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

 والرحمان من أسماء هللا الحسنى

واألساسية إلي جانب هللا والرب . واألصل بهم كلهم هللا وإليه ترجع كل   
األسماء.واسم هللا يبين لنا األلوهيه والتعلق ،وأفعال العباد ،فهم يؤلهون هللا 

معاني الربوبية،أي ما أفعال هللا للخلق   الرب والتي بهاويعبدونه،واالسم الثاني 
من الرزق والخلق،مثل الرزاق الخالق الهادي.واسم الرحمان هي العالقة بين 

الرب والمربوبين،والخالق والمخلوقين،و الرحمان وهي على صيغة 
فعالن،والفعل رحم بمعنى الرحمة والشفقة، واشتقت منها اسم الرحمان والرحيم 

صفة امتالء،ممتلي بصفة   فرق بينهما أن رحمان على وزن فعالن وهيوال
 الرحمة،مثل غضبان تختلف عن غاضب فغضبان ممتلي غضب .

 

عكس الرحيم مقيدة بفعل العبد، كما  والرحمان لجميع الخلق بدون فعل منهم-٢
ة الخاصة الرحم  والرحيم . (١)﴾ ٤٣َوَكاَن بِاْلُمْؤِمنِيَن َرِحيًما ﴿جاء في اآليات )
)إِذَا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَاْستَِمعُوا لَهُ َوأَنِصتُوا لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن و   للمؤمنين،وكذلك 

َ لَعَلَُّكْم تُْرَحُموَن )(٢)( ٢٠٤)  .(٣)( ا٤٦،و)لَْوََل تَْستَْغِفُروَن اَّللَّ
 ما نزال في تعريف اسم هللا الرحمان:

واسعة التي وسعت لذلك قال العلماء الرحمان رحمته ال-١
المخلوقات،والرحيم رحمته الواصلة للمؤمنين،الرحمان هي الرحمة الواسعة   كل

 وبدون طلب من الخلق،أما الرحيم بطلب وفعل.

والرحمان ممتلي بالرحمة،وهللا أرحم من األم بولدها ومن نفسك لنفسك،وهو -٢
الكون  أرحم من كل راحم،ورحمته تمأل السماوات واألرض،وكل شيء في هذا

 من آثار رحمة هللا الواسعة.
 

الرحمان على العرش استوى،والعرش هو سقف الخلوقات وأعظمها،وهللا -٣
استوى علي أوسع المخلوقات بأوسع الصفات،لذلك هللا لما يرحم المخلوقات 

ْحَمةً َوِعْلًما يرحمها كلها.وسعت رحمته كل شيء ) ( ٧) َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّ
(٤) 
صفة الرحمة هلل كاملة وال نقص فيها بأي وجه من الوجوه ،فهي صفة -٤

كمال.وليست عن عجز أو ضعف،األم ترحم عن عجز ابنها إن أخطأ بحقها. وهللا 
رحمان قبل أن يكون هناك مرحومين.مثال أنا أرحم لما أرى المسكين ،أما هللا 

 فقبل الخلق. 
ْحَمـُن ﴿رحمان تمجيد وتعظيم هللا باسمه ال  بداية السورة  ﴾ َعلََّم اْلقُْرآَن ١)الرَّ



 

ْكَراِم ﴿  ثم في نهايتها وجاءت مرتين ذو ﴾٧٨)تَبَاَرَك اْسُم َربَِِّك ِذي اْلَجََلِل َواْْلِ
الجالل واإلكرام،لذلك العلماء يقولون سورة الرحمان تدور حول ذو الجالل 

الواسعة التي  واإلكرام.فالرحمان ذو الجالل واإلكرام.والرحمان مع رحمته
وسعت كل حي فهو ذو الجالل واإلكرام.ذو الجالل للمسيء،كي ال يتمادى في 

إساءته.ويتهاون فيبين له الخطأ مع رحمته الواسعة،واإلكرام للمحسنين.فيطمع في 
َ َعِليٌم َخبِيٌر )إحسانه ِ أَتْقَاُكْم ۚ إِنَّ اَّللَّ  (٥)(الحجرات ١٣.) إنَّ أَْكَرَمُكْم ِعندَ اَّللَّ

ْكِرٍم ) ُ فََما لَهُ ِمن مُّ  (٦)( ١٨) َوَمن يُِهِن اَّللَّ

ْحَسان)  ْحَساِن إَِلَّ اْْلِ  ﴾ الرحمان٦٠﴿َهْل َجَزاُء اْْلِ

 وذو الجالل بأن نجلي هللا.

وبمقارنة بين سورة  وسورة الرحمان جاءت بعد سورة القمر بترتيب المصحف،
 القمر والرحمان نجد :

تعرف على هللا )من خالل النقم وعذابه لألمم  محور السورة: سورة القمر -١
  السابقة. والرحمان تعرفي على هللا، من خالل النعم واآلالء.

 

دَِّكٍر )في القمر تردد ذكر اآلية )-٢ ،و (٢٢َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللِذِّْكِر فََهْل ِمن مُّ
ْحَمـُن ﴿في الرحمان جاء ذكر القرآن مرة واحدة ) ) ﴾ َخلََق ٢َعلََّم اْلقُْرآَن ﴿﴾ ١الرَّ

نَساَن ﴿ القمر،وفي الرحمان من   ﴾فالواجب هو أن أتعلم هذا القرآن في٣ اْْلِ
 أنه تعالى علم القرآن قبل خلق اإلنسان.  رحمته الواسعة

( معجزة انشقاق ﴾١اْقتََربَِت السَّاَعةُ َوانَشقَّ اْلقََمُر ﴿سورة القمر بدأت ب) -٣
الرحمان بدأت بالقرآن هو إعجاز بمعنى أن ال أحد القمر،معجزة بصرية،و

نُس َوالِْجنُّ َعلَٰى أَن يَأْتُوا يستطيع أن يأتي بمثل كالم هللا.)  قُل لَّئِِن اْجتََمعَِت اْْلِ
ذَا اْلقُْرآِن ََل يَأْتُوَن بِِمثِْلِه َولَْو َكاَن بَعُْضُهْم ِلبَْعٍض َظِهيًرا )   (٧) (٨٨بِِمثِْل َهٰ

﴾ فِي َمْقعَِد ِصْدٍق ِعندَ َمِليٍك ٥٤إِنَّ اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َونََهٍر ﴿القمر ) آخر سورة-٤
ْقتَِدٍر ﴿ ْقتَِدٍر ﴿)  .إذا أكملنا سورة القمر بعد ﴾٥٥مُّ بعدها  (٥٥ِعندَ َمِليٍك مُّ

ْحَمـُن ﴿ .فمليك يملك الرحمة ومقتدر يقدر على الرحمة،وهو الرحمان ﴾ ١)الرَّ
رحمة،وال يملكها ويقدر عليها إال المليك المقتدر،احتمال هناك الذي يملك ال

احتمال هناك مليك مقتدر ولكن ال يرحم،فال يملك الرحمة إال المليك   مليك



ومن الذي أدخل المتقين في جنات ونهر ؟ الرحمن،والطريق   .وكذلكالمقتدر
 للتقوى بتعلم القرآن.

 الظاهرة:نعم هللا  ١٣-١وسنبدأ في تدبر اآليات من 

ْحَمـُن ﴿  :تستهل السورة وتبدأ ﴾ ١الرَّ

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

كل شيء وصله علم هللا وصلت له رحمته،حتى لو هذا المخلوق في باطن 
 رحمة هللا الواسعة،وهي رحمة عامة مطلقة ودائمة. األرض تصله

رحمة،أنزل فقط واحدة لألرض،وبها تتراحم  ١٠٠رحمته سبقت غضبه،وهلل 
رحمة ادخرها هللا ليوم القيامة   ٩٩المخلوقات،حتى السباع ترحم بها أبنائها.و

ألهوال ذاك اليوم.حتى أهل الجنة يدخلونها برحمة هللا. فنحن تحت رحمته ونريد 
رحمة هللا.واسم الرحمان خاص باهلل فقط،وال يطلق على أحد.عكس االرحيم 
نستطيع إطالقها على األشخاص.ومن أحب األسماء إلى هللا عبد هللا،وعبد 

 الرحمان.

وبعدها خلق ﴾ ٢َعلََّم اْلقُْرآَن ﴿وهللا المقدم المؤخر يبين أعظم رحماته الواسعة أنه )
قبل خلق اإلنسان،ألنه ولد والمنهج جاهز  ﴾ ٢ْرآَن ﴿َعلََّم اْلقُ اإلنسان.وهنا ذكر )

شقاء وتعب.،وسورة  ،ألن بدونه سيفسد االنسان في األرض،وتكون حياته 
ِه الَّذي أَنَزَل َعلى َعبِدِه الِكتاَب َولَم يَجعَل لَهُ ِعَوًجا ﴿بدايتها ) الكهف   ﴾١لَحمدُ ِللّـَ

ل منجم قرآنا.الكهف عصمة من والكتاب هو كل القرآن،والقرآن من القراءة ،ونز
ِلَك الفتن وأحتاج منهج ليعصمني من الفتن.كتاب وقيم..وفي سورة البقرة 

)ذَٰ
﴾ فعل ٢َعلََّم اْلقُْرآَن ﴿ ألنه منهج )و(٢اْلِكتَاُب ََل َرْيَب ۛ فِيِه ۛ ُهدًى ِلِّْلُمتَِّقيَن )

القرآن في  ،علم هللا القرآن .الشدة جعلت الفعل متعدي،أي هللا وضع علممتعدي
أي القرآن يحتاج لتعليم،وبذل جهد،وأكبر رحمات هللا تعليم َعلََّم( اإلنسان،علمه.و)

القرآن،وعلم كذلك هو تيسير تعلمه تالوة تدبرا حفظا ،وهذا من أفعال هللا أنه هو 
الذي علم القرآن ألنه األول اآلخر الظاهر الباطن،األول ال معلم وال مدرس وال 

هج فهو األول،واآلخر أن يطبق عليك ويدخلك الجنة،ويتم كتاب قبله،وال من
خلقه  النعمة،كثير تعلموا ولكن لم يكملوا للنهاية ليحصلوا على ثماره،وثماره أن 

كان القرآن، مثل الرسول صلى هللا عليه وسلم كان خلقه القرآن ،كيف؟ افعل 
ار،وأتفاعل افعل،وال تفعل وال تغضب،يخبرنا عن الجنة وألرتاح ،وأخاف من الن

 مع كل أوامره.

   ﴾ ٢َعلََّم اْلقُْرآَن ﴿)ما نزال في اآلية ) 



)َولَقَْد يَسَّْرنَا وعلم القرآن من شاء من عباده،والمشيئة مرتبطه بالعلم والحكمة 
دَِّكٍر ) فإذا كانت لديك اإلرادة سيعلمك  (٩) (٢٢اْلقُْرآَن ِللِذِّْكِر فََهْل ِمن مُّ

 هللا،وييسر لك،ولكن يحتاج منا 

 لإلصرار والهمة،وهللا يعاملنا بما في قلوبنا وليس ما نقول.وماذا يعلمهم الرحمان؟

 يوفقهم للعمل بما جاء به. -٣   معانيه -٢      ألفاظه -١

بذل وذلك بطلب رحمة هللا وال أرجو إال رحمته،وأرحم من تحتي ليرحمني.و
 الجهد للعمل،)خيركم من تعلم القرآن وعلمه( وهذا من آثار العمل.

الرحمان علم القرآن تظهر أعظم رحمات هللا بتعليمه،وإذا عكسنا علم 
 ٫الرحمان،لما أتعلم القرآن يجب أن تكون لدي رحمة كبيرة،ومعلم القرآن   القرآن

 يجب أن تكون لديه رحمة واسعة.

علم القرآن،وإنما الرحمان،وهذا دليل أن تعليم القرآن ولم يذكر العظيم أو الرب 
يحتاج للرحمة،وفي قصة موسى عليه السالم مع الخضر ،حين أمر هللا موسى 

ْن ِعبَاِدنَا آتَيْنَاهُ َرْحَمةً لذهب للخضر ليعلمه ذكر عن الخضر أنه  )فََوَجدَا َعْبدًا ِمِّ
ْن ِعنِدنَا َوَعلَّْمنَاهُ ِمن لَّدُنَّا ِعلْ  فمعلم القرآن ال يكون فظا غليظ (١٠) (٦٥ًما )ِمِّ

القلب،سينفر الناس منه.لتعليم القرآن يجب أن تكون لديك رحمة.والرحمة بمعنى 
 يرحم المخطيء،ومن دون المستوى ضعيف بالدراسة.

وهذا القرآن أنزله هللا باللغة العربية.لذلك نتعلم العربية لنتقن قراءة 
 أقوم مشتمل على كل خير،وزاجر لكل شر.القرآن.والقرآن يهدي للتي هي 

نَساَن ﴿ أي هللا أوجد االنسان من العدم ولم يكن شيئا يذكر،فخلق ( ٣َخلََق اْْلِ
 اإلنسان،وهيأه ألن تكون لديه قدرة 

على التعلم،وكذلك هللا أسجد المالئكة آلدم لفضيلة العلم،والمالئكة تخفض أجنحتها 
واالنسان ان لم يتعلم يكون أسوأ من  علم.لطالب العلم،والحيتان يستغفرون للم

البهائم.و هللا أعطاك قدرة عجيبة على التعلم،وإن لم تتعلمي القرآن،فضيعت على 
نفسك رحمة واسعة،،لو كنا فقط نقوم بأعمال المنزل،والتسوق،الحياة ستكون 

مملة،لذلك من يصاب باالكتئاب ينصح بتعلم شيء،وهذا صحيح لكن أساس العلم 
وال ينتهي تعلمي للقرآن،فال نهاية لعلم القرآن.ولو أمضى به كل القرآن 

)َوَعلََّم آدََم اْْلَْسَماَء ُكلََّها عمري،وهللا يسر القرآن للذكر،وأول ما خلق آدم قال 
 (١٢( )اْقَرأْ )..كذلك لما جاء جبريل للنبي قال له (١١) (٣١)



 ومعناها واسع ،ومن ضمنه تعلم. 

حياته،وبالقرآن يفتح لك الدنيا واآلخرة،ومن النعم وهذا واجب االنسان في 
 وأعظمها علم القران.

نَساَن ﴿ما نزال في تدبر اآلية )   ( ٣َخلََق اْْلِ

كذلك خلق االنسان في أحسن تقويم،وميزه على سائر الخلق،وأعطاه القدرة علي 
 تعلم القرآن،بغض النظر عربي أو أعجمي عليه تعلم القرآن،

آن لبيان أن نعمة تعليم القرآن أشد من نعمته لخلق االنسان ألنه ال وبدأ بتعليم القر
يساوي شيء بدون تعلم القران،بمعنى هذه دعوة لتعلم القرآن.والنية إرضاء 

هللا.ومن رحمته الواسعة أننا ولدنا والمنهج موجود فال نتعب للبحث عن منهج 
مة واسعة بدون تعلم لحياتنا.وكذلك بقراءة القرآن تتنزل الرحمات.فال توجد رح

 القرآن ألنها للدنيا واآلخرة.

 ﴾ بعد أن خلق اَلنسان علمه البيان٤َعلََّمهُ اْلبَيَاَن ﴿

نَساَن ﴿ ﴾٢،)َعلََّم اْلقُْرآَن ﴿بين تعليمين أي خلق االنسان  ﴾ َعلََّمهُ اْلبَيَاَن ٣َخلََق اْْلِ
أتعلم،تخيلي هللا يعطيك ،بمعنى ال أستطيع الهرب من التعليم يجب على أن ﴾٤﴿

 هذه القدرة على التعلم وال تتعلمين،في الدنيا تهيمين على وجهك وال هدف لك!!!!!

فال أقول كبرت علي التعليم،إال القرآن إلى أن نموت علينا أن نداوم على 
تعلمه،فخلق االنسان محشور بين التعليمين،تعليم مقدم وهو علم القرآن وقدمه 

   عنى إذا تعلمت القرآن يعلمك البيان،والبيانعلى علمه البيان،بم

من بان يبين،أي اإلفصاح والوضوح في الكالم ، والتعبير عما في قلبه والبيان 
 كذلك بمعنى أن يتبين ما يقوله اآلخر،ويفهمه.تتعلمين كذلك نفسيات البشر،

لك لذ ويعرف كيف يعبر ألن القرآن أثر فيه،مثل النبي أول ما تعلم تعلم القرآن 
علوم  كالمه بين ألن مع كالم هللا نرتقي بتعاملنا مع البشر،عكس لما نتعلم فقط 

الدنيا والناس،فنفهم ناس وآخرين ال،أما إذا تعلمنا القرآن نفهم كل الناس ،وكل 
شيءوعلمه بمعنى هللا هو من يعلم،وعلمه اإلفصاح والتعبير عما في قلبه، فهو 

حمة هللا الواسعة،ألنه ان كان غامض واضح وكالمه بين وواضح، وهذا من ر
سيؤدي للمشاكل مثال من تقول اريد أن أتعلم اإلفصاح والوضوح والبيان في 

نقول لها اطلبيها من هللا ورحمته الواسعة،وتكون   الكالم،أو أريد أن أفهم الناس،
 بالقرآن ألن هللا ذكر علمه البيان.



 ان لديه قدرة على ذلك.وهللا ميز البشر بهذا بعلمه البيان الن االنس

نطقا،أو كتابة ،أو إشارة،حتى لو لم تفهمين اللغة،وكذلك أن  ﴾ إما٤)َعلََّمهُ اْلبَيَاَن ﴿
المخاطب يفهم المعنى سواء هو الذي يتكلم،أو هو الذي يستقبل المعلومة،وهللا ميز 

 االنسان عن باقي المخلوقات ب:

 الفهم سواء إشارة ،أو كتابة -١

 اإلفهام،فحين أتكلم الطرف الثاني يفهمني.-٢

التعبير عن مطالبه،وما يريد،حتى الطفل حديث الوالدة فهو يبكي وال يتكلم إذا -٣
 ما أراد شيئا.

 .التعبير عن مشاعره-٤

إذن من أهم رحمات هللا لهذا االنسان أن هللا علمه القرآن،ثم خلقه وعلمه 
القرآن والذي هو منهج حياة،سيفسد هذا البيان،وهذا مهم جدا،ألنه لوال هذا 

الكون،وما قد يأتي بالفساد كذلك هو عدم البيان واإليضاح. تخيلي شارع ال 
إشارات ضوئية فيه،وال تحويالت،ولوحات تبين للسائق أين يذهب ،ماذا 

 سيحصل؟ التصادم بين السيارات.

بهذا  آيات على االنسان،كأنه هو المحور ٣رأينا كيف أن التركيز بأول 
الكون،واألساس به هو رحمات لهذا االنسان.ثم ينتقل بنا للكون والذي يتبين من 
حركته كذلك رحمة هللا العامة بهذا االنسان.وإلى جانب االنسان هناك المخلوقات 

أهمية هذا االنسان لذلك   األخرى التي تعيش كلها قوانين ربانية،وكلهذا ليبين لنا
 .سخر له الكون

َوالسََّماَء َرفَعََها  ﴾٦﴿ ﴾َوالنَّْجُم َوالشََّجُر يَْسُجدَانِ ٥﴿ اْلقََمُر بُِحْسبَانٍ )لشَّْمُس وَ 
﴾ َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوََل ٨﴾ أََلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزاِن ﴿٧﴿ َوَوَضَع اْلِميَزانَ 

 ﴾٩تُْخِسُروا اْلِميَزاَن ﴿
 

،ومن رحمة هللا العامة أنه يرينا كيف وهناك نقلة من خلق االنسان لخلق األكوان
حال المخلوقات األخرى لنتعلم منها،فهي رسالة لنا،أي أنت يا إنسان أين هو 

)َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوََل تُْخِسُروا  الحسبان والسجود في حياتك،والميزان،لذلك
؟ ليتعلم القرآن ويعبد وكل ما سبق رحمة هللا العامة باإلنسان،لماذا﴾ ،٩﴿ اْلِميَزانَ 

 هللا.



وهنا لم يذكر عن خلق الشمس ﴾ ٥﴿ )لشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَانٍ ية )وسنبدأ مع اآل
والباء تفيد المصاحبة والمالصقة،بمعنى أن ﴾ ٥﴿ بُِحْسبَانٍ واالقمر ،وإنما )

الحسبان ال ينفك عنهما،أو ينفصل،والمقصود بالحسبان أنها مضبوطة في وقت 
وغروبها وبدقة، أي هناك تناسق وانسجام عبر نظام في غاية شروقها 

اإلحكام.مثال بالنسبة لصالة الفجر اليوم الساعة الخامسة مثال،،ويزداد أو يقل كل 
على وزن فعالن،أي ﴾ ٥﴿ بُِحْسبَانٍ يوم ثوان أو دقائق.كل هذا محسوب. و)

كل ما في وجعل وظيفتهما بحسبان ألن ل وهللا خلقهما وجع ممتليء بالصفة،
ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء َوِهَي دَُخاٌن فَقَاَل  الكون مسير ما عدا االنسان فهو مخير.)

 (١٣)﴾١١﴿ لََها َوِلْْلَْرِض ائْتِيَا َطْوًعا أَْو َكْرًها قَالَتَا أَتَْينَا َطائِِعينَ 

 ﴾ وكما ذكرنا سابقا ٥﴿ )لشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَانٍ  

 اسق وانسجام عبر نظام في غاية اْلحكام.أن هناك تن

ال تقول اليوم أنا تعبانة ولن أشرق،وعليه يتأخر وقت الشروق   فالشمس مثال 
َل الشَّْمُس يَنبَِغي لََها أَن تُْدِرَك تشرق ،وتغرب ويتلوها القمر )كذلك هي مثال. و

 (١٤)﴾ ٤٠﴿ يَْسبَُحونَ اْلقََمَر َوََل اللَّْيُل َسابُِق النََّهاِر َوُكلٌّ فِي فَلٍَك 

ومثال الشمس ال تقول سأستخدم قوتي وأشرق دائما وال أغرب.بل هناك تناسق 
وانسجام بينهما بحساب دقيق ومعلوم ومنتظم.وهذا النظام لم يتغير منذ أن خلقهما 

لم يتغيرا من ماليين   هللا،من ماليين السنين،لذلك حساب األفالك علم دقيق ألنهما
 نعرف الشروق والغروب،مثال تقويم رمضان يؤخذ عنهما.السنين.وبهما 

فحركتهما بحسبان ،الشمس تختفي بهدوء،ال أنها تأتي وتطرد القمر،فتجريان كما 
أمرهما هللا،وكل هذا وهم ال ثواب لهما،ومع ذلك يتقنان وظيفتهما ،وهذا يجعلنا 

ك التي نستشعر المسئولية ،فأنت يا انسان قم من سباتك،ونومك،وأتقن وظيفت
 خلقت من أجلها.

 -﴾؟٥﴿ )لشَّْمُس َواْلقََمُر بُِحْسبَانٍ وكيف نتفاعل مع اآلية 
 لوال حركتهما بحسبان الختلطت الحياة.فأستشعر رحمة هللا،-١

 وكذلك نتعلم الدقة واالنتظام في أداء وظيفتنا. -٢
 وكذلك طاعة هللا،وتطبيق أوامره.-٣

 نه،وأنها لم تتغيرا.تدل كذلك على كمال قدرة هللا وسلطا -٤

والقمر يستمد نوره من الشمس،ومع ذلك الشمس لم تطغى على القمر،لذلك  -٥
َوالنَّْجُم َوالشََّجُر هللا يذكرهم لنا ألن هناك شموس في الدنيا تطغى.ثم )



وهنا يذكر هللا لنا عن ما هو بالسماء وهو النجم،وما هو باألرض ﴾ ٦﴿ يَْسُجدَانِ 
 وظائف النجوم:وهو الشجر،وسنذكر 

 نهتدي بها بظلمات البر والبحر.-١

 (١٥)﴾٦﴿ إِنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنيَا بِِزينٍَة اْلَكَواِكبِ  هي زينة للسماء )-٢

 (١٦)( ١٢) َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنيَا بَِمَصابِيحَ شبهها هللا بالمصباح فهي تضيء )-٣

النجوم في القرآن ألن هناك من يعبدها،أو  وذكر هللا تبارك وتعالى لنا وظائف
 يعتقد بها )من يتكهن بالمستقبل ( وهذا شرك أصغر،وشرك أكبر إن اعتقد بها.

 وبالنسبة للشجر:

َوأَوحى َربَُّك إِلَى النَّحِل أَِن اتَِّخذي ِمَن الِجباِل بُيوتًا َوِمَن هي بيوت للنحل ) -١
ا يَعِرشونَ   (١٧)﴾ا٦٨﴿ الشََّجِر َوِممِّ

ْنهُ تُوقِدُونَ  )-٢ َن الشََّجِر اْْلَْخَضِر نَاًرا فَِإذَا أَنتُم ِمِّ ﴾ ٨٠﴿ الَِّذي َجعََل لَُكم ِمِّ
 ،فيوقدون منها النار (١٨)

 مع كل وظائفهما ،ما حالهما؟و

يسجدان هلل سجودا حقيقيا.،ولكن ال نعلم كيف،هو من مسائل الغيب،وكذلك كل 
هَ يَْسُجدُ لَهُ َمن فِي السََّماَواِت َوَمن فِي اْْلَْرِض )أَلَْم تََر المخلوقات تسجد هلل  أَنَّ اللّـَ

َن النَّاِس َوَكثِيٌر  َوالشَّْمُس َواْلقََمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجبَاُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ َوَكثِيٌر ِمِّ
 (١٩)(١٨َحقَّ َعلَْيِه الْعَذَاُب )

 ،لماذا؟َوَكثِيٌر َحقَّ َعلَْيِه اْلعَذَاُب ()

 لعدم سجوده.

 ﴾ ٦﴿ َوالنَّْجُم َوالشََّجُر يَْسُجدَانِ ) 

وكالهما يتفقان على السجود مع اختالف مكانهم.،ومع أن هللا سخرهما لمنافع 
 االنسان،وكالهما يعمل لذلك،ولكن كذلك يسجدان.

منتهى الخضوع  ليس المقصود به فقط سجود الصالة،وإنما حين يذكر والسجود 
ِ والخشوع  واالستسالم هلل،لذلك لما سأل الصحابي النبي عن )كنُت آتي رسول  اَّلله



ُ علْيِه وسلهم  بوضوئِِه وبحاجتِِه فقال  س لني قلُت مرافقت ك  في الجنهِة قال  أو   صلهى اَّلله
 .(٢٠) غير  ذِلك  قلُت هو  ذاك  قال  فأعنِِّي على نفِسك  بِكثرةِ السُّجودِ 

 ورفعه.وأقرب ما يكون العبد إلي ربه وهو وما سجد عبد هلل إال
 وسجودهما من رحمة هللا باإلنسان،كيف؟.،ساجد

بعملهما، على أكمل وجه،كما   فإنهما يقومان  وينقادان هلل  ألنهم لما يسجدان
هذا السجود سيختلط كل شيء في الكون.فهما يقومان   الشمس والقمر،بدون

منفعة االنسان.وهذا به رحمة  بعملهم الذي خلقوا من أجله،، والذي به
كذلك أنت كلما زاد سجودك هلل ،كلما رفعك .لإلنسان،ألن به كذلك استقرار الكون

رحمة   هللا درجات،و المنزل الذين به والدين ساجدين مستسلمين هلل،هذا يكون
  لألبناء .

﴾َوالنَّْجُم َوالشََّجُر ٥﴿ بُِحْسبَانٍ )لشَّْمُس َواْلقََمُر وكيف أتفاعل مع هذه اآلية ) 
 ؟  ﴾٦﴿ يَْسُجدَانِ 

أخشع وأنقاد هلل في كل أمور حياتي،مثال إن أردت االستقرار لبيتي،علي -١
بطاعة زوجي في الحالل،حتي وإن كنت ال أوافقه أحيانا في القول،والطاعة 

نفسه  بركة.ألن عدم استقرار البيوت يكون لعدم الطاعة،وكذلك االنسان يقحم
بأشياء ال دخل له بها.كذلك الدول التي بها المشاكل واالنتقادات وعدم االستقرار 

فهو لعدم طاعة أولي األمر .إذن الثبات في االنسان والدول يكون بطاعة هللا 
ُسوَل َوأُوِلي والرسول وأولي األمر) هَ َوأَِطيعُوا الرَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا اللّـَ

ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن ا ِه َوالرَّ ْْلَْمِر ِمنُكْم فَِإن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى اللّـَ
ِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويًَل﴿

ِه َواْليَْوِم اْْلِخِر ذَٰ  (٢١)﴾ ٥٩بِاللّـَ

لو لدي عاملتان بالمنزل يجب أن أوزع العمل عليهم،فال تعمالن بنفس  وكذلك-٢)
المكان،وإن كان ال بد أن تعمال بنفس المكان يجب أن أوزع العمل عليهم،بحيث 

تشتغل واحدة في الصباح،واألخرى بعد العصر مثال ،وكذلك يجب أن تكون 
 .لديهم الطاعة في العمل

 ﴾٨﴾ أََلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزاِن ﴿٧ْلِميَزاَن ﴿َوالسََّماَء َرفَعََها َوَوَضَع ا)

مخلوقات فيها وهم الشمس والقمر  ٣وقبل السماء ذكر هللا تبارك وتعالى لنا عن 
والنجوم،وعن األرض ذكر لنا االنسان والشجر،وإذا ذهبنا للمدة التي استغرقها 

 خلق السماوات واألرض والتي ذكرت في سورة فصلت في اآليات :



ْل أَئِنَُّكْم لَتَْكفُُروَن بِالَِّذي َخلََق اْْلَْرَض فِي يَْوَمْيِن َوتَْجعَلُوَن لَهُ أَندَادًا ذَِلَك َربُّ قُ )
﴾ َوَجعََل فِيَها َرَواِسَي ِمن فَْوقَِها َوبَاَرَك فِيَها َوقَدََّر فِيَها أَْقَواتََها فِي ٩اْلعَالَِميَن ﴿

﴾ ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء َوِهَي دَُخاٌن فَقَاَل لََها ١٠ائِِليَن ﴿أَْربَعَِة أَيَّاٍم َسَواًء ِلِّلسَّ 
﴾ فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ١١َوِلْْلَْرِض ائْتِيَا َطْوًعا أَْو َكْرًها قَالَتَا أَتَيْنَا َطائِِعيَن ﴿

َماَء الدُّنْيَا بَِمَصابِيَح َوِحْفًظا َوأَْوَحى فِي ُكِلِّ َسَماٍء أَْمَرَها َوَزيَّنَّا السَّ   فِي يَْوَمْينِ 
 ﴾١٢ذَِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز الْعَِليِم ﴿

( ثم جعل فيها رواسي،وقدر فيها ٩فنجد أن األرض خلقها في يومين في اآلية )
( فالمجموع أربعة أيام استغرق خلق األرض.ثم ١٠أقواتها في أربعة أيام اآلية )
فقضاهن سبع سماوات في يومين.وهذا يبين أن خلق السماء والتي كانت دخانا 

السماوات واألرض استغرق ستة أيام.وإذا الحظنا أن خلق األرض استغرق وقتا 
أطول من خلق السماوات.وهللا كان قادرا على أن يخلقهم لنا بيوم ولكن لنتعلم عدم 

 االستعجال.وبعد أن قضاهن سبع سماوات أوحى لكل سماء أمرها.

أََولَم لسورة األنبياء نجد شيئا آخر عن خلق السماوات واألرض وهو )وإذا ذهبنا 
يََر الَّذيَن َكفَروا أَنَّ السَّماواِت َواْلَرَض كانَتا َرتقًا فَفَتَقناُهما َوَجعَلنا ِمَن الماِء ُكلَّ 

أي أن السماوات واألرض كانتا ملتصقتين،ففتقهما ﴾ ٣٠َشيٍء َحيٍِّ أَفََل يُؤِمنوَن ﴿
الى،وبعد فتقهما صار هناك فراغ،فجعل فيها الماء،بمعنى لما كانتا رتقا لم هللا تع

توجد حياة عليهما،أو استحالة الحياة عليهما،ولكن بعد أن فتقتا،وجعل هللا فيها 
َوَجعَلنا فِي اْلَرِض ثم )َوَجعَلنا ِمَن الماِء ُكلَّ َشيٍء َحيٍِّ(،الماء،صارت الحياة )
   ﴾ َوَجعَلنَا٣١َوَجعَلنا فيها فِجاًجا ُسبًَُل لَعَلَُّهم يَهتَدوَن ﴿ َرواِسَي أَن تَميدَ بِِهم

ونرى التنظيم والترتيب  ﴾٣٢السَّماَء َسقفًا َمحفوًظا َوُهم َعن آياتِها ُمعِرضوَن ﴿
 في خلقهما،وكذلك التدريج،كل هذا لنتعلم وننتظم في أعمالنا.

وهنا نجد أل ﴾ ٧َضَع اْلِميَزاَن ﴿َوالسََّماَء َرفَعََها َووَ ونعود لسورة الرحمان )
التعريف في السماء ،أي السماء المعروفة لدينا،ووالسماء جاءت من الكلمة 

ُ وهنا فعل هللا،فهي لم تكن مرتفعة،ورفعها هللا )َرفَعََها( سما،أي عال وارتفع ) اَّللَّ
،رفعها هللا بغير أعمدة،مع أننا  (٢٢)( ٢الَِّذي َرفََع السََّماَواِت بِغَْيِر َعَمٍد تََرْونََها ۖ)

نرى أن كلما وسع الشيء الذي نرفعه نحتاج ألعمدة أكثر لتمسكه ،ومثال بسيط 
على ذلك الخيمة كي ال تسقط.لذلك نرى قدرة هللا تبارك وتعالى كيف رفع السماء 
بإحكام،وإتقان وأبدع خلقها.والسماء هي سقف المخلوقات.ورفع السماء فال أحد 

ا َمْعَشَر مسك بها،وكذلك ال أحد يستطيع اختراقها أو كسر قوانينها )يستطيع أن ي
نِس إِِن اْستََطعْتُْم أَن تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواِت َواْْلَْرِض فَانفُذُوا ۚ ََل  اْلِجِنِّ َواْْلِ

َء الدُّْنيَا بِِزينٍَة نَّا َزيَّنَّا السََّما. فحفظها هللا )( الرحمان٣٣تَنفُذُوَن إَِلَّ بُِسْلَطاٍن )
اِرٍد )٦اْلَكَواِكِب ) ن ُكِلِّ َشْيَطاٍن مَّ  (٢٣)( ٧( َوِحْفًظا ِمِّ



حد يستطيع التحكم بالسماء أو بالشمس والقمر أو تغييرهما، فهما فَل أ
  محفوظتنا،وكذلك بحسبان.

 ؟حدثوبعد أن رفع هللا تبارك تعالى السماء،ماذا 

،مثال نسبة األوكسجين بها زان هنا توحي بالدقة﴾ والمي٧َوَوَضَع اْلِميَزاَن ﴿)
فاصلة ولنقل خمسة بالمئة،بهذه الدقة،والميزان هذا للسماء واألرض،ولكن لوجود 
البشر علي األرض أكد على كلمة الميزان،ولم يقل العدل مثال .كما ذكرنا لدقة 

الكلمة،فكل شيء يحتاج لميزان، والمخلوقات مثل النملة كم 
والفئران مثال أحيانا نرى ازدياد بعدد الفئران،أو ازدياد بعدد عددها،والنحل،

الذباب،فاألصل في الخلق الميزان.ولكن ما نراه من فساد في البيئة مثال الثقب 
َظَهَر اْلفََسادُ فِي اْلبَِرِّ َواْلبَْحِر بَِما الذي بطبقة األوزون هذا كله من تدخل االنسان )

 (٢٤) (٤١َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس )

أي العدل والميزان بين العباد،فوضع كل شيء بتقدير ( ٧)َوَوَضَع اْلِميَزاَن ﴿
 وميزان وحساب.

واالنسان أكثر مخلوق يحتاج لهذا الميزان.فهناك ميزان بين العباد.وهو  
 العدل.وكيف وضع هذا الميزان؟

لي إذا وضع المكاييل والمقاييس في القياس والشراء.مثل الكيلو،المتر...،وتخي-١
لم توجد هذه المقاييس،مثال المقياس لوزن االنسان إذا لم يوجد ،سيزيد 

الوزن،فالميزان يحدني عن اإلسراف في األكل،أو حتى في شرائه.والميزان كما 
ذكرنا يعطينا الدقة.لذلك يجب أن أنظم حياتي بدقة.وكذلك المقاييس حتى في 

 قوانين الجاذبية،مثل علم الفيزياء

وتعالى يعلم مصير كل منا في اآلخرة.،ولكن هناك ميزان يوم القيامة  وهللا تبارك
ٍة َخْيًرا يََرهُ )الذي يكيل دقائق األمور ) ( َوَمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ٧فََمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

ا يََرهُ ) ٍة َشرًّ  لذلك ال تحتقرن من المعروف شيئا .(٢٥) (٨ذَرَّ

ل شيء بوقته،وكل شيء بحدود.وهللا وضع لنا كفي حياتنا،وكذلك نجعل الدقة 
 المكاييل والموازين والقوانين واألحكام لماذا؟

 ﴾٨أََلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزاِن ﴿ )



رحمة بنا ،وكي ال نطغى.مثال قوم شعيب كانوا يطففون في الميزان،فيأخذون 
كاملة.وهللا حقوقهم كاملة من الناس،ولكن إذا كالوا الناس ال يعطونهم حقوقهم 

هذا ﴾ وعدم الطغيان ٨أََلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزاِن ﴿أهلكهم لعدم وجود الميزان بعملهم.)
موجه لإلنسان،ألن ببداية السورة تحدثنا عن االنسان،وكيف أن هللا هيأ له 

الكون،ولكنه إن طغى في الميزان،ولم يتبع القوانين سيفسد الكون.ونرى في بالد 
أن أمة اإلسالم أولى من أي أمة أخري باتباع ون القوانين مع الكفار كيف يتبع

 القوانين،وعدم الطغيان  ألننا لنا األجر في ذلك،وهم ال أجر لهم.

  ﴾٨أََلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزاِن ﴿ )

جم من الطعام أتجاوزه ل  ٢٠٠والطغيان هو تجاوزوتعدي الحد،مثال بدل أن آكل 
الحدود.فأنا لدي حدود لكل شيء،يجب أال أتعداها جم ،فهذا تعدي على  ٥٠٠

  والرسول صلوات ربي وسالمه عليه قال هللا عنه 

 (٢٦)( ١٧َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَٰى )حين أسري به )

 فحتى عينه لم تطغى وتتعدى حدودها،فكيف بخطواته،وكالمه؟؟؟؟

وق بين الناس،مثال الوالدين ومنها مكيال الحق﴾٨أََلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزاِن ﴿ )
،واألرحام،األبناء والزوج،ومع المؤمنين،ومع الكفار.فال نتجاوز ونتعدي هذه 
الحدود.ونبخسهم حقوقهم.والحمدهلل أن الميزان وضعه هللا وليس من عقول 
البشر،مثال عدم الظلم،وأكل الحقوق،ولكن هناك قوانين بشرية مثال قوانين 

خاصة في بيتي،ولكن القوانين البشرة تتغير مع  المرور،أو أنا أضع قوانين
الوقت،لوجود النقص فيها.،ولكن قوانين هللا ثابتة وال تتغير.فمثال مكان به قانون 
مثل المسجد أو حتى المصلى يجب أال أتعدى قوانينه،والطغيان في القوانين يؤدي 

 للفساد في األرض،

مثال حوادث .(٢٧)( ٤١بَِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس )َظَهَر اْلفََسادُ فِي اْلبَِرِّ َواْلبَْحِر ))
الطرق التي تحصل بسبب عدم اتباع القوانين،مثل التحدث بالموبايل،وارسال 

 الرسائل ونحن نسوق السيارة!!!!!

رحمة على هناك كون تس لذلك متى ما تبعنا القوانين وأعطينا الناس حقوقهم،
 .األرض

يزان،فاألقدار موزونة،نسبة األوكسجين في ذكرنا أن كل شيء خلقه هللا بم
 الجو،والهيدروجين.ونسبة 



َوَما أَْمُرنَا إَِلَّ َواِحدَةٌ َكلَْمحٍ  (٤٩إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخلَْقنَاهُ بِقَدٍَر )الماء إلي اليابسة )
 (٢٨)( ٥٠بِاْلبََصِر )

إِنَّ في البر والبحر بسبب االنسان ألنه لم يحافظ علي الميزان ) واختَلل التوازن
ْحَساِن) َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواْْلِ والعدل أن هللا وضع كل شيء (٢٩)(٩٠اَّللَّ

بميزان،وأمرنا بالعدل،بمعنى أن نؤدي الحقوق والواجبات مثل حق هللا علينا 
ين.فأعاملهم بالعدل ،وكذلك والوالدين والزوج وأرحامنا.والمسلمين،وغير المسلم

من ظلمني أو آخذ حقي أن آخذ حقي منه،بدون زيادة على قدر ما أخذ مني،ولكن 
والعفو هو أن أتغاضى .(٣٠)( ٢٣٧َوأَن تَْعفُوا أَْقَرُب ِللتَّْقَوٰى )هللا يحب العفو )

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

﴾ لذلك نهانا هللا ٨أََلَّ تَْطغَْوا فِي الِْميَزاِن ﴿ الطغيان )وما يفسد الكون هو 
 ،وسبب الفساد هو ذنوبنا ،وطغياننا في حقوق الناس،فنتجاوز الحد ونطغى.)عنه

 وكيف نطبق هذه اآلية في حياتنا؟أََلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزاِن( 

ا.مثال توجد الفتة نطبق القوانين المفروضة علينا في الدولة،أو أي دولة نقيم به
عدم الدخول لشارع معين،ولكنني أتجاوز هذه الالفتة وأدخل.فتصرفي هذا فيه 
طغيان علي القوانين.بغض النظر عن السبب القانون وضع التباعه،وكذلك ال 

 أجادل لماذا؟وكيف؟

ُسوَل َوأُوِلي اْْلَْمِر ِمنُكْم ۖ)وهللا يقول ) نحترم .مثال فيجب أن (٣١)( ٥٩أَِطيعُوا الرَّ
القوانين.وحتى المشاكل في البيت أو الفساد فهو بسبب أنني لم أؤدي الحقوق،أو 
ظلمت أحدا.وبسبب الطغيان وتجاوز الحد فأنا أحرم نفسي من رحمة هللا.مثال 
أسمع درس تفسير للقرآن ولكنني ال أفهم شيئا،حجب عني فهم الدرس بسبب 

 .ظغياني أو ظلمي.ألن تعليم القرآن رحمة من هللا

 ﴾٩﴿ َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوََل تُْخِسُروا اْلِميَزانَ )

،مثل وأقيموا الصالة،أي اجعلوها قائمة مستقيمة َوأَقِيُموا( من أقام والفعل ))
بأركانها،وشروطها وخشوعها وسجودها،فنعطي كل ركن حقه.وهللا من أسمائه 

عليك،مثال نقول هذا االبن قائم  القيوم،أي القائم على كل نفس بما كسبت،أي قائم
علي والديه أي ال يتركهم ،ويقوم برعايتهم.وهللا القيوم قائم بذاته لكمال 

صفاته،،ومقيم لغيره ألنهم ناقصين.فهو يدبر أمورنا،وهو حي ال يموت وال 
ينام،ألن من يموت لن يكون حي وال قيوم.وهللا قائم علينا بغير طلب منا.لذلك في 



يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله وال تكلني  الدعاء نقول )
 لنفسي طرفة عين(.

أي اجعلوها قائمة،مستقيمة.وفي اآلية َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط( وهللا القيوم يأمرنا )
  (٩﴾ ثم اَلثبات في اْلية )٨﴿ أََلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزانِ التي تسبقها هناك نفي)

فقط نهانا عن الطغيان في الميزان،وإنما أمرنا بأن نقيم الميزان،ففيه  فليس أنه
 تأكيد على عدم الظلم، وبخس الناس حقوقهم.وكيف نقيم الميزان؟

وهنا الباء للمصاحبة،أي أقيموا الوزن مصحوبا بالقسط،أي العدل،مثال بِاْلِقْسِط( )
في أداء الحقوق.أما حق المسلم عليك رد السالم،فهنا أنا أقمت الوزن بالقسط 

االحسان هو أن أبدأ أنا بالسالم،وابتسم،وزيادة عليه كلمة طيبة.ولألسف البعض 
يعتقد أن االحسان هذا حق.لذلك ال نطالب الناس باالحسان،نحن نقوم به،لكن ال 

 نطالبهم.

لذلك المسلم إن قال لي السالم عليكم،وأنا لم أرد عليه السالم فأنا بخسته 
﴾ أي حتى ٩﴿ َوََل تُْخِسُروا اْلِميَزانَ  هذا الخسران في الميزان.)حقه،وأنقصته.و

السالم فأنا هنا بخسته حقه.وعدم   حقه ال أعطيه إياه،مثل األموال ،أو لما ال أرد
اتباعي للقوانين في أي مكان فأنا هنا أخسر الميزان.وأحيانا المشاكل في المنزل 

ال تعمل ما أطلبه منها،هنا يجب أن أرجع ،مع األبناء ،أو مع الخدم ،مثال الخادمة 
 إلي نفسي،وأحاسبها هل هناك حقوق أنا لم أؤديها؟

ا وخسراننا للميزان فإن الرحمة ال تنزل،ولن يقضي هللا عني الدين أو نفي طغيان
وأحيانا من تسلم علي ال أرد السالم عليها،ولكنني أحضنها يغنيني من الفقر.

نفعل الزيادات،ولكن الحق ال نقوم  نفعله نحن أحياناوأقبلها،هذه إضافات ،وهذا ما 
إِنَّ  ﴾١﴿ ﴾ وإذا ذهبنا لسورة العصر )َواْلعَْصرِ ٩﴿ َوََل تُْخِسُروا اْلِميَزانَ  به. .)

نَساَن لَِفي ُخْسرٍ  اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِالَْحِقِّ  ﴾٢﴿ اْْلِ إَِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
والعمل الصالح وأن يتواصوا بالحق وبالصبر إن ﴾ باْليمان ٣﴿ ْبرِ َوتََواَصْوا بِالصَّ 

 لم أقم بأحد هذه النقاط األربعة فأنا أخللت بالتوازن.فهم مكملين لبعضهم.

 ونحن من نحجب الرحمة عن أنفسنا.كيف؟

بالطغيان والخسران في الميزان.مثال من قطع رحمه،هذا خسران في 
 الميزان،وعليه ال تنزل الرحمة.



ومن لم يؤدي حقوق الوالدين أو الزوج هذا كذلك خسران في الميزان،فيحجب 
الرحمة عنه.حتى مجالس العلم التي تحفها المالئكة،إن كان فيها قاطع رحم،ال 

تنزل المالئكة.وهذا يعني أن تأدية الحقوق والواجبات أمر مهم،لذلك كيف نتوقع 
نحن ال نؤدي الحقوق.وتأدية هللا أن يقضي عنا الدين ويغننا من الفقر،و  من

الحقوق واجبة لدرجة أن الشهيد الذي يغفر له ذنبه،إذا كان عليه دين ،فإن نفسه 
معلقة بدينه.وخسران الحقوق وبخسها يكون إما جهال،أو عنادا.وكل شيء في 

ن ُكِلِّ َشْيٍء اْْلَْرَض َمدَدْنَاَها َوأَْلقَيْنَا فِيَها َرَواِسَي َوأَنبَتْنَا فِيَها مِ األرض له وزن )
ْوُزوٍن )  (٣٢)( ١٩مَّ

وكما ذكرنا سابقا السماء كل شيء فيها متوازن وبحسبان،ولكن األرض غير 
َظَهَر اْلفََسادُ فِي اْلبَِرِّ َوالْبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَيِْدي متوازنة بسبب الناس وذنوبهم )

 (٣٣)( ا٤١النَّاِس)

 هذه اآلية بحياتي؟ف أطبق َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط( وكي))

كل شيء بحياتي يكون بميزان ،في تنفيذي ألوامر هللا والرسول وأولي األمر،في 
معامالتي مع الناس،وتأدية حقوقهم،حتى أكلي يكون بميزان،ومتى ما فعلت كل 

 هذا فإن كالمي سيكون موزونا،وخطواتي كذلك.

 ﴾١٠﴿ َواْْلَْرَض َوَضعََها ِلْْلَنَامِ 

َولَْم يََر الَِّذيَن ليست معلقة مثال ونحتاج أن نصعد لها،كما السماء ،)أي األرض 
 (٣٤)( ٣٠َكفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َواْْلَْرَض َكانَتَا َرتْقًا فَفَتَْقنَاُهَما )

َنَامِ  َض َوَضعََها ِلْلأ َرأ   ﴾١٠﴿ َواْلأ

لألنام،وهي المخلوقات   أن هللا تبارك وتعالى وضع األرض ذكرنا

مسخرة وميسرة وممهدة لهم،وسهلها لهم،بدون طلب منهم.وكيف   ها،وجعلهاكل

 بحياتي؟  أطبق هذه اآلية

بهدوء،وأسهل على الناس كما   حياتي  األنام تعطي معنى الهدوء والسكون،فأعيش

بموضع المسئولية فأسهل   سهل هللا تبارك وتعالى على األنام،مثال كولية أمر أكون

وليس أن الطفل الذي ال يصرخ وال يطالبني دائما،،أهضم األمور على األبناء،

 يصرخ أعطيه حقه زيادة،.فأسهل األمور مع المحطين بي.  حقه،والذي



 وماذا يوجد علي هذه األرض؟

َمامِ  ﴿ َكأ ُل ذَاُت اْلأ   ﴾١١﴿ فِيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّخأ

 لحجر )فيها الفاكهة،والنخل والثمار،وكل شيء فيها موزون،كما جاء بسورة ا

ُزوٍن ) وأ ٍء مَّ َض َمدَدأنَاَها َوأَلأقَيأنَا فِيَها َرَواِسَي َوأَنبَتأنَا فِيَها ِمن ُكِلِّ َشيأ َرأ  ( ١٩َواْلأ

عألُوٍم )و  لُهُ إَِّلَّ بِقَدٍَر مَّ ٍء إَِّلَّ ِعندَنَا َخَزائِنُهُ َوَما نُنَِزِّ ن َشيأ   ( الحجر٢١،)إِن ِمِّ

من األشياء الموزونة على األرض،فكل  وفي سورة الحجر،يبين ماذا أنبت هللا

شيء موزون فيها من الثمار،والماء،وهذا من حفظ هللا لها،وأول ما يتدخل االنسان 

ليزيد في اإلنتاج، يختل التوازن.أما في سورة الرحمان، فنتعرف إلي هللا من خالل 

تجلى لنا بعض األشياء وليس كل شيء وفيها ت  النعم.ورحمة هللا.ويعدد هللا تعالى

َمامِ  ﴿رحمة هللا،وهي بميزان كذلك َكأ ُل ذَاُت اْلأ ( أي هذه ١١﴿ فِيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّخأ

يحتاجه األنام في هذه األرض،أن   األرض التي وضعها هللا تعالى،ووضع كل ما 

 الفاكهة والنخل،وهي من نعم الرحمان.

 

 

 (٣١) وممهدة لهم.ووضعها لألنام المخلوقات لإلنس والجن،وجعلها هللا مسخرة 

  ﴾١١﴿ فِيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخُل ذَاُت اْْلَْكَمامِ  ﴿

 فاكهة؟ ولماذا جاءت بصيغة المفرد؟ما معنى  وسنرى 

 فكه من فرح،والفاكهة من التفكه،فكأنها تتفكه وتتودد وتتحبب آلكلها،ليأكلها.

نعمة من   أنهاوفاكه اسم فاعل.وهذا يبين لنا ثراء اللغة العربية بالكلمات،وكيف 
هللا،و فضل من هللا أن جعلنا نتكلم اللغة العربية،ويجب أن نعتز بلغتنا،وهي لغة 

القرآن،وهذا فضل هللا يؤتيه من يشاء،العرب بمعنى الوضوح واالفصاح.وجاءت 
نخلة،ونخيل،هللا النَّْخُل( جمع  َبالمفرد وتدل علي العموم،أي كل أنواع الفاكهة.و)

الفاكهة،وهي من نعم ورحمة هللا،ولم يبدأ بالحب  عدد نعمه فذكر أوال
 والعصف،وإنما بالفاكهة،والفاكهة ذكرت كثيرا في القرآن.

  (١١﴿ فِيَها فَاِكَهةٌ َوالنَّْخُل ذَاُت اْْلَْكَمامِ  ﴿ما نزال في تدبر اآلية ) 



 وذكرالفاكهة أوال و 

 وما وصفه؟  النَّْخُل( َ وعطف عليها .)

قبل أن ينفلق شكله   ،أي ذات الوعاء الذي ينفلق،التمر(١١﴿ اْْلَْكَمامِ ذَاُت 
ينفلق ويصبح قوتا وطعاما للخلق.انظري للوصف لم يذكر   كالكم،وهذا الوعاء

أي شجرة أخرى،ذكر النخل، وتمر بمراحل قبل أن تصل لمرحلة التمر، وكل 
 وهي باالكمام.  هذه المراحل

 

لنخل،وهو من أفضل الثمار،وهو فاكهة،وغذاء نوع من ا ٢٠٠ويوجد أكثر من 
وحلوى.وهو غذاء كامل كامل،إذا تناولناه مع اللبن،أو تمر وماء،خصوصا إذا 
تناولناه مع حليب اإلبل ألن حليب اإلبل بها الحديد،وفيتامين سي،عكس حليب 

 البقر الذي ينقصه الحديد.ولكن ليس أنه مفيد نكثر من أكله.

ال  ليس انه جيد نكثر منه  بُوا و  اْشر  ُكلُوا و  كما جاء في سورة األعراف )و 
 ( ،فكل شيء كما ذكرنا سابقا يكون بميزان.٣١تُْسِرفُوا ۚ)

 والنبي صلوات ربي وسالمه عليه يقول

 بيٌت ال تمر  فيِه ، جياٌع أهلُهُ 
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والنخل يكون بالمناطق الصحراوية مثل دول الخليج،وله موسم معين،وهذا 
ضروري ومن التوازن أن نأكل كل شيء بموسمه،مثال الحمضيات في 

الشتاء،لفيتامين سي.عدم التوازن بسبب تدخل االنسان.وكذلك أننا نأكل في كل 
ْوُزوٍن  سب الموسم، ،)المواسم كل شيء ،وليس ح َوأَنبَتْنَا فِيَها ِمن ُكِلِّ َشْيٍء مَّ

 (.  الحجر(١٩)
   مثال العسل الذي لدينا هو ما يناسبنا،لذلك

 أََلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزاِن( )

،والنخل تحتاج ماء قليل ورعاية قليلة،ولكنها تعمر وتكبر بالتدريج ولوقت 
 طويل،لذلك جذورها قوية.

يَْحانُ )َواْلَحبُّ   ﴾١٢﴿  ذُو اْلعَْصِف َوالرَّ

 

أي القمح،الذرة الشعير،وهي النشويات الكربوهيدرات،العصف، أي العصف 
الذي يعصف من الزرع،أي يقطع منها،مثال اْلرز والقمح على ساق فهذه 



الحبوب على السيقان،أي إذا قطع من الزرع،يوسف عليه السَلم قال) تَْزَرُعوَن 
 َ ا تَأُْكلُوَن )َسْبَع ِسنِيَن دَأ مَّ ( فذروه ٤٧بًا فََما َحَصدتُّْم فَذَُروهُ فِي ُسنبُِلِه إَِلَّ قَِليًَل ِمِّ

اْلكمام وهذا لحفظه،وهنا يكلمنا عن النشويات هي حبوب وتطحن  في سنبله 
لَلستخدام،كالخبز،ولكن أصلها الحب ذو العصف أي مع النخالة،فأحسن اَلنواع 

صف بدون تغيير ،ذو الساق الذي يقطع أو يداس لما يكون مع النخالة،ذو الع
للحيوانات   فينتفع به،ويؤخذ الحب مع النخالة لَلنسان،والباقي مثل الساق

 ،والحب غذاء كامل مع النخالة،فأحسن الحبوب الذي مع النخالة.

 ١أنواع من السموم تدخل الجسم: ٣وهناك 

 سكر أبيض  -

 ملح أبيض  -٢

 طحين ابيض.-٣

طبيعي كله مكرر،لذلك ناخذ ملح البحر والصخري.اسم هللا الشافي وهو غير 
والمعده بيت الداء،وهللا من أسمائه الشافي،والنبي صلوات ربي وسالمه عليه،كان 

ينوع في األكل .لذلك ال نأكل كل يوم نفس الطعام ،ننوع.وهذا أيضا يؤدي 
 ذاءنحتاج لألدوية.الحب ذو العصف أي الغ  للتوازن في الجسم،فال

 

 الطبيعي،الكامل مع النخالة 

ق ْقن ا اأْل ْرض  ش قًّا ﴿ بًّا ﴿٢٦ثُمه ش  ا ح  ق ْضبًا ﴿٢٧﴾ ف أ نب تْن ا فِيه  ِعن بًا و  ْيتُونًا ٢٨﴾ و  ز  ﴾ و 
ن ْخاًل ﴿ د ائِق  ُغْلبًا ﴿٢٩و  ح  أ بًّا ﴿٣٠﴾ و  ف اِكه ةً و  أِل ْنع اِمُكْم ٣١﴾ و  ت اًعا لهُكْم و  ﴾ مه

 ﴾عبس .٣٢﴿

ْيَحانُ زال في تدبر اآلية) ما ن   ﴾١٢﴿ َواْلَحبُّ ذُو اْلعَْصِف َوالرَّ

والريحان،أي النباتات العطرية ذات الروائح الطيبة،التي تسر األرواح،الريحان 
من الروح،فالرائحة تسر األرواح،وتريح االنسان،وهذا تأثير الرائحة،مثل قميص 

ذ ا يوسف لما أمرهم يوسف إخوته أن يرموه على وجه أبي هم )ْذه بُوا بِق ِميِصي ه َٰ
ْجِه أ بِي ي أِْت ب ِصيًرا)  (٩٣ف أ ْلقُوهُ ع ل ىَٰ و 

 (يوسف .٩٤لما قال يعقوب )ق ال  أ بُوُهْم إِنِِّي أل  ِجدُ ِريح  يُوُسف  ۖ ل ْوال  أ ن تُف نِِّدُوِن )  

رائحة أمه،الروائح هي علم لوحدها،وهللا جعل لكل   يعرف  والطفل الرضيع
 شيء رائحة،وتخيلي رائحة الجنةكيف ستكون!!!!! ، 

وكل هذا من رحمة هللا جعلها لنا على األرض،ومتنوعة الكثير من االختيارات 
فيها، ،وفي بعض السجون التعذيب يكون بأن كل شيء باألبيض لباسهم حتى 

السجانين،فيستخفون ذهنيا،لذلك ننوع بطعامنا.من رحمة هللا وأنه وضع طعامهم،و



الفاكهة والحب،فاكهة اشكال والوان مختلفة،وروائح   األرض لألنام ووضع فيها
 كذلك مختلفة.

لما نذهب للبحر له رائحة،البر كذلك،،كل ما سبق نعم هللا الظاهرة   وكذلك
 هة والوانها اواشكالها .ورحماته،أن هو وضع األرض لالنام فيها فاك

بأي نعم هللا أيها الثقالن تكذبان،هللا جعل في   أي﴾ ١٣﴿ فَبِأَيِِّ آََلِء َربُِِّكَما تَُكِذِّبَانِ 
األرض الفاكهة والنخل والحب ذو العصف والريحان،كل شيء متكامل وكل 

 شيء بمقدار وميزان كالفاكهة ،وكله تبعا لقدرة هللا وحكمته، مثال شكل األناناس
 يختلف عن التفاح،وبعضه قشره مفيد واآلخر ال،كله لحكمة،وقدرة هللا .

 والحمدهلل رب العالمين.

٨/١١/٢٠١٧ 

ارِ  نَساَن ِمن َصلأَصاٍل َكالأفَخَّ ِ ،وهللا خالق كل شيء،خلق أي ابتدأ خلقه ﴾١٤﴿ َخلََق اْلأ

 األعيان واألشكال،وخلق األخالق ،واألعمال ،واألسباب .

الخالق.والمخلوق هو االنسان،وهنا هو مفعول به وهو آدم،وهو خلق أي هللا هو 

أول إنسان وأبو البشر،وخلقه هللا بيديه،وكلتا يدي هللا يمين،وآدم هذا خلقه وكونه 

وطوره هللا على مراحل في القرآن في الرحمان ذكر لنا من صلصال، وهللا ذكر لنا 

دينا ،وهو الطين اليابس، أنه خلق االنسان من صلصال كالفخار والفخار معروف ل

 وقبل مرحلة الصلصال:

   تراب -١

ينظفنا غير الماء والتراب ،فانظري ألهمية   طين)تراب وماء( لذلك نحن ال-٢   

ٍء َحيٍِّ ۖ) بالمئة من أجسادنا ماء ٧٠الماء،و  (األنبياء َوَجعَلأنَا ِمَن الأَماِء ُكلَّ َشيأ

ا يسمى بمرض احتباس الماء فنحن نحتاج لشرب الكثير من الماء وهناك م

بالجسد،لماذا؟ لعدم شرب الكفاية من الماء،وهذا يتعب الجسد،النه بحاجة 

للماء،فيبخل الجسد ،وال يخرج أي قطرة ماء منه ،ويقوم بتخزين هذا الماء،في 

الخاليا،لذلك يحصل لهم االنتفاخ في الجسد،ألن الجسد مرهق من قلة الماء.فعلينا 

 نهتم بالطعام اكثر من الماء.  اء،ال أنبشرب الكثير من الم

 ما نزال في مراحل خلق االنسان:

ِزٍب )طين الزب )-٢ ن ِطيٍن َّلَّ بَدَأَ َخلأَق  أي لين .) ( الصافات١١إِنَّا َخلَقأنَاُهم ِمِّ

نَساِن ِمن ِطيٍن ) ِ  ( السجدة٧اْلأ



 ثم يجف ،وييبس مع الحرارة ثم يصبح صلصال كالفخار )حمأ مسنون( .وهللا -٣

ارِ  )ذكر لنا أنه خلق االنسان وهو الطين اليابس.في  ﴾١٤﴿ ِمن َصلأَصاٍل َكالأفَخَّ

نأ سورة الحجر تفصيل أكثر) ن َصلأَصاٍل ِمِّ َوإِذأ قَاَل َربَُّك ِللأَمََلئَِكِة إِنِِّي َخاِلٌق بََشًرا ِمِّ

نُوٍن ) سأ  (٢٨َحَمٍإ مَّ

عرض لحرارة شديدة حتى أي هذا الطين ت  وهنا تفصيل لهذا الصلصال ،بأنه حمأ

 يبس،واسود ،مسنون بقى لمدة طويلة،حتى اسود.

تشكل الطين وييبس ويصير فخارا. يكون له صوت وصدى،وصلصلة   وبعد أن

،كصلصلة الجرس، أي الصلصال إن تيبس وصار له صوت صار فخار وفيه 

أجوف وله   مسامات،وهو أجوف،فنحن لسنا مثل الجن أو المالئكة،فهذا الصلصال

 صوت،ومسام وفراغ.

 

 

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

وِحي فَقَعُوا لَهُ َساِجِديَن )ثم ) )-٤ ُت فِيِه ِمن رُّ يأتُهُ َونَفَخأ  (٢٩فَِإذَا َسوَّ

يأتُهُ()) اَك فَعَدَلََك )تسويته،) فَِإذَا َسوَّ ا  (٧الَِّذي َخلَقََك فََسوَّ َشاَء فِي أَيِِّ ُصوَرٍة مَّ

 ( اَّلنفطار٨َركَّبََك )

،مثل الرتوشات   فَعَدَلَك(َ( مثال لديك فخار بعد أن شكلته وأدخلته الفرن) 

االخيره،،يدخل بها تسوية العين،الجلد،كما ببطن أمه كان من ماء،نطفة ثم مضغة 

 ثم علقة .

نفخ الروح،فأصبح آدميا=البشر،وآدميا من أدم أي األرض،أي تراب  -٥

َرٰى )ِمنأ األرض) ِرُجُكمأ تَاَرةً أُخأ  ( طه٥٥َها َخلَقأنَاُكمأ َوفِيَها نُِعيدُُكمأ َوِمنأَها نُخأ

ا فِي ( من األرض خلقنا هللا،وإليها سنرجع،ومنها سنخرج  ُهَو الَِّذي َخلََق لَُكم مَّ

ِض َجِميعًا َرأ  ( البقرة٢٩) اْلأ

فأصله من السماء،ثم ( كل شيء لكم من األرض، طعامكم،حتى تكوينكم،أما الماء 

سلكه ينابيع في األرض. فاألرض لدينا فيها الماء والطعام،لذلك نأكل من 

 األرض،وهذه نعمة الخلق.



 

واالنسان من نسي،وأنس،من األنس بضم األلف أي يأنس ويؤنس وال يحب أن 

يكون لوحده،إنما يأنس ببعضه بعضا،لذلك لما خلق آدم خلق معها حواء كي يأنس 

ا يبين هللا تعالى لنا تركيبتنا؟كي ال نتكبر،النه ال يليق بنا،لذلك يجب أن ولماذبها. 

َهلأ أَتَٰى َعلَى ) نحس بتكريم هللا ومنته علينا،أبونا خلق من حمأ مسنون،وصلصال 

ذأُكوًرا ) ِر لَمأ يَُكن َشيأئًا مَّ َن الدَّهأ نَساِن ِحيٌن ِمِّ ِ لم يكن مذكورا هذا (اَّلنسان١اْلأ

سنون،ولكن هللا أكرم هذا االنسان،فيجب أن نحس بتكريم هللا آدم،كان حمأ م

 .فعلينا بالتواضع،وأال نغتر بأنفسنا،ونتكبر.   لنا،وفضله

ن نَّارٍ  اِرجٍ ِمِّ َجانَّ ِمن مَّ
( ﴾ أي خلق هللا ١٥﴿ َوَخلََق الأ أبو الجن إبليس.وآدم أبو الأَجانَّ

اإلنس،،وجن من جنن أي في الخفاء ،فال يرون.مثل الجنين مختفي،المجنون عقله 

ِمن مختفي.وإبليس ال يموت كي يقيض أبناءه ليساعدوه بمهمته،ليضلوا بني آدم) 

اِرجٍ( أي المختلط الذي يكون في اللهب إذا ارتفع  ،المختلط مع النار،لذلك مرج مَّ

ختلط،ولونه بين الحمرة والصفرة أي برتقالي اللون ،واإلنسان أصله البحرين أي ا

من تراب،فألوان الناس ترابية من غامق لفاتح،مثال ال يوجد أزرق،.أصل خلقه من 

والمنافع.والخير،والرزانة،وهذا  التراب،،ولون التراب البيج ،هو محل والثقل

ء والحرارة،والحياة،فأصل االنسان،وإذا ذهبنا لألحمر والبرتقالي،يبين شدة الشي

خلق الجن بين الحمرة والصفرة،أي األلوان الحارة،أي النار محل الخفة والطيش 

ومن به الفساد والخفة والطيش والفساد.مثال لما نغضب نحمر.فالخير في االنسان.

فهذا يعني أن الشيطان مسيطر عليه.وذكرنا سابقا أن االنسان خلق من صلصال 

م،وهذا يدل على ضعفنا،لذلك الشيطان يجري منا مجرى بمعنى أجوف وبه مسا

 الدم.

ََلتِيَنَُّهم ثُمَّ  )  ألن الشيطان قاللذلك نعذر الناس،وال نقول هذا ال فائدة منه،أو خير،

ن بَيأِن أَيأِديِهمأ َوِمنأ َخلأِفِهمأ َوَعنأ أَيأَمانِِهمأ َوَعن َشَمائِِلِهمأ )  ( اْلعراف١٧ِمِّ

تَِقيَم )قَاَل )  واقسم على َويأتَنِي َْلَقأعُدَنَّ لَُهمأ ِصَراَطَك الأُمسأ  (اْلعراف١٦فَبَِما أَغأ

َمِعيَن ) ِويَنَُّهمأ أَجأ تَِك َْلُغأ لَِصيَن ) (٨٢قَاَل فَبِِعزَّ  (ص٨٣إَِّلَّ ِعبَادََك ِمنأُهُم الأُمخأ

التراب . لذلك نتعوذ منه دائما ،فهو يعرف نقاط ضعفنا ويدخل لنا من المسام،لذلك 

 خير من النار.

 



 

 

 

 

 

نعمة خلق االنسان من صلصال والجان ﴾ أي نكذب ١٦﴿ فَبِأَيِِّ آََّلِء َربُِِّكَما تَُكِذِّبَانِ 

من نار،ومن رحمة هللا بعباده أنه بين لهم أصل خلقتهم،والشيطان يعرف أن 

درة الق  االنسان به الكثير من الخير،والمنافع ولديه القدرة علي تطوير ذاته،فلديه

 على التعلم،واالرتقاء بالنفس.لماذا؟ 

الن أصله من تراب.لذلك يجب على أن أتعلم وأطور ذاتي،باستمرار .و الشيطان 

لعلمه بذلك يشغلنا باشياء غير مهمه كي ال نطور ذاتنا، ونرتقي بها، ومن رحمات 

و هللا أن عرفنا بخلقنا لنعرف أنفسنا ونطورها وننتبه لمن يعوقنا عن التطور،وه

 الشيطان.

١٥/١١/٢٠١٧ 

  ﴾١٧﴿ َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ الَْمْغِربَْينِ ) 

رب المشرقين ورب المغربين،فهنا يكلمنا عن هللا،الرب ،أي 
والتربية،فينشيء من حال إلي حال شيئا فشيئا،ووبهذه التربية   اإلصالح من 

لألحسن،مع أن هللا يصل لحال أفضل ويرتقي. ولكن نرى هناك من ال يتحولون 
 خلقهم في أحسن تقويم،فلماذا لم تنفع التربية معهم؟

 

ومنهم المؤمن الذي يربيه هللا بالمواقف ،ألنه لم يتقبل تربية هللا،فاهلل يربي الجميع
كل من يحيط به من زوج أبناء األهل ،األصدقاء يربونه،ومتى ما قبل ،واألقدار،

أقدار ومواقف مع الناس هي تربية من تربية هللا،بمعنى كل ما يحصل لنا من 
فسأرتقي،أما من ال   هللا،فال أقول لماذا قالوا كذا،أو من هي لتقول لي كذا.!!! 

 يتقبل التربية،و لماذا قالت لي كذا؟ ويتحسس من كل شيء،لن يتربي.

نس ان  فِي أ ْحس ِن ت ْقِويٍم ﴿  وهللا كما ذكرنا خلقنا ل ْقن ا اإْلِ  ﴾التين٤)ل ق ْد خ 



افِِلين   د ْدن اهُ أ ْسف ل  س  ومن لم يتربي أو يقبل تربية هللا،سيرجع ألسفل سافلين)ثُمه ر 
 ﴾التين٥﴿

إَِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا وإنما نريد أن نكون من )،وال نريد أن نكون منهم 
اِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُونٍ   ﴾التين٦﴿ الصَّ

  ﴾ ١٧﴿ َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ الَْمْغِربَْينِ ) 

وسورة الرحمان كما ذكرنا هي عن التوازن بين المخلوقات،لذلك يذكر هللا تعالى 
مكان شروق الشمس، والمغرب هو والمشرق .لنا هنا عن المشرقين والمغربين 

 مكان غروب الشمس،

مان،ولدينا يوم في السنة ،ولدينا الز ٣٦٥والشمس تشرق وتغرب 
ويتغير كل يوم،وسبحان هللا ليس  ٦:٣٠شروق الشمس اليوم مثال  المكان،مثال

الوقت هناك أيضا مكان الشروق والغروب،لذلك الفرق بين الشتاء والصيف،في 
الصيف شروق الشمس مبكر جدا،أحيانا الساعة الثانية،أو الثالثة أو الخامسة 

، أو ٨،أو ٧يوم طويل ،ففي بلدان صباحا على حسب الدولة،والغروب متأخر فال
 ٨. الغروب.وفي الشتاء الشروق يتأخر،على حسب المكان،ويصل ل١٠الساعة 

،.وفي الدول االسكندنافية بين  ٥:٣٠،في بعض الدول،والغروب مبكرا مثال 
ساعة ويختلف بالشتاء ساعتين شمس فقط ،فكل يوم هناك  ٢٢الشروق والغروب 

صلة النهائية أن كل شيء متوازن.ويبين قدرة شروق وغروب للشمس،ولكن المح
 . هللا
  ﴾١٧﴿ َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ الَْمْغِربَْينِ ) 

 المشرقين والمغربين؟  وأين هما

بالشتاء أي أعلى ما يصل له شروق الشمس ،وواحد بالصيف أي أعلى ما  واحد
 شروق الشمس،  يصل له

الشمس في الشتاء،وأعلى ما يصل له وكذلك المغربين ، أعلى ما يصل له غروب 
بينهما،في دبي مثال  غروبها في الصيف.والمشارق والمغارب األخرى يكونان 

،هذا مشرق واحد، ،ثم المشرق الثاني  ٥اعلى شيء بالصيف الساعة  المشرقين 
والشتاء أقل  ٧:٣٠،وفي الصيف المغرب أعلى شيء يكون  ٦:٣٦في الشتاء 

ه كله بتوازن ،كل دولة هناك توازن بالشروق ،لو حسبنا٥:٣٠مغرب يكون 
والغروب،،وبين الدول هناك كذلك توازن،بمعنى إذا حصرت المشرقين 

والمغربين بين كل الدول،فكأنك حصرتيه كله،والباقي يكون ما بينهما.الباقي 
بينهما ما بين الدول،كأن المشرقين والمغربين كل له حد على حسب الدولة،وكل 



.ونظام .وفي النهاية تكون متوازنة ومتساوية ومناسب للصيف بميزان،وحسبان 
 والشتاء.

ان الشمس والقمر ليس أنهما فقط بحسبان،وإنما   يبين لناوكل ما سبق ذكره 
يعلم االنسان أال يثقل نفسه   مشرقهما ومغربهما بتوازن.وحساب دقيق.وهذا

  وما الذي يجعله يثقل نفسه بالذنوب؟ بالذنوب 

ِسُروا  لما وضع الميزان،أول أمر كان )الطغيان،هللا ِط َوََّل تُخأ َن بِالأِقسأ َوأَقِيُموا الأَوزأ

 .وكيف تتعلم الناس أال تطغى في الميزان؟﴾٩الأِميَزاَن ﴿

 انظري للمخلوقات مثل المشرقين والمغربين كيف هم بميزان.

 ﴾١٧َربُّ اْلَمْشِرقَْيِن َوَربُّ الَْمْغِربَْيِن ﴿)

يشرق أو يغرب اال بإذنه ،فهو رب كل ما  أي ما من شيء   ،ورب المشرقين 
رب الشمس   شرقت عليه الشمس وغربت ،فكله من تدبير هللا،ولكن لم يذكرأ

فعل الشمس،و فعلها هو ان تشرق بالوقت والمكان الذي حدده هللا  ذكر رب   إنما
ختلف مدبرهما،فهناك وقت ومكان ،وحدود ومغرب الشتاء كما ذكرنا ي  لها،فهو

عن مغرب الصيف. وهللا ربهما،ورب الزمان والمكان،فهو المدبر لكل هذا.لذلك 
الحمدهلل رب العالمين،أن هللا هو المدبر ،وإن كان ربهما فهو مدبر ورب كل 

 شيء ،ولما تعرفين أن هللا هو الرب وهو المدبر،ما هو واجبك؟

لمعارضة،فال أكون ناقدة رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا،الرضا بتدبير هللا وعدم ا
وانما اركز على تدبير هللا ،وتربيته لنا،فهو  في الحياة،ال أقول لماذا؟ وكيف؟

 المالك ،والمدبر.وإذا ركزت على ذلك فهذا يعطيني التوازن.

أي المشرق والمغرب وتوازنهما ،واختالفهما من ﴾ ١٨فَبِأَيِِّ آََلِء َربُِِّكَما تَُكِذِّبَاِن ﴿
للشكر،وكذلك من رحمة هللا، تخيلي لو لم يكن هناك مشرقين  نعم هللا وتحتاج
 ومغربين،!!!!

،وال يوجد اختالف،،فالرحمة ٥،وتغرب الساعة ٥الساعة   مثال كل يوم الشروق
يعلمنا شيء، وهو أال نعتقد أن الرحمة بالتشابة وانما   باالختالف ،وهذا

ا باألضداد كذلك .مثال أن ليس كل شيء متشابه،إنم  باالختالف،.،والتوازن كذلك
تخيلي انت وزوجك نفس الشيء ،لن ترين عيوبك،وفي التربية دائما 

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

من نعم هللا ،وجود الضد والعكس،فلوال الباطل لما عرفنا الحق،،وحتى   لذلك من
ألجاهد نفسي،والموت ألعرف قيمة الحياة،ويظهر اكثر باآلية الشيطان وجوده 



وهللا قادر ﴾ .٢٠﴾ بَْينَُهَما بَْرَزٌخ َلَّ يَْبِغيَاِن ﴿١٩َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَِقيَاِن ﴿:القادمة
على أن يجعل كل المياه مالحة،ولكن ستفسد األرض،أو كلها عذبة.كذلك ستفسد 

يلتقيان.وهللا تعالى   لح،ومع أنهما مختلفان ولكناألرض. لذلك نحتاج للعذب وللما
يا انسان انظر للمثال واحد عذب فرات،واآلخر ملح   يخبرنا في هذه اآلية
الكثير   الخيرات، فتركيبتهم مختلفة،وبهذا االختالف  تأتي  أجاج،ولكن بالتقائهما

يلتقيان، من النعم ،فالنعم لن تكون بالبحر خالصا أو العذب خالصا،وإنما عندما 
فيخرج اللؤلؤ والمرجان،كذلك انا لو معي من هو بالضبط نفس طبعي لن اخرج 
األفضل مني،ولكن لما يأتيني من هو ملح أجاج، بالضبط عكسي،وليس معناه 

 يكون  سيء ،ولكن طباعه عكسي،وبالتقائنا  أنه

 المحك  التقدم،والرقي،وهنا

ما ومن بجانبها   ون بنتي في فصللذلك األبناء في المدرسة لما يختار هللا أن تك
 )ص(، وبنتك ستأتي وتقول ال احب هذه البنت،فنغير الصف،

 وهنا لم نحل المشكلة،وكم سنغير

مثال لما أقول لك عندك امتحان،ولديك االختيار باوراق االمتحان واألوراق من 
ا ( فتأخذينها،ولكن ال تعجبك األسئلة،فتغييرينه١،وأول ورقة لك هي الرقم )٥-١

أريد الورقة األولي،فدائما هللا  ،ألخرى،وأصعب،وأصعب،ثم أقول ال  ألخرى ،ثم
اختياره األفضل،وهو ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم،فال نستطيع تغيير 

 العالم،وكم سنغير من أوراق االمتحان؟؟؟

ويأتي  ،مثال من لديه مدير بالعمل،وَل يعجبهاختيارنا األخير نندم علىه،و  ودائما
غيره،ثم يندم ويتمنى اْلول،لذلك نسهل على أعمارنا ونرضى بورقة اَلختبار 

اْلولى،وَل نكثر من اَلختيارات،ونحن نستطيع التغيير،ومن حقنا،ولكن َل نتبع 
،)لذلك لما أقول رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا( واختيار الهوى يجب أن نرضى

وى. لذلك ال أكثر أوراق االختبار عن اختيار يختلف ،خصوصا إذا كان فيه ه
 على نفسي.وأرضى بما عندي.

الناس أو األشياء التي نرى أنها مشكلة بالنسبة لنا بالعكس هي رحمة.فنتقبل  و
اآلخرين على ما هم ،ونحن نتعلم منهم،وهللا يربينا بمن هم عكسنا،ونحن ال تقصد 

 ،لذلك نصبر  سيء وجيد،وإنما عكسنا بالطباع،وبالحياة أنواع من الناس
 ونرضي.

نه سائل ويتداخل كلية،االنسان لن يكون مرج البحرين يلتقيان وذكر الماء أل  مثل
يلتقيان،مرج أي مزج أو خلط ،لذلك المروج فهم كذلك.ولكن ليخبرنا ان مع ذلك 

المختلط،مرج البحرين أي المالح والعذب،وكالهما نحتاجهما،فال نقول فقط نريد 



،فهناك المالح والعذب وكالها به نفع بذاته،وما هي ثنانن الرحمة باال المالح،أل
 نافعه؟ م

العذب للشراب،المالح بذاته يطيب الهواء وكأنه يعقم الهواء،والكرة 
األرضية،ولوال البحار المالحة لتعفنت اإلرض فهي كالمادة الحافظة 

لألرض،وسير السفن والمراكب وبعض الكائنات، وفيها األسماك،وفي العذب 
ما الخير،ولوال كذلك األسماك مناسبة له، ونحن نحتاج لهما االثنان،وكالهما به

 الماء المالح لفسد الهواء،فال نستطيع القول فقط نريد العذب.

لذلك أنظر لكل شيء بإيجابية،وأرى كيف سأستفيد منه،ألن كل ما يحصل لي من 
 أقدار ومواقف هو رحمة من هللا تعالى.

ولكن يجب أال أطغى في الميزان،ألن اإلنسان اذا ما لم يتبع 
،مثال القوي سيطغى على الضعيف،وحتى الضعيف سيطغى،ويظلم   الميزان

يبين هللا تعالى لنا أن البحرين   الهاديء الذي ال يتكلم يطغى بأن يسيء الظن.لذلك
 بحدود.  الملتقيان ال طغيان أو خسران للميزان بينهما.وكل شيء بينهما

 ؟﴾(كيف٩َوأَقِيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوََل تُْخِسُروا اْلِميَزاَن ﴿)
قال هللا والرسول،كل يجب أن يكون لديه مميزان فاالختالف ليس   حدودي هي

خطأ هو رحمة،ولكن الخطأ أن نخسر في الميزان،ونطغى ،مرج البحرين يلتقيان 
 يلتقيان.  ،مع اختالفهما،فكالهما نحتاجهما وبهم فوائد،و ،وكذلك

أحيانا اتفادى )س( ولكن وهذا يعلمنا أننا نتعامل مع المختلفين معنا ،وال نتجنبهم.ف
في موقف فأجبر على التعامل معها،لذلك رضيت باهلل ربا،وهللا هو   يجعلني  هللا

 رئيس بالعمل.  الذي قدر لي ان اقابل )س(،أو ان يكون هذا زوجي،أو )ص(

بَْينَُهَما بَْرَزٌخ َلَّ يَْبِغيَاِن كما البحرين من الخارج اختلطا،وبينهما برزخ ال يبغيان 
في اختالط البحرين و ،يلتقيان،جعلهما كذلك ،وهللا﴾ فَل مانع من اختَلطهم ٢٠﴿

ليس اسماك،فقط وانما يخرج منهما   الخير اكثر من لو يكون كل لوحده،والناتج
اللؤلؤ والمرجان،شيء نادر وتكوينه عجيب،بين البحر العذب والمالح حاجز ،كما 

ولكنه ال يرى،لذلك ،البرزخ والحاجزوضع لنا تعالى هللا .والحاجز لنا حدود هللا،
 حياة البرزخ ال أراها،البرزخ حاجز مخفي،غير مرئي،

البحر المالح لم يضع حاجز ولكنه وضع له حدود ال يتعداها، كدلك البحر العذب 
، فيلتقيان ،حتي مع البشر ال أقول سأعتزل الناس،ان لم اقبل واحد )مالح( سيأتي 

لك األفضل رضيت باهلل ربا،فال أريد الزيادة منهم ،لذ٤اثنان،وإن لم اقبل سيأتي 
لذلك افضل شيء أال نطغى بميزان الشرع،وهو حق الرعية ،والوالة،الزوج 

 والزوجة األبناء،الوالدين....

 ال أتعدي حدودي وال ابخس الناس حقوقهم.



فقط نرى الماء كأنه مختلط،واإلعجاز بهم انهم عكس   فنحن من الخارج
ين،وكما الشطارة ال ان أقول انا جيدة وسأتعامل مع من هم بعض،ولكن متآلف

مثلي،وانما مع من هم عكسي،على شرط هناك برزخ وهو ميزان الحدود،ال 
نطغى،وال نتعدي هذه الحدود،خصوصا مع العكس لذلك علينا بهذا الدعاء،اللهم 

 آت نفسي تقواها،زكها أنت خير من زكاها(.

 يطغي أحدهما على االخر، فهما ال يبغيان وكما أن البحرين مع اختالفهما ال
 فلماذا يا انسان تبغي؟؟؟؟

،ونحن المسلمون الذين نتعلم القرآن أولى أن نطبق العدل بحياتنا،وكل شيء 
 يكون بميزان .

 

﴾ ْلنهما ٢٢﴾ يَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجاُن ﴿٢١فَبِأَيِِّ آََلِء َربُِِّكَما تَُكِذِّبَاِن ﴿
وال يبغيان هللا يخرج منهما )االثنين( اللؤلؤ والمرجان قيان وبينهما برزخ يلت

،المهم أال يبغون إن بغينا لن نخرج اللؤلؤ والمرجان ،كذلك أنت لتخرجي أفضل 
ما عندك،،لتخرجي اللؤلؤ والمرجان ،عليك باالختالط مع العكس، والضد بشرط 

 أال يكون هناك بغي،أو طغيان.

٢٢/١١/٢٠١١٧ 

 

 

َريأنِ  َمَرجَ ) سابقا ذكرنا  أجاج شرابه،وملح سائغ فرات فعذب ﴾١٩﴿ يَلأتَِقيَانِ  الأبَحأ

َزخٌ  بَيأنَُهَما) تعالي هللا وجعل  محجورا،فكالهما وحجرا برزخ، ﴾٢٠﴿ يَبأِغيَانِ  َّلَّ  بَرأ

  أن يجب ولكن واشكال أنواع الناس ،كما برزخ  التقاء نقطة في أحياء،ولكن به

 ان هللا من رحمة والنواهي،والحدود،وهي األوامر وحاجز،وهي برزخا نضع

 المالح الماء لحاله،وال العذب الماء أن برزخ،ليس وبينهما يلتقيان البحرين مرج

 يخرج ماذا و. البشر من وأنواع أشكال ك هنا ان هللا نعم من البشر مع لحاله،كذلك

 ؟ عند التقائهما البحرين من

ُرجُ ) لُؤُ  ِمنأُهَما يَخأ َجانُ  اللُّؤأ  يبغيان،ما ال برزخ التقائهما،وبوجود فعند﴾٢٢﴿ َوالأَمرأ

 النتيجة؟ هي

 يؤكل ما فيها،ومنها تعيش االتي األخرى األسماك،واألحياء فقط ليس يخرج أن

 موجود كان بمعنى والمرجان،يخرج اللؤلؤ الزينة،وهو نشربه،وانما الذي ،والماء

ِرجأ )  نرسل،مثل او نجعل يقل وخرج،لم بداخله غَانَُكمأ  َويُخأ  ،أيمحمد ( ٣٧) أَضأ

ِرجُ )و بقلوبكم، التي احقادكم ِرجُ  الأَميِِّتِ  ِمنَ  الأَحيَّ  يُخأ يِي الأَحيِِّ  ِمنَ  الأَميِِّتَ  َويُخأ  َويُحأ

ضَ  َرأ تَِها بَعأدَ  اْلأ ِلكَ   َۚموأ َرُجونَ  َوَكذَٰ  الروم( ١٩) تُخأ

ِرُجُكمأ  فِيَها يُِعيدُُكمأ  ثُمَّ )و َراًجا َويُخأ  نوح( ١٨) إِخأ



 هللا يخرجنا ،ثم فيها موجودون نتحلل،فنحن ان األرض،بعد من اخراجا ويخرجكم

 .تعالى

 

 اال يخرج لن ولكن كالهما   بهما موجود ،هو والمرجان اللؤلؤ للبحرين ووبالنسبة

المختلفين  وماذا يخرج عند التقاء البحرين.يبغيان ،وال البرزخ يلتقيان،وبوجود لما

 ،وبوجود البرزخ وأنهما ال يبغيان؟

َجاُن ﴿) لُُؤ َوالأَمرأ ُرُج ِمنأُهَما اللُّؤأ  وماذا نتعلم من هذه اآلية؟﴾٢٢يَخأ

معناه مع ناس امثالنا لن نخرج اللؤلؤ والمرجان،انما مع عكسنا نخرج افضل ما 

تحديات،ولكن مع الثاني بكل شيء،ال توجد   مشابه للطرف  عندنا،لو كان كل منا

أنظر لهذا الشيء النظرة اإليجابية.وال أشتكي وأقول ولماذا   من هم عكسي.لذلك

 هؤالء ضدي،ولماذا يجب علي أن أتعامل معهم من هم عكسي؟؟

مثال الصبر متى يقوم سوقه؟ لما يكون هناك من هو عكس طباعي بالضبط. كذلك 

بقلوبنا.اذا مثال شيئان عكس بعض التوكل،العبودية تظهر بالعكس ،فهي موجودة 

 وال يوجد برزخ،ويبغيان ماذا يخرج ؟

األضغان،معناه لما تقابلين عكسك إما يخرج اللؤلؤ والمرجان،أو المشاكل 

 واألضغان،والفساد،وأمراض القلوب كيف ؟

لعدم وجود الحدود.والحدود هي الصبر والتوكل والعمل الصالح.وكل هذا أنا أؤجر 

 دعاؤنا يكون حقيقة من القلب؟عليه.مثال متى 

لما أكون بمشكلة كبيرة. وهنا تظهر العبودية،هي موجودة ولكنها لم تفعل سابقا،إال 

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

 وكذلك لما في حدود يخرج اللؤلؤ والمرجان.

 وما هو اللؤلؤ والمرجان؟

اللؤلؤ هو حيوان اسمه المحار،وهو حيوان هالمي،غالفه كالهما من الزينة،

الصدف ،وله اجهزه دقيقة وحساسه،ولو دخلت حبة رمل واحدة،وهي دخيلة 

 لمملكته عنوة،ماذا يحدث؟



عالج المحار هذا الخطر بإفراز مادة فسفورية وكلسية حول الرمل وهي 

 اللؤلؤ،فأصل اللؤلؤ رمل .

باهض،مع أن أصله رمل.فبمواجهته واللؤلؤ الطبيعي سابقا كان ثمنه 

صار له منفعة للغير.واالنسان أحيانا في الصراعات   للخطر،ودفاعه عن نفسه

يقتل ،ويفسد،وفي المشاكل يكبرها،وتزيد وال يوجد شيء ثمين ونفيس يخرج منه. 

 أما هذا الحيوان لمعالجة الخطر ،يفرز لؤلؤ 

 وهذا اللؤلؤ من أين يخرج؟

َريأ  َزٌخ َّلَّ يَبأِغيَاِن ﴿﴾)١٩﴿ ِن يَلأتَِقيَانِ )َمَرَج الأبَحأ ،أي مع أنهما  ﴾٢٠بَيأنَُهَما بَرأ

 يلتقيان،وال يبغيان،ولكن دخلت حبة الرمل هذه.وكيف عالجها؟

الغير،أي نتيجة ما مر به من خطر ،صار فائدة للغير.لذلك  بشيء يستفيد منه 

.كما جاء في نستغل كل ما يحدث لنا ،أمثال حبات الرمل ونحولها للؤلؤ

َسُن ۚ)القرآن:)    ( اْلسراء٥٣َوقُل ِلِِّعبَاِدي يَقُولُوا الَّتِي ِهَي أَحأ

نًا ) و)  ( البقرة٨٣َوقُولُوا ِللنَّاِس ُحسأ

ِف َوأَعأِرضأ َعِن الأَجاِهِليَن )  (اْلعراف١٩٩و)ُخِذ الأعَفأَو َوأأُمرأ بِالأعُرأ

 ( الفرقان٦٣ََلًما )َوإِذَا َخاَطبَُهُم الأَجاِهلُوَن قَالُوا سَ و)

هو حبة اللؤلؤ،فحبة الرمل التي دخلت أشبهها بمن وصفني َسََلًما ( هنا ،و) 

 بالكاذبة مثال ،وماذا أفعل؟

 أحولها الي سالما.

 (٢٢يَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجاُن ﴿))نزال في اآلية )  ام

مختلفة،ويوجد محار،وتاتي حبة رمل واحدة   بحرين بظروف ذكرنا أن لدينا
دخيلة،فيخرج اللؤلؤ،وكلما زادت الحبات زاد اللؤلؤ،وزاد  فقط 

لمؤمن ،وأنت كلما قلت سالما، تجنين من وراء ذلك ثمارا، وهي ا  السعر،كذلك
ما ذكرناها باآليات السابقة،من العفو،وسالما،وحسنا.بمعنى تثمرين من تربية هللا 

 لك.وتكون لك قيمة.وترتقين.



وشيء آخر وهو أن اللؤلؤ افضل مكان يخرج منه بين البحرين،و يغوصون له 
في الدنيا،يكون مغطي،وال نراه على السطح مثل  أي شيء ثمين.وليخرجونه 

 الماس يكون بمناجم وجهد كبير يبذل إلخراجه.

 ،تخيلي لو كان على السطح؟؟

 لحصل الطغيان و الحروب بسببه.

 الشيء الثمين يجب ان نغوص،ونسعى إلحضاره له .ف

 وكذلك العلم هو ثمين وال يؤتي ،

 وإنما يجب أن نسعى له.

َجاُن ﴿ونتابع تدبر اآلية) )) لُُؤ َوالأَمرأ ُرُج ِمنأُهَما اللُّؤأ  ﴾٢٢يَخأ

وشيء آخر يخرج من التقاء البحرين وبظروفهما المختلفة،وهو المرجان،وهو 

البحار،وهو صغير ،لونه كورال،وهو حيوان يتوالد أيضا حيوان،يعيش في 

ويتكاثر ويصبح شعب،وكل العائلة ملتصقة ببعضها فذريته ال تنفصل 

 عنه،متماسكين،و تكوين هذه الشعب يأخذ سنوات طويلة.

كم  ٥٠كم .وعرضه ١٦٠٠.و يستخدم للزينه،وفي استراليا أطول مرجان،فطوله 

 مرجان،وكأنها بيوت السمك.،وله ألوان رائعه ،ويعيش السمك في ال

فمن اختالف البحرين والتقائهما،وبينهما برزخ وال يبغيان رحمة من هللا،فأخرجت 

 لنا أشياء ثمينة،وجميلة.وينتفع بها الناس.

العالقات بين البشر على اختالف طبائعهم،وأهم شيء أال   وكذلك من رحمة هللا أن

 طغيان؟يطغوا في الميزان،وكيف نأتي بالحدود وعدم ال

َمـنُ من القرآن ،كما جاء في بداية السورة )ا حأ آنَ  ﴾١﴿ لرَّ َخلََق  ﴾٢﴿ َعلََّم الأقُرأ

نَسانَ  ِ  ﴾٤﴿ ﴾َعلََّمهُ الأبَيَانَ ٣﴿ اْلأ

ومشاكل الدنيا من الكالم ،والقرآن يحفظنا منه،وكذلك المشاكل من نقص البيان  

 ،وما معنى نقص البيان؟

قول شيء ولكن ال   الوضوح بالقول،أو أريد بمعنى أقول شيء ال أقصده، أي عدم

ثم ذكر لنا عن الشمس  ﴾٤﴿ َعلََّمهُ الأبَيَانَ أقوله كما أريده،لذلك في بداية السورة )

والمخلوقات ،وكل هذا يبين لنا رحمة هللا لنا في خلقه لهذه المخلوقات.ثم والقمر 

 عن مرج البحرين يلتقيان،وأنهما ال يبغيان،معناه أن 



يخرج منا لؤلؤ ومرجان،ومرجان أي    هي في أننا ال نبغي ونطغي . كيرحمة هللا

فأي عمل صالح نقوم به،يأخذنا آلخر لذلك   متشعب ،مثال نعمل شيء ويضاعف

يخرج منا   نحتاج للقرآن والبيان وحسبان وكل ما اخبرنا هللا عنه في السورة ،كي

ى الناس،وهللا في عون العبد ما مفيد للمجتمع،وأحب الناس الى هللا أنفعهم ال ما هو 

دام العبد في عون أخيه،واللؤلؤ والمرجان كالهما حيوان ولكن منهما النفع،بمعنى 

يا انسان كن مثلهما،والمرجان له ألوان رائعة،ففي اللؤلؤ والمرجان آيتان عظيمتان 

 ﴾.٢٣﴿ فَبِأَيِِّ آََّلِء َربُِِّكَما تَُكِذِّبَانِ  على قدرة هللا ورحمته..)

يا انسان تعلم منها.من اللؤلؤ   عن هذه المخلوقات ،أيهللا تعالى لما يخبرنا و
 والمرجان والبحرين وكلها آيات لزيادة االيمان وتبين رحمة هللا.كيف؟

بنفعهم للغير،ومع أنهما أشياء ثانوية، ال نحتاجهما ،وهذا يبين لنا أن نكون  
حقوقها،فنكون من أصحاب  نافعين في المجتمع،وال نكون ممن فقط يعطي الناس
فرض علينا.ال يجب ما هو   الفضل وال نكون من أصحاب الفرض،أي فقط نعمل

 أن نرتقي ونكون أعلى من أصحاب الفرض،ومن هم أصحاب الفرض؟

 َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ ()

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن ) ( آل ١٣٤وأصحاب الفضل هم )َواْلعَافِيَن َعِن النَّاِس ۗ َواَّللَّ
 عمران 

  ( الشورى٣٧َوإِذَا َما َغِضبُوا ُهْم يَْغِفُروَن )و)

أي لما يغضبون ال يثيرون المشاكل،إنما يغفرون،وهذا ما يخرج منهم.أي اللؤلؤ 
 والمرجان

أي استغلي كل الظروف المحيطة بك وحاولي تغيير نفسك،وهللا سيغير لك كل 
اك من اشخاص او مواقف شيء.فكوني نافعة للمجتمع خصوصا ما هو عكس هو

في اخراج اللؤلؤ والمرجان ،واستخرجي منها عبادة التوكل االستعانة، وبدل من 
 إثارة المشاكل.

فائدة من   وقصة حقيقية لرجل زوج ابنته لمن انغش به فكان يضرب ابنته، وال
يسكن قريبا من مكة وقرر أن    الكالم مع الرجل ونصحه،وكان يدعو هللا،وهو

بقيام الليل ان ينجي  أل هللا أن ينجي ابنته، وذهب لمكة ودعى هللا يعتمر ويس
رجع للفندق، وقالوا له ان   ابنته،وبينما هو كذلك،وبعد ان انتهى من صالة الفجر

 ابنتك اتصلت بك عدة مرات،فقلق وكلمها،وماذا أخبرته؟

 اليوم؟ جاءني زوجي يعتذر لي !!!  قالت له ال اعلم ماذا حصل لزوجي

 درجة. لو أب غيره، ألخذه  ١٨٠ر وتغي

للمحكمة،أو فضحه ونحن نشتكي ونذهب لهذا وذاك. لذلك اسألي هللا،و هوالذي 
األمور،وهو القادر علي كل شيء، وحسبك هللا،لماذا نذهب  بيده اصالح 



للناس؟ونحن نعلم عن هللا، ادع هللا،وال تشتكي،تصوري من لديه العلم عن هللا 
قُْل  يستفيد من هذا العلم،ويشتكي،ويتكلم عن الناس.ال يليق..) والقرآن،وبالنهاية ال

 ( الزمر ٩َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ََل يَْعلَُموَن ۗ إِنََّما يَتَذَكَُّر أُولُو اْْلَْلبَاِب )

َ ََل يُغَيُِِّر َما بِقَْوٍم َحتَّٰى يُغَيُِِّروا َما )  ( الرعدۗ ١١بِأَنفُِسِهْم )إِنَّ اَّللَّ

،فاستغل الظروف الصعبة. ،وأحسن الظن باهلل،وأنفع بدل أن أفسد،ألننا لما  
نعتمد على أنفسنا نفسد ألننا ناقصين،وعلمنا ناقص .ورحمة هللا هي أن أمشي 

ما قال هللا والرسول وبحدود،وال أبغي وسيريني هللا، من آياته.وسيخرج  على 
.،بمعنى أنا لدي اللولؤ والمرجان ،فقط تحتاج مني أن مني اللؤلؤ والمرجان

أخرجها.فهذه اآلية جاءت لتوقظ العقول،وتعطينا الثبات في مواجهة الظروف،كما 
البحرين لم يخرج فقط اللؤلؤ،وإنما المرجان بمعنى شيئين.لذلك حتى الظالم 

 يزداد في ظلمه.وال نجعله  ونأخذ بيدهنحاول أن نساعده،

 ومن العذب والمالح خرج أيضا اللؤلأفضل ما عندنا لغيرنا فيجب ان نخرج ف
فاالختالف بينهما رحمة،فبأي آالء هللا ﴾ ٢٣فَبِأَيِِّ آََلِء َربُِِّكَما تَُكِذِّبَاِن ﴿والمرجان،)

نكذب،حتى الشيطان، ان استعنا باهلل. نقوى على الشيطان ويضعف ،ونعمه 
هللا ال نستطيع احصاءها،فال  نعم.والقرآن يعالج كل مشاكل البشر.فمرج البحار و

 بنعم هللا وآالئه نكذب.

 

وما سبق من نعم هللا كانت في ﴾٢٤َولَهُ اْلَجَواِر اْلُمنَشآُت فِي اْلبَْحِر َكاْْلَْعََلِم ﴿
باطن البحر،واآلن فوق الماء،فال شيء يتوقف الكون كله متوازن إال البشر هم 

والنهار عكس بعضهما ولكن من يثيرون المشاكل،الشمس والقمر والليل 
 متوازنين لعدم الطغيان.

(واختلف األسلوب هنا،في َولَهُ اْلَجَواِر اْلُمنَشآُت فِي اْلبَْحِر َكاْْلَْعََلمِ وعلى البحر ) 
)وله( الجواري ،وكل شيء هلل السماء والقمر والبحر،ولكن هنا للجواري قال له 

صنعتها،ولكنها هلل،وهنا قدم االنسان صنعها ليبين حتى انت يا بشر من  ألن 
الخبر شبه جمله علي المبتدأ للتخصيص والحصر.وله أي هلل ملكا وتدبيرا 
وتيسيرا،فاهلل هو المالك،ودبر هذه السفن ويسر لها لتمشي في البحار ،له 

الجواري،وحذفت الياء ،وهي جمع جارية من جرى يجري ،وجارية،سميت كذلك 
 جبال،شكل السفينة انها ألنها تجري،وهي تجري في موج كال

ِهَي تَْجِري بِِهْم فِي َمْوجٍ َكاْلِجبَاِل َونَادَٰى نُوٌح اْبنَهُ َوَكاَن فِي َمْعِزٍل يَا بُنَيَّ اْرَكب )
َع اْلَكافِِريَن ) عَنَا َوََل تَُكن مَّ أَلَْم تََر أَنَّ تسمى السفن الفلك )  وأحيانا(هود ،٤٢مَّ

ْن آيَاتِِه ۚاْلفُْلَك تَْجِري فِي  ِ ِليُِريَُكم ِمِّ .وتجري في  ( لقمان٣١) اْلبَْحِر بِنِْعَمِت اَّللَّ
نسبة الملوحة فتطفو السفن،وكأن البحار  تالبحر،وكذلك في البحار كلما زاد

 تحمل السفن. 



 

من نشأ ،من الذي أنشأها؟ هللا هو الذي أنشأكم،كأنه خلق كبير اْلُمنَشآُت ( )
فََجعَْلنَاُهنَّ أَْبَكاًرا  (٣٥) إِنَّا أَنَشأْنَاُهنَّ إِنَشاءً  لمصانع،)ومصنع،ومنشآت نقولها ل

 ( الواقعة.٣٦)

أي جعلهن خلقا آخر،أي كأن خلقهن من جديد،والمنشآت هي البواخر 
السفن الكبيرة،وهي من نشأ وهن المرفوعات،نشأ أي خلق وكون ،وأيضا  وهي 
خشبها على بعض،وركب الشيء أي رفعته وكبرته،والتي رفع بعض  نشأت 

ولها   بعضه على بعض ونشأ وصار كالجبال،وهذا وصف للسفن وصورة جميلة
 .،وكذلك جواري.صفتان جواري ومنشآت،ومع أنهن منشآت ومرفوعات

ََلِم ﴿ َعأ ِر َكاْلأ   ﴾٢٤َولَهُ الأَجَواِر الأُمنَشآُت فِي الأبَحأ

ة،وفي عهد النبي صلي هللا الباخرة وكأنها منشأة ،ومدينة كامل وبأيامنا هذه نرى 

عليه وسلم لم يروها ألن سفنهم بسيطه ،ونحن نرى اآلن المنشآت،. هي 

جواري،تجري لها قوانين الرياح،وكل هذه القوانين هلل فهو جعل الجواري 

والمنشآت،لذلك قال الجواري في البحر،وهللا جعل في الماء قوة تماسك عجيبة.مثل 

ة العامة بحرين ومختلفين ولكنهما مرج البحرين متماسكين ،فالصور

القوة أن يحمل جواري ومنشآت،فهي تجري به وال  والبحر له   متماسكين

تتفتت،فكل ما سبق موجود في البحر،مثال الصلب نكسره ليتفتت،البحر مع كل ما 

 وجزيئاته  تفتت،فمتماسك بين ذراتهال ي فوقه،ولكن 

، 

هذا الرفض جسم صلب داخله.يرفض دخول أي ب ووالماء تماسك ذراته عجيب

يسمى قانون الطفو،فيظهر بشكل شيء يطفو عليه، مع انها اوزان ثقيلة المنشآت 

ولكنها تطفو،وهذا كله من رحمة هللا،ونحن نحتاج للبواخر ،مع وجود 

الطائرات،ألن هناك أشياء أفضل حملها في البواخر مثل البترول.،وكما ان هللا 

نشآت في البحر،كذلك هناك المنشآت في الجو،مثل قادر على كل شيء ،فلدينا الم

 الطائرات،وما يمسكهن اال الرحمان .

إذن البحر برفضه دخول أي جسم فيه،فائدة فتطفو السفن،بمعنى له منفعة.ولوال 

هذا الرفض لغرقت السفن،تخيلي كيف الكائنات تتعامل مع الدخيل عليها،وتحوله 

 لمنفعة.

وكاألعالم أي كالجبال العالية.العلم هو الشيء الواضح فنراها ،تنتقل بالحموالت 

 الهائلة،ولوال تيسير هللا وحفظه،ورفض البحر ،لما صار منفعة للبشرية. 

 

 والحمدهلل رب العالمين.



٢٩/٣/٢٠١٧ 

ذكرنا أن محور سورة الرحمان هي أن نتعرف على رحمة هللا،من خالل نعمه 

 رف على هذه الرحمة،ما ،ما الواجب علينا ؟علينا.ولما نتع

الواجب هو أن أن أرحم غيري،وأري هذه الرحمة لغيري.بشرط أال أطغى في 

 الميزان، ،مثال أنا أقول أنني أرحم الفقير،ولكن أطغى في الميزان،كيف؟ 

عدم توازن،كما مع األبناء،لما أعتقد  حين أعطيه الكثير من المال فهذا 

أعطيهم كل ما يريدون ،وهذا ليس عدال،لذلك الرحمة تحتاج  لما أرحمهم  أني 

َها للعدل، كما جاء في سورة اإلسراء ) عَلأ يَدََك َمغألُولَةً إِلَٰى ُعنُِقَك َوََّل تَبأُسطأ َوََّل تَجأ

ُسوًرا ) حأ ِط فَتَقأعُدَ َملُوًما مَّ  (٢٩ُكلَّ الأبَسأ

الميزان على نفسي،وزوجي وبيتي على الفقراء،والمساكين،. لكن أبخس   أو أنفق 

 وأبنائي. فيؤدي لعدم التوازن في المنزل .

َمـنُ ) السورة بداية في يخبرنا تعالى هللاو حأ آنَ  َعلَّمَ ﴾ ١﴿ لرَّ نَسانَ  َخلَقَ ﴾ ٢﴿ الأقُرأ ِ  اْلأ

 ﴾٤﴿ الأبَيَانَ  َعلََّمهُ ﴾ ٣﴿

 أرحم أنا يقول من  القرآن،مثال  تعليم هو تعليم وأهم علمني، بأن هللا رحمة وهنا 

 رحمة وأول أعلمهم أن علي برحمة،وانما ليست للمدرسة،وهذه اخذهم بعدم ابنائي

سُ )ثم.القرآن بتعليمهم هو لهم مني بَانٍ  َوالأقََمرُ  الشَّمأ لها   للشمس بالنسبةف  ﴾٥﴿ بُِحسأ

 وهذه.والنهار الليل تعاقبوبحسبان مع القمر،و. غروبهاوقت معين بشروقها و

 نومهم،أكلهم بحسبان يكون شيء كل أن هو لألبناء رحمتي ،لذلك هللا من رحمة

مُ ) ،النهار هو وما الليل هو ما ،فيعرفون ،ولعبهم ُجدَانِ  َوالشََّجرُ  َوالنَّجأ  ﴾٦﴿ يَسأ

 َرفَعََها َوالسََّماءَ  والخضوع،واالستسالم،  والطاعة السمع وجوب األبناء فأعلم

 ﴾٧﴿ الأِميَزانَ  َوَوَضعَ 

 يكون وانما الهوى، اتبع أنني يعني ال بالعدل،والعدل هللا رحمة يبين سبق ما وكل 

 هناك تكون أن يجب حياتي في والقرآن،و العلم وهو الميزان يضبط ضابط، هناك

 ثم.بالمنزل ولألبناء،وللعماله لي قانون  ،مثال شيء لكل قانون  فأضع قوانين،

ضَ ) َرأ َنَامِ  َوَضعََها اْلأ  أن ،وبدون السبل لنا يسر بأن هللا رحمة وهنا﴾ ١٠﴿ ِلْلأ

وقبل أن يذكر .القرآن تعليم ذكرنا كما هذا كل ويسبق.بالنهاية وهذا.نسأله

فِيَها  ه)،وجعلها متوازن األرض،ذكر هللا تعالى كيف هيأ لنا األرض لنسكنها 

َمامِ  َكأ ُل ذَاُت اْلأ ِف  ﴾١١﴿ فَاِكَهةٌ َوالنَّخأ يأَحانُ َوالأَحبُّ ذُو الأعَصأ   ﴾١٢﴿ َوالرَّ



وكما ذكرنا كل ما سبق بميزان، مثال لو كان هناك إسراف هذه ليست برحمة انما  

ِض فساد،وطغيان،وهللا تعالى يقول ) َرأ ا فِي اْلأ َق ِلِعبَاِدِه لَبَغَوأ زأ ُ الِرِّ َولَوأ بََسَط اَّللَّ

ا يََشاُء ۚ إِنَّهُ بِِعبَاِدِه خَ  ُل بِقَدٍَر مَّ ِكن يُنَِزِّ
 (الشورى ٢٧بِيٌر بَِصيٌر )َولَٰ

عألُوٍم ) لُهُ إَِّلَّ بِقَدٍَر مَّ ٍء إَِّلَّ ِعندَنَا َخَزائِنُهُ َوَما نُنَِزِّ ن َشيأ  ( الحجر٢١و)َوإِن ِمِّ

ولو رحمته كانت بأن يبسط لنا الرزق لصرنا كلنا أغنياء،ولكن ألن هللا يعلم أن هذا 

 نريد،وبدونمة هي أن نحصل على ما سيفسدنا،ونحن نعتقد أن الرح

ميزان،وباتباعنا للهوى.يجب أن يكون هناك ميزان،تخيلي لو ال يوجد ميزان 

َوالسََّماَء   وعدل وقانون،لصار المجرمون كلهم بالشارع.ولعمت الفوضى .)

ا فِي الأِميَزانِ  ﴾٧﴿ َرفَعََها َوَوَضَع الأِميَزانَ  غَوأ  ﴾٨﴿ أََّلَّ تَطأ

 .  ،فالقوانين بالدول هي رحمة 

بين لنا في الحياة عن اإلنس والجن ورب المشرقين ،والمغربين وأنه .ثم 

مدبرهما،كل هذا توازن ان هللا مربيهما،ثم مرج البحرين،يلتقيان ويخرج منهما 

اللؤلؤ والمرجان وهذا من أثر التوازن،والتوازن كذلك من الجواري المنشآت 

 باألعالم.وكل هذا من رحمة هللا بعباده.

  ﴾٢٦﴿ ُكلُّ َمنأ َعلَيأَها فَانٍ رحمة هللا من خالل هذه اآلية ) واليوم سنرى كيف

 فحتى الموت رحمة للمحسن وللمسيء.كيف؟

تخيلي لديك خادمتين،احداهما تسيء وتسرق،وتعلمين بذلك،تنصحينها وال فائدة 

 منها، كيف تتصرفين معها؟

ذنوبها كلما زادت سرقاتها  تنهين العقد،وفي إنهائك لعقدها رحمة لها،ألنه 

ستزيد.وستتمادى في فعلها. والمحسنة تعمل باحسان ولكنها كبرت بالعمر،مثال 

 تجاوزت الخمسين،تريدين أن تنهين عقدها،لترتاح،وماذا تفعلين معها؟

ب شهري،وتقولين لها حان تقولين لها ال تعملي،تشترين لها بيت،وتعطينها رات

نسان ،ألن حتى المحسن ال لترتاحي. وكالهما رحمة علي حسب حال اال كالوقت ل

وانتهاء الحياة للمسييء كي ال يزيد ،يستطيع العمل لألبد،كذلك الموت رحمة 

طغيانه ويأخذ السيئات،وكذلك المحسن،كي يريحه هللا،وسيجازيه علي احسانه، 



أخرى فالمسيء ان مات رحمة لمن حوله بالمجتمع،وحتى  ولو نظرنا لها بنظرة 

 به،وتؤلهه.ويعظمونه،لذلك   طول الناس ستتعلقالمحسن إن كان موجود على 

 انتهاء الحياة رحمة من هللا.للشخص وللمجتمع.

،من فَاٍن (كل شيء عليها،و)وأي كل من علي األرض،﴾ ٢٦ُكلُّ َمنأ َعلَيأَها فَاٍن ﴿)

فنى ،وانتهى وزال، فاهلل يبين رحمته الواسعة بذلك فنبرمج عقولنا أن كل شيء 

من الجبال والبحار،واألموال،وسوف تزول ،فما بالك  علي األرض زينة لها

 باإلنسان!!!

إِنَّا َجعَلأنَا َما ) معناه كل شيء في الدنيا له بداية ونهايه،وهللا يقررهما لحكمة وهي: 

َسُن َعَمًَل ) ِض ِزينَةً لََّها ِلنَبألَُوُهمأ أَيُُّهمأ أَحأ َرأ   ( الكهف٧َعلَى اْلأ

 ،ولما ترين الزينه ما المفروض منك؟ 

َسُن َعَمًَل )إحسان العمل ) ( ،وهي تبين أحوال الناس،فمنهم من (٧ِلنَبألَُوُهمأ أَيُُّهمأ أَحأ

ٌو َوِزينَةٌ َوتَفَاُخٌر بَيأنَُكمأ َوتََكاثٌُر فِي يفتن بها )) لَُموا أَنََّما الأَحيَاةُ الدُّنأيَا لَِعٌب َولَهأ اعأ

َواِل  َمأ ََّلِد ۖ)اْلأ َوأ  ( الحديد ٢٠َواْلأ

وهذه هي الدنيا،هي فقط تفاخر وتتكاثر،  أمشي وراء الزينه ألن سيعقبها  أي ال

)لها( لألرض ولن تأخذيها معك،فال تتعلقين بها،وتكون بقلبك، وهللا قادر  زينة 

على أال يجعل الزينه،فقط اسود وابيض وال داعي للشجر والبحار،فالمطلوب 

ن تحسني العمل،مثال أقول اريد هذا الطالب ان يعمل احسن ما عنده ترينها أ  لما

،فماذا افعل؟ ازين له المكان ليساعده على االبداع.وهلل المثل األعلى زين لنا الدنيا 

نَس إَِّلَّ ِليَعأبُدُوِن )) لنحسن عبادته، ِ  ( الذاريات٥٦َوَما َخلَقأُت الأِجنَّ َواْلأ

َت  و)  َسُن َعَمًَل ۚالَِّذي َخلََق الأَموأ  ( الملك٢) َوالأَحيَاةَ ِليَبألَُوُكمأ أَيُُّكمأ أَحأ

هذا المفروض،ولكن تخيلي الطالب بعد الزينة ال يعمل وفقط ينظر ولماذا؟ 

 وكيف؟،وتلك المدرسة أفضل!!

وزينة األرض لتعلمنا أن هللا يحب االحسان فالزينة إلحسان العمل،وألخرج أفضل 

 مة الزينه فقد كفرت وخسرت.ما عندي وان لم استغل نع

  ﴾٢٦ُكلُّ َمنأ َعلَيأَها فَاٍن ﴿) 



 وما هي فوائد فناء الخلق؟

فقير وغني ،قوي   تبين لنا أن الخلق متساوون.كيف؟ مثال في الحياة هناك-١

وضعيف،صحيح ومريض،وسيم ودميم ،وخير وشر.فهناك اختالفات في الحياة 

يموت يلغي الفقر،الغني حين يموت  حين ،أما الموت يلغي هذه االختالفات،الفقير 

يلغي الغنى.فالموت يلغي كل ما عندك بالدنيا.،ولكن االنسان يغتر انا فقير انا 

غني،الموت يلغي كل الفروقات،اال اإليمان والعمل الصالح هذا الذي يبقى،فالموت 

ال يلغي االيمان والعمل الصالح،لذلك لما يموت االنسان يرجع أوالده 

على أحد،وأعظم   ويبقى له عمله.واألوالد تمشي حياتهم،وال تتوقف الحياةوامواله،

مصيبة موت النبي صلى هللا عليه وسلم، ،ولكن لم تتوقف الحياة أو الدعوة،لذلك 

االنسان مغبون ان لديه العمر وال يعمل العمل الصالح،ويفكر بالناس،وماذا يفعل 

 لهم؟ أو كيف يرضيهم؟

.لذلك الموت يلغي كل شيء اال عمله وما يعتقده،وهذا يجب عليه التفكير بنفسه

 مكتوب في كتابه .

 )االخرة(ومقارنة بين الدار الدنيا،والدار العليا 

 في العليا البقاء -١         في الدنيا الفناء -١

 دار الهم والحزن   الدنيا-٢

اال عيش  ال هموم اللهم ال عيشوة والسعاده،ناآلخرة والعليا دار الطمأني-٢      

 اآلخرة.

نَساُن إِنََّك َكاِدٌح الدنيا دار الكد والسعي لذلك من ال يكد ويسعى حزين -٣ ِ )يَا أَيَُّها اْلأ

اقل شيء تريدينه بالدنيا تتعبين عليه،حتى .ف(االنشقاق٦) إِلَٰى َربَِِّك َكدأًحا فَُمََلقِيهِ 

 .أصحاب المعاصي 

ط تأخذين فيه،فنرى زرابي والعليا أساسها العطاء،هي دار العطاء فق -٣

 مبثوثة،ونمارق مصفوفة.

 الدنيا دار التكليف والواجبات -٤

 واآلخرة دار التشريف والتكريم العليا  -٤          

 وكيف انتقل للعطاء والتشريف؟ بالموت



 وما مشكلة اإلنسان؟

لَدَهُ ) َسُب أَنَّ َمالَهُ أَخأ  الهمزة ( ٣يَحأ

من وصل الستين سنه  يريده يستطيع أخذه،لذلك  يعتقد أنه لديه كل شيء،فكل ما

 فقد أعذر.

،ولكننا لما نرى لنا بدنو األجل ولماذا عالمات الكبر،وآالم المفاصل؟ هي تذكرة

التجاعيد نبحث عن الكريم،أو العمليات.التي تحارب هذه التجاعيد،واذا كان هذا 

آلخرة.فاهلل ينذرنا ن أن نتشبب، ولكن ال تنسى امنصبغه،ال مانع   والشيب بشعرنا

 بالكبر،كي ال نتعلق بالدنيا.

ال نرحله للدنيا،انما هو في  ردنا الشباب الدائم والطمأنينه والسعادة أوكذلك ان 

اآلخرة،بعد الموت،لذلك نستعد للقاء هللا،ومن أحب لقاء لقاء هللا أحب هللا لقاءه.ومن 

 كره لقاء هللا كره هللا لقاءه 

ر لالنتقال لآلخرة،وكل عطاؤها يفنى.وعطاء اآلخرة الجنة فالدنيا اعداد ،واختبا

ِخَرةُ َخيأٌر َوأَبأقَٰى )باقية )  ( اْلعلى ١٧َواَلأ

 ولكنها تحتاج لإليمان.اللهم ال عيش اال عيش اآلخرة.

 ؟﴾٢٦ُكلُّ َمنأ َعلَيأَها فَاٍن ﴿وما هي نتائج االيمان باآلية) 

األمل،وهو من أمراض القلوب.وكما جاء ال نعلق آمالنا على الدنيا،أي طول  -١

في اثنتَْين :  شابًّا الكبير   قلب   يزال   ال في حديث النبي صلى هللا عليه وسلم:)

 وطول  األمل   الدُّنيا حب    في

 ح.صحي،حديث أبو هريرة : الراوي

بها ،ألنه تعود عليها ،ولديه خبرات  بمعنى تعلقه فيها أكثر من تعلق الصغار 

يحس  ٦٠صاحب ال  تقدي سأكبر وأزهد في الدنيا،طول األ مل،بمعنىفيها،فال تع

 انه صغير وسيعيش أكثر،فال أقول سأكبر واتحجب.

زواج ليست سهلة،مثل الاي عالقة بدايتها وطبيعي كلما كبرت سأحبها اكثر.و

دايتها صعوبات،ولكن ان فهمتيها وترتاحين مع الخبرة،والزيادة كذلك في الدنيا،ب

و .صباحنتظر الأمسيت ال أنتظر المساء،واذا أفإذا أصبحت ال ا،لذلك تعلقين به،ت



لَدَ إِلَى  (طبيعة فينا كلما كبرنا احببنا الدنيا،وطول األمل.كمن  ِكنَّهُ أَخأ
َولَٰ

ِض  َرأ  ( اْلعراف١٧٦) اْلأ

فكر ن يتعلق بالدنيا مثال سأبني بيتي ،سأعمل كذا البنائي فلومن أي من يطمئن لها.

 .بالموت 

 فعل ؟.وماذا ن،

قصر االمل هو الذي يجعلنا في الميزان،اذا فكرت انني فقط لدي الصباح يجعلني 

فكأنني ال اضيع وقتي،وكذلك ال اعمل مشاكل مع الناس،الن عندي قصر األمل،

أردت التأمل و ان فال نعلق آمالنا عليها.لذلك .عابر سبيل،ال أؤذي الناس في الدنيا

ألمل  ال يكون بالدنيا وانما بالعمل آمالك في اآلخرة.فاوضعي تأملي في الجنة.

 الصالح.

 فيهما َمغبون   وكما جاء في حديث النبي صلى هللا عليه وسلم )ن عمتان  الوقت، -٢

ة  :  النَّاس   منَ  كثير   حَّ  والفَراغ  ( المحدث األلباني ،حديث صحيح.  الص  

العمل بزيادة إيمانه،وه لمن استغل وقتفالوقت أغلي شيء،والفالح والتوفيق .

رِ ) الصالح كما جاء في سورة العصر  نَساَن لَِفي  ﴾١﴿ َوالأعَصأ ِ إِنَّ اْلأ

رٍ   والعصر هنا بمعنى الوقت ،من ضيعه فهو في خسر.استثنى منهم  ﴾٢﴿ ُخسأ

ا  ا بِالأَحِقِّ َوتََواَصوأ اِلَحاِت َوتََواَصوأ بأرِ إَِّلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  ﴾٣﴿ بِالصَّ

 ، ذا فعل اآلخرون؟ وليس مااالهتمام بالعمل الصالح،و ماذا فعلت أنا؟  -٣

 يومَ  عبد   قدَما تزول   الهللا عليه وسلم )وكما جاء في حديث النبي صلى 

ه   عن يسألَ  حتَّى القيامة    ، وعن  أفناه   فيما عمر 

ه  فيَم فعَل  لم   المحدث األلباني،حديث صحيح. ( ع 

 ،لذلك فكري ماذا عملت بالدنيا؟ جارتكأو  تسألين عن زوجك،لن ف 

بصمة في المجتمع ولو شيء بسيط،صحيح صلينا وصمنا،ولكن ماذا  تركت هل 

ِخِريَن )المجتمع ؟ فعلنا للمجتمع أو كيف خدمنا  عَل لِِّي ِلَساَن ِصدأٍق فِي اَلأ ( ٨٤َواجأ

 الشعراء



ماطة ،عاألقل بالكلمة الطيبة،أو إ اول أن أعطيأكون ممن فقط يأخذ،وإنما أحفال 

 األذي عن الطريق،والمحافظة على المرافق العامة.

المسئولية،أن يكون االنسان مسئول عن اعماله،فلما نعرف ان كل من عليها  -٤

ئَِك َكاَن  )روح المسئولية،فيني فان، هذا يحيي  َع َوالأبََصَر َوالأفَُؤادَ ُكلُّ أُولَٰ إِنَّ السَّمأ

ئُوًَّل )َعنأهُ مَ   ( اْلسراء٣٦سأ

روح نحيي في أبنائنا يجب كذلك أن مسئول،و ناكل اآليات أنفالتوجه من هذه 

عن أخيه مسئول  .مثال نعلم االبن كيف يكونلهم اعمأالمسئوليه عن 

وأحمل فقط ،أيأخذ   أن  الناس وليس أن أعلمه فنعلمه كيف يساعدالصغير،

المتسخة يضعها  هلباسعاألقل يغسله،و  الصحن الذي أكل به مثال المسئولية عنه.

  جتى إذا كبر ال يكون فقط ممن يريدون أن يأخذوا فقط،بدون عطاء.في الغسيل،

نَا  )ألن الوقت ضيق،عدم تسويف التوبة،والمسا رعة فيها ، -٥ قَاََّل َربَّنَا َظلَمأ

نَا لَنَُكونَنَّ ِمَن  َحمأ  ( اْلعراف٢٣الأَخاِسِريَن )أَنفَُسنَا َوإِن لَّمأ تَغأِفرأ لَنَا َوتَرأ

 والحمدهلل رب العالمين

٦/١٢/٢٠١٧ 

 ما نزال في تدبر اآلية )  

  ﴾٢٦﴿ ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَانٍ )
ْكَراِم ﴿  أقدم من الشمس والقمر وال اثبت ﴾فَل ٢٧َويَْبقَى َوْجهُ َربَِِّك ذُو اْلَجََلِل َواْْلِ

 باإلنسان!!!!!!من الجبال ولكن كلها ستفنى فما بالك 

وهللا هو الصمد الباقي الذي ال يزول وال يتغير،وال يحول وال يتبدل وال يتأثر  
بطاعة الطائعين وال إساءة المسيئين،حتى صفاتنا نحن غير باقية،وتتغير وتتأثر 

،وكذلك السمع والبصر ،والغنى والفقر،واألخالق كذلك تتغير ،مثال أنت تصبرين 
ين،ولكن بموقف ما لن تحتملين ،وستفقدين على أذى الناس لوقت مع

أعصابك،فالصفات غير ثابتة لدينا،اما تزيد او تنقص كما اإليمان فال شيء ثابت 
ُ اللَّْيَل َوالنََّهاَر ۚ إِنَّ فِي في الدنيا،وهللا يرينا أن كل شيء يتغير في الدنيا ) يُقَِلُِّب اَّللَّ

ُوِلي اْْلَبَْصاِر ) ِلَك لَِعْبَرةً ِْلِّ
 (النور.٤٤ذَٰ

 

الليل و النهار، وتغير الفصول،واالسان من رضيع ثم طفل ثم شاب   فنرى تقلب
 ثم مسن،كل هذا ليبين لنا أن كل شيئ يتغير.إال هللا سبحانه وتعالى.

 ذكرنا أن كل شيء يتغير في الحياة،إال سنن هللا،ثابتة.



 وهللا يرينا هذا التغيير 

أن أذهب له   ال يوجد أكرم منه،ويحدث س دائما اليرد لي طلب،أو مثال أقول 
 ويردني!!!!

 

 أو س ال يغضب أبدا،فتجدينه يغضب

 

 بوجهك،فتنقلبين عليه،وتذمينه بعدما كنت تمدحينه!!!

 فأنا من زغير نعمة هللا علي،لما نسبت لهذا االنسان ثبات الصفة لديه.

حب والكره ن كل شيء يتغير،وحتى الأوهذه كلها اختبارات من هللا،ليبين لنا  
ليس صامد 

هوْ  بغيَضكَ  أْبِغضْ  ،و ما يوًما بَغيَضكَ  يَكونَ  أنْ  َعَسى ، ما هْونًا حبيبَكَ  ْحبِبْ أ).
( َما يوًما حبيبَكَ  يكونَ  أنْ  َعَسى ، ما نًا

 يوًما ما( حبيبَكَ  يكونَ  أنْ  َعَسى ، ما  هْونًا بغيَضكَ  أْبِغضْ  ،و ما يوًما بَغيَضكَ 
 الراوي أبوهريرة،المحدث األلباني،حديث صحيح

شي ثابت ،وهللا   وياما ناس أحببناهم،ثم كرهناهم.والعكس ليبين لنا هللا ان ال 
اآلخر بمعني هو الباقي،ال أحد   ليبين لنا أنه السبوح القدوس الصمد،هو,يختبرنا

ل كرمه، ،فال بعد هللا،نقول فالن كريم،ال هللا اآلخر في كرمه ،ووده وال يوجد مث
 يوجد بعده شيء،ألنه الصمد.

َويَْبقَى َوْجهُ َربَِِّك ذُو اْلَجََلِل  ﴾٢٦﴿ ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَانٍ ،))ولما نتدبر هذه اآلية ) 
ْكَراِم ﴿   ﴾٢٧َواْْلِ

 ما السلوك المترتب عليها؟

ال نقول س طيب جدا،أو هذا دائما كريم،ألن كما ذكرنا سيرينا هللا العكس فيه. 
،ومشكلتنا لما يحصل لنا هذا أننا ال نراها تربية من هللا،ونهاجمه، ونذهب لمنحنى 

 آخر. ولماذا تغيرت؟ 

تغير تصرفه ناحيتي هو اختبار لي كي ال أعتقد أن هذه الصفة ثابتة فيه ولن 
ه كي ال يغتر بصفته. لذلك ال أهتم بما عمل وتغيره من ناحيتي تتغير،و اختبار ل

،إنما أعيد حساباتي ،وأغير بنفسي،ألن المشكلة عندي أنا .لماذا اعتقدت أن 
 ثابتة لديه وال تتغير؟ الصفة  هذه 

َ ََل يُغَيُِِّر َما بِقَْوٍم َحتَّٰى يُغَيُِِّروا َما بِأَنفُِسِهْم ۗ)وهللا يقول )  ( الرعد١٢إِنَّ اَّللَّ

،فهو اختبار لتوحيدي هلل وصفاته. بأنه هو الصمد الباقي،فال صفات باقية ألحد 
أو أحس أن هناك من هو كامل،ولن يتغير   إال هللا،وكذلك كي ال أتعلق بأحد

 بصفاته حتى مع حاجتي له..

 وكيف أطبق هذا الشيء؟



 وصفاته.  باإليمان بأسماء هللا

 وما هي مشكلتنا في هذا؟

مشكلتنا أن ابتالءاتنا نلقيها على الحسد،والعين،هو ليس كذلك إنما هللا تعالى 
 يربينا. 

بنفس   ال يحب التغيير،ولكن الحمدهلل أن هناك تغيير وأننا ال نبقىواالنسان بطبعه 
  ( اَلنشقاق١٩لَتَْرَكبُنَّ َطبَقًا َعن َطبٍَق )المرحلة)

لنا من االبتالءات،لذلك ال ننزل فهي درجات تركبينها،من األحداث وما يحصل 
،انما نرتقي باالستسالم والثبات.والتقوى .وكلما قلت سمعنا وأطعنا ،واستسلمت 

 أصعد طبق.

ْكَراِم ﴿ ﴾٢٦﴿ ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَانٍ )  ﴾٢٧َويَْبقَى َوْجهُ َربَِِّك ذُو اْلَجََلِل َواْْلِ
نية واألفقية،بأنه باق وهللا من أسمائه المؤمن،فهو يصدق نفسه،باألدلة الكو

 فان، وأن ال أحد يرحمنا إال هللا كيف؟   وصفاته باقية،وأن كل من عليها

لما يعطل األسباب،وتتالشى ،كل من عليها فنرى لما نمر بالشوارع يافطات 
ص( وحتى الطعام يفسد وتنتهي صالحيته،أحيانا نمشي بمكان ٠عزاء )س( و

كل من عليها فان،والباق هو ونرى محل مشهور ،ولكن يغلق أبوابه ،ف
هللا،هواآلخر،وصفاته كلها باقية وال تزول وال تتأثر وال تحول،وال أحد 

باقية،وكاملة ولم تنقص،فكم أنفق منذ خلق السماوات   يزيلها،وحتى صفاته
 واألرض ولم ينقص شيء من ملكه،عكس نحن لما ننفق.فينقص ما عندنا .

ْرهُ  عف عندنا البصر السمع،)وكذلك نرى أننا لما نتقدم بالعمر يض َوَمن نُّعَِمِّ
 ( ياسين٦٨نُنَِكِّْسهُ فِي الَْخْلِق ۖ أَفَََل يَْعِقلُوَن )

ا يَتَذَكَُّر فِيِه َمن تَذَكََّر َوَجاَءُكُم النَِّذيُر)و ) ْرُكم مَّ  ( فاطر٣٧أََولَْم نُعَِمِّ

ويصدق   فقط يخبرنا به،إنماوهذه هي النذارة،فاهلل ليس  ﴾٢٦﴿ )ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَانٍ 
نفسه، ويجعلنا نعيشه باآليات واألحداث وعلى لسان رسله، وكذلك يبين لنا 

هللا مثل الحي الذي ال يموت،واآلخر ،فهو الباق ،وحياته دائمة وال يسبقها  أسماء 
 عدم ،وال يلحقها فناء.

   ونكمل تدبر اآلية

ْكَراِم ﴿َويَْبقَى وَ  ﴾٢٦﴿ ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَانٍ )  ﴾٢٧ْجهُ َربَِِّك ذُو اْلَجََلِل َواْْلِ
ال نتعلق بفان وال زائل،وضعيف ،ومن سيموت،   وهذا يدل على كماله،وكذلك

اال   فقط نتعلق بالباق،وان نعمل له وحده، فهو المستحق للعبادة،وال نتعلق
اِلَحاُت َخْيٌر ِعندَ َربَِِّك ثََوابًا اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزينَةُ اْلَحيَاِة الدُّنْيَا ۖ َواْلبَاقِيَ )  به اُت الصَّ

 ( الكهف٤٦َوَخْيٌر أََمًَل )

أعمل لهم أحيانا،ولكن ال افني نفسي  المال والبنون زينة ،لذلك 
اِلَحاُت َخْيٌر ِعندَ َربَِِّك ثََوابًا َوَخْيٌر أََمًَل(   لهم،ألن وهذا ما يبقى )َواْلبَاقِيَاُت الصَّ



كون خالصا لوجه هللا، وهو ما يبقى معي في القبر،ال أبناء وال ثوابه،العمل الذي ي
 زوج،وال والديك،وال مالك ،فكلهم سيرجعون مهما كان حبهم لك.

 

مات االنسان يصير غنيا فال يحتاج ألي أحد،فكأن العمل الصالح  ومتى ما 
 الخالص لوجه هللا،هو الصديق الوفي.الذي سيبقى معك في القبر.، 

 صديقك.فاجعلي عملك 

ونرى كيف أننا لما نعمر في الدنيا مع الوقت هللا يجعل تعلقاتنا تنقص،مثال أبناءنا 
سنتين معتمدين علينا كامال،بالتدريج نري   من البطن إلي الوالدة إلي عمر

اعتمادهم يقل علينا،إلي أن يصلوا لمرحلة الجامعة،ثم العمل،لدرجة أنننا أحيانا ال 
 هم االستقاللية ،وكل هذا كي ال نتعلق بهم في عالقاتنا.نراهم.ثم الزواج وتكون ل

به   حتى الطعام قبل أكله جوعانه،ولكن بعد أن يدخل فمي،تذهب اللذة.فاستمتاعي
ليس دائم.كذلك الدنيا هي ذوق تتذوقينها،وما يبقى هو العلم والعمل الصالح،ما 

ثَلٌث َمْن يبقى، ) كان لوجه هللا مفعوله مستمر،ويبقى وأي شيء لغير وجه هللا ال
ا ِسواُهما ، و  ُكنَّ فيه وَجدَ حَلَوةَ اْليماِن : أْن يكوَن هللاُ و رسولُهُ أحبُّ إليه ِممَّ

 ( المحدث األلباني،حديث صحيح.  أْن يُِحبَّ المْرَء َل يُحبُّهُ إَلَّ للِ 

 لذلك حالوة العمل الصالح ولذته تبقى،فال يتعب،أو يمل يجد حالوتها دائما،حتى
األخوة باهلل،كلما رأيتهم تحبينهم أكثر ،وكأنه شيء جديد،عكس اخوة المصلحة 

َويَْبقَى َوْجهُ َربَِِّك ذُو اْلَجََلِل  ﴾٢٦﴿ ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَانٍ ).وكل هذا لنتيقن أن 
ْكَراِم ﴿  .﴾٢٧َواْْلِ

١٠/١/٢٠١٨ 
اآلية مقسومه ﴾ ٢٩﴿ َشأْنٍ  فِي ُهوَ  يَْومٍ  ُكلَّ  َواْْلَْرِض  السََّماَواتِ  فِي َمن يَْسأَلُهُ  .)

 َشأْنٍ  فِي ُهوَ  يَْومٍ  ) ُكلَّ -٢َواْْلَْرِض(   السََّماَواتِ  فِي َمن يَْسأَلُهُ  .)-١لقسمين:
﴿٢٩﴾ 

 ٢،١مثال األبناء ال انتظر الى أن يسألوني،وهلل المثل األعلى هو يخبرنا هنا عن 
،وهذا من َواْْلَْرِض( السََّماَواتِ  فِي َمن يَْسأَلُهُ ،وهللا المقدم المؤخر بدأ )٢واألساس 

نعمه يبين أن سؤالك مهم،وليس انه مشغول وسؤالي غير مهم مثال وهلل المثل 
األم ال تنتظر سؤال أبناءها بل كل شيء و الوالدين واألبناءبالمنزل األعلى لديك 

ثال ،تخيلي انت بعز الشغل م٢معد لهم سابقا، ،وسبحان هللا قدم سؤال العباد علي 
تطبخين وان تركت الطبخة  ستحترق مثال،وياتيك ابنك ماما اريد س فتقولين 

مور وال تحجبه بلحظة واحدة يغني ويفقر ويدبر األبعدين،وهلل المثل االعلي 
فعل عن فعل،حتى للكافر ولكل ،وال مر عن امر ،وال أحاجة عن حاجة 

هللا عن هذا كي المخلوقات حتى النمل فال يغطي شيء على شيء، لما يخبرنا 
نتعلم منه ان هذا هو طريق تطوير النفس،وطريق التوازن ونحن كيف ال نحسن؟ 



ال مرونه لدينا،فقط شيء واحد بعقلنا لذلك ال نعاند ونكون مرنين،نكون مثل الماء 
ليس كالجماد او الثلج فمثال ال اصر عندي شغلة واحدة واركز وال استجيب 

ف،مثال هذا جدولي ولن أتغير،يجب أن أكون لألبناء،وإنما أتأقلم مع الظرو
مثال ال نتخيل نزول المطر ،مرنة،وهللا يعلمنا هذا في الحياة من تغير كل شيء 

وينزل،ومرة برد ومرة حر ،و الناس تتغير،ولكن المرونة تكون بما يرضي 
 هللا،ليس تدهن فيدهنون،بأن أماشي أهواء الناس .

حصوله،وعلى الجدول هناك أشياء تحصل إذن ليس فقط ما اريده يجب -١
بالمنتصف يجب أن أكون مرنه معها،وهذا من التوازن .مثال من يمشي دائما 
علي الوقت،زيادة عن اللزوم ويعمل جدول والزم يمشي عليه بالضبط ،وهللا 

 يربيه ويحصل شيء يؤخره .
نا يسألنا وكذلك أعطي كل ذي حق حقه.ألن هللا ال يكلفنا فوق طاقتنا فمن يأتي-٢

 أو أي قدر نواجهه هو في مقدرتي وطاقتي
( يسأل اهل السماوات واألرض هللا،قدمت َواْْلَْرض السََّماَواتِ  فِي َمن يَْسأَلُهُ  .)
هو فالمهم انهم يسألون هللا،ولما يأتي السؤال هذا يدل على فقر (  يَْسأَلُهُ  .))

قرهم واحتياجهم للغني المخلوقين،)اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر( ف
 ليغنيهم.وكيف بينه هللا؟ 

ومن للعاقل،ألنه مناط التكليف،فالعاقل مكلف.واذا العاقل  َمن( يَْسأَلُهُ  )-١
 يسأل،فما بالك بغيره؟

وكذلك ان العقل ال يغنيك عن هللا،فحتى عقول البشر ال تغنيهم عن سؤال -٢
ولكن بعقلي سأحلها،ولكن  هللا،ومن لم يسأل هللا يغضب عليه.مثال عندي مشكلة

لما أقول مع العقل هذا ال يغنييني عن سؤال هللا.العقل يوصلني هلل بالتدبر،ولكن ال 
يكون فوق الدين بل هو تابع للدين،ويوصلنا لسمعنا واطعنا.وان لم افهم اتهم 

  عقلي.

ذَا بَاِطًَل ُسبْ مثال اولوا االلباب الذين يتفكوون ) َحانََك فَِقنَا َعذَاَب َربَّنَا َما َخلَْقَت َهٰ
 (آل عمران١٩١النَّاِر )

ُ لَُكْم آيَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن )و) ِلَك يُبَيُِِّن اَّللَّ
 ( البقرة٢٤٢َكذَٰ

فال أحكم العقل علي الدين، والعقل يوازن لك األمور،ولكن ال احكمه على أوامر 
 هم من يسألون هللا.هللا، مثل ابليس حكم عقله على أمر هللا فضل. فالعقالء 

ٍة َوإِنَّا َعلَٰى أو من ال يستخدمون العقل كالبهائم)  بَْل قَالُوا إِنَّا َوَجْدنَا آبَاَءنَا َعلَٰى أُمَّ
ْهتَدُوَن )  (الزخرف٢٢آثَاِرِهم مُّ

 ومن هم ؟  َواْْلَْرِض( السََّماَواتِ  )من فِي
  أالمالئكة -١

 فالعقل ميزان نميز به الحق من الباطل.



 اذا تسأل المالئكة؟وم
ْحَمةً َوِعْلًما في سورة غافر )-١ َويَْستَْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمنُوا َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّ

 (٧فَاْغِفْر ِللَِّذيَن تَابُوا َواتَّبَعُوا َسبِيلََك َوقِِهْم َعذَاَب اْلَجِحيِم )
نين ،فمن باب أولى ان فهم اجسام نوارنية،نقية ،وإذا كانت هي تستغفر للمؤم

وجعلهم مسخرين لخدمه البشر  -٢نسأل نحن هللا تعالى أن يغفر للمؤمنين.
َربَّنَا َوِسْعَت ُكلَّ ) ،يحفظونهم،ومع ذلك لم يحكموا عقولهم ويقولوا البشر  أقل منا،

ْحَمةً  ،أي يا هللا رحمتك واسعة،فاغفر للتائبين ومن اتبع سبيلك. وما (َشْيٍء رَّ
،معناه كلما زاد  (ِللَِّذيَن تَابُوا وكذلك )( ِللَِّذيَن آَمنُوا  ني آدم ايمانهم،)جذبهم لب

االيمان زاد استغفار المالئكة لنا،فكلما تبت إلى هللا يسألون هللا لك  المغفرة،وكلما  
اتبعت سبيل هللا كذلك يسألون هللا لك المغفرة. ، فدعاؤهم منصب على المغفرة 

 للمؤمنين.فنفوسهم زكية وطاهرة
، فما داموا رفي االستغفاتبين االستمرارية ( َويَْستَْغِفُرونَ )و -٣عكس الشياطين .

 مؤمنين،وللذنوب ان تبت سيسألون هللا لك التوبة.
 وماذا يفيدنا هذا في توازن النفس؟

 عدم التوازن لما منصبي  عال وال اغفر.-١
 ومن التوازن أن استر على عيوب الناس.-٢

وذكر السماوات تكريما لهم.وكذلك ليبين ان حتى من في السماء يسألون هللا فال 
 غنون فما بالك بمن في األرض،مكان المشاكل؟يست
االنس والجن وحتى الكافر،وهناك نوعين من أنواع  َواْْلَْرِض(( وهم  )-٢

 السؤال:
 سؤال الحال -٢سؤال المقال               -١
الدعاء،يا رب ترزقنا،اهدنا،ال تزغ قلوبنا وهو باللسان،بمعنى هو يعرف هذا -١

هذا السؤال أما الكافر حاله وحيدة في الشدة بوسط الشيء،والمؤمن دائما يسأل 
البحر ،دعاء المضطر.وهذا يبين كيف الفطرة باالضطرار فالعقل يتوقف وتظهر 
الفطرة.حتي الملحدين.وهللا ينجيهم.أما المؤمن يدعو دائما،وسواء حصل علي ما 
يريده أو لم يحصل  فهو مأجور علي الدعاء.، والكافر يحصل على أجره في 

دنيا من ثناء الناس.وهذا من عدل هللا.والمؤمن يدعو باالضطرار وغيره إليمانه لا
باهلل وانه يجب عليه سؤاله مثال لما نستيقظ من النوم دعاء ) يا حي يا قيوم 

 برحمتك استغيث فاصلح لي شأني كله وال تكلني لنفسي..
سيارة ،وال باالفعال وليس باللسان،من شكل االنسان،مثال األبناء آخذهم بال-٢

يخبرونني ولكن آخذهم لمحل األلعاب ،فهم لم يتكلموا ،ولكن اعلم انهم يريدون 
ذلك.فاهلل أعلم بما في نفوسنا،ونحن أحيانا مع ابنائنا قد نسىء الظن،وهلل المثل 

 ( الملك١٤أَََل يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخبِيُر )االعلي هللا اعلم )



كالم ،فحتى لغة جسدك،وذراتها،مثال انت ال تشربين ماء،لما  هو دعاء بدون
جسمك يريد هذا الشيء،ويبعث لك إشارات،فقيسي عليها،الجسد يطلب من 

هللا،نفس الوحام مع الحامل،وبكل حمال يختلف،والجنين يحتاج شيء في بطنك 
لف وانت تقومين به،اودع هللا بنا سؤال الحال وما يحتاجه جسدنا،واالحتياج يخت

 بين ذكر وانثى وصغير وكبير.
هو في شأن كل يوم، ،جدول البشر اليومي يتغير  ﴾٢٩﴿ َشأْنٍ  فِي ُهوَ  يَْومٍ  ) ُكلَّ -٢

ألن تطرأ عليه مستجدات،هلل المثل االعلي ،صحيح الكل يسأله ولكن هللا ال يعتمد 
قدمت (  يَْومٍ  ) ُكلَّ -علي اسئلتهم النهم غير محيطين بكل تدبيراتهم،وهذا ال يغني 

لَقَْد َخلَْقنَا السََّماَواِت  بمعنى وال يوم إجازة عند هللا،وال تأخذه سنة وال نوم )
 (ق٣٨َواْْلَْرَض َوَما بَْينَُهَما فِي ِستَِّة أَيَّاٍم َوَما َمسَّنَا ِمن لُّغُوٍب )

و عدم التوازن طلب األشياء بدون عمل،مثال أقول انتهيت من تحصيلي 
 أعمل شيئا ،وكيف يكون التوازن؟  الدراسي،وال

بأن أطور  من نفسي، فعندي الكثير من الفرص ،وكذلك أستغل وقت الفراغ لنشر 
 الدين. فالفراغ قاتل،يأتي بالمرض.

 والحمدهلل رب العالمين.

 

 

 

 

 

١٧/١/٢٠١٨ 
ودعاء الهم والغم )اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن  دواء الهم والغم  هو القرآن

ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو أمتك 
لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أوعلمته احد من خلقك  استأثرت به في 
علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم  ربيع قلوبنا  ونورصدورنا  وجالء 

يدك(،فأنا ليس همومنا وغمومنا(بداية الدعاء تبين الذل واالنكسار )ناصيتي ب
بيدي أي شيء ،وأتوسل هلل بأسمائه التي أعرفها وال أعرفها،مثال دعاء قضاء 
الدين تقولين اللهم أنت األول واآلخر والظاهر والباطن اقض عنا الدين وأغننا 

من الفقر،أما هنا تتوسلين هلل بكل أسمائه ،حتى التي بعلم الغيب وال 



 أقول رب فرج همي،وإنما أن تجعل القرآن أعرفها،فنسأله بها ،وكذلك هنا أنا ال
الكريم ربيع قلبي ،وكأن القرآن هو الطريق والسبب،وربيع قلوبنا،وهذه هي 
السعادة،وليست باألبناء والزوج والمال،والنفس ،وإن أحسست أنهم سعادة 
واعتمدت علي ذلك فهذه مشكلة،والربيع هو أفضل وأجمل الفصول ،وماذا 

 ؟يحصل بعد أن أسأل هللا
هللا سبحانه وتعالى سيجعل القرآن كذلك بالنسبة لي،ألن هللا تعالي يقول أنا عند 
ظن عبدي بي.إذن وسيلة زوال الهم والغم هي القرآن،وهو صفة من صفات 

هللا،وكما ذكرنا سابقا في سورة البقرة بعد آيات الطالق والموت والعدة ،تأتي آية 
ى ان أي عالقة دنيوية ستنتهي إما حافظوا على الصالة والصالة الوسطى بمعن

بالطالق أو الموت، ولكن الذي ال ينقطع صلتنا باهلل،يجب ان احافظ عليها،وال 
أقطعها،وكذلك الناس تتكلم،ولكن ال احد يستطيع أن يتكلم طوال الوقت 

َكِلَماتِ وباستمرار.ولكن الذي ال ينتهي كالم  هللا، )  َربِِّي قُل لَّْو َكاَن اْلبَْحُر ِمدَادًا لِِّ
 (الكهف١٠٩لَنَِفدَ الْبَْحُر قَْبَل أَن تَنفَدَ َكِلَماُت َربِِّي َولَْو ِجئْنَا بِِمثِْلِه َمدَدًا )

نسأل هللا ان يكون القرآن ربيع قلوبنا،فنكون دائما في سعادة ،وويجب أال نستمع 
ن لكالم الناس لما يقولون لماذا انت سعيدة؟ او س  مضت أيام علي وفاته  ويقولو
لماذا انت لست حزينه؟ من مات مات ،فال داعي ألن أعيش بحزن بسببه.،فال 

نستمع لشياطين االنس. ونهتم بما يقولون.،وفقط نتمسك بالقرآن ، لذلك ما يعطينا 
أفضل السعادة هي  صلتنا مع هللا،والقرآن  معه نكون دائما بربيع،ألن القرآن 

ى الفاظ القرآن،في إضافة حرف يعالج كل مشاكلنا،ويهون علينا كل شيء ،وحت
ا يَْمُكُروَن )مثال أوحذفه مثال في سورة النحل ) مَّ  (١٢٧َوََل تَُك فِي َضْيٍق مِِّ

حذف النون،ليهون علي المشكلة،مهما الناس تكلموا عني،فهذا شيء ( َوََل تَُك ) 
ُكن فِي َضْيٍق َوََل تَْحَزْن َعلَْيِهْم َوََل تَ صغير ألنه دنيوي.أما اآلية في سورة النمل )

ا يَْمُكُروَن ) مَّ وألن هنا مشكلة النبي صلى هللا عليه وسلم مع الكفار،فهي ( ٧٠مِِّ
 كبيرة لذلك لم تحذف النون.

 ونحن ماذا نفعل؟  
لألسف  مشاكل ومصيبة الدين نصغرها،ونقول  أن هللا غفور رحيم،ومشاكل 

ن  تركت الصالة الدنيا نكبرها،فيضيع علينا الشكر ونصاب بالقنوط،مثال م
والحجاب،ما عليه هللا  يهديها،ومن ترك صالة العصر فقد وتر اهله،شيء 

 كبير،وال نهتم به.
أو  فالن توفى قريبه  تصوري !!!! ونكبر كل شيء.وهذا ما يجلب االمراض 

النفسية ،فال يوجد توازن.،لكن ان عرضنا نفسنا على القرآن وتغيرنا علي حسبه 
آية سبب لنور القلب وجالء الهم والغم،فال نتعامل معه سيعطينا التوازن،فكل 

 ككتاب نقرأه فقط.



بمعنى الكون كله يسأل هللا ،فلماذا أنت يا َواْْلَْرِض(  السََّماَواتِ  فِي َمن يَْسأَلُهُ  .)
 إنسان الذي أعطاك من القدرات كيف ال تسأل هللا؟

ألون هللا وحده،لوجود) ولماذا تشرك ؟ وكذلك اآلية تعني  أن  العقالء هم من يس
 فلماذا يا انسان ال تسأل هللا؟ فالذي ال يسأل هللا ليس بعاقل!!! ( َمن

بمعني اعطانا العقل لنعبده وال نشرك به شيئا.وكل آيات القرآن تدعو 
﴾ ٢٩﴿ َشأْنٍ  فِي ُهوَ  يَْومٍ  ) ُكلَّ للتوحيد،وتزيل الشرك. ثم يبين لنا فعل هللا وهو 

والتي يخبرنا هللا بها عن نفسه ،فهناك علم وعمل منا متوقف  ولما نتدبر هذه اآلية
 علي هذه اآلية ،وما هو؟

يجب علينا  أن نغير من انفسنا.هللا هو المحيط الظاهر الباطن،بدأ بسؤال الخلق 
مع انهم ليسوا أول،وانما ليبين لنا رحمة هللا وهي اننا ليس فقط بمجرد سؤالنا 

لنا،فكل يوم هو في شأن ،واليوم هنا سواء أيامنا سيعطينا،فهو ال يعتمد على سؤا
او أيام هللا،فال توجد إجازة،وكما  الشمس والقمر عملهم متواصل وال إجازة،وهذا 

من يعلمنا أال نكون بفراغ،ألنه لن يكون  هناك  انتاج وسنضيع الوقت،فكله 
 رحمة هللا بنا.

هناك شؤون كثيره ،فكل يوم بشأن وال يتعب،وال ﴾ ٢٩﴿ َشأْنٍ  فِي ُهوَ  يَْومٍ  ) ُكلَّ 
يمل .وسبحان هللا وهلل المثل األعلى ،اإلنسان كلما زادت رتبته المفروض ان تزيد 

أعباءه ومسئولياته،وتقل اجازته.ولكننا كلما زاد يقل انتاجنا،مثال ربة المنزل 
 المنصب ،مسئوليتها أكثر من مسئولية األبناء، لكن الناس تعتقد أنه كلما عال

سيزيد الثراء،واالجازة،مع ان الملك ليس بالشيء السهل،لذلك هللا يؤتي الملك من 
يشاء وينزعه ممن يشاء،فال نعتقد أن الملك شيء هين،هو ليس باألمر الهين ، 
نسأل هللا ان يعين من هم بهذه المراكز، ولديهم مسئوليات كثيره وتحديات.وال 

بعد مقتل عثمان كان يهرب من هللا عنه رضي توجد راحة.علي بن أبي طالب 
تولي الخالفة، لعظم المسئولية،مثال انت كربة منزل حتى لو عندك 

مساعدات،عليك عدة واجبات ومسئوليات.لذلك هللا الذي يعطي اإلمارة واالنسان 
 ال يطلبها،النه إن طلبها ستكون حجة عليه..

 لماذا هللا فعل هكذا وكذا؟  العبد يقولومع كل ما سبق وهلل المثل األعلى تخيلي 
 ما هي شئون هللا؟ ﴾ ٢٩﴿ َشأْنٍ  فِي ُهوَ  يَْومٍ  ) ُكلَّ ولما يقول هللا تعالي )

 كل أقداره، وشأن أي شئون ،وهي كثيرة:
 يغني ويفقر يؤتي الملك،وينزعه-١
 ويعز ويذل،-٢
 يصح ويمرض -٣
 يعطي يمنع -٤



ويقبض،يقلب الليل والنهار يحيي ويميت،يرفع ويخفض ويهدي ويضل يبسط 
والقلوب،كل األقدار وأفعال هللا.وتدبيره للسماوات واألرض وليس االنسان 

فقط،وهناك ما ال نعرفه،هي شئون، وهذا يعلمنا أن نشغل أنفسنا بالخير ألن إن لم 
نشغلها به شغلتنا بالشر.بالبيت حتى لو عندنا مساعدات،نشغل انفسنا ،ألن 

س التي ال عمل لها.ولديها فراغ فكلما زاد الفراغ زادت الشيطان يكون مع النا
وسوسة الشيطان وزاد الضيق،والحزن.وهذا ما نتعلمه،وكذلك نعطي العذر لمن 

 زادت مسئوليته،فنترفق بمن حولنا.
نحن مع شئوننا،هناك ما ننساه،وما نسرف به،فال يوجد ميزان،وهلل المثل األعلى  

 شيء عن شيء.مع شئونه هناك ميزان فال يشغله 
ونحن ان ركزنا على شيء معين ،فهذا يشغلنا عن باقي أمورنا. لذلك نحاول 

ترتيب أولوياتنا او أشغالنا،ألننا ناقصين،ولكننا نحاول أال نطغى او نبخس الناس 
حقوقهم.،وهلل المثل األعلى الحمدهلل ان هللا رحمان وهو كل يوم في شأن،وال 

في  ميزان ألنه وفق علمه وحكمته.اما نحن حاجة له ألحد أن يسأله،وكل شيء 
 نحاول بسددوا وقاربوا،ومع محاسبة النفس،فال نتركها من غير محاسبة.

أي كل أمور هللا وشؤونه وتدبيراته خير )بيدك ( ٢٩﴿ َشأْنٍ  فِي ُهوَ  يَْومٍ  ) ُكلَّ 
 الخير( نحن ندبر واحتمال ال يكون خير ألنه تبعا ألهوائنا،وسبحان هللا ال يوجد

 ُهوَ  يَْومٍ  ُكلَّ أقوى وال أعلى  وال أرحم وال له قدرة أكثر من هللا،ولكن هللا يخبرنا )
ولكن كله بلوح محفوظ،وبترتيب،مع انه ال يحتاج للوح محفوظ ( ٢٩﴿ َشأْنٍ  فِي

إِنََّما أَْمُرهُ إِذَا أََرادَ لكتابة كل الشئون،فهو عليم وقادر علي كل شيء،إن أراد شيئا )
 ( ياسين٨٢أَن يَقُوَل لَهُ ُكن فَيَُكوُن )َشْيئًا 

ولكن يعلمنا ان هناك لوح محفوظ به كل شيء،ومرتب،وكل يوم في شأن،وهذا 
يعلم االنسان ان تكون لديه خطة باألسبوع حتى لو لألبناء،ماذا يفعلون خالل 

األسبوع،ولن يكون كامال،او نحن مثال احدد متى اخرج؟ جدول الطبخ 
 المرونة. لألسبوع،وتكون به

َ تعلمنا أن  معاملة هللا مع الخلق تختلف،و)( ٢٩﴿ َشأْنٍ  فِي ُهوَ  يَْومٍ  ) ُكلَّ و إِنَّ اَّللَّ
 ( الرعد١١)ََل يُغَيُِِّر َما بِقَْوٍم َحتَّٰى يُغَيُِِّروا َما بِأَنفُِسِهْم ۗ

الروضة،يرتكب أخطاء مرحلة يعامل الشخص أوال بالحلم يكون بداية كمن ب
البتدائي،فتتغير معاملة هللا له ألنه تغير مثال من لمرحلة ال ألعلى ،ويتعلم فينتق

الحلم تصير تربية،و بالمعالجة،ثم إن حاول تغيير نفسه اإلكرام 
واإلعطاء،والزيادة.وهناك من يكون له استدراج وعقوبة،فاهلل يغير وكل يوم في 

 شأن على حسب الشخص.كما نحن معاملتنا للصغار  تختلف عن الكبار.
وباألصل هللا هو من يعاملنا،وليس الناس،ونحن نحس ان الناس تغيرت !!!!هو 
ليس كذلك انما هللا هو الذي يعاملنا،فنحن نري تغير الناس،ولكنه باألصل تغيرنا 



نحن ألن هللا هو الذي يغيرنا.مثال س تقول عندي دائما مشاكل مع ام زوجي الي 
لى ما قام في قلوبنا،فمع المسيء بالحلم .وهللا يعاملنا عهي  ان تغيرت أنا، فتغيرت

والمعالجة والتربية، وبالعدل،ومع المؤمن باإلعطاء واإلكرام والزيادة،ويفتح 
ا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أََكفَْرتُم بَْعدَ إِيَمانُِكْم فَذُوقُوا له،كما بسورة آل عمران ) فَأَمَّ
 (١٠٦اْلعَذَاَب بَِما ُكنتُْم تَْكفُُروَن )

وكذلك لما تتغيرين هللا  (اْسَودَّْت ُوُجوُهُهمْ هم تغيروا فكفروا بعد إيمانهم،لذلك ) 
 يغير من هم حولك.ونحن ماذا نفعل؟

ننسبه لألسباب،والناس،مثال س ال تسلم علي،واآلن هي تسلم علي ، فلله مع كل 
كنا  مخلوق في كل وقت شأن حسب حاله.لما عندنا العلم يعاملنا مختلف عما لما

نجهل وهلل المثل العالى مثال مريض ال نعامله كالصحيح من أبنائنا،.مثل الطبيب 
 كل مريض يعامله بطريقة مختلفة.

وهذه نعمة ان يسأله من في السماوات واألرض  ﴾٣٠﴿ تَُكِذِّبَانِ  َربُِِّكَما آََلءِ  فَبِأَيِِّ 
وأنه كل يوم بشأن،هو في شغل،لكن ال يشغله شغل عن شغل، ووفق علم وحكمة 
وتدبير،وتقدير،وهذا يبين إحاطته فهو األول واآلخر والظاهرو الباطن،وال تدركه 

األبصار،وهو يدرك االبصار.وهو اللطيف الخبير .ولما نري اختالف 
 يخبرنا ن وكافر،ومسيء ومحسن،ومن يطغي في الميزان،وماذا البشرية،من مؤم

 هللا تعالى ؟
 ليس وقت حساب اآلنأي ﴾ ٣١﴿ الثَّقَََلنِ  أَيُّهَ  لَُكمْ  َسنَْفُرغُ 

إنما سنتفرغ لكم يوم القيامة،وهذا ال يدل على أن هللا ال يقدر أو يستطيع محاسبتنا 
 ذُو َربِِّكَ  َوْجهُ  َويَْبقَى﴾ ٢٦﴿ فَانٍ  َهاَعلَيْ  َمنْ  كلاآلن.وهذه اآلية جاءت بعد اآلية)

ْكَرامِ  اْلَجََللِ   السََّماَواتِ  فِي َمن يَْسأَلُهُ ﴾ ٢٨﴿ تَُكِذِّبَانِ  َربُِِّكَما آََلءِ  فَبِأَيِِّ ﴾ ٢٧﴿ َواْْلِ
،فالجزاء والثواب والعقاب ليس اآلن،ألن  ﴾٢٩﴿ َشأْنٍ  فِي ُهوَ  يَْومٍ  ُكلَّ  َواْْلَْرِض 

هي دار فالدنيا ليست دار جزاء،فوقته لم ينته،وقت االنسان ما دام علي االرض،
فال ارتاح،واعتقد ان ال عمل،واو اتقاعد ،وأقول هللا انعم علي وخالص،فهو عمل،

 كمن يقول ساتفرغ لك واجازيك،وهنا هللا يتوعد،وليس بمعنى الفراغ وان هللا ال
يقدر،مثال لما أقول انا مشغوله وسأتفرغ لك الحقا،مع هللا ليس كذلك،ليس كمثله 

وهذا ال يعني انه ال يقدر،أو أن ( ٢٩﴿ َشأْنٍ  فِي ُهوَ  يَْومٍ  ُكلَّ شيء.هو يقول )
انشغاله بشأن سيحجبه،ليس لنقص انما لحكمة،الي ان ينتهي وقت امتحاننا،وهذا 

ة والتغيير ولتعديل ميزاننا الي يوم موتنا الذي رحمة من هللا ان لدينا فرصة للتوب
ال نعلمه،وهذا يعلمنا ان نكون في عمل دائما،الن األرض تنقص،والدور سيكون 
علينا.فال نموت انفسنا على من مات،هو مات وانتهى فافكر بنفسي،وال نتوقف 

 عند االقداروكله من رحمة هللا.



،والحذف فيه تقليل للشأن،سنفرغ ال وهنا حذفت االلف ،وبها نبرة تهديدأيُّهَ(و)
يعني عدم االستطاعة والقدرة فال يشغله شأن عن شأن ،وال صوت عن صوت 

في مشارق األرض ومغاربها باي مكان ،فهو يدبر كل األمور بنفس 
اللحظة.سنفرغ أي هناك وقت آخر وليس اني مشغول وال استطيع.لذلك  لما 

، لم يحصل شيء،ونتمادى وال  نخطيء نبادر بالتوبة،وال نقول لم نذنب
 نستغفرالن هناك يوم آخر للحساب.

سنفرغ أي هناك وقت خاص للمجازاة ،فاهلل يهددهم هؤالء انه بهذا الوقت فقط 
 سيكون حساب وال عمل.

 تخيلي لو في الدنيا فقط عمل وجزاء بنفس الوقت!!!
طول عمره لكن بالدنيا آلخر فرصة لدي التوبة،والعمل ،وان اتعلم.مثال كافر 

ويؤمن قبل موته،أو العكس مؤمن طول عمره ويهدم ذلك قبل الموت.فال يوجد 
افضل من تقدير هللا،ان النتيجة يوم القيامة فلدينا المزيد من الوقت والدنيا هي دار 
العمل.وال حجة لدينا ان لم تكن لدينا الفرصة للتوبة واالستغفار،فاليوم عمل وال 

  عمل.جزاء ،وفي اآلخرة جزاء وال
المثقلين بالذنوب بسبب المسئولية،وكلما زادت المسئولية زاد الثَّقَََلِن(: أي  .و)

الميزان والثقل،مثال ام ولدي أبناء عدة تزيد المسئولية بزيادتهم،وعمر رئي 
بالمنام بعد سنة من من وفاته،ومرهق ويقول اآلن انتهيت من الحساب وكدت ان 

تى بالبهائم،ونحن نعتقد اننا ضمنا الجنة. لذلك اهلك،تخيلي هو الذي كان يفكر ح
األمن من مكر هللا من كبائر الذنوب.ويقال الثقالن للمثقلين بالذنوب،ولعظم 

المسئولية،واالنس والجن سيحاسبون ، وأعظم مسئولية لدينا هي الدين لذلك ان 
فرطت بعمل او اخسرت الميزان،فالحمل ثقيل،فالثقالن للميزان،والمسئولية 

لذنوب .تخيلي كيف هو هذا اليوم فقط  خاص للحساب ،تخيلي تقفين للحساب ول
ويطول حسابك وال يوجد جلوس،أحيانا بالدنيا لما نتاخر بالصف لدفع الحساب ال 

 حسابنا؟يعجبنا !!!! وهذا يجعلنا نفكر كم سننتظر يوم القيامة ل
ننتظر ،وال  و كذلك ال ماء إال من حوض النبي صلى هللا عليه وسلم ،وواقفون

ظل اال من ظله هللا بظله،لذلك المؤمن كلما كان اخف في الدنيا يسهل 
حسابه،واخف ناس هم المتوكلون فال يقفون بالحساب،فال هم وال غم عندهم 
بالدنيا،ألنهم بالدنيا أي شيء ياتيهم من هللا ياخذونه. ونحن همنا من نقص 

 التوكل،ماذا سيحصل غدا،لي وال بنائي؟؟؟
الف  ٢٠من حسابه كما الوقت بين العصر والمغرب ،هناك من ينتظر وهناك 

 سنة وفقط انتظار.نسأل هللا المؤمن ان يؤمنا يوم القيامة.
لذلك اعلمي انك ان  فرطت بعمل انت محاسبة عليه.اما المالئكة ال ثقل وال 

 حساب. 



اآلية لماذا؟ ألن التهديد ينفع بعد التهديد جاءت هذه ﴾٣٢﴿ تَُكِذِّبَانِ  َربُِِّكَما آََلءِ  فَبِأَيِِّ 
الجميع،فيا محسن زد باحسانك،وال تتكل علي عملك وتوكل على هللا  ويا مسيء 

ويا مفرط ويا مقصر تب الي هللا اآلن،وال تطغى استغفر ،وتب ،وزد في توبتك،

من رحمة  ما سبق هو تهديد ووعيد ،ولكن هذا التهديد والوعيد كذلك في الميزان.و

 هللا،فهو الرحمان.
 والحمدهلل رب العالمين.

٢٤/١/٢٠١٨ 

ِض   َرأ تََطعأتُمأ أَن تَنفُذُوا ِمنأ أَقأَطاِر السََّماَواِت َواْلأ نِس إِِن اسأ ِ يَا َمعأَشَر الأِجِنِّ َواْلأ

 ﴾٣٣﴿ فَانفُذُوا ََّل تَنفُذُوَن إَِّلَّ بُِسلأَطانٍ 

  به كلفهم بما  ليهتموا واإلنس للجن خاصا خطابا وجه أنه تعالى هللا رحمة من و

ا أََّلَّ ) اآليات في وسابقا تعالى هللا غَوأ نَ  َوأَقِيُموا﴾ ٨﴿ الأِميَزانِ  فِي تَطأ طِ  الأَوزأ  َوَّلَ  بِالأِقسأ

ِسُروا  يوجد ال الناس،فنري وبين وبينك هللا، وبين بينك العدل  أي﴾٩﴿ الأِميَزانَ  تُخأ

ا أََّلَّ ) مثال،وإنما والصيام بالصالة األمر غَوأ  التوازن نفسد ال أي،﴾٨﴿ الأِميَزانِ  فِي تَطأ

 أال عليه المكلف إذن للسورة الرئيسي المحور وهذا.وعدوانناظلمنا  بسبب بالكون

 يؤدي كله هذا الخلق وحسن والذكر والصيام والصالة.ويطغى الميزان في يخسر

. مرحا األرض في تمشي وال الحقوق أداء وكذلك.الميزان في  الطغيان لعدم

 جسدك،حتى بتوازن اخليتي انت بالتعب،ألنك تحسين تصرخين لما ،والحظي

 .وغضب صراخ فيه لو متوازن  عدم حالة يعيشون به ومن البيت
 أول  كللذ.الميزان في تطغين ال ،أنت الميزان في يطغي من هناك كان لو وحتى

 .النفس ميزان وهو الداخلي الميزان به  نهتم ما
 خلل؟ حصل ما إذا توازنها للنفس نعيد وكيف
 :هناك ان هللا رحمة من
. بالميزان يخل لمن حساب يوم هناك أي﴾ ٣١﴿ الثَّقَََلنِ  أَيُّهَ  لَُكمأ  َسنَفأُرغُ ) تهديد-١

 يَا) وقبضته هللا قدر من الهروب علي قدرتهم بعدم واآلخرة بالدنيا التحدي -٢و

نِس  الأِجِنِّ  َمعأَشرَ  ِ تََطعأتُمأ  إِنِ  َواْلأ ِض  السََّماَواتِ  أَقأَطارِ  ِمنأ  تَنفُذُوا أَن اسأ َرأ  فَانفُذُوا َواْلأ

 ﴾٣٣﴿ بُِسلأَطانٍ  إَِّلَّ  تَنفُذُونَ  َّلَ 

 الجن لمعشر والنداء الخطاب هناك التوعد اإلنس،فبعد على وقدمه للجن النداء وبدأ

 الثقالن،أي وهما واالنس الجن وجماعة.كبيرة جماعات العشيرة،أي من ،وهو

 لديهم لهم،ألن خاص وخطاب نداء  خصص  أنه تعالى هللا رحمة المكلفين،ومن

 معنيين غير نحن سيقول الجن الناس أيها يا ذكر إن االمتحان،ألن

 اقيموا لمث لهم أمر ليس فالخطاب.القيامة يوم ليحاسبهم هنا والخطاب.بالنداء

 لنوهللا،أ قبضة عن تخرجون لن عجزهم،أي ليبين لهم تحدي هو الصالة،وإنما

 .هلل يستسلمون يجعلهم واآلخرة،وهذا الدنيا في هللا قبضة من الهروب ستطيعوات



 وبداية التحدي:

 ( أي إن كان بمقدوركم واستطاعتكم،وهنا٣٣)إِِن اْستََطْعتُْم أَن تَنفُذُوا) -١

 ،تبين صعوبة الفعل اْستََطْعتُْم(الفعل )
ذو القرنين الردم للقوم الذين ال يفقهون قوال حماية  لما بنى الكهفمثال في سورة 

) فََما اْسَطاُعوا أَن يَْظَهُروهُ َوَما اْستََطاُعوا لَهُ نَْقبًا  ذكر لهم من يأجوج ومأجوج
(97) 

 هنا ليبين تسلق الحائط هو أسهل عليهم من أن  و)فََما اْسَطاُعوا أَن يَْظَهُروهُ(

  (أي97نَْقبًا ) اْستََطاُعوا لَهُ 
 أن ينقبوا هذا الحائط فكلما زادت المباني والحروف بين على صعوبة الفعل.

 صعوبة.  ليس سهال وطوعا وإنما به(٣٣) )إِِن اْستََطعْتُْم أَن تَنفُذُوا كما باآلية هنا

 أي هل لديكم مخبأ سري خاص بكم تضمنون النفاذ منه؟ أَن تَنفُذُوا()

 : واإلنس الجن لمعشر تحدي بها اآليةو

تََطعأتُمأ  إِنِ )-١ ِض  السََّماَواتِ  أَقأَطارِ  ِمنأ  تَنفُذُوا أَن اسأ َرأ  ( َواْلأ

 األرض؟ او السماوات في سري منفذ لديكم  هل أي   

 قطرا اقطار،فليس املهواألرض  السماوات أن يعني قطر،وهذا جمع هي واألقطار

 األرض ان يبين النواحي،وهذا كل من أقطار انما واحدا

 ،دائرة عظيم التحدي تخيلي.هللا ملك  في محيطه،وكلها كذلك دائرية،والسماوات

تََطعأتُمأ  إِنِ )و واقطار  العلم من اوتيتم مهما أي التجدد تفيد(تَنفُذُوا)و، (تَنفُذُوا أَن اسأ

 .السبع  السماوات اراقط من تنفذوا ان تستطيعوا لن المتجدد

 أن إن استطعتمتعالى  هللا يتحداهم أي(فَانفُذُوا)هو( ٣٣) اآلية في للسؤال والجواب

 ليقيموا يتحداهم متجددة،فاهلل كانت لو حتى كانت طريقة يبأ واهربوا فانفذوا تنفذوا

 وهذا.للتعجيز ولكنه أمر هنا الميزان،

 ينفذ أن ،ويريد المواجهة يحب ال المجرم أي والعدل الميزان يقيم ال  من أن يعني

 .ويهرب

 يأ﴾ ٣٣﴿ بُِسلأَطانٍ  إَِّلَّ  تَنفُذُونَ  ََّل )  عجزهم،فيقول ليبينتعالى  هللا قدرة من ثم

 بمعنى للمصاحبة والباء.النفوذ هو والسلطان. بسلطان اال تنفذون ال ولكنكم حاولوا

 .سلطان بمصاحبة اال تنفذوا لن



 السلطان؟ تعريف هو وما

 .قدرة كمال+ تسلط+قوة=سلطان

 لكن القوة لدي انا يريده،احتمال الذي بالوقت.يفعله يريده ما  أن تعني قدرة وكمال

 للتصريح احتاج مثال.أريده الذي اريد بالوقت ما عمل على القدرة لدي ليس

 .ايقافهم يستطيع احد ال بمعنى ،والتسلط

 .بيده شيء يريده،كل أمر أي في.ألحد يرجع ال القرنين ذو مثل والسلطان.

 ﴾٣٣﴿ بُِسلأَطانٍ  إَِّلَّ  تَنفُذُونَ  َّلَ  فَانفُذُوا)

 ذلك؟؟؟ لهم وأني

 يعتقد الطبيعي،فال لحجمه يرجع االنسان يجعل ،وهذا لديهم سلطان ،فال مستحيل 

 .يريده ما ويعمل.ينفذ ان يستطيع هو للقمر وصل ألنه

 بالميزان؟ السلطان عالقة وما

  الكهف سورة في القرنين ذو مثال.طغىت ال سلطان كلدي لو حتى أي يا انسان 

 فعل؟ وماذا يستغلها لم ولكنه السلطة أعطاه فاهلل

ا قَالَ ) فَ  َظلَمَ  َمن أَمَّ ًرا َعذَابًا فَيُعَِذِّبُهُ  َربِِّهِ  إِلَٰى  يَُردُّ  ثُمَّ  نُعَِذِّبُهُ  فََسوأ ا(87) نُّكأ  َمنأ  َوأَمَّ

نَٰى  َجَزاءً  فَلَهُ  َصاِلًحا َوَعِملَ  آَمنَ  ِرنَا ِمنأ  لَهُ  َوَسنَقُولُ   ۖالأُحسأ ًرا أَمأ  (٨٨) يُسأ

قِدأ ) فرعون عكس عَل الِطِّينِ  َعلَى َهاَمانُ  يَا ِلي فَأَوأ ًحا ِلِّي فَاجأ  إِلَٰى  أَطَِّلعُ  لَّعَِلِّي َصرأ

هِ   القصص( 38) الأَكاِذبِينَ  ِمنَ  َْلَُظنُّهُ  َوإِنِِّي ُموَسٰى  إِلَٰ

 قُلأ )،القيامة يوم في وال  الدنيا في هللا وقبضة هللا قدر من الهرب نستطيع ال وكذلك

تَ  إِنَّ  ونَ  الَِّذي الأَموأ  َوالشََّهادَةِ  الأغَيأبِ  َعاِلمِ  إِلَٰى  تَُردُّونَ  ثُمَّ   ُۖمََلقِيُكمأ  فَِإنَّهُ  ِمنأهُ  تَِفرُّ

 الجمعة(٨) تَعأَملُونَ  ُكنتُمأ  بَِما فَيُنَبِِّئُُكم

 وال كان يأ من تأتيني الكلمة حتى.مالقينا دائما قدر،الموت من حذر يغني وال

 يبين وهذا.هللا اقدار من قدر أي من منها،أو الهروب استطيع ال ولكني،تعجبني

 وَخَشعَتِ ).كذلك مهرب فال واآلخرين وليناأل هللا يجمع يوم اآلخرة وفي.عجزنا

َواتُ  َصأ نِ  اْلأ َمٰ حأ َمعُ  فَََل  ِللرَّ ًسا إَِّلَّ  تَسأ  .طه( ١٠٨) َهمأ



 ﴾٣٤﴿ تَُكِذِّبَانِ  َربُِِّكَما آََّلءِ  فَبِأَيِِّ 

 ،حتي. االنسان عجز يبين ،وهذا هللا سلطان من ينفذ أن يستطيع احد ال نأ والنعمة

 .هللا بقبضة ،فكلنا منها الهرب نستطيع ال والمواقف الناس مع

 

 رحمة من هللا،وهذا قبضة في فهو  العدالة من الدنيا في هرب وان المجرم حتى  

  ألن.العدل  العدل،وسيختل نقم ولم منه نقتص لم ونقول نخاف فال هللا نعمه و هللا

 الهرب يستطيع ال والناس،لكن العداله من  هرب  ،وإن الميزان وضع تعالى هللا

 ألن. يحاسبك سوف فاهلل بالميزان أخليت إن أنك  انتبهي انت هللا،وكذلك قبضة من

 ال ولكن هاربين، مجرمين هناك وصحيح الميزان،والعدل وضع  تعالى هللا

 . هللا رحمة من هذا وكل.اآلخرة في هللا قبضة من الهرب يستطيعون

٣١/١/٢٠١٨ 

 ربيع الكريم القرآن اجعل اللهم نقول أننا والغم الهم دعاء في سابقا ذكرنا

 والجمال األلوان وتظهر تنبت األرض أن القلب،بمعنى وربيع.قلوبنا،ونورصدورنا

 والغم،لذلك للهم عالج الوعيد آيات القرآن،حتى تأثير وكذلك الزكية والروائح

 الواسعة هللا رحمة أن يعني الرحمان،وهذا سورة  ضمن من الوعيد آيات جاءت

 َويَبأقَى﴾ ٢٦﴿ فَانٍ  َعلَيأَها َمنأ  ُكلُّ )،الموت وذكر بالوعيد وانما فقط، النعم ببيان ليس

هُ  َرامِ  الأَجََللِ  ذُو َربِِّكَ  َوجأ كأ ِ  . مخيف فهذا ﴾٢٧﴿ َواْلأ

نِس  الأِجِنِّ  َمعأَشرَ  يَا) و  ِ تََطعأتُمأ  إِنِ  َواْلأ ِض  السََّماَواتِ  أَقأَطارِ  ِمنأ  تَنفُذُوا أَن اسأ َرأ  َواْلأ

   فاهلل  الوعيد فيها كذلك اآلية وهذه ﴾٣٣﴿ بُِسلأَطانٍ  إَِّلَّ  تَنفُذُونَ  َّلَ  فَانفُذُوا

 هللا لتتحدوا أنتم من ونجيبهم الملحدين هللا،مثل يتحدى من هناك أن يتحداهم،ونجد

 ؟ وتعالى تبارك

 !!! تقتلهم ينتنهم،وشرقة تمرضهم،وعرق هواء ارض،وهفة وال جبال ال فهم 

دائ ي الكبرياء  )  القدسي الحديث وفي  يوالعَظمة  ، ر  دًا نازَعن ي فَمنْ  ، إ زار   واح 

نه ما  (.النار   في قذَْفت ه   م 

 ؟؟؟ وتتكبر تعالى هللا لتتحدى انسان يا أنت فمن



ال يعني أننا نحكم عقولنا على   من فضل هللا أنه اعطانا االختيار،ولكن هذاو 
نِس إِِن اْستََطعْتُْم أَن تَنفُذُوا ِمْن أَقَْطاِر أوامر هللا ،ونتحدى هللا، )يَا َمْعَشَر اْلِجِنِّ َواْْلِ

أي ان استطعت يا  ﴾٣٣بُِسلَْطاٍن ﴿السََّماَواِت َواْْلَْرِض فَانفُذُوا ََل تَنفُذُوَن إَِلَّ 
انسان أن تمنع ما كتبه هللا عليك فامنعه،وإذا استطعت ان تأخذ شيء هللا لم يكتبه 

عن قدر ،حتى الرزق هو   عليك فخذه.فأنت لن تنفذ من قدر هللا،وال يغني حذر
نفس الموت ،فكما انني ال أستطيع الهرب من الموت،كذلك الرزق،سيأتيني، فآخذ 

ْزقِِه )  بابباألس واسأل هللا  ( الملك١٥)فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمن ِرِّ
 وأدعوه.ولكن ال أصاب بالهم والغم بسبب الرزق.

فال سلطان لديهم .وبالنهاية من يعطي  ﴾٣٣فَانفُذُوا ََل تَنفُذُوَن إَِلَّ بُِسْلَطاٍن ﴿.)
 السلطان؟ 

ال سلطان وال قدرة لديك،لذلك ال حول وال هللا تبارك وتعالى ،فمن انت يا انسان  
قوة اال باهلل كنز من كنوز الجنة،واياك نعبد واياك نستعين .فاعرفي مكانك ومن 

 انت؟ 
ِ قِيًَل )  ( النساء١٢٢)َوَمْن أَْصدَُق ِمَن اَّللَّ

مقارنة بقدرات  يءوهللا المؤمن وال اصدق منه قيال والحديثا،فقدراتنا ال ش
 ى هللا تعالى.هللا.لذلك ال نتحد

لذلك آيات التحدي بها جمال ورحمة لتوقف االنسان عن حده.وتبين كذلك أن 
الرحمان للجميع ،رحمة هللا الواسعه ال حد لها،وبكل آية في السورة،وهللا يحذر 

في انتظاره،شيء   الهروب سيكون  االنسان بعد هذا التحدي ان تعدى وحاول
نسان سيحصل ما هو اشد وأسوأ له.،مثال أعظم مما يتوقع،بمعنى كلما تمادي اال

)ُكلََّما أََرادُوا أَن يَْخُرُجوا ِمْنَها أُِعيدُوا فِيَها َوقِيَل لَُهْم ذُوقُوا َعذَاَب لدينا اهل النار 
يحاولون الهروب والخروج منها،ويحسون انهم (٢٠النَّاِر الَِّذي ُكنتُم بِِه تَُكِذِّبُوَن )

 هربوا ولكن اعيدوا فيها،
   هناك من يحاول.  ال يستطعون الهروب منها. ومع ذلكو 

فالوعيد والتحذيرات رحمه،كما نحن من رحمتنا البنائنا نشد عليهم أحيانا في 
التربية،أو نخيفهم والصغار منهم أال يعبر الشارع إال من األماكن 

المخصصة،ولكن البعض ال يخاف فقط من الكالم اال ان يحصل له ما 
االنسان يحاول الهروب من قدر معين ولكنه يواجه بقدر آخر أكبر، يخوفه.كذلك 

يتحدى ويقترب من الحدود بعد أن بينها هللا له،فيحصل له   منه،وال يتصوره،أو
 ما هو أشد.

َسُل َعلَيأُكَما ُشَواٌظ ِمِّن نَّاٍر َونَُحاٌس فَََل تَنتَِصَراِن ﴿)    ﴾٣٥يُرأ

 



رحمة هللا باإلنس خاصة ان دمج الجن معهم  ومن)َعلَْيُكَما ( أي اَلنس والجن ،
هنا باآلية ليبين لهم أن الجن الذين لديهم القدرات ال يستطيعون النفاذ ،فما بالكم 

 أنتم؟
)ََل تَُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَٰى هذا االنسان الذي لم يقف عند تحذيرات هللا،مثال لما   أي أن

ْنُهمْ  أي ال تتمنى ما عند غيرك من زينة الدنيا،أو حين (٨٨) َما َمتَّْعنَا بِِه أَْزَواًجا ِمِّ
 وإن فعلت،أزور منزل أحد،أمعن النظر بكل ما بالبيت

على الناس،ستأتيه   المشاكل والشواظ،ونقيس عليه من يتجسس  ستأتيني  ذلك
 الشواظ.والمشاكل.

 الشواظ،كيف؟  بانتظارنا  نتحدى هللا بالحرام،ألن سيكون  لذلك ال 
 .والفعل

َسلُ ) فجاء بصيغة الغائب،أي ليس مهما من الذي مبني لما لم يسمى فاعله، ـ( يُرأ
  .يرسل،أو الفاعل

 ولكن المهم انه يرسل

 ونحن ماذا نفعل؟

 نركز على الفاعل،لماذا س قالت كذا؟ وكيف حدث ؟ 

 نجيب ألنك تجسست،أو فتحت بابا مغلقا ال داعي لفتحه،أو مددت عينيك .

الخطأ،أحيانا لما نتعدى الحدود مع الناس،الناس تنفجر بسبب فعلك فهو 
 الناس.  علينا،ونحن نركز علي الفاعل،ولماذا قال؟ هذا اختباري مع

 وهللا تبارك وتعالى يرسل وبغض النظر من يرسل،

 ( المدثر٣١)َوَما يَْعلَُم ُجنُودَ َربَِِّك إَِلَّ ُهَو ۚ )

 ممكن عدو،ممكن مرض.

االستعالء،أي ال تحكم لي فيه وال مفر منه،وكذلك أن  تدل على َعلَْيُكَما(و)
المعاملة لهم بالمثل ألنهم مكلفين،واإلنس اكثر ألن ال قدرة له للتعدي علي   االنس

 حدود هللا،فيرسل عليه ما ال يتوقعه.
 وماذا يرسل عليهم؟

ن نَّاٍر(:-١  دخان فيه. لهب النار الخالص الذي ال )ُشَواٌظ ِمِّ
اب ،تخيلي ليس فقط نار ،وانما نحاس ألنه مصاحب للنار فيكون :مذَونَُحاٌس -٢

 ذائب.تخيلي ماذا يفعل باإلنسان.

  ماذا يحدث؟  وال مفر منه،وهذا عقابهم،وان أرسل
فاإلنس والجن ال أحد يستطيع نصرهم ،وال هم ينصرون ﴾ ٣٥﴿ )فَََل تَنتَِصَرانِ 

 سينصر اإلنس؟   بعضهم البعض،لعدم وجود القوة.فما بالك باإلنس كيف
 فال ناصر لهم ،وال احد يستطع نصر نفسه.
 وهذا عذابهم وتكون من الشواظ والنحاس.



 .الطغيان في الميزان  كل هذا بسسبو
 ﴾٣٦﴿ انِ فَبِأَيِِّ آََلِء َربُِِّكَما تَُكِذِّبَ 

لعباده أكبر نعمة ورحمة لهم، ألن بها يسوقهم   تخويف هللا تعالى
المطالب، وكل منا لديه القدرات للذهاب للجنة والفردوس األعلى،ولكننا  ألعلى 

 نستخدمها،فكيف يسوقنا هللا لها؟  ال

بالتخويف،فالرحمة ليست بالترغيب والنعم فقط إنما من النعم الباطنة 
مما يزعزع ايماني ،والناس تتحرك اكثر مع التخويف،ولكنه ال  التخويف،فأخاف

تبدأ بالتخويف من   يكون دائما،يجب ان تكون هناك محبة،ورجاء،لذلك السورة لم
البداية انما بالنعم والرحمة، التخويف جاء بعد كثير من آيات الترغيب وهذا من 

التجارب فال  الذي يجعلك تعيشين  التوازن كذلك وأكبر رحمة هي القرآن،
 .تطغين.بدون أن تمرين بها.ولكن وهناك من يتعلم من تجارب الحياة

٧/٢/٢٠١٨ 
 :األسماء نجد الرحمان سورة في
 .واإلكرام الجالل ذو-١
 .الرحمان -٢
 .الرب-٣
  بقالب جاءت األسماء وهذه.هللا هو من لنا تبين األسماء ،ولكن هللا اسم يذكر ولم

 الرحمة؟ هي الرحمة،وأين
 االنسان ومشكلة.واإلكرام الجالل وذو رحمان لالنسان،فهو تعالى هللا تربية في
 فإنه الناس مع يتعاملفقط  المربي،وأنه هو هللا أن يعرف لم إن أنه السورة في

 .الميزان في سيطغى
 اختبار مثال.واألقدار،والناس والنواهي باألوامر يربينا سابقا ذكرنا كما وهللا

 لي مغلق،ويقال الباب فأجد صديقتي لزيارة أذهب أنني بموقف يكون النفس تزكية
 النور(٢٨) ۚلَُكمْ  أَْزَكىٰ  ُهوَ   ۖفَاْرِجعُوا اْرِجعُوا لَُكمُ  قِيلَ  َوإِن) ارجعي،

 وأتزكى،وهذا سأتربى هللا ألمر نفسي،واستسلمت لتزكية لي اختبار أنه عرفت إن
 بوجهي الباب أغلقت  من أن سيريني بنجاح،وهللا االمتحان اجتزت أنني يعني

 َزكَّاَها َمن أَفْلَحَ  قَدْ ) اآلية طبقت اأن وكذلك.اليوم لي ستفتحه نفسها هي باألمس
 الشمس(٩)

 الشمس( ١٠) دَسَّاَها َمن َخابَ  َوقَدْ ) واتبعت اآل هذه اتبع لم إن ولكن
 لي؟ الباب تفتح لم حتى ولكنها لبيتها ذهبت كذا؟( س) فعلت ولماذا

 !!!! بوجهي الباب يغلقون من سيكثر الموقف بهذا لي هللا تربية اتقبل لم واذا 
 تغيرت الناس أن العتقادي  وسأطغى



 بَْعَضُكمْ  َجعَْلنَا).لي اختبار هم انما صدفه جاءوا بحياتي الناس ان اعتقد فال.
 الفرقان( ٢٠) ۗأَتَْصبُِرونَ  فِتْنَةً  ِلبَْعٍض 

 ،هو!!!بوجهين ،انت الباب تفتحين واليوم ارجعوا قلتي باألمس مثال أقول وال
 إنما الناس نرى ال االيمان زاد وكلما بهم يختبرنا هوتعالى  هللا ،انما كذلك ليس
 .وتعالي هللا تبارك أفعال
 أو الناس أو بالمرض وصابرين،سواء شاكرين لنكون يربينا وهللا

 .درجات كلها األقدار،والمواقف
 أشكره؟ ،هل يعطيني لما فقط ،وليس النعمة عني ويقبض يمنع لما الشكر واختبار

 وقت بالمصائب يكون كيف الصبر والشر،وكذلك الخير في االبتالء لذلك
 يكون الصعب االمتحان ،ولكن المصائب في يكون للصبر السهل النعم،واالمتحان

 تربية الميزان،فاألقدار في نطغى ال كي. هللا رحمة من وكله الرخاء، في
 هكذا؟ولماذا بي يفعل هللا لماذا وأقول هللا أتحدي فال كذلك والنواهي لي،واألوامر

 ؟هذا لي يحصل فقط أنا
 الحكم؟ هذا لماذاوالحجاب؟؟ ،واالقدار،ولماذا هللا،بالمعاصي يتحدى من فهناك
 اْلِجِنِّ  َمْعَشرَ  يَا) إن يستسلم،لذلك أن إلي اكثر يبتليه هللا ويتحدى يطغى ومن

نِس   تَنفُذُونَ  َلَ   ۚفَانفُذُوا َواْْلَْرِض  السََّماَواتِ  أَْقَطارِ  ِمنْ  تَنفُذُوا أَن اْستََطعْتُمْ  إِنِ  َواْْلِ
 ( ٣٣) بُِسْلَطانٍ  إَِلَّ 

 واالستسالم االجبارية،والعبودية العبودية لمرحلة يصلوا ان الي يتحداهم وهللا
 :نوعين

 .ونواهيه،واقداره هللا ألوامر يستسلم لمن:اختياري-١
 يصل لن  تحدى ومهما. هللا يتحدى لمن عليه،وهذا مرغمة أنا بمعنى اجباري-٢ 

 العقلية بالقوة البدنية،واآلخرون بالقوة يتحدي من وهناك. هللا لحكمة
 طريق وهو باالستسالم على ينفذوا،لذلك ان يستطيعون لن تحدوا والذكاء،فمهما
 كيف سأري استسلم ما وأول الجبري االختياري،وليس االستسالم النجاة،واستسلم

 .ستتيسر األمور
ومن يتحدى هللا ويتجاوز الحد لن يستطيع ان يصل للحكمة ،وتربية هللا بالرحمة 

ْرَسُل النه ذو الجالل واالكرام فيكرم المحسنين وذو  الجالل أي ذو العظمة )
ن نَّاٍر َونَُحاٌس فَََل تَنتَِصَراِن ) ،فما  بالك أنت  يا وهذا الجن  (٣٥َعلَْيُكَما ُشَواٌظ مِِّ

 !!!انسان 
 ﴾ ٣٧فَِإذَا انَشقَِّت السََّماُء فََكانَْت َوْردَةً َكالِدَِّهاِن ﴿

يوم  ماذا سيحصل للسماء السبع الشداد ننتقل لصورة أخرى،وهي  وبهذه اآلية
 لماذا؟ القيامة.

 كي ال نطغى بالحياة ونتحدى 



 المخلوقات ؟فاهلل يري عظمته وجالهلل وماذا فعل بالسماء اقوى 
ألنهما مكلفان كن الثقلين يبقيان،ول  وهي سقف محفوظ،ولكنها ال تبقى

وهلل المثل األعلى من يعاقب مجرما أمام المأل ليكون عبرة وسيحاسبان.
للغير.وكذلك السماء وهي أقوى المخلوقات.،فأنت يا انسان لما تقرأ القرآن سترى 

وكيف أنها مع قوتها ستفنى، لذلك ماذا يحدث لهذه السماء الشداد يوم القيامة،
 نستسلم وال نطغى في الميزان ألننا مسئولين عن اعمالنا.

 ﴾ ٣٧فَِإذَا انَشقَِّت السََّماُء فََكانَْت َوْردَةً َكالِدَِّهاِن ﴿)  

والسماء التي رفعها وبالدنيا وجدت لغرض،فهي سقف محفوظ ،هذه السماء يوم 
لما ينتهي العام الدراسي ،و اشق القيامة انشقت،فال قيمة لها، ،مثال 
 الدفاترواالوراق،وكذلك السماء.

وهذه السماء التي رفعها ووضع الميزان،وكل شيء بتوازن ولكنه يوم القيامة 
ْكَراِم )يختل.و   (٢٧)َويَْبقَٰى َوْجهُ َربَِِّك ذُو اْلَجََلِل َواْْلِ

 السماء القوية تنشق تخيلي!!!

 بالميزان،واالنسان سيحاسب ماذا فعل 

 وما هو عمله هل بقى على توازنه أم أخل به؟؟؟

 ( ٢(َوأَِذنَتأ ِلَربَِِّها َوُحقَّتأ )١)إِذَا السََّماُء انَشقَّتأ )وفي سورة االنشقاق 

  حق لها ان تنشق،فال نحتاج لها ،فال أقول كيف ولماذا؟ أي

 أعمالك ظهر كلعمالك غير ظاهرة كامال،اما يوم القيامة هللا الظاهر سيأنيا بالدو

 ة وجوهناوتظهر حقيقعلي وجوهنا،صباحا وال يوجد أي مكياج  نستيقظ كما لما ،
 ( ٨)َوإِنَّا لََجاِعلُوَن َما َعلَْيَها َصِعيدًا ُجُرًزا ).وكما جاء في سورة الكهف 

فيوم القيامة تصبح األرض جرداء ال شيء عليها،فال احد يستطيع االختفاء تحت 
 فال جبال ،او بحار،وكله ليبين لنا اال نطغى في الميزان.أي شيء،شجرة مثال 

دَةً َكالِدَِّهاِن ﴿ )   ﴾٣٧فَِإذَا انَشقَِّت السََّماُء فََكانَتأ َورأ

صلب مثل تشقق األرض،يحصل فصل ،فال يقال للماء أو   انشقت يكون لشيء

 .الهواء انشق .ونحن نعتقد انها غاز

،انظري للوصف،انشقاقها ءهاوأجزا  الوردةردة،وكيف هي ولما تنشق تصبح و 

دَةً َكالِدَِّهاِن( بتوازن، فلما أرى الوردة أفكر بتشقق السماء يوم  )فََكانَتأ َورأ

 القيامة!!! وكيف ان الوردة انشقاقها بتوازن فكذلك السماء 

فمن شدة .الدهانوهو  ،كالدهان وكأنها رسمة وعليها صبغووردة حمراء لصفراء

ستنشق وتنصهر وتصير حمراء.تخيلي االنسان الضعيف ويرى حرارة السماء 

انصهار السماء وتتحول للون األحمر األصفر!!! لذلك ال نظلم ونطغى في 

الميزان،وال نتحدى هللا،وال نكون من الظالمين،واشد الظلم بينك وبين هللا وهو 

كل أنك ،لذلبالطعام  باالسرافواكثر الظلم  بين الناس.وبينك   الشرك،والعصيان



بميزان،ومن يطغى بطعامه وشرابه سيطغى بأشياء أخرى ،مثال من يمأل صحنه 

 .وال يأكله ،ثم يرميه بالقمامة 

َملُوا والطعام نحن نأكله ليساعدنا على العبادة  ُسُل ُكلُوا ِمَن الطَّيِِّبَاِت َواعأ )يَا أَيَُّها الرُّ

 ( المؤمنون ٥١َصاِلًحا ۖ)

ونحس به بالدنيا ،فيعطينا هللا األمان منه يوم  وهذا خبر من هللا فنؤمن به
 القيامة،فانا بالدنيا مسئولة وان لم اخف اآلن متى أخاف؟ لما تصبح حقيقة.

وال يجمع هللا امنين وال خوفين علي قلب عبد،من خافه اآلن أمنه غدا .واغلب 
ِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِِّه َجنَّتَاِن  )اآليات بصيغة التهديد،كي ال أخاف يوم القيامة،والن

فنخاف كي ال نطغى،وبالسورة كما ذكرنا رحمة هللا ليس فقط بالنعم وانما (٤٦)
بالتهديد،وال نحتاج الفالم الرعب لنخاف،وانما القرآن أفضل طريق لنا ،فال 

دَِّكٍر )َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللِذِّْكِر فَهَ ).ننتظر ان يأتينا أحد ويخوفنا  (القمر٢٢ْل ِمن مُّ

 ،فالنريد من يأتي فوق راسنا ويخوفنا .

قف،لذلك وان لم اخف من كالم وهناك من يتربي بالقرآن وهناك مع الناس والموا
 .هللا سيأتي باشخاص ويخوفونني ،وكل هذا بقالب الرحمة،هللا

 هو مخيف ولكن الخوف اآلن أفضل ،ال ان نأمن مكر هللا.
١٤/٢/٢٠١٨ 
)َسنَْفُرُغ لَُكْم شقاق السماء،ولها مقدمات مثل ن( تحدثنا عن ا٣٧بقا وفي اآلية )سا

،أي يتوعد هللا الثقالن أن هناك يوم خاص للحساب سيفرغ هللا ﴾٣١أَيُّهَ الثَّقَََلِن ﴿
 لنا،وليس انه غير قادر ،فهو قادر وسريع الحساب،انما 

يَا َمْعَشَر اْلِجِنِّ  )  هللا تعالىهناك يوم سفرغ هللا لنا،.ويذكرلنا أن رحمة بنا،

نِس إِِن اْستََطعْتُْم أَن تَنفُذُوا ِمْن أَْقَطاِر السََّماَواِت َواْْلَْرِض فَانفُذُوا ََل تَنفُذُوَن  َواْْلِ
 ﴾وماذا سيحدث؟ ٣٣﴿ إَِلَّ بُِسْلَطانٍ 

ن نَّاٍر َونَُحاٌس فَََل تَنتَِصَرانِ (  ﴾٣٥﴿ يُْرَسُل َعلَْيُكَما ُشَواٌظ ِمِّ

فكلها مقدمات عن يوم القيامه اننا ال نستطيع الهروب من هذا اليوم ،وكيف يبينه  
 هللا لنا؟

وهللا يمثل لنا انشقاق   ﴾٣٧)فَِإذَا انَشقَِّت السََّماُء فََكانَْت َوْردَةً َكالِدَِّهاِن ﴿في اآلية 
 السماء ،وكيف أنه من النعم

هوال يوم أب هو نعمة،حتى لو عن وناخذها قاعدة عامة أي خبر من هللا عن الغي
هي نعمة وال بد من شكر هللا عليها،ألنه األفضل ان ،أو التهديدات والوعود،القيامة

وهللا يخبرنا لنؤمن بهذا  .اعرف عنها بالتفصيل قبل ان تحدث
الشكر هنا متنوع بالسورة ،فنشكر على   لنشكر هللا،ونرى كيف أن  اليوم،وكذلك

َويَْبقَى َوْجهُ َربَِِّك ذُو  ﴾٢٦﴿  ُكلُّ َمْن َعلَْيَها ) أشياء حتى ال تخطر ببالنا مثال،
ْكَرامِ   ﴾٢٧﴿ اْلَجََلِل َواْْلِ



أَلُهُ َمن فِي )بقى اال هللا،وكذلك نشكره على نعمة الحياة والموت ،وانه ال ي يَسأ

ٍم ُهَو فِي َشأأٍن) ِض ُكلَّ يَوأ َرأ  (٢٩السََّماَواِت َواْلأ

بعد كل آية من النعم، )فَبِأَيِِّ آََلِء َربُِِّكَما تَُكِذِّبَاِن( بالبداية ال تتكرر آية  ونرى أنه
ليبين لنا ان كل هذه أنواع فَبِأَيِِّ آََلِء َربُِِّكَما تَُكِذِّبَاِن ( ) ولكن وبعد ذلك آية آية نجد

من النعم االنسان يغفل عنها،حتى انشقاق السماء يوم القيامة نشكر هللا عليه ألنه 
 .خبر عن الغيب

.واسم هللا الظاهر مثالونحن اختبارنا بالغيب،وهو باطن ال نراه فال اعرف الجنة 

مسائل الغيب الباطنة يظهرها لنا بالتفاصيل بقال هللا وقال المظهر لآليات حتى 

باطن  لذلك الغيب الرسول.يظهره لنا باآليات ويخبرنا عنه،ويصورها لنا،

بمعنى شيء ال اراه ،يمان يكون بالغيبهللا هو الظاهر الباطن،و اإل ،ووظاهر

فاختبارنا .وانما خبر عن هللا،فاصدق ما يقوله هللا،بعيني أو اسمعه أو أمسكه بيدي

يمان هو ما وراء بالغيب،بمعنى لدينا أسباب وما وراء األسباب،واإل

فالن أعطاني شيء ليس مهما،من   األسباب،وااللتفات لألسباب هو شرك مثال

 ولكن المهم من اعطى؟،لذلك بسورة الروم يخبرنا هللا عن االكفار   هو

ومُ  ِض َوهُ  ﴾٢﴿ )ُغِلبَِت الرُّ َرأ ن بَعأِد َغلَبِِهمأ َسيَغأِلبُونَ فِي أَدأنَى اْلأ   ﴾٣﴿ م ِمِّ

 سميت الروم ،ألنوفيتحدث عن غيب قريب ،ويتحقق ليكون يقين لهم ليوم القيامة،

معروفين باألسباب المادية،و هللا ذكر انهم سيغلبون بسبب هذه األسباب الروم 

وعلى  ،يمان.،ولكن المسلم ليس كذلك ال يغتر باألسباب المادية،ألن هللا يعامله باال

ولكن اكثر الناس ال .حسب ايمانه ينجح،سواء األسباب المادية زادت او نقصت

ِكنَّ يعلمون ان وعد هللا سيتحقق والثقة بوعد هللا، ) دَهُ َولَٰ ُ َوعأ ِلُف اَّللَّ ِ ۖ ََّل يُخأ دَ اَّللَّ َوعأ

ثََر النَّاِس ََّل يَعألَُموَن   (وماذا يعلمون؟٦)أَكأ

ِخَرِة ُهمأ َغافِلُوَن )يَعألَُموَن َظاِهًرا ) َن الأَحيَاِة الدُّنأيَا َوُهمأ َعِن اَلأ  (٧ِمِّ

وهي األسباب المادية،ولدينا دنيا وأسباب لكن المؤمن ال ،و ظاهرا من الحياة الدنيا

يرى األسباب وفقط يرى هللا،وهو غيب.لذلك مسألة االيمان مهمة وهي ان المؤمن 

اهر الحياة سترين فقط األسباب،وهي عليه االيمان بالغيب،فإذا فقط عرفت ظ

ستحجبك عن االيمان واليقين،مجرد فقط االلتفات لها ،يجعلني الومها.مثال الدواء 

الطبيب آخذ بها ولكن ال التفت لها..ومجرد االلتفات للسبب يجعل شعوري يذهب 

 لها واتعلق بها،وأتفاعل معها واتوكل وأستيعين بها.

 ونكمل اآلية من سورة الروم 

ِخَرِة ُهمأ َغافِلُوَن )) َن الأَحيَاِة الدُّنأيَا َوُهمأ َعِن اَلأ  ((٧يَعألَُموَن َظاِهًرا ِمِّ

 اوالغفلة فيها تعمد الفعل ألنه،غافلون عن اآلخرة ،بمعنى هم يعرفون عنها و
 اآلخرة؟ ن،وما سبب الغفلة ع ليست تبعا ألهوائهم.

اللهم َل تجعل الدنيا  )بأدق تفاصيلها،األسباب في الحياة الدنيا ومعرفتنا واهتمامنا 



هللا كره لنا قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال،فكلها ولذلك (اكبر همنا
( آل ١٨٥)َوَما اْلَحيَاةُ الدُّنْيَا إَِلَّ َمتَاُع الْغُُروِر )تفاصيل تشغلنا عن اآلخرة.وكذلك 

 عمران
 . كي ال نغفل .فال ندخل بتفاصيل الناس واألحداث.حتى لو كان صغيرا

فالكون كله لن يبقى اال اإلنس ﴾ ٣٩فَيَْوَمئٍِذ َلَّ يُْسأَُل َعن ذَنبِِه إِنٌس َوََل َجانٌّ ﴿)
والجان،وهي اضعف من السماء التي تنشق ،أحيانا نمر بموقف حرج ،ونقول 

 أتمنى لو األرض تنشق وتبلعني!!!
 ويوم القيامة لما نرى ما يحدث للسماء، نتمنى الموت.

وسمي الثقلين اي يا انسان انت على األرض لديك مسئولية أكثر من السماء، 
 لكنك محاسب   فالسماء ستنشق

ومتى ما كانت حياتنا بميزان سنحاسب انفسنا دائما،والتقوى تكون مع 
عدم وجود الميزان والمحاسبة ال يوجد تقوى .فكل شيء بقدر،،كل والميزان،

 سؤولية شيء بمكانه،وهذا يبين ان لدينا م

كبيرة بالحياة وسنحاسب،فال نخل بميزان الحياة الذ ي اعطانا هللا،،فالميزان 
ا َمن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ ﴿مناسب للثقلين، اِضيٍَة ﴿٦)أَمَّ ا َمْن ٧﴾ فَُهَو فِي ِعيَشٍة رَّ ﴾ َوأَمَّ
هُ هَاِويَةٌ ﴿٨َخفَّْت َمَواِزينُهُ ﴿  القارعة﴾٩﴾ فَأُمُّ

ميزاننا عند هللا بأن ال نطغى بالميزان الذي وضعه هللا لذلك يجب ان نثقل  
لدينا القرآن يعلمنا كيف نزن اعمالنا،وفيه كل ولنا.،ونحاسب أنفسنا دائما،

القوانين،فهو منهج حياة.كما الدولة التي بها قوانين تكون راقية،وتقل بها الحوادث 
 واالخطاء.

 ﴾٣٩َوََل َجانٌّ ﴿ )فَيَْوَمئٍِذ َلَّ يُْسأَُل َعن ذَنبِِه إِنسٌ 

فََوَربَِِّك واْلنس والجان بالسورة أي الثقلين.ولو ذهبنا لسورة الحجر : )
ا َكانُوا يَْعَملُوَن ) (٩٢لَنَْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعيَن )  ( ٩٣َعمَّ

ْسئُولُوَن )و)  ( الصافات٢٤َوقِفُوُهْم ۖ إِنَُّهم مَّ

 ما زاد الحساب.سنسأل وسنحاسب،وكلما زادت المسئوليات كل  أي أننا

ٍة َخيًْرا يََرهُ )) ا يََرهُ ) (٧فََمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ ٍة َشرًّ  (الزلزلة٨َمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

 آيات تدل على أننا سنسأل.   و سنسأل عن ادق األشياء.فكل ما سبق

حتى الماء البارد الذي نشربة يعتبر كذلك من النعيم الذي سنسأل عنه تصوري 
،فأن أكون عطشانه واحصل على الماء البارد فهذه نعمة،ألن الماء الحار !!!!

عادي نحصل عليه.فالماء البارد دليل عيش الرفاهية،والرسول صلى هللا عليه 
صلى هللا عليه وسلم وأبوبكر وعمر رضي هللا   عندما انطلقوفي الحديث   وسلم

َّيِِّهاِن اْل نصاريِِّ َوكاَن رجَلً كثيَر النَّخِل عنهما لمنزِل أبي اْلهيثِم بِن الت
والشَّاِء،فأطعمهم من الرطب وسقاهم من الماء البارد فأَكلوا 



والهذي نفسي  : عليه وسلم هللا صلى اَّللهِ  فقال  رسولُ  الماءِ  ذِلك   من وشربوا
ورطٌب طيٌِِّب  باردٌ  ظل   القيامةِ  يوم   عْنهُ  الهذي تسألون   النهعيمِ  هذا من   بيِدهِ 
 (. باردٌ  ماءٌ و
،تصوري ونحن نشتكي ان قل شيء من األشياء العادية لدينا،وتصوري هذا ماء  

  سنسأل عنه.  بارد
 (التكاثر٨)ثُمَّ لَتُْسأَلُنَّ يَْوَمئٍِذ َعِن النَِّعيِم )

 ﴾٣٩)فَيَْوَمئٍِذ َلَّ يُْسأَُل َعن ذَنبِِه إِنٌس َوََل َجانٌّ ﴿
 وهناك نوعين من أنواع السؤال:

سؤال استعالم:شيء ال أعلمه،وأريد االستفسار عنه،وسأستفيد من اإلجابة.مثال -١
 أين المركز،

اما سؤال خاص ال دخل لي به،ولن يزيدني علما وال دينا.أو حتى من هي قريبة 
وأحرجها بالسؤال فتضطر للكذب علي.أو أحيانا  ،مني وال تريد أن تخبرني

ء ،مثال احقق مع زوجي ثم يخبرني تحدث أشياء ان تبد لكم تسؤكم،ثم نستا
 واستاء.فهناك حدود للسؤال:

 بدون الحاح.-١

 ما يزيدني علم وايمان -٢

 .،ال اختبر به الناس،او به الفضول-٣

 

 سؤال توبيخ:وهو أن هللا يعلم فعلنا ويسألنا،مثال ماذا فعلت بهذه النعمة؟-٢
 لماذا فعلت هذا الفعل؟  أو

عذاب، فهو عقاب وتوبيخ. وهو عالم الغيب لذلك من نوقش في الحساب فهو 
والشهادة،فسؤاله ليس استعالم واألصل بالسورة انه ال يحتاج ان يسأل 

،واالسئلة الموجودة   (٣٩)فَيَْوَمئٍِذ َلَّ يُْسأَُل َعن ذَنبِِه إِنٌس َوََل َجانٌّ )البشر
  .يسألنا  باآليات األخرى بمقام التوبيخ.ولكن هنا بمقام بيان نعم هللا بانه ال

فسؤال وهو عالم الغيب وتالشهادة.،ال التوبيخ ،النه عالم بما عملناوالمثبت هو سؤ
وبيخ،ولكن تللهو للبشر،وسؤال يوم القيامة هو االستعالم منفي عن هللا،و
نه بمقام تفضل على العباد،ومن رحمته بعباده انه ال بالرحمان نفى السؤال أل

 فكل شيء معلوم عنده،  يسألهم يوم القيامة عن ذنوبهم 
 .فالمثبت هو سؤال التوبيخ.

 .عالم الغيب والشهادة فهورحمته  وهذا من والمنفي هو سؤال االستعالم،
ِكتَابََك َكفَٰى اْقَرأْ )ونحن ألننا ننسى،أونكذب أو ننكر ما نفعله،لذلك هناك كتاب 

 ( اْلسراء١٤بِنَْفِسَك الْيَْوَم َعلَْيَك َحِسيبًا )
ُ َونَُسوهُ)ْحَصاهُ و)أ   ( المجادلة٦اَّللَّ



وهو غني عن ،لذلك الشهود والكتبه في الدنيا لإلنسان وليس هلل ألن هللا غني عنها
َلَّ يُْسأَُل َعن فَيَْوَمئٍِذ اللوح المحفوظ،ولكن ليعلمنا .وكل هذا من رحمة هللا انه )

 .،لذلك علينا ان نحاسب انفسنا (٣٩ذَنبِِه إِنٌس َوََل َجانٌّ )
:بعد ان ذكر هللا تعالي انه ال يسألهم عما فعلوه  (٤٠)فَبِأَيِِّ آََلِء َربُِِّكَما تَُكِذِّبَاِن)

نه عالم الغيب والشهادة وال يخفى عليه شيء.وهذه نعمة نشكر هللا بالدنيا أل
ا مجرم وينكر ما فعله،من رحمته انه ال يحتاج لسؤاله ،فان كنت عليها،مثال إذ

محسنة هللا يعلم ما فعلته حتى لو نسيته انا،أو المسيء احتمال يكذب ،ولكن هللا 
 الرحمة انه ال يحتاج لسؤال االستعالم ،فال أخاف ان تضيع حقوقي.ويعلمه.

 ذكرنا عن أحداث يوم القيامة :
 انشقاق السماء. -١

يسأل عن ذنوب الناس وهذا من رحمة هللا،وعدله ألنه عالم الغيب وال -٢
 والشهادة.

 أشياء عن النار وأهلها ، ولكن من باب الرحمة: ٣ثم يذكر عن 

 وصف  ﴾٤١﴿يُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن بِِسيَماُهْم فَيُْؤَخذُ بِالنََّواِصي َواْْلَْقدَاِم ﴿-١
 المخالفين هنا بالمجرمين،فهو مناسب للميزان،وليس الكافر،النه طغى بالميزان 

يد حين يز الخاص بالوزن  الميزانوهللا ال يحتاج لسؤالهم،وهم معروفين ،كيف 
يختل ويظهر واضحا كذلك المجرم،فال يسأل عن ذنبه انس ،ف الوزن عن طاقته

 وال جان.

 . ن الجبين ،وأسفل من االقداموعذابهم يؤخذ بالنواصي أي من اعلى م-٢

 ﴾ ٤٣َهـِذِه َجَهنَُّم الَّتِي يَُكِذُِّب بَِها اْلُمْجِرُموَن ﴿)-٣

ذكر اسم جهنم للنار،والمجرم كذب بجهنم ،ومن أمن العقوبة ساء األدب.وما 
َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِِّه )الميزان هو الخوف،لذلك   يجعل االنسان ال يطغى في

 ( ٤٦َجنَّتَاِن )

وهنا ذكر النار رحمة من هللا كي ال نطغى بالميزان،فالمجرم ال يؤمن 
وهو عنده نقص بااليمان عن النار، فكلما زاد  بالنار،وعمله انه كذب بهذه النار،

  .نطغىااليمان عن النار ال 
يبين حال المجرمين مع النار،هناك نار  ﴾٤٤ٍن ﴿)يَُطوفُوَن بَْينََها َوبَْيَن َحِميٍم آ-٣

ورحمة هللا ان يخوف العباد كي ال يطغوا في الميزان،لذلك العقاب رادع ،وحميم
،ونرى كيف يربينا هللا بالتخويف والعقاب،كذلك مع األبناء لما نربيهم يكون هناك 

 عقاب.

٢١/٢/٢٠١٨ 

أَُل  )ونعود لتدبر اآلية َمئٍِذ َّلَّ يُسأ فَبِأَيِِّ آََّلِء َربُِِّكَما  ﴾٣٩﴿ َعن ذَنبِِه إِنٌس َوََّل َجان  فَيَوأ

 ﴾٤٠﴿ تَُكِذِّبَانِ 



سؤال االستعالم،والمثبت هو سؤال التوبيخ   كما ذكرنا سابقا أن المنفي عن هللا هو 

ال يحتاج للمالئكة أوالكتب هي للبشر، ألن هناك  الن هللا عالم بهم،وهللا تعالى 

ألنهم بالدنيا كذلك كانوا   كتب والشهود،ولماذاسينكرون ؟ال سينكر وبوجود  من 

َم تُبألَى السََّرائُِر ))يجادلون،وألن بهذا اليوم )  ( الطارق٩يَوأ

وال يقبل شهود اال من االنسان نفسه،فيختم علي األفواه واأللسنة ،وتتكلم  

 اليد،وأعضاء االنسان ،فحتى الجلود تنطق يوم القيامة،

ُ الَِّذي أَنَطَق ُكلَّ َوقَالُوا ِلُجلُ ) وِدِهمأ ِلَم َشِهدتُّمأ َعلَيأنَا ۖ قَالُوا أَنَطقَنَا اَّللَّ

ءٍ   (فصلت٢١) َشيأ
رافقك بكل خطوة في   انت ال تتكلمين لكن جلدك سجل كل شيء،ألنه

 ،تخيلي بالدنيا لو الجلود تتكلم وتفضحنا لو اخطأنا كم كنا سنخاف!!!  حياتك 
هذا فهو عليم بنا،،مثال بنو إسرائيل او فرعون هللا عالم  وهللا غني ال يحتاج لكل

 بعدم اسالمهم ولكنه اتي لهم بآيات كثيره،كي ال تكون لهم حجة بعد ذلك،،

ِرُموَن بِِسيَماُهمأ   (٤١)  يُعأَرُف الأُمجأ

واليعرفون هلل،ألنه عالم بهم  تظهر على الوجه يعرفون بها،  والسمة عالمة

 وشهيد على أعمالهم،وانما للناس
،وسيظهر كل  فالذنب واضح على وجوههم والكل يعرفهم ألنه يوم تبلى السرائر

 على حقيقته،
الغادر الذي يغدر سيعرف يوم القيامة فسيحمل لواء اسمه لواء الغدر،مع أنه 

ن الذين يطغون في الميزان يعرف عن غدره، فالمخالفي  بالدنيا احتمال ال أحد
جرموا بحق انفسهم بالمعاصي ،والجريمة بالسورة والتي أاسمهم مجرمون النهم 

( َوأَقِيُموا ٨َلَّ تَْطغَْوا فِي اْلِميَزاِن )أ)عاقب عليها هي الطغيان بالميزان،فاهلل ي
  (٩اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َوََل تُْخِسُروا اْلِميَزاَن )

ميزان،ميزان الشرع وقانون هللا،مثال الحقوق والمجرم يطغى في ال
التي يضعونها ،هي بين كل   أماكن وقوف السيارات والخطوطمثال والواجبات،

 مكان سيارتين!!!  سياره واألخرى هي كي ال أطغى ولكنني وأخالف وأقف
 ؟التي تظهر على المجرمين  وما هي هذه العالمات

 آل عمران .(١٠٦ُوُجوهٌ َوتَْسَودُّ ُوُجوهٌ ۚ ))يَْوَم تَبْيَضُّ سواد بالوجه-١
نفسهم أجرموا علي أأي فقط الوجه يسود،أو يبيض،والمجرمون هم الذين 

بالمعاصي والشرك والكفر ،وليس باآلخرة كذلك بالدنيا للمعصية ظلمة بالوجه 
وسواد بالقلب،ولاليمان وللطاعة اشراق بالقلب وبياض بالوجه،وهو على حسب 

 ذنوب ظلمة بالوجه وبالقلب. لاب ابن القيم الداء والدواء يقول من آثار االطاعة،كت

لما قيل عنه كذاب،هناك من قال ال اصدق وقال انه   والنبي صلى هللا عليه وسلم
ال نصدق من يخبرنا عن أحد،مثال   بوجهه انه كاذب،ونتعلم من هذا أن  ال يظهر



ا النبي صلي هللا عليه وسلم كان أنه كاذب ،ونعامل الناس على ما ظهر منهم ،كم
 يعلم بالمنافقين ولكنه عاملهم بما ظهر منهم. 

 وكذلك ظاهرنا وباطننا ،متساويان ،وال نكون كالمنافقين

 وبعد أن يعوف المجرمون بسيماهم

َقأدَاِم ) َخذُ بِالنََّواِصي َواْلأ  (٤١)فَيُؤأ

هم لم وهذا بعد ان يعرفون،النه ليس عدال ان يؤخذون بالنواصي و

بالدنيا بريء حتى ثبت ادانته، ويوم القيامة يوم العدل ألنه  يعرفوا،كالمتهم 

نأخذ أي قرار من دون دليل،فقط من افكاري وخواطري،كي ال   الرحمان لذلك ال

يَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اطغى.فال اسمع لطرف واحد الن شكله مظلوم وال انظر للشكل )أَ 

بُِحوا َعلَٰى َما فَعَلأتُمأ إِن َجاَءُكمأ فَاِسٌق  ًما بَِجَهالٍَة فَتُصأ بِنَبٍَإ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَوأ

 الحجرات (٦نَاِدِميَن )

 فال بد من الدليل القامة العدل 

تي وتشتكي من مدرستها وتغضبين من المدرسه وتشتكين عليها،وانت أابنتك ت  أو

حساسه،يجب ان تذهبي   ابنتك  هنا فقط استمعت لطرف واحد،واحتمال

من رحمة هللا   للمدرسه،وتستمعين للطرف الثاني لذلك اال تطغوا في الميزان،وهذا

وننفذ احكامنا اال بعد   نأخذ بالنواصي واالقدام ،ونحكم على الناس  أنه يعلمنا أال

 ان نعرف الحقيقة ويكون لدينا الدليل،والبينه على من ادعى واليمين على من انكر.

َخذُ بِالنََّواِصي ال في تدبر اآلية )ما نز  فَيُؤأ
 ومن الذي يأخذهم؟

َحاَب النَّاِر إَِّلَّ َمََلئَِكةً ۙ )مالئكة العذاب المكلفة بالكفار ،    (٣١)َوَما َجعَلأنَا أَصأ

   المدثر

وكذلك المالئكة المكلفة بنزع الروح فنري بتدابير الدنيا واآلخرة أن المكلفين فيها 

 بشر ألن ال مشاعر لديهم،فال يتبعون الهوى.  وليسهم المالئكة 

َّبِِع الأَهَوٰى فَيُِضلََّك َعن أننا بالدنيا كي نتقي ال نتبع الهوى    وهذا يعلمنا شيء )َوََّل تَت

(ِ  ص (٢٦َسبِيِل اَّللَّ

 مثال قبل أن أتفوه بأي كلمة، أسأل نفسي ،هل هي ترضي هللا؟

 أم ترضي الناس؟

 وما قصدي منها؟

ا ال نستطيع أن نكون مثل المالئكة ،فهو جبلوا علي الطاعة،وال يعصون هللا وألنن

 أبدا ألن لديهم العقل ،ولكن ال مشاعر.

 لذلك من يتبع الهوى ال يصلح أن يكون بمركز يدبر به األمور. 
 وكيف يأخذونهم؟



َقأدَاِم) َخذُ بِالنََّواِصي َواْلأ  َكاِذبٍَة َخاِطئٍَة )نَاِصيَةٍ النواصي هي مقدمة الرأس، (٤١فَيُؤأ

 العلق  (١٦)

وترسلها للسان.وان طغيت ،عن إشارات الكذب والصدق    وهي المسئولة

فالنواصي هي محل الطغيان،فهؤالء المكذبين المجرمين يأخذونهم مالئكة العذاب 

 من النواصي،واالقدام،

إهانة لهم وخزيا   بالرجل  فيطوون طيا ،بمعنى أن مقدمة الرأس تتساوى

  .بالنار كالعود الذي تكسرينه وتلقينه بالنار  ويلقون
 وكيف النعمة بالقائهم بالنار؟

يل حتى نتقي ما لنا عن الغيب بالصورة والتفص  اخباره  من رحمة هللا

كبر نعمة،وكذلك نعمة للمظلومين،فمن ظلمك ال تقتصين منه أعملوه،وهي رحمة و

القيامة،لذلك يوم عدالة الدنيا،لن يفلت فمن يعتقد أنه فلت من   الن هللا سيقتص لك،

ٌم َعِسيٌر )نعفو عمن ظلمنا الن هناك يوم قيامة َمئٍِذ يَوأ ِلَك يَوأ
( َعلَى الأَكافِِريَن ٩)فَذَٰ

 ( المدثر١٠َغيأُر يَِسيٍر )
 فعاملهم هللا بعدله ، وهذه تسلية للمظلوم.

 

 والحمدهلل رب العالمين
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