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  هلا هظفح خيشلا ىلع عجارت مل ةداملا هذه

 عبارلا سردلا

{ ْ ات   َفْوَقُهمْ  الطَّرْيِ  إَِل  َيَرْواَأَوََل من دالئل الربوبية ومن دالئل  هذه اآلية  ,{َوَيْقبِْضنَ  َصافَّ

قال اهلل  وتكون يف اآلفاق, ربوبية اهلل تكون يف النفس القدرة اإلهلية يف اآلفاق؛ ألن دالئل

 ياتاآلفهذه اآلية من , [35: فصلت] { َأْنُفِسِهمْ  َويِف  اآْلَفاِق  يِف  آَياتِنَا َسنُِرهيِمْ }: تعال

 اهلل أودعها التي, العجيبة الطريمن يتأمل يف حركة يرى الطري لكن قليل  فالكل ,يةاآلفاق

فمن خملوقات اهلل ما يدب , بني السامء واألرض يعيشمن أن  هنَّ مك حتى اخللق هذا تعال

كام , بني السامء واألرض املسخرومنها , كاملالئكة ءيف السام يكونعىل األرض ومنها ما 

ْ أَ }: قال اهلل تعال َرات   الطَّرْيِ  إَِل  َيَرْوا ََل اَمءِ  َجو   يِف  ُمَسخَّ  َذلَِك  يِف  إِنَّ  اهللَُّ إاِلَّ  ُيْمِسُكُهنَّ  َما السَّ

ات  }: ومعنى قوله, [97: النحل] {ُيْؤِمنُونَ  لَِقْوم   آَلَيات   . أي باسطات أجنحتهن: {َصافَّ

وهذا , اجناح   وأرسلن اضن جناح  أي يقبضن األجنحة وربام قب: {َوَيْقبِْضنَ }: وقوله

 الطريأو , عاتامج لقحترساب الطيور وهي أفريى , الطري عاَل يدركها املتأمل يف حركة

يشق به نسيايب الذي هذا اجلسم االويتأمل كيف خلق اهلل تعال له , بمفرده ينتقل يسبح

ء   ُكلَّ  َأْعَطى الَِّذي} :قال اهلل تعال, وهذا من دالئل الربوبية, , الفضاء أجواز  ُثمَّ  َخْلَقهُ  ََشْ

, بية واحلركيةيفلوال أن اهلل تعال أودع هذا الطري هذه الصفات الرتك, [35: طه] {َهَدى

ؤالء املنكرين هلل واملنكرين للمعاد للنرر يف ما هل دعوةويف هذا  ,وإال ملا متكن من البقاء

مْحَنُ  إاِلَّ  ُيْمِسُكُهنَّ  َما}: يف قوله تعال باسمه الرمحن؛عرب اهلل  وقد ,خلق اهلل ألن هذا  {الرَّ

  .من الرمحة العامة التي وسعت كل َشء

 :نيقول العلامء يف الفرق بينهام ذكروقد , لرمحن والرحيم من أسامء اهلل احلسنىوا
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ا: القول األول ا عام  بحيث , أن الرمحن يدل عىل اتصاف اهلل تعال بصفة الرمحة اتصاف 

تِي} :كام قال اهلل تعال ,وبار وفاجر  , من مسلم وكافر, تشمل مجيع املرحومني  َوَرمْحَ

ء   ُكلَّ  َوِسَعْت  ا [631: األعراف] {ََشْ نَا}: وقال أيض  ء   ُكلَّ  َوِسْعَت  َربَّ ة   ََشْ   {َوِعْلام   َرمْحَ

   .[9: غافر]

 بِامْلُْؤِمننِيَ  َوَكانَ }: اخلاصة باملؤمنني كام قال اهلل تعاليدل عىل اتصاف اهلل بالرمحة  يموالرح

 .[35: األحزاب] {َرِحيام  

ا ذاتي ا أن الرمحن: القول الثاين  .يدل عىل اتصاف اهلل بالرمحة اتصاف 

ا فعلي ا   .والرحيم يدل عىل اتصاف اهلل بالرمحة اتصاف 

 .يف الفرق بني الرمحن والرحيم مع اشرتاكهام يف الداللة عىل صفة الرمحةوهذا مما قيل 

ُه }: قوله ء   بُِكل  إِنَّ , وبرص الرؤية برص العلمووصف اهلل تعال بالبرص يشمل  ,{َبِصرير  ََشْ

النملة السوداء عىل  يرى, فاهلل تعال بصري بمعنى أنه يرى كل َشء وال ختفى عليه خافية

ببواطن  العليمكام أنه سبحانه وتعال بصري بمعنى , الصامء يف الليلة الرلامءالصخرة 

 .عن علم وُبرص وُخرب وحكمة, خلقة وتكوينه هلذا الطري ولغريه من املخلوقاتف, األمور

نْ }: قوله ُكمْ  َلُكمْ  ُجنْدر  ُهوَ  الَِّذي َهَذا َأمَّ مْحَنِ  ُدونِ  ِمنْ  َينرُْصُ   ,{ُغُرور   يِف  إاِلَّ  اْلَكافُِرونَ  إِنِ  الرَّ

يستحث  نهوأسلوب االستفهام أسلوب مؤثر؛ أل, باالستفهام ةمصدرهذه اآليات 

, فيحفزه ذلك عىل التفكري, األذهان ويضع اإلنسان يف حال مواجهة ليجيب عىل السؤال

 وحيول املشاهد املألوفة التي يراها ليل, مود والتقليدوعىل أن ينفض عن نفسه غبار اجل

ا إل مشاهد حية مؤثرة, وصباح مساء ,هنار  . دون أن حتدث فيه أثر 

ْن }: قوله ُكمْ  َلُكمْ  ُجنْدر  ُهوَ  الَِّذي َهَذاَأمَّ مْحَنِ  ُدونِ  ِمنْ  َينرُْصُ أي جند  يمكن أن حيشده   ,{الرَّ

ْ }: قال اهلل تعال !؟ويستنرص به , ابن آدم يف مواجهة الرب سبحانه وتعال  َوِلي  َلهُ  َيُكنْ  َوََل
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ل   ِمنَ  هُ  الذُّ ْ ا َوَكرب  وال يستعز , فاهلل تعال ال يستكثر بعباده من قلة, [666: رساءاإل] {َتْكبرِي 

ا , هبم من ذلة  مهام عُرم وكُثر عدة وعتاد 
ا هلم ال فأي جند  اهلل عز عىل يمكن أن يكون نصري 

 .وهذا استفهام إنكاري ويراد به التبكيت والتوبيخ, وجل؟

, حقيقة األمر أن الكافر يعيش نفسية املغرور ههذ, {ُغُرور   يِف  إاِلَّ  اْلَكافُِرونَ إِِن }: قوله

ُكمْ }: والذي يغره هو الشيطان قال اهلل تعال قال اهلل , [63: احلديد] {اْلَغُرورُ  بِاهللَِّ َوَغرَّ

ْيَطانُ  َقاَل وَ }: تعال ق   َوْعَد  َوَعَدُكمْ  اهللََّ إِنَّ  اأْلَْمرُ  ُقِضَ  مَلَّا الشَّ  َوَما َفَأْخَلْفُتُكمْ  َوَوَعْدُتُكمْ  احْلَ

 {َأْنُفَسُكمْ  َوُلوُموا َتُلوُمويِن  َفاَل  ِل  َفاْسَتَجْبُتمْ  َدَعْوُتُكمْ  َأنْ  إاِلَّ  ُسْلَطان   ِمنْ  َعَلْيُكمْ  ِلَ  َكانَ 

ا خبيثة , [22: إبراهيم] فالشيطان يسول ويزين ويغري وخيدع ويغر؛ فإذا وافق نفس 

ا مؤمنة ردت ذلك وأنكرت ,له تكنفس الكافر استجاب  .هوإذا وافق نفس 

 .ليسوا إال يف غرور :أي ,{ُغُرور   يِف  إاِلَّ  اْلَكافُِرونَ إِِن } :وقوله

ْن }: قوله وا َبْل  ِرْزَقهُ  َأْمَسَك  إِنْ  َيْرُزُقُكمْ  الَِّذي َهَذاَأمَّ قضية الرزق , {َوُنُفور   ُعُتو   يِف  جَلُّ

ا وأبدا؛ إذ أن طلب الرزق قد جبل عليه العباد فكل حي يعيشوهنا د هلل فا, يطلب رزقهوم 

فمن أين لكم الَرزق لو قطع اهلل , تعال يذكرهم بأخص خصائص معيشتهم وهو الَرزق

ومنع در الرضع, فمن أين تأكلون , ت األرضفمنع قطر السامء ومنع نب ؛كم رزقهعن

, واجلواب عن هذا السؤال كالذي قبله. أي منع وحجب, {َأْمَسَك }: وترشبون؟ وقوله

فهذه مسائل الربوبية التي , وال أحد يرزقهم من دون اهلل, فال أحد ينرصهم من دون اهلل

واَبْل }, اال يملكون إنكارهويقر هبا مجيع بني آدم  أي أمعنوا : وجلوا, {َوُنُفور   ُعُتو   يِف  جَلُّ

 .البعد عن احلق: والنفور. الكرب والعناد: والعتو. ومتادوا

هبذه املشاعر التي  مسكون وأن الكافر, ترسم لنا نفسية الكافروختام هذه اآلية والتي قبلها 

 ,بينام نفس املؤمن نفسر مطمئنة, فهو يف غرور وعتو ونفور, حتول بينه وبني قبول احلق
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ا وفرحت به, قابلة للحق , منقادة وهلذا قال النبي صىل اهلل , وإذا وجدت احلق عدته ظفر 

, َبَطرُ  اْلكرِْبُ ): وسلمعليه  ق  الكرب الذي حيجب صاحبه عن اخلري له ف, 53(النَّاسِ  َوَغْمطُ  احْلَ

 :صورتان

ومع  ,يعلم أن هذا هو احلق ,جحده, أي (بطر احلق)هي و :صورة خارجية: إحدامها 

 .ذلك يشيح بوجه

 أن يستخف بالناس ويرى أنه أي احتقارهم ,(ازدراء اخللق) هيو: ةصورة داخلي:  الثانية

التي تلون , من أن حيذر من هذه األوصاف وهذه السامتفعىل املؤ, منهم فوقهم وخري  

 اهللََّ إِنَّ ): ال النبي صىل اهلل عليه وسلمقنفس الكافر فال يتشبه بأخالق الكافرين؛ وهلذا 

اظ   َجْعَرِري   ُكلَّ  ُيْبِغُض  اب   َجوَّ ْيلِ  ِجيَفة   بِاأْلَْسَواِق  َسخَّ ار   بِاللَّ ْنَيا بَِأْمرِ  َعاَِل   بِالنََّهارِ  مِحَ  الدُّ

 إَِل  ُأْنِزَل  َما َسِمُعوا َوإَِذا}: يكون من الذين قال اهلل تعال فيهم بل,  53(اآْلِخَرةِ  بَِأْمرِ  َجاِهل  

ُسولِ  ْمعِ  ِمنَ  َتِفيُض  َأْعُينَُهمْ  َتَرى الرَّ َّا الدَّ ق   ِمنَ  َعَرُفوا مِم ا ممن قال , [35: املائدة] {احْلَ وأيض 

ْلنَا َوَلَقْد }: تعال فيهماهلل  مُ  َوصَّ ُهمْ  اْلَقْوَل  هَلُ ُرونَ  َلَعلَّ  ِمنْ  اْلكَِتاَب  آَتْينَاُهمُ  الَِّذينَ ( 36) َيَتَذكَّ

هُ  بِهِ  آَمنَّا َقاُلوا َعَلْيِهمْ  ُيْتىَل  َوإَِذا( 32) ُيْؤِمنُونَ  بِهِ  ُهمْ  َقْبلِهِ  قُّ  إِنَّ نَا ِمنْ  احْلَ ا َرب   ْبلِهِ قَ  ِمنْ  ُكنَّا إِنَّ

للحق  عىل اخلضوععود اإلنسان نفسه فيجب أن ي, [35 - 36: القصص] {ُمْسلِِمنيَ 

 .انفس   به رأسك وخضعت وطبت تطأطأ إذا بدا لك احلق بدليلهف, واالنقياد له

نْ  َأْهَدى َوْجِههِ  َعىَل  ُمكِبًّا َيْمِش َأَفَمْن }: قوله اط   َعىَل  اَسِويًّ  َيْمِش  َأمَّ  انهات ,{ُمْسَتِقيم   ِِصَ

 .صورتان متقابلتان

 .وجهه إل األرضأن أي , عىل وجههبر إنسان مك: الصورة األول

ا عىل ِصاط مستقيم :الصورة الثانية  .إنسان منتصب القامة يمش سويًّ

                                                           
  
 (.19) -أخرجه مسلم 
  
 (. 3 7) -"الضعيفة السلسلة" األلبانيوضعفه  ,(27) -أخرجه ابن حبان في صحيحه 
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يمش عىل غري طفق و, ص قد وضع وجهه إل األرضفحال الكافر التائه الضائع كشخ

 .هدى وحييد يمنة ويرسة

هكذا حال , واثقة افهو يسري بخط  , املستقيمأما حال املؤمن فهو منتصب القامة يرى دربه 

 اْهبُِطوا }: بوين قالاألهبط اهلل تعال أفحني فاملؤمن عىل نور  من اهلل تعال , ؤمن والكافرامل

ا ِمنَْها ا مَجِيع  ى ِمن ي َيْأتَِينَُّكمْ  َفإِمَّ َزُنونَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوفر  َفاَل  ُهَدايَ  َتبِعَ  َفَمنْ  ُهد  ( 53) حَيْ

ُبوا َكَفُروا َوالَِّذينَ  , [57 ,53: البقرة] {َخالُِدونَ  فِيَها ُهمْ  النَّارِ  َأْصَحاُب  ُأوَلئَِك  بِآَياتِنَا َوَكذَّ

َبعَ  َفَمنِ }: وقال  َلهُ  َفإِنَّ  ِذْكِري َعنْ  َرَض َأعْ  َوَمنْ ( 625) َيْشَقى َواَل  َيِضلُّ  َفاَل  ُهَدايَ  اتَّ

ا َمِعيَشة   هُ  َضنْك  , نور  من اهلل عىل فاملؤمن, [623 ,625: طه] {َأْعَمى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َوَنْحرُشُ

 َلهُ  اَوَجَعْلنَ  َفَأْحَيْينَاهُ  َمْيت ا َكانَ  َأَوَمنْ } :فهو يستضئ به كام قال اهلل تعالمن نور النبوة  اقتبسه

ا  يِف  َمَثُلهُ َكَمْن } ,فمعه مشعل يستضئ به لنفسه ويضئ لغريه, {النَّاسِ  يِف  بِهِ  َيْمِش  ُنور 

  .سواء   وليسالرلامت دياجري  أي يتخبط يف, [622: األنعام] {ِمنَْها بَِخاِرج   َلْيَس  الرُُّلاَمِت 

يف القرآن رضب  كثرحسية؛ فلهذا  األمور املعنوية بأمثلة بوفائدة رضب األمثال أهنا تقر

َب } :األمثال , [699: األعراف] { َمَثال   َساءَ }: وقوله, [23: إبراهيم] { َمَثال   اهللَُّ رَضَ

ا اأْلَْمَثاُل  َوتِْلَك } هُبَ فمن حسن  ,[35: العنكبوت] {اْلَعاملُِونَ  إاِلَّ  َيْعِقُلَها َوَما لِلنَّاسِ  َنرْضِ

 .مثالالتعليم رضب األ

 النَّارِ  يِف  ُيْسَحُبونَ  َيْومَ } :قوله [22: امللك] {َوْجِههِ  َعىَل  ُمكِبًّا َيْمِش  َأَفَمنْ }: ويف معنى قوله

 اهللَِّ, َنبِيَّ  َيا: َقاَل  َرُجال  َأنَّ ): ويف احلديث, [33: القمر] {َسَقرَ  َمسَّ  ُذوُقوا ُوُجوِهِهمْ  َعىَل 

ْجَلنْيِ  َعىَل  َأْمَشاهُ  الَِّذي َأَلْيَس »: َقاَل  َوْجِهِه؟ َعىَل  الَكافِرُ  حُيْرَشُ  َكْيَف  ْنَيا يِف  الر  ا الدُّ  َعىَل  َقاِدر 

ةِ  َبىَل : َقَتاَدةُ  َقاَل  «الِقَياَمةِ  َيْومَ  َوْجِههِ  َعىَل  ُيْمِشَيهُ  َأنْ  نَا َوِعزَّ فهذا حاهلم يوم القيامة . 51(َرب 

                                                           
  
 .عليه متفق, ( 703) -ومسلم, ( 7  ) -البخاري أخرجه 
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بينام , فإذا هبم يمشون عىل وجوههم, فيتحول هذا املثل املرضوب إل حقيقة يوم القيامة

ا عىل ِصاط مستقيم  .يمش املؤمن سوي 

أي أن اهلل تعال هو الذي أوجدكم من العدم عىل غري مثال , {َأْنَشَأُكمْ  يالَّذِ  ُهوَ  ُقْل }: قوله

اَم }: قال اهلل تعال, سابق ء   َقْوُلنَا إنَّ   . [35: النحل] {َفَيُكونُ  ُكنْ  َلهُ  َنُقوَل  َأنْ  َأَرْدَناهُ  إَِذا لَِشْ

ْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعَل }:قوله ا ما برد, {َتْشُكُرونَ  َما َقلِيال   ْفئَِدةَ َواأْلَ  َواأْلَْبَصارَ  السَّ يف القرآن  كثري 

ألهنا أنفع أعضاء اإلنسان  ؛(واألفئدة -والبرص -السمع) , ذكر هذه الثالثةالعريم 

ثم هيبط إل الفؤاد فيكيفه , فاإلنسان يتلقى العلم عن طريق السمع والبرص, وحواسه

َهاتُِكمْ  ُبُطونِ  ِمنْ  َأْخَرَجُكمْ  َواهللَُّ }: قول اهلل تعال كام يف, علمويكون منه ال  َتْعَلُمونَ  اَل  ُأمَّ

ْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعَل  َشْيئ ا  ُثمَّ }: وقال[93: النحل] {َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ  َواأْلَْفئَِدةَ  َواأْلَْبَصارَ  السَّ

اهُ  ْمعَ  ُكمُ لَ  َوَجَعَل  ُروِحهِ  ِمنْ  فِيهِ  َوَنَفَخ  َسوَّ  {َتْشُكُرونَ  َما َقلِيال   َواأْلَْفئَِدةَ  َواأْلَْبَصارَ  السَّ

إذا هبذا العلم  ,وحاز أعىل األلقاب, فبعد أن كون هذه العلوم واملعارف,  [7: السجدة]

ا هرم   ايضمحل ويتالشى ويتفكك ويعود شيخ   رتاكمامل , ترهر عليه آثار اخلرف اكبري 

 َما َقلِيال  }, وهذا هو أرذل العمر. !سن اجلوابحيفال  ,؟ما اسمك: حتى يقال له

ولو تأمل اإلنسان يف حاله لوجد أنه ال  !أي ما أقل شكركم, [25: امللك] {َتْشُكُرونَ 

وماذا مرة واحدة يف نعمة السمع فهل تفكر اإلنسان , يؤدي حق اهلل بشكره عىل هذه النعم

ال وعامة الناس  .كنت ترى األشخاص لوو الكنت يف هذه الدنيا مغيب   ؟لو َل تكن تسمع

, ةوالوسطى والداخلي, كيف هيأ اهلل تعال األذن اخلارجيةو, صيل هذه النعمةاتف ونايدرك

فهذه نعمة جيب عىل اإلنسان أن , !وحتليلها نقل األصواتتتول ل, والعصب البرصي

وكالم رسوله صىل اهلل عليه , ل كالم اهلل تعالإوحتقيق شكرها بأن يصغي , حيقق شكرها
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وحيجب سمعه عن , يبونحو ذلك من الكالم الط واملوعرة احلسنة والعلم النافع, وسلم

  .من اللغو وغري ذلكاخلنا والفجور والفسق واملعازف والغيبة والنميمة 

رسح اإلنسان فيها التي يُ , بلورة التي يف حمجر العنيالهذه  !نعمة البرص وكذلك احلال يف

ماذا لو سلب اإلنسان نعمة  !الطرف فريى األلوان واألشكال واألحوال ويتمتع بالنرر

خرها يف طاعة اهلل تعال ويؤدي اإلنسان شكر هذه النعمة؛ بأن يس األعمى؟ النرر كام

وينتفع , يتلوه بعينهفيف كتاب اهلل تعال  النررو ,يف ملكوت السموات واألرض بالنرر

, ما حرم اهلل عن النرر إلهذه العني  جبوحي, لوصول إل مرايض اهلل تعاللهبذه العني 

 .املشاهد املحرمةو

 :فله فائدتان, ونعمة الفؤاد الذي جعله اهلل بني أضالعك

 . ميةفائدة عل: األول

 . فائدة عضوية: الثانية

َسدِ  يِف  َوإِنَّ َأاَل ): فالقب هو رسة البدن كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلم  َذاإِ  ُمْضَغة   اجْلَ

َسُد  َصَلَح  َصَلَحْت  ُه, اجْلَ َسُد  َفَسَد  َفَسَدْت  َوإَِذا ُكلُّ ُه, اجْلَ يشمل وهذا , 59(اْلَقْلُب  َوِهيَ  َأاَل  ُكلُّ

وإذا اعتل اعتل , القلب يموت صاحبه يتعطل امفحين, والناحية العضوية ميةالناحية العل

صُلح حال , ستنار بنور اهلل تعالااملعنوي إذا صلح واهتدى و وكذلك القلب, البدن

ويف قوله  ,وإذا استهوته الشبهات والشهوات والغفالت ضل صاحبه, اإلنسان واستقام

وأن يكون اإلنسان من , إملاحة إل أمهية الشكر ,[25: امللك] {َتْشُكُرونَ  َما َقلِيال  }: تعال

ُكورُ  ِعَباِديَ  ِمنْ  َوَقلِيلر }: الشاكرين يقول اهلل تعال هُ }: وقال تعال, [65: سبأ] {الشَّ  َكانَ  إِنَّ

ا ا َعْبد   افالصابر يصرب اضطرار  , فام أكثر الصابرين وأقل الشاكرين, [5: اإلرساء] {َشُكور 
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, يلح عىل اهلل تعال يف الدعاء, فتجد اإلنسان , ُأجر عىل ذلك ,فإن اقرتن به احتساب, 

 الذي الشاكر فأين. إليه من قبل حتى إذا ما حقق اهلل تعال له مطلوبه نيس ما كان يدعو

 :الشاعر قال َشء كل يف حق   عليه هلل أن يرى

   53املحجبايدي ولساين والضمري *** ني ثالثة النعامء م أفادتكم

فيشكر اإلنسان ربه بجوارحه , باليد واللسان والقلب, هكذا يكون شكر اهلل تعال

ا}: قال اهلل تعال, ويلهج بشكر املنعم بلسانه, فيسخرها يف طاعته َك  بِنِْعَمةِ  َوَأمَّ  َرب 

ْث  فعىل املسلم أن يعود نفسه عىل  .مة اهلل تعالبنع قلبه يغتبطو, [66: الضحى] {َفَحد 

هُ  َبَلغَ  إَِذا َحتَّى}: الشكر؛ وهلذا قال اهلل تعال  َأنْ  َأْوِزْعنِي َرب   َقاَل  َسنَة   َأْرَبِعنيَ  َوَبَلغَ  َأُشدَّ

ا َأْعَمَل  َوَأنْ  َوالَِديَّ  َوَعىَل  َعَلَّ  َأْنَعْمَت  الَّتِي نِْعَمَتَك  َأْشُكرَ  تِي يِف  ِل  َوَأْصلِْح  َضاهُ َترْ  َصاحِل  يَّ  ُذر 

وليتأمل اإلنسان سورة النحل فلقد , [63: األحقاف] {امْلُْسلِِمنيَ  ِمنَ  َوإيِن   إَِلْيَك  ُتْبُت  إيِن  

فينبغي , (النعم بسورة)حتى أهنا تسمى , معمن أنواع الن ا الكثريعدد اهلل تعال فيه

ا يسميه ديوان النعم يعدد فيه   َوإِنْ }: قال اهلل تعال, عليه نعم اهلللإلنسان أن يفتتح ديوان 

وا ُصوَها اَل  اهللَِّ نِْعَمةَ  َتُعدُّ فعدد نعم , فالعد ممكن أما اإلحصاء فممتنع, [63: النحل] {حُتْ

  .فضله ورمحتهتفرح باهلل ما استطعت حتى 

بة والقلق؛ ألن اإلنسان إذا آيذهب عن اإلنسان الشعور بالكأن نعم شكر الفوائد من 

وقد , ما ينقصه من لعاعة الدنيا ضاق صدرهإذا ذكر و انرشح صدرهأبرص نعم اهلل عليه 

 ُهوَ  َمنْ  إَِل  َتنُْرُروا َواَل  ِمنُْكْم, َأْسَفَل  َمنْ  إَِل اْنُرُروا ): صىل اهلل عليه وسلمقال النبي 

 افلو أن إنسان  ,  57(َعَلْيُكمْ   ُمَعاِوَيةَ  َأُبو َقاَل  - اهللِ نِْعَمةَ  َتْزَدُروا اَل  َأنْ  َأْجَدرُ  َفُهوَ  َفْوَقُكْم,

نقبض خاطره ؛ الاألثرياء واملرتفني وأصحاب املراكب والقصورحال جعل ينرر إل 
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 (.777: المتوفى  77): لمولودا الشافعي الشيباني محمد اهلل عبد أبي لإلماممن األلفية  
 1
 (.  71) -مسلم أخرجه 
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وأقر عينه  هاكيف أن اهلل تعال قد عافلكن لينرر , هؤالء متع بام ُمتِع بهأَل ال : وقال

من  هشعر أن اهلل اصطفاينعمة اإلسالم فحينام أعرم ذلك و , وجة والذرية والصحةبالز

فكيف بنعمة , فتلك نعمة ال تعدهلا نعمة, كون من املسلمنييبني مليارات البرش ل

 !؟وسائر النعم ,والعلم والقرآن, اإليامن؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


