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 كلمة للشيخ مع وقفات من سورة فاطر
 

ا افتمِتحت حبمد هلل الذي هو فاطرم السهموات واألرض،  -سورة فاطر-هذه السورة  يت "سورة فاطر": ألّنه ُسم
دم ﴿ َمح

وََٰتِ ّلِلِِه فَاِطِر  ٱۡلح نعم؛ له اۡلمد كلهه ملء السهموات وملء األرض وملء ما بينهما، له ، [1]فاطر: ﴾ٱلسهمََٰ
بتِدئ خللقهما، ال على مثاٍل سبق، هو 

م
مبتِدئم هو امل

اۡلمد كلهه، هو فاطر السهموات واألرض، يعين هو امل
ا فاطر السهموات واألرض، بديع السهموات واألرض، يعين ممبتدع، مبتدعمه -تعاىل-ممبدعمهمما، فلهذا اُسه 

 وممبتِدئها، ممبتِدئ هلذا العامل، هو خالقه ال خالق غريه، وال ربه سواه.
دم ﴿ َمح

ِت ّلِلِِه فَاِطِر  ٱۡلح وََٰ ضِ ٱلسهمََٰ َرح وهو ربه السهموات واألرض، وربه العرش العظيم، وربه كله شيء، ، ﴾َوٱألح
جاعل املالئكة رمسمالً، املالئكة، ِمن أصول اإلميان: اإلميان ابملالئكة، َمن املالئكة؟ عاملٌ ِمن عامل الغيب، وهم 

َ ، خيار كلههم، كله املالئكة عباٌد ممكرمون، عباد ممكرمون ال يسبقونه ابلقول، وهم أبمره يعملون َلمم َما َبۡيح
﴿يَ عح

َفعموَن ِإاله ِلَمِن 
َفهممح َواَل َيشح

ِديِهمح َوَما َخلح َتَضىَٰ أَيح َيِتهِ  ٱرح ِفقمونَ  ۦَوهمم مِهنح َخشح  .[٢٨]األنبياء:  ﴾٢٨ممشح
م آهلة، أو أّنم بنات هللا، أو ولد  م عباد، ليسوا كما يقول املشركون أّنه املالئكة جيب اإلميان بوجودهم، وأّنه

، بل هم عباد ممكرمون، ممطيعون هلل، دائمون دائبون يف عبادة هللا، يسبهحون الليل والنهار ال يفرتون، هذا هللا
 شأن مالئكة هللا.

مَوَفقم ِمن البشر هو َمن يقتدي بعباد هللا الصهاۡلۡي، ابملالئكة الكرام، ابملالئكة الكرام، وهلذا هللا يذكرهم 
وامل

ا؟ قالوا وكيف َتصفُّ عباد على االقتداء هبمممثنًيا عليهم وحاَّثًه لل ، )أال َتَصفُّون كما َتصفُّ املالئكة عند رهبه
 أو كما قال صلهى هللا عليه وسله م.املالئكة عند رهبا؟ قال: يمِتمون الصهف األول فاألول، ويرتاصون يف الصهف( 

م مالئكة الوحي ينزل ابلوحي على الرهسل؛ جاعل املالئكة رمسمالً، املالئكة رمسل يرسلهم هللا فيما يشاء، فمنه
كجربيل، ومنهم، ومنهم، ومنهم مالئكة موكهلون أبمور هذا العامل، هناك مالئكة املوت، وهناك َمَلك األرحام، 

كممح وهناك امللك املوَكهلم ابلسهحاب والقطر، ومالئكة ممسخهرون واملالئكة اۡلفظة، اۡلَفظة:  ﴿َوِإنه َعَليح
َلممونَ   اٗ  ِكرَام*ۡلَََِٰفِظۡيَ 

ِتِبَۡي*يَ عح َعلمونَ  َما كََٰ َيِمۡيِ ﴿َعِن  ،[1٢-10]االنفطار: ﴾تَ فح َمالِ َوَعِن  ٱلح ِفظم  *مهاٗ  َقِعيد ٱلشِه
 يَ لح

لٍ  ِمن هِ  ِإاله  قَ وح  .[1٨-17]ق: ﴾ٗ  َعِتيد َرِقيبٌ  َلَديح
ِ  مِهن   ٗ  ممَعقِهبََٰت ۥ﴿َلهم مالئكة موكهلون حبفظ العبد مما يريده بسوء،  هِ  َبۡيح ِفِهۦ َوِمنح  َيَديح َفظمونَهم  َخلح

ِر  ۥََيح ِه ِمنح أَمح  ﴾ٱّلِله
 [11]الرعد:

دبرات اليت تدبر أمورًا أو بعض أمور العامل أبمر 
م
دبرات منهم امل

م
وهم أنواع وأصناف، وكلههم ممطيعون هلل، وهم امل
وََٰتِ ٱلسه ﴿ِإن كملُّ َمن يف هللا ومبشيئته وابقداره سبحانه، فهم عبيد هلل،  ضِ وَ  مََٰ َرح ََٰنِ ِإالهٓ َءاِت  ٱألح د ٱلرهحح  ا﴾ٗ  َعبح

 ، كل َمن يف السماوات واألرض كلههم عبيد هلل.[93]مرمي: 
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طيعۡي اخلاضعۡي اختيارًا هلل، وهم عباد الرحن، 
م
ََٰنِ ﴿َوِعَبادم لكن العبوديهة الشرف: هي عبودية امل  ٱلهِذينَ  ٱلرهحح

شموَن َعَلى 
ضِ مَيح َرح ن ٱألح ََِٰهلمونَ  َخاطَبَ هممم  َوِإَذا اٗ  َهوح

 .[63]الفرقان:  ا﴾ٗ  قَالمواْ َسلََٰم ٱلح
هؤالء العباد، وإال فكله النهاس عباد هللا؛ املسلم والكافر كلههم عباد، لكن الكفهار عباد هلل ابلقهر واالضطرار  

اد، والقصد، والرغبة، واۡلب هلل سبحانه ال ابالختيار، أمها املؤمنون: فهم عباد هلل ابالختيار، واالفتقار، واالنقي
 وتعاىل.

ِٓئَكةِ ﴿َجاِعِل  َملََٰ ِنَحة ٱلح ، سبحان هللا هلم أجنحة، كيف هذه األجنحة؟ ال ندري، [1]فاطر: ﴾ٗ  رمسماًل أمْوِلٓ َأجح
هلم أجنحة مثىن، منهم َمن يكون له جناحان، ومنهم َمن يكون له أكثر، مثىن وثمالث ورمابع، أربع، ومنهم 

 يزيد يف اخللق ما يشاء.
على هيئته أو على ِخلقته، له ِستمئة  -صلهى هللا عليه وسلهم-وجاء يف اۡلديث الصحيح أنه جربيل رآه النهيب 

 جناح، لكن ال نتصور كمنه هذه اخلِلقة، ال نتصوهر، لكن نؤمن خبرب هللا وخرب رسوله عليه الصهالة والسهالم.
﴿َوَلوح تَ َرىَٰٓ ِإِذ افهم وصفاهتم وهلم، هلم أيدي، نعم هلم أيدي، أيدي أين؟ فاملالئكة ِمن عامل الغيب، وأصن

تِ يف َغَمرََِٰت  ٱلظهَِٰلممونَ  َموح ِٓئَكةم وَ  ٱلح َملََٰ
﴾ ٱلح ِديِهمح [، ابسطو أيديهم...، ابسطو أيديهم، 93]األنعام: اَبِسطمٓوْا أَيح

رِجمٓواْ أَنفمَسكمممُۖ 
مَ ﴿َأخح يَ وح َن َعَذاَب  ٱلح َزوح ح مونِ ُتم

َ  ٱّلِلهِ مبَا كمنتممح تَ قمولموَن َعَلى  ٱهلح
َقهِ َغريح

ربموَن﴾ ۦوَكمنتممح َعنح َءايََِٰتهِ  ٱۡلح
َتكح  َتسح

 [، ولو ترى إذ الظاملون، ولو ترى، آية أخرى، املقصود: أنه املالئكة موكهلون أبعمال.93]األنعام:
ِٓئَكةِ ﴿َجاِعِل  َملََٰ ِنَحة ٱلح ىَنَٰ َوث ملَََٰث َورمبَََٰعَۚ يَزِيدم يف مه  ٗ  رمسماًل أمْوِلٓ َأجح

قِ ثح َلح ء ٱّلِلهَ َما َيَشٓاءمَۚ ِإنه  ٱخلح  ٗ  َعَلىَٰ كملِه َشيح
 [.1]فاطر: ﴾1ٗ  َقِدير

َتِح اآلية الثانية:  َة ٱّلِلهم ﴿مها يَ فح
ِسكَ  َفاَل  ٗ  لِلنهاِس ِمن رهحح ِسلَ  َفاَل  ميمحِسكح  َوَما هَلَاُۖ  مممح ِدهِ  َلهمۥ ممرح  [٢]فاطر:  ﴾ ۦَِۚمن  بَ عح

لك وهو على كل شيء قدير.
م
 فاألمر كله هلل، وبيده امل

عطي املانع، ما يصيب العباد: 
م
َك فهو امل َك خِبَريح  َلهمۥٓ  َكاِشفَ   َفاَل  ٗ  ِبضمره  ٱّلِلهم ﴿َوِإن مَيحَسسح  َوِإن يمرِدح

 َفاَل  ٗ  ِإاله همَوُۖ
ِلِهۦَۚ رَآده   .[107]يونس:  َمن َيَشٓاءم﴾ ۦيمِصيبم ِبهِ  لَِفضح

َتِح وهو يقول:  َة ٱّلِلهم ﴿مها يَ فح
ِسكَ  َفاَل  ٗ  لِلنهاِس ِمن رهحح فإذا أرادك هللا بنعمٍة وخري: فال أحد يستطيع ، ﴾هَلَاُۖ  مممح

 أن يردهها أو ميمسكها أو مينعها.
ِسلَ  َفاَل  ميمحِسكح  َوَما﴿ كما منعه هللا عن العبد أو عن العباد، ما منعه هللا: فال يستطيع أحد أن أيِت ،  ﴾َلهمۥ ممرح

)واعلْم أنه األمهَة لو اجتمعوا على أن ينفعوَك بشيٍء : -صلى هللا عليه وسل م-به، ولعلهه يمفسر هذه اآلية قولمه 
 يضروَك إاله بشيٍء قد كتبه هللام مل ينفعوَك إاله بشيٍء قد كتبهم هللام لَك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيٍء مل

 عليَك(.
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َتِح وهذه اآلية معناها هو ما حتفظونه وتقولونه يف صالتكم: "ال مانع ملا أعطى"، هذا هو معىن:   ٱّلِلهم ﴿مها يَ فح
َة
ِسكَ  َفاَل  ٗ  لِلنهاِس ِمن رهحح ِسلَ  َفاَل  ميمحِسكح  َوَما﴿ال مانع ملا أعطى، وال ممعطي ملا منع، : ﴾هَلَاُۖ  مممح ِمن   َلهمۥ ممرح

ِدهِ   ما ميمسكه هللا ومينع حصوله للعبد: خالص.  ﴾ ۦَۚبَ عح
وهذا تتأملوه يف أنفسكم ويف تصرفاتكم، يريد اإلنسان الشهيء وَيرص عليه، ويبذل له كله األسباب وال يصل 

يص وال يردُّه كراهيتمَك، إليه؛ ألنهه مل يمكتب له، فما عنده ال جيرُّه حرص حريص، إنه رزق هللا ال جيرُّه حرص حر 
نيا  ما يفتح هللا للناسِ من رحة فال ممسك هلا، لكن على العبد أن يسأل ربهه، اسأل ادعوا ربهك خري الده
واآلخرة، اسأله الرزق الواسع والرهزق اۡلالل، واسأله الذهريهة، واسأله املطالب األعلى، اسأله صالح قلبك 

نيا واآلخرة، وصالح ذمريهتك، اسأله املطالب العا ﴿مهن َكاَن لية، اسأله النهة والنجاة ِمن النار، اسأله خري الده
َيايمرِيدم ثَ َواَب  ن ح َياثَ َوابم  ٱّلِلهِ َفِعنَد  ٱلدُّ ن ح ِٓخَرةَِۚ وَ  ٱلدُّ  [134]النساء:  ﴾ٱألح

رب تعاىل عن املؤمنۡي املَوفهقۡي يف دعائهم:  َياَءاتَِنا يف  َمن يَ قمولم َرب هَنآ  ٱلنهاسِ  َفِمنَ ﴿وُيم ن ح ِٓخَرةِ يف  ۥَوَما لَهم  ٱلدُّ ِمنح  ٱألح
نيا ومطالبه وتوجهاته وحيله كلهها للدنيا.[٢00]البقرة: ﴾ ٗ  َخلََٰق  ، هذا صنف ِمن الناس مههه يف الده

همم مهن يَ قمولم َرب هَنٓا َءاتَِنا يف 
َيا﴿َوِمن ح ن ح ِٓخَرةِ  َويف  ٗ  َحَسَنة ٱلدُّ : [٢01]البقرة:  ﴾٢01ٱلنهارِ  َذابَ عَ  َوِقَنا ٗ  َحَسَنة ٱألح

 يدعو به. -صلهى هللا عليه وسله م-وهذا دعاء جامع، كثرياً ما كان النهيب 
نيا، آتنا يف الدهنيا حسنة؛ ماالً حالالً، زوجة صاۡلة،  )ربنا آتنا يف الدهنيا حسنة(: شامل لكله خري يف الدهين والده

 ذرية صاۡلة، علًما انفًعا.
﴿َفَمن )ويف اآلخرة حسنة(: وأعظم ذلك النهة وما فيها ِمن النعيم، )وقنا عذاب النار(؛ وهبذا تتم النعمة، 

زَِح َعِن  ِخَل  ٱلنهارِ زمحح َنهةَ َوأمدح ﴾ ٱلح كم من الفائزين، اللهم 1٨5]آل عمران: فَ َقدح فَاَزه [. نسأل هللا أن جيعلنا وإّيه
 صله وسلم على نبينا.

 


