
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ا }يقول اهلل تعاىل   ها لُِّف اهللهُ ناْفًسا إَِله ُوْسعا العقدي: هل يكلف  اختلف العلامء يف تفسريها من اجلانب    {َلا ُيكا

وكلنا من عوام -اهلل عباده بام َل يستطيعون او بام َل تسعه طاقة عباده؟! والذي هيمنا اليوم نحن كمسلمني  

 اجلانب العميل هلذه اآلية اجلليلة.  -املسلمني

ا } ها لُِّف اهللهُ ناْفًسا إَِله ُوْسعا هو وسعه؟ ألّن البعض  بام يتحدد هذا الِوسُع؟ وكيف ياعرف الواحد منا ما {َلا ُيكا

اليوم   األمة  عجز  أسباب  أحد  هذا  ولعل  ملستطاعه  حدا  ]فيضع  ويرغب  حيب  بام  او  باهلوى  وسعه  حيدد 

وسلبيتها وقعودها عن احلاق يف ركب احلضارة[ هذا الوسع املظنون املحدد له ما حيبه وهيواه ويشتهيه َل ما  

 يستطيعه حقا لألسف!! 

ا}ك املوىل سبحانه  والقرآن يفرسه القرآن فلم يرت ها لُِّف اهللهُ ناْفًسا إَِله ُوْسعا عامة دون تبيان بل وضحها    {َلا ُيكا

ا }بقوله   ا آتااها لُِّف اهللهُ ناْفًسا إَِله ما  {َلا ُيكا

فمن آتاه اهلل القدرة عىل التعلم مثال مل يقبل اهلل منه اجلهل أو أن يقعد عن التعلم واملعرفة أو أن يضع حدًا  

ومعرفته طاملا يف إمكانه أن يتعلم أكثر وأكثر، واهلل سيسأله أين أهدرت الطاقة التي مننت هبا عليك   لعلمه

 وهي القدرة عىل العلم والتعلم واَلستيعاب... 

ومن أعطاه اهلل املاليني مل يقبل اهلل منه أن ينفق املالليم مما أعطاه اهلل بدعوى أن هذه استطاعته ومقدرته فيام 

للفق اهلل  يقدمه  به  خيدع  لن  لكنه  البرش  به  خيدع  الغني  هذا  لعل  الكالم  وهذا  مساعدة  من  واملحتاجني  راء 

تعاىل الذي سيسأله عن ))ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه(( فاهلل َل يكلف نفسًا  إَل ما آتاها فقد آتاك اهلل  

 الفارغة يف حتديد املستطاع... فوق ما تستطيع انفاقه، وهنا تأيت اآلية لتنسف التشهي واهلوى والدعاوى 

قاتنا   أو  ونحن  واللحظات  األنفاس  عىل  أنفسهم  حياسبون  وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممد  أصحاب  كان  لقد 

شأنه                                                     من  ويعيل  ديننا  خيدم  بنحو  نستخدمها  فلم  مهدورة  وطاقاتنا  فائدة  بال                                                                                              تضيع 

 بل لألسف الطاقات واإلمكانات إن وجدت ترصف وتوظف ملصالح شخصية أو أرسية ضيقة ليعتاش  

 



 

 

 

هو أو عدد حمدد من أرسته وأهله!! وما اقبحها من حياة أن يعيش املسلم لنفسه وخاصته َل لدينه وعقيدته  

 رامة أمته...  وك

نومه   وقت  وفؤاده  وقلبه  نفسه  عليه  متتلك  التي  الفكرة  وماهي  يغفو  ماذا  عىل  منا  واحد  كل  ولينظر 

وباملقابل مكانته  قلبه  اهلل يف  ومكانة  نفسه  بحقيقة  منا  واحد  يعرف كل  بأن  كفيل  واجلواب  واستيقاظه؟؟ 

 عند اهلل !!  

اهلل   غرس  من  لتكون  ودينك  أمتك  هم  عىل  تنام  كانت   فهل  ولو  امكاناهتم  ضمن  اهلل  إىل  يدعون  الذين 

تِهِ بسيطة )) ْستاْعِمُلُهْم يِف طااعا يا ْرًسا  يِن غا ا الدِّ ذا ْغِرُس يِف ها يا اُل اهللهُ  زا يا ((أم تصحو عىل هم  الدنيا وحتصيل َل 

 ائه متاعها إذا ))من أصبح ومهه الدنيا، فليس من اهلل يف يشء((  ليس من أولياء اهلل وَل من احب

أم هل تنام وتصحو ]وعليك أن تسأل نفسك هذا السؤال بجد فاألمر جد وليس باهلزل أو املزاح فاملوقف  

أاْن   اهلل عليه وسلم))ُيوِشُك  النبي صىل  ُروي عن  ما  فيك  يتحقق  اهلل[ وأنت مسلم عادي  عسري بني يدي 

ِم إَِله  ْسالا ى ِمنا اإْلِ ْبقا اٌن َلا يا ما ىلا النهاِس زا ْأيِتا عا ِهيا  يا ٌة وا اِمرا اِجُدُهْم عا سا ْسُمُه ما ى ِمنا اْلُقْرآِن إَِله را ْبقا َلا يا  اْسُمُه وا

فِيِهْم تاُعو ُْرُج اْلِفْتناُة وا  ِمْن ِعنِْدِهْم َتا
ِ
ء اما ْتا أاِديِم السه ْن حتا ُّ ما ُؤُهْم َشا ى ُعلااما اٌب ِمنا اهْلُدا را  ُد((   خا

ألنه ولد جغرافيا يف بلد مسلم واسمه حممد أو عبد اهلل أو أمحد، اما  َل يبقى من اإلسالم إَل اسمه هو مسلم  

 يف اَلمتثال ألمر اهلل فهو متفلت من األوامر مرتكب للمحرمات ولكنه يقول بلسانه أنا مسلم 

وَل يبقى من القرآن إَل رسمه أصوات  مجيلة وأحلان عذبة يتمتع هبا ونمتع هبا أسامعنا لكن القلوب َلهية  

وناْشٌؤ ياتخِذونا القرآنا  بعيدة عن التفكر والتدبر وهذا آخر الزمن الذي قال فيه الرسول الكريم )) واَلذهان 

هْم ِليُغنيهم، وإن كان أقلهم فقها دا  ((. مازاِمريا ، ُيقِدُمونا أحا

 مساجدهم عامرة باألجساد فقط أما األرواح فهي ترسح يف الدنيا والقلوب متنافرة  

ر رحم  من  اَل  هلم  والعلامء  ويزينون  حيبون  بام  هلم  يفتون  السالطني  أبواب  عىل  منبطحني  أصبحوا  يب 

 باطلهم... 

فأين دورك أهيا املؤمن فأنت أعىل من أن تكون انسانا طبيعيًا أنت من دعاة احلق وممن يعملون لدعوة احلق 

 فال بد أن يكون لك هٌم ورسالة وكلمة ممتدة من هّم حممد ورسالته وكلمته 

 



 

 

 

ْعِدُلونا }ذا قرأ  كان قتادة إ بِِه يا ُْدونا بِاحْلاقِّ وا ٌة هيا ْقناا ُأمه لا مِمهْن خا يقول بلغنا عن نبينا صىل اهلل عليه وسلم هذه {وا

ْوِم }لكم]وممن خلقنا من أَشاف الدنيا واآلخرة[ هذه لكم وقد أعطي القوم بني أيديكم مثلها ويتلو   ِمْن قا وا

ُْدونا بِاحْلاقِّ  ٌة هيا ى ُأمه ْعِدُلونا ُموسا بِِه يا  {وا

فعليك أن ترفع نفسك مما وضعتها فيه وان تبعث فيها مهة املؤمن لتكون أهال حلمل األمانة التي أمتنك اهلل  

 عليها  

 قد رشحوك ألمر لو فطنت له...فاربأ بنفسك أن ترعى مع اهلمل                                 

يف كيان اَلنسان أعاد ترتيب صياغة مهومه وأولوياته كام حرك فيك دافع اَليامن احلقيقي الذي إذا رسى  

 لوح احلديد الذي إذا تعرض لتيار كهربائي أعاد ترتيب جزئياته 

فالفاروق عمر قبل اإلسالم كان يعبد الصنم من متر فاذا جاع أكله وإذا تذكر فعلته ضحك عىل نفسه فلام 

ذي ما شهدت البرشية حاكام عادَل مثله، عاش حرك فيه اإلسالم باعث اَليامن أصبح فاروق اإلسالم ال 

 اإلسالم ولإلسالم ومل يعش ألسامء وَل لرسوم... 

فيقول  هلل((  قانتا  وحده  أمة  كان  معاذا  اهلل  ))رحم  يقول  جبل  بن  معاذ  ذكر  إذا  مسعود  بن  اهلل  عبد  كان 

 أصحابه يا أبا عبد الرمحن هذا إبراهيم عليه الصالة والسالم؟! 

نش كنا  هلم  يعلم فيقول  ))الذي  قال  أمة  الرجل  يكون  وكيف  الرمحن  عبد  أبا  يا  فقالوا  بإبراهيم.  معاذا  به 

 الناس اخلري يكون أمة وحده((  

من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان آخر يوميه َشًا فهو ملعون ومن مل يكن يف زيادة فهو يف نقصان ومن  

 كان يف نقصان فاملوت خري له.    

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 


