بسم هللا الرحمن الرحٌم
قٌمة اإلنسان بٌن الوهم والحقٌقة
اإلنسان فً نظر المادٌٌن:
اإلنسان فً نظر المادٌٌن ،فً نظر التائهٌن ،فً نظر الشاردٌن قبضة من تراب هذا األرض ،منها نشأ وعلٌها
ٌمشً ،ومنها ٌأكل وإلٌها ٌعود ،هو كتلة من اللحم والدم والعظام واألعصاب ،واألجهزة والخالٌا والعقل ،وفً نظر
المادٌٌن ما التفكٌر إلى مادة ٌفرزها الم ُّخ كما تفرد الكبد الصفراء أو كما تفرز الكلٌة البول ،وهو هو كائن فً نظر
المادٌٌن لٌس له أهمٌة ،وال امتٌاز على ؼٌره ،إنه أحد األحٌاء الكثٌرة المتنوعة ،بل هو من جنس هذه الهوام
والحشرات والزواحؾ والقرود ،ؼاٌة أمره أنه تطور بمرور الزمن فأصبح هذا اإلنسان بل إن بعض العلماء المادٌٌن
رد الجسم إلى العناصر األساسٌة فخرج بالنتائج التالٌة:
فً اإلنسان بالوزن المتوسط قدر من الدهن ٌكفً لصنع سبعة ألواح من الصابون.
فٌه قدر من الفحم ٌكفً لصنع سبعة أقالم رصاص.
فٌه قدر من الفوسفور ما ٌكفً لصنع مائة وعشرٌن عود من الثقاب.
فٌه من الحدٌد ما ٌكفً لصنع مسمار متوسط.
فٌه من الكلس ما ٌبٌض به بٌت دجاج صؽٌر.
فٌه من الكبرٌت ما ٌطهِّر جلد كلب مٌت.
فٌه من الماء ستة عشر كالونا.
هذه المواد التً ٌرجع إلٌها اإلنسان ال تزٌد عن دوالرٌن ،بضدها تتمٌز األشٌاء.
هذا اإلنسان فً نظر المادٌٌن،
اإلنسان فً نظر خالق األكوان:
 إنه المخلوق األول،
 المخلوق المكرم،
 خلقه هللا فً أحسن تقوٌم كرمه أحسن تكرٌم ،صوره فأحسن صوره ،خلقه بٌده ،ونفخ فٌه من روحه،
 أسجد له مالئكته،
 مٌزه بالعلم واإلرادة،
 وجعله خلٌفته فً األرض،
 وجعله محور النشاط فً الكون،
 سخرَّ له ما فً السماوات وما فً األرض جمٌعا منه تسخٌر تكرٌم وتعرٌؾ،
 أسبػ علٌه نعمه ظاهرة وباطنة،

 فكل ما فً الكون له ولخدمته ،أما اإلنسان فهو هلل تعالى.
ورد فً بعض اآلثار القدسٌة:
ابن آدم ،خلقت كل ما فً الكون فال تتعب ،وخلقتك من أجلً فال تلعب ،فبحقً علٌك ال تتشاغل بما ضمنته
لك عما افترضته علٌك ،ابن آدم اطلبنً تجدنً ،فإذا وجدتنً وجت كل شًء ،وإن فتك فاتك كل شًء ،وأنا أحب
إلٌك من كل شًء
قال تعالى فً القرآن الكرٌم:
سانَ مِنْ َعلَ ٍق (ٕ) ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاألَ ْك َر ُم (ٖ) الَّذِي َعلَّ َم ِبا ْل َقلَ ِم (ٗ) َعلَّ َم
اس ِم َر ِّب َك الَّذِي َخلَ َق (ٔ) َخلَ َق ْاإلِ ْن َ
ا ْق َر ْأ ِب ْ
سانَ َما لَ ْم ٌَ ْعلَ ْم(٘)
ْاإلِ ْن َ
[سورة العلق]

اإلنسان مخلوق أول ،هللا ربه..
فً القرآن الكرٌم فً آٌات كثٌرة بٌن قرب اإلنسان من هللا ،أقرب المخلوقات إلٌه ،وبٌن قرب هللا من اإلنسان.
أٌها اإلخوة الكرام:
هذا القرب حطم كل أسطورة من أساطٌر الوسطاء والسماسرة والمرتزقٌن باألدٌان ،الذي جعلوا أنفسهم حجابا
على أبواب رحمة هللا الواسعة،
ان َف ْل ٌَ ْس َت ِجٌ ُبوا لًِ َو ْل ٌُ ْؤ ِم ُنوا ِبً لَ َعلَّ ُه ْم ٌَ ْر ُ
شدُونَ
ٌب د ْ
ٌب أ ُ ِج ُ
سأَلَ َك ِع َبادِي َع ِّنً َفإِ ِّنً َق ِر ٌ
َوإِ َذا َ
َع َو َة الدَّا ِع إِ َذا َد َع ِ
[سورة البقرة]

لٌس بٌنك وبٌن هللا حجاب:
َلِل ا ْل َم ْ
هللا َواسِ ٌع َعلٌِ ٌم (٘ٔٔ)
ب َفأ َ ٌْ َن َما ُت َولُّوا َف َث َّم َو ْج ُه َّ ِ
َو ِ َّ ِ
ش ِر ُق َوا ْل َم ْغ ِر ُ
هللا إِنَّ َّ َ
[سورة البقرة آٌة ٘ٔٔ]

وفً سورة المجادلة:
أَلَ ْم َت َر أَنَّ َّ
س َم َاوا ِ
س ٍة إِ َّال ه َُو
ت َو َما فًِ ْاألَ ْر ِ
ض َما ٌَ ُكونُ مِنْ َن ْج َوى َث َال َث ٍة إِ َّال ه َُو َرابِ ُع ُه ْم َو َال َخ ْم َ
هللاَ ٌَ ْعلَ ُم َما فًِ ال َّ
هللا ِب ُكل ِّ َ
ش ًْ ٍء َعلٌِ ٌم
سا ِد ُ
َ
س ُه ْم َو َال أَدْ َنى مِنْ َذلِ َك َو َال أَ ْك َث َر إِ َّال ه َُو َم َع ُه ْم أَ ٌْنَ َما َكا ُنوا ُث َّم ٌُ َن ِّب ُئ ُه ْم ِب َما َع ِملُوا ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة إِنَّ َّ َ
()7
[سورة المجادلة]

صلَّى َّ
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَرْ ِوٌ ِه َعنْ َر ِّب ِه َقا َل:
وفً الحدٌث القدسًَ :قا َل ال َّن ِبًِّ َ
ت ِم ْن ُه َبا ًعا َوإِ َذا أَ َتانًِ َم ْ
ب ِم ِّنً ذ َِرا ًعا َت َق َّر ْب ُ
ب ا ْل َع ْب ُد إِلَ ًَّ شِ ْب ًرا َت َق َّر ْب ُ
ش ًٌا أَ َت ٌْ ُت ُه
ت إِلَ ٌْ ِه ذ َِرا ًعا َوإِ َذا َت َق َّر َ
إِ َذا َت َق َّر َ
ه َْر َولَ ًة
[أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد]

هذه مكانة اإلنسان عند هللا ،إنه أقرب المخلوقات إلٌه ،أما مكانته فً المأل األعلى ،قال تعالى:
س َّو ٌْ ُت ُه َو َن َف ْخ ُ
سا ِجدٌِنَ ()ٕ9
ت فٌِ ِه مِنْ ُروحًِ َف َق ُعوا لَ ُه َ
َفإِ َذا َ
[سورة الحجر]

لقد سخر هللا له كل ما فً هذا العالم لنفعه وإلصالح أمره ،اآلٌات:

س َم َاوا ِ
اس َمنْ
ت َو َما فًِ ْاألَ ْر ِ
س َّخ َر لَ ُك ْم َما فًِ ال َّ
هللا َ
ض َوأَ ْس َب َغ َعلَ ٌْ ُك ْم نِ َع َم ُه َظاه َِر ًة َو َباطِ َن ًة َومِنَ ال َّن ِ
أَلَ ْم َت َر ْوا أَنَّ َّ َ
هللا ِب َغ ٌْ ِر ِع ْل ٍم َو َال ُهدًى َو َال ِك َتا ٍ
ٌِر (ٕٓ)
ٌُ َجا ِدل ُ فًِ َّ ِ
ب ُمن ٍ
[سورة لقمان]

َّ
ضلِ ِه َولَ َعلَّ ُك ْم َت ْ
ي ا ْلفُ ْل ُ
ش ُك ُرونَ (ٕٔ)
ك فٌِ ِه ِبأ َ ْم ِر ِه َولِ َت ْب َت ُغوا مِنْ َف ْ
س َّخ َر لَ ُك ُم ا ْل َب ْح َر لِ َت ْج ِر َ
هللا ُ الَّذِي َ
[سورة الجاثٌة]

س َم َاوا ِ
ض َجمٌِعا ً ِم ْن ُه إِنَّ فًِ َذلِ َك ََلَ ٌَا ٍ
ت لِ َق ْو ٍم ٌَ َت َف َّك ُرونَ (ٖٔ)
ت َو َما فًِ ْاألَ ْر ِ
س َّخ َر لَ ُك ْم َما فًِ ال َّ
َو َ
[سورة الجاثٌة]

آٌة أخرى:
ٌِر ِم َّمنْ َخلَ ْق َنا َت ْفضِ ٌالً
َو َل َقدْ َك َّر ْم َنا َبنًِ آَ َد َم َو َح َم ْل َنا ُه ْم فًِ ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َنا ُه ْم مِنَ ال َّط ٌِّ َبا ِ
ت َو َف َّ
ض ْل َنا ُه ْم َعلَى َكث ٍ
[سورة اإلسراء]

آٌة أخرى:
َّ
سمَاءِ َما ًء َفأ َ ْخ َر َج ِب ِه مِنَ ال َّث َم َرا ِ
س َم َاوا ِ
س َّخ َر لَ ُك ُم ا ْلفُ ْل َك
ت ِر ْزقا ً لَ ُك ْم َو َ
ض َوأَ ْن َزل َ مِنَ ال َّ
ت َو ْاألَ ْر َ
هللا ُ الَّذِي َخلَ َق ال َّ
س َّخ َر لَ ُك ُم ال َّ
ار (ٖٖ)
س َّخ َر لَ ُك ُم اللَّ ٌْل َ َوال َّن َه َ
س َوا ْل َق َم َر دَائِ َب ٌْ ِن َو َ
ش ْم َ
ار (ٕٖ) َو َ
س َّخ َر لَ ُك ُم ْاألَ ْن َه َ
ي فًِ ا ْل َب ْح ِر بِأ َ ْم ِر ِه َو َ
لِ َت ْج ِر َ
سانَ لَ َظلُو ٌم َك َّفا ٌر (ٖٗ)
سأ َ ْل ُت ُموهُ َوإِنْ َت ُعدُّوا ن ِْع َم َة َّ ِ
صوهَا إِنَّ ْاإلِ ْن َ
هللا َال ُت ْح ُ
َوآَ َتا ُك ْم مِنْ ُكل ِّ َما َ
[سورة إبراهٌم]

النفخة التً فً اإلنسان والتً هً من روح هللا جعلته مستعدا للخالفة فً األرض ،مستعدا لحمل األمانة
الكبرى ،مستعدا لحمل أمانة التكلٌؾ ،قال تعالى:
ال َفأ َ َب ٌْنَ أَنْ ٌَ ْح ِم ْل َن َها َوأَ ْ
س َم َاوا ِ
سانُ إِ َّن ُه َكانَ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ش َف ْقنَ ِم ْن َها َو َح َملَ َها ْاإلِ ْن َ
ض َنا ْاألَ َما َن َة َعلَى ال َّ
إِ َّنا َع َر ْ
ض َوا ْل ِج َب ِ
َظلُوما ً َج ُهوالً(ٕ)7
[سورة األحزاب]

جعله هكذا ،وجعله مختارا ،جعله عالما وجعله مختارا ،قال تعالى:
ساهَا (ٓٔ) َك َّذ َب ْت
اب َمنْ َد َّ
ورهَا َو َت ْق َواهَا (َ )8قدْ أَ ْفلَ َح َمنْ َز َّكاهَا (َ )9و َقدْ َخ َ
س َّواهَا (َ )7فأ َ ْل َه َم َها فُ ُج َ
س َو َما َ
َو َن ْف ٍ
َث ُمو ُد ِب َط ْغ َواهَا(ٔٔ)
[سورة الشمس]

إن فجرت تعلم أنها فجرت ،وإن اتقت تعلم أنها اتقت:
ساهَا (ٓٔ) َك َّذ َب ْت
اب َمنْ َد َّ
ورهَا َو َت ْق َواهَا (َ )8قدْ أَ ْفلَ َح َمنْ َز َّكاهَا (َ )9و َقدْ َخ َ
س َّواهَا (َ )7فأ َ ْل َه َم َها فُ ُج َ
س َو َما َ
َو َن ْف ٍ
َث ُمو ُد ِب َط ْغ َواهَا(ٔٔ)
أعطاه حرٌة االختٌار ،قال تعالى:
شا َء َف ْل ٌُ ْؤمِنْ َو َمنْ َ
َوقُ ِل ا ْل َح ُّق مِنْ َر ِّب ُك ْم َف َمنْ َ
س َرا ِدقُ َها َوإِنْ
شا َء َف ْل ٌَ ْكفُ ْر إِ َّنا أَ ْع َتدْ َنا لِل َّظالِمٌِنَ َناراً أَ َحا َط ِب ِه ْم ُ
س ال َّ
اء َكا ْل ُم ْه ِل ٌَ ْ
سا َء ْت ُم ْر َت َفقا ً ()ٕ9
ٌَ ْس َتغٌِ ُثوا ٌُ َغا ُثوا ِب َم ٍ
اب َو َ
ش َر ُ
ش ِوي ا ْل ُو ُجو َه ِب ْئ َ
[سورة الكهف]

ساهَا (ٓٔ) َك َّذ َب ْت
اب َمنْ َد َّ
ورهَا َو َت ْق َواهَا (َ )8قدْ أَ ْفلَ َح َمنْ َز َّكاهَا (َ )9و َقدْ َخ َ
س َّواهَا (َ )7فأ َ ْل َه َم َها فُ ُج َ
س َو َما َ
َو َن ْف ٍ
َث ُمو ُد ِب َط ْغ َواهَا(ٔٔ)
اإلنسان فً اإلسالم:
اإلسالم ـ أٌها اإلخوة ـ سما باإلنسان ،فاعترؾ به كال ،جسما وروحا ،عقال وقلبا ،إرادة ووجدانا ،ؼرائز
هابطة ،وأشواق صاعدة ،لم ٌضع فً عنقه ؼال ،وال فً رجله قٌدا ،ولم ٌحرم علٌه طٌبا ،ولم ٌؽلق فً وجهه باب
خٌر ،ولم ٌدعه للمتاجرٌن بالدٌن ٌتالعبون به ،قال تعالى:
ٌم ()ٙ
ٌَا أَ ٌُّ َها ْاإلِ ْن َ
سانُ َما َغ َّر َك ِب َر ِّب َك ا ْل َك ِر ِ
[سورة اإلنفطار]

قال أبو بكر العربً:
لٌس َلِل تعالى خلق أحسن من اإلنسان ،ذلك بأن هللا سبحانه وتعالى خلقه حٌاُ ،وعالماً ،وقادراً ،ومتكلماً،
وسمٌعا ً وبصٌراً ،ومدبراً حكٌما ً.
قال اإلمام الؽزالً:
قرب العبد من ربه سببه تحلٌه بالصفات التً أمره أن ٌتخلق بها ،من هنا قٌل تخلقوا بأخالق هللا،
أمره بالعلم ،أمره بالبر ،أمره باإلحسان ،أمره باللطؾ ،أمره بإفاضة الخٌر ،أمره بالرحمة بالخلق ،أمره
بالنصٌحة لهم ،وإرشادهم إلى الحق ،ومنعهم من الباطل ،هذا بعض الخالفة فً األرض.
صلَّى َّ
هللا َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم:
هللا َ
َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
إِنَّ َّ
ب إِلَ ًَّ َع ْبدِي بِ َ
ض ُ
هللاَ َقال َ َمنْ َعادَى لًِ َولِ ًٌّا َف َقدْ آ َذ ْن ُت ُه بِا ْل َح ْر ِ
ت َعلَ ٌْ ِه َو َما
ب إِلَ ًَّ ِم َّما ا ْف َت َر ْ
ش ًْ ٍء أَ َح َّ
ب َو َما َت َق َّر َ
ب إِلَ ًَّ بِال َّن َواف ِِل َح َّتى أ ُ ِح َّب ُه َفإِ َذا أَ ْح َب ْب ُت ُه ُك ْن ُ
ص َرهُ الَّذِي ٌُ ْبصِ ُر بِ ِه َو ٌَ َدهُ الَّتًِ
س ْم َع ُه الَّذِي ٌَ ْس َم ُع بِ ِه َو َب َ
ت َ
ٌَ َزال ُ َع ْبدِي ٌَ َت َق َّر ُ
ت َعنْ َ
اس َت َعا َذنًِ َألُعٌِ َذ َّن ُه َو َما َت َردَّدْ ُ
ش ًْ ٍء أَ َنا َفا ِعل ُ ُه
سأَلَنًِ َأل ُ ْعطِ ٌَ َّن ُه َولَئ ِِن ْ
ش ِب َها َو ِر ْجلَ ُه الَّتًِ ٌَ ْمشِ ً ِب َها َوإِنْ َ
ٌَ ْبطِ ُ
ِن ٌَ ْك َرهُ ا ْل َم ْو َ
سا َء َت ُه
ت َوأَ َنا أَ ْك َرهُ َم َ
س ا ْل ُم ْؤم ِ
َت َر ُّددِي َعنْ َن ْف ِ
[أخرجه البخاري]

وأما ابن القٌم ٌقول:
اعلم أن هللا تعالى اختص نوع اإلنسان من بٌن خلقه ،بأن كرمه ،وفضله ،وشرفه ،وخلقه لنفسه ،وخلق له
كل شًء ،وخصه بمعرفته ،ومحبته ،والقرب منه ،وإكرامه بما لم ٌعط غٌره ،وسخر له سماواته وأرضه ،وما
بٌنهما ،حتى المالئكة استخدمهم له ،وجعلهم حفظة له ،فً منامه وفً ٌقظته ،وظعنه وإقامته ،وأنزل إلٌه ،وعلٌه
كتبه ،وأرسله وأرسل إلٌه ،وخاطبه وكلمه ،فلإلنسان شأن عند هللا لٌس كشأن بقٌة المخلوقات.
هل عرؾ اإلنسان قٌمته؟..
هل عرؾ اإلنسان أنه المخلوق األول؟..
هل عرؾ اإلنسان أن هللا خلقه لنفسه؟..

هل عرؾ اإلنسان مهمته فً الحٌاة الدنٌا؟..
هل عرؾ اإلنسان أن هللا خلقه لجنة عرضها السماوات واألرض؟
اإلنسان ٌحتقر نفسه إذا أعرض عن الدٌن ،أما إذا أقبل على الدٌن فقد عرؾ قٌمته ،وعرؾ شأنه عند هللا عز
وجل.
اإلنسان عندما ٌعرف قٌمته ٌعرف...
اإلنسان من خالل القرآن الكرٌم وهو كتاب المسلمٌن األول،
 اإلنسان لم ٌُخلق عبثا،
 ولم ٌُترك سدى،
 إنما ُخلق لؽاٌة وحكمة،
 لم ٌُخلق لنفسه
 ولم ٌُخلق لٌكون عنصرا عبدا لعنصر من عناصر الكون،
 ولم ٌُخلق لٌتمتع كما تتمتع األنعام،
 لم ٌخلق لٌعٌش هذه السنٌن التً تطول أو تقصر ثم ٌبتلعه التراب وٌأكله الدود وٌطوٌه العدد.
اإلنسان عندما ٌعرف قٌمته ٌشعر...
إن اعتقاد اإلنسان بكرامته على هللا ،ومكانته فً المأل األعلى ومركزه القٌادي فً الكون ٌجعله ٌشعر بذاته،
وٌؽالً بقٌمة نفسه ،ألنه ٌعتز بانتسابه إلى هللا ،وارتباطه بكل ما فً الوجود ،فٌحٌى عزٌز النفس ،هذه بعض آثار
اإلٌمان فً النفس..
ٌحٌى عزٌز النفس ،عالً الرأس ،ال ٌنبؽً للمؤمن أن ٌذل نفسه.
ابتغوا الحوائج بعزة األنفس فإن األمور تجري بالمقادٌر
من جلس إلى غنً فتضعضع له ذهب ثلثا دٌنه
لذلك ٌعٌش اإلنسان عزٌز النفس عالً الرأس أبٌا للضٌم عصٌا على الذل والهوان ،بعٌدا عن الشعور بالتفاهة
والضٌاع ،والعدم والفراغ.
اإلنسان ـ أٌها اإلخوة ـ حٌنما ٌعتقد أنه خلٌفة هللا فً أرضه ،ونائبه فً إقامة الحق ،وإفاضة الخٌر ،وإشاعة
الجمالٌ ،شعر أن الكون كله فً خدمته ،وأن المالئكة الكرام فً حراسته ،وأن رب الوجود معه ،وأنه من فصٌلة
الذٌن أنعم هللا علٌهم من النبٌٌن والصدٌقٌن والشهداء والصالحٌن وحسن أولئك رفٌقا.
اإلنسان المؤمن ٌشعر أن وجوده ال ٌنتهً بالموت ،الموت محطة على خط سٌره ،وداره ال تنتهً بالقبر،
اإلنسان المؤمن ٌزور القبر زٌارة ،ثم ٌخرج منه إلى جنة عرضها السماوات واألرض ،قال تعالى:

ف َت ْعلَ ُمونَ (ٗ) َك َّال لَ ْو َت ْعلَ ُمونَ
س ْو َ
ف َت ْعلَ ُمونَ (ٖ) ُث َّم َك َّال َ
س ْو َ
أَ ْل َها ُك ُم ال َّت َكا ُث ُر (ٔ) َح َّتى ُز ْر ُت ُم ا ْل َم َقابِ َر (ٕ) َك َّال َ
َ
ٌِم ()8
ٌِن (٘) لَ َت َر ُونَّ ا ْل َجحٌِ َم (ُ )ٙث َّم لَ َت َر ُو َّن َها َع ٌْنَ ا ْل ٌَق ِ
ِع ْل َم ا ْل ٌَق ِ
ٌِن (ُ )7ث َّم لَ ُت ْسألُنَّ ٌَ ْو َمئِ ٍذ َع ِن ال َّنع ِ
[سورة التكاثر]

القبر ٌُزار زٌارة ،وال ٌُستقر فٌه إلى أبد اآلبدٌن ،إن المؤمن الحق ٌشعر أن وجوده ال ٌنتهً بالموت ،وأن داره
ال تنتهً بالقبر ،إنه خلق للخلود ولألبد الذي ال ٌنقطع وال ٌزول،
شتان بٌن الشعوٌن:
شتان بٌن شعور ؼٌر المؤمن بأنه مجرد حٌوان ناطق ،أو حٌوان مفكر ،من فصٌلة راقٌة ،لٌس له قبل جذور،
ولٌس له بعد موته امتداد ،ولٌس له فً حٌاته صلة بالوجود الكبٌر ،أكثر من صلة القرود به.
وبٌن من ٌعتقد أن اإلنسان هو المخلوق األول ،وأنه المخلوق المكرم ،وأنه المخلوق المكلؾ ،وأن هللا سبحانه
وتعالى أنعم علٌه بنعمة اإلٌجاد ،ونعمة الهدى والرشاد ،أنعم علٌه بنعمة اإلمداد ،خلقه لنفسه ،وخلق الكون كله من
أجله،
أي شعور ٌشعر به اإلنسان حٌنما ٌعرؾ قٌمته عند الواحد الدٌان،
أي شعور ٌجعله ٌنطلق من قوقعته ٌنطلق إلى رحابة الكون لٌحقق وجوده ،لٌنشر دٌن هللا عز وجل لٌكون
خادما للحق ،لٌكون سببا بهدى الناس ..أٌها اإلخوة الكرام
من عرف نفسه عرف ربه.
وأن هللا سبحانه وتعالى لم ٌسلمك إلى أحد من خلقه:
ش َهدُوا أَ ِّنً َب ِري ٌء ِم َّما ُت ْ
هللا َوا ْ
وء َقال َ إِ ِّنً أ ُ ْ
ش ِر ُكونَ (ٗ٘) مِنْ دُونِ ِه
س ٍ
ض آَلِ َهتِ َنا ِب ُ
اع َت َرا َك َب ْع ُ
إِنْ َنقُول ُ إِ َّال ْ
ش ِه ُد َّ َ
ت َعلَى َّ
ون (٘٘) إِ ِّنً َت َو َّك ْل ُ
هللاِ َر ِّبً َو َر ِّب ُك ْم َما مِنْ دَا َّب ٍة إِ َّال ه َُو آَ ِخ ٌذ بِ َناصِ ٌَتِ َها إِنَّ َر ِّبً َعلَى
َفكٌِدُونًِ َجمٌِعا ً ُث َّم َال ُت ْنظِ ُر ِ
ض ُّرو َن ُه َ
ٌِم (َ )٘ٙفإِنْ َت َولَّ ْوا َف َقدْ أَ ْبلَ ْغ ُت ُك ْم َما أ ُ ْرسِ ْل ُ
ش ٌْئا ً إِنَّ
ِف َر ِّبً َق ْوما ً َغ ٌْ َر ُك ْم َو َال َت ُ
ت بِ ِه إِلَ ٌْ ُك ْم َو ٌَ ْس َت ْخل ُ
صِ َراطٍ ُم ْس َتق ٍ
َر ِّبً َعلَى ُكل ِّ َ
ش ًْ ٍء َحفٌِ ٌظ ()٘7
[سورة هود]

حٌنما ٌعرؾ اإلنسان قٌمة نفسهٌ ،تلو قوله تعالى:
س َم َاوا ِ
اع ُبدْ هُ َو َت َو َّكلْ َعلَ ٌْ ِه َو َما َر ُّب َك ِب َغاف ٍِل َع َّما َت ْع َملُونَ (ٖٕٔ)
َو ِ َّ ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ض َوإِلَ ٌْ ِه ٌُ ْر َج ُع ْاألَ ْم ُر ُكلُّ ُه َف ْ
ب ال َّ
َلِل َغ ٌْ ُ
[سورة هود]

حٌنما ٌعرؾ اإلنسان قٌمة نفسه ٌتلو قوله تعالى:
اَلِلِ ٌَ ْه ِد َق ْل َب ُه َو َّ
هللاِ َو َمنْ ٌُ ْؤمِنْ ِب َّ
اب مِنْ ُمصِ ٌ َب ٍة إِ َّال ِبإِ ْذ ِن َّ
هللا ُ ِب ُكل ِّ َ
ش ًْ ٍء َعلٌِ ٌم (ٔٔ)
ص َ
َما أَ َ
[سورة التغابن]

كلما قرأ آٌة من كتاب هللا مألت قلبه أمنا وطمأنٌنة وعزة وكرامة وعاش حٌاة أخرى ال ٌعٌشها المادٌٌن.
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