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

 والرحمان من أسماء هللا الحسنى
واألصل بھم كلھم  واألساسیة إلي جانب هللا والرب .  

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 

ین الرب الھادي.واسم الرحمان ھي العالقة ب
والمربوبین،والخالق والمخلوقین،و الرحمان وھي على 

صیغة فعالن،والفعل رحم بمعنى الرحمة والشفقة، 
واشتقت منھا اسم الرحمان والرحیم والفرق بینھما أن 

صفة امتالء،ممتلي   رحمان على وزن فعالن وھي
بصفة الرحمة،مثل غضبان تختلف عن غاضب فغضبان 

 ممتلي غضب .
 
عكس الرحیم  ن لجمیع الخلق بدون فعل منھموالرحما-٢

 َوَكاَن بِاْلُمْؤِمنِینَ مقیدة بفعل العبد، كما جاء في اآلیات (
الرحمة الخاصة   والرحیم . )١(﴾ ٤٣َرِحیًما ﴿

(إِذَا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَھُ وَ  للمؤمنین،وكذلك 
ْوَال تَْستَْغِفُروَن ،و(لَ )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 
 وفعل. الخلق،أما الرحیم بطلب

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

ت الخلوقات وأعظمھا،وهللا استوى علي أوسع المخلوقا
بأوسع الصفات،لذلك هللا لما یرحم المخلوقات یرحمھا 

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

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

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   بدایة السورة
ْ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 
واإلكرام.فالرحمان ذو الجالل واإلكرام.والرحمان مع 

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

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

َ َعِلیٌم َخبِیٌر  َّRأَتْقَاكُْم ۚ إِنَّ ا ِ َّRأَْكَرَمكُْم ِعندَ ا
)٥()الحجرات ١٣(  

ْكِرٍم ( ُ فََما لَھُ ِمن مُّ َّR٦() ١٨( َوَمن 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

والرحمان تعرفي على خالل النقم وعذابھ لألمم السابقة. 
  هللا، من خالل النعم واآلالء.

 

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



ْ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.

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

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

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

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

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

الرحمان الذي یملك الرحمة،وال یملكھا ویقدر علیھا إال 
احتمال ھناك ملیك   تدر،احتمال ھناك ملیكالملیك المق

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

 ؟ الرحمن،والطریق للتقوى بتعلم القرآن.
نعم هللا الظاھرة: ١٣-١وسنبدأ في تدبر اآلیات من   

ْحَمـُن ﴿  السورة وتبدأ  :تستھل﴾ ١الرَّ



باسم هللا الرحمان،وھو على وزن فعالن،أي ذو الرحمة 
ْحَمةً التي ال حدود لھا (  الواسعة َربَّنَا َوِسْعَت كُلَّ َشْيٍء رَّ
 )غافر ٧( َوِعْلًما 

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

 مطلقة ودائمة. الواسعة،وھي رحمة عامة
 oرحمة،أنزل فقط واحدة  ١٠٠رحمتھ سبقت غضبھ،و

لألرض،وبھا تتراحم المخلوقات،حتى السباع ترحم بھا 
رحمة ادخرھا هللا لیوم القیامة ألھوال ذاك   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 وهللا المقدم المؤخر یبین أعظم رحماتھ الواسعة أنھ (
َعلََّم اْلقُْرآَن وبعدھا خلق اإلنسان.وھنا ذكر (﴾ ٢اْلقُْرآَن ﴿

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

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

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



ِلَك اْلِكتَاُب َال َرْیَب ۛ الفتن.كتاب وقیم..وفي سورة البقرة  (ذَٰ
﴾ ٢َعلََّم اْلقُْرآَن ﴿ 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 ) َعلَّمَ اإلنسان،علمھ.و(
جھد،وأكبر رحمات هللا تعلیم القرآن،وعلم كذلك ھو 
تیسیر تعلمھ تالوة تدبرا حفظا ،وھذا من أفعال هللا أنھ 
ھو الذي علم القرآن ألنھ األول اآلخر الظاھر 
الباطن،األول ال معلم وال مدرس وال كتاب قبلھ،وال 

ویدخلك  منھج فھو األول،واآلخر أن یطبق علیك
الجنة،ویتم النعمة،كثیر تعلموا ولكن لم یكملوا للنھایة 

خلقھ كان القرآن، مثل  لیحصلوا على ثماره،وثماره أن 
الرسول صلى هللا علیھ وسلم كان خلقھ القرآن ،كیف؟ 
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 والحكمة  (َولَقَْد یَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللِذّْكِر فََھْل ِمن مُّ
فإذا كانت لدیك اإلرادة سیعلمك هللا،وییسر  )٩( )٢٢(

 لك،ولكن یحتاج منا 

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



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

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

 القرآن وعلمھ) وھذا من آثار العمل.

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

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

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

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

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

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

 دون المستوى ضعیف بالدراسة.

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

 على كل خیر،وزاجر لكل شر.



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

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

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

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

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

أمضى بھ كل  للقرآن،فال نھایة لعلم القرآن.ولو
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. 
 یفتح لك الدنیا وھذا واجب االنسان في حیاتھ،وبالقرآن

 واآلخرة،ومن النعم وأعظمھا علم القران.
نَساَن ﴿ما نزال في تدبر اآلیة (   ) ٣َخلََق اْإلِ

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

 عربي أو أعجمي علیھ تعلم القرآن،



 مة تعلیم القرآن أشد منوبدأ بتعلیم القرآن لبیان أن نع
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 
نتعب للبحث عن منھج لحیاتنا.وكذلك بقراءة القرآن 

تعلم تتنزل الرحمات.فال توجد رحمة واسعة بدون 
 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

ذه ھ من التعلیم یجب على أن أتعلم،تخیلي هللا یعطیك
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 

التعلیمین،تعلیم مقدم وھو علم القرآن وقدمھ على علمھ 
   علمك البیان،والبیانالبیان،بمعنى إذا تعلمت القرآن ی

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،



ویعرف كیف یعبر ألن القرآن أثر فیھ،مثل النبي أول ما 
رتقي م هللا نلذلك كالمھ بین ألن مع كال 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 
یعلم،وعلمھ اإلفصاح والتعبیر عما في قلبھ، فھو واضح 
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،
 الواسعة،وتكون بالقرآن ألن هللا ذكر علمھ البیان.

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 
ھو الذي یتكلم،أو ھو الذي یستقبل المعلومة،وهللا میز 

 االنسان عن باقي المخلوقات ب:

 الفھم سواء إشارة ،أو كتابة -١

 أتكلم الطرف الثاني یفھمني. اإلفھام،فحین-٢

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



 .التعبیر عن مشاعره-٤

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

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

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

 السیارات.

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

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   ربانیة،وكلھذا لیبین لنا

 .الكون
﴾َوالنَّْجُم َوالشََّجُر ٥﴿ بَانٍ (لشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحسْ 

﴾ أَالَّ ٧﴿ َوالسََّماَء َرفَعََھا َوَوَضَع اْلِمیَزانَ  ﴾٦﴿ یَْسُجدَانِ 
﴾ َوأَقِیُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوَال ٨تَْطغَْوا فِي اْلِمیَزاِن ﴿
 ﴾٩تُْخِسُروا اْلِمیَزاَن ﴿

 
وھناك نقلة من خلق االنسان لخلق األكوان،ومن رحمة 

العامة أنھ یرینا كیف حال المخلوقات األخرى لنتعلم هللا 



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 
 ویعبد هللا. هللا العامة باإلنسان،لماذا؟ لیتعلم القرآن

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 

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

﴾ ٥﴿ بُِحْسبَانٍ كل یوم ثوان أو دقائق.كل ھذا محسوب. و(
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 أَْو 
 )١٣(﴾١١﴿ َكْرًھا قَالَتَا أَتَْینَا َطائِِعینَ 

 ﴾ وكما ذكرنا سابقا ٥﴿ (لشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَانٍ  
 نظام في غایة اإلحكام. أن ھناك تناسق وانسجام عبر

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



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

 )١٤(﴾ ٤٠﴿ یَْسبَُحونَ 
ومثال الشمس ال تقول سأستخدم قوتي وأشرق دائما وال 

ھناك تناسق وانسجام بینھما بحساب دقیق  أغرب.بل
ومعلوم ومنتظم.وھذا النظام لم یتغیر منذ أن خلقھما 

هللا،من مالیین السنین،لذلك حساب األفالك علم دقیق 
لم یتغیرا من مالیین السنین.وبھما نعرف   ألنھما

 الشروق والغروب،مثال تقویم رمضان یؤخذ عنھما.

 ھدوء،ال أنھا تأتيفحركتھما بحسبان ،الشمس تختفي ب
وتطرد القمر،فتجریان كما أمرھما هللا،وكل ھذا وھم ال 

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

 الحیاة.
 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
مر،لذلك هللا یذكرھم لنا ألن ھناك شموس تطغى على الق

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

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

َوَزیَّنَّا السََّماَء شبھھا هللا بالمصباح فھي تضيء (-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 ھي بیوت للنحل ( -١
 ِمَن الِجباِل بُیوتًا َوِمَن الشََّجِر َوِمّما یَعِرشونَ 

 )١٧(﴾ا٦٨﴿
َن الشََّجِر اْألَْخَضِر نَاًرا فَِإذَا أَنتُم  (-٢ الَِّذي َجعََل لَكُم ِمّ

ْنھُ تُوقِدُونَ   ،فیوقدون منھا النار )١٨(﴾ ٨٠﴿ ِمّ



 مع كل وظائفھما ،ما حالھما؟و

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 ا للـَّ
َوالشَّْمُس َواْلقََمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجبَاُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ 

َ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 
أن هللا سخرھما لمنافع االنسان،وكالھما یعمل 

 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�َّ
قلُت مرافقتََك في الجنَِّة قاَل أَو غیَر ذِلَك قلُت ھَو ذاَك 

 .)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  وینقادان o  ألنھم لما یسجدان
ھذا السجود   على أكمل وجھ،كما الشمس والقمر،بدون

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

كذلك أنت كلما زاد .لإلنسان،ألن بھ كذلك استقرار الكون
سجودك o ،كلما رفعك هللا درجات،و المنزل الذین بھ 

  . 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

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

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

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

سُوَل َوأُوِلي ا ھَ َوأَِطیعُوا الرَّ ْألَْمِر ِمنكُْم فَِإن تَنَاَزْعتُْم اللـَّ



سُوِل إِن كُنتُْم تُْؤِمنُوَن  ِھ َوالرَّ فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى اللـَّ
ِلَك َخْیٌر َوأَْحَسُن تَأِْویًال﴿ ِھ َواْلیَْوِم اْآلِخِر ذَٰ  )٢١(﴾ ٥٩بِاللـَّ

( 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 
 .،وكذلك یجب أن تكون لدیھم الطاعة في العمل

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

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

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

 اآلیات :

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

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

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



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

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

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 

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

 سبع سماوات أوحى لكل سماء أمرھا.
وإذا ذھبنا لسورة األنبیاء نجد شیئا آخر عن خلق 

أََولَم یََر الَّذیَن َكفَروا أَنَّ السماوات واألرض وھو (
السَّماواِت َواألَرَض كانَتا َرتقًا فَفَتَقناھُما َوَجعَلنا ِمَن 

أي أن ﴾ ٣٠الماِء كُلَّ َشيٍء َحيٍّ أَفَال یُؤِمنوَن ﴿
السماوات واألرض كانتا ملتصقتین،ففتقھما هللا 
تعالى،وبعد فتقھما صار ھناك فراغ،فجعل فیھا 

كانتا رتقا لم توجد حیاة علیھما،أو الماء،بمعنى لما 
استحالة الحیاة علیھما،ولكن بعد أن فتقتا،وجعل هللا فیھا 

َ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 ﴿
ونرى التنظیم والترتیب في خلقھما،وكذلك التدریج،كل 

 ھذا لنتعلم وننتظم في أعمالنا.

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

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

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

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

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

المخلوقات.ورفع السماء فال أحد یستطیع أن یمسك 
 ابھا،وكذلك ال أحد یستطیع اختراقھا أو كسر قوانینھا (

نِس إِِن اْستََطْعتُْم أَن تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر مَ  ْعَشَر اْلِجِنّ َواْإلِ
السََّماَواِت َواْألَْرِض فَانفُذُوا ۚ َال تَنفُذُوَن إِالَّ بِسُْلَطاٍن 

نَّا َزیَّنَّا السََّماَء الدُّْنیَا . فحفظھا هللا () الرحمان٣٣(
ن كُ ٦بِِزینٍَة اْلَكَواِكِب ( اِرٍد () َوِحْفًظا ِمّ ) ٧ِلّ َشْیَطاٍن مَّ

)٢٣( 
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 ﴿(

سة بالمئة،بھذه نسبة األوكسجین بھا فاصلة ولنقل خم
الدقة،والمیزان ھذا للسماء واألرض،ولكن لوجود البشر 
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 

د أحیانا نرى ازدیاد بعدد الفئران،أو ازدیاد بعد
الذباب،فاألصل في الخلق المیزان.ولكن ما نراه من 

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 ﴿

 اد،فوضع كل شيء بتقدیر ومیزان وحساب.العب

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 

لم یوجد ،سیزید المقیاس لوزن االنسان إذا 
الوزن،فالمیزان یحدني عن اإلسراف في األكل،أو حتى 
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 
المكاییل والموازین والقوانین بحدود.وهللا وضع لنا 

 واألحكام لماذا؟

 ﴾٨أَالَّ تَْطغَْوا فِي اْلِمیَزاِن ﴿ (
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
ھذا موجھ لإلنسان،ألن ببدایة السورة تحدثنا الطغیان 

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 
ة أخري باتباع القوانین،وعدم الطغیان  أولى من أي أم

 ألننا لنا األجر في ذلك،وھم ال أجر لھم.



  ﴾٨أَالَّ تَْطغَْوا فِي اْلِمیَزاِن ﴿ (
 ٢٠٠بدل أن آكل  والطغیان ھو تجاوزوتعدي الحد،مثال

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 
الحدود.ونبخسھم حقوقھم.والحمدo أن المیزان وضعھ 

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

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

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

 قوانین یؤدي للفساد في األرض،قوانینھ،والطغیان في ال

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



عدم اتباع القوانین،مثل التحدث بالموبایل،وارسال 
 الرسائل ونحن نسوق السیارة!!!!!

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

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

َوَما  )٤٩إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقَدٍَر (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
قوق بمیزان،وأمرنا بالعدل،بمعنى أن نؤدي الح

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 .)٣٠() ٢٣٧تَْعفُوا أَْقَرُب ِللتَّْقَوٰى (

ضى عن حقوقي،وأعطي الناس أكثر من أتغا
 .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.(
 اآلیة في حیاتنا؟ وكیف نطبق ھذهتَْطغَْوا فِي اْلِمیَزاِن) 

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 

 وضع التباعھ،وكذلك ال أجادل لماذا؟وكیف؟

سُوَل َوأُوِلي اْألَْمِر ِمنكُْم ۖ(ل (وهللا یقو ) 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 
نفسي من رحمة هللا.مثال أسمع درس تفسیر للقرآن 

فھم شیئا،حجب عني فھم الدرس بسبب ولكنني ال أ
 ظغیاني أو ظلمي.ألن تعلیم القرآن رحمة من هللا.

 ﴾٩﴿ َوأَقِیُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوَال تُْخِسُروا اْلِمیَزانَ (
،مثل وأقیموا الصالة،أي َوأَقِیُموا) من أقام والفعل ((

اجعلوھا قائمة مستقیمة بأركانھا،وشروطھا وخشوعھا 
عطي كل ركن حقھ.وهللا من أسمائھ وسجودھا،فن

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 
موت لن أمورنا،وھو حي ال یموت وال ینام،ألن من ی

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 نفي( قائمة،مستقیمة.وفي اآلیة التي تسبقھا ھناك

  )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؟

أقیموا الوزن  وھنا الباء للمصاحبة،أيبِاْلِقْسِط) (
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 
 ھم. نطالبال نطالب الناس باالحسان،نحن نقوم بھ،لكن ال

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



ا ي مكان فأنا ھنبخستھ حقھ.وعدم اتباعي للقوانین في أ
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،ولن نفي طغیان
ن وأحیانا مني من الفقر.یقضي هللا عني الدین أو یغنی

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  ﴾١﴿ (َواْلعَْصرِ  إِالَّ الَِّذیَن  ﴾٢﴿ إِنَّ 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 

 أخللت بالتوازن.فھم مكملین لبعضھم.

 .كیف؟ونحن من نحجب الرحمة عن أنفسنا

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 



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

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 

ء في األرض لھ وزن یكون إما جھال،أو عنادا.وكل شي
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 
َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي َظَھَر اْلفََسادُ فِي اْلبَِرّ 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 

ذا كل ھ حقوقھم،حتى أكلي یكون بمیزان،ومتى ما فعلت
 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() ٣٠َكانَتَا َرتْقًا فَفَتَْقنَاھَُما (
  ﴾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 
ا س كمبھدوء،وأسھل على النا  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.

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

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 َشْيٍء إِالَّ ِعنَدنَا خَ و  َزائِنُھُ َ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 

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

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 

 ألرض،أن الفاكھة والنخل،وھي من نعم الرحمان.ا

 

 

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 



من التفكھ،فكأنھا تتفكھ وتتودد  فكھ من فرح،والفاكھة
 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 
القرآن،وھذا فضل هللا یؤتیھ من یشاء،العرب بمعنى 

ضوح واالفصاح.وجاءت بالمفرد وتدل علي الو
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.

فَاِكَھةٌ َوالنَّْخُل ذَاُت فِیَھا  ﴿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
خرى،ذكر النخل، وتمر للوصف لم یذكر أي شجرة 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 

بھا  تناولناه مع حلیب اإلبل ألن حلیب اإلبل
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.

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

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

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 

ع منھا،مثال األرز والقمح على ساق الزرع،أي یقط
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

األكمام وھذا لحفظھ،وھنا  ) 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 

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

 ١أنواع من السموم تدخل الجسم: ٣وھناك 
 سكر أبیض  -



 ملح أبیض  -٢
 طحین ابیض.-٣

ناخذ ملح البحر  وھو غیر طبیعي كلھ مكرر،لذلك
والصخري.اسم هللا الشافي والمعده بیت الداء،وهللا من 
أسمائھ الشافي،والنبي صلوات ربي وسالمھ علیھ،كان 

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
 

 مع النخالة  الطبیعي،الكامل
﴾ َوِعنَبًا ٢٧﴾ فَأَنبَتْنَا ِفیَھا َحب�ا ﴿٢٦ثُمَّ َشقَْقنَا اْألَْرَض َشق�ا ﴿

﴾ ٣٠﴾ َوَحدَاِئَق غُْلبًا ﴿٢٩﴾ َوَزْیتُونًا َ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 
تسر األرواح،الریحان من الروح،فالرائحة تسر 

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 ِبقَمِ  یِصي َھٰ
 )٩٣بَِصیًرا(



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

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

 لجنةكیف ستكون!!!!! ، ا

وكل ھذا من رحمة هللا جعلھا لنا على األرض،ومتنوعة 
الكثیر من االختیارات فیھا، ،وفي بعض السجون 
التعذیب یكون بأن كل شيء باألبیض لباسھم حتى 

طعامھم،والسجانین،فیستخفون ذھنیا،لذلك ننوع 
بطعامنا.من رحمة هللا وأنھ وضع األرض لألنام ووضع 

اكھة والحب،فاكھة اشكال والوان الف  فیھا
 مختلفة،وروائح كذلك مختلفة.

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

 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 

شيء بمقدار ومیزان كالفاكھة ،وكلھ تبعا لقدرة هللا 
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
،وهللا خالق كل شيء،خلق األعیان واألشكال،وخلق خلقھ

 األخالق ،واألعمال ،واألسباب .

ھو االنسان،وھنا ھو  خلق أي هللا ھو الخالق.والمخلوق
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 

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

 مرحلة الصلصال:

   تراب -١

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

 )األنبیاء َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ ۖ( ماء

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

من الماء،وھذا یتعب الجسد،النھ بحاجة للماء،فیبخل 
الجسد ،وال یخرج أي قطرة ماء منھ ،ویقوم بتخزین ھذا 
الماء،في الخالیا،لذلك یحصل لھم االنتفاخ في الجسد،ألن 



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

ثم یجف ،وییبس مع الحرارة ثم یصبح صلصال  -٣
 (خلق االنسانكالفخار (حمأ مسنون) .وهللا ذكر لنا أنھ 

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

ْسنُوٍن ( ْن َحَمإٍ مَّ  )٢٨بََشًرا مِّن َصْلَصاٍل مِّ

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

 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 

مسامات،وھو أجوف،فنحن لسنا مثل الجن أو 
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 (تسویتھ،( فَإَِذا َسوَّ  )٧الَِّذي َخلَقََك فََسوَّ
بََك  ا َشاَء َركَّ  ) االنفطار٨(فِي 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 .

نفخ الروح،فأصبح آدمیا=البشر،وآدمیا من أدم أي  -٥
َوفِیَھا نُِعیُدُكْم  ِمْنَھا َخلَْقنَاُكمْ األرض،أي تراب األرض(

 ) طھ٥٥َوِمْنَھا نُْخِرُجُكْم تَاَرةً أُْخَرٰى (

 ُھوَ ) من األرض خلقنا هللا،وإلیھا سنرجع،ومنھا سنخرج 
ا فِي اْألَْرِض َجِمیًعا  ) البقرة٢٩( الَِّذي َخلََق لَُكم مَّ

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

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

ْذُكوًرا ( ْھِر لَْم یَُكن َشْیئًا مَّ َن الدَّ لم یكن )االنسان١ِحیٌن مِّ
حمأ مسنون،ولكن هللا أكرم ھذا مذكورا ھذا آدم،كان 

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 الجن إبلیس.وآدم أبو اإلنس،،وجن من جنن اْلَجانَّ

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 

ختلط،ولونھ بین الحمرة والصفرة أي البحرین أي ا
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 



ء لألحمر والبرتقالي،یبین شدة الشي
والحرارة،والحیاة،فأصل خلق الجن بین الحمرة 

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 

م،وھذا یدل على بمعنى أجوف وبھ مساصلصال 
 ضعفنا،لذلك الشیطان یجري منا مجرى الدم.

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

 ) األعراف١٧َوَعْن أَْیَمانِِھْم َوَعن َشَمائِلِِھْم (

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

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

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

 

 

 



 

 

 

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 

افع ولدیھ القدرة علي االنسان بھ الكثیر من الخیر،والمن
القدرة على التعلم،واالرتقاء   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 
ن سنا ونطورھا وننتبھ لمهللا أن عرفنا بخلقنا لنعرف أنف

 یعوقنا عن التطور،وھو الشیطان.

١٥/١١/٢٠١٧ 

  ﴾١٧﴿ َربُّ اْلَمْشِرقَْیِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْینِ ( 
یكلمنا عن هللا،الرب  رب المشرقین ورب المغربین،فھنا

والتربیة،فینشيء من حال إلي حال   اإلصالح ،أي من 
شیئا فشیئا،ووبھذه التربیة یصل لحال أفضل ویرتقي. 



ولكن نرى ھناك من ال یتحولون لألحسن،مع أن هللا 
 خلقھم في أحسن تقویم،فلماذا لم تنفع التربیة معھم؟

 

المؤمن ھم ومن،بل تربیة هللا،فاo یربي الجمیعألنھ لم یتق
ن بھ مكل من یحیط ،الذي یربیھ هللا بالمواقف واألقدار،

یربونھ،ومتى ما قبل تربیة  زوج أبناء األھل ،األصدقاء
هللا،بمعنى كل ما یحصل لنا من أقدار ومواقف مع الناس 

ھي تربیة من هللا،فال أقول لماذا قالوا كذا،أو من ھي 
ة،و تقبل التربیفسأرتقي،أما من ال ی  لتقول لي كذا.!!! 

 لماذا قالت لي كذا؟ ویتحسس من كل شيء،لن یتربي.

نَساَن ِفي أَْحَسِن تَْقِویٍم   وهللا كما ذكرنا خلقنا (لَقَْد َخلَْقنَا اْإلِ
 ﴾التین٤﴿

ومن لم یتربي أو یقبل تربیة هللا،سیرجع ألسفل 
 ﴾التین٥سافلین(ثُمَّ َردَْدنَاهُ أَْسفََل َساِفِلیَن ﴿

إِالَّ وإنما نرید أن نكون من (،نكون منھم وال نرید أن 
اِلَحاِت فَلَُھْم أَْجٌر َغْیُر  الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

 ﴾التین٦﴿ َمْمنُونٍ 
  ﴾ ١٧﴿ َربُّ اْلَمْشِرقَْیِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْینِ ( 

وسورة الرحمان كما ذكرنا ھي عن التوازن بین 
یذكر هللا تعالى لنا ھنا عن المشرقین  المخلوقات،لذلك



مكان شروق الشمس، ھو والمشرق .والمغربین 
 والمغرب مكان غروب الشمس،

 یوم في السنة ،ولدینا ٣٦٥والشمس تشرق وتغرب 
شروق الشمس الیوم   الزمان،ولدینا المكان،مثال

ویتغیر كل یوم،وسبحان هللا لیس الوقت ھناك  ٦:٣٠مثال
أیضا مكان الشروق والغروب،لذلك الفرق بین الشتاء 
والصیف،في الصیف شروق الشمس مبكر جدا،أحیانا 

الساعة الثانیة،أو الثالثة أو الخامسة صباحا على حسب 
،أو ٧فالیوم طویل ،ففي بلدان  الدولة،والغروب متأخر

. الغروب.وفي الشتاء الشروق ١٠، أو الساعة ٨
،في بعض  ٨یتأخر،على حسب المكان،ویصل ل

،.وفي الدول  ٥:٣٠الدول،والغروب مبكرا مثال 
ساعة ویختلف  ٢٢االسكندنافیة بین الشروق والغروب 

بالشتاء ساعتین شمس فقط ،فكل یوم ھناك شروق 
المحصلة النھائیة أن كل شيء وغروب للشمس،ولكن 
 . متوازن.ویبین قدرة هللا

  ﴾١٧﴿ َربُّ اْلَمْشِرقَْیِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْینِ ( 
 المشرقین والمغربین؟  وأین ھما

على ما یصل لھ شروق الشمس بالشتاء أي أ واحد
 شروق الشمس،  بالصیف أي أعلى ما یصل لھ ،وواحد

روب الشمس في وكذلك المغربین ، أعلى ما یصل لھ غ
الشتاء،وأعلى ما یصل لھ غروبھا في 



الصیف.والمشارق والمغارب األخرى 
اعلى شيء  بینھما،في دبي مثال المشرقین  یكونان 

،ھذا مشرق واحد، ،ثم المشرق  ٥بالصیف الساعة 
،وفي الصیف المغرب أعلى  ٦:٣٦الثاني في الشتاء 

،لو ٥:٣٠والشتاء أقل مغرب یكون  ٧:٣٠شيء یكون 
سبناه كلھ بتوازن ،كل دولة ھناك توازن بالشروق ح

والغروب،،وبین الدول ھناك كذلك توازن،بمعنى إذا 
حصرت المشرقین والمغربین بین كل الدول،فكأنك 

حصرتیھ كلھ،والباقي یكون ما بینھما.الباقي بینھما ما 
بین الدول،كأن المشرقین والمغربین كل لھ حد على 

بان .ونظام .وفي النھایة حسب الدولة،وكل بمیزان،وحس
 تكون متوازنة ومتساویة ومناسب للصیف والشتاء.

ان الشمس والقمر لیس أنھما   یبین لناوكل ما سبق ذكره 
فقط بحسبان،وإنما مشرقھما ومغربھما بتوازن.وحساب 

ما و یعلم االنسان أال یثقل نفسھ بالذنوب   دقیق.وھذا
  الذي یجعلھ یثقل نفسھ بالذنوب؟

َوأَقِیُموا ،هللا لما وضع المیزان،أول أمر كان (الطغیان
.وكیف تتعلم ﴾٩اْلَوْزَن بِاْلقِْسِط َوَال تُْخِسُروا اْلِمیَزاَن ﴿

 الناس أال تطغى في المیزان؟
انظري للمخلوقات مثل المشرقین والمغربین كیف ھم 

 بمیزان.

 ﴾١٧َربُّ اْلَمْشِرقَْیِن َوَربُّ اْلَمْغِربَْیِن ﴿(



و یغرب اال یشرق أ أي ما من شيء   ،المشرقین ورب 
شرقت علیھ الشمس وغربت أبإذنھ ،فھو رب كل ما 

رب الشمس   ،فكلھ من تدبیر هللا،ولكن لم یذكر
فعل الشمس،و فعلھا ھو ان تشرق  ذكر رب   إنما

مدبرھما،فھناك   بالوقت والمكان الذي حدده هللا لھا،فھو
ما ذكرنا یختلف وقت ومكان ،وحدود ومغرب الشتاء ك

عن مغرب الصیف. وهللا ربھما،ورب الزمان 
والمكان،فھو المدبر لكل ھذا.لذلك الحمدo رب 

العالمین،أن هللا ھو المدبر ،وإن كان ربھما فھو مدبر 
ورب كل شيء ،ولما تعرفین أن هللا ھو الرب وھو 

 المدبر،ما ھو واجبك؟
 وعدم رضیت باo ربا وباإلسالم دینا،الرضا بتدبیر هللا

المعارضة،فال أكون ناقدة في الحیاة،ال أقول لماذا؟ 
وانما اركز على تدبیر هللا ،وتربیتھ لنا،فھو  وكیف؟

المالك ،والمدبر.وإذا ركزت على ذلك فھذا یعطیني 
 التوازن.

ِّ آَالِء َربِّكَُما تَُكِذّبَاِن ﴿ أي المشرق والمغرب ﴾ ١٨فَبِأَي
من نعم هللا وتحتاج  وتوازنھما ،واختالفھما

للشكر،وكذلك من رحمة هللا، تخیلي لو لم یكن ھناك 
 مشرقین ومغربین،!!!!



،وال ٥،وتغرب الساعة ٥الساعة   مثال كل یوم الشروق
یعلمنا شيء،   یوجد اختالف،،فالرحمة باالختالف ،وھذا

وھو أال نعتقد أن الرحمة بالتشابة وانما 
س كل شيء أن لی  باالختالف،.،والتوازن كذلك

متشابھ،إنما باألضداد كذلك .مثال تخیلي انت وزوجك 
نفس الشيء ،لن ترین عیوبك،وفي التربیة دائما 

َولَْو َشاَء َربَُّك لََجعََل النَّاَس العكس،لنتربى،حتى بالدین (
ةً َواِحدَةً (  )١١٨أُمَّ

من نعم هللا ،وجود الضد والعكس،فلوال الباطل   لذلك من
وحتى الشیطان وجوده ألجاھد لما عرفنا الحق،،

نفسي،والموت ألعرف قیمة الحیاة،ویظھر اكثر باآلیة 
﴾ بَْینَُھَما بَْرَزٌخ الَّ ١٩َمَرَج اْلبَْحَرْیِن یَْلتَِقیَاِن ﴿:القادمة

وهللا قادر على أن یجعل كل المیاه ﴾ .٢٠یَْبِغیَاِن ﴿
مالحة،ولكن ستفسد األرض،أو كلھا عذبة.كذلك ستفسد 

ك نحتاج للعذب وللمالح،ومع أنھما مختلفان األرض. لذل
ا انسان ی  یلتقیان.وهللا تعالى یخبرنا في ھذه اآلیة  ولكن

انظر للمثال واحد عذب فرات،واآلخر ملح أجاج،ولكن 
الخیرات، فتركیبتھم مختلفة،وبھذا   تأتي  بالتقائھما
الكثیر من النعم ،فالنعم لن تكون بالبحر   االختالف

خالصا،وإنما عندما یلتقیان، فیخرج  خالصا أو العذب
اللؤلؤ والمرجان،كذلك انا لو معي من ھو بالضبط نفس 
طبعي لن اخرج األفضل مني،ولكن لما یأتیني من ھو 



سيء   ملح أجاج، بالضبط عكسي،ولیس معناه أنھ
 یكون  ،ولكن طباعھ عكسي،وبالتقائنا

 المحك  التقدم،والرقي،وھنا

لذلك األبناء في المدرسة لما یختار هللا أن تكون بنتي في 
ما ومن بجانبھا (ص)، وبنتك ستأتي وتقول ال   فصل

 احب ھذه البنت،فنغیر الصف،
 وھنا لم نحل المشكلة،وكم سنغیر

االختیار باوراق  مثال لما أقول لك عندك امتحان،ولدیك
،وأول ورقة لك ھي الرقم ٥-١االمتحان واألوراق من 

) فتأخذینھا،ولكن ال تعجبك األسئلة،فتغییرینھا ١(
أرید  ،ألخرى،وأصعب،وأصعب،ثم أقول ال  ألخرى ،ثم

الورقة األولي،فدائما هللا اختیاره األفضل،وھو ال یغیر 
 ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم،فال نستطیع تغییر

 العالم،وكم سنغیر من أوراق االمتحان؟؟؟
،مثال من لدیھ مدیر اختیارنا األخیر نندم علىھ،و  ودائما

بالعمل،وال یعجبھ ویأتي غیره،ثم یندم ویتمنى 
األول،لذلك نسھل على أعمارنا ونرضى بورقة االختبار 

األولى،وال نكثر من االختیارات،ونحن نستطیع 
الھوى یجب أن  التغییر،ومن حقنا،ولكن ال نتبع

،(لذلك لما أقول رضیت باo ربا وباإلسالم دینا) نرضى
واختیار عن اختیار یختلف ،خصوصا إذا كان فیھ 



ھوى. لذلك ال أكثر أوراق االختبار على نفسي.وأرضى 
 بما عندي.

الناس أو األشیاء التي نرى أنھا مشكلة بالنسبة لنا  و
،ونحن  بالعكس ھي رحمة.فنتقبل اآلخرین على ما ھم

نتعلم منھم،وهللا یربینا بمن ھم عكسنا،ونحن ال تقصد 
سيء وجید،وإنما عكسنا بالطباع،وبالحیاة أنواع من 

 ونرضي. ،لذلك نصبر  الناس
مرج البحرین یلتقیان وذكر الماء ألنھ سائل   مثل

ویتداخل كلیة،االنسان لن یكون كذلك.ولكن لیخبرنا ان 
و خلط ،لذلك یلتقیان،مرج أي مزج أفھم مع ذلك 

المروج المختلط،مرج البحرین أي المالح 
 جھما،فال نقول فقط نرید المالح،ألوالعذب،وكالھما نحتا

،فھناك المالح والعذب وكالھا بھ نفع ثنانن الرحمة باال
 بذاتھ،وما ھي منافعھ؟ 

العذب للشراب،المالح بذاتھ یطیب الھواء وكأنھ یعقم 
ار المالحة لتعفنت الھواء،والكرة األرضیة،ولوال البح

اإلرض فھي كالمادة الحافظة لألرض،وسیر السفن 
والمراكب وبعض الكائنات، وفیھا األسماك،وفي العذب 

كذلك األسماك مناسبة لھ، ونحن نحتاج لھما 
االثنان،وكالھما بھما الخیر،ولوال الماء المالح لفسد 

 الھواء،فال نستطیع القول فقط نرید العذب.



لذلك أنظر لكل شيء بإیجابیة،وأرى كیف سأستفید 
منھ،ألن كل ما یحصل لي من أقدار ومواقف ھو رحمة 

 من هللا تعالى.
ولكن یجب أال أطغى في المیزان،ألن اإلنسان اذا ما لم 

سیطغى،ویظلم ،مثال القوي سیطغى على   یتبع المیزان
الضعیف،وحتى الضعیف الھاديء الذي ال یتكلم یطغى 

یبین هللا تعالى لنا أن البحرین   يء الظن.لذلكبأن یس
الملتقیان ال طغیان أو خسران للمیزان بینھما.وكل شيء 

 بحدود.  بینھما
َوأَقِیُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوَال تُْخِسُروا اْلِمیَزاَن (
 ﴾)كیف؟٩﴿

قال هللا والرسول،كل یجب أن یكون لدیھ   حدودي ھي
ھو رحمة،ولكن الخطأ أن ممیزان فاالختالف لیس خطأ 

نخسر في المیزان،ونطغى ،مرج البحرین یلتقیان ،مع 
اختالفھما،فكالھما نحتاجھما وبھم فوائد،و 

 یلتقیان.  ،وكذلك
وھذا یعلمنا أننا نتعامل مع المختلفین معنا ،وال 

ي ف  یجعلني  نتجنبھم.فأحیانا اتفادى (س) ولكن هللا
ضیت باo موقف فأجبر على التعامل معھا،لذلك ر

ربا،وهللا ھو الذي قدر لي ان اقابل (س)،أو ان یكون 
 رئیس بالعمل.  ھذا زوجي،أو (ص)

كما البحرین من الخارج اختلطا،وبینھما برزخ ال یبغیان 
﴾ فال مانع من اختالطھم ٢٠بَْینَُھَما بَْرَزٌخ الَّ یَْبِغیَاِن ﴿



 رفي اختالط البحرین الخیو ،یلتقیان،جعلھما كذلك ،وهللا
لیس اسماك،فقط   اكثر من لو یكون كل لوحده،والناتج

وانما یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان،شيء نادر وتكوینھ 
عجیب،بین البحر العذب والمالح حاجز ،كما الحاجز لنا 

نھ ولك،وضع لنا البرزخ والحاجزتعالى هللا .وحدود هللا،
ال یرى،لذلك حیاة البرزخ ال أراھا،البرزخ حاجز 

 مرئي،مخفي،غیر 
البحر المالح لم یضع حاجز ولكنھ وضع لھ حدود ال 

یتعداھا، كدلك البحر العذب ، فیلتقیان ،حتي مع البشر ال 
أقول سأعتزل الناس،ان لم اقبل واحد (مالح) سیأتي 

،لذلك األفضل رضیت باo ٤اثنان،وإن لم اقبل سیأتي 
ربا،فال أرید الزیادة منھم لذلك افضل شيء أال نطغى 

ن الشرع،وھو حق الرعیة ،والوالة،الزوج بمیزا
 والزوجة األبناء،الوالدین....

 ال أتعدي حدودي وال ابخس الناس حقوقھم.

فقط نرى الماء كأنھ مختلط،واإلعجاز   فنحن من الخارج
بھم انھم عكس بعض،ولكن متآلفین،وكما الشطارة ال ان 

أقول انا جیدة وسأتعامل مع من ھم مثلي،وانما مع من 
كسي،على شرط ھناك برزخ وھو میزان ھم ع

الحدود،ال نطغى،وال نتعدي ھذه الحدود،خصوصا مع 



العكس لذلك علینا بھذا الدعاء،اللھم آت نفسي 
 تقواھا،زكھا أنت خیر من زكاھا).

وكما أن البحرین مع اختالفھما ال یطغي أحدھما على 
 االخر، فھما ال یبغیان فلماذا یا انسان تبغي؟؟؟؟

لمون الذین نتعلم القرآن أولى أن نطبق ،ونحن المس
 العدل بحیاتنا،وكل شيء یكون بمیزان .

 
ِّ آَالِء َربِّكَُما تَُكِذّبَاِن ﴿ ﴾ یَْخُرُج ِمْنُھَما اللُّْؤلُُؤ ٢١فَبِأَي

وال ﴾ ألنھما یلتقیان وبینھما برزخ ٢٢َواْلَمْرَجاُن ﴿
م ھیبغیان هللا یخرج منھما (االثنین) اللؤلؤ والمرجان ،الم
أال یبغون إن بغینا لن نخرج اللؤلؤ والمرجان ،كذلك 

أنت لتخرجي أفضل ما عندك،،لتخرجي اللؤلؤ 
والمرجان ،علیك باالختالط مع العكس، والضد بشرط 

 أال یكون ھناك بغي،أو طغیان.
٢٢/١١/٢٠١١٧ 

 
 

 فرات فعذب ﴾١٩﴿ یَْلتَقِیَانِ  اْلبَْحَرْینِ  َمَرجَ ( سابقا ذكرنا
 خٌ بَْرزَ  بَْینَُھَما( تعالي هللا وجعل أجاج شرابھ،وملح سائغ

 بھ محجورا،فكالھما وحجرا برزخ، ﴾٢٠﴿ یَْبِغیَانِ  الَّ 
 أنواع الناس ،كما برزخ  التقاء نقطة في أحیاء،ولكن
 وحاجز،وھي برزخا نضع  أن یجب ولكن واشكال



 مرج ان هللا من رحمة والنواھي،والحدود،وھي األوامر
 العذب الماء أن برزخ،لیس وبینھما یلتقیان البحرین
 هللا نعم من البشر مع لحالھ،كذلك المالح الماء لحالھ،وال

 من یخرج ماذا و. البشر من وأنواع أشكال ك ھنا ان
 ؟ التقائھما عند البحرین

 فعند﴾٢٢﴿ َواْلَمْرَجانُ  اللُّْؤلُؤُ  ِمْنُھَما یَْخُرجُ (
 النتیجة؟ ھي یبغیان،ما ال برزخ التقائھما،وبوجود

 االتي األخرى األسماك،واألحیاء فقط لیس یخرج أن
 نشربھ،وانما الذي ،والماء یؤكل ما فیھا،ومنھا تعیش

 موجود كان بمعنى والمرجان،یخرج اللؤلؤ الزینة،وھو
 َویُْخِرجْ (  نرسل،مثل او نجعل یقل وخرج،لم بداخلھ

 بقلوبكم، التي احقادكم ،أي محمد) ٣٧( أَْضَغانَُكمْ 
 اْلَحيِّ  ِمنَ  اْلَمیِّتَ  َویُْخِرجُ  اْلَمیِّتِ  ِمنَ  اْلَحيَّ  یُْخِرجُ (و

لِكَ   َۚمْوتَِھا بَْعدَ  اْألَْرضَ  َویُْحیِي  الروم) ١٩( تُْخَرُجونَ  َوَكَذٰ
 نوح) ١٨( إِْخَراًجا َویُْخِرُجُكمْ  فِیَھا یُِعیُدُكمْ  ثُمَّ (و

 نتحلل،فنحن ان األرض،بعد من اخراجا ویخرجكم
 .تعالى هللا یخرجنا ،ثم فیھا موجودون

 
   بھما موجود ،ھو والمرجان اللؤلؤ للبحرین ووبالنسبة
 البرزخ یلتقیان،وبوجود لما اال یخرج لن ولكن كالھما
وماذا یخرج عند التقاء البحرین المختلفین .یبغیان ،وال

 ،وبوجود البرزخ وأنھما ال یبغیان؟



وماذا نتعلم من ھذه ﴾٢٢َجاُن ﴿یَْخُرُج ِمْنُھَما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمرْ (
 اآلیة؟

مع  معناه مع ناس امثالنا لن نخرج اللؤلؤ والمرجان،انما
مشابھ   عكسنا نخرج افضل ما عندنا،لو كان كل منا

الثاني بكل شيء،ال توجد تحدیات،ولكن مع من   للطرف
أنظر لھذا الشيء النظرة اإلیجابیة.وال   ھم عكسي.لذلك

أشتكي وأقول ولماذا ھؤالء ضدي،ولماذا یجب علي أن 
 أتعامل معھم من ھم عكسي؟؟

ھناك من ھو مثال الصبر متى یقوم سوقھ؟ لما یكون 
عكس طباعي بالضبط. كذلك التوكل،العبودیة تظھر 
بالعكس ،فھي موجودة بقلوبنا.اذا مثال شیئان عكس 

 بعض وال یوجد برزخ،ویبغیان ماذا یخرج ؟

األضغان،معناه لما تقابلین عكسك إما یخرج اللؤلؤ 
والمرجان،أو المشاكل واألضغان،والفساد،وأمراض 

 القلوب كیف ؟

دود.والحدود ھي الصبر والتوكل والعمل لعدم وجود الح
الصالح.وكل ھذا أنا أؤجر علیھ.مثال متى دعاؤنا یكون 

 حقیقة من القلب؟

لما أكون بمشكلة كبیرة. وھنا تظھر العبودیة،ھي 
موجودة ولكنھا لم تفعل سابقا،إال لما حدثت المشاكل أو 

 لما حدث لي العكس.أو عكس ما أتوقع.   االبتالءات.أي



 ما في حدود یخرج اللؤلؤ والمرجان.وكذلك ل

 وما ھو اللؤلؤ والمرجان؟

كالھما من الزینة،اللؤلؤ ھو حیوان اسمھ المحار،وھو 
حیوان ھالمي،غالفھ الصدف ،ولھ اجھزه دقیقة 

وحساسھ،ولو دخلت حبة رمل واحدة،وھي دخیلة لمملكتھ 
 عنوة،ماذا یحدث؟

سیة عالج المحار ھذا الخطر بإفراز مادة فسفوریة وكل
 حول الرمل وھي اللؤلؤ،فأصل اللؤلؤ رمل .

واللؤلؤ الطبیعي سابقا كان ثمنھ باھض،مع أن أصلھ 
صار لھ منفعة   رمل.فبمواجھتھ للخطر،ودفاعھ عن نفسھ

للغیر.واالنسان أحیانا في الصراعات یقتل ،ویفسد،وفي 
المشاكل یكبرھا،وتزید وال یوجد شيء ثمین ونفیس 

 وان لمعالجة الخطر ،یفرز لؤلؤ یخرج منھ. أما ھذا الحی

 وھذا اللؤلؤ من أین یخرج؟

بَْینَُھَما بَْرَزٌخ الَّ یَْبِغیَاِن ﴾(١٩﴿ (َمَرَج اْلبَْحَرْیِن یَْلتَقِیَانِ 
،أي مع أنھما یلتقیان،وال یبغیان،ولكن دخلت حبة  ﴾٢٠﴿

 الرمل ھذه.وكیف عالجھا؟

الغیر،أي نتیجة ما مر بھ من خطر  بشيء یستفید منھ 
،صار فائدة للغیر.لذلك نستغل كل ما یحدث لنا ،أمثال 



َوقُل حبات الرمل ونحولھا للؤلؤ.كما جاء في القرآن:(
)    ) اإلسراء٥٣لِِّعبَاِدي یَقُولُوا الَّتِي ِھَي أَْحَسُن ۚ

 ) البقرة٨٣َوقُولُوا لِلنَّاِس ُحْسنًا ( و(

اْلَجاِھلِیَن  و(ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعنِ 
 )األعراف١٩٩(

 ) الفرقان٦٣َوإَِذا َخاطَبَُھُم اْلَجاِھلُوَن قَالُوا َسَالًما (و(

ھو حبة اللؤلؤ،فحبة الرمل التي دخلت َسَالًما ) ھنا ،و( 
 أشبھھا بمن وصفني بالكاذبة مثال ،وماذا أفعل؟

 أحولھا الي سالما.

 )٢٢اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجاُن ﴿یَْخُرُج ِمْنُھَما (( نزال في اآلیة ( ام

مختلفة،ویوجد   بحرین بظروف ذكرنا أن لدینا
دخیلة،فیخرج  محار،وتاتي حبة رمل واحدة فقط 

اللؤلؤ،وكلما زادت الحبات زاد اللؤلؤ،وزاد 
لمؤمن ،وأنت كلما قلت سالما، تجنین من ا  السعر،كذلك

وراء ذلك ثمارا، وھي ما ذكرناھا باآلیات السابقة،من 
العفو،وسالما،وحسنا.بمعنى تثمرین من تربیة هللا 

 لك.وتكون لك قیمة.وترتقین.

وشيء آخر وھو أن اللؤلؤ افضل مكان یخرج منھ بین 
ي ف أي شيء ثمین.والبحرین،و یغوصون لھ لیخرجونھ 



الدنیا،یكون مغطي،وال نراه على السطح مثل الماس 
 یكون بمناجم وجھد كبیر یبذل إلخراجھ.

 لو كان على السطح؟؟ ،تخیلي

 لحصل الطغیان و الحروب بسببھ.

 فالشيء الثمین یجب ان نغوص،ونسعى إلحضاره لھ .

 وكذلك العلم ھو ثمین وال یؤتي ،

 وإنما یجب أن نسعى لھ.

یَْخُرُج ِمْنُھَما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجاُن ونتابع تدبر اآلیة( ((
﴿٢٢﴾ 

فھما وشيء آخر یخرج من التقاء البحرین وبظرو
المختلفة،وھو المرجان،وھو أیضا حیوان،یعیش في 
البحار،وھو صغیر ،لونھ كورال،وھو حیوان یتوالد 
ویتكاثر ویصبح شعب،وكل العائلة ملتصقة ببعضھا 

فذریتھ ال تنفصل عنھ،متماسكین،و تكوین ھذه الشعب 
 یأخذ سنوات طویلة.

.و یستخدم للزینھ،وفي استرالیا أطول مرجان،فطولھ 
كم ،ولھ ألوان رائعھ ،ویعیش  ٥٠.وعرضھ  كم١٦٠٠

 السمك في المرجان،وكأنھا بیوت السمك.

فمن اختالف البحرین والتقائھما،وبینھما برزخ وال 
یبغیان رحمة من هللا،فأخرجت لنا أشیاء 

 ثمینة،وجمیلة.وینتفع بھا الناس.



بین البشر على  العالقات  وكذلك من رحمة هللا أن
اختالف طبائعھم،وأھم شيء أال یطغوا في 
 المیزان،وكیف نأتي بالحدود وعدم الطغیان؟

ْحَمـنُ من القرآن ،كما جاء في بدایة السورة (ا َعلََّم  ﴾١﴿ لرَّ
نَسانَ  ﴾٢﴿ اْلقُْرآنَ   ﴾٤﴿ ﴾َعلََّمھُ اْلبَیَانَ ٣﴿ َخلََق اْإلِ

منھ،وكذلك ومشاكل الدنیا من الكالم ،والقرآن یحفظنا  
 المشاكل من نقص البیان ،وما معنى نقص البیان؟

بمعنى أقول شيء ال أقصده، أي عدم الوضوح بالقول،أو 
قول شيء ولكن ال أقولھ كما أریده،لذلك في بدایة   أرید

ثم ذكر لنا عن الشمس والقمر  ﴾٤﴿ َعلََّمھُ اْلبَیَانَ السورة (
والمخلوقات ،وكل ھذا یبین لنا رحمة هللا لنا في خلقھ 

لھذه المخلوقات.ثم عن مرج البحرین یلتقیان،وأنھما ال 
 یبغیان،معناه أن 

یخرج منا   رحمة هللا ھي في أننا ال نبغي ونطغي . كي
لؤلؤ ومرجان،ومرجان أي متشعب ،مثال نعمل شيء 

ك فأي عمل صالح نقوم بھ،یأخذنا آلخر لذل  ویضاعف
نحتاج للقرآن والبیان وحسبان وكل ما اخبرنا هللا عنھ في 

مفید للمجتمع،وأحب  یخرج منا ما ھو   السورة ،كي
الناس الى هللا أنفعھم الى الناس،وهللا في عون العبد ما دام 

العبد في عون أخیھ،واللؤلؤ والمرجان كالھما حیوان 
ن اولكن منھما النفع،بمعنى یا انسان كن مثلھما،والمرج



لھ ألوان رائعة،ففي اللؤلؤ والمرجان آیتان عظیمتان على 
بَانِ  قدرة هللا ورحمتھ..(  ﴾.٢٣﴿ فَبِأَيِّ آَالِء َربُِّكَما تَُكذِّ

ن یا انسا  عن ھذه المخلوقات ،أيهللا تعالى لما یخبرنا و
تعلم منھا.من اللؤلؤ والمرجان والبحرین وكلھا آیات 

 .كیف؟لزیادة االیمان وتبین رحمة هللا

بنفعھم للغیر،ومع أنھما أشیاء ثانویة، ال نحتاجھما  
،وھذا یبین لنا أن نكون نافعین في المجتمع،وال نكون 

ممن فقط یعطي الناس حقوقھا،فنكون من أصحاب 
ا م  الفضل وال نكون من أصحاب الفرض،أي فقط نعمل

فرض علینا.ال یجب أن نرتقي ونكون أعلى من ھو 
 صحاب الفرض؟أصحاب الفرض،ومن ھم أ

 َواْلَكاِظِمیَن اْلغَْیَظ )(

ُ یُِحبُّ  َّRوأصحاب الفضل ھم (َواْلعَافِیَن َعِن النَّاِس ۗ َوا
 ) آل عمران ١٣٤اْلُمْحِسنِیَن (

  ) الشورى٣٧َوإِذَا َما َغِضبُوا ھُْم یَْغِفُروَن (و(

یغفرون،وھذا  أي لما یغضبون ال یثیرون المشاكل،إنما
 ما یخرج منھم.أي اللؤلؤ والمرجان

أي استغلي كل الظروف المحیطة بك وحاولي تغییر 
نفسك،وهللا سیغیر لك كل شيء.فكوني نافعة للمجتمع 
خصوصا ما ھو عكس ھواك من اشخاص او مواقف 
في اخراج اللؤلؤ والمرجان ،واستخرجي منھا عبادة 

 شاكل.التوكل االستعانة، وبدل من إثارة الم



وقصة حقیقیة لرجل زوج ابنتھ لمن انغش بھ فكان 
فائدة من الكالم مع الرجل   یضرب ابنتھ، وال

یسكن قریبا من مكة    ونصحھ،وكان یدعو هللا،وھو
وقرر أن یعتمر ویسأل هللا أن ینجي ابنتھ، وذھب لمكة 

بقیام اللیل ان ینجي ابنتھ،وبینما ھو  ودعى هللا 
رجع للفندق،   صالة الفجركذلك،وبعد ان انتھى من 

وقالوا لھ ان ابنتك اتصلت بك عدة مرات،فقلق 
 وكلمھا،وماذا أخبرتھ؟

الیوم؟ جاءني   قالت لھ ال اعلم ماذا حصل لزوجي
 زوجي یعتذر لي !!!

 درجة. لو أب غیره، ألخذه  ١٨٠وتغیر 

للمحكمة،أو فضحھ ونحن نشتكي ونذھب لھذا وذاك. 
األمور،وھو  ده اصالح لذلك اسألي هللا،و ھوالذي بی

القادر علي كل شيء، وحسبك هللا،لماذا نذھب 
للناس؟ونحن نعلم عن هللا، ادع هللا،وال تشتكي،تصوري 

من لدیھ العلم عن هللا والقرآن،وبالنھایة ال یستفید من 
ْل قُْل ھَ  ھذا العلم،ویشتكي،ویتكلم عن الناس.ال یلیق..(

ِذیَن َال یَْعلَُموَن ۗ إِنََّما یَتَذَكَُّر یَْستَِوي الَِّذیَن یَْعلَُموَن َوالَّ 
 ) الزمر ٩أُولُو اْألَْلبَاِب (

َ َال یُغَیُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّٰى یُغَیُِّروا َما بِأَنفُِسِھْم (( َّR١١إِنَّ ا (
 الرعدۗ 

،فاستغل الظروف الصعبة. ،وأحسن الظن باo،وأنفع  
نفسد ألننا بدل أن أفسد،ألننا لما نعتمد على أنفسنا 



ناقصین،وعلمنا ناقص .ورحمة هللا ھي أن أمشي 
ما قال هللا والرسول وبحدود،وال أبغي وسیریني  على 

هللا، من آیاتھ.وسیخرج مني اللؤلؤ والمرجان.،بمعنى أنا 
لدي اللولؤ والمرجان ،فقط تحتاج مني أن أخرجھا.فھذه 

اآلیة جاءت لتوقظ العقول،وتعطینا الثبات في مواجھة 
ظروف،كما البحرین لم یخرج فقط اللؤلؤ،وإنما ال

المرجان بمعنى شیئین.لذلك حتى الظالم نحاول أن 
یزداد في ظلمھ.وال نجعلھ  ونأخذ بیدهنساعده،  

من العذب یجب ان نخرج أفضل ما عندنا لغیرنا فف
ِّ آَالِء َربِّكَُما والمرجان،( ووالمالح خرج أیضا اللؤل فَبِأَي

فاالختالف بینھما رحمة،فبأي آالء هللا ﴾ ٢٣تَُكِذّبَاِن ﴿
نكذب،حتى الشیطان، ان استعنا باo. نقوى على ،ونعمھ 

الشیطان ویضعف .والقرآن یعالج كل مشاكل 
هللا ال نستطیع احصاءھا،فال  البشر.فمرج البحار ونعم

 بنعم هللا وآالئھ نكذب.
 

وما سبق ﴾٢٤َكاْألَْعَالِم ﴿َولَھُ اْلَجَواِر اْلُمنَشآُت فِي اْلبَْحِر 
من نعم هللا كانت في باطن البحر،واآلن فوق الماء،فال 

شيء یتوقف الكون كلھ متوازن إال البشر ھم من 
یثیرون المشاكل،الشمس والقمر واللیل والنھار عكس 

 بعضھما ولكن متوازنین لعدم الطغیان.

اْلَجَواِر اْلُمنَشآُت فِي اْلبَْحِر  َولَھُ وعلى البحر ( 
)واختلف األسلوب ھنا،في (ولھ) الجواري َكاْألَْعَالمِ 



،وكل شيء o السماء والقمر والبحر،ولكن ھنا للجواري 
االنسان صنعھا لیبین حتى انت یا بشر من  قال لھ ألن 

صنعتھا،ولكنھا o،وھنا قدم الخبر شبھ جملھ علي المبتدأ 
صر.ولھ أي o ملكا وتدبیرا للتخصیص والح

وتیسیرا،فاo ھو المالك،ودبر ھذه السفن ویسر لھا 
لتمشي في البحار ،لھ الجواري،وحذفت الیاء ،وھي جمع 

جاریة من جرى یجري ،وجاریة،سمیت كذلك ألنھا 
 تجري،وھي تجري في موج كالجبال،شكل السفینة انھا 

َونَادَٰى نُوٌح اْبنَھُ  ِھَي تَْجِري بِِھْم فِي َمْوجٍ َكاْلِجبَالِ (
َع اْلَكافِِریَن  عَنَا َوَال تَكُن مَّ َوَكاَن فِي َمْعِزٍل یَا بُنَيَّ اْرَكب مَّ

 أَلَْم تََر أَنَّ اْلفُْلكَ تسمى السفن الفلك (  وأحیانا)ھود ،٤٢(
ْن آیَاتِِھ ۚ ِ ِلیُِریَكُم ِمّ َّR٣١( تَْجِري فِي اْلبَْحِر بِنِْعَمِت ا (

 تري في البحر،وكذلك في البحار كلما زاد.وتج لقمان
 نسبة الملوحة فتطفو السفن،وكأن البحار تحمل السفن. 

 

من نشأ ،من الذي أنشأھا؟ هللا ھو الذي اْلُمنَشآُت ) (
أنشأكم،كأنھ خلق كبیر ومصنع،ومنشآت نقولھا 

 فََجعَْلنَاھُنَّ أَْبَكاًرا )٣٥( إِنَّا أَنَشأْنَاھُنَّ إِنَشاءً  للمصانع،(
 ) الواقعة.٣٦(

أي جعلھن خلقا آخر،أي كأن خلقھن من جدید،والمنشآت 
السفن الكبیرة،وھي من نشأ وھن  ھي البواخر وھي 

الشيء  المرفوعات،نشأ أي خلق وكون ،وأیضا نشأت 
أي رفعتھ وكبرتھ،والتي رفع بعض خشبھا على 



بعض،وركب بعضھ على بعض ونشأ وصار 
ولھا   یلةكالجبال،وھذا وصف للسفن وصورة جم

صفتان جواري ومنشآت،ومع أنھن منشآت 
 .وكذلك جواري،.ومرفوعات

  ﴾٢٤َولَھُ اْلَجَواِر اْلُمنَشآُت فِي اْلبَْحِر َكاْألَْعَالِم ﴿
وكأنھا منشأة ،ومدینة  الباخرة وبأیامنا ھذه نرى 

كاملة،وفي عھد النبي صلي هللا علیھ وسلم لم یروھا ألن 
سفنھم بسیطھ ،ونحن نرى اآلن المنشآت،. ھي 

جواري،تجري لھا قوانین الریاح،وكل ھذه القوانین £ 
فھو جعل الجواري والمنشآت،لذلك قال الجواري في 
ج البحر،وهللا جعل في الماء قوة تماسك عجیبة.مثل مر

البحرین متماسكین ،فالصورة العامة بحرین ومختلفین 
القوة أن یحمل جواري  والبحر لھ   ولكنھما متماسكین

ومنشآت،فھي تجري بھ وال تتفتت،فكل ما سبق موجود 
في البحر،مثال الصلب نكسره لیتفتت،البحر مع كل ما 

وجزیئاتھ  تفتت،فمتماسك بین ذراتھال ی فوقھ،ولكن   
، 

یرفض دخول أي جسم ب وذراتھ عجیبوالماء تماسك 
الرفض یسمى قانون الطفو،فیظھر  ھذاصلب داخلھ.

بشكل شيء یطفو علیھ، مع انھا اوزان ثقیلة المنشآت 
ولكنھا تطفو،وھذا كلھ من رحمة هللا،ونحن نحتاج 
للبواخر ،مع وجود الطائرات،ألن ھناك أشیاء أفضل 
حملھا في البواخر مثل البترول.،وكما ان هللا قادر على 



ك ھناك المنشآت كل شيء ،فلدینا المنشآت في البحر،كذل
 في الجو،مثل الطائرات،وما یمسكھن اال الرحمان .

إذن البحر برفضھ دخول أي جسم فیھ،فائدة فتطفو 
السفن،بمعنى لھ منفعة.ولوال ھذا الرفض لغرقت 

السفن،تخیلي كیف الكائنات تتعامل مع الدخیل 
 علیھا،وتحولھ لمنفعة.

لواضح وكاألعالم أي كالجبال العالیة.العلم ھو الشيء ا
فنراھا ،تنتقل بالحموالت الھائلة،ولوال تیسیر هللا 
 وحفظھ،ورفض البحر ،لما صار منفعة للبشریة. 

 

 والحمد£ رب العالمین.

٢٩/٣/٢٠١٧ 

ذكرنا أن محور سورة الرحمان ھي أن نتعرف على 
رحمة هللا،من خالل نعمھ علینا.ولما نتعرف على ھذه 

 الرحمة،ما ،ما الواجب علینا ؟

الواجب ھو أن أن أرحم غیري،وأري ھذه الرحمة 
لغیري.بشرط أال أطغى في المیزان، ،مثال أنا أقول أنني 

 أرحم الفقیر،ولكن أطغى في المیزان،كیف؟ 

عدم توازن،كما مع  حین أعطیھ الكثیر من المال فھذا 
لما أعطیھم كل ما  أرحمھم  األبناء،لما أعتقد أني 

الرحمة تحتاج للعدل، كما  یریدون ،وھذا لیس عدال،لذلك



َوَال تَْجَعْل یََدَك َمْغلُولَةً إِلَٰى ُعنُقَِك جاء في سورة اإلسراء (
ْحُسوًرا (  )٢٩َوَال تَْبُسْطَھا ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقُعَد َملُوًما مَّ

على الفقراء،والمساكین،. لكن أبخس المیزان   أو أنفق 
وبیتي وأبنائي. فیؤدي لعدم التوازن  على نفسي،وزوجي

 في المنزل .

ْحَمـنُ ( السورة بدایة في یخبرنا تعالى هللاو  َعلَّمَ ﴾ ١﴿ لرَّ
نَسانَ  َخلَقَ ﴾ ٢﴿ اْلقُْرآنَ   ﴾٤﴿ اْلبَیَانَ  َعلََّمھُ ﴾ ٣﴿ اْإلِ

  تعلیم ھو تعلیم وأھم علمني، بأن هللا رحمة وھنا 
 اخذھم بعدم ابنائي أرحم أنا یقول من  القرآن،مثال
 وأول أعلمھم أن علي برحمة،وانما لیست للمدرسة،وھذه

 َواْلقََمرُ  الشَّْمسُ (ثم.القرآن بتعلیمھم ھو لھم مني رحمة
لھا وقت معین بشروقھا   للشمس بالنسبةف  ﴾٥﴿ بُِحْسبَانٍ 

 ھذهو.والنھار اللیل تعاقبوبحسبان مع القمر،و. غروبھاو
 شيء كل أن ھو لألبناء رحمتي ،لذلك هللا من رحمة
 ھو ما ،فیعرفون ،ولعبھم نومھم،أكلھم بحسبان یكون
 ﴾٦﴿ یَْسُجَدانِ  َوالشََّجرُ  َوالنَّْجمُ ( ،النھار ھو وما اللیل
  والطاعة السمع وجوب األبناء فأعلم

 اْلِمیَزانَ  َوَوَضعَ  َرفََعَھا َوالسََّماءَ  والخضوع،واالستسالم،
﴿٧﴾ 

 ننيأ یعني ال بالعدل،والعدل هللا رحمة یبین سبق ما وكل 
 المیزان یضبط ضابط، ھناك یكون وانما الھوى، اتبع



 ھناك تكون أن یجب حیاتي في والقرآن،و العلم وھو
 لي قانون  ،مثال شيء لكل قانون  فأضع قوانین،

 لِْألَنَامِ  َوَضَعَھا اْألَْرضَ ( ثم.بالمنزل ولألبناء،وللعمالھ
 أن ،وبدون السبل لنا یسر بأن هللا رحمة وھنا﴾ ١٠﴿

 تعلیم ذكرنا كما ھذا كل ویسبق.بالنھایة وھذا.نسألھ
وقبل أن یذكر األرض،ذكر هللا تعالى كیف ھیأ لنا .القرآن

فِیَھا فَاِكَھةٌ َوالنَّْخُل  ھ(،وجعلھا متوازن األرض لنسكنھا 
ْیَحانُ  ﴾١١﴿ َذاُت اْألَْكَمامِ    ﴾١٢﴿ َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّ

وكما ذكرنا كل ما سبق بمیزان، مثال لو كان ھناك  
إسراف ھذه لیست برحمة انما فساد،وطغیان،وهللا تعالى 

ِكن یقول ( ْزَق لِِعبَاِدِه لَبََغْوا فِي اْألَْرِض َولَٰ ُ الرِّ َولَْو بََسطَ هللاَّ
ا یََشاُء ۚ إِنَّھُ بِِعبَاِدِه َخبِیٌر بَِصیٌر  ُل بِقََدٍر مَّ یُنَزِّ

 ورى )الش٢٧(

لُھُ إِالَّ بِقََدٍر  و(َوإِن مِّن َشْيٍء إِالَّ ِعنَدنَا َخَزائِنُھُ َوَما نُنَزِّ
ْعلُوٍم (  ) الحجر٢١مَّ

ولو رحمتھ كانت بأن یبسط لنا الرزق لصرنا كلنا 
أغنیاء،ولكن ألن هللا یعلم أن ھذا سیفسدنا،ونحن نعتقد أن 

 مة ھي أن نحصل على ما نرید،وبدونالرح

اعنا للھوى.یجب أن یكون ھناك میزان،وباتب
میزان،تخیلي لو ال یوجد میزان وعدل وقانون،لصار 



َماَء   المجرمون كلھم بالشارع.ولعمت الفوضى .( َوالسَّ
 ﴾٨﴿ أَالَّ تَْطَغْوا فِي اْلِمیَزانِ  ﴾٧﴿ َرفََعَھا َوَوَضَع اْلِمیَزانَ 

 .  ،فالقوانین بالدول ھي رحمة 

نس والجن ورب المشرقین .ثم بین لنا في الحیاة عن اإل
،والمغربین وأنھ مدبرھما،كل ھذا توازن ان هللا 

مربیھما،ثم مرج البحرین،یلتقیان ویخرج منھما اللؤلؤ 
والمرجان وھذا من أثر التوازن،والتوازن كذلك من 
الجواري المنشآت باألعالم.وكل ھذا من رحمة هللا 

 بعباده.

ُكلُّ اآلیة (والیوم سنرى كیف رحمة هللا من خالل ھذه 
  ﴾٢٦﴿ َمْن َعلَْیَھا فَانٍ 

 فحتى الموت رحمة للمحسن وللمسيء.كیف؟

تخیلي لدیك خادمتین،احداھما تسيء وتسرق،وتعلمین 
 بذلك،تنصحینھا وال فائدة منھا، كیف تتصرفین معھا؟

كلما  تنھین العقد،وفي إنھائك لعقدھا رحمة لھا،ألنھ 
ي فعلھا. زادت سرقاتھا ذنوبھا ستزید.وستتمادى ف

والمحسنة تعمل باحسان ولكنھا كبرت بالعمر،مثال 
تجاوزت الخمسین،تریدین أن تنھین عقدھا،لترتاح،وماذا 

 تفعلین معھا؟



 بتقولین لھا ال تعملي،تشترین لھا بیت،وتعطینھا رات
لترتاحي. وكالھما  كشھري،وتقولین لھا حان الوقت ل

 رحمة علي حسب حال االنسان ،ألن حتى المحسن ال
وانتھاء الحیاة ،یستطیع العمل لألبد،كذلك الموت رحمة 

للمسیيء كي ال یزید طغیانھ ویأخذ السیئات،وكذلك 
المحسن،كي یریحھ هللا،وسیجازیھ علي احسانھ، ولو 

أخرى فالمسيء ان مات رحمة لمن  نظرنا لھا بنظرة 
حولھ بالمجتمع،وحتى المحسن إن كان موجود على طول 

 ؤلھھ.ویعظمونھ،لذلك بھ،وت  الناس ستتعلق

 انتھاء الحیاة رحمة من اهللا.للشخص وللمجتمع.

كل وأي كل من علي األرض،﴾ ٢٦ُكلُّ َمْن َعلَْیَھا فَاٍن ﴿(
،من فنى ،وانتھى وزال، فا£ یبین فَاٍن )شيء علیھا،و(

رحمتھ الواسعة بذلك فنبرمج عقولنا أن كل شيء علي 
موال،وسوف األرض زینة لھا من الجبال والبحار،واأل

 تزول ،فما بالك باإلنسان!!!

معناه كل شيء في الدنیا لھ بدایة ونھایھ،وهللا یقررھما 
إِنَّا َجَعْلنَا َما َعلَى اْألَْرِض ِزینَةً لََّھا ( لحكمة وھي: 

  ) الكھف٧لِنَْبلَُوُھْم أَیُُّھْم أَْحَسُن َعَمًال (

 ،ولما ترین الزینھ ما المفروض منك؟ 

) ،وھي )٧لِنَْبلَُوُھْم أَیُُّھْم أَْحَسُن َعَمًال (إحسان العمل (
اْعلَُموا أَنََّما تبین أحوال الناس،فمنھم من یفتن بھا ((



ْنیَا لَِعٌب َولَْھٌو َوِزینَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْینَُكْم َوتََكاثٌُر فِي  اْلَحیَاةُ الدُّ
)  ) الحدید ٢٠اْألَْمَواِل َواْألَْوَالِد ۖ

تفاخر   زینھ ألن سیعقبھاأمشي وراء ال  أي ال
(لھا) لألرض  وھذه ھي الدنیا،ھي فقط زینة وتتكاثر،

ولن تأخذیھا معك،فال تتعلقین بھا،وتكون بقلبك، وهللا 
قادر على أال یجعل الزینھ،فقط اسود وابیض وال داعي 

ترینھا أن تحسني   للشجر والبحار،فالمطلوب لما
احسن ما العمل،مثال أقول ارید ھذا الطالب ان یعمل 

عنده ،فماذا افعل؟ ازین لھ المكان لیساعده على 
 االبداع.و£ المثل األعلى زین لنا الدنیا لنحسن عبادتھ،

نَس إِالَّ لِیَْعبُُدوِن ((  ) الذاریات٥٦َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحیَاةَ لِیَْبلَُوُكْم أَیُُّكْم أَْحَسُن  و( 
 ) الملك٢( َمًال ۚعَ 

ھذا المفروض،ولكن تخیلي الطالب بعد الزینة ال یعمل 
 وفقط ینظر ولماذا؟ وكیف؟،وتلك المدرسة أفضل!!

وزینة األرض لتعلمنا أن هللا یحب االحسان فالزینة 
إلحسان العمل،وألخرج أفضل ما عندي وان لم استغل 

 نعمة الزینھ فقد كفرت وخسرت.

  ﴾٢٦فَاٍن ﴿ ُكلُّ َمْن َعلَْیَھا( 



 وما ھي فوائد فناء الخلق؟
؟ مثال في الحیاة تبین لنا أن الخلق متساوون.كیف-١

فقیر وغني ،قوي وضعیف،صحیح   ھناك
ومریض،وسیم ودمیم ،وخیر وشر.فھناك اختالفات في 

الحیاة ،أما الموت یلغي ھذه االختالفات،الفقیر 
یموت یلغي الفقر،الغني حین یموت یلغي  حین 

الغنى.فالموت یلغي كل ما عندك بالدنیا.،ولكن االنسان 
وت یلغي كل الفروقات،اال یغتر انا فقیر انا غني،الم

اإلیمان والعمل الصالح ھذا الذي یبقى،فالموت ال یلغي 
االیمان والعمل الصالح،لذلك لما یموت االنسان یرجع 

أوالده واموالھ،ویبقى لھ عملھ.واألوالد تمشي حیاتھم،وال 
على أحد،وأعظم مصیبة موت النبي صلى   تتوقف الحیاة

الحیاة أو الدعوة،لذلك  هللا علیھ وسلم، ،ولكن لم تتوقف
االنسان مغبون ان لدیھ العمر وال یعمل العمل 

الصالح،ویفكر بالناس،وماذا یفعل لھم؟ أو كیف 
 یرضیھم؟

یجب علیھ التفكیر بنفسھ.لذلك الموت یلغي كل شيء اال 
 عملھ وما یعتقده،وھذا مكتوب في كتابھ .

 (االخرة)ومقارنة بین الدار الدنیا،والدار العلیا 

 في العلیا البقاء -١         في الدنیا الفناء -١

 دار الھم والحزن   الدنیا-٢



ال ھموم وة والسعاده،ناآلخرة والعلیا دار الطمأنی-٢      
 اللھم ال عیش اال عیش اآلخرة.

الدنیا دار الكد والسعي لذلك من ال یكد ویسعى حزین -٣
نَساُن إِنََّك َكاِدٌح إِلَٰى   َربَِّك َكْدًحا فَُمَالقِیھِ (یَا أَیَُّھا اْإلِ

 اقل شيء تریدینھ بالدنیا تتعبین علیھ،حتى.ف)االنشقاق٦(
 .أصحاب المعاصي 

والعلیا أساسھا العطاء،ھي دار العطاء فقط تأخذین  -٣
 فیھ،فنرى زرابي مبثوثة،ونمارق مصفوفة.

 الدنیا دار التكلیف والواجبات -٤

 یم العلیا واآلخرة دار التشریف والتكر -٤          

 وكیف انتقل للعطاء والتشریف؟ بالموت

 وما مشكلة اإلنسان؟

 الھمزة ) ٣یَْحَسُب أَنَّ َمالَھُ أَْخلََدهُ (

یعتقد أنھ لدیھ كل شيء،فكل ما یریده یستطیع 
 من وصل الستین سنھ فقد أعذر. أخذه،لذلك 

 لنا بدنو ولماذا عالمات الكبر،وآالم المفاصل؟ ھي تذكرة
،ولكننا لما نرى التجاعید نبحث عن الكریم،أو األجل

العملیات.التي تحارب ھذه التجاعید،واذا كان ھذا 



 ن أن نتشبب، ولكن المنصبغھ،ال مانع   والشیب بشعرنا
 تنسى اآلخرة.فا£ ینذرنا بالكبر،كي ال نتعلق بالدنیا.

 ال ردنا الشباب الدائم والطمأنینھ والسعادة أوكذلك ان 
نرحلھ للدنیا،انما ھو في اآلخرة،بعد الموت،لذلك نستعد 
للقاء هللا،ومن أحب لقاء لقاء هللا أحب هللا لقاءه.ومن كره 

 لقاء هللا كره هللا لقاءه 

فالدنیا اعداد ،واختبار لالنتقال لآلخرة،وكل عطاؤھا 
َواْآلِخَرةُ َخْیٌر َوأَْبقَٰى یفنى.وعطاء اآلخرة الجنة باقیة (

 على ) األ١٧(

 ولكنھا تحتاج لإلیمان.اللھم ال عیش اال عیش اآلخرة.

 ؟﴾٢٦ُكلُّ َمْن َعلَْیَھا فَاٍن ﴿وما ھي نتائج االیمان باآلیة( 

ال نعلق آمالنا على الدنیا،أي طول األمل،وھو من  -١
أمراض القلوب.وكما جاء في حدیث النبي صلى هللا علیھ 

اثنتَْین : في  شابًّا الكبیرِ  قلبُ  یزالُ  ال وسلم:(
نیا حبِّ  في  وطوِل األملِ  الدُّ

 ح.صحی،حدیث أبو ھریرة : الراوي

عود بھا ،ألنھ ت بمعنى تعلقھ فیھا أكثر من تعلق الصغار 
علیھا ،ولدیھ خبرات فیھا،فال تعتقدي سأكبر وأزھد في 

یحس انھ  ٦٠صاحب ال  الدنیا،طول األ مل،بمعنى
 صغیر وسیعیش أكثر،فال أقول سأكبر واتحجب.



اي عالقة بدایتھا وطبیعي كلما كبرت سأحبھا اكثر.و
زواج وترتاحین مع الخبرة،والزیادة لیست سھلة،مثل ال
دایتھا صعوبات،ولكن ان فھمتیھا كذلك في الدنیا،ب

نتظر المساء،واذا أفإذا أصبحت ال تعلقین بھا،لذلك ،ت
ا طبیعة فینا كلما كبرنا احببن و.صباحنتظر الأمسیت ال أ

ِكنَّھُ أَْخلََد إِلَى  (كمن مل.طول األالدنیا،و َولَٰ
 ) األعراف١٧٦( اْألَْرضِ 

تعلق بالدنیا مثال سأبني بیتي ومن .أي من یطمئن لھا
 .فكر بالموت ن ی،سأعمل كذا البنائي فل

 فعل ؟.وماذا ن،

فكرت انني  قصر االمل ھو الذي یجعلنا في المیزان،اذا
فقط لدي الصباح یجعلني ال اضیع وقتي،وكذلك ال اعمل 

فكأنني في مشاكل مع الناس،الن عندي قصر األمل،
فال نعلق آمالنا لذلك .عابر سبیل،ال أؤذي الناس الدنیا

وضعي آمالك أردت التأمل تأملي في الجنة.ان  وعلیھا.
 .لحالصاألمل  ال یكون بالدنیا وانما بالعمل في اآلخرة.فا

وكما جاء في حدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم الوقت، -٢
ةُ :  النَّاسِ  منَ  كثیرٌ  فیھما َمغبونٌ  نِعمتانِ ( حَّ )  غُ والفَرا الصِّ

 المحدث األلباني ،حدیث صحیح. 

ھ لمن استغل وقتفالوقت أغلي شيء،والفالح والتوفیق .
 العمل الصالح كما جاء في سورة العصر بزیادة إیمانھ،و



نَساَن لَفِي ُخْسرٍ  ﴾١﴿ َواْلَعْصرِ ( العصر ھنا و ﴾٢﴿ إِنَّ اْإلِ
 استثنى منھم بمعنى الوقت ،من ضیعھ فھو في خسر.

الَِحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ  إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ْبرِ   ﴾٣﴿ َوتََواَصْوا بِالصَّ

ا ذولیس مااالھتمام بالعمل الصالح،و ماذا فعلت أنا؟  -٣
 ، فعل اآلخرون؟ 

هللا علیھ وسلم وكما جاء في حدیث النبي صلى 
 یومَ  عبدٍ  قَدما تزولُ  ال(

 ، وعن  أفناهُ  فیما عمِرهِ  عن یسألَ  حتَّى القیامةِ 

 المحدث األلباني،حدیث صحیح. ) ِعلِمِھ فیَم فعَل 

،لذلك فكري ماذا جارتكأو  لن تسألین عن زوجك،ف 
 عملت بالدنیا؟ 

بصمة في المجتمع ولو شيء بسیط،صحیح  ركت تھل 
صلینا وصمنا،ولكن ماذا فعلنا للمجتمع أو كیف خدمنا 

) ٨٤َواْجَعل لِّي لَِساَن ِصْدٍق فِي اْآلِخِریَن (المجتمع ؟ 
 الشعراء

،عاألقل  اول أن أعطيأكون ممن فقط یأخذ،وإنما أحفال 
ماطة األذي عن الطریق،والمحافظة بالكلمة الطیبة،أو إ

 على المرافق العامة.



المسئولیة،أن یكون االنسان مسئول عن اعمالھ،فلما  -٤
روح فیني نعرف ان كل من علیھا فان، ھذا یحیي 

ئَِك َكاَن  (المسئولیة، ْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولَٰ إِنَّ السَّ
 ) اإلسراء٣٦َعْنھُ َمْسئُوًال (

یجب كذلك أن ومسئول، ناكل اآلیات أن فالتوجھ من ھذه
لم .مثال نعلھم اعمأالمسئولیھ عن روح نحیي في أبنائنا 
ف فنعلمھ كیعن أخیھ الصغیر،مسئول  االبن كیف یكون

وأحمل فقط ،أیأخذ   أن  الناس ولیس أن أعلمھ یساعد
الصحن الذي أكل بھ  عاألقل  مثال المسئولیة عنھ.

كبر  جتى إذافي الغسیل،المتسخة یضعھا  ھلباسیغسلھ،و
  ال یكون فقط ممن یریدون أن یأخذوا فقط،بدون عطاء.

ألن الوقت عدم تسویف التوبة،والمسا رعة فیھا ، -٥
قَاَال َربَّنَا ظَلَْمنَا أَنفَُسنَا َوإِن لَّْم تَْغفِْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا  (ضیق،

 ) األعراف٢٣لَنَُكونَنَّ ِمَن اْلَخاِسِریَن (

 والحمد£ رب العالمین

٦/١٢/٢٠١٧ 

  ما نزال في تدبر اآلیة ( 

  ﴾٢٦﴿ كُلُّ َمْن َعلَْیَھا فَانٍ (
ْكَراِم ﴿  أقدم من ﴾فال ٢٧َویَْبقَى َوْجھُ َربَِّك ذُو اْلَجَالِل َواْإلِ

الشمس والقمر وال اثبت من الجبال ولكن كلھا ستفنى 
 فما بالك باإلنسان!!!!!!



وهللا ھو الصمد الباقي الذي ال یزول وال یتغیر،وال  
یحول وال یتبدل وال یتأثر بطاعة الطائعین وال إساءة 
المسیئین،حتى صفاتنا نحن غیر باقیة،وتتغیر وتتأثر 

،وكذلك السمع والبصر ،والغنى والفقر،واألخالق كذلك 
تتغیر ،مثال أنت تصبرین على أذى الناس لوقت 

ا لن تحتملین ،وستفقدین معین،ولكن بموقف م
أعصابك،فالصفات غیر ثابتة لدینا،اما تزید او تنقص 
كما اإلیمان فال شيء ثابت في الدنیا،وهللا یرینا أن كل 

ُ اللَّْیَل َوالنََّھاَر ۚ إِنَّ فِي شيء یتغیر في الدنیا ( َّRیُقَِلُّب ا
ُوِلي اْألَْبَصاِر ( ِلَك لَِعْبَرةً ِألّ  )النور.٤٤ذَٰ

 

اللیل و النھار، وتغیر الفصول،واالسان من   تقلب فنرى
رضیع ثم طفل ثم شاب ثم مسن،كل ھذا لیبین لنا أن كل 

 شیئ یتغیر.إال هللا سبحانھ وتعالى.

 ذكرنا أن كل شيء یتغیر في الحیاة،إال سنن هللا،ثابتة.

 وهللا یرینا ھذا التغییر 

س دائما الیرد لي طلب،أو ال یوجد أكرم  مثال أقول 
 أن أذھب لھ ویردني!!!!  نھ،ویحدثم

 

 أو س ال یغضب أبدا،فتجدینھ یغضب
 

 بوجھك،فتنقلبین علیھ،وتذمینھ بعدما كنت تمدحینھ!!!

فأنا من زغیر نعمة هللا علي،لما نسبت لھذا االنسان 
 ثبات الصفة لدیھ.



ن كل شيء أوھذه كلھا اختبارات من هللا،لیبین لنا  
امد یتغیر،وحتى الحب والكره لیس ص

 یوًما بَغیَضكَ  یَكونَ  أنْ  َعَسى ، ما ھْونًا حبیبَكَ  ْحبِبْ أ(.
 حبیبَكَ  یكونَ  أنْ  َعَسى ، ما ھْونًا بغیَضكَ  أْبِغضْ  ،و ما

) َما یوًما
 أنْ  َعَسى ، ما  ھْونًا بغیَضكَ  أْبِغضْ  ،و ما یوًما بَغیَضكَ 

الراوي أبوھریرة،المحدث  یوًما ما) حبیبَكَ  یكونَ 
 األلباني،حدیث صحیح

ویاما ناس أحببناھم،ثم كرھناھم.والعكس لیبین لنا هللا  
لیبین لنا أنھ السبوح ,شي ثابت ،وهللا یختبرنا  ان ال

اآلخر بمعني ھو الباقي،ال أحد بعد   القدوس الصمد،ھو
هللا،نقول فالن كریم،ال هللا اآلخر في كرمھ ،ووده وال 

 ل كرمھ، ،فال یوجد بعده شيء،ألنھ الصمد.یوجد مث

َویَْبقَى  ﴾٢٦﴿ كُلُّ َمْن َعلَْیَھا فَانٍ ،(( ولما نتدبر ھذه اآلیة (
ْكَراِم ﴿   ﴾٢٧َوْجھُ َربَِّك ذُو اْلَجَالِل َواْإلِ

 ما السلوك المترتب علیھا؟

ال نقول س طیب جدا،أو ھذا دائما كریم،ألن كما ذكرنا 
ا ،ومشكلتنا لما یحصل لنا ھذا أننسیرینا هللا العكس فیھ. 

ال نراھا تربیة من هللا،ونھاجمھ، ونذھب لمنحنى آخر. 
 ولماذا تغیرت؟ 

تغیر تصرفھ ناحیتي ھو اختبار لي كي ال أعتقد أن ھذه 
الصفة ثابتة فیھ ولن تتغیر،و اختبار لھ كي ال یغتر 

بصفتھ. لذلك ال أھتم بما عمل وتغیره من ناحیتي ،إنما 



اتي ،وأغیر بنفسي،ألن المشكلة عندي أنا أعید حساب
 ثابتة لدیھ وال تتغیر؟ الصفة  .لماذا اعتقدت أن ھذه 

َ َال یُغَیُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّٰى یُغَیُِّروا َما وهللا یقول ( َّRإِنَّ ا
 ) الرعد١٢بِأَنفُِسِھْم ۗ(

،فھو اختبار لتوحیدي o وصفاتھ. بأنھ ھو الصمد 
قیة ألحد إال هللا،وكذلك كي ال أتعلق الباقي،فال صفات با

أو أحس أن ھناك من ھو كامل،ولن یتغیر بصفاتھ   بأحد
 حتى مع حاجتي لھ..

 وكیف أطبق ھذا الشيء؟

 وصفاتھ.  باإلیمان بأسماء هللا

 وما ھي مشكلتنا في ھذا؟

ھو لیس ،مشكلتنا أن ابتالءاتنا نلقیھا على الحسد،والعین
 كذلك إنما هللا تعالى یربینا. 

ال یحب التغییر،ولكن الحمدo أن ھناك واالنسان بطبعھ 
ن لَتَْرَكبُنَّ َطبَقًا عَ بنفس المرحلة(  تغییر وأننا ال نبقى

  ) االنشقاق١٩َطبٍَق (

فھي درجات تركبینھا،من األحداث وما یحصل لنا من 
الستسالم االبتالءات،لذلك ال ننزل ،انما نرتقي با

والثبات.والتقوى .وكلما قلت سمعنا وأطعنا ،واستسلمت 
 أصعد طبق.

َویَْبقَى َوْجھُ َربَِّك ذُو اْلَجَالِل  ﴾٢٦﴿ كُلُّ َمْن َعلَْیَھا فَانٍ (
ْكَراِم ﴿  ﴾٢٧َواْإلِ



وهللا من أسمائھ المؤمن،فھو یصدق نفسھ،باألدلة الكونیة 
فان،   علیھاواألفقیة،بأنھ باق وصفاتھ باقیة،وأن كل من 

 وأن ال أحد یرحمنا إال هللا كیف؟ 

لما یعطل األسباب،وتتالشى ،كل من علیھا فنرى لما 
ص) وحتى ٠نمر بالشوارع یافطات عزاء (س) و

الطعام یفسد وتنتھي صالحیتھ،أحیانا نمشي بمكان ونرى 
محل مشھور ،ولكن یغلق أبوابھ ،فكل من علیھا 

كلھا باقیة وال  فان،والباق ھو هللا،ھواآلخر،وصفاتھ
تزول وال تتأثر وال تحول،وال أحد یزیلھا،وحتى 

باقیة،وكاملة ولم تنقص،فكم أنفق منذ خلق   صفاتھ
السماوات واألرض ولم ینقص شيء من ملكھ،عكس 

 نحن لما ننفق.فینقص ما عندنا .

وكذلك نرى أننا لما نتقدم بالعمر یضعف عندنا البصر 
ْرهُ  السمع،( نُنَِكّْسھُ فِي اْلَخْلِق ۖ أَفََال یَْعِقلُوَن َوَمن نُّعَِمّ

 ) یاسین٦٨(

ا یَتَذَكَُّر فِیِھ َمن تَذَكََّر َوَجاَءكُُم و ( ْركُم مَّ أََولَْم نُعَِمّ
 ) فاطر٣٧النَِّذیُر(

وھذه ھي النذارة،فاo لیس  ﴾٢٦﴿ (كُلُّ َمْن َعلَْیَھا فَانٍ 
 ھویصدق نفسھ، ویجعلنا نعیش  فقط یخبرنا بھ،إنما

باآلیات واألحداث وعلى لسان رسلھ، وكذلك یبین لنا 
هللا مثل الحي الذي ال یموت،واآلخر ،فھو الباق  أسماء 

 ،وحیاتھ دائمة وال یسبقھا عدم ،وال یلحقھا فناء.

   ونكمل تدبر اآلیة



َویَْبقَى َوْجھُ َربَِّك ذُو اْلَجَالِل  ﴾٢٦﴿ كُلُّ َمْن َعلَْیَھا فَانٍ (
ْكَراِم  	﴾٢٧﴿َواْإلِ

ال نتعلق بفان وال   وھذا یدل على كمالھ،وكذلك
زائل،وضعیف ،ومن سیموت، فقط نتعلق بالباق،وان 

اال   نعمل لھ وحده، فھو المستحق للعبادة،وال نتعلق
اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزینَةُ اْلَحیَاِة الدُّْنیَا ۖ َواْلبَاقِیَاُت (  بھ

اِلَحاُت َخْیٌر ِعندَ َربَِّك ثَوَ   ) الكھف٤٦ابًا َوَخْیٌر أََمًال (الصَّ

أعمل لھم أحیانا،ولكن ال افني  المال والبنون زینة ،لذلك 
اِلَحاُت َخْیٌر ِعندَ َربَِّك   نفسي لھم،ألن (َواْلبَاقِیَاُت الصَّ

وھذا ما یبقى ثوابھ،العمل الذي یكون ثََوابًا َوَخْیٌر أََمًال) 
القبر،ال أبناء خالصا لوجھ هللا، وھو ما یبقى معي في 

وال زوج،وال والدیك،وال مالك ،فكلھم سیرجعون مھما 
 كان حبھم لك.

 

مات االنسان یصیر غنیا فال یحتاج ألي  ومتى ما 
أحد،فكأن العمل الصالح الخالص لوجھ هللا،ھو الصدیق 

 الوفي.الذي سیبقى معك في القبر.، 

 فاجعلي عملك صدیقك.

مع الوقت هللا یجعل ونرى كیف أننا لما نعمر في الدنیا 
تعلقاتنا تنقص،مثال أبناءنا من البطن إلي الوالدة إلي 

سنتین معتمدین علینا كامال،بالتدریج نري   عمر
اعتمادھم یقل علینا،إلي أن یصلوا لمرحلة الجامعة،ثم 



العمل،لدرجة أنننا أحیانا ال نراھم.ثم الزواج وتكون لھم 
	في عالقاتنا.االستقاللیة ،وكل ھذا كي ال نتعلق بھم 

حتى الطعام قبل أكلھ جوعانھ،ولكن بعد أن یدخل 
بھ لیس دائم.كذلك الدنیا   فمي،تذھب اللذة.فاستمتاعي

ھي ذوق تتذوقینھا،وما یبقى ھو العلم والعمل الصالح،ما 
كان لوجھ هللا مفعولھ مستمر،ویبقى وأي شيء لغیر 

 ةَ اإلیمانِ ثالٌث َمْن كُنَّ فیھ وَجدَ حالوَ وجھ هللا ال یبقى، (
ا ِسواھُما ، و أْن  : أْن یكوَن هللاُ و رسولُھُ أحبُّ إلیھ ِممَّ

) المحدث األلباني،حدیث   یُِحبَّ المْرَء ال یُحبُّھُ إالَّ �ِ 
 صحیح.

لذلك حالوة العمل الصالح ولذتھ تبقى،فال یتعب،أو یمل 
یجد حالوتھا دائما،حتى األخوة باo،كلما رأیتھم تحبینھم 

وكأنھ شيء جدید،عكس اخوة المصلحة .وكل ھذا أكثر ،
َویَْبقَى َوْجھُ َربَِّك ذُو  ﴾٢٦﴿ كُلُّ َمْن َعلَْیَھا فَانٍ (لنتیقن أن 

ْكَراِم ﴿  .﴾٢٧اْلَجَالِل َواْإلِ
 والحمد� رب العالمین.
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