهلل أن يرزقنا اليقني. آمني.   

دعـاءهـم أيـضا يـدل عـلى تـواضـعهم. فـبعد قـضاء لـيلهم فـي قـيام الـليل، كـان بـامـكانـهم سـؤال 

اهلل الـجنة وأعـلى درجـاتـها، ولـكنهم سـألـوا الـحفظ مـن الـنار وهـذا يـدل أنـهم ال يـتوكـلون عـلى 

أنــــفسهم. وأيــــضا يــــبني أنــــهم ال يــــغترون بــــأعــــمالــــهم الــــصالــــحة، وال يســــتغنون بــــها مــــن اهلل. 

يخافون من الرياء في العمل، لذلك يسألون اهلل أال يعذبهم.  

حتى دعاءهم بهذه الصيغة من رحمة اهلل عليهم.  
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بــعد الــخوف مــن الــنار، بــيّنوا حــالــهم هلل، (إِنَّ َعــــذَابَــــهاَ َكــــاَن َغــــرَاًمــــا) - أي مــالزمــا ألهــلها 

بـمنزلـة مـالزمـة الـغريـم لـغريـمه.  فـالـعبرة ليسـت فـي الـتفصيل فـي الـدعـاء، ولـكن إظـهار الـحال 

وإبراز املشاعر. فال يجمع اهلل (هلالج لج) أمنني وال خوفني في قلب واحد.  

قال اللfّٰهُ عز وجل، و عزتي لا أْجَمَُع لعبدي أْمَنَيْنِ و لا َخوْفيَْنِ، إْن هو أمَِنَنِي في الدنيا 

أخََْفتُهُ يومَ أْجَمَُع فيهِ عبادِي، و إْن هو خَافنَِي في الدنيا أمَنْتُهُ يومَ أْجَمَُع فيهِ عِبادِي.  

(السلسلة الصحيحة، 742، صححه الألباني) 

مــن شــعر بــالــخوف مــن سخــط اهلل (هلالج لج) فــي الــدنــيا، ســيكون فــي أمــن رضــاه يــوم الــقيامــة، 

فلن يشعر العبد بأمن الدنيا واآلخرة.  

عــباد الــرحــمن حــتى ال يــريــدون أن تــمسهم الــنار. بــعض الــناس قــد يــقول ال مــانــع مــن دخــول 

الــنار أيــامــا مــعدودة، فــألنــنا مســلمني لــن نُخــلد فــيها. ولــكن مجــرد الــشعور بحــر جــهنم يُــشعر 

اإلنــــسان بــــالــــرعــــب مــــنها. نــــسأل اهلل (هلالج لج) أن يــــحفظنا مــــن الــــنار ويُــــدخــــلنا الــــجنة مــــن غــــير 

حساب وال عذاب. آمني.   

—————————————- —————————————- 
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الآية 66  

  

فـالـنار (َســـاَءْت) أسـوء مـكان لـالسـتقرار والـبقاء فـيه، فـليس فـيها راحـة. خـوف عـباد الـرحـمن 

جدا إيجابي وهذا من علمهم باهلل (هلالج لج).  

عــندمــا نــدعــوا عــلينا أن نســتشعر الــدعــاء ونــشعر بــالــفقر. قــد يــدعــوا بــعض الــناس بــاســتغناء، 

كأنها جزء من روتني حياته.  

مـــثال نـــرى الـــنبي أيـــوب (عـــليه الســـالم)، خســـر أبـــناءه، وذهـــبت عـــنه عـــافـــيته، ومـــرض مـــرضـــا 

رُّ َوأَنـَت أَرْحَـــُم الـرَّاحِـــِمنَي“. وهـذا يـبني  ِنيَ الـضُّ شـديـدا. ولـكن كـيف دعـى اهلل (هلالج لج)؟ ”أَنّـِي مَـسَّ

أن املؤمن ال ينسب الشر إلى اهلل (هلالج لج)، ويحسن الظن به.  

—————————————- —————————————- 
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الآية 67 

 

نــرى الــتدرج فــي صــفاتــهم، فــي الــبدايــة يــبني أنــهم مــساملــني مــع اآلخــريــن، وهــذا هــي نــتيجة 

عـبادتـهم، فـما الـفائـدة مـن الـعبادة إذا لـم تـجعل الـعبد شـخصا مـساملـا فـي املـجتمع؟ ثـّم ذُكـر 

أن عبادتهم تجعلهم متواضعني في حياتهم اليومية.  

انـفاقـهم مـتوازن. فـهم ال يُسـرفـون فـي الـنفقة، واإلسـراف فـي الـنفقة يـختلف مـن شـخص إلـى 

آخــر، فــإنــه مــرتــبط بــدخــل الــفرد. قــد يُســرف الــشخص فــي شــراء أمــور فــي مــقدرتــه شــراءهــا 

ولــــكن يــــقصد مــــنها الــــتباهــــي والــــتفاخــــر عــــلى اآلخــــريــــن، وهــــذا مــــن اإلســــراف ألن الــــشخص 

يـعتدي عـلى حـدوده. عـندمـا نشـتري أي غـرض البـد أال نُـعّلق قـلوبـنا بـه. اهـمال األسـاسـيات 

وشراء الكماليات أيضا من اإلسراف.  

(يَــْقـترُوا) هـو البخـل. فـقد يـرى الـبعض أن البخـل وعـدم شـراء املـاديـات يـبني الـصالح، ولـكن 

هـذا لـيس صـحيحا، بـل اإلنـفاق عـلى األهـل صـدقـة. عـباد الـرحـمن اخـتاروا الـتوازن وهـذا هـو 

األصـــــعب. إن اهلل يـــــحب أن يـــــرى آثـــــار نـــــعمه عـــــلينا، لـــــذلـــــك هـــــم يـــــنفقون لـــــوجـــــه اهلل وإلظـــــهار 

شكرهم له.  

(َقَوامًًا) فإنهم يُحافظون على مستوى إنفاقهم بالعدل والتوازن.  
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الآية 68 

 

هـــذه صـــفاتـــهم املـــنفية. فـــي بـــدايـــة ذكـــر صـــفاتـــهم ذكـــر تـــعالـــى صـــفاتـــهم املـــثبتة، اآلن ســـنرى 

صـفاتـهم املـنفية. اآلن سـنرى دلـيل نـفي هـذه الـذنـوب الـعظيمة عـنهم، مـع أنـنا قـد نـظن أنـهم 

ال يتقربون منها من البداية، وهذا ليس من مستواهم أبدا.  

َيرْةََ رضي اللfّٰه عنه، عَِن النبِي صلى اللfّٰه عليه وسلم قاََل: " اْجتنَِبوُا السبَْع  عَْن أبَِي هُر

َلوُا ياَ رُسَوَل اللfّٰه وَمَا هُن قاََل: “ الشرْكُ بِاللfّٰهِ، وَالسْحرُ، وَقتَْلُ النْفِس  بِقَاِت ". قا المُْو

وَلي يوَْمَ الزْحِف، وَقذَُْف  َّ باَ، وَأكَْلُ مَاِل اليَْتِيِم، وَالت َّ  بِالحَْق، وَأكَُلْ الر َّتِي حَرمَ اللfّٰهَ إلِا ال

ُْحَْصنَاِت المُْؤْمِنَاِت الغَْافِلاِتَ “.   الم

[صحيح البخاري 6857] 

إذا ارتـكب عـباد الـرحـمن هـذه املـعاصـي الـعظيمة يـكون عـقابـهم مـضاعـف، ولـكن أيـضا أجـر 

توبهم مضاعف.  هؤالء عباد الرحمن، وهو ذو رحمة واسعة، لذلك يُعاملهم بشكل ُمختلف.  

كــلما زاد اإليــمان، كــلما زادت الــتربــية. وكــيف ذلــك؟ فــكلما زاد اإليــمان، كــلما زاد رؤيــة املــرء 

حـــقيقة ذنـــوبـــه. الـــكافـــر إذا اخـــتبر فـــي األقـــدار، لـــن يـــرى إال أخـــطاء املـــجتمع، أو والـــديـــه، أو 
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أبــناءه، إلــى آخــره. ولــن يــرى أخــطاءه أبــدا لــذلــك ال يســتفيد مــن هــذا االخــتبار، ولــن يهــتدي. 

هـذه اآليـة تـبني أن اإلنـسان لـيس مـعصومـا مـن الـذنـوب، فـكونـهم عـباد الـرحـمن ال يـعني إنـهم 

معصومون من األخطاء. بل هم يخافون الوقوع في الذنوب الكبيرة.   

ال تــغتر أبــدا بــإيــمانــك وتــظن أنــك لــن تــقع فــي الــكبائــر مــن الــذنــوب. عــباد الــرحــمن، مــع كــونــهم 

فـي عـبوديـة اهلل، مـع ذلـك يـتوكـلون عـليه لـحفظهم مـن هـذه الـذنـوب. وإذا وقـعوا فـيها مـن غـير 

قصد، يرجعون إليه بالتوبة.  

—————————————- —————————————- 

  ياَ مُقَلَِّب القُْلوُِب ثبَْت قلَبِْي عَلَى دِينَِك 

[جامع الترمذي 3522] 

—————————————- —————————————- 
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الشـــــرك يـــــدخـــــل عـــــلى اإلنـــــسان مـــــن طـــــرق مـــــختلفة ومـــــضللة، فـــــالشـــــرك لـــــيس فـــــقط الـــــسجود 

لــــألصــــنام. الــــتعلق بــــأي شــــيء مــــحبًة وتــــعظيماً نــــوع مــــن أنــــواع الشــــرك. مــــن أنــــواع األخــــرى 

للشــرك، هــو اإليــمان بــقوة الــطاقــة، املــعروف ”بــالــفينجغ شــوي“ واســتخدام بــعض األحــجار 

وتــعليق الــكريســتال. أو الــتوكــل عــلى غــير اهلل، وكــل هــذه عــكس الــفطرة الســليمة. إذا أحــدهــم 

مــارس هــذه األمــور الشــركــية ونــفعته بــالــظاهــر، عــليه أن يــعلم أنــه قــد وقــع فــي اخــتبار، ألن ال 

نافع وال ضار إال اهلل (هلالج لج).  

لذلك ال يُطلب الشفاء إال من اهلل (هلالج لج).  

 عــــباد الــــرحــــمن ال يــــقعون فــــي هــــذه املــــمارســــات الشــــركــــية. الحــــل لــــلحفظ مــــن الشــــرك وطــــلب 

االســتغفار مــنه إذا وقــعنا فــيه مــن غــير قــصد، هــو أن نــدعــوا بهــذا الــدعــاء الــذي عــلمنا الــنبي 

(ملسو هيلع هللا ىلص): 

—————————————- —————————————-  

ِاَ لاَ أعَْلُمَ  تغَْفِرُكَ لم هُّمَ إنِّي أُعَوذُ بَِك أْنَ أشُْرِكَ بَِك وَأنَاَ أعَْلُمَ، وَاْسَ َّ   الل

[صحيح الجامع 3731، صححه الألباني] 

—————————————- —————————————- 
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خطورة ذنب القتل ذُكرت في سورة املائدة آية 32:  

 

 

إال بســـبب يـــتعلق بـــالشـــرع، مـــثال: كـــقتل الـــنفس بـــالـــنفس، ولـــكن ال يـــجوز ذلـــك إال للســـلطات 

املــــسئولــــة عــــن إقــــامــــة الحــــدود. الــــشخص ال يســــتطيع أن يــــقوم بــــالــــقصاص بــــنفسه ألن هــــذا 

سيكون سببا في الفساد في املجتمع.  

أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة في الدماء.  

21



 
الــزنــا ذنــب كــبير، وال يــقع فــيه الــزانــي صــدفــة مــن غــير مــقدمــات، بــل لــه خــطوات. يــبدأ بــمرض 

مـن أمـراض الـقلب وهـو حـب الـشهوات. وثـّم يـزيـد بـنظرة غـير شـرعـية، ثـم ابـتسامـة، ثـم كـالم، 

ثــم لــقاء. لــذلــك ذكــر تــعالــى فــي الــقرآن: ”وال تــقربــوا الــزنــا“، ألن الــزنــا لــه خــطوات، إذا اقــترب 

منه أحد، البد أن يقع فيه إال من رحم اهلل (هلالج لج).  

بِي صلى اللfّٰه عليه وسلم قاََل: "ُكتَِب علَى ابِْن آدَمَ نَِصيبُهُ مَِن  َّ َيرْةََ، عَِن الن عَْن أبَِي هُر

ظَرُ، وَالُأذُنَاِن زِنَاهُما الاْستِمَاعُ، وَاللِّسَانُ  َّ الزِّنَا، مُْدرِكٌ ذلَك لا َمحَالَةَ، فَالْعَيْنَاِن زِنَاهُما الن

ى،  َّ َمَن يَت َ زِنَاهُ الكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا البَْطُش، وَالرِّجُْل زِنَاهَا الخُطَا، وَالْقَلُْب يَهْوَى و

يُكَذِّبُهُ.“   يَُصّدُِق ذلَك الفَرُْج وَ وَ

[صحيح مسلم 2658] 

الــــنساء املســــلمات البــــد أن يحــــذرن عــــند مــــعامــــلتهن غــــير املــــحارم، حــــتى مــــن األقــــارب، مــــثل 

الحمو (وهو أخ الزوج).  

عــباد الــرحــمن ال يــزكــون أنــفسهم، ويــشعرون أنــهم لــن يــقعوا فــي هــذه الــذنــوب الــكبيرة. فــإذا 

قـرأوا آيـات عـن السـرقـة، أو الـقتل، أو الـزنـا، ال يـشعرون بـاألمـن مـن الـوقـوع فـي هـذه الـذنـوب، 

بـل يـخافـون عـلى أنـفسهم مـن الـوقـوع فـي الـذنـوب. ألن الـذنـب يـؤدي إلـى ذنـب آخـر. ال أحـد 

يســتطيع أن يــحفظنا مــن الــوقــوع فــي الــذنــوب إال اهلل (هلالج لج)، لــذلــك مــن املــهم جــدا أن نــسألــه 

الحفظ.  
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عـندمـا يـشعر املـرء بـاألمـن مـن الـوقـوع فـي ذنـب مـا، البـد أن يـأتـي وقـت ويـقع فـيه هـو أو أحـدٌ 

مــن ذريــته. لــذلــك ال تــشمت بــالــعاصــي بــل فــقط انــكر املــعصية فــي قــلبك، وال تــسيء الــظن بــه 

كـــي تســـتطيع أن تـــنصحه. عـــندمـــا ال تـــكره شـــخصا عـــاصـــيا تســـطيع أن تـــنصحه بـــأحـــسن 

موعظة ونصيحة.   

لـذلـك إذا رأيـنا شـخصا يـعصي، البـد أن نـشعر بـالـرحـمة تـجاهـه. خـصوصـا الـصغار ال تـريـد 

أن يبتعدوا عنك بسبب نصيحتك الجارحة فتعني عليهم الشيطان وأصدقاء السوء.  

 

(أَثَـاًمـا) آثام، أي عقوبات متعددة.  

—————————————- —————————————- 
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الآية 69

 

ذكـر تـعالـى ثـالثـة كـبائـر: الشـرك بـاهلل، الـقتل، والـزنـا. الـعذاب يـضاعـف لـعباد الـرحـمن الـذيـن 

اقترفوا هذه الذنوب ولم يتوبوا إلى اهلل (هلالج لج).  

فــالــذيــن يــذنــبون بــعلم عــقابــهم أشــد مــن الــذيــن يــقعون فــيها مــن غــير عــلم. الــعلم نــور مــن اهلل 

(هلالج لج)، والبد أن نسأل اهلل (هلالج لج) أن يوفقنا بالعمل بمقتضى هذا العلم.   

لا ٺثق بنفسك،  

بل ثق بأن اللfّٰه سيوفقك للعمل بما تعلم.  

—————————————- —————————————- 
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الآية 70

 

الرجوع إلى اللfّٰه 

بالتوبة    

تجديد اإليمان  

العمل الصالح 

ثــــّم ســــيبدل اهلل ســــيئاتــــهم حــــسنات، وتــــخيل كــــل عــــمل صــــالــــح يُــــضاعــــف مــــن 10 إلــــى 700 

ضعف. وهذا من معاملة اهلل الرحمن الرحيم معهم.  

ملاذا يبدل اهلل سيئاتهم حسنات؟ 

 

لأن اللfّٰه ”غفور" لمن تاب فيغفر الذنوب العظيمة، ”رحيم“، بعباده حيث دعاهم إلى 

 التوبة. 
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كيف أتوب؟ 

الندم على الذنب: وهو تألم القلب من فعل املعصية.   

اإلقالع عن الذنب: فالتوبة ال تصح مع اإلصرار على فعل املعصية.  

العزم على عدم العودة 

رد الــــحقوق: وإذا كــــانــــت الــــتوبــــة مــــن مــــظالــــم الــــعباد فــــي مــــال أو عــــرض أو نــــفس البــــد 

التحلل من صاحب الحق، أو إعطاؤه حقه. 

عدم الجهر به: فالذين يجهرون باملعصية، كأنهم لم يتوبوا.  

حتى بعد التوبة، إذا تذكرت ذنبك تب واستغفر مرة أخرى، فيأجرك اهلل على ذلك.  

وقت التوبة 

بـــاب الـــتوبـــة مـــفتوح مـــا لـــم يـــغرغـــر الـــعبد أو تـــطلع الـــشمس مـــن املـــغرب، وهـــي مـــن عـــالمـــات 

القيامة الكبرى، فال تقبل التوبة بعدها.  

الإخلاص في التوبة 

الــتوبــة البــد أن تــكون خــالــصة هلل ســبحانــه وتــعالــى. مــثال قــد يُــنصح مــدمــن خــمر بــترك شــربــه 

حـفاظـا عـلى صـحته فـيتركـه، ولـكن هـذه الـتوبـة نـوى بـها صـاحـبها الـصحة، ولـم تخـلص نـيته 

هلل.  
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بداية التوبة 

الشعور بالتوبة والندم 

 
هـناك شـروط لـلتوبـة. عـندمـا يـشعر املـذنـب بـالـتوبـة، مـصدر هـذه املـشاعـر هـو اهلل (هلالج لج). بـذرة 

الــتوبــة تــأتــي مــن اهلل (هلالج لج)، وهــو الــذي يــختار الــقلب املــناســب لــيضعها فــيه. عــندمــا يــوضــع 

مشاعر التوبة في قلب املذنب، كل قلب يستجيب لها بشكل مختلف:  

من القلوب من يقبلها ويُسارع إلى ربها بطلب املغفرة.  

مـن الـقلوب مـن يـتجاهـلها فـتصبح املـعصية لـها عـادة، فـال يـشعر بـها. فـال تـتعجب مـن 

حـال بـعض الـناس الـذيـن يـصرون عـلى املـعصية وال يـشعرون بـمرارتـها. فـإنـهم مـنعوا 

عن أنفسهم قبول بذرة التوبة. نسأل اهلل العافية.  

ومــن الــقلوب مــن يــشعر بــها ولــكن يــؤخــرهــا، فــيقول ”الحــقا ســأتــوب“. ولــكن البــد عــلينا 

املسارعة في قبولها ألن توبة رزق من اهلل (هلالج لج).  
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 ماذا يحصل بعد التوبة؟

بــعد الــتوبــة البــد أن يُــختبر الــعبد بــصدق تــوبــته. مــثال، أنــت تــعلم أن حــضور مجــلس مــا لــيس 

صحيحا فتمتنع من حضورها، ولكن ترى الجميع يقف ضدك.  

الــنوع اآلخــر مــن اخــتبار الــتوبــة هــو، مــثال قــبل الــتوبــة، قــد كــانــت تــتصعب عــليك فــعل الــذنــب، 

ولـكن بـعد الـتوبـة قـد تـرى الـسهولـة فـي الـوصـول إلـيه، وهـذا االخـتبار يُظهـر صـدق تـوبـتك، هـل 

ستذهب إليه؟ أم تبقى على توبتك؟ البد أن نعلم أفعال اهلل.  

إذا أردت أال يـطيل اخـتبارك البـد أن تـمنع نـفسك مـن الـتفكير فـي الـذنـب، وتخـرجـه مـن قـلبك 

بـاالسـتعانـة بـاهلل. عـندمـا يـنتهي االخـتبار سـترى الـذيـن وقـفوا ضـدك ال يـعارضـونـك. ولـكن إذا 

داومت التفكير فيه ستطول مدة االختبار.  

فاهلل هو التواب الذي يضع بذرة التوبة في قلوب.  

قال اللfّٰهُ تَعَالَى: "يَا ابَْن آدَمَ! إنََِّك مَا دَعَوْتنِي وَرجََوْتنِي غَفرَْتُ لَك عَلَى مَا كَانَ مِنْك 

َُّ اْستغَْفرَتْنِي غَفرَْتُ لَك، يَا ابَْن  ُبُك عَناَنَ السَّمَاءِ ثم غَْت ذنُو ولَاَ أبَُالِي، يَا ابَْن آدَمَ! لَوْ بلََ

َُّ لَقِيتنِي لاَ تُشْرِكُ بِي َشيئْاً لَأتَيَتُْك بِقُراَبِهَا  آدَمَ! إنَّك لَوْ أتيَتْنِي بِقُراَِب الْأرَِضْ َخطَايَا ثم

مَغْفِرَة ً.  

[رياض الصالحـين، الترمذي، الكتاب 1، حديث 442] 
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 المرحلة الثانية بعد التوبة

تجديد الإيمان  

 

تجـديـد اإليـمان مـن مـراحـل قـبول الـتوبـة، ألن الـذنـوب تـنقص اإليـمان، وذنـب عـظيم كـالشـرك 

يـنقص اإليـمان إلـى الـصفر. البـد أن نـصنع لـباس إيـمانـا فـي هـذه الـدنـيا ألنـنا سـنلبسه فـي 

يـوم الـقيامـة عـندمـا تـأتـي الـناس عـراة. فـمن الـناس مـن تـصل لـباسـهم إلـى ثُـِديّـِهم، ومـنهم مـا 

دون ذلك، وعمر بن الخطاب  (رضى اهلل عنه)عليه لباٌس طويل يسحبه وراءه.  

قَاَل النبَِّيُّ صلى اللfّٰه عليه وسلم "لاَ يزَْنِي الزَّانِي ِحينَ يزَْنِي وَهْوَ مُؤمٌِْن، ولَاَ يَسْرُِق ِحينَ 

َّبَةُ مَعْرُوَضةٌ بَعْدُ.“   َبُهَا وَهْوَ مُؤمٌِْن، وَالتوْ يَسْرُِق وَهْوَ مُؤمٌِْن، ولَاَ يَشْربَُ ِحينَ يَشْر

[صحيح البخاري 6810] 
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 المرحلة الثالثة بعد التوبة

العمل الصالح 

 

بـــعد تجـــديـــد اإليـــمان البـــد أن يـــصدقـــه بـــالـــعمل الـــصالـــح. فـــال يســـتطيع أن يـــقول أنـــي آمـــنت 

بــــقلبي وال أحــــتاج أن أعــــمل صــــالــــحا. الــــعمل الــــصالــــح هــــو الــــذي يــــراد بــــه وجــــه اهلل (هلالج لج)، 

ومتبعا لسنة النبي (ملسو هيلع هللا ىلص).   

 

الــــعمل الــــصالــــح يــــزيــــل آثــــار الــــذنــــب. الــــسيئات تــــتبدل إلــــى الــــحسنات عــــلى حســــب الــــذنــــب. 

فــالــذنــوب الــكبيرة تــوبــتها أصــعب مــن الــذنــوب الــصغيرة. مــثال، الــذي كــان مشــركــا ورجــع إلــى 

اإلسالم أجره عظيم. وهذا االستبدال تكون في الدنيا واآلخرة:  

في اآلخرة، الذنوب تتبدل إلى الحسنات في يوم القيامة.  

فــــي هــــذه الــــدنــــيا، الــــذنــــوب تــــتبدل إلــــى الــــحسنات، مــــثال الشــــرك يــــبدل إلــــى الــــتوحــــيد، 

واألعـــمال الـــسيئة كـــالـــتدخـــني، وشـــرب الخـــمر تـــتبدل إلـــى عـــبادات. ويـــتغير الـــشخص 

جذريا إلى األفضل. 
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ملـاذا هـناك يـوم الـقيامـة، مـع أن اهلل عـليٌم بـكل أعـمالـنا فـي الـدنـيا؟ كـي يشهـد الجـميع ”ال إلـه 

إال اهلل“، ونـرى رحـمته، وعـدلـه. حـتى أهـل الـنار سيحـمدون اهلل لـدخـولـهم الـنار، ألنـهم شهـدوا 

رحمته، وعدله معهم.  

ســيعترفــون بــذنــوبــهم، ولــن يــلومــوا إال أنــفسهم، والــصحبة الــسيئة، والــشيطان، ومــن عــبدوهــم 

من دون اهلل.  

 

فاهلل يغفر ملن يتوب، ويؤمن ويعمل صالحا.  

ّابوُنَ.“   ََّ ائِينَ التو اءٌ وَخَيرُْ اْلخَطَّ قال رسَُوُل اللfّٰهِ صلى اللfّٰه عليه وسلم: ”كُُلّ بَني آدَمَ َخطَّ

[سنن ابن ماجه، كتاب 37، حديث 4392] 

(َغفُورًًا): نحن نحتاج املغفرة، ألنها سبب النجاة من النار.  

(رَِّحيماً): ونحتاج الرحمة، ألننا لن ندخل الجنة إال برحمة اهلل (هلالج لج). 

اهلل الرحيم، ألنه ال يعجل عقوبتنا إذا وقعنا في الذنوب.   

—————————————- —————————————- 

31



الآية 71 

 

ملـاذا ذكـر تـعالـى مـرة أخـرى ”الـتوبـة“ لـعباد الـرحـمن؟ الحـظ فـي اآليـة 70، قـال تـعالـى: (َمــن 

ـــــــملَِ  ـــــــمِلَ َعـــــــماَلً َصـــــــالِـــــــحاً)، وفــــــي اآليــــــة 71، قــــــال تــــــعالــــــى: (َوَمـــــــن تَـــــــاَب وعََ تَـــــــاَب وآََمـــــــَن وعََ

َصــالِــحاً)، ولـم يـذكـر (وآََمـــَن) هـنا، ألن عـباد الـرحـمن قـد يـقعون فـي الـذنـوب الـصغيرة ولـكن 

لـــن يـــقعوا فـــي الـــذنـــوب الـــتي تـــنقض إيـــمانـــهم. وإذا وقـــعوا فـــي الـــذنـــوب يـــعلمون أن لـــهم ربٌ 

تواب يغفر ذنوبهم، لذلك يسارعون إلى التوبة ويتبعونها بالعمل الصالح.  

 

حتى مع الذنوب الصغيرة، يتوبون ويتبعون السيئة الحسنة. ومن فعل ذلك قد أكمل توبته.  

مـا الـذي يـدفـعه إلـى الـتوبـة حـتى مـن الـذنـوب الـصغيرة؟ الـخوف مـن عـقاب اهلل (هلالج لج). الـناس 

يســــتهينون بــــالــــذنــــوب الــــصغيرة. ولــــكن الــــنبي (ملسو هيلع هللا ىلص) شــــبّه الــــذنــــوب الــــصغيرة بــــالــــعود، الــــذي 

يجمعه صاحبه عودا عودا حتى يصبح كثيرا ثّم تشعل نار كبيرة.  

وعــلي الــشخص أن يســتحي أن يــذنــب أمــام اهلل (هلالج لج). نــسأل اهلل (هلالج لج) أن يــرزقــنا الــحياء 

منه. والحياء شعبة من شعب اإليمان، فمن ال يستحيي يصنع ما يشاء.  

32



الآية 72

 

 

أي يــجتنبون جــميع املــجالــس املشــتملة عــلى األقــوال املحــرمــة أو األفــعال املحــرمــة. (الـــزُّوَر) 

هــو الــقول والــفعل املحــرم. فــال يســتمعون وال يــفعلون وال يــحضرون املــجالــس املحــرمــة، الــتي 

تكون فيها الكذب، والباطل.  

فـي وجـود قـصص الـقرآن الـتي كـلها حـق، و”حـياتـك أنـت الـحقيقية“ الـتي تـعلمك عـن أفـعال 

اهلل (هلالج لج)،ال حاجة من مشاهدة القصص الخرافية. 

األفــالم تُظهــر املــحبة الــغير الــحقيقية، أو الــرعــب املــبالــغ فــيه. عــندمــا يُــشاهــد الــشخص هــذه 

األفـــالم ويـــرى قـــصص الـــحب والـــغرام فـــيها ويـــنظر إلـــى حـــياتـــه ولـــن يـــلقى مـــثلها يـــخيب ظـــنه 

ويحــزن. أو قــد يــشاهــد الــكثير مــن أفــالم الــرعــب، فــقلبه يــتعود ويــقسو فــال يــؤثــر فــيه الــوعــيد 

والعقاب من نار جهنم التي هي حق.  

عــندمــا يــكون الــشخص مــغموســا فــي الــذنــوب ال يــرى الــحق. لــذلــك نــحن نــسأل اهلل (هلالج لج) أن 

يرينا الحق حقا، والباطل باطال. آمني.  

الناس يخافون من األمراض املعدية ولكن ال يخافون أن يتأثروا بالباطل عند مجالسته؟  
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أنواع الكلام 

(الزُّوَر): هو القول والفعل املحرم. 

(اللَّْغِو): هو الكالم الذي ال خير فيه وال فيه فائدة.  

(الحسن): قول التي تؤجر عليها.  

 

”إذا مّـــروا“ إشـــارة إلـــى أنـــهم ال يـــقصدون حـــضوره وال ســـماعـــه، ولـــكن عـــند املـــصادفـــة الـــتي 

مــن غــير قــصد يــكرمــون أنــفسهم عــنه. والــلغو هــو الــكالم الــذي ال خــير فــيه وال فــيه فــائــدة فــي 

الدنيا وال في اآلخرة.  

ال يــضر أن نتحــدث الــقليل مــن الــلغو، لــتكويــن وتــوثــيق الــعالقــات، ولــكن ال يــزيــد قــدره إال كــما 

يضاف امللح لطعام.  

  :( فكما قال رسول اهلل (ملسو هيلع هللا ىلص)، هناك كالم ليست (بِِاللَّغِوْ

عند اللعب مع األطفال.  

الكالم الذي بني الرجل وزوجته، لتوثيق العالقة.  

التحدث مع األحصنة، وهذا يبني اإلحسان للحيوانات.  

فـــعباد الـــرحـــمن ال يـــبادرون بـــالـــلغو، ولـــكن إذا حـــدث ومـــّروا بـــه، يـــمرون عـــليه (ِكــــرَاًمــــا)، أي: 

نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه فيمرون عليها بال خوض.  
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كيف نُكرم أنفسنا؟ 

عندما نقول خيرا أو نصمت.  

ملــاذا ال يــخوضــون فــي الــلغو؟ ألنــهم يــخافــون اهلل (هلالج لج). أحــيانــا الــلغو قــد يــؤدي إلــى الــباطــل 

واإلكثار منه يسبب قسوة القلب.  

ْيقَُْل خَيرْاً أْوَ لِيَْصمُْت.“   َ قال رسول اللfّٰه (ملسو هيلع هللا ىلص) ”وَمَْن كَانَ يؤُْمُِن بِاللfّٰهَِّ وَالْيوَْم الآِخرِ فل

[صحيح البخاري 6136] 

كلام عباد الرحمن 

 خير

عــندمــا يتحــدث عــباد الــرحــمن يــرجــون ثــواب اهلل (هلالج لج). فــمثال إذا ســألــك أحــدهــم عــن رأيــك ال 

تــبالــغ فــي الــوصــف واإلعــجاب أو حــتى تــرد بــجفاف وقــسوة، بــل اخــتار الــكالم املــؤدب الــلني. 

فـــإنـــهم يـــرجـــون ثـــواب اهلل (هلالج لج) مـــن كـــالمـــهم. فـــال يُـــريـــدون الـــظهور عـــلى اآلخـــريـــن بـــكالمـــهم 

وعلمهم.  

يصمت 

إذا لم يكن عندك كالم حسن تقوله فالزم الصمت. 

—————————————- —————————————- 
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الآية 73

 

عـباد الـرحـمن إذا سـمعوا آيـات الـقرآن مـرات عـديـدة، ال يـقولـون: ”أنـا أعـرف هـذه اآليـة!“ بـل 

يـصغون إلـيها كـأنـهم يـسمعونـها أول مـرة. فـال يـشعرون بـاملـلل مـن الـعلم بـل دائـما يسـتقبلونـه 

). فـقد يـعرفـونـها ولـكن يـعلمون أن تـذكـير  ــهمِْ ـــرُوا ِبـــآيَـــاِت َربّـِ كـأنـه تـذكـير مـن اهلل  (هلالج لج) (ذكُِّ

ربــهم لــهم تــربــية لــهم. أحــيانــا نــظن أنــنا نــعلم ولــكن الــعلم البــد أن يــتبعه عــمل، فــقد ال نــعمل 

بعلمنا لذلك يذكرنا اهلل (هلالج لج) به مرارا وتكرارا، وهذا من تربية اهلل (هلالج لج).  

نــحن قــد نــشعر بــالحــماس عــند تــعلم شــيء جــديــد، ولــكن عــباد الــرحــمن يــفرحــون بــالــتذكــير. 

فإنهم يشتاقون لسماع كالم اهلل (هلالج لج).  

وإنــهم يحــرصــون عــلى االســتماع إلــى مــا هــو مــتكرر كــي يــزيــدوا يــقينا ورفــعة. الــتكرار فــي 

القرآن يكون لحاجتنا للتذكير.  

فــــالــــنبات يــــحتاج أن يُــــسقى دائــــما. فــــال نســــتطيع أن نــــسقيه مــــرة واحــــدة ونــــتركــــه يــــبقا حــــيا 

دائما. كذلك نحن نحتاج إلى التذكير الدائم.  

 

(سورة األنفال 2) 
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الآية 74

 

آخـــر صـــفاتـــهم، هـــو دعـــاءهـــم. وهـــذا الـــدعـــاء ألزواجـــهم وذريـــاتـــهم، كـــأنـــهم يـــسألـــون الـــصالح 

لجميع املجتمع.  

 
(َوالَّـــِذيـــَن يَـــقُوُلـــوَن): ”يــقولــون“ فــعل مــضارع، وهــذا يــبني أنــهم يُــداومــون عــلى هــذا الــدعــاء. 

أحـيانـا الـناس يـنوون بهـذا الـدعـاء فـقط الـزواج والـذريـة الـصالـحة، ولـكن هـذا الـدعـاء يُـصلح 

املجتمع بأكمله.  

 
ـــناَ): مربينا، مصلحنا. أدعية القرآن هي األفضل، وال أفضل من هذه األدعية.   (َربّـَ

 
(َهـــــْب): طلبوا من اهلل الرب أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم، والهبة هي الهدية.  
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(أَزَْواِجنََا): قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات.  

 
: أي عــــندمــــا تــــنظر إلــــيهم تــــشعر بــــالــــسعادة. أي يــــسألــــون اهلل (هلالج لج) أن يــــربــــيهم،  ُقــــــرَّةَ أعَـــــنْيٍُ

ويجعلهم من الصالحني. فرؤية الذرية صالحني ومهتدين يسعد اإلنسان.  

ذكر تعالى األزواج والذرية ك”هبة“ ولم يقل ”رزق“، والرزق يكون أكثر املال.   

والولد الصالح يدعوا ألبيه بعد موته.  

 
تَّقنِيَ إَِمـــــاًمـــــا): عـــباد الـــرحـــمن لـــهم نـــظرة واســـعة وغـــايـــات ســـامـــية. فـــإنـــهم ال  (َواْجـــــعلَْناَ لـــلِمُْ

يـريـدون الـتقوى فـقط ألنـفسهم، بـل يـريـدن أن يـكون إمـام املـتقني. اإلمـامـة فـي الـديـن، درجـة 

عالية بعد األنبياء واملرسلني، وهو لعباد اهلل الصديقني.  

واإلمـامـة فـي اإلسـالم ليسـت كـما يـتخيله الـبعض أن يـكون لـه أتـباع. بـل هـو الـقدوة الـحسنة 

يـــقتدي بـــه الـــناس. فـــيسألـــون اهلل أن يـــصلحهم حـــتى يـــصلوا إلـــى درجـــة يـــقتدي بـــهم املـــتقني 

الذين هم أفضل الخلق. 

—————————————- —————————————- 
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الآية 75

 

يجــــزيــــهم اهلل أعــــلى درجــــات الــــجنان، ولــــكن كــــيف وصــــلوا إلــــى هــــذه الــــدرجــــة؟ بــــما صــــبروا. 

فــصبروا عــندمــا مــشوا عــلى األرض هــونــا، وصــبروا عــند لــقاء الــجاهــلني، وصــبروا عــلى قــيام 

الليل، وصبروا في انفاقهم بعدم االسراف، وصبروا عن الخوض في الباطل.   

فتستقبلهم املالئكة بأفضل استقبال. فال سمعون وال يرون ما يزعجهم في الجنة.  

ال يــوجــد اســتقرار فــي هــذه الــدنــيا، بــل الــدار اآلخــرة هــو مــكان االســتقرار. فــيكون لــهم بــيوت 

جــــميلة، وجــــيراٌن صــــالــــحني، وأزواج مطهــــرة. وحــــياة كــــامــــلة، وال يــــبغون عــــنها حــــوال، فــــيزيــــد 

نعيمهم في كل مرة إلى األبد.  

—————————————- —————————————- 
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الآية 76

 

وهذا أفضل مكان يستقرون ويقيمون فيه.  

وهـذه هـي صـفات عـباد الـرحـمن، الـتي عـلمنا اهلل سـبحانـه وتـعالـى. وعـباد الـرحـمن هـم أفـضل 

الناس في املجتمع.  

—————————————- —————————————- 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الآية 77

 

أصــحاب الــفرقــان يــفرقــون بــني الــحق والــباطــل. لــذلــك يــكونــون فــي عــون اهلل (هلالج لج) وحــفظه مــا 

داموا يدعونه، ويتعلقون به، فوعدهم برحمته الخاصة.   

فلن نستطيع أن نواصل الحياة بدون اهلل (هلالج لج). ومن ترك سؤال اهلل تركه اهلل (هلالج لج).  

فــالــذيــن يــظنون أنــهم قــادريــن عــلى الــعيش بــدون اهلل (هلالج لج) وســؤالــه، ويــشعرون بــاالســتغناء 

منه سيُالزمهم العذاب (لزِاًَما).  

عباد الرحمن دائمي التعلق والفقرإلى ربهم.  

عـباد الـرحـمن لـم يـصلوا إلـى هـذه الـدرجـة إال بـسؤال اهلل (هلالج لج)، فـعلينا أن نـدعـوا ونـطلب مـن 

اهلل أن يهب لنا هذه الصفات، وأن يرفعنا إلى هذه الدرجات.  

فال نستطيع حتي أن نتنفس بدون اهلل (هلالج لج). فنحن تحت رحمته في جميع أوقاتنا.  

—————————————- —————————————- 
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