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الدرس الرابع
{ َأ َو ََل ْ َي َر ْوا إِ َل ال َّط ْ ِري َف ْو َق ُه ْم َصا َّفات َو َي ْقبِ ْض َن} ,هذه اآلية من دالئل الربوبية ومن دالئل
القدرة اإلهلية يف اآلفاق؛ ألن دالئل ربوبية اهلل تكون يف النفس ,وتكون يف اآلفاق قال اهلل
تعالَ { :سن ُِرهيِ ْم آ َياتِنَا ِيف ْاآل َف ِ
اق َو ِيف َأ ْن ُف ِس ِه ْم } [فصلت ,]35 :فهذه اآلية من اآليات
اآلفاقية ,فالكل يرى الطري لكن قليل من يتأمل يف حركة الطري العجيبة ,التي أودعها اهلل
تعال هذا اخللق حتى مكنَّه من أن يعيش بني السامء واألرض ,فمن خملوقات اهلل ما يدب
عىل األرض ومنها ما يكون يف السامء كاملالئكة ,ومنها املسخر بني السامء واألرض ,كام
الس َام ِء َما ُي ْم ِسك ُُه َّن إِ َّال اهللَُّ إِ َّن ِيف َذلِ َ
ك
قال اهلل تعالَ { :أ ََل ْ َي َر ْوا إِ َل ال َّط ْ ِري ُم َسخَّ َرات ِيف َجو َّ
ُون} [النحل ,]97 :ومعنى قولهَ { :صا َّفات} :أي باسطات أجنحتهن.
َآل َيات لِ َق ْوم ُي ْؤ ِمن َ
وقولهَ { :و َي ْقبِ ْض َن} :أي يقبضن األجنحة وربام قبضن جناحا وأرسلن جناحا ,وهذا
حركة يدركها املتأمل يف عاَل الطري ,فريى أرساب الطيور وهي حتلق مجاعات ,أو الطري
يسبح بمفرده ينتقل ,ويتأمل كيف خلق اهلل تعال له هذا اجلسم االنسيايب الذي يشق به
ِ َ
َشء َخ ْل َق ُه ُث َّم
أجواز الفضاء , ,وهذا من دالئل الربوبية ,قال اهلل تعال{ :ا َّلذي أ ْع َطى ك َُّل َ ْ
َهدَ ى} [طه ,]35 :فلوال أن اهلل تعال أودع هذا الطري هذه الصفات الرتكيبية واحلركية,
وإال ملا متكن من البقاء ,ويف هذا دعوة هلؤالء املنكرين هلل واملنكرين للمعاد للنرر يف ما
ِ
مح ُن} ألن هذا
الر ْ َ
خلق اهلل ,وقد عرب اهلل تعال باسمه الرمحن؛ يف قولهَ { :ما ُي ْمسك ُُه َّن إِ َّال َّ
من الرمحة العامة التي وسعت كل َشء.
والرمحن والرحيم من أسامء اهلل احلسنى ,وقد ذكر العلامء يف الفرق بينهام قولني:

1
هذه املادة مل تراجع عىل الشيخ حفظه ا هل



لفضيلة الشيخ أ.د .أمحد القايض

التفسري العقدي جلزء تبارك (سورة امللك)

القول األول :أن الرمحن يدل عىل اتصاف اهلل تعال بصفة الرمحة اتصافا عاما ,بحيث
محتِي
تشمل مجيع املرحومني ,من مسلم وكافر ,وبار وفاجر ,كام قال اهلل تعالَ { :و َر ْ َ
محة َو ِع ْلام}
َشء} [األعراف ]631 :وقال أيضاَ { :ر َّبنَا َو ِس ْع َ
َو ِس َع ْ
َشء َر ْ َ
ت ك َُّل َ ْ
ت ك َُّل َ ْ
[غافر.]9 :
ني
والرحيم يدل عىل اتصاف اهلل بالرمحة اخلاصة باملؤمنني كام قال اهلل تعالَ { :وك َ
َان بِا ُْمل ْؤ ِمن ِ َ
َر ِحيام} [األحزاب.]35 :
القول الثاين :أن الرمحن يدل عىل اتصاف اهلل بالرمحة اتصافا ذاتيا.
والرحيم يدل عىل اتصاف اهلل بالرمحة اتصافا فعليا.
وهذا مما قيل يف الفرق بني الرمحن والرحيم مع اشرتاكهام يف الداللة عىل صفة الرمحة.
َشء َب ِص رري} ,ووصف اهلل تعال بالبرص يشمل برص العلم وبرص الرؤية,
قوله{ :إِ َّن ُه بِكُل َ ْ
فاهلل تعال بصري بمعنى أنه يرى كل َشء وال ختفى عليه خافية ,يرى النملة السوداء عىل
الصخرة الصامء يف الليلة الرلامء ,كام أنه سبحانه وتعال بصري بمعنى العليم ببواطن
وخرب وحكمة.
األمور ,فخلقة وتكوينه هلذا الطري ولغريه من املخلوقات ,عن علم و ُبرص ُ
قولهَ { :أ َّم ْن َه َذا ا َّل ِذي ُه َو ُجنْدر َلك ُْم َين ُْرصك ُْم ِم ْن ُد ِ
ون إِ َّال ِيف ُغ ُرور},
مح ِن إِ ِن ا ْلكَافِ ُر َ
الر ْ َ
ون َّ
ُ
هذه اآليات مصدرة باالستفهام ,وأسلوب االستفهام أسلوب مؤثر؛ ألنه يستحث
األذهان ويضع اإلنسان يف حال مواجهة ليجيب عىل السؤال ,فيحفزه ذلك عىل التفكري,
وعىل أن ينفض عن نفسه غبار اجلمود والتقليد ,وحيول املشاهد املألوفة التي يراها ليل
هنار ,وصباح مساء ,دون أن حتدث فيه أثرا إل مشاهد حية مؤثرة.
قولهَ { :أ َّم ْن َه َذا ا َّل ِذي ُه َو ُجنْدر َلك ُْم َين ُْرصك ُْم ِم ْن ُد ِ
مح ِن} ,أي جند يمكن أن حيشده
الر ْ َ
ون َّ
ُ
ابن آدم يف مواجهة الرب سبحانه وتعال ,ويستنرص به ؟! قال اهلل تعالَ { :و ََل ْ َيك ُْن َل ُه َو ِ يل
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ِم َن ُّ
َرب ُه َت ْكبِريا} [اإلرساء ,]666 :فاهلل تعال ال يستكثر بعباده من قلة ,وال يستعز
الذل َوك ْ
هبم من ذلة ,فأي جند مهام ع ُرم وك ُثر عدة وعتادا ال يمكن أن يكون نصريا هلم عىل اهلل عز
وجل؟ ,وهذا استفهام إنكاري ويراد به التبكيت والتوبيخ.
ون إِ َّال ِيف ُغ ُرور} ,هذه حقيقة األمر أن الكافر يعيش نفسية املغرور,
قوله{ :إِ ِن ا ْلكَافِ ُر َ
ور} [احلديد ,]63 :قال اهلل
والذي يغره هو الشيطان قال اهلل تعالَ { :و َغ َّرك ُْم بِاهللَِّ ا ْلغ َُر ُ
ان ََّملا ُق ِ
ض ْاألَ ْم ُر إِ َّن اهللََّ َو َعدَ ك ُْم َو ْعدَ َْ
تعالَ { :و َق َال َّ
احلق َو َو َعدْ ُتك ُْم َف َأ ْخ َل ْف ُتك ُْم َو َما
الش ْي َط ُ
َ
ِ
وم ِ
وموا َأ ْن ُف َسك ُْم}
ك َ
وين َو ُل ُ
است ََج ْبت ُْم ِل َف َال َت ُل ُ
َان ِ َل َع َل ْيك ُْم م ْن ُس ْل َطان إِ َّال َأ ْن َد َع ْو ُتك ُْم َف ْ
[إبراهيم ,]22 :فالشيطان يسول ويزين ويغري وخيدع ويغر؛ فإذا وافق نفسا خبيثة
كنفس الكافر استجابت له ,وإذا وافق نفسا مؤمنة ردت ذلك وأنكرته.
ون إِ َّال ِيف ُغ ُرور} ,أي :ليسوا إال يف غرور.
وقوله{ :إِ ِن ا ْلكَافِ ُر َ
قولهَ { :أ َّم ْن َه َذا ا َّل ِذي َي ْرزُ ُقك ُْم إِ ْن َأ ْم َس َ
ك ِر ْز َق ُه َب ْل َُّجلوا ِيف ُعتُو َو ُن ُفور} ,قضية الرزق
يعيشوهنا دوما وأبدا؛ إذ أن طلب الرزق قد جبل عليه العباد فكل حي يطلب رزقه ,فاهلل
الرزق لو قطع اهلل
الرزق ,فمن أين لكم َ
تعال يذكرهم بأخص خصائص معيشتهم وهو َ
عنكم رزقه؛ فمنع قطر السامء ومنع نبت األرض ,ومنع در الرضع ,فمن أين تأكلون
وترشبون؟ وقولهَ { :أ ْم َس َ
ك} ,أي منع وحجب .واجلواب عن هذا السؤال كالذي قبله,
فال أحد ينرصهم من دون اهلل ,وال أحد يرزقهم من دون اهلل ,فهذه مسائل الربوبية التي
يقر هبا مجيع بني آدم وال يملكون إنكارهاَ { ,ب ْل َُّجلوا ِيف ُعتُو َو ُن ُفور} ,وجلوا :أي أمعنوا
ومتادوا .والعتو :الكرب والعناد .والنفور :البعد عن احلق.
وختام هذه اآلية والتي قبلها ترسم لنا نفسية الكافر ,وأن الكافر مسكون هبذه املشاعر التي
نفس مطمئنة,
حتول بينه وبني قبول احلق ,فهو يف غرور وعتو ونفور ,بينام نفس املؤمن ر
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منقادة ,قابلة للحق ,وإذا وجدت احلق عدته ظفرا وفرحت به ,وهلذا قال النبي صىل اهلل
ِ
احلقَ ,و َغ ْم ُط الن ِ
رب َب َط ُر َْ
َّاس)  ,فالكرب الذي حيجب صاحبه عن اخلري له
عليه وسلم( :ا ْلك ُْ
53

صورتان:
إحدامها :صورة خارجية :وهي (بطر احلق) ,أي جحده ,يعلم أن هذا هو احلق ,ومع
ذلك يشيح بوجه.
الثانية  :صورة داخلية :وهي (ازدراء اخللق) ,أي احتقارهم أن يستخف بالناس ويرى أنه
فوقهم وخري منهم ,فعىل املؤمن أن حيذر من هذه األوصاف وهذه السامت ,التي تلون
نفس الكافر فال يتشبه بأخالق الكافرين؛ وهلذا قال النبي صىل اهلل عليه وسلم( :إِ َّن اهللََّ
ِ
ِ
محار بِالن ََّه ِ
ار َع ِاَل بِ َأ ْم ِر الدُّ ْن َيا
ُي ْبغ ُض ك َُّل َج ْع َر ِري َج َّواظ َسخَّ اب بِ ْاألَ ْس َو ِاق ِجي َفة بِال َّل ْي ِل َ
ج ِ
اهل بِ َأ ْم ِر ْاآل ِخ َر ِة)  ,بل يكون من الذين قال اهلل تعال فيهمَ { :وإِ َذا َس ِم ُعوا َما ُأن ِْز َل إِ َل
َ
53

الرس ِ
يض ِم َن الدَّ ْم ِع ِممَّا َع َر ُفوا ِم َن َْ
ول ت ََرى َأ ْع ُين َُه ْم ت َِف ُ
احلق} [املائدة ,]35 :وأيضا ممن قال
َّ ُ
ِ
ِ
َاب ِم ْن
اهلل تعال فيهمَ { :و َل َقدْ َو َّص ْلنَا َُهل ُم ا ْل َق ْو َل َل َع َّل ُه ْم َيت ََذك َُّر َ
َاه ُم ا ْلكت َ
ين آ َت ْين ُ
ون ( )36ا َّلذ َ
ُون (َ )32وإِ َذا ُيت َْىل َع َل ْي ِه ْم َقا ُلوا َآمنَّا بِ ِه إِ َّن ُه َْ
احل ُّق ِم ْن َربنَا إِنَّا ُكنَّا ِم ْن َق ْبلِ ِه
َق ْبلِ ِه ُه ْم بِ ِه ُي ْؤ ِمن َ
ني} [القصص ,]35 - 36 :فيجب أن يعود اإلنسان نفسه عىل اخلضوع للحق
ُم ْسلِ ِم َ
واالنقياد له ,فإذا بدا لك احلق بدليله طأطأت رأسك وخضعت وطبت به نفسا.
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ َ
َ
ِصاط ُم ْست َِقيم} ,هاتان
قوله{ :أ َف َم ْن َي ْمش ُمك ًّبا َع َىل َو ْج ِهه أ ْهدَ ى أ َّم ْن َي ْمش َس ِو ًّيا َع َىل َ
صورتان متقابلتان.
ب عىل وجهه ,أي أن وجهه إل األرض.
الصورة األول :إنسان مك ر
الصورة الثانية :إنسان منتصب القامة يمش سو ًّيا عىل ِصاط مستقيم.
أخرجه مسلم.)19( -
أخرجه ابن حبان في صحيحه ,)27( -وضعفه األلباني "السلسلة الضعيفة".)7 3 ( -
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فحال الكافر التائه الضائع كشخص قد وضع وجهه إل األرض ,وطفق يمش عىل غري
هدى وحييد يمنة ويرسة.
أما حال املؤمن فهو منتصب القامة يرى دربه املستقيم ,فهو يسري بخطا واثقة ,هكذا حال
املؤمن والكافر ,فاملؤمن عىل نور من اهلل تعال فحني أهبط اهلل تعال األبوين قالْ { :اهبِ ُطوا
ِ
ِ
ِ
ِ
ُون ()53
اي َف َال َخ ْو ر
حي َزن َ
من َْها َمجيعا َفإِ َّما َي ْأت َينَّك ُْم مني ُهدى َف َم ْن َتبِ َع ُهدَ َ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ُه ْم َ ْ
ِ
اب الن ِ
ين َك َف ُروا َوك ََّذ ُبوا بِآ َياتِنَا ُأو َلئِ َ
ون} [البقرة,]57 ,53 :
َّار ُه ْم فِ َيها َخالِدُ َ
ك َأ ْص َح ُ
َوا َّلذ َ

اي َف َال َي ِض ُّل َو َال َي ْش َقى (َ )625و َم ْن َأ ْع َر َض َع ْن ِذك ِْري َفإِ َّن َل ُه
وقالَ { :ف َم ِن ا َّت َب َع ُهدَ َ
يشة َضنْكا َون َْح ُُ
َم ِع َ
رش ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َأ ْع َمى} [طه ,]623 ,625 :فاملؤمن عىل نور من اهلل,
َان َم ْيتا َف َأ ْح َي ْينَا ُه َو َج َع ْلنَا َل ُه
اقتبسه من نور النبوة فهو يستضئ به كام قال اهلل تعالَ { :أ َو َم ْن ك َ
نُورا َي ْم ِش بِ ِه ِيف الن ِ
َّاس} ,فمعه مشعل يستضئ به لنفسه ويضئ لغريه{ ,ك ََم ْن َم َث ُل ُه ِيف
ال ُّر ُلام ِ
ت َل ْي َس بِخَ ِ
ارج ِمن َْها} [األنعام ,]622 :أي يتخبط يف دياجري الرلامت ليسو سواء.
َ
وفائدة رضب األمثال أهنا تقرب األمور املعنوية بأمثلة حسية؛ فلهذا كثر يف القرآن رضب
اء َم َثال } [األعراف,]699 :
رض َب اهللَُّ َم َثال } [إبراهيم ,]23 :وقولهَ { :س َ
األمثالَ َ { :
ك ْاألَ ْم َث ُال ن ْ ِ
َّاس َو َما َي ْع ِق ُل َها إِ َّال ا ْل َع ُ
َرض ُ َهبا لِلن ِ
{ َوتِ ْل َ
ون} [العنكبوت ,]35 :فمن حسن
امل ِ َ
التعليم رضب األمثال.
ون ِيف الن ِ
َّار
ويف معنى قولهَ { :أ َف َم ْن َي ْم ِش ُمكِ ًّبا َع َىل َو ْج ِه ِه} [امللك ]22 :قولهَ { :ي ْو َم ُي ْس َح ُب َ
ع َىل وج ِ
وه ِه ْم ُذو ُقوا َم َّس َس َق َر} [القمر ,]33 :ويف احلديثَ ( :أ َّن َر ُجال َق َالَ :يا َنبِ َّي اهللَِّ,
َ ُ ُ
ني ِيف الدُّ ْنيا َق ِ
حي َرش الكَافِ ُر َع َىل َو ْج ِه ِه؟ َق َالَ « :أ َل ْي َس ا َّل ِذي َأ ْم َشا ُه َع َىل الر ْج َل ْ ِ
َك ْي َ
ادرا َع َىل
َ
ف ُْ ُ
َأ ْن يم ِشيه ع َىل وج ِه ِه يوم ِ
الق َي َام ِة» َق َال َقتَا َد ُةَ :ب َىل َو ِعز َِّة َربنَا)  .فهذا حاهلم يوم القيامة
ُ ْ َُ َ َ ْ َْ َ
51
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فيتحول هذا املثل املرضوب إل حقيقة يوم القيامة ,فإذا هبم يمشون عىل وجوههم ,بينام
يمش املؤمن سويا عىل ِصاط مستقيم.
قولهُ { :ق ْل ُه َو ا َّل ِذي َأن َْش َأك ُْم} ,أي أن اهلل تعال هو الذي أوجدكم من العدم عىل غري مثال
شء إِ َذا َأ َر ْدنَا ُه َأ ْن َن ُق َ
سابق ,قال اهلل تعال{ :إن ََّام َق ْو ُلنَا لِ َْ
ُون} [النحل.]35 :
ول َل ُه ك ُْن َف َيك ُ
ون} ,كثريا ما برد يف القرآن
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار َو ْاألَ ْفئِدَ َة َقلِيال َما ت َْشك ُُر َ
قولهَ {:و َج َع َل َلك ُُم َّ
العريم ذكر هذه الثالثة ( ,السمع -والبرص -واألفئدة)؛ ألهنا أنفع أعضاء اإلنسان
وحواسه ,فاإلنسان يتلقى العلم عن طريق السمع والبرص ,ثم هيبط إل الفؤاد فيكيفه
ويكون منه العلم ,كام يف قول اهلل تعالَ { :واهللَُّ َأ ْخ َر َجك ُْم ِم ْن ُب ُط ِ
ون
ون ُأ َّم َهاتِك ُْم َال َت ْع َل ُم َ
ون} [النحل]93 :وقالُ { :ث َّم
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار َو ْاألَ ْفئِدَ َة َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
َش ْيئا َو َج َع َل َلك ُُم َّ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ون}
الس ْم َع َو ْاألَ ْب َص َار َو ْاألَ ْفئِدَ َة َقلِيال َما ت َْشك ُُر َ
َس َّوا ُه َو َن َف َخ فيه م ْن ُروحه َو َج َع َل َلك ُُم َّ
[السجدة , ]7 :فبعد أن كون هذه العلوم واملعارف ,وحاز أعىل األلقاب ,إذا هبذا العلم
املرتاكم يضمحل ويتالشى ويتفكك ويعود شيخا كبريا هرما ترهر عليه آثار اخلرف,
حتى يقال له :ما اسمك؟ ,فال حيسن اجلواب! .وهذا هو أرذل العمرَ { ,قلِيال َما
ون} [امللك ,]25 :أي ما أقل شكركم! ولو تأمل اإلنسان يف حاله لوجد أنه ال
ت َْشك ُُر َ
يؤدي حق اهلل بشكره عىل هذه النعم ,فهل تفكر اإلنسان مرة واحدة يف نعمة السمع وماذا
لو َل تكن تسمع؟ لكنت يف هذه الدنيا مغيبا ولو كنت ترى األشخاص .وعامة الناس ال
يدركونا تفاصيل هذه النعمة ,وكيف هيأ اهلل تعال األذن اخلارجية ,والوسطى والداخلية,
والعصب البرصي ,لتتول نقل األصوات وحتليلها! ,فهذه نعمة جيب عىل اإلنسان أن
حيقق شكرها ,وحتقيق شكرها بأن يصغي إل كالم اهلل تعال ,وكالم رسوله صىل اهلل عليه
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وسلم ,واملوعرة احلسنة والعلم النافع ونحو ذلك من الكالم الطيب ,وحيجب سمعه عن
اخلنا والفجور والفسق واملعازف والغيبة والنميمة وغري ذلك من اللغو.
وكذلك احلال يف نعمة البرص! هذه البلورة التي يف حمجر العني ,التي ُيرسح اإلنسان فيها
الطرف فريى األلوان واألشكال واألحوال ويتمتع بالنرر! ماذا لو سلب اإلنسان نعمة
النرر كام األعمى؟ ويؤدي اإلنسان شكر هذه النعمة؛ بأن يسخرها يف طاعة اهلل تعال
بالنرر يف ملكوت السموات واألرض ,والنرر يف كتاب اهلل تعال فيتلوه بعينه ,وينتفع
هبذه العني للوصول إل مرايض اهلل تعال ,وحيجب هذه العني عن النرر إل ما حرم اهلل,
واملشاهد املحرمة.
ونعمة الفؤاد الذي جعله اهلل بني أضالعك ,فله فائدتان:
األول :فائدة علمية.
الثانية :فائدة عضوية.
فالقب هو رسة البدن كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلمَ ( :أ َال َوإِ َّن ِيف َْ
اجل َس ِد ُم ْضغَة إِ َذا
ِ
اجل َسدُ ُك ُّل ُهَ ,وإِ َذا َف َسدَ ْت َف َسدَ َْ
ت َص َل َح َْ
ب)  ,وهذا يشمل
َص َل َح ْ
اجل َسدُ ُك ُّل ُهَ ,أ َال َوه َي ا ْل َق ْل ُ
59

الناحية العلمية والناحية العضوية ,فحينام يتعطل القلب يموت صاحبه ,وإذا اعتل اعتل
البدن ,وكذلك القلب املعنوي إذا صلح واهتدى واستنار بنور اهلل تعال ,ص ُلح حال
اإلنسان واستقام ,وإذا استهوته الشبهات والشهوات والغفالت ضل صاحبه ,ويف قوله
ون} [امللك ,]25 :إملاحة إل أمهية الشكر ,وأن يكون اإلنسان من
تعالَ { :قلِيال َما ت َْشك ُُر َ
الشاكرين يقول اهلل تعال{ :و َقلِ ر ِ ِ ِ
ي َّ
َان
ُور} [سبأ ,]65 :وقال تعال{ :إِ َّن ُه ك َ
يل م ْن ع َباد َ
َ
الشك ُ
َع ْبدا َشكُورا} [اإلرساء ,]5 :فام أكثر الصابرين وأقل الشاكرين ,فالصابر يصرب اضطرارا
2
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 ,فإن اقرتن به احتسابُ ,أجر عىل ذلك ,فتجد اإلنسان ,يلح عىل اهلل تعال يف الدعاء,
حتى إذا ما حقق اهلل تعال له مطلوبه نيس ما كان يدعو إليه من قبل .فأين الشاكر الذي
يرى أن هلل عليه حق يف كل َشء قال الشاعر:
أفادتكم النعامء مني ثالثة *** يدي ولساين والضمري املحجبا

53

هكذا يكون شكر اهلل تعال ,باليد واللسان والقلب ,فيشكر اإلنسان ربه بجوارحه
فيسخرها يف طاعته ,ويلهج بشكر املنعم بلسانه ,قال اهلل تعالَ { :و َأ َّما بِن ِ ْع َم ِة َرب َك
َف َحد ْ
ث} [الضحى ,]66 :ويغتبط قلبه بنعمة اهلل تعال .فعىل املسلم أن يعود نفسه عىل
ني َسنَة َق َال َرب َأ ْو ِز ْعنِي َأ ْن
الشكر؛ وهلذا قال اهلل تعالَ { :حتَّى إِ َذا َب َلغَ َأ ُشدَّ ُه َو َب َلغَ َأ ْر َب ِع َ
ت ع َل وع َىل والِدَ ي و َأ ْن َأعم َل ص ِ
َأ ْشكُر نِعمت َ ِ
احلا ت َْر َضا ُه َو َأ ْصلِ ْح ِل ِيف ُذر َّيتِي
ْ َ َ
َك ا َّلتي َأ ْن َع ْم َ َ َّ َ َ َ َّ َ
َ َْ
ت إِ َل ْي َ
ني} [األحقاف ,]63 :وليتأمل اإلنسان سورة النحل فلقد
إِين ُت ْب ُ
ك َوإِين ِم َن ا ُْمل ْسلِ ِم َ
عدد اهلل تعال فيها الكثري من أنواع النعم ,حتى أهنا تسمى (بسورة النعم) ,فينبغي
لإلنسان أن يفتتح ديوانا يسميه ديوان النعم يعدد فيه نعم اهلل عليه ,قال اهلل تعالَ { :وإِ ْن
ِ
وها} [النحل ,]63 :فالعد ممكن أما اإلحصاء فممتنع ,فعدد نعم
َت ُعدُّ وا ن ْع َم َة اهللَِّ َال ُ ْحت ُص َ
اهلل ما استطعت حتى تفرح بفضله ورمحته.
من فوائد شكر النعم أن يذهب عن اإلنسان الشعور بالكآبة والقلق؛ ألن اإلنسان إذا
أبرص نعم اهلل عليه انرشح صدره وإذا ذكر ما ينقصه من لعاعة الدنيا ضاق صدره ,وقد
قال النبي صىل اهلل عليه وسلم( :ا ْن ُر ُروا إِ َل َم ْن َأ ْس َف َل ِمنْك ُْمَ ,و َال َتنْ ُر ُروا إِ َل َم ْن ُه َو
َف ْو َقك ُْمَ ,ف ُه َو َأ ْجدَ ُر َأ ْن َال تَزْ َد ُروا نِ ْع َم َة اهللِ َ -ق َال َأ ُبو ُم َع ِ
او َي َة َع َل ْيك ُْم)  ,فلو أن إنسانا
57

جعل ينرر إل حال األثرياء واملرتفني وأصحاب املراكب والقصور؛ النقبض خاطره
0
1
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وقالَ :ل ال أمتع بام ُمتِع به هؤالء ,لكن لينرر كيف أن اهلل تعال قد عافاه وأقر عينه
بالزوجة والذرية والصحة ,وأعرم ذلك نعمة اإلسالم فحينام يشعر أن اهلل اصطفاه من
بني مليارات البرش ليكون من املسلمني ,فتلك نعمة ال تعدهلا نعمة ,فكيف بنعمة
اإليامن؟ ,والعلم والقرآن ,وسائر النعم؟!
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