
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب   

 

فهو دائًما مفتقٌر املؤمن احلق ال يستغن عن اهلل طرفة عني،  ، ويااإلنساُن من طبيعتِه التَّمرُد متى رأى نفَسه غن 

 .كلَّ حاجٍة، ويلجُأ إليه عنَد كلِّ مكروهٍ  هسبحاَنه وتعاىل، َيسألُ   إىل اهللِ

أمثلٌة رضََبا اهللُ تعاىل للنَّاِس ،  واالستغناء عن اهلل تعاىل وكيف كانت العاقبةللطغيان  نتأمُل مثاالا  تعالوا ل و

َبا  ُرونَ }ليتفكروا  َيَتَفكَّ ُهْم  َلَعلَّ لِلنَّاِس  َُبَا  َنْْضِ اْْلَْمَثاُل  الذكرى  ُثمَّ    ،[21احلرش:  ]{َوتِْلَك  منه  يستخلصوا 

ُب اهللَُّ اْْلَْمَثاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهمْ } ُرونَ  َوَيْْضِ  . [25إبراهيم: ] {َيَتَذكَّ

تعاىلاق َرُجَلنْيِ } :ل  َمَثًلا  ََلُْم  ْب  هيم  [  32الكهف:  ]{َوارْضِ زماٍن   نا ال  أيِّ  يف  وال  عاشوا؟  أيَن  وال  مها؟  من 

 هًم؟ياملهُم ما هو عمُلهًم؟ وما الذي كاَن يف قلبِ  كانوا؟

ا } ِْلََحِدمِهَ منها:  {َجَعْلنَا  بُِكم  } تفهم  اهللَِّ َوَما  َفِمَن  ْعَمٍة  نِّ ن  جنتنِي حلكمةٍ  .[53النحل:  ]{مِّ أحَدمها  ،  أعطى 

كرِ اف،  وحرَم أحَدمها حلكمةٍ  بالش  بِ الثاين  و،  بتىل اْلوُل  دليَل حمبٍة وتقديرٍ و،  بالصَّ و إمساُكه أ  ،ليَس عطاؤه 

يَن إاِل ملَِْن َأَحبَّ  إِنَّ اهللََّ عزَّ وجلَّ ُيْعطِي  ، ))  دليَل مهانٍة وحتقيٍ  ، َوال ُيْعطِي الدِّ ب 
ب  َوَمْن ال ُُيِ

ْنَيا َمْن ُُيِ الد 

يَن َفَقْد َأَحبَّهُ   ((. َفَمْن َأْعَطاُه اهللَُّ الدِّ

ا} َبْينَُهًَم َزْرعا ا بِنَْخٍل َوَجَعْلنَا  شجاُر العنِب متتد  يف وسِط اجلنتنِي: أ  [ 32الكهف:  ]{َجنََّتنْيِ ِمْن َأْعنَاٍب َوَحَفْفنَامُهَ

  ،عىل اْلرِض وتتسلَُّق العروَش بعناقيِدها اجلميلِة وظِلِّها املديدِ 

النَّخيِل العاليِة   املُتَدّلِّ بويف أطراِف اجلنتنِي: أشجاُر  النَّضيِد وبينَ   ، وسعِفها الظَّليلِ   ، عذِقها  تنترُش ها  وطلِعها 

عُة واْلشجاُر املُختلفُة وثًمر روُع املتنوِّ  . ها اليانعة ورائحتها الطيِّبةالز 

َتْظلِْم ِمنُْه َشْيئاا} ْرَنا  }، َل َينُقْص يشء من نتاِجها وال حَمصوَِلا ، [33الكهف:  ]{كِْلَتا اجْلَنََّتنْيِ َآَتْت ُأُكَلَها َوََلْ  َوَفجَّ

ا جِر.  العذب جيري بًمئه  .[33الكهف: ]{ِخًَلََلًَُم ََنَرا  بنَي الشَّ

التي   اللَّحظِة  اهلل  ويف  نعمة  عن  الرجل  فيها  يتحدث  أن  تعاىلجيب  لقولِه  َربَِّك } :امتثاالا  بِنِْعَمِة  ا  َوَأمَّ

ْث  َفَقاَل لَِصاِحبِِه َوُهَو ُُيَاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمنَْك َوَكاَن َلُه َثَمٌر    }:  إذا به ُيناجي صاحَبه املؤمنَ   .[11الضحى:  ]{َفَحدِّ

ا َماالا  ا  }، وَل يكتِف َبذا بل [34الكهف: ]{َوَأَعز  َنَفرا  َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظاَِلٌ لِنَْفِسِه َقاَل َما َأُظن  َأْن َتبِيَد َهِذِه َأَبدا



 

 

 

ُمنَْقَلباا ِمنَْها  ا  َخْيا َْلَِجَدنَّ  َرِّبِّ  ىَل 
إِ ُرِدْدُت  َوَلئِْن  َقائَِمةا  اَعَة  السَّ َأُظن   عميلٌّ  .  [36  -35الكهف:  ]{َوَما  تصويٌر 

   :من محد اهلل، إذ به جيمع  لطغيان، فبدالل

ا قاَل فخلًلا يف الَعقِل   َأَبدا َتبِيَد َهِذِه  َأْن  َأُظن   َقائَِمةا   قاَل فوخلًلا يف التوحيِد   ،َما  اَعَة  وخلًلا يف  ،َوَما َأُظن  السَّ

ا ِمنَْها ُمنَْقَلبااَوَلئِْن ُرِدْدُت إِىَل َرِّبِّ  قاَل فُحسِن الظَّنِّ   . َْلَِجَدنَّ َخْيا

َرُجًلا } اَك  َسوَّ ُثمَّ  ُنْطَفٍة  ِمْن  ُثمَّ  ُتَراٍب  ِمْن  َخَلَقَك  بِالَِّذي  َأَكَفْرَت  ُُيَاِوُرُه  َوُهَو  َصاِحُبُه  َلُه  [ 37الكهف:  ] {َقاَل 

الَعَدمِ   خاطبه من  أوجَدك  من  أجتحُد  له:  راا  وُمذكِّ ُنطف  ،ناصحاا  وأنَت  َك ورعاَك  أمِّ رحِم  يف  جعَلك  ثم    ،ةا 

 !؟هَرُجًلا متيش وتتقلَُّب بنَي نَعمِ 

َر له إيًمَنه باهللِ تعاىل ا} :ُثمَّ قرَّ ُك بَِرِّبِّ َأَحدا نَّا ُهَو اهللَُّ َرِّبِّ َواَل ُأْْشِ
فهو رِّبِّ الذي ربَّاين بنَِعِمه  .  [38الكهف:  ]{َلكِ

 
ٍ
أعظُم عطاء اإليًمن  الرشِّ   ،وأعطاين  عنِّي  اف َك  وََصَف  َأَحدا بَِرِّبِّ  ُك  ُأْْشِ َعنْهُ .   ًَل  اهللُ  َرِِضَ  ْرَداء  الدَّ َأِِّب   َعْن 

ْقَت   َأْوَصايِن َخلِييِل َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : )) َقاَل  ْك بِاهللَِّ َشْيئاا، َوإِْن ُقطِّْعَت َوُحرِّ  .(( َأْن اَل ُترْشِ

َدَخْلَت  } إِْذ  بِاهللَِّ َوَلْواَل  إِالَّ  َة  ُقوَّ اَل  اهللَُّ  َشاَء  َما  ُقْلَت  يف [،  39الكهف:  ]  {َجنََّتَك  ليُم  السَّ التَّرصُف  هو  هذا 

كُر للُمنعِم لتزيدَ   التَّعامِل مع نِعِم اهللِ تعاىل  االعرتاُف بالنِّعمِة والش 

ا} ِمنَْك َماالا َوَوَلدا َأَنا َأَقلَّ  َتَرِن  عليَك ، فمن شكَر   أقلَّ منَك لِتعرَف فضَل اهللِ تعاىل  انظْر إىل من هو ف  { إِْن 

ا ِمْن َجنَّتَِك }:  القليَل أعطاُه وزاَده  َخْيا
َوُيْرِسَل َعَلْيَها }ومن كفَر حرَمه،  ،  [40الكهف:  ] {َفَعَسى َرِّبِّ َأْن ُيْؤتنَِيِ

ا ا َزَلقا  َفُتْصبَِح َصِعيدا
ِ
ًَمء   ، يأتيها العذاُب إىل أرٍض خاويٍة ليَس فيها زرٌع وال ثمرٌ ،  [ 40الكهف:  ]{ُحْسَباناا ِمَن السَّ

أسفَل أ من  احِلرماُن  يأتيها  َطَلباا }و  َلُه  َتْسَتطِيَع  َفَلْن  ا  َغْورا َماُؤَها  ُيْصبَِح  اْلَناُر،  [40الكهف:  ]{َأْو  فتذهُب   ،

 .وهتلُك اْلشجارُ 

املؤمنُ  َعُه  توقَّ ما  َق  بَِثَمِرِه  }فتحقَّ ُعُروِشَها  َوُأِحيَط  َعىَل  َخاِوَيٌة  َوِهَي  فِيَها  َأْنَفَق  َما  َعىَل  ْيِه  َكفَّ ُيَقلُِّب  َفَأْصَبَح 

ا  َأَحدا بَِرِّبِّ  ْك  ُأْْشِ ََلْ  َلْيَتنِي  َيا  أحاَط   [41الكهف:  ]{َوَيُقوُل  ُيبِق شيئاا بأرسَل سبحاَنه عذاباا  فوقَف    ،اجلنَّتنِي وَل 

ُك يديه عجباا ويْضُب بعضها ببعٍض ندماا   ا  يقولينظُر إىل مالِه وهو ُُيرِّ ْك بَِرِّبِّ َأَحدا ُأْْشِ َلْيَتنِي ََلْ  افتخَر   ! َيا 

ُعُروِشَها  باملاِل وها هو َعىَل  َخاِوَيٌة  َوِهَي  فِيَها  َأْنَفَق  َما  َعىَل  ْيِه  َكفَّ الذيَن حولَ  ،ُيَقلُِّب  بكثرِة قوِمه  َوََلْ افتخَر  ه 

ا وَنُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ َوَما َكاَن ُمنَْترِصا   َتُكْن َلُه فَِئٌة َينْرُصُ

 



 

 

 

تعاىل ِعّزاا َكًلَّ    وكل  من اعتزَّ بغِي اهللِ  ََلُْم  َيُكوُنوا  لِّ آَِلَةا  ُدوِن اهللَِّ  َُذوا ِمن  َواَّتَّ ه  فإنه ال ينفُعه بل سيكوُن ِضدَّ

  َوَيُكوُنوَن َعَلْيِهْم ِضّداا َسَيْكُفُروَن بِِعَباَدهِتِْم 

    وكيف خسف اهلل به اْلرض العبة ملن يعتب  قارونُ ي قصة فمن أطغاُه ماُله، فها ه

منصُبه   أطغاُه  ًلمُ فقد  ومن  السَّ عليه  ملوسى  تعاىل  َطَغى  قاَل  ُه  إِنَّ فِْرَعْوَن  إِىَل  احلدودِ و  اْذَهْب  مجيَع   تعدى 

 
ِ
 ! وأغرقه فأجرى اهللُ تعاىل املاَء من فوِقه من حتِت ُقصوِرهوافتخَر عىل موسى بجرياِن املاء

 

 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


