
)٢سورة الرحمان (  
 سنبدأ في ھذه السلسلة بتدبر سورة الرحمان

 والرحمان من أسماء هللا الحسنى

واألساسیة إلي جانب هللا والرب . واألصل بھم كلھم هللا   
وإلیھ ترجع كل األسماء.واسم هللا یبین لنا األلوھیھ 

 والتعلق ،وأفعال العباد ،فھم یؤلھون هللا ویعبدونھ،واالسم
معاني الربوبیة،أي ما أفعال هللا   الثاني الرب والتي بھا

للخلق من الرزق والخلق،مثل الرزاق الخالق 
الھادي.واسم الرحمان ھي العالقة بین الرب 

والمربوبین،والخالق والمخلوقین،و الرحمان وھي على 
صیغة فعالن،والفعل رحم بمعنى الرحمة والشفقة، 

رحیم والفرق بینھما أن واشتقت منھا اسم الرحمان وال
صفة امتالء،ممتلي   رحمان على وزن فعالن وھي

بصفة الرحمة،مثل غضبان تختلف عن غاضب فغضبان 
 ممتلي غضب .

 

عكس الرحیم  والرحمان لجمیع الخلق بدون فعل منھم-٢
 َوَكاَن بِاْلُمْؤِمنِینَ مقیدة بفعل العبد، كما جاء في اآلیات (

الرحمة الخاصة   موالرحی . )١(﴾ ٤٣َرِحیًما ﴿
(إِذَا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَھُ وَ  للمؤمنین،وكذلك 

،و(لَْوَال تَْستَْغِفُروَن )٢() ٢٠٤َوأَنِصتُوا لَعَلَّكُْم تُْرَحُموَن (
َ لَعَلَّكُْم تُْرَحُموَن ( َّR٣() ا٤٦ا(. 

 ما نزال في تعریف اسم هللا الرحمان:



لذلك قال العلماء الرحمان رحمتھ الواسعة التي -١
المخلوقات،والرحیم رحمتھ الواصلة   وسعت كل

للمؤمنین،الرحمان ھي الرحمة الواسعة وبدون طلب من 
 الخلق،أما الرحیم بطلب وفعل.

والرحمان ممتلي بالرحمة،وهللا أرحم من األم بولدھا -٢
ومن نفسك لنفسك،وھو أرحم من كل راحم،ورحمتھ 

تمأل السماوات واألرض،وكل شيء في ھذا الكون من 
 آثار رحمة هللا الواسعة.

 

الرحمان على العرش استوى،والعرش ھو سقف -٣
الخلوقات وأعظمھا،وهللا استوى علي أوسع المخلوقات 
بأوسع الصفات،لذلك هللا لما یرحم المخلوقات یرحمھا 

ْيٍء َربَّنَا َوِسْعَت كُلَّ شَ كلھا.وسعت رحمتھ كل شيء (
ْحَمةً َوِعْلًما   )٤() ٧( رَّ

صفة الرحمة o كاملة وال نقص فیھا بأي وجھ من -٤
الوجوه ،فھي صفة كمال.ولیست عن عجز أو 

ضعف،األم ترحم عن عجز ابنھا إن أخطأ بحقھا. وهللا 
رحمان قبل أن یكون ھناك مرحومین.مثال أنا أرحم لما 

 أرى المسكین ،أما هللا فقبل الخلق. 
تمجید وتعظیم هللا باسمھ الرحمان   السورة بدایة

ْحَمـُن ﴿  ﴾ َعلََّم اْلقُْرآَن ١(الرَّ
 



ْكَراِم   ثم في نھایتھا (تَبَاَرَك اْسُم َربَِّك ِذي اْلَجَالِل َواْإلِ
وجاءت مرتین ذو الجالل واإلكرام،لذلك العلماء ﴾٧٨﴿

یقولون سورة الرحمان تدور حول ذو الجالل 
ذو الجالل واإلكرام.والرحمان مع  واإلكرام.فالرحمان

رحمتھ الواسعة التي وسعت كل حي فھو ذو الجالل 
واإلكرام.ذو الجالل للمسيء،كي ال یتمادى في 

إساءتھ.ویتھاون فیبین لھ الخطأ مع رحمتھ 
إنَّ  .(الواسعة،واإلكرام للمحسنین.فیطمع في إحسانھ

 ََّRأَتْقَاكُْم ۚ إِنَّ ا ِ َّRَعِلیٌم َخبِیٌر أَْكَرَمكُْم ِعندَ ا 
)٥()الحجرات ١٣(  

ْكِرٍم ( ( ُ فََما لَھُ ِمن مُّ َّR٦() ١٨َوَمن یُِھِن ا(  
ْحَسان(  ْحَساِن إِالَّ اْإلِ ﴾ الرحمان٦٠﴿َھْل َجَزاُء اْإلِ  

 وذو الجالل بأن نجلي هللا.

وسورة الرحمان جاءت بعد سورة القمر بترتیب 
 وبمقارنة بین سورة القمر والرحمان نجد : المصحف،

محور السورة: سورة القمر تعرف على هللا (من  -١
خالل النقم وعذابھ لألمم السابقة. والرحمان تعرفي على 

  هللا، من خالل النعم واآلالء.
 

َولَقَْد یَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللِذّْكِر في القمر تردد ذكر اآلیة (-٢
دَِّكٍر (فََھْل ِمن  ،و في الرحمان جاء ذكر القرآن )٢٢مُّ

ْحَمـُن ﴿مرة واحدة ( ( ﴾ َخلََق ٢﴾ َعلََّم اْلقُْرآَن ﴿١الرَّ



نَساَن ﴿ ﴾فالواجب ھو أن أتعلم ھذا القرآن ٣ اْإلِ
أنھ تعالى   القمر،وفي الرحمان من رحمتھ الواسعة  في

 علم القرآن قبل خلق اإلنسان.

بَِت السَّاَعةُ َوانَشقَّ اْلقََمُر اْقتَرَ سورة القمر بدأت ب( -٣
) معجزة انشقاق القمر،معجزة بصریة،والرحمان ﴾١﴿

بدأت بالقرآن ھو إعجاز بمعنى أن ال أحد یستطیع أن 
نُس َواْلِجنُّ َعلَٰى  یأتي بمثل كالم هللا.( قُل لَّئِِن اْجتََمعَِت اْإلِ

ذَا اْلقُْرآِن َال یَأْتُونَ  بِِمثِْلِھ َولَْو َكاَن  أَن یَأْتُوا بِِمثِْل َھٰ
  )٧( )٨٨بَْعُضُھْم ِلبَْعٍض َظِھیًرا (

﴾ ٥٤إِنَّ اْلُمتَِّقیَن فِي َجنَّاٍت َونََھٍر ﴿آخر سورة القمر (-٤
ْقتَِدٍر ﴿ .إذا أكملنا سورة  ﴾٥٥فِي َمْقعَِد ِصْدٍق ِعندَ َمِلیٍك مُّ

ْقتَِدٍر ﴿(  القمر بعد ْحمَ بعدھا  )٥٥ِعندَ َمِلیٍك مُّ ﴾ ١ـُن ﴿(الرَّ
.فملیك یملك الرحمة ومقتدر یقدر على الرحمة،وھو 

الرحمان الذي یملك الرحمة،وال یملكھا ویقدر علیھا إال 
احتمال ھناك ملیك   الملیك المقتدر،احتمال ھناك ملیك

مقتدر ولكن ال یرحم،فال یملك الرحمة إال الملیك 
ومن الذي أدخل المتقین في جنات ونھر ؟   وكذلك.المقتدر

 الرحمن،والطریق للتقوى بتعلم القرآن.

نعم هللا الظاھرة: ١٣-١وسنبدأ في تدبر اآلیات من   

ْحَمـُن ﴿  :تستھل السورة وتبدأ ﴾ ١الرَّ



باسم هللا الرحمان،وھو على وزن فعالن،أي ذو الرحمة 
ْحَمةً التي ال حدود لھا (  الواسعة َربَّنَا َوِسْعَت كُلَّ َشْيٍء رَّ
 ر )غاف٧( َوِعْلًما 

كل شيء وصلھ علم هللا وصلت لھ رحمتھ،حتى لو ھذا 
المخلوق في باطن األرض تصلھ رحمة هللا 

 الواسعة،وھي رحمة عامة مطلقة ودائمة.

 oرحمة،أنزل فقط واحدة  ١٠٠رحمتھ سبقت غضبھ،و
لألرض،وبھا تتراحم المخلوقات،حتى السباع ترحم بھا 

ة ألھوال ذاك رحمة ادخرھا هللا لیوم القیام  ٩٩أبنائھا.و
الیوم.حتى أھل الجنة یدخلونھا برحمة هللا. فنحن تحت 

 oرحمتھ ونرید رحمة هللا.واسم الرحمان خاص با
فقط،وال یطلق على أحد.عكس االرحیم نستطیع إطالقھا 

على األشخاص.ومن أحب األسماء إلى هللا عبد 
 هللا،وعبد الرحمان.

َعلََّم اسعة أنھ (وهللا المقدم المؤخر یبین أعظم رحماتھ الو
َعلََّم اْلقُْرآَن وبعدھا خلق اإلنسان.وھنا ذكر (﴾ ٢اْلقُْرآَن ﴿

قبل خلق اإلنسان،ألنھ ولد والمنھج جاھز ،ألن  ﴾ ٢﴿
شقاء  بدونھ سیفسد االنسان في األرض،وتكون حیاتھ 

ِھ الَّذي أَنَزَل بدایتھا ( وتعب.،وسورة الكھف  لَحمدُ ِللـَّ
والكتاب ھو  ﴾١َولَم یَجعَل لَھُ ِعَوًجا ﴿ َعلى َعبِدِه الِكتابَ 

كل القرآن،والقرآن من القراءة ،ونزل منجم قرآنا.الكھف 
عصمة من الفتن وأحتاج منھج لیعصمني من 



ِلَك اْلِكتَاُب َال َرْیَب ۛ الفتن.كتاب وقیم..وفي سورة البقرة  (ذَٰ
﴾ ٢ْرآَن ﴿َعلََّم اْلقُ  ألنھ منھج (و)٢فِیِھ ۛ ھُدًى ِلّْلُمتَِّقیَن (

،علم هللا القرآن .الشدة جعلت الفعل فعل متعدي
متعدي،أي هللا وضع علم القرآن في 

أي القرآن یحتاج لتعلیم،وبذل َعلََّم) اإلنسان،علمھ.و(
جھد،وأكبر رحمات هللا تعلیم القرآن،وعلم كذلك ھو 
تیسیر تعلمھ تالوة تدبرا حفظا ،وھذا من أفعال هللا أنھ 

ألنھ األول اآلخر الظاھر  ھو الذي علم القرآن
الباطن،األول ال معلم وال مدرس وال كتاب قبلھ،وال 
منھج فھو األول،واآلخر أن یطبق علیك ویدخلك 
الجنة،ویتم النعمة،كثیر تعلموا ولكن لم یكملوا للنھایة 

خلقھ كان القرآن، مثل  لیحصلوا على ثماره،وثماره أن 
رآن ،كیف؟ الرسول صلى هللا علیھ وسلم كان خلقھ الق

افعل افعل،وال تفعل وال تغضب،یخبرنا عن الجنة 
 وألرتاح ،وأخاف من النار،وأتفاعل مع كل أوامره.

   ﴾ ٢َعلََّم اْلقُْرآَن ﴿( ما نزال في اآلیة (

وعلم القرآن من شاء من عباده،والمشیئة مرتبطھ بالعلم 
دَِّكٍر (َولَقَْد یَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللِذّْكِر فََھْل والحكمة  ِمن مُّ

فإذا كانت لدیك اإلرادة سیعلمك هللا،وییسر  )٩( )٢٢(
 لك،ولكن یحتاج منا 

لإلصرار والھمة،وهللا یعاملنا بما في قلوبنا ولیس ما 
 نقول.وماذا یعلمھم الرحمان؟



یوفقھم للعمل بما جاء  -٣   معانیھ -٢      ألفاظھ -١
 بھ.

وأرحم من وذلك بطلب رحمة هللا وال أرجو إال رحمتھ،
تحتي لیرحمني.وبذل الجھد للعمل،(خیركم من تعلم 

 القرآن وعلمھ) وھذا من آثار العمل.

الرحمان علم القرآن تظھر أعظم رحمات هللا 
الرحمان،لما أتعلم   بتعلیمھ،وإذا عكسنا علم القرآن

 ٫القرآن یجب أن تكون لدي رحمة كبیرة،ومعلم القرآن 
 یجب أن تكون لدیھ رحمة واسعة.

لم یذكر العظیم أو الرب علم القرآن،وإنما و
الرحمان،وھذا دلیل أن تعلیم القرآن یحتاج للرحمة،وفي 

قصة موسى علیھ السالم مع الخضر ،حین أمر هللا 
موسى لذھب للخضر لیعلمھ ذكر عن الخضر أنھ 

ْن ِعنِدنَا َوَعلَّْمنَ  ْن ِعبَاِدنَا آتَْینَاهُ َرْحَمةً ِمّ اهُ (فََوَجدَا َعْبدًا ِمّ
فمعلم القرآن ال یكون فظا غلیظ )١٠( )٦٥ِمن لَّدُنَّا ِعْلًما (

القلب،سینفر الناس منھ.لتعلیم القرآن یجب أن تكون 
لدیك رحمة.والرحمة بمعنى یرحم المخطيء،ومن دون 

 المستوى ضعیف بالدراسة.

وھذا القرآن أنزلھ هللا باللغة العربیة.لذلك نتعلم العربیة 
القرآن.والقرآن یھدي للتي ھي أقوم مشتمل لنتقن قراءة 

 على كل خیر،وزاجر لكل شر.



نَساَن ﴿ أي هللا أوجد االنسان من العدم ولم ) ٣َخلََق اْإلِ
 یكن شیئا یذكر،فخلق اإلنسان،وھیأه ألن تكون لدیھ قدرة 

على التعلم،وكذلك هللا أسجد المالئكة آلدم لفضیلة 
تخفض أجنحتھا لطالب العلم،والحیتان  العلم،والمالئكة

واالنسان ان لم یتعلم یكون أسوأ من  یستغفرون للمعلم.
البھائم.و هللا أعطاك قدرة عجیبة على التعلم،وإن لم 

تتعلمي القرآن،فضیعت على نفسك رحمة واسعة،،لو كنا 
فقط نقوم بأعمال المنزل،والتسوق،الحیاة ستكون 

ینصح بتعلم شيء،وھذا مملة،لذلك من یصاب باالكتئاب 
صحیح لكن أساس العلم القرآن وال ینتھي تعلمي 

للقرآن،فال نھایة لعلم القرآن.ولو أمضى بھ كل 
عمري،وهللا یسر القرآن للذكر،وأول ما خلق آدم قال 

..كذلك لما جاء )١١( )٣١(َوَعلََّم آدََم اْألَْسَماَء كُلََّھا (
 )١٢( )اْقَرأْ (جبریل للنبي قال لھ 

 ومعناھا واسع ،ومن ضمنھ تعلم. 

وھذا واجب االنسان في حیاتھ،وبالقرآن یفتح لك الدنیا 
 واآلخرة،ومن النعم وأعظمھا علم القران.

نَساَن ﴿ ما نزال في تدبر اآلیة (  ) ٣َخلََق اْإلِ

كذلك خلق االنسان في أحسن تقویم،ومیزه على سائر 
النظر  الخلق،وأعطاه القدرة علي تعلم القرآن،بغض

 عربي أو أعجمي علیھ تعلم القرآن،



وبدأ بتعلیم القرآن لبیان أن نعمة تعلیم القرآن أشد من 
نعمتھ لخلق االنسان ألنھ ال یساوي شيء بدون تعلم 
القران،بمعنى ھذه دعوة لتعلم القرآن.والنیة إرضاء 

هللا.ومن رحمتھ الواسعة أننا ولدنا والمنھج موجود فال 
ج لحیاتنا.وكذلك بقراءة القرآن نتعب للبحث عن منھ

تتنزل الرحمات.فال توجد رحمة واسعة بدون تعلم 
 القرآن ألنھا للدنیا واآلخرة.

 ﴾ بعد أن خلق االنسان علمھ البیان٤َعلََّمھُ اْلبَیَاَن ﴿

َخلََق  ﴾٢،(َعلََّم اْلقُْرآَن ﴿بین تعلیمین أي خلق االنسان 
نَساَن ﴿ ،بمعنى ال أستطیع الھرب ﴾٤﴾ َعلََّمھُ اْلبَیَاَن ﴿٣اْإلِ

من التعلیم یجب على أن أتعلم،تخیلي هللا یعطیك ھذه 
القدرة على التعلم وال تتعلمین،في الدنیا تھیمین على 

 وجھك وال ھدف لك!!!!!

فال أقول كبرت علي التعلیم،إال القرآن إلى أن نموت 
علینا أن نداوم على تعلمھ،فخلق االنسان محشور بین 

یم مقدم وھو علم القرآن وقدمھ على علمھ التعلیمین،تعل
   البیان،بمعنى إذا تعلمت القرآن یعلمك البیان،والبیان
من بان یبین،أي اإلفصاح والوضوح في الكالم ، 

والتعبیر عما في قلبھ والبیان كذلك بمعنى أن یتبین ما 
 یقولھ اآلخر،ویفھمھ.تتعلمین كذلك نفسیات البشر،



ن أثر فیھ،مثل النبي أول ما ویعرف كیف یعبر ألن القرآ
لذلك كالمھ بین ألن مع كالم هللا نرتقي  تعلم تعلم القرآن 

ا علوم الدنی بتعاملنا مع البشر،عكس لما نتعلم فقط 
والناس،فنفھم ناس وآخرین ال،أما إذا تعلمنا القرآن نفھم 

كل الناس ،وكل شيءوعلمھ بمعنى هللا ھو من 
 ا في قلبھ، فھو واضحیعلم،وعلمھ اإلفصاح والتعبیر عم

وكالمھ بین وواضح، وھذا من رحمة هللا الواسعة،ألنھ 
ان كان غامض سیؤدي للمشاكل مثال من تقول ارید أن 
أتعلم اإلفصاح والوضوح والبیان في الكالم،أو أرید أن 

نقول لھا اطلبیھا من هللا ورحمتھ   أفھم الناس،
 ان.الواسعة،وتكون بالقرآن ألن هللا ذكر علمھ البی

وهللا میز البشر بھذا بعلمھ البیان الن االنسان لدیھ قدرة 
 على ذلك.

نطقا،أو كتابة ،أو إشارة،حتى لو  ﴾ إما٤(َعلََّمھُ اْلبَیَاَن ﴿
لم تفھمین اللغة،وكذلك أن المخاطب یفھم المعنى سواء 

ز می ھو الذي یتكلم،أو ھو الذي یستقبل المعلومة،وهللا
 االنسان عن باقي المخلوقات ب:

 الفھم سواء إشارة ،أو كتابة -١

 اإلفھام،فحین أتكلم الطرف الثاني یفھمني.-٢

التعبیر عن مطالبھ،وما یرید،حتى الطفل حدیث -٣
 الوالدة فھو یبكي وال یتكلم إذا ما أراد شیئا.



 .التعبیر عن مشاعره-٤

 علمھ إذن من أھم رحمات هللا لھذا االنسان أن هللا
القرآن،ثم خلقھ وعلمھ البیان،وھذا مھم جدا،ألنھ لوال ھذا 

القرآن والذي ھو منھج حیاة،سیفسد ھذا الكون،وما قد 
یأتي بالفساد كذلك ھو عدم البیان واإلیضاح. تخیلي 

شارع ال إشارات ضوئیة فیھ،وال تحویالت،ولوحات 
تبین للسائق أین یذھب ،ماذا سیحصل؟ التصادم بین 

 ات.السیار

آیات على االنسان،كأنھ  ٣رأینا كیف أن التركیز بأول 
ھو المحور بھذا الكون،واألساس بھ ھو رحمات لھذا 

االنسان.ثم ینتقل بنا للكون والذي یتبین من حركتھ كذلك 
رحمة هللا العامة بھذا االنسان.وإلى جانب االنسان ھناك 

المخلوقات األخرى التي تعیش كلھا قوانین 
أھمیة ھذا االنسان لذلك سخر لھ   ذا لیبین لناربانیة،وكلھ

 .الكون
﴾َوالنَّْجُم َوالشََّجُر ٥﴿ (لشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَانٍ 

﴾ أَالَّ ٧﴿ َوالسََّماَء َرفَعََھا َوَوَضَع اْلِمیَزانَ  ﴾٦﴿ یَْسُجدَانِ 
﴾ َوأَقِیُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوَال ٨تَْطغَْوا فِي اْلِمیَزاِن ﴿

 ﴾٩ِسُروا اْلِمیَزاَن ﴿تُخْ 
 

وھناك نقلة من خلق االنسان لخلق األكوان،ومن رحمة 
هللا العامة أنھ یرینا كیف حال المخلوقات األخرى لنتعلم 



منھا،فھي رسالة لنا،أي أنت یا إنسان أین ھو الحسبان 
(َوأَقِیُموا اْلَوْزَن  والسجود في حیاتك،والمیزان،لذلك

وكل ما سبق رحمة ﴾ ،٩﴿ بِاْلِقْسِط َوَال تُْخِسُروا اْلِمیَزانَ 
 هللا العامة باإلنسان،لماذا؟ لیتعلم القرآن ویعبد هللا.

وھنا لم ﴾ ٥﴿ (لشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَانٍ یة (وسنبدأ مع اآل
﴾ ٥﴿ بُِحْسبَانٍ یذكر عن خلق الشمس واالقمر ،وإنما (

والباء تفید المصاحبة والمالصقة،بمعنى أن الحسبان ال 
ینفك عنھما،أو ینفصل،والمقصود بالحسبان أنھا 

مضبوطة في وقت شروقھا وغروبھا وبدقة، أي ھناك 
تناسق وانسجام عبر نظام في غایة اإلحكام.مثال بالنسبة 
لصالة الفجر الیوم الساعة الخامسة مثال،،ویزداد أو یقل 

﴾ ٥﴿ بُِحْسبَانٍ و دقائق.كل ھذا محسوب. و(كل یوم ثوان أ
وهللا خلقھما  على وزن فعالن،أي ممتليء بالصفة،

وجعل وظیفتھما بحسبان ألن كل ما في الكون ل وجع
ثُمَّ اْستََوى إِلَى  مسیر ما عدا االنسان فھو مخیر.(

 السََّماِء َوِھَي دَُخاٌن فَقَاَل لََھا َوِلْألَْرِض ائْتِیَا َطْوًعا أَوْ 
 )١٣(﴾١١﴿ َكْرًھا قَالَتَا أَتَْینَا َطائِِعینَ 

 ﴾ وكما ذكرنا سابقا ٥﴿ (لشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَانٍ  

 أن ھناك تناسق وانسجام عبر نظام في غایة اإلحكام.

ال تقول الیوم أنا تعبانة ولن   فالشمس مثال 
كذلك ھي أشرق،وعلیھ یتأخر وقت الشروق مثال. و



ال الشَّْمُس یَنبَِغي لََھا أَن ویتلوھا القمر ( تشرق ،وتغرب
تُْدِرَك اْلقََمَر َوَال اللَّْیُل َسابُِق النََّھاِر َوكُلٌّ فِي فَلٍَك 

 )١٤(﴾ ٤٠﴿ یَْسبَُحونَ 

ومثال الشمس ال تقول سأستخدم قوتي وأشرق دائما وال 
أغرب.بل ھناك تناسق وانسجام بینھما بحساب دقیق 

النظام لم یتغیر منذ أن خلقھما ومعلوم ومنتظم.وھذا 
هللا،من مالیین السنین،لذلك حساب األفالك علم دقیق 

لم یتغیرا من مالیین السنین.وبھما نعرف   ألنھما
 الشروق والغروب،مثال تقویم رمضان یؤخذ عنھما.

فحركتھما بحسبان ،الشمس تختفي بھدوء،ال أنھا تأتي 
ھذا وھم ال  وتطرد القمر،فتجریان كما أمرھما هللا،وكل

ثواب لھما،ومع ذلك یتقنان وظیفتھما ،وھذا یجعلنا 
نستشعر المسئولیة ،فأنت یا انسان قم من 

 سباتك،ونومك،وأتقن وظیفتك التي خلقت من أجلھا.

 -﴾؟٥﴿ (لشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَانٍ وكیف نتفاعل مع اآلیة 
لوال حركتھما بحسبان الختلطت فأستشعر رحمة هللا،-١

 ة.الحیا

 وكذلك نتعلم الدقة واالنتظام في أداء وظیفتنا. -٢
 وكذلك طاعة هللا،وتطبیق أوامره.-٣

تدل كذلك على كمال قدرة هللا وسلطانھ،وأنھا لم  -٤
 تتغیرا.



والقمر یستمد نوره من الشمس،ومع ذلك الشمس لم  -٥
تطغى على القمر،لذلك هللا یذكرھم لنا ألن ھناك شموس 

وھنا ﴾ ٦﴿ َوالنَّْجُم َوالشََّجُر یَْسُجدَانِ في الدنیا تطغى.ثم (
یذكر هللا لنا عن ما ھو بالسماء وھو النجم،وما ھو 

 باألرض وھو الشجر،وسنذكر وظائف النجوم:

 نھتدي بھا بظلمات البر والبحر.-١

إِنَّا َزیَّنَّا السََّماَء الدُّْنیَا بِِزینٍَة  ھي زینة للسماء (-٢
 )١٥(﴾٦﴿ اْلَكَواِكبِ 

َوَزیَّنَّا السََّماَء ھھا هللا بالمصباح فھي تضيء (شب-٣
 )١٦() ١٢( الدُّْنیَا بَِمَصابِیحَ 

وذكر هللا تبارك وتعالى لنا وظائف النجوم في القرآن 
ألن ھناك من یعبدھا،أو یعتقد بھا (من یتكھن بالمستقبل 

 ) وھذا شرك أصغر،وشرك أكبر إن اعتقد بھا.

 وبالنسبة للشجر:

َوأَوحى َربَُّك إِلَى النَّحِل أَِن اتَِّخذي للنحل (ھي بیوت  -١
 )١٧(﴾ا٦٨﴿ ِمَن الِجباِل بُیوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِمّما یَعِرشونَ 

َن الشََّجِر اْألَْخَضِر نَاًرا فَِإذَا أَنتُم  (-٢ الَِّذي َجعََل لَكُم ِمّ
ْنھُ تُوقِدُونَ   ،فیوقدون منھا النار )١٨(﴾ ٨٠﴿ ِمّ

 ما ،ما حالھما؟مع كل وظائفھو



یسجدان o سجودا حقیقیا.،ولكن ال نعلم كیف،ھو من 
 o أَنَّ (أَلَْم تَرَ مسائل الغیب،وكذلك كل المخلوقات تسجد 

ھَ یَْسُجدُ لَھُ َمن فِي السََّماَواِت َوَمن فِي اْألَْرِض  اللـَّ
َوابُّ َوالشَّْمُس َواْلقََمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجبَاُل َوالشََّجُر َوالدَّ 

َن النَّاِس َوَكثِیٌر َحقَّ َعلَْیِھ اْلعَذَاُب (  )١٩()١٨َوَكثِیٌر ِمّ

 ،لماذا؟َوَكثِیٌر َحقَّ َعلَْیِھ اْلعَذَاُب )(

 لعدم سجوده.

 ﴾ ٦﴿ َوالنَّْجُم َوالشََّجُر یَْسُجدَانِ ( 

وكالھما یتفقان على السجود مع اختالف مكانھم.،ومع 
االنسان،وكالھما یعمل أن هللا سخرھما لمنافع 

 لذلك،ولكن كذلك یسجدان.

لیس المقصود بھ فقط سجود حین یذكر والسجود 
منتھى الخضوع والخشوع واالستسالم  الصالة،وإنما 

o،لذلك لما سأل الصحابي النبي عن (كنُت آتي رسوَل 
ُ علْیِھ وسلََّم بوضوِئِھ وبحاجِتِھ فقاَل َسلني  ِ صلَّى ا�َّ ا�َّ

افقتََك في الجنَِّة قاَل أَو غیَر ذِلَك قلُت ھَو ذاَك قلُت مر
 .)٢٠( قاَل فأعِنّي على نفِسَك ِبكثرِة السُّجودِ 

وما سجد عبد o إال ورفعھ.وأقرب ما یكون العبد إلي 
وسجودھما من رحمة هللا .،ربھ وھو ساجد
 باإلنسان،كیف؟



ا، بعملھم  فإنھما یقومان  o وینقادان  ألنھم لما یسجدان
ھذا السجود   على أكمل وجھ،كما الشمس والقمر،بدون

سیختلط كل شيء في الكون.فھما یقومان بعملھم الذي 
خلقوا من أجلھ،، والذي بھ منفعة االنسان.وھذا بھ رحمة 

اد أنت كلما ز كذلك.الكونلإلنسان،ألن بھ كذلك استقرار 
جات،و المنزل الذین بھ سجودك o ،كلما رفعك هللا در

  . رحمة لألبناء  والدین ساجدین مستسلمین o،ھذا یكون
(لشَّْمُس َواْلقََمُر  وكیف أتفاعل مع ھذه اآلیة (

 ؟  ﴾٦﴿ ﴾َوالنَّْجُم َوالشََّجُر یَْسُجدَانِ ٥﴿ بُِحْسبَانٍ 
أخشع وأنقاد o في كل أمور حیاتي،مثال إن أردت -١

بطاعة زوجي في الحالل،حتي  االستقرار لبیتي،علي
وإن كنت ال أوافقھ أحیانا في القول،والطاعة بركة.ألن 
عدم استقرار البیوت یكون لعدم الطاعة،وكذلك االنسان 

یقحم نفسھ بأشیاء ال دخل لھ بھا.كذلك الدول التي بھا 
المشاكل واالنتقادات وعدم االستقرار فھو لعدم طاعة 

نسان والدول یكون بطاعة أولي األمر .إذن الثبات في اال
یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا أَِطیعُوا هللا والرسول وأولي األمر(

سُوَل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمنكُْم فَِإن تَنَاَزْعتُْم  ھَ َوأَِطیعُوا الرَّ اللـَّ
سُوِل إِن كُنتُْم تُْؤِمنُوَن  ِھ َوالرَّ فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى اللـَّ

ِھ َوا ِلَك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأِْویًال﴿بِاللـَّ  )٢١(﴾ ٥٩ْلیَْوِم اْآلِخِر ذَٰ



( لو لدي عاملتان بالمنزل یجب أن أوزع  وكذلك-٢
العمل علیھم،فال تعمالن بنفس المكان،وإن كان ال بد أن 
تعمال بنفس المكان یجب أن أوزع العمل علیھم،بحیث 
تشتغل واحدة في الصباح،واألخرى بعد العصر مثال 

لك یجب أن تكون لدیھم الطاعة في العمل،وكذ . 

﴾ أَالَّ تَْطغَْوا فِي ٧َوالسََّماَء َرفَعََھا َوَوَضَع اْلِمیَزاَن ﴿(
 ﴾٨اْلِمیَزاِن ﴿

مخلوقات  ٣وقبل السماء ذكر هللا تبارك وتعالى لنا عن 
فیھا وھم الشمس والقمر والنجوم،وعن األرض ذكر لنا 

ذھبنا للمدة التي استغرقھا خلق  االنسان والشجر،وإذا
السماوات واألرض والتي ذكرت في سورة فصلت في 

 اآلیات :

قُْل أَئِنَّكُْم لَتَْكفُُروَن بِالَِّذي َخلََق اْألَْرَض فِي یَْوَمْیِن (
﴾ َوَجعََل فِیَھا ٩َوتَْجعَلُوَن لَھُ أَندَادًا ذَِلَك َربُّ اْلعَالَِمیَن ﴿

َوبَاَرَك فِیَھا َوقَدََّر فِیَھا أَْقَواتََھا فِي  َرَواِسَي ِمن فَْوقَِھا
﴾ ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء ١٠أَْربَعَِة أَیَّاٍم َسَواًء ِلّلسَّائِِلیَن ﴿

َوِھَي دَُخاٌن فَقَاَل لََھا َوِلْألَْرِض ائْتِیَا َطْوًعا أَْو َكْرًھا قَالَتَا 
َع َسَماَواٍت فِي ﴾ فَقََضاھُنَّ َسبْ ١١أَتَْینَا َطائِِعیَن ﴿

َوأَْوَحى فِي كُِلّ َسَماٍء أَْمَرَھا َوَزیَّنَّا السََّماَء الدُّْنیَا   یَْوَمْینِ 
﴾١٢بَِمَصابِیَح َوِحْفًظا ذَِلَك تَْقِدیُر اْلعَِزیِز اْلعَِلیِم ﴿  



) ثم جعل ٩فنجد أن األرض خلقھا في یومین في اآلیة (
) ١٠أیام اآلیة ( فیھا رواسي،وقدر فیھا أقواتھا في أربعة

فالمجموع أربعة أیام استغرق خلق األرض.ثم السماء 
والتي كانت دخانا فقضاھن سبع سماوات في 

یومین.وھذا یبین أن خلق السماوات واألرض استغرق 
ستة أیام.وإذا الحظنا أن خلق األرض استغرق وقتا 

أطول من خلق السماوات.وهللا كان قادرا على أن یخلقھم 
كن لنتعلم عدم االستعجال.وبعد أن قضاھن لنا بیوم ول

 سبع سماوات أوحى لكل سماء أمرھا.

وإذا ذھبنا لسورة األنبیاء نجد شیئا آخر عن خلق 
أََولَم یََر الَّذیَن َكفَروا أَنَّ السماوات واألرض وھو (

َوَجعَلنا ِمَن  السَّماواِت َواألَرَض كانَتا َرتقًا فَفَتَقناھُما
أي أن ﴾ ٣٠الماِء كُلَّ َشيٍء َحيٍّ أَفَال یُؤِمنوَن ﴿

السماوات واألرض كانتا ملتصقتین،ففتقھما هللا 
تعالى،وبعد فتقھما صار ھناك فراغ،فجعل فیھا 
الماء،بمعنى لما كانتا رتقا لم توجد حیاة علیھما،أو 

ھا یاستحالة الحیاة علیھما،ولكن بعد أن فتقتا،وجعل هللا ف
َوَجعَلنا ِمَن الماِء كُلَّ َشيٍء الماء،صارت الحیاة (

َوَجعَلنا فِي األَرِض َرواِسَي أَن تَمیدَ بِِھم ثم (َحيٍّ)،
   ﴾ َوَجعَلنَا٣١َوَجعَلنا فیھا فِجاًجا سُبًُال لَعَلَُّھم یَھتَدوَن ﴿



 ﴾٣٢السَّماَء َسقفًا َمحفوًظا َوھُم َعن آیاتِھا ُمعِرضوَن ﴿
م والترتیب في خلقھما،وكذلك التدریج،كل ونرى التنظی

 ھذا لنتعلم وننتظم في أعمالنا.

َوالسََّماَء َرفَعََھا َوَوَضَع اْلِمیَزاَن ونعود لسورة الرحمان (
وھنا نجد أل التعریف في السماء ،أي السماء ﴾ ٧﴿

المعروفة لدینا،ووالسماء جاءت من الكلمة سما،أي عال 
هللا،فھي لم تكن وھنا فعل َرفَعََھا) وارتفع (

ُ الَِّذي َرفََع السََّماَواِت بِغَْیِر َعَمٍد مرتفعة،ورفعھا هللا ( َّRا
،رفعھا هللا بغیر أعمدة،مع أننا نرى أن  )٢٢() ٢تََرْونََھا ۖ(

كلما وسع الشيء الذي نرفعھ نحتاج ألعمدة أكثر لتمسكھ 
،ومثال بسیط على ذلك الخیمة كي ال تسقط.لذلك نرى 

تبارك وتعالى كیف رفع السماء بإحكام،وإتقان  قدرة هللا
وأبدع خلقھا.والسماء ھي سقف المخلوقات.ورفع السماء 

فال أحد یستطیع أن یمسك بھا،وكذلك ال أحد یستطیع 
نِس إِِن اختراقھا أو كسر قوانینھا ( ا َمْعَشَر اْلِجِنّ َواْإلِ

َواْألَْرِض  اْستََطْعتُْم أَن تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواتِ 
. فحفظھا ) الرحمان٣٣فَانفُذُوا ۚ َال تَنفُذُوَن إِالَّ بِسُْلَطاٍن (

) َوِحْفًظا ٦نَّا َزیَّنَّا السََّماَء الدُّْنیَا بِِزینٍَة اْلَكَواِكِب (هللا (
اِرٍد ( ن كُِلّ َشْیَطاٍن مَّ  )٢٣() ٧ِمّ

حد یستطیع التحكم بالسماء أو بالشمس والقمر أو فال أ
  تغییرھما، فھما محفوظتنا،وكذلك بحسبان.



 ؟حدثوبعد أن رفع هللا تبارك تعالى السماء،ماذا 
،مثال ﴾ والمیزان ھنا توحي بالدقة٧َوَوَضَع اْلِمیَزاَن ﴿(

نسبة األوكسجین بھا فاصلة ولنقل خمسة بالمئة،بھذه 
ماء واألرض،ولكن لوجود البشر الدقة،والمیزان ھذا للس

علي األرض أكد على كلمة المیزان،ولم یقل العدل مثال 
.كما ذكرنا لدقة الكلمة،فكل شيء یحتاج لمیزان، 

والمخلوقات مثل النملة كم عددھا،والنحل،والفئران مثال 
أحیانا نرى ازدیاد بعدد الفئران،أو ازدیاد بعدد 

ما نراه من  الذباب،فاألصل في الخلق المیزان.ولكن
فساد في البیئة مثال الثقب الذي بطبقة األوزون ھذا كلھ 

َظَھَر اْلفََسادُ فِي اْلبَِرّ َواْلبَْحِر بَِما من تدخل االنسان (
 )٢٤() ٤١َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس (

أي العدل والمیزان بین ) ٧(َوَوَضَع اْلِمیَزاَن ﴿
 العباد،فوضع كل شيء بتقدیر ومیزان وحساب.

واالنسان أكثر مخلوق یحتاج لھذا المیزان.فھناك میزان  
 بین العباد.وھو العدل.وكیف وضع ھذا المیزان؟

وضع المكاییل والمقاییس في القیاس والشراء.مثل -١
الكیلو،المتر...،وتخیلي إذا لم توجد ھذه المقاییس،مثال 
المقیاس لوزن االنسان إذا لم یوجد ،سیزید 

ن اإلسراف في األكل،أو حتى الوزن،فالمیزان یحدني ع
في شرائھ.والمیزان كما ذكرنا یعطینا الدقة.لذلك یجب 



أن أنظم حیاتي بدقة.وكذلك المقاییس حتى في قوانین 
 الجاذبیة،مثل علم الفیزیاء
وهللا تبارك وتعالى یعلم مصیر كل منا في اآلخرة.،ولكن 

فََمن ھناك میزان یوم القیامة الذي یكیل دقائق األمور (
ٍة َخْیًرا یََرهُ ( ٍة ٧یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ ) َوَمن یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

ا یََرهُ (  لذلك ال تحتقرن من المعروف شیئا .)٢٥( )٨َشر�

كل شيء بوقتھ،وكل شيء في حیاتنا،وكذلك نجعل الدقة 
بحدود.وهللا وضع لنا المكاییل والموازین والقوانین 

 واألحكام لماذا؟

 ﴾٨تَْطغَْوا فِي اْلِمیَزاِن ﴿أَالَّ  (
رحمة بنا ،وكي ال نطغى.مثال قوم شعیب كانوا یطففون 
في المیزان،فیأخذون حقوقھم كاملة من الناس،ولكن إذا 
كالوا الناس ال یعطونھم حقوقھم كاملة.وهللا أھلكھم لعدم 

﴾ وعدم ٨أَالَّ تَْطغَْوا فِي اْلِمیَزاِن ﴿وجود المیزان بعملھم.(
ا موجھ لإلنسان،ألن ببدایة السورة تحدثنا ھذالطغیان 

عن االنسان،وكیف أن هللا ھیأ لھ الكون،ولكنھ إن طغى 
في المیزان،ولم یتبع القوانین سیفسد الكون.ونرى في 

أن أمة اإلسالم بالد الكفار كیف یتبعون القوانین مع 
أولى من أي أمة أخري باتباع القوانین،وعدم الطغیان  

 ي ذلك،وھم ال أجر لھم.ألننا لنا األجر ف

  ﴾٨أَالَّ تَْطغَْوا فِي اْلِمیَزاِن ﴿ (



 ٢٠٠والطغیان ھو تجاوزوتعدي الحد،مثال بدل أن آكل 
جم ،فھذا تعدي على  ٥٠٠جم من الطعام أتجاوزه ل 

الحدود.فأنا لدي حدود لكل شيء،یجب أال أتعداھا 
  والرسول صلوات ربي وسالمھ علیھ قال هللا عنھ 

 )٢٦() ١٧َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَٰى (( حین أسري بھ

فحتى عینھ لم تطغى وتتعدى حدودھا،فكیف 
 بخطواتھ،وكالمھ؟؟؟؟

ومنھا مكیال الحقوق بین ﴾٨أَالَّ تَْطغَْوا فِي اْلِمیَزاِن ﴿ (
الناس،مثال الوالدین ،واألرحام،األبناء والزوج،ومع 

المؤمنین،ومع الكفار.فال نتجاوز ونتعدي ھذه 
دود.ونبخسھم حقوقھم.والحمدo أن المیزان وضعھ الح

هللا ولیس من عقول البشر،مثال عدم الظلم،وأكل 
الحقوق،ولكن ھناك قوانین بشریة مثال قوانین 

المرور،أو أنا أضع قوانین خاصة في بیتي،ولكن 
القوانین البشرة تتغیر مع الوقت،لوجود النقص 

ن بھ فمثال مكافیھا.،ولكن قوانین هللا ثابتة وال تتغیر.
قانون مثل المسجد أو حتى المصلى یجب أال أتعدى 

 قوانینھ،والطغیان في القوانین یؤدي للفساد في األرض،

َظَھَر اْلفََسادُ فِي اْلبَِرّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس ((
مثال حوادث الطرق التي تحصل بسبب عدم .)٢٧() ٤١(



دث بالموبایل،وارسال الرسائل اتباع القوانین،مثل التح
 ونحن نسوق السیارة!!!!!

 لذلك متى ما تبعنا القوانین وأعطینا الناس حقوقھم،
 .رحمة على األرضھناك كون تس

ذكرنا أن كل شيء خلقھ هللا بمیزان،فاألقدار 
 موزونة،نسبة األوكسجین في الجو،والھیدروجین.ونسبة 

َوَما  )٤٩َخلَْقنَاهُ بِقَدٍَر ( إِنَّا كُلَّ َشْيءٍ الماء إلي الیابسة (
 )٢٨() ٥٠أَْمُرنَا إِالَّ َواِحدَةٌ َكلَْمحٍ بِاْلبََصِر (

في البر والبحر بسبب االنسان ألنھ لم  واختالل التوازن
َ یَأُْمُر بِاْلعَْدِل یحافظ علي المیزان ( َّRإِنَّ ا

ْحَساِن( والعدل أن هللا وضع كل شيء )٢٩()٩٠َواْإلِ
نا بالعدل،بمعنى أن نؤدي الحقوق بمیزان،وأمر

والواجبات مثل حق هللا علینا والوالدین والزوج 
وأرحامنا.والمسلمین،وغیر المسلمین.فأعاملھم بالعدل 
،وكذلك من ظلمني أو آخذ حقي أن آخذ حقي منھ،بدون 

َوأَن زیادة على قدر ما أخذ مني،ولكن هللا یحب العفو (
والعفو ھو أن أتغاضى .)٣٠() ٢٣٧تَْعفُوا أَْقَرُب ِللتَّْقَوٰى (

عن حقوقي،وأعطي الناس أكثر من حقھم.فأصل لدرجة 
 .اإلحسان

أَالَّ تَْطغَْوا فِي اْلِمیَزاِن  وما یفسد الكون ھو الطغیان (
،وسبب الفساد ھو ذنوبنا ﴾ لذلك نھانا هللا عنھ٨﴿



الَّ أَ  ،وطغیاننا في حقوق الناس،فنتجاوز الحد ونطغى.(
 وكیف نطبق ھذه اآلیة في حیاتنا؟اْلِمیَزاِن)  تَْطغَْوا فِي

نطبق القوانین المفروضة علینا في الدولة،أو أي دولة 
نقیم بھا.مثال توجد الفتة عدم الدخول لشارع 

معین،ولكنني أتجاوز ھذه الالفتة وأدخل.فتصرفي ھذا 
فیھ طغیان علي القوانین.بغض النظر عن السبب القانون 

 أجادل لماذا؟وكیف؟وضع التباعھ،وكذلك ال 

سُوَل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمنكُْم ۖ(وهللا یقول ( ) ٥٩أَِطیعُوا الرَّ
.مثال فیجب أن نحترم القوانین.وحتى المشاكل في )٣١(

البیت أو الفساد فھو بسبب أنني لم أؤدي الحقوق،أو 
ظلمت أحدا.وبسبب الطغیان وتجاوز الحد فأنا أحرم 

أسمع درس تفسیر للقرآن  نفسي من رحمة هللا.مثال
ولكنني ال أفھم شیئا،حجب عني فھم الدرس بسبب 
 ظغیاني أو ظلمي.ألن تعلیم القرآن رحمة من هللا.

 ﴾٩﴿ َوأَقِیُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوَال تُْخِسُروا اْلِمیَزانَ (

،مثل وأقیموا الصالة،أي َوأَقِیُموا) من أقام والفعل ((
أركانھا،وشروطھا وخشوعھا اجعلوھا قائمة مستقیمة ب

وسجودھا،فنعطي كل ركن حقھ.وهللا من أسمائھ 
القیوم،أي القائم على كل نفس بما كسبت،أي قائم 
علیك،مثال نقول ھذا االبن قائم علي والدیھ أي ال 

یتركھم ،ویقوم برعایتھم.وهللا القیوم قائم بذاتھ لكمال 



صفاتھ،،ومقیم لغیره ألنھم ناقصین.فھو یدبر 
ا،وھو حي ال یموت وال ینام،ألن من یموت لن أمورن

یكون حي وال قیوم.وهللا قائم علینا بغیر طلب منا.لذلك 
في الدعاء نقول ( یا حي یا قیوم برحمتك أستغیث 
 فأصلح لي شأني كلھ وال تكلني لنفسي طرفة عین).

ا أي اجعلوھَوأَقِیُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط) وهللا القیوم یأمرنا (
الَّ أَ مستقیمة.وفي اآلیة التي تسبقھا ھناك نفي(قائمة،

  )٩﴾ ثم االثبات في اآلیة (٨﴿ تَْطغَْوا فِي اْلِمیَزانِ 
فلیس أنھ فقط نھانا عن الطغیان في المیزان،وإنما أمرنا 

بأن نقیم المیزان،ففیھ تأكید على عدم الظلم، وبخس 
 الناس حقوقھم.وكیف نقیم المیزان؟

اء للمصاحبة،أي أقیموا الوزن وھنا الببِاْلِقْسِط) (
مصحوبا بالقسط،أي العدل،مثال حق المسلم علیك رد 

السالم،فھنا أنا أقمت الوزن بالقسط في أداء الحقوق.أما 
االحسان ھو أن أبدأ أنا بالسالم،وابتسم،وزیادة علیھ كلمة 

طیبة.ولألسف البعض یعتقد أن االحسان ھذا حق.لذلك 
 نقوم بھ،لكن ال نطالبھم. ال نطالب الناس باالحسان،نحن

لذلك المسلم إن قال لي السالم علیكم،وأنا لم أرد علیھ 
السالم فأنا بخستھ حقھ،وأنقصتھ.وھذا الخسران في 

حقھ ال ﴾ أي حتى ٩﴿ َوَال تُْخِسُروا اْلِمیَزانَ  المیزان.(
السالم فأنا ھنا   أعطیھ إیاه،مثل األموال ،أو لما ال أرد



للقوانین في أي مكان فأنا ھنا  بخستھ حقھ.وعدم اتباعي
أخسر المیزان.وأحیانا المشاكل في المنزل ،مع األبناء 
،أو مع الخدم ،مثال الخادمة ال تعمل ما أطلبھ منھا،ھنا 
یجب أن أرجع إلي نفسي،وأحاسبھا ھل ھناك حقوق أنا 

 لم أؤدیھا؟

 ا وخسراننا للمیزان فإن الرحمة ال تنزل،ولننفي طغیان
ن وأحیانا میقضي هللا عني الدین أو یغنیني من الفقر.

تسلم علي ال أرد السالم علیھا،ولكنني أحضنھا 
نفعل  وأقبلھا،ھذه إضافات ،وھذا ما نفعلھ نحن أحیانا

َوَال تُْخِسُروا  الزیادات،ولكن الحق ال نقوم بھ. .(
﴾ وإذا ذھبنا لسورة العصر ٩﴿ اْلِمیَزانَ 

نَساَن لَِفي ُخْسرٍ  إِنَّ  ﴾١﴿ (َواْلعَْصرِ  إِالَّ الَِّذیَن  ﴾٢﴿ اْإلِ
اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا  آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبرِ  والعمل الصالح وأن یتواصوا ﴾ باإلیمان ٣﴿ بِالصَّ
بالحق وبالصبر إن لم أقم بأحد ھذه النقاط األربعة فأنا 

 بالتوازن.فھم مكملین لبعضھم.أخللت 

 نحن من نحجب الرحمة عن أنفسنا.كیف؟و

بالطغیان والخسران في المیزان.مثال من قطع 
 رحمھ،ھذا خسران في المیزان،وعلیھ ال تنزل الرحمة.

ومن لم یؤدي حقوق الوالدین أو الزوج ھذا كذلك 
خسران في المیزان،فیحجب الرحمة عنھ.حتى مجالس 



رحم،ال العلم التي تحفھا المالئكة،إن كان فیھا قاطع 
تنزل المالئكة.وھذا یعني أن تأدیة الحقوق والواجبات 

هللا أن یقضي عنا الدین   أمر مھم،لذلك كیف نتوقع من
ویغننا من الفقر،ونحن ال نؤدي الحقوق.وتأدیة الحقوق 

واجبة لدرجة أن الشھید الذي یغفر لھ ذنبھ،إذا كان علیھ 
 دین ،فإن نفسھ معلقة بدینھ.وخسران الحقوق وبخسھا

یكون إما جھال،أو عنادا.وكل شيء في األرض لھ وزن 
اْألَْرَض َمدَْدنَاَھا َوأَْلقَْینَا فِیَھا َرَواِسَي َوأَنبَتْنَا فِیَھا ِمن (

ْوُزوٍن (  )٣٢() ١٩كُِلّ َشْيٍء مَّ
وكما ذكرنا سابقا السماء كل شيء فیھا متوازن 

وبحسبان،ولكن األرض غیر متوازنة بسبب الناس 
َھَر اْلفََسادُ فِي اْلبَِرّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي ظَ وذنوبھم (

 )٣٣() ا٤١النَّاِس(
ھذه اآلیة َوأَقِیُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط) وكیف أطبق ((

 بحیاتي؟

كل شيء بحیاتي یكون بمیزان ،في تنفیذي ألوامر هللا 
والرسول وأولي األمر،في معامالتي مع الناس،وتأدیة 

أكلي یكون بمیزان،ومتى ما فعلت كل ھذا  حقوقھم،حتى
 فإن كالمي سیكون موزونا،وخطواتي كذلك.

 ﴾١٠﴿ َواْألَْرَض َوَضعََھا ِلْألَنَامِ 



أي األرض لیست معلقة مثال ونحتاج أن نصعد لھا،كما 
َولَْم یََر الَِّذیَن َكفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َواْألَْرَض السماء ،(

 )٣٤() ٣٠ْقنَاھَُما (َكانَتَا َرتْقًا فَفَتَ 
  ﴾١٠﴿ َواْألَْرَض َوَضَعَھا لِْألَنَامِ 

لألنام،وھي   أن هللا تبارك وتعالى وضع األرض ذكرنا
مسخرة ومیسرة وممھدة   المخلوقات كلھا،وجعلھا

لھم،وسھلھا لھم،بدون طلب منھم.وكیف أطبق ھذه 
 بحیاتي؟  اآلیة

األنام تعطي معنى الھدوء 
بھدوء،وأسھل على الناس كما   حیاتي  والسكون،فأعیش

سھل هللا تبارك وتعالى على األنام،مثال كولیة أمر 
بموضع المسئولیة فأسھل األمور على   أكون

األبناء،ولیس أن الطفل الذي ال یصرخ وال یطالبني 
یصرخ أعطیھ حقھ   دائما،،أھضم حقھ،والذي

 زیادة،.فأسھل األمور مع المحطین بي.

 رض؟وماذا یوجد علي ھذه األ
  ﴾١١﴿ فِیَھا فَاِكَھةٌ َوالنَّْخُل َذاُت اْألَْكَمامِ  ﴿

فیھا الفاكھة،والنخل والثمار،وكل شيء فیھا موزون،كما 
َواْألَْرَض َمَدْدنَاَھا َوأَْلقَْینَا فِیَھا  جاء بسورة الحجر (

ْوُزوٍن (  ) ١٩َرَواِسَي َوأَنبَْتنَا فِیَھا ِمن ُكلِّ َشْيٍء مَّ



لُھُ إِالَّ بِقََدٍر ،(إِن مِّن َشيْ و  ٍء إِالَّ ِعنَدنَا َخَزائِنُھُ َوَما نُنَزِّ
ْعلُوٍم (   ) الحجر٢١مَّ

وفي سورة الحجر،یبین ماذا أنبت هللا من األشیاء 
الموزونة على األرض،فكل شيء موزون فیھا من 
الثمار،والماء،وھذا من حفظ هللا لھا،وأول ما یتدخل 

التوازن.أما في سورة االنسان لیزید في اإلنتاج، یختل 
الرحمان، فنتعرف إلي هللا من خالل النعم.ورحمة 

لنا بعض األشیاء ولیس كل شيء   هللا.ویعدد هللا تعالى
 فِیَھا فَاِكَھةٌ  ﴿وفیھا تتجلى رحمة هللا،وھي بمیزان كذلك

األرض التي وضعھا ) أي ھذه ١١﴿ َوالنَّْخُل َذاُت اْألَْكَمامِ 
یحتاجھ األنام في ھذه   هللا تعالى،ووضع كل ما 

 األرض،أن الفاكھة والنخل،وھي من نعم الرحمان.

 

 

ووضعھا لألنام المخلوقات لإلنس والجن،وجعلھا هللا 
 )٣١( مسخرة وممھدة لھم.

  ﴾١١﴿ فِیَھا فَاِكَھةٌ َوالنَّْخُل ذَاُت اْألَْكَمامِ  ﴿
 فاكھة؟ ولماذا جاءت بصیغة المفرد؟ما معنى  وسنرى 



فرح،والفاكھة من التفكھ،فكأنھا تتفكھ وتتودد فكھ من 
 وتتحبب آلكلھا،لیأكلھا.

وفاكھ اسم فاعل.وھذا یبین لنا ثراء اللغة العربیة 
نعمة من هللا،و فضل من هللا أن   بالكلمات،وكیف أنھا

جعلنا نتكلم اللغة العربیة،ویجب أن نعتز بلغتنا،وھي لغة 
رب بمعنى القرآن،وھذا فضل هللا یؤتیھ من یشاء،الع

الوضوح واالفصاح.وجاءت بالمفرد وتدل علي 
النَّْخُل) جمع  َالعموم،أي كل أنواع الفاكھة.و(

نخلة،ونخیل،هللا عدد نعمھ فذكر أوال الفاكھة،وھي من 
نعم ورحمة هللا،ولم یبدأ بالحب والعصف،وإنما 

 بالفاكھة،والفاكھة ذكرت كثیرا في القرآن.

فِیَھا فَاِكَھةٌ َوالنَّْخُل ذَاُت  ﴿ما نزال في تدبر اآلیة ( 
  )١١﴿ اْألَْكَمامِ 

 وذكرالفاكھة أوال و 

 وما وصفھ؟  النَّْخُل) َوعطف علیھا .(

،أي ذات الوعاء الذي )١١﴿ ذَاُت اْألَْكَمامِ 
قبل أن ینفلق شكلھ كالكم،وھذا   ینفلق،التمر

ینفلق ویصبح قوتا وطعاما للخلق.انظري   الوعاء
ي شجرة أخرى،ذكر النخل، وتمر للوصف لم یذكر أ

بمراحل قبل أن تصل لمرحلة التمر، وكل ھذه 
 وھي باالكمام.  المراحل



 
نوع من النخل،وھو من أفضل  ٢٠٠ویوجد أكثر من 

الثمار،وھو فاكھة،وغذاء وحلوى.وھو غذاء كامل 
كامل،إذا تناولناه مع اللبن،أو تمر وماء،خصوصا إذا 

یب اإلبل بھا تناولناه مع حلیب اإلبل ألن حل
الحدید،وفیتامین سي،عكس حلیب البقر الذي ینقصھ 

 الحدید.ولكن لیس أنھ مفید نكثر من أكلھ.
لیس انھ جید نكثر منھ كما جاء في سورة األعراف 

) ،فكل شيء كما ٣١(َوكُلُوا َواْشَربُوا َوَال تُْسِرفُوا ۚ(
 ذكرنا سابقا یكون بمیزان.

 ولوالنبي صلوات ربي وسالمھ علیھ یق
 بیٌت ال تمَر فیِھ ، جیاعٌ أھلُھُ 
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والنخل یكون بالمناطق الصحراویة مثل دول الخلیج،ولھ 

موسم معین،وھذا ضروري ومن التوازن أن نأكل كل 
بموسمھ،مثال الحمضیات في الشتاء،لفیتامین  شيء

سي.عدم التوازن بسبب تدخل االنسان.وكذلك أننا نأكل 
 في كل المواسم كل شيء ،ولیس حسب الموسم، ،(

ْوُزوٍن (  ).  الحجر)١٩َوأَنبَتْنَا فِیَھا ِمن كُِلّ َشْيٍء مَّ



   مثال العسل الذي لدینا ھو ما یناسبنا،لذلك
 تَْطغَْوا فِي اْلِمیَزاِن) أَالَّ  (

،والنخل تحتاج ماء قلیل ورعایة قلیلة،ولكنھا تعمر 
 وتكبر بالتدریج ولوقت طویل،لذلك جذورھا قویة.

ْیَحانُ   ﴾١٢﴿ (َواْلَحبُّ ذُو اْلعَْصِف َوالرَّ
 

أي القمح،الذرة الشعیر،وھي النشویات 
الكربوھیدرات،العصف، أي العصف الذي یعصف من 

یقطع منھا،مثال األرز والقمح على ساق  الزرع،أي
فھذه الحبوب على السیقان،أي إذا قطع من 

الزرع،یوسف علیھ السالم قال( تَْزَرعُوَن َسْبَع ِسنِیَن 
ا تَأْكُلُوَن  مَّ دَأَبًا فََما َحَصدتُّْم فَذَُروهُ فِي سُنبُِلِھ إِالَّ قَِلیًال ِمّ

ھنا األكمام وھذا لحفظھ،و ) فذروه في سنبلھ ٤٧(
یكلمنا عن النشویات ھي حبوب وتطحن 

لالستخدام،كالخبز،ولكن أصلھا الحب ذو العصف أي 
مع النخالة،فأحسن االنواع لما یكون مع النخالة،ذو 
العصف بدون تغییر ،ذو الساق الذي یقطع أو یداس 
فینتفع بھ،ویؤخذ الحب مع النخالة لالنسان،والباقي 

كامل مع للحیوانات ،والحب غذاء   مثل الساق
 النخالة،فأحسن الحبوب الذي مع النخالة.

 ١أنواع من السموم تدخل الجسم: ٣وھناك 

 سكر أبیض  -



 ملح أبیض  -٢

 طحین ابیض.-٣

وھو غیر طبیعي كلھ مكرر،لذلك ناخذ ملح البحر 
والصخري.اسم هللا الشافي والمعده بیت الداء،وهللا من 

ن ھ،كاأسمائھ الشافي،والنبي صلوات ربي وسالمھ علی
ینوع في األكل .لذلك ال نأكل كل یوم نفس الطعام 

اج نحت  ،ننوع.وھذا أیضا یؤدي للتوازن في الجسم،فال
 لألدویة.الحب ذو العصف أي الغذاء

 

 الطبیعي،الكامل مع النخالة 

﴾ َوِعنَبًا ٢٧﴾ فَأَنبَتْنَا ِفیَھا َحب�ا ﴿٢٦ثُمَّ َشقَْقنَا اْألَْرَض َشق�ا ﴿
﴾ ٣٠﴾ َوَحدَاِئَق غُْلبًا ﴿٢٩َوَزْیتُونًا َونَْخًال ﴿﴾ ٢٨َوقَْضبًا ﴿

تَاًعا لَّكُْم َوِألَْنعَاِمكُْم ﴿٣١َوفَاِكَھةً َوأَب�ا ﴿  ﴾عبس .٣٢﴾ مَّ

َواْلَحبُّ ذُو اْلعَْصِف  ما نزال في تدبر اآلیة(
ْیَحانُ    ﴾١٢﴿ َوالرَّ

والریحان،أي النباتات العطریة ذات الروائح الطیبة،التي 
اح،الریحان من الروح،فالرائحة تسر تسر األرو

األرواح،وتریح االنسان،وھذا تأثیر الرائحة،مثل قمیص 
یوسف لما أمرھم یوسف إخوتھ أن یرموه على وجھ 
ذَا فَأَْلقُوهُ َعلَٰى َوْجِھ أَِبي یَأِْت  أبیھم (ْذَھبُوا ِبقَِمیِصي َھٰ

 )٩٣بَِصیًرا(



ِجدُ ِریَح یُوسَُف ۖ لَْوَال لما قال یعقوب (قَاَل أَبُوھُْم ِإِنّي َألَ   
 )یوسف .٩٤أَن تُفَِنّدُوِن (

رائحة أمھ،الروائح ھي علم   یعرف  والطفل الرضیع
لوحدھا،وهللا جعل لكل شيء رائحة،وتخیلي رائحة 

 الجنةكیف ستكون!!!!! ، 

وكل ھذا من رحمة هللا جعلھا لنا على األرض،ومتنوعة 
لسجون الكثیر من االختیارات فیھا، ،وفي بعض ا

التعذیب یكون بأن كل شيء باألبیض لباسھم حتى 
طعامھم،والسجانین،فیستخفون ذھنیا،لذلك ننوع 

بطعامنا.من رحمة هللا وأنھ وضع األرض لألنام ووضع 
الفاكھة والحب،فاكھة اشكال والوان   فیھا

 مختلفة،وروائح كذلك مختلفة.

لما نذھب للبحر لھ رائحة،البر كذلك،،كل ما   وكذلك
نعم هللا الظاھرة ورحماتھ،أن ھو وضع األرض  سبق

 لالنام فیھا فاكھة والوانھا اواشكالھا .

ِّ آَالِء َربِّكَُما تَُكِذّبَانِ  بأي نعم هللا أیھا   أي﴾ ١٣﴿ فَبِأَي
الثقالن تكذبان،هللا جعل في األرض الفاكھة والنخل 

والحب ذو العصف والریحان،كل شيء متكامل وكل 
كالفاكھة ،وكلھ تبعا لقدرة هللا  شيء بمقدار ومیزان

وحكمتھ، مثال شكل األناناس یختلف عن التفاح،وبعضھ 
 قشره مفید واآلخر ال،كلھ لحكمة،وقدرة هللا .

 والحمدo رب العالمین.



٨/١١/٢٠١٧ 

ارِ  نَساَن ِمن َصْلَصاٍل َكاْلفَخَّ أي ابتدأ  ﴾١٤﴿ َخلََق اْإلِ
واألشكال،وخلق ،وهللا خالق كل شيء،خلق األعیان خلقھ

 األخالق ،واألعمال ،واألسباب .

خلق أي هللا ھو الخالق.والمخلوق ھو االنسان،وھنا ھو 
مفعول بھ وھو آدم،وھو أول إنسان وأبو البشر،وخلقھ هللا 

بیدیھ،وكلتا یدي هللا یمین،وآدم ھذا خلقھ وكونھ وطوره 
هللا على مراحل في القرآن في الرحمان ذكر لنا من 

 ذكر لنا أنھ خلق االنسان من صلصال صلصال، وهللا
كالفخار والفخار معروف لدینا ،وھو الطین الیابس، وقبل 

 مرحلة الصلصال:

   تراب -١

ینظفنا غیر الماء   طین(تراب وماء) لذلك نحن ال-٢   
بالمئة من أجسادنا  ٧٠ألھمیة الماء،و والتراب ،فانظري

 )األنبیاء َحيٍّ ۖ َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيءٍ ( ماء

فنحن نحتاج لشرب الكثیر من الماء وھناك ما یسمى 
بمرض احتباس الماء بالجسد،لماذا؟ لعدم شرب الكفایة 

من الماء،وھذا یتعب الجسد،النھ بحاجة للماء،فیبخل 
الجسد ،وال یخرج أي قطرة ماء منھ ،ویقوم بتخزین ھذا 

د،ألن الجسالماء،في الخالیا،لذلك یحصل لھم االنتفاخ في 



الجسد مرھق من قلة الماء.فعلینا بشرب الكثیر من 
 نھتم بالطعام اكثر من الماء.  الماء،ال أن

 ما نزال في مراحل خلق االنسان:

ِزٍب (طین الزب (-٢ ) ١١إِنَّا َخلَْقنَاُھم مِّن ِطیٍن الَّ
نَساِن ِمن ِطیٍن ( أي لین .( الصافات ) ٧بََدأَ َخْلَق اْإلِ
 السجدة

جف ،وییبس مع الحرارة ثم یصبح صلصال ثم ی -٣
 (وهللا ذكر لنا أنھ خلق االنسان.كالفخار (حمأ مسنون) 

ارِ  وھو الطین الیابس.في سورة  ﴾١٤﴿ ِمن َصْلَصاٍل َكاْلفَخَّ
َوإِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَالئَِكِة إِنِّي َخالٌِق الحجر تفصیل أكثر(

ْسنُ  ْن َحَمإٍ مَّ  )٢٨وٍن (بََشًرا مِّن َصْلَصاٍل مِّ

أي ھذا الطین   وھنا تفصیل لھذا الصلصال ،بأنھ حمأ
تعرض لحرارة شدیدة حتى یبس،واسود ،مسنون بقى 

 لمدة طویلة،حتى اسود.
تشكل الطین وییبس ویصیر فخارا. یكون لھ   وبعد أن

صوت وصدى،وصلصلة ،كصلصلة الجرس، أي 
الصلصال إن تیبس وصار لھ صوت صار فخار وفیھ 

أجوف،فنحن لسنا مثل الجن أو مسامات،وھو 
أجوف ولھ صوت،ومسام   المالئكة،فھذا الصلصال

 وفراغ.

 



 

 ما نزال في مراحل خلق آدم،والتي جاءت في سورة الحجر:

وِحي فَقَُعوا لَھُ ثم ( (-٤ ْیتُھُ َونَفَْخُت فِیِھ ِمن رُّ فَإَِذا َسوَّ
 )٢٩َساِجِدیَن (

ْیتُھُ)(( اَك فََعَدلََك (الَِّذي تسویتھ،( فَإَِذا َسوَّ  )٧َخلَقََك فََسوَّ
بََك ( ا َشاَء َركَّ  ) االنفطار٨فِي أَيِّ ُصوَرٍة مَّ

) مثال لدیك فخار بعد أن شكلتھ وأدخلتھ الفرن( 
،مثل الرتوشات االخیره،،یدخل بھا تسویة   فََعَدلَك)َ

العین،الجلد،كما ببطن أمھ كان من ماء،نطفة ثم مضغة 
 ثم علقة .

أصبح آدمیا=البشر،وآدمیا من أدم أي نفخ الروح،ف -٥
ِمْنَھا َخلَْقنَاُكْم َوفِیَھا نُِعیُدُكْم األرض،أي تراب األرض(

 ) طھ٥٥َوِمْنَھا نُْخِرُجُكْم تَاَرةً أُْخَرٰى (

 ُھوَ ) من األرض خلقنا هللا،وإلیھا سنرجع،ومنھا سنخرج 
ا فِي اْألَْرِض َجِمیًعا  ة) البقر٢٩( الَِّذي َخلََق لَُكم مَّ

) كل شيء لكم من األرض، طعامكم،حتى تكوینكم،أما 
الماء فأصلھ من السماء،ثم سلكھ ینابیع في األرض. 

فاألرض لدینا فیھا الماء والطعام،لذلك نأكل من 
 األرض،وھذه نعمة الخلق.

 



واالنسان من نسي،وأنس،من األنس بضم األلف أي 
یأنس ویؤنس وال یحب أن یكون لوحده،إنما یأنس ببعضھ 

 بعضا،لذلك لما خلق آدم خلق معھا حواء كي یأنس بھا.

ولماذا یبین هللا تعالى لنا تركیبتنا؟كي ال نتكبر،النھ ال 
یلیق بنا،لذلك یجب أن نحس بتكریم هللا ومنتھ علینا،أبونا 

نَساِن ( خلق من حمأ مسنون،وصلصال  َھْل أَتَٰى َعلَى اْإلِ
ْھِر لَْم یَُكن َشْیئًا َن الدَّ ْذُكوًرا ( ِحیٌن مِّ لم یكن )االنسان١مَّ

مذكورا ھذا آدم،كان حمأ مسنون،ولكن هللا أكرم ھذا 
علینا ف   االنسان،فیجب أن نحس بتكریم هللا لنا،وفضلھ

 ..بالتواضع،وأال نغتر بأنفسنا،ونتكبر

اِرٍج مِّن نَّارٍ  ﴾ أي خلق هللا ١٥﴿ َوَخلََق اْلَجانَّ ِمن مَّ
 ( أبو اإلنس،،وجن من جنن  أبو الجن إبلیس.وآدماْلَجانَّ

أي في الخفاء ،فال یرون.مثل الجنین مختفي،المجنون 
عقلھ مختفي.وإبلیس ال یموت كي یقیض أبناءه لیساعدوه 

اِرٍج) أي المختلط الذي بمھمتھ،لیضلوا بني آدم(  ِمن مَّ
،المختلط مع النار،لذلك مرج یكون في اللھب إذا ارتفع 

رة والصفرة أي البحرین أي اختلط،ولونھ بین الحم
برتقالي اللون ،واإلنسان أصلھ من تراب،فألوان الناس 
ترابیة من غامق لفاتح،مثال ال یوجد أزرق،.أصل خلقھ 

 من التراب،،ولون التراب البیج ،ھو محل والثقل

والمنافع.والخیر،والرزانة،وھذا االنسان،وإذا ذھبنا 
لألحمر والبرتقالي،یبین شدة الشيء 



فأصل خلق الجن بین الحمرة والحرارة،والحیاة،
والصفرة،أي األلوان الحارة،أي النار محل الخفة 

والطیش والفساد.مثال لما نغضب نحمر.فالخیر في 
ومن بھ الفساد والخفة والطیش فھذا یعني أن االنسان.

الشیطان مسیطر علیھ.وذكرنا سابقا أن االنسان خلق من 
بمعنى أجوف وبھ مسام،وھذا یدل على صلصال 
 ا،لذلك الشیطان یجري منا مجرى الدم.ضعفن

 ألنلذلك نعذر الناس،وال نقول ھذا ال فائدة منھ،أو خیر،
َآلتِیَنَُّھم مِّن بَْیِن أَْیِدیِھْم َوِمْن َخْلفِِھْم ثُمَّ  (  الشیطان قال

 ) األعراف١٧َوَعْن أَْیَمانِِھْم َوَعن َشَمائِلِِھْم (

أَْغَوْیتَنِي َألَْقُعَدنَّ لَُھْم ِصَراطََك قَاَل فَبَِما (  واقسم على
 )األعراف١٦اْلُمْستَقِیَم (

تَِك َألُْغِویَنَُّھْم أَْجَمِعیَن ( إِالَّ ِعبَاَدَك ِمْنُھُم  )٨٢قَاَل فَبِِعزَّ
 )ص٨٣اْلُمْخلَِصیَن (

. لذلك نتعوذ منھ دائما ،فھو یعرف نقاط ضعفنا ویدخل 
 النار. لنا من المسام،لذلك التراب خیر من

 

 

 

 

 



 

بَانِ  نعمة خلق ﴾ أي نكذب ١٦﴿ فَبِأَيِّ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ
االنسان من صلصال والجان من نار،ومن رحمة هللا 
بعباده أنھ بین لھم أصل خلقتھم،والشیطان یعرف أن 

االنسان بھ الكثیر من الخیر،والمنافع ولدیھ القدرة علي 
التعلم،واالرتقاء القدرة على   تطویر ذاتھ،فلدیھ

 بالنفس.لماذا؟ 

الن أصلھ من تراب.لذلك یجب على أن أتعلم وأطور 
ذاتي،باستمرار .و الشیطان لعلمھ بذلك یشغلنا باشیاء 

غیر مھمھ كي ال نطور ذاتنا، ونرتقي بھا، ومن رحمات 
هللا أن عرفنا بخلقنا لنعرف أنفسنا ونطورھا وننتبھ لمن 

 ن.یعوقنا عن التطور،وھو الشیطا
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