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، الحمد والن ِّعَم 1تفسير اآلية    

 ، الحمد والن ِّعَم0تفسير اآلية  -سورة األنعام  - 10: الدرس

 ميحرلا نمحرلا هللام سب

اللهم ال علم لنا إال ما  ،ادق الوعد األمينسيدنا دمحم الص الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على 

وأرنا الحق حقا   ،، وزدنا علما  انفعنا بما علمتنا، و، اللهم علمنا ما ينفعنا، إنك أنت العليم الحكيمعلمتنا

، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ا الباطل باطال  وارزقنا اجتنابه، وأرنوارزقنا اتباعه

 .أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحينو

 .، مع الدرس األول من دروس سورة األنعام خوة الكرامأيها اإل 

 :النعمارتباط الحمد ب

  :مع اآلية األولى وهي قوله تعالى  

يَن َكفَرُ   ي َخلََق السهَماَواتِّ َواأْلَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماتِّ َوالنُّوَر ثُمه الهذِّ ِّ الهذِّ ه لُوَن اْلَحْمُد ّلِلِّ ْم يَْعدِّ  (0)وا بَِّرب ِّهِّ

 سورة األنعام

 :، في قوله تعالى خوةأيها اإل 

عم ، ولكن ، لكن القضية أنه ال خالف في الن   حمد عليهاعم ي  عم ، فالن   رتبط بالن   دائما  مالحمد  ﴾﴿اَْلَحْمُد للِّ 

 لمن يكون الحمد على هذه النعم ؟

، ، نعمة التفكيرن، نعمة األذنين، نعمة العينياإلنسان موجود، نعمة اإليجاد، من أوجده؟ اإلنسان يرى 

، ألوان مة األوالد، هذا الجمال في األرض، نعةالزوج ، نعمةنعمة األجهزة، نعمة الهواء، نعمة الماء

، بل إن العالم الغربي هو العالم األول الذي ك لثانية واحدة أنها ن عمش  ، ال ي  مع  الطعام والشراب كلها ن  

؟ من عزى، هذه النعم لمن ت  منع  شار إلى الم  ، بينما في هذه اآلية ي  عم إلى درجات قصوىاستمتع بهذه الن   

  !؟ أوجدك

َن الدهْهرِّ لَمْ  يٌن مِّ ْنَسانِّ حِّ  (0)يَُكْن َشْيئاً َمْذُكوراً  َهْل أَتَى َعلَى اْْلِّ

 سورة اْلنسان 

  من منحك نعمة الوجود ؟ أنت اآلن موجود ، لماذا أوجدك ؟ 

لَِّك َخلَقَُهمْ 
َٰ
َذ َم َربَُّك ۚ َولِّ حِّ َ  نت ج     إَِّّله َمن ره ب  ك  أل  م  ة  ر  ت  ك ل م  ت مت ين   و  ع  م  ٱلنتاس  أ ج  نتة  و  ن  ٱل ج  نتم  م   (111)ه 

 سورة هود  

لقت ليرحمك هللا ، فأنت موجود برحمة هللاخلقهم ليرحمهم    .، وقد خ 
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 :إعجاز هللا في خلقه 

  :، بل إن هللا سبحانه وتعالى يقول ال تعد وال تحصى ا  مع  لو نظرت حولك لوجدت ن   

ص وه آ   إ نت َوإِّن تَعُدُّواْ نِّْعَمةَ  يمٌ  ٱَّللت  ال  ت ح  ح   (11)ٱَّللت  ل غ ف وٌر رت

 النحلسورة  

 :؟ كأن هللا أراد من خالله قوله تعالى دي ع   ،مفرد، هذا الشيء نعمة واحدة 

 وفضائلها ال ،أن يشير إلى أن النعمة الواحدة لو أمضيتم كل أوقاتكم في تعداد بركاتها ﴾﴿َوإِّْن تَعُدُّوا نِّْعَمةَ 

 .كنتم عاجزين عن تعداد بركات نعمة واحدة فأنتم عن شكرها أعجز نتستطيعون، فإ

ِّ ََّل تُحْ ﴿ وبين أن تشكر  ،وفرق كبيٌر كبير بين أن تعد فضائل نعمة واحدة ﴾ُصوَهاَوإِّْن تَعُدُّوا نِّْعَمةَ َّللاه

على هذه  وبين أن ترد   ،سارةيتها في مناسبة ، كما أنه فرق كبير بين أن تحصي عدد الهدايا التي تلق  عليها

َ  صاء سهل، نحن عاجزون عن إحصائها، اإلحالهدايا، فرق كبير جدا   ن نكون عاجزين عن شكرها ، ف

 .من باب أولى 

، هذه العين: جعل حياة اإلنسان جحيما  ال يطاق، فمثال  خلل ي أي   :، في خلق اإلنسانخوة الكرامأيها اإل 

أرقى آلة تصوير ، بينما في مئة مليون مستقبل ضوئي من الشبكية المربعيوجد في الشبكية في الميليمتر 

في الميليمتر المربع من  ، ما معنى وجود مئة مليون مستقبل ضوئيعشرة آالف يوجدرقمية احترافية 

درجة من أجل أن  ج إلى ثمانمئة ألف، لو أن اللون د ر   ا  ماليين لون مانيةز بين ث؟ من أجل أن تمي  الشبكية

لول، ال عن طريق ى عن طريق الح  ؟ ألنها تتغذ  كانت القرنية شفافة شفافية تامة ، ولماذايز بين درجتينتم

  .يت عن طريق األوعية الشعرية لرأيت من خالل شبكة األوعية ، ولو غ ذ   األوعية الشعرية

ْنسَ   يٍم لَقَْد َخلَْقنَا اْْلِّ  (4)اَن فِّي أَْحَسنِّ تَْقوِّ

 سورة التين  

 :نِّعم هللا سبحانه وتعالى بعض من 

  :لو أمضيت سنوات وسنوات تتحدث عن نعمة العينين ، قال تعالى  

 (8)ْم نَْجعَْل لَهُ َعْينَْينِّ أَلَ  

 سورة البلد 

ى أدق األصوات ، وكأنك بخلق بديع، ال لو أمضيت سنوات وسنوات تبحث في نعمة السمع ، تستمع إل 

، ووضعت مسجلة على صديق حميم ودار بينكما حوار طيب لست مع، فلو جتستمع إال إلى الذي تهتم له

نك منشغل بموضوع آخر، فما كل النافذة كل األصوات التي سجلتها المسجلة ال تسمعها أنت أبدا ، أل

 .، وكأن هناك تصفية خاصة صوت يصل إلى أذنك
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، إنسان عاش ين مليار ذكرىتقريبا  يتذكر سبع ، اإلنساننعمة العينين، ونعمة األذنين، ونعمة الدماغف 

، وكل إنسان له في ذاكرته سبعون مليار صورة، وكل إنسان له نبرة صوت خاصة ،سطا  عمرا  متو

يرة جدا  جعلت ، وله خصائص كثئحة جلد خاصة، وله قزحية عين خاصة، وله بصمة إبهام خاصةرا

 :خلق آدم على صورته  ، وقد ورد في بعض األحاديث أن هللا سبحانه وتعالىهذا اإلنسان فردا  

َ َخلََق آَدَم َعلَى ُصوَرتِّهِّ   إَِّذا قَاتََل أََحُدُكْم أََخاهُ فَْليَْجتَنِّْب اْلَوْجهَ ، فَإِّنه َّللاه

 متفق عليه عن أبِّي ُهَرْيَرةَ 

 .فرد صمد  ،هو فرد واحد أحد ،أعطاه الفردية وهي من أسماء هللا 

ة جدا  ، هناك آلية معقدالسمع، نعمة البصر، نعمة اإلدراك نعمة اللمس، نعمة ،هذه نعمة الحواس الخمس

لنبض لما فت أنت أن تأمر القلب با؟ لو ك ل   ينبض ، من يأمر القلب أنفي جسمك تعمل دون أن تشعر

، لهضم يتم بأعقد أسلوب وأنت مرتاح، واوالرئتان تتحركان بعمل نوبي آلي ،استطعت أن تنام إطالقا  

ت األجهزة في الجسم ، ولو تتبع  ، إلى عمل جهاز الهضم، إلى وجيب رئتينبض قلب، من نآلية معقدة جدا  

شيء ال  ال قطرة، ،ب والرئتين لوجدت خلقا  كامال ، وكل هذا كان من قطرة ماءواألعصاب والدماغ والقل

م خلق ين ال ي رى إال بالمجهر، تو  ، البويضة كحبة الملح مع ح  ي رى إال بالمجهر، والبويضة كحبة الملح

، نعمة كأس الحليب ؛ ذلك هذه النعم ؛ نعم خلق اإلنسان، نعم الفواكه التي حوله، لاإلنسان في تسعة أشهر

م تركيب الحليب وفق حاجة ، من صمهذا الكَ إلى شراب سائل لإلنسانهذه البقرة معمل صامت يحول 

على الدم بشبكة ري في سطحها األ، الغدة الثديية في البقرة على شكل قبة يجاإلنسان، هو الغذاء الكامل

، وترشح من مكونات الحليب ، وهذه الغدة تأخذ من الدم الذي يجري فوقها حاجتهاعروق دقيقة جدا  

، عمئة حجم دم تساوي حجم حليب واحد، فالحليب الذي نشربهوكل أرب ،قطرة حليب في سطحها الداخلي

  .جلم هللا عز وع  ومشتقات الحليب التي نأكلها من أبرز ن  

 :الفرق بين المؤمن وغير المؤمن 

ي كأس ، وفأن يفكر في طعامه، وفي شرابه ، أماة يمكن أن يأكل كما تأكل األنعامخواإلنسان أيها اإل 

اته التي وفرها هللا له في األرض، هذه ، وفي كل حاجالماء الصافي العذب الزالل، وفي ابنه الذي أمامه

بينما غير المؤمن يبقى في ، ن المؤمن يخترق النعم إلى المنعمأ :ؤمنالفرق بين المؤمن وغير المالنعم، 

 .، بينما المؤمن يعبد المنعم ون هللا، يعبدها من دالنعمة

لذلك ال يشك اثنان على سطح األرض أن اإلنسان يتمتع بنعم ال تعد وال تحصى ، أي شيء يتعطل في  

معاف ى  ا  صباح لذلك حينما تستيقظف، ما  ال ي طاقعل حياة اإلنسان جحيأو في األنسجة يج ،أجهزة الجسم

  .، هذه نعمة كبرى في حركتك ، متوازيا  في جسمك، قويا  في بدنك
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بُّك م   إ ذ  ت أ ذتن  ر  يَدنهُكمْ و  يدٌ  ۖلَئِّن َشَكْرتُْم أَلَزِّ ت م  إ نت ع ذ اب ى ل ش د  ل ئ ن ك ف ر   (7) و 

 سورة إبراهيم 

 :م إذا استيقظ من منامه قال كان عليه الصالة والسال 

ي ، َوَرده َعلَيه ُرو  ي َعافَانِّي فِّي َجَسدِّ ِّ الهذِّ ه هِّ اْلَحْمُد ّلِلِّ ْكرِّ َن لِّي بِّذِّ ي ، َوأَذِّ  حِّ

 الترمذي عن أبي هريرة  

 .عزى إلى مستحق الحمد قضية الحمد يجب أن ت   

 غيري  إني والجن واْلنس في نبأ عظيم ، أخلق ويعبد غيري ، وأرزق ويشكر

 في شعب اْليمان عن أبي الدرداء  أخرجه الحكيم البيهقي 

يستحق الحمد إال  ، الإال الخالق، وال يستحق الحمد عزى إلى مستحق الحمدقضية الحمد هنا يجب أن ت   

ِّ  ﴿اْلَحْمدُ  :الذي وهب النعم، وهب الوجود، وهب اإلمداد، وهب الهدى والرشاد ه   :وهذه في الفاتحة ﴾ّلِلِّ

ِّ اْلحَ  ه ين  ْمُد ّلِلِّ ب   ال ع ال م   (2)ر 

 سورة الفاتحة 

 :الحمد مستويات ثالثة 

، من هللا فهذا أحد مستويات الحمد ، لمجرد أن تعلم أن هذه نعمةخوة مستويات ثالثالحمد أيها اإل 

عمل بم ، ولمجرد أن تتحرك كي تشكر المنع  قلب محبة هلل هذا المستوى األعلىولمجرد أن يمتلئ ال

  :، لقوله تعالى صالح

ٍت ۚ  يََٰ اسِّ فَاٍنٍۢ َكٱْلَجَوابِّ َوقُدُوٍرٍۢ رَّ ثِّيَل َوجِّ يَب َوتََمَٰ رِّ َحَٰ ن مَّ  َوقَلِّيل   ۚٱْعَملُٓواْ َءاَل َداوُۥَد ُشْكًرايَْعَملُوَن لَهُۥ َما يََشآُء مِّ

َى ٱلشَُّكورُ  بَادِّ ْن عِّ  (11)م ِّ

 سورة سبأ 

 : تحرك لخدمة الخلق، بعضهم يقولستوى للحمد أن ت، أرقى مهذا المستوى األرقى 

، ومن أراد التقرب إلى هللا عز وجل وَّل يحلو النهار إَّل بخدمة عبادك، ا رب َّل يحلو الليل إَّل بمناجاتكي

 :فسبيله خدمة عباد هللا ، ألن 

 فأحبهم إلى هللا أنفعهم لعياله الخلق كلهم عيال هللا ، 

 لطبراني وابن مسعود ار عن أنس واأخرجه أبو يعلى في مسنده والبز 

ي ﴿ ِّ الهذِّ ه والكون ما  ،الكونيعني مصطلح قرآني : السماوات واألرض ﴾َخلََق السهَمَواتِّ َواأْلَْرضَ اْلَحْمُد ّلِلِّ

ـ  التقديرات فيه مليون مل يون مجرة، في كل مجرةـ في بعض التقديراتالكون في بعض  سوى هللا،
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هذه  ،، فيها نقطةزلغ  شكل م  ، متوسطة على مجرة متواضعة جدا   مليون مل يون كوكب ونجم، ومجرتنا

، أي بين أرضنا وبين أقرب نجم النقطة هي المجموعة الشمسية كلها، واألرض ذرة في هذه النقطة

أرضية تحتاج إلى خمسين إن أردت أن تصل إلى هذا النجم بمركبة  ،ملتهب إلينا أربع سنوات ضوئية

ئية، تحتاج إلى خمسين مليون عام، أقرب نجم ملتهب لَرض، بعده عنا أربع سنوات ضو ،مليون عام

مع أن الضوء يقطع في الثانية الواحدة ثالثمئة  !متى تصل إلى نجم يبعد عنا عشرين مليار سنة ضوئية

 ألف كيلومتر في الثانية

ي ﴿ ِّ الهذِّ ه   .رضهللا ، ألنه خلق السماوات واألمستحق الحمد وحده هو  ﴾َخلََق السهَمَواتِّ َواأْلَْرضَ اْلَحْمُد ّلِلِّ

 :الظلمات جاءت جمعاً بينما النور جاء مفرداً ذلك ألن الحق واحد َّل يتعدد

  :خر، أنهشيء آ 

، فنعمة الضياء فإذا غابت عم  الظالم ،الشمس ضياء ﴾َوالنُّورَ  اأْلَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماتِّ َخلََق السهَماَواتِّ وَ ﴿

، كذلك ضياء يتوسط بينها وبين األشياء نخوة ال قيمة لها إطالقا  من دونعمة كبيرة، فهذه العين أيها اإل

 ،، فكما أن العين بحاجة إلى ضياء ترى به األشياءنير له السبيلالعقل ال قيمة له إطالقا  من دون وحي ي  

، لذلك اإلنسان اليوم اعتمد على عقله فقط حي السماء كي ترى بالوحي الحقائقكذلك العقل بحاجة إلى و

؟ األرض اآلن امتَت ت المصائب في األرض، ماذا يجري في األرضحل   ،فلما اعتمد على عقله فقط

وهم يعيشون حياة تفوق  ،يملكون تسعين بالمئة من ثرواتها ، عشرة بالمئة من سكان األرضورا  لما  وج  ظ  

الصراعات في األرض و، بينما المحرومون يعيشون حالة من الفقر والبؤس تفوق حد الخيال، حد الخيال

قل التفاوت الحاد الذي هو من صنع الع من هذاتسمعونه إنما هو و ،ترونهو ا يجريوالحروب وكل م

، إذا  هللا عز وجل جل لما كانت البشرية بهذا الشقاءأو تطبيق لمنهج هللا عز و ،، لو أن هناك وحيوحده

 فضال  عن أنه

جاءت جمعا ، بينما النور جاء مفردا ، ذلك الظلمات و ﴾َوالنُّورَ  اأْلَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماتِّ َخلََق السهَماَواتِّ وَ ﴿

  .ال تعد وال تحصى هوأنواع هطل ألوان، بينما الباألن الحق واحد ال يتعدد

ِطى ُمْستَِقيًما فَٱتَّبِعُوهُ ۖ ذَا ِصَرَٰ َق بُِكْم َعن َسبِيِلهِۦ َوأَنَّ َهَٰ َّبِعُواْ ٱلسُّبَُل فَتَفَرَّ ُكم ِِّهِّ  لَ  َۚوََل تَت َٰٰ لُِّكْم َوََّّ َّقُونَ  َََٰٰ  عَلَُّكْم تَت
(151) 

 سورة األنعام  

كل المستقيمات ، ولو رسمت ألف مستقيم بين هاتين النقطتين تأتي ن نقطتين ال يمر إال مستقيم واحدبي 

، بينما ألن الحق ال يتعدد ،حقين ال تكون الحرب بين: على بعضها بعضا ، الحق ال يتعدد، لذلك قالوا

، وحرب ، حرب ال تكونألن هللا مع الحق، أما بين باطلين فال تنتهي ،وباطل ال تطول الحرب بين حق

  .ال تطول، وحرب ال تنتهي، دائما  الحق واحد
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 :الشمس من آيات هللا الدالة على عظمته 

، لو يعيش اإلنسان مليار سنة ال يتجه ليستوعب الباطلأن اآلن المؤمن إما أن يستوعب الحق، وإما  

، تاريخها لوجدت نفسك أمام مجلدات اآلن أي فرقة ضالة لو درست ،يستطيع أن يستوعب الباطل لكثرته

الحق وحده لكان الحق ميزانا  لك، أنت  ، بينما لو استوعبتأي باطل يحتاج إلى سنوات وسنوات استيعاب

تيعاب الحق ال في استيعاب تك الثمين المحدود في اس، لذلك البطولة أن تمضي وقفما سواه فهو باطل

، ، الباطل متعدد بينما الحق واحد، بينما الباطل ال يمكنمكن أن تستوعبه في عمر معتدل، الحق يالباطل

، فالشمس التي د من أن ينورهما بالنجوم والشموسال ب ،لذلك ال يكفي أن يخلق هللا السماوات واألرض

، أي أن مرة ، شمسنا تكبر األرض بمليون وثالثمئة ألف الدالة على عظمتها من آيات هللانتعامل معه

، وأن مليون كيلومتر 151األرض والشمس  ، وبينمس يتسع لمليون وثالثمئة ألف أرضجوف الش

جوف  لقيت في، وأن األرض إذا أ  مليون كيلومتر نتي تنبعث من الشمس يزيد طولها عألسنة اللهب ال

 ، وإذا كان بينة ألف مرة، فإذا كانت الشمس تكبر األرض بمليون وثالثمئانية واحدةالشمس تبخرت في ث

 مليون كيلومتر، فما قولك أن في برج العقرب نجم صغير أحمر اللون متألق  151الشمس واألرض 

ستحق الحمد وحده؟ خالق السماوات م  الذي من هو ! ؟للشمس واألرض مع المسافة بينهما يتسع

ر السماوات ، وفضال  عن أنه نو  رهما بالشموسعن أنه خلق السماوات واألرض نو   ، فضال  واألرض

ر العقول بالوحي، بوحي السماء، فهناك كون، وهناك شموس تعطيه الضوء واألرض بالشموس نو  

  .اك وحي يعطي العقول النور العلمي، وهنالمادي

 :الطرف اآلخر هم الذين رفضوا الحق ولم يؤمنوا باآلخرة

ي َخلََق السهَمَواتِّ َواأْلَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماتِّ َوالالْ ﴿ ِّ الهذِّ ه يَن َكفَُرواَحْمُد ّلِلِّ رف اآلخر ، هؤالء الط ﴾نُّوَر ثُمه الهذِّ

، يرحم أو يقسو، يعدل أو ، يصدق أو يكذب، يخلص أو يخونرف، يستقيم أو ينحاإلنسان يؤمن أو يكفر

، لم يؤمنوا باهلل، آمنوا ، آمنوا بالدنيايؤمنوا باآلخرة لم ،الحق ، الطرف اآلخر هم الذين رفضوايظلم

، مع كل هذه الشواهد التي تشهد هلل كل هذه اآليات الدالة على عظمته ، هؤالء الذين كفروا معبالطاغوت

  :وحدانيته وكماله 

يَن كَ ﴿ لُونَ ثُمه الهذِّ ْم يَْعدِّ ، بعد كل هذه األدلة ، بعد كل اتكل هذه اآلي يعني بعد ﴿ ثُمه ﴾ أما كلمة ﴾فَُروا بَِّرب ِّهِّ

هذه النعم والنعم التي حولنا نراها رأي العين ، أغمض عينيك ، ما قيمة األلوان ؟ ما قيمة األشجار ؟ ما 

  .هور ؟ كل شيء جميل تراه في عينيكقيمة الز

 (8)ْم نَْجعَْل لَهُ َعْينَْينِّ أَلَ  

 سورة البلد  
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؟ ما قيمة هذه األصوات قيمة هذه الروائح لوال حاسة الشمال حاسة الذوق؟ ما لو لطعومما قيمة هذه ا 

تجه لمخلوق تعبده من دون ، ومع كل هذه اآليات الباهرات تعم؟ مع كل هذه الن   ة لوال حاسة السمعالندي  

 !هللا ؟

 :المشيمة التي ترافق الجنين فيها آيات َّل تصدق

مْ اله  ثُمه ﴿ يَن َكفَُروا بَِّرب ِّهِّ م ﴾ثم الذين كفروا بالل : لم يقل هللا عز وجل  ﴾ذِّ ، من الذي الذي رباهم  ﴿ بَِّرب ِّهِّ

ترافق الجنين فيها  ؟ من شق له سمعه وبصره ؟ من أمده بالحياة ؟ المشيمة التيربى الجنين في بطن أمه

، لو أن دم ، ولكل دم زمرةاألم والجنين رتا، تجتمع فيه دوة هي قرص من اللحم، المشيمآيات ال تصدق

ودم ، ففي المشيمة يجتمع دم األم ين معا  بحالة اسمها انحالل الدمطا لماتت األم والجناألم ودم الجنين اختل

ين الجنين وال يختلطان ألن بين ، ألن هذا الغشاء العاقل يقوم غشاء سماه األطباء غشاء عاقال   الد م 

بها أطباء األرض مجتمعين، ماذا يفعل هذا الغشاء؟ يأخذ األوكسجين من دم القيام  بمهمات يعجز عن

ق السكر في الجنين، كي ينشأ من هذا الحرق طاقة، فهو جهاز حر  األم، ويطرحه في دم الجنين، كي ي  

، فهو بنكرياس 17سكر في درجة ق الحر  لي   ،طرح في دم الجنينوي   ،، ويأخذ من دم األم األنسولينتنفس

المناعة في دم الجنين كي ال يمرض، فهو ، ويطرح هذه لتها في عمرهامناعة األم التي حص  خذ ثم يأ

، فهو حصن حصين لحياة الجنين ،، ثم هم يمنع وصول المواد السامة إلى دم الجنينسبجهاز مناعة مكت  

ر هذا الغشاء ما يف يقد  كو، اليومية، من المواد الغذائية: ل ، ال أقواعيةيأخذ من دم األم الحاجة الس   ثم إنه

؟ وشحوم، وبروتينات، وفيتامينات، ومعادن ،لجنين من المواد الغذائية من سكر، ودسميحتاجه هذا ا

؟ ثم كيف ينفذ ة الجنين من هذه المواد الغذائيةر حاج، كيف يقد  المهمة؟ كيف يعرفها أوال  وكيف ينفذ هذه 

، ثم كيف يعيد هو جهاز هضم :؟ إذا  رحها في دم الجنينليط ،فيأخذ من دم األم هذه المواد الغذائية ،هذا

، ويعيده إلى دم األم كي ربون الذي هو محصلة احتراق السكرمن دم الجنين إلى دم األم ثاني أكسيد الك

البول من دم  ، وكيف يعيد حمض؟ زفير األم جزء منه من الجنينتطرحه عبر جهازها التنفسي زفيرا  

طرحه األم عن طريق جهازها البولي، ما هذا الغشاء كي ت ،و بمثابة كليتين؟ فهالجنين إلى دم األم

  ؟العاقل

َى تَُمرُّ َمرَّ ٱلسََّحابِّ ۚ  دَةً َوهِّ بَاَل تَْحَسبَُها َجامِّ ِ ٱلَِّذٓى أَتْقََن ُكلَّ َشْىء  َوتََرى ٱْلجِّ بِّير ٍۢ َِِّما  ُۚصْنَع ٱَّللَّ ََ  ََِِّّّهُۥ 

 (88)تَْفعَلُونَ 

 سورة النمل

 :من القرآن والسُّنة عن تكبر اْلنسان وعبادته لغير هللا أدلة 

ْنسَ   يٍم لَقَْد َخلَْقنَا اْْلِّ  (4)اَن فِّي أَْحَسنِّ تَْقوِّ
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 سورة التين  

كائن بعد ، فإذا بهذا الرى إال بالمجهر يتحدان في الرحم، ثم يتكونانين ال ي  و  والح   ،البويضة كحبة الملح 

، بكي، يتثاءب، يهضم الطعام، يتنفس، ينان، له أنف، له لسان، له فمتسعة أشهر طفل له عينان، له أذ

  .ونحن جميعا  مررنا بهذا الطريق 

ْنَساُن َما أَْكفََرهُ قُتِّ  ِّ َشْيٍء َخلَقَهُ  (01)َل اْْلِّ ْن أَي  نْ  (08)مِّ َرهُ  مِّ ثُمه السهبِّيَل  (01)نُْطفٍَة َخلَقَهُ فَقَده

 (00)بََرهُ مه أََماتَهُ فَأَقْ ثُ (01)يَسهَرهُ 

 س سورة عب 

  :ودخل في عورة ثم خرج من عورة  ،؟ خرج من عورةلم  التكبر 

يَن كَ  ي َخلََق السهَمَواتِّ َواأْلَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماتِّ َوالنُّوَر ثُمه الهذِّ ِّ الهذِّ ه لُونَ ﴿اْلَحْمُد ّلِلِّ ْم يَْعدِّ  ﴾فَُروا بَِّرب ِّهِّ

لُونَ    . هللا ، يعبدونها وكأنها إله أي يعبدون جهة من دون ﴾﴿يَْعدِّ

هُ  َههُۥ َهَوىَٰ يلً أََرَءْيَت َمِن ٱتََّخذَ إِلََٰ  (31) أَفَأَََّت تَُكوُن َعلَْيهِّ َوكِّ

 سورة الفرقان

بعض  ورد في عبد من دون هللا لذلك، والمال ي  عبد من دون هللا، واللذائذ ت  عبد من دون هللاالهوى ي   

 : األحاديث

ينَارِّ َوَعْبُد الد ِّ   َس َعْبُد الد ِّ يَصةِّ تَعِّ إ ن  ل م  ي ع ط  س  ْرَهمِّ َوَعْبُد اْلَخمِّ ي  و  ض  ي  ر  ع ط 
ان ت ك س  بعض إ ن  أ  س  و  ط  ت ع   خ 

يك  ف ال  ان ت ق ش   إ ذ ا ش   و 

 البخاري َعْن أَبِّي ُهَرْيَرةَ 

 (:يعدلون)المقصود من كلمة 

  :يعصي ربه من أجل شهوته فهو يعبد شهوته من دون هللا  حينمااإلنسان  

ْم يَ ثُمه ﴿ يَن َكفَُروا بَِّرب ِّهِّ لُونَ الهذِّ ، لكن له هذا صديقي: هذا إله، ال، يقول: إن واحدا  يقول: أنا ال أقول ﴾ْعدِّ

  :فكأنه عبده من دون هللا ،صية هللاصديق قوي يطيعه في مع

يَن كَ ﴿ لُونَ ثُمه الهذِّ ْم يَْعدِّ ، عز وجل لما اعتقدته ندا  هلل ، إما أن تتجهأو يعدلون عن هللا إلى شركاء ﴾فَُروا بَِّرب ِّهِّ

لُونَ معنى  هذا المعنى األول من أو عدلت عن هللا إلى مخلوق من مخلوقاته فجعلته إلها  تعبده من  ﴾﴿ يَْعدِّ

يَن َكفَُرو :دون هللا  ي َخلََق السهَمَواتِّ َواأْلَْرَض َوَجعََل الظُّلَُماتِّ َوالنُّوَر ثُمه الهذِّ ِّ الهذِّ ه ْم ﴿اْلَحْمُد ّلِلِّ ا بَِّرب ِّهِّ

لُوَن﴾  يَْعدِّ

 :النعم الظاهرة والنعم الباطنة 
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، وقد هي المصائب :، النعم الباطنةحدثنا قبل قليل عن النعم الظاهرةتبقي النعم الباطنة، ، خوةأيها اإل 

  :قال هللا عز وجل 

ا ف ى ٱأل     م  ت  و  و َٰ ا ف ى ٱلستم َٰ ر  ل ك م مت ا  أ نت ٱَّللت  س خت و  ض  أ ل م  ت ر  نَةً ر  َرةً َوبَاطِّ هِّ
ن    َوأَْسبََغ َعلَْيُكْم نِّعََمهُۥ َظَٰ م   و 

ن ي ب ٍۢ مُّ ت َٰ ال  ك  ال  ه د ى و  ل م ٍۢ و  ل  ف ى ٱَّللت  ب غ ي ر  ع  د  ن ي ج َٰ  (22) ر ٍۢ ٱلنتاس  م 

 سورة لقمان  

صطلح معه، وعفا ل المعالجة اإللهية تاب إلى هللا، وا، فمن خالهيةما من إنسان إال وخضع لمعالجة إل 

ق عليه ، ولوال أن هللا ساق بعض الشدائد وضي  صار مؤمنا  يرقى في معارج الكمال، وا مضىهللا عم  

نَةً َوأَْسبََغ َعلَْيُكْم نِّعََمهُ ظَ ﴿ :حتى دفعه إلى التوبة دفعا  ما كان بهذه النعمة ، لذلك قال تعالى  َرةً َوبَاطِّ  ﴾اهِّ

َرةً  نَةً  ةأي جلي   ﴾﴿َظاهِّ   : تلك المصائب ، وقال تعالى ﴾﴿َوبَاطِّ

َن اْلعََذابِّ اأْلَْدنَى ُدوَن اْلعََذابِّ اأْلَْكبَ   يقَنهُهْم مِّ عُوَن َولَنُذِّ  (00)رِّ لَعَلهُهْم يَْرجِّ

 سورة السجدة  

  :وقال 

َن اأْلَْمَوالِّ َواأْلَْنفُسِّ وَ  َن اْلَخْوفِّ َواْلُجوعِّ َونَْقٍص مِّ رِّ الثه َولَنَْبلَُونهُكْم بَِّشْيٍء مِّ َمَراتِّ َوبَش ِّ

ينَ  ابِّرِّ عُوَن (011)الصه ِّ َوإِّنها إِّلَْيهِّ َراجِّ ه يبَةٌ قَالُوا إِّنها ّلِلِّ يَن إَِّذا أََصابَتُْهْم ُمصِّ ْم َصلََواٌت (011)الهذِّ أُولَئَِّك َعلَْيهِّ

ْم َوَرْحَمةٌ  ْن َرب ِّهِّ أ ول  مِّ ت د ون  و  ه   (011) ئ ك  ه م  ال م 

 سورة البقرة 

 :ك شدة اعلم علم اليقين أنها رحمة لكنها رحمة باطنة حينما تصيب

، وربما ك، فربما أعطاك فمنعالشيء الذي يزعجنا هو نعمة باطنةيجب أن نعتقد اعتقادا  جازما  أن  

، ورأيت ، لو دخلت إلى مسجدة في المنع عاد المنع عين العطاء، وإذا كشف هللا لك الحكممنعك فأعطاك

، وساق لبعضهم من رين خضعوا إلى عناية إلهية مشددةالحاض معظمب أن تعلم أن فيه آالف مؤلفة يج

 .الشدائد ما حملهم على التوبة 

، الشدة ةد  ، فهذا الذي يتأفف من الش  وتعالى هللا سلمنا للدار اآلخرة ، أن هللا سبحانههذه نعمة كبرى :إذاً  

  :، الدليل عين الرحمة

عٍَة َوََّل يَُردُّ بَأُْسهُ َعنِّ فَإِّْن َكذهبُوَك فَقُْل َربُّ   يَن  ُكْم ذُو َرْحَمٍة َواسِّ مِّ  (041)اْلقَْومِّ اْلُمْجرِّ

 سورة األنعام  

ينَ  ﴿ َََّل يَُردُّ بَأُْسهُ  تقتضي رحمته الواسعة أن  مِّ   .لذين شردوا على هللا شرود البعيرا ﴾َعنِّ اْلقَْومِّ اْلُمْجرِّ
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، ، وليست رحمة ظاهرةلكنها رحمة باطنة ،اليقين أنها رحمة إذا  أنت حينما تصيبك شدة اعلم علم

 .قيم على أمر هللا فهي نعمة باطنة، وإلى أن تست، وإلى باب التوبةامت الشدة قد ساقتك إلى باب هللاماد

، واألب ، يحمدون له شدته حينما يكبرونرا  الده فيكونون رجال مستقبل كبااآلن األب الذي يتشدد مع أو 

حقدون على أبيهم الذي ي ،، وال كسب، وال مال، وال حرفةتساهل مع أوالده فيكبرون بال علمي يالذ

 .، فالشدة رحمةتساهل معهم

ه سراء شكر ، إن أصابتن ينبغي أن يحمد هللا على كل حالعلمنا النبي عليه الصالة والسالم أن المؤم 

 :وإن أصابته ضراء صبر

، ن  م  ؤ  ر  الم  ب ا أل م  د  إالت  إنت  ع ج  ي ٌر، وليس  ذاك  أل ح  ه  ك لته  خ  ر  ن  أم  م  ؤ  اءُ  أصابَتْهُ  إنْ  ،ل ل م  ا َشَكرَ  َسره ي ر  ، ف كان  خ 

اُء، َصبَرَ  أصابَتْهُ  وإنْ له،  ا له َضره ي ر   .ف كان  خ 

 هيب بن سنانعن ص مسلمحيح ص

الذين ترونهم  ي هؤالء، وأن يد هللا فوق أيدمؤمن يدرك أن يد هللا تعمل وحدها، الفليس هذا لغير المؤمن 

  :في الحقيقة  ي،، هذا كله شيء ظاهرظلميوجد ، و، وفساد، وقهرفي األرض طغيانيوجد ، بأم أعينكم

ع  ۚ  م  أ س  ر  ب ه ۦ و  ض  ۖ أ ب ص  ٱأل  ر  ت  و  و َٰ ا ل ب ث وا  ۖ ل هۥ  غ ي ب  ٱلستم َٰ ل م  ب م  ن َولِّ ق ل  ٱَّللت  أ ع  ن ُدونِّهِّۦ مِّ ى ٍٍّۢ َوََّل َما لَُهم م ِّ

ۦٓ أََحدً  هِّ ُك فِّى ُحْكمِّ  (21)ايُْشرِّ

 سورة الكهف  

دة التي ، ونسأل هللا سبحانه وتعالى أن تكون هذه الش  رى بعد حينأن هناك نتائج إيجابية ت   :حصلةالم 

 .وتلم الشمل إن شاء هللا ،دععم الباطنة التي ترأب الص  تصيب المسلمون اآلن من نوع الن   

 لل رب العالمينوالحمد 

 


