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12 - 8تفسیر اآلیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  12 -8تفسیر اآلیات  -سورة الطالق  - 6الدرس : 

1997 -01-17  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، اللھم ال علم لنا إال ما  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

م اإلنسان وتدفعھ إلى تطبیق القانون :   العقوبة تحّجِ

  السادس من سورة الطالق، ومع اآلیة الثامنة، وھي قولھ تعالى: أیھا األخوة الكرام، مع الدرس 

نُْكًرا*فَذَاقَْت َوبَاَل  ﴿ َوَكأَیِّْن ِمْن قَْریٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّھا َوُرُسِلِھ فََحاَسْبنَاَھا ِحَسابًا َشِدیًدا َوَعذَّْبنَاَھا َعذَابًا

  ﴾ أَْمِرَھا َوَكاَن َعاقِبَةُ أَْمِرَھا ُخْسًرا

م   أیھا األخوة الكرام، ال یخفى علیكم أن أي قانوٍن یصدر ال معنى لھ من دون عقوبات، ألن العقوبة تحّجِ

اإلنسان، وتدفعھ إلى تطبیق القانون، ھذا في حیاتنا الدنیا، ربنا سبحانھ وتعالى ھو ربُّ العالمین، خلقنا، 

ً نسیر علیھ، فل و ِحْدنا عن ھذا المنھج أدَّبنا، وھذا التأدیب ولكنھ یربینا، كیف یربینا؟ یضع لنا منھجا

ً تعسُّفیاً، یقول: ھذه  ً الزوج یطلِّق طالقا لصالحنا، لذلك بعد أن حدَّثنا ربّنا عن أحكام الطالق، أحیانا

ر األزواج، بعد أن حدَّثنا عن أحكام الطالق،  ضعیفة، ال أھل لھا، أنا أفعل بھا ما أرید، ربنا عزَّ وجل یَُذّكِ

  لطالق اِلبدعي والسنّي، وعن الطالق الذي یجوز، والذي ال یجوز، قال:وعن ا

  نُْكًرا﴾ ﴿ َوَكأَیِّْن ِمْن قَْریٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّھا َوُرُسِلِھ فََحاَسْبنَاَھا ِحَسابًا َشِدیًدا َوَعذَّْبنَاَھا َعذَابًا

  العقاب ردع لبقیة الناس :

تل؟ وأن یُْقتَل على مرأى من جمھور المسلمین عقب صالة الجمعة؟ لماذا أمر لماذا أمر هللا أن یُْقتَل القا 

  أن تُقَطع یُد السارق؟ وأن تقطع أمام المأل؟

﴾ ِ   ﴿ َوَال تَأُْخْذكُْم بِِھَما َرأْفَةٌ فِي ِدیِن �َّ

  ] 2[ سورة النور: 
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أي كم، كم لھا  -َكأَیِن  -یبین أنھ  لماذا؟ من أجل أن یكون ھذا العقاب ردعاً لبقیة الناس، فربنا عزَّ وجل 

بیة، أنا أسألك: كم كتاباً عندك؟ تقول لي: ثالثون  معنیان في اللغة: كم استفھامیة، وكم تكثیریة، أي تعجُّ

ةً ثانیة: كم كتاٍب عندي، أنا ال أسألك، ولكن أَُكثِّر من الكتب التي عندي، فالعلماء قالوا:  كتاباً، أقول لك مرَّ

  ة، وكم تكثیریة، وكأیِّن تساوي كم..كم استفھامی

  ﴿ َوَكأَیِّْن ِمْن قَْریٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّھا ﴾

عتت أي خرجت، واستكبرت أن تطیع هللا عزَّ وجل، العتو االستكبار، فكم من قریٍة خرجت عن أمر هللا  

رى تصاب عزَّ وجل، واآلن ماذا یحصل؟ ھناك قَُرى تصاب بزالزل، قرى تصاب بمجاعات، ق

دون في اآلفاق، وأحیاناً  رون من أماكنھم، یَُشرَّ ر من أماكنھا، أبناء القرى یھجَّ بأمراض وبیلة، قرى تَُھجَّ

فیضانات، أحیاناً كوارث طبیعیة، أحیاناً زالزل، أحیاناً أمطار، أحیاناً صقیع، كما تسمعون اآلن سبعون 

  تحت الصفر، یموت الناس بالعشرات من شدَّة البرد..

  ﴿ َوَكأَیِّْن ِمْن قَْریٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّھا َوُرسُِلِھ فََحاَسْبنَاَھا ِحَسابًا َشِدیًدا ﴾

ل..    أي إما أن تطیع هللا عزَّ وجل، وإال فتحمَّ

  التربیة رحمة :

 جاء أعرابي إلى النبي علیھ الصالة والسالم فقال: "یا رسول هللا عظني وال تطل، فقال علیھ الصالة 

والسالم: قل آمنت با� ثم استقم، قال ھذا األعرابي: أرید أخفَّ من ذلك، فقال علیھ الصالة والسالم: إذاً 

  فاستعدَّ للبالء".

ل العقاب،   أي أنك لست مخیّراً، مخیّر أن تطیع، أو أال تطیع، أما إذا عصیت فلیس لك الخیار أن تتحمَّ

أما مع المعصیة فلم یعد ھناك خیار، وھذا شيء بدیھي،  أو أن ترفضھ، خیارك في الطاعة أو المعصیة،

باً مع النظام، أو أن یخرق قواعد النظام،  شخص یقود مركبة، واإلشارة حمراء، فھو مخیر أن یقف متأّدِ

  أما إذا خرق قواعد النظام فلیس باختیاره أن یقبل العقاب، أو أن یرفضھ، كما قلت من قبل:

َ َكتََب َعلَ  نَا، أَْدَرَك َذِلَك َال َمَحالَةَ))((إِنَّ �َّ   ى اْبِن آَدَم َحظَّھُ ِمْن الّزِ

  [متفق علیھ عن أَبِي ُھَرْیَرةَ]

أي مدرٌك نصیبھ من عقوبة الزنا ال محالةَ حینما یزني، فالعبرة أن هللا رب العالمین، ومعنى رب أي  

مرّبٍ أي ممّد، ومعنى رّب أي مؤّدِب، فاإلنسان حینما ال ینفِّذ أمر هللا عزَّ وجل فرحمة بھ مرّبٍ، ومعنى 

یوجد منھج، ویوجد رسل، ویوجد كتب، وانتھى  -كان من الممكن أن یُخلَق اإلنسان، وأن یترك سدى-

رس ھناك عقوبات، األمر، ولكن ال یوجد تأدیب، اآلن كم من إنسان یأتي طائعاً بعقلھ فقط؟ اآلن في المدا

ھناك حرمان، ھناك فصل، ھناك حرمان من ستَّ دورات في االمتحان، ھذه العقوبات تدفع الطالب إلى 
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بنا، لو خلقنا، وأبلغنا رسالتھ عن طریق األنبیاء وتركنا، وال توجد  االلتزام، فربنا عزَّ وجل لو لم یؤّدِ

زل، أحیاناً یقول: زلزلة من یومین شدتھا مصائب، وال توجد أمراض، وال توجد مخاوف، وال توجد زال

أربعة رختر، ھذا أسلوب تلویح العصا، أي انتبھوا، یا أیھا العصاة انتبھوا، كأن لسان حال الذَّات اإللھیة 

  ھكذا، فالتربیة رحمة..

  ِم اْلُمْجِرِمیَن ﴾﴿ فَِإْن َكذَّبُوَك فَقُْل َربُّكُْم ذُو َرْحَمٍة َواِسعٍَة َوَال یَُردُّ بَأْسُھُ َعِن اْلقَوْ 

  ]147[ سورة األنعام : 

  العقاب ظاھره ألیم لكن نتائجھ مرضیةٌ جداً :

اإلنسان حینما یُْجِرم یحتاج إلى رحمة هللا، ورحمة هللا ھي التأدیب، كم من شاّبٍ استقام على أمر هللا  

إنَّ تسعین بالمئة من الذین  َعِقَب مشكلة؟ كم من زوجٍ استقام على أمر هللا عقب مشكلة؟ آالف مؤلَّفة، بل

یة أو معنویة، خوف، أو فقر، أو  اصطلحوا مع هللا كان اصطالحھم مع هللا عقب مشكلة، عقب مشكلة ماّدِ

نقص في األموال واألوالد، فھذه المصائب َصّمامات أمان، ھذه المصائب كالمكابح في السیارة، البدَّ 

  منھا لضمان حسن سیرھا، ولضمان سالمتھا.

د في تربیة أوالده، شدَّتھ البالغة، إذاً   .. الحقیقة العقاب ظاھره سیئ، لكن لھ نتائج مرضیة، لو أن أباً متشّدِ

وحرصھ البالغ، وتأدیبھ الشدید، ومتابعتھ، انتھت باألوالد إلى مركز راٍق، إلى شھادة عُلیا، أو إلى عمل 

العَین، وھذا االبن یذوب محبَّةً بوالده الشدید جیِّد، أو إلى انضباط، أو إلى تدیُّن، ھذا األب یصبح قریر 

ً في الدنیا، فالعقاب ظاھره ألیم، لكن نتائجھ مرضیةٌ جداً، واألب الذي  الذي حملھ على أن یكون متفّوقا

رھم، فدائماً وأبداً الشدَّة من هللا رحمة، رحمة  یَُسیّب أوالده یبدو لھ أنھ یریحھم، ولكن في الحقیقة ھو یدّمِ

لو أن هللا عزَّ وجل تركنا ھمالً لما كنَّا كما نحن علیھ اآلن، ال یوجد إنسان إال وخضع للتربیة بالغة، 

اإللھیة، هللا عزَّ وجل عنده أدویة كثیرة ال تعّد وال تحصى، خوف، وھم، مرض، فقر، أحیاناً إنسان قوي 

  ح معھ.یُخیف، فأنت من أجل أالّ تقع تحت قسوة ھذا القاسي تتوب إلى هللا، وتصطل

  اآلیات التالیة تبیِّن أن الشدَّة التي قد تبدو من معاملة ربنا إنما ھي شدَّةٌ لصالحنا :

ھذه اآلیة قد یقول أحدنا: ما عالقتھا بالطالق؟ السورة كلّھا للطالق، أحیاناً اإلنسان یتوھَّم أنھ زوج، وھو  

ذبھا، بإمكانھ أن یدعھا بال  قوي، والطالق بیّده، وھذه امرأة وضعیفة وبإمكانھ أن یطلِّقھا، بإمكانھ أن یعِّ

  طعام وشراب، بإمكانھ أن یأكل حقوقھا، هللا عزَّ وجل یقول:

نُْكًرا*فَذَاقَْت َوبَاَل  ﴿ َوَكأَیِّْن ِمْن قَْریٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّھا َوُرُسِلِھ فََحاَسْبنَاَھا ِحَسابًا َشِدیًدا َوَعذَّْبنَاَھا َعذَابًا

  َھا ﴾أَْمرِ 

  أي عاقبة أمرھا.. 
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  ﴿ َوَكاَن َعاقِبَةُ أَْمِرَھا ُخْسًرا ﴾

ة التي قد تبدو من معاملة ربنا   في الدنیا، وجحیماً في اآلخرة، إذاً ھذه اآلیات تبیِّن أیھا األخوة أن الشدَّ

  عزَّ وجل، إنما ھي شدَّةٌ لصالحنا.

  عقاب هللا لعباده العُصاة لھ أھداف كثیرة :

بالمناسبة، ھذه الشدَّة لھا وظائف عدیدة، لما قطعنا ید السارق، وعلَّقناھا على باب المسجد على مرأى  

من المصلِّین، الطفل الصغیر حینما یرى یداً معلَّقة یُغَرس في أعماق أعماقھ أن السرقة شيٌء مخیف، 

د إجراء لطیف، أي جریمة وقعت وھذه نھایة السارق، حینما یُقتَل القاتل على مرأى من الناس، اآلن یوج

ً تقع جریمة مرّوعة، محكمة سریعة جداً تحاكم ھؤالء  یُعَدم فیھا المجرمون في مكان الجریمة، فأحیانا

المجرمین، وتعدمھم في ساحة الجریمة نفسھا، ھذه مما یجعل في النفوس ردعاً كبیراً، فالردع مھم جداً، 

ة، وأحد ھذه األھداف: أنھ یؤّدِب ھذا العاصي، وثاني ھذه فعقاب هللا لعباده العُصاة لھ أھداف كثیر

  األھداف أن الناس جمیعاً یتَّعظون بھذه العقوبة الصارخة..

  ﴿ َوَكأَیِّْن ِمْن قَْریٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّھا َوُرُسِلِھ ﴾

  ألم یقل هللا عزَّ وجل: 

ُ َمثًَال قَْریَةً َكانَْت آَِمنَةً  ُ ﴿ َوَضَرَب �َّ ِ فَأََذاقََھا �َّ ُمْطَمئِنَّةً یَأْتِیَھا ِرْزقَُھا َرَغًدا ِمْن ُكّلِ َمَكاٍن فََكفََرْت بِأَْنعُِم �َّ

  ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا یَْصنَعُوَن ﴾

  ] 112[ سورة النحل: 

  ألم یقل هللا عزَّ وجل: 

ا أَْرَضعَْت  ﴿ یَا أَیَُّھا النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُمْ  إِنَّ َزْلَزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظیٌم *یَْوَم تََرْونََھا تَْذَھُل كُلُّ ُمْرِضعٍَة َعمَّ

ِ َشِدیٌد ﴾   َوتََضُع ُكلُّ ذَاِت َحْمٍل َحْملََھا َوتََرى النَّاَس سَُكاَرى َوَما ھُْم بِسَُكاَرى َولَِكنَّ َعَذاَب �َّ

  ]2- 1[ سورة الحج : 

   شدَّة رحمةً بالعباد.ھذه ال 

  الشدَّة نعمةٌ باطنة ال یعرف اإلنسان حقیقتھا إال في نھایة المطاف :

  لذلك فالشدَّة نعمةٌ باطنة: 

  ﴿ َوأَْسبََغ َعلَْیكُْم نِعََمھُ َظاِھَرةً َوبَاِطنَةً ﴾

  ] 20[سورة لقمان: 
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ة، باطنة المرض، ظاھرة   المال، باطنة الفقر، ظاھرة السالمة، باطنة بعض العیوب في ظاھرة الصحَّ

  الخلق، ھذه نعٌم باطنة ال یعرف اإلنسان حقیقتھا إال في نھایة المطاف..

  ﴿ َوَكأَیِّْن ِمْن قَْریٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّھا ﴾

  خرجت عن أمر هللا استكباراً، وعدواناً: 

  ا َشِدیًدا ﴾﴿ َوُرسُِلِھ فََحاَسْبنَاَھا ِحَسابً 

  قال أحدھم: یا رب، لقد عصیتك ولم تعاقبني؟ قال: وقع في قلبھ: أن یا عبدي قد عاقبتك ولم تدر. 

اإلنسان ال یبالي بكسب المال، یكسبھ حراماً، ثم یفاجأ بمصادرة، بضرائب ال تُحتمل، یفاجأ أحیاناً بتلف  

ذنب لھ طریقة في التأدیب، فكسب المال الحرام  المال، بھالكھ، بسرقتھ، ھذا تأدیب هللا لھذا اإلنسان، كل

لعلَّ من عقوبتھ إتالف ھذا المال، العدوان على أعراض اآلخرین لعلَّ من عقوبتھ أالّ تطمئن إلى أھلك، 

   حینما تتجاوز الحدود یتجاوز غیرك الحدود، ھذه:

   ﴿ فَذَاقَْت َوبَاَل أَْمِرَھا ﴾

  َوَعذَّْبنَاَھا َعَذابًا نُْكًرا*فَذَاقَْت َوبَاَل أَْمِرَھا َوَكاَن َعاقِبَةُ أَْمِرَھا ُخْسًرا﴾ ﴿ فََحاَسْبنَاَھا ِحَسابًا َشِدیًدا

  الشقي من خسر الدنیا و اآلخرة معاً :

الحقیقة أن الشيء الذي ال یُحتمل أن یخسر اإلنسان الدنیا واآلخرة معاً، الدنیا مشحونة بالمتاعب، یأتي  

ان شقاًء أبدیاً، ألنھ خالف منھج هللا عزَّ وجل، والشيء اللطیف أنك إذا أطعت ملك الموت فیواجھ اإلنس

  هللا عزَّ وجل فُزت فوزاً عظیماً، كسبت الدنیا واآلخرة..

  ﴿ َوَمتَّْعنَاھُْم إِلَى ِحیٍن ﴾

  ] 98[ سورة یونس: 

م، وفي اآلخرة لك الجنَّة التي فیھا ما ال عیٌن رأت، وال أذٌن   سمعت، وال خطر على قلب في الدنیا مكرَّ

بشر، لذلك من الُحْمِق الشدید أن تعصي هللا، من الغَْبِن الشدید أن تخرج عن منھج هللا، من الكفر أن 

  تعصي من خلقك، ومن أنعم علیك بنعمة اإلیجاد، ونعمة اإلمداد، ونعمة الھدى والرشاد..

 َ ُ لَُھْم َعذَابًا َشِدیًدا فَاتَّقُوا �َّ    یَا أُوِلي اْألَْلبَاِب ﴾﴿ أََعدَّ �َّ

تي وجاللي ما خلقت خلقاً أحبَّ   یا أصحاب العقول، اإلنسان قیمتھ بعقلھ، یخاطب هللا العقل فیقول: "وعزَّ

  إليَّ منك، بك أعطي، وبك آخذ".
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  التوبة أحكم قرار یتخذه اإلنسان ألنھ سبب رخائھ في الدنیا واآلخرة :

محاكمة منطقیة، أحیاناً اإلنسان یستمع إلى موعظة، إلى تفسیر آیة، إلى أخواننا الكرام، اإلنسان یسعد ب 

تفسیر حدیث، فیتفاعل تفاعالً شدیداً، یجري محاكمة دقیقة فیتَّخذ قرار التوبة، ھذا أحكم قرار تتخذه في 

  حیاتك، ألنھ سبب الرخاء في الدنیا واآلخرة..

َ َوَرُسولَھُ فَقَْد فَازَ    فَْوزاً َعِظیماً ﴾ ﴿ َوَمْن یُِطعِ �َّ

  ] 71[ سورة األحزاب: 

ِریَن ﴾ ابِیَن َویُِحبُّ اْلُمتََطّھِ   ﴿ إِنَّ ّ�َ یُِحبُّ التَّوَّ

  ] 222[سورة البقرة: 

ُ لَُھْم َعذَابًا َشِدیًدا ﴾   ﴿ أََعدَّ �َّ

  إن لم یتوبوا. 

  من ازداد علماً ازداد معرفة بحقیقتھ :

  لذلك: 

  ﴿ یَا أُوِلي اْألَْلبَاِب ﴾

    یا أصحاب العقول . 

ُ إِلَْیكُْم ِذْكًرا ﴾ َ یَا أُوِلي اْألَْلبَاِب الَِّذیَن آََمنُوا قَْد أَْنَزَل �َّ   ﴿ فَاتَّقُوا �َّ

أي إن هللا خلق الكون، لكن نوره بالقرآن الكریم، بین لك ما ینبغي أن تفعل، وما ال ینبغي، بیّن الحالل  

الحرام، الخیر والشر، طریق الھدایة وطریق الغوایة، طریق الحق وطریق الباطل، لكن هللا عزَّ وجل و

  قال لك أیضاً:

اِدقِیَن ﴾ َ َوُكونُوا َمَع الصَّ   ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا اتَّقُوا �َّ

  ] 119[ سورة التوبة : 

، في توجیھ صحیح، القرآن مائدة هللا عزَّ وجل، كن مع الصادقین، كن مع المؤمنین، في أنس، في نور 

ال تعرف أین موقعك من ھذا الدین إال إذا استمعت إلى تفسیر القرآن، أین أنت؟ الواحد قلٌق على نفسھ، 

ر؟ منافق؟ من ھو؟ إن فھمت كتاب هللا تعلم أین موقعك من ھذا الدین  ھل ھو مؤمن أم غیر مؤمن؟ مقّصِ

ر؟ متلبِّس بمعصیة؟ المعصیة في البیت؟ في العمل؟ في العالقات العظیم، یا ترى مقتصد؟ساب ق؟ مقّصِ

  االجتماعیة؟ فكلَّما ازددت علماً ازددت معرفةُ بحقیقتك، أین أنت من الدین؟
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  السماء َذكَّرت األرض في ھذا القرآن الذي أُنِزل على النبي العدنان :

َ یَا أُوِلي اْألَْلبَاِب الَّذِ  ُ إِلَْیكُْم ِذْكًرا ﴾﴿ فَاتَّقُوا �َّ   یَن آََمنُوا قَْد أَْنَزَل �َّ

أي السماء َذكَّرت األرض، أناٌس تائھون، شاردون، ضالَّون، یتخبَّطون في المال الحرام، في الخمور،  

في الزنا، ھذه ھي الجاھلیة، المرأة كانت تتقلَّب بین عشرة رجال، عشرة رجال على المرأة الواحدة، 

 تُعَدُّ وال تحصى في الجاھلیة، خمور، ربا بأعلى نسب، فجاء النبي علیھ الصالة فوضى جنسیة ال

والسالم وبیّن الحق، بیّن الباطل، بیّن الخیر، بیّن الشر، بیّن المنھج، فالسماء ذَكَّرت األرض في ھذا 

  القرآن الذي أُنِزل على النبي العدنان..

َ یَا أُوِلي اْألَْلبَابِ  ُ إِلَْیكُْم ِذْكًرا ﴾ ﴿ فَاتَّقُوا �َّ   الَِّذیَن آََمنُوا قَْد أَْنَزَل �َّ

  الرسول تذكیر السماء ألھل األرض :

  ما ھو ھذا الذكر؟ 

  ﴿ َرُسوًال ﴾

قھ الناس   ً أعطاه معجزة، أعطاه كتاباً، أعطاه معجزة لیصّدِ الرسول تذكیر السماء ألھل األرض، طبعا

  أعطاه كتاباً لیكون منھجاً لھم تفصیلیاً..أنھ رسول هللا، 

﴾ ِ   ﴿ َرُسوًال یَتْلُو َعلَْیكُْم آَیَاِت �َّ

  یشیر إلى خلق هللا، إلى السموات، إلى األرض. 

بِِل َكْیَف ُخِلقَْت * َوإِلَى السََّماِء َكْیَف ُرفِعَْت * َوإِلَى اْلِجبَاِل َكْیَف  نُِصبَْت* َوإِلَى ﴿ أَفََال یَْنُظُروَن إِلَى اْإلِ

  اْألَْرِض َكْیَف ُسِطَحْت ﴾

  ] 20-17[ سورة الغاشیة: : 

نَساُن إِلَى َطعَاِمِھ * أَنَّا َصبَْبنَا اْلَماء َصب�ا ﴾   ﴿ فَْلیَنظُِر اْإلِ

  ] 25-24[ سورة عبس : 

ن ما سبب ھذا إلى شرابھ، إلى أكلھ، إلى النباتات، إلى الحیوانات، إلى ابنھ الصغیر، ھو یعلم علم الیقی 

االبن الصغیر؟ حویٌن واحد من خمسمئة ملیون حوین دخل البویضة ولقَّحھا، وتكاثرت ھذه البویضة في 

تسعة أشھٍر، فأصبحت طفالً لھ رأس، لھ دماغ، لھ جمجمة، لھ خالیا عصبیة، لھ عینان، لھ أذنان، لھ 

نكریاس، لھ ُكلیة، عظام وعضالت، أنف، لھ فم، لھ لسان، لھ مريء، لھ معدة، لھ أمعاء، لھ كبد، لھ ب

شرایین وأوردة، خالیا نخامیة تزن نصف غرام، وتنتج اثني عشر ھرمونًا، الھرمون الواحد فیھ آالف 

  مؤلَّفة من الحموض األمینیة، ھذا خلق اإلنسان.
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  تذكیر ببعض آیات هللا الدالة على عظمتھ :

  وهللا عزَّ وجل قال: 

ِ ﴾ ﴿ َرُسوًال یَتْلُو َعلَْیكُمْ    آَیَاِت �َّ

َخْلقك آیة، ابنك آیة، زوجتك آیة، طعامك الذي تأكلھ آیة، شرابك آیة، ھذا الحلیب الذي نشربھ آیة من  

آیات هللا، أي من آیات هللا الدالة على عظمتھ، بقرةٌ عجماء ال تفقھ، تأكل ھذا الحشیش، فیھا غدَّة ثدییّة 

من طریقة صنع الحلیب، حول ھذه الغدَّة الثدییّة التي ھي ترشح الحلیب، والعلماء حتى اآلن في حیرةٍ 

كالقبَّة شبكة أوعیة دمویة كثیفة جداً، الغذاء یجري في ھذه األوعیة.. أي الدم.. الخلیة الثدییّة تنتقي من 

ھذا الدم حاجتھا، تأخذ البروتین، تأخذ الكلس، تأخذ مواد دسمة، ومواد أمنیة، فیتامینات ومعادن، 

یباً، وترشح ھذه الخلیة إلى جوٍف ھو ضرع البقرة، فالحلیب وحده آیة، ومشتقَّات الحلیب ال تصنعھا حل

تعُّد وال تحصى، فطعامك آیة، ھذه الفواكھ التي تأكلھا آیة، ھذا الجو اللطیف آیة، المطر آیة، السحاب 

  آیة..

ِ ُمبَیِّنَاٍت ِلیُْخِرجَ  اِلَحاِت ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر ﴾ ﴿ َرُسوًال یَتْلُو َعلَْیكُْم آَیَاِت �َّ   الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

یة ظلمات، ظلمة المعصیة، المعصیة لھا ظلمة، والشھوة لھا ظلمة،   الشھوات ظلمات، المطامع الماّدِ

  والباطل لھ ظلمة، واألفكار الوضعیة لھا ظلمة..

  ﴿ ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر ﴾

  ى نور واحد، إلى نور هللا.إل 

  الحیاة الدنیا إعداد لحیاة أبدیة :

ً كریماً، إلھاً   الحقیقة نحن شيء نألفھ، وألننا نألفھ قد ال نعرف قیمتھ الكبرى، أنت تعرف أن لك ربٌّا

ق عظیماً، أنت في دنیا مؤقَّتة إعداٌد لحیاةٍ أبدیة، فھذه الحقائق ھي نور، المؤمن مرتاح، عنده تفسیر دقی

للكون، ھذا الكون خلقھ هللا عزَّ وجل، خلقھ لیكون داالً على وجود هللا، وعلى كمالھ، وعلى وحدانیتھ، 

ً ألسماء هللا الًحسنى، وصفاتھ الفضلى، خلقھ لیكون آیةً لكل مؤمن، والحیاة الدنیا  ما خلقھ لیكون مجّسِ

اة أبدیة، واإلنسان ھو المخلوق المكرم، فھذه إعداد، مرحلة مؤقَّتة تبدأ بالوالدة، وتنتھي بالوفاة، إعداد لحی

  كلَّھا حقائق.

اِلَحاِت ِمَن الظُّلُ  ِ ُمبَیِّنَاٍت ِلیُْخِرَج الَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َماِت إِلَى النُّوِر َوَمْن ﴿ َرُسوًال یَتْلُو َعلَْیكُْم آَیَاِت �َّ

ِ َویَْعَمْل َصاِلًحا یُْدخِ    ْلھُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر ﴾یُْؤِمْن بِا�َّ

ق وعد هللا ووعیده، فینطلق إلى الجنَّة بكل طاقتھ،   ھذا كالم هللا، وھذا وعد هللا، واإلنسان المؤمن یصّدِ

  ألنھا دار القرار، دار السالم..
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  ﴿ َوَما ھُْم ِمْنَھا بُِمْخَرِجیَن ﴾

  ] 48[ سورة الحجر: 

  غیر موجودة في الجنَّة :المتاعب المخیفة 

في الحیاة الدنیا قلق عمیق، اإلنسان إذا بلغ مرتبةً من الغنى، سكن في بیٍت مریح، لھ زوجة ولھ أوالد،  

تھ، قد یصاب بمرٍض مفاجئ، قد یفقد مالھ، قد یمرض ابنھ، الحیاة  ما القلق العمیق؟ قد تتراجع صحَّ

  مشحونة بالمتاعب، أما في الجنَّة ...

  ھُْم ِمْنَھا بُِمْخَرِجیَن ﴾ ﴿ َوَما

  ] 48[ سورة الحجر: 

فال یوجد ھرم، ال توجد أمراض، ال یوجد فقر، ال یوجد خصوم، ال یوجد أعداء، ال یوجد موت، كل  

  ھذه المتاعب المخیفة غیر موجودة في الجنَّة.

  اختالف نظام الدنیا عن نظام اآلخرة :

  لذلك... 

ِ َویَْعَمْل َصاِلًحا یُْدِخْلھُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر َخاِلِدیَن فِیَھا أَبَ  ُ لَھُ ﴿ َوَمْن یُْؤِمْن بِا�َّ ًدا قَْد أَْحَسَن �َّ

  ِرْزقًا ﴾

سم فقط، فكلمة جنَّات كل شيء ترونھ في الدنیا جمیل، إذا كان في الجنَّة لیس بینھما من عالقٍة إال اال 

فالفواكھ.. في الدنیا فاكھة، لكن فاكھة اآلخرة لیست كفاكھة الدنیا، لیس بینھما من عالقٍة إال االسم.. فیھا 

من الحور العین.. قال بعض الصحابة لزوجتھ: " اعلمي أیتھا المرأة أن في الجنة من الحور العین ما لو 

والقمر، فألن أضحي بِِك من أجلھن أھون أطلَّت إحداھن على األرض لغلب ضوء وجھھا ضوء الشمس 

  من أن أُضّحي بھن من أجلِك.. "، كل شيء یوجد في الجنَّة، غیر ھذا أن الجنَّة نظامھا من دون سعي..

  ﴿ لَُھْم َما یََشاُءوَن ﴾

  ] 35[ سورة ق: 

  أي شيٍء یخطر في بالك تجده أمامك، ھذه الجنَّة.. 

اِلَحاِت ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر ﴾﴿ ِلیُْخِرَج الَِّذیَن آََمنُوا َوعَ    ِملُوا الصَّ

من ظلمات الشھوات إلى أنوار الطاعات، من ظلمات الكفر إلى نور اإلیمان، من ظلمات الشرك إلى  

  نور التوحید، من ظلمات البُعد إلى نور القُرب، من ظلمات الدنایا إلى نور الفضائل، فالفضیلة نور...

ِ َویَْعَمْل َصاِلًحا یُْدِخْلھُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر ﴾ ﴿ َوَمْن یُْؤِمنْ    بِا�َّ
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  اقتران العمل الصالح باإلیمان با� :

  في أكثر آیات كتاب هللا اإلیمان یجب أن یقترن بالعمل الصالح، ألنھ ال معنى لھ من دون عمل.. 

ِ َویَْعَمْل صَ    اِلًحا ﴾﴿ َوَمْن یُْؤِمْن بِا�َّ

اإلیمان بال عمل كالشجر بال ثمر، أنت آمنت بأن هللا موجود، ماذا فعلت؟ ھو موجود، وأنت لم تفعل  

شیئاً، ھذا اسمھ تحصیل حاصل، إن لم تؤمن بوجوده فاتَّھم الناس عقلك، المقصود ھو ماذا فعلت من 

  ا ھو المقصود.أجل هللا؟ ماذا قدَّمت � من عمل؟ ماذا قدَّمت آلخرتك من إنفاق؟ ھذ

  هللا عز وجل جعل الدنیا مشحونة بالمتاعب لنعمل لآلخرة :

  إذاً: 

ِ َویَْعَمْل َصاِلًحا یُْدِخْلھُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِھا اْألَْنَھاُر َخاِلِدیَن فِیَھا أَبَ  ُ لَھُ ﴿ َوَمْن یُْؤِمْن بِا�َّ ًدا قَْد أَْحَسَن �َّ

  ِرْزقًا ﴾

تھ معلولة ال ینتفع رزق الدنیا یأ  تي، وینقطع، یزید وینقص، أحیاناً اإلنسان یكون رزقھ وفیراً، لكن صحَّ

  برزقھ، أي أن هللا عزَّ وجل أراد أن یكون الدنیا مشحونةً بالمتاعب كي نعمل لآلخرة، الحقیقة.

  أَنُّوا بَِھا َوالَِّذیَن ھُْم َعْن آَیَاتِنَا َغافِلُوَن ﴾﴿ إِنَّ الَِّذیَن َال یَْرُجوَن ِلقَاَءنَا َوَرُضوا بِاْلَحیَاِة الدُّْنیَا َواْطمَ 

  ] 7[ سورة یونس: 

ة.    ھؤالء مغبونون، ألنھم آثروا ما یفنى على ما یبقى، آثروا شیئاً سیُمرُّ عابراً على حیاةٍ أبدیٍة مستقرَّ

  النظام الدقیق الذي یحكم النجوم كلَّھا ھو نفسھ یحكم األرض :

  ثم یقول هللا عزَّ وجل في نھایة ھذه السورة: 

ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن اْألَْرِض ِمثْلَُھنَّ ﴾ َّ� ﴿  

الحقیقة لیس ھناك سبع أراض إطالقاً، ألنھ لم یرد في كتاب هللا كلِّھ، لم ترد األرض مجموعة، أراضین  

القرآن، في كل القرآن الكریم السموات جمع، واألرض مفرد، السموات واألرض، لذلك ال یوجد في 

  توھَّم بعضھم أن ھناك سبع أراضین، القرآن لم یذكر إال األرض مفردةً، لذلك قالوا: ھذه لعلَّھا زائدة..

ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن اْألَْرِض ﴾ َّ� ﴿  

ض أي واألرض مثلھن على ن  ظاٍم واحد، الكواكب تدور حول بعضھا، تتجاذب مع بعضھا، قد تتعرَّ

لنور بعضھا، ھذه سنَّة هللا في خلقھ، واألرض مثل الكواكب، أي أن ھذه األرض التي أنت علیھا مثل أي 

كوكب جرٌم یدور في مساٍر مغلق حول جرٍم آخر، یتجاذب معھ بقّوةٍ تتناسب مع كتلتھ ومع مسافتھ، وھذا 
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ب بعضھ منطفئ، وبعضھ ملتھب، الملتھب منبع ضوئي، المنطفئ یتلقَّى ھذا الضوء بحسب الكوك

  دورتھ، فھذا النظام الدقیق الذي یحكم النجوم كلَّھا ھو نفسھ یحكم األرض..

ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن اْألَْرِض ﴾ َّ� ﴿  

  لیست زائدة، إنھا حرف جّرٍ أصلي..أي خلقھا مثل السموات السبع، وبعضھم قال: [ من ] 

  ﴿ َوِمَن اْألَْرِض ﴾

مثل ھذه السموات، وبعضھم فسَّر ھذه السبع بأنھا سبع طبقاٍت في األرض، وبعضھم قال: السبع ال  

تعني العدد، بل تعني الكثرة، أي كما أن السماء طبقات واألرض كذلك طبقات ؛ القشرة، توجد طبقة 

لة المائعة، فلعلَّ ھذه الطبقات، لكن ھذه اآلیة سواًء عرفنا تفسیرھا الدقیق أو لم بازلتیة، ثم الطبقة السائ

نعرف، ھذا ال یتعلَّق بالتكلیف، فلو أن اإلنسان جلس في قبره لیسألھ الملكان: من ربُّك؟ ما دینك؟ من 

أم أرٌض واحدةٌ  نبیّك؟ لو أن إنساناً توفَّاه هللا عزَّ وجل، وال یعرف حقیقة األرض، أھي سبع أراضین،

بسبع طبقات، أو أن ھذه األرض مثل السموات السبع، ال شيء علیھ، الشيء الذي تُحاسب علیھ ھو 

  التكلیف، لكن ھذه اآلیات جعلھا هللا نماذج دالَّة على عظمتھ من دون أن تكون مكلَّفاً أن تعرف حقیقتھا..

  كلَّما تقدَّم العلم كشف جانباً من آیات هللا الكونیة :

النبي علیھ الصالة والسالم فصَّل كثیراً في األحكام التشریعیة، إال أنھ في اآلیات القرآنیة الُمتَعَلِّقة  

بالكونیات أحجم عن تفسیرھا، لماذا؟ النبي أوتي العلم الكثیر، لو أن النبي علیھ الصالة والسالم فسَّرھا 

ً ألنكرنا علیھ وفق ما وصلنا إلیھ نحن ألنكر علیھ من كان معھ في عصره، و لو فسَّرھا تفسیراً بسیطا

ً من عظمة ھذا الكون، فلما  نحن، ھذه اآلیات الكونیة تُِركت لتطور العلم، فكلَّما تقدَّم العلم كشف جانبا

  ربنا قال:

ْجعِ ﴾   ﴿ َوالسََّماِء ذَاِت الرَّ

  ] 11[ سورة الطارق: 

ر، وتعود أمطاراً، ترجع السم  اء بخار الماء مطراً، وبعضھم قال: ھذه بعضھم فھم أن البحار تتبخَّ

  الموجات الصادرة عن األرض ما الذي یرجعھا إلى األرض؟ طبقة اسمھا األثیر..

ْجعِ ﴾   ﴿ َوالسََّماِء ذَاِت الرَّ

  ] 11[ سورة الطارق: 

وبعضھم قال: إن كل كوكٍب في السماء یدور حول كوكٍب آخر في مساٍر مغلق، فال بدَّ من أن یرجع إلى  

ان انطالقھ، ھذا تفسیر ثاٍن، فالعلم مفتوح، كلَّما تقدَّم العلم كشف جانباً من آیات هللا الكونیة من دون أن مك
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یكون أحد ھذه التفاسیر صحیحاً مئة في المئة، ألن خلق هللا عزَّ وجل معجز، كلَّما تقدَّم العلم كشف جانباً 

  من خلق هللا عزَّ وجل.

  نعلم :علَّة خلق السموات واألرض أن 

  هللا الذي خلق سبع سموات.. 

  ﴿ َوِمَن اْألَْرِض ِمثْلَُھنَّ ﴾

أي واألرض خلقھا مثلھن، أي مثل السموات السبع بنظاٍم واحد، وحركٍة واحدة، وجاذبیٍة واحدة،  

والتھاٍب واحد، وانطفاٍء واحد، القوانین التي تسري على السموات السبع تسري على األرض أیضاً، أو 

رض أرضاً مثلھن، إذا اعتبرنا [ من ]حرف جر أصلي ، وجعل من األرض أرضاً مثل ھذه جعل من األ

الكواكب العدیدة، أو أن من األرض طبقاٍت كطبقات السماء.. مثلھن.. ھذه المعاني التي یمكن أن تتداول 

ومضاعفاتھا  حول ھذه اآلیة، ولعلَّ السبعة ال تعني العدد.. الكم.. تعني الكثرة، العرب تستخدم السبعة

  للتكثیر، لكن الشيء الذي یعنینا..

ُل اْألَْمُر بَْینَُھنَّ ِلتَْعلَُموا ﴾ ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن اْألَْرِض ِمثْلَُھنَّ یَتَنَزَّ َّ� ﴿  

علَّة خلق السموات واألرض أن نعلم، وھذه من أخطر اآلیات، علَّة خلق السموات واألرض أن نعلم،  

ة تبعد عنَّا ثالثمئة ألف ف ات؟ معقول، مجرَّ ھل معقول هللا عزَّ وجل یعمل لك وسائل إیضاح فیھا مجرَّ

بلیون سنة ضوئیة من أجل أن تعرف عظمة هللا، واتساع ملكھ، وقدرتھ الالمتناھیة، وحكمتھ الالمتناھیة، 

  وعلمھ الالمتناھي؟ قال:

ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَمَواٍت وَ  ُل اْألَْمُر بَْینَُھنَّ ِلتَْعلَُموا ﴾﴿ �َّ   ِمَن اْألَْرِض ِمثْلَُھنَّ یَتَنَزَّ

ل عقلھ، أو یستخدمھ لغیر ما ُخِلق لھ فإنھ یھبط عن مستواه اإلنساني إلى   علَّة الخلق العلم، فالذي یعّطِ

  مستوى آخر ال یلیق بھ.

  على أمره : من یعلم أن هللا موجود ویعلم وسیُحاِسب فالبدَّ من أن یستقیم

  ماذا لنعلم؟ قال: 

َ قَْد أََحاَط بُِكّلِ َشْيٍء ِعْلًما ﴾ َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیٌر َوأَنَّ �َّ   ﴿ ِلتَْعلَُموا أَنَّ �َّ

سمیع، ھو یعلم، وھو قادر، ھو طبعاً موجود، معنى ھذا أنھ موجود، یعلم، وقادر، ھذه األسماء الثالث  

منھا استقمنا ألمر هللا، لو عرضت على خمسة آالف ملیون إنسان ھذه الحادثة: إنسان قوي إذا تحقَّقنا 

أصدر تعلیمات، وال تستطیع أن تغیب عن علمھ، فمثالً: إذا كان ھناك حاجزاً وطریقاً بین دولتین، وبغیر 

كن في ھذا الطریق صعب المسیر؛ جبال وودیان، نتوءات ووھاد، البدَّ من ھذا الطریق المعبَّد، ول

الطریق حاجزاً البدَّ من إبراز الموافقة، وھذا الذي على الحاجز ال یتساھل أبداً، أنت إذا علمت أن هللا 
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موجود، ویعلم، وسیُحاِسب فالبدَّ من أن تستقیم على أمره، كن أي إنسان، ألنك تفعل ھذا مع إنسان، 

وأن تقف أمام ھذا الحاجز، ولن یُْسَمح  یقول لك: حاجز، ال یوجد طریق إال أن تكون على ھذا الطریق،

لك بالمغادرة إال بالموافقة، ماذا تفعل؟ تبحث عن موافقة، مع إنسان قوي ال تغیب عن علمھ، وال تتفلَّت 

  من قدرتھ، تطیع أمره قسراً، فلعلَّ هللا سبحانھ وتعالى جعل ھذه اآلیة بھذا المعنى الدقیق..

ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع سَ  َّ� ﴿ َ ُل اْألَْمُر بَْینَُھنَّ ِلتَْعلَُموا أَنَّ �َّ  َعلَى كُّلِ َشْيٍء َمَواٍت َوِمَن اْألَْرِض ِمثْلَُھنَّ یَتَنَزَّ

  ﴾قَِدیرٌ 

  أن هللا موجود.. 

َ قَْد أََحاَط بِكُّلِ َشْيٍء ِعْلًما ﴾   ﴿ َوأَنَّ �َّ

  العلم قید :

ویعلم، وسیُحاسب، تفضل واعِص، إنك ال تقدر أبداً، صار أخواننا، إنھا ثالث كلمات فقط، هللا موجود،  

ض إلى  ھناك قیداً، العلم أیھا األخوة قید، أحیاناً اإلنسان یقول لھ طبیب: ھذا الدرج یُتِلف قلبك، وأنت معرَّ

ل أزمة، فتجده من الیوم الثاني یبیع البیت، یكون باذل جھٍد كبیٍر بشرائھ وتزیینھ وتنظیمھ، فیبیعھ.. كما قا

الغزالي: " لو أنَّ طبیباً نھانا عن أكلٍة نحبُّھا ال شكَّ أننا نمتنع، أیكون الطبیب أصدق عندنا من هللا؟ إذاً ما 

  أكفرنا، أیكون وعید الطبیب أشدَّ من وعید هللا؟ إذاً ما أجھلنا".

  الرجل". ھذه اآلیة تكفینا، وكما قال ھذا األعرابي: "كُفیت، فقال علیھ الصالة والسالم: فَقُھَ  

َ قَْد أََحاَط بُِكّلِ َشْيٍء ِعْلًما ﴾ َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیٌر َوأَنَّ �َّ   ﴿ ِلتَْعلَُموا أَنَّ �َّ

  یعلم كل شيء، وقدیر على كل شيء، وموجود، وھو یراقبك فكیف تعصیھ؟ المعصیة صارت مستحیلة. 

  الدنیا وعذاب اآلخرة : من كان عقلھ راجحاً بادر إلى طاعة هللا لینجو من عذاب

أیھا األخوة الكرام، اآلیات األخیرة من سورة الطالق تفید أنھ إما أن تطیع هللا عزَّ وجل، وإما أن یأتي  

ة سألني أخ كریم فقال لي: ھل على العسل زكاة؟ قلت: نعم، قال: فإن لم ندفع؟ قلت  التأدیب اإللھي.. مرَّ

اض جاھز.. ھذه آفَّة تصیب  النحل.. هللا جعل روادع، وكل معصیة وكل أمر إلھي إن لم تفعلھ لھ: القُرَّ

فھناك روادع، تمتنع عن إتالف المال فھناك ألف طریق إلتالف المال، تمتنع عن غّض البصر فھناك 

ألف طریق للشقاء الزوجي، تمتنع عن نصح المسلمین فھناك ألف طریق كي تُغَش، أي إنھ موجود، 

یا واآلخرة، فكلَّما كان عقل اإلنسان راجحاً فإنھ یبادر إلى طاعة هللا لینجو من ویعلم، وسیُحاِسب في الدن

عذاب الدنیا وعذاب اآلخرة، واألكمل من ذلك أن تأتیھ طائعاً مباشرةً، أن تحبَّھ، إن خفت منھ فھذا جید، 

  تخافھ.. وإن أحببتھ فجید، كال الحالین جید، كال الحالین یفضیان بك إلى الجنَّة، البدَّ من أن
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  ثالثة مشاعر یجب أن یشعر بھا اإلنسان؛ شعور الُحّب و الخوف والتعظیم :

قال: یا رب أي عبادك أحبُّ إلیك حتى أحبَّھ بحبِّك؟ قال: أحبُّ عبادي إلي تقي القلب، نقي الیدین، ال  

ك تعلم أنني أحبُّك، یمشي إلى أحٍد بسوء، أحبَّني، وأحبَّ من أحبَّني، وحبَّبني إلى خلقي، قال: یا رب، إن

رھم بآالئي ونعمائي وبالئي ".   وأحّب من یحبُّك، فكیف أحبِّبك إلى خلقك؟ قال: ذّكِ

ثالثة مشاعر یجب أن تشعر بھا: شعور الُحّب من خالل النِعَم، شعور الخوف من خالل المصائب،  

رھم بآالئي ونعمائي وبال ئي.. فالنعماء تُحبِّب، شعور الخوف والُحّب والتعظیم من خالل اآلیات.. ذّكِ

ة تبعد عنَّا ثالثمئة  م، فا� عزَّ وجل خلق سبع سموات، إذا كان ھناك مجرَّ والبالیا تخّوف، واآلالء تُعَّظِ

ألف بلیون سنة ضوئیة، إذا كان في عینك مئة وثالثون ملیون عصیّة ومخروط , وفي بالدماغ مئة 

ھذه اآلالء، أما النعماء؛ فوجودك نعمة، سمعك نعمة، وأربعون ملیار خلیّة لم تُعَرف وظیفتھا بعد، 

تك  بصرك نعمة، أن تمشي على رجلین نعمة، بیتك نعمة، أھلك نعمة، أوالدك نعمة، عقلك نعمة، صحَّ

نعمة، النعم تُحبِّب، وتوجد أمراض خبیثة، وتوجد أمراض وبیلة، وتوجد أمراض عضالة، ویوجد فقر، 

م، فالبدَّ من أن ویوجد قھر، ویوجد ذل، وتوجد متا عب، فالبالیا تخّوف، والنعم تحبِّب، واآلالء تعّظِ

  یجتمع في قلبك تعظیٌم � من خالل آیاتھ، وخوٌف منھ من خالل بالئھ، ومحبَّةٌ لھ من خالل نعمائھ.

  علة وجود اإلنسان أن یعرف هللا عز وجل :

ون أن تعرف هللا من خاللھ، علَّة وجودك أخواننا الكرام، آخر آیة من اآلیات األساسیة، علَّة وجود الك 

أن تعرف هللا وإال ھبطت عن مستوى إنسانیتك، ھذه الالم لیست الماً قالھا إنسان، ھذه الالم قالھا خالق 

  الكون..

  ﴿ ِلتَْعلَُموا ﴾

أي یا عبادي، خلقتكم لتعرفوني، وإذا عرفتموني أطعتموني، وإن أطعتموني سعدتم بقربي، خلقتكم  

  فتطیعوني فتسعدوا بقربي. لتعرفوني

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن ﴾   ﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  ] 56[ سورة الذاریات: 

العبادة طاعة أساسھا معرفة تنتھي بسعادة، العبادة ھي األساس، المعرفة ھي السبب، السعادة ھي  

تطیعھ، تسعد بھ في الدنیا واآلخرة، ھذه اآلیة یجب أن نحفظھا، وأن تكون في قلوبنا، النتیجة، تعرفھ، 

ً وأبداً، مخلوٌق من أجل أن تعرفھ، ثم تطیعھ، ثم تسعد بقربھ، هللا موجود ویعلم  وفي أذھاننا دائما

  وسیُحاِسب.
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12 - 8تفسیر اآلیات    

  من یعصي هللا مدموغ بالغباء و بالُحمق و بالجھل :

، إنسان واحد قوي، عنده إمكان أن یكشف األخطاء كلَّھا، ولم یسامح أحداً، فإنك وهللا الذي ال إلھ إال ھو 

ال تجد واحداً یعصیھ، وھذه المجتمعات أمامك أینما ذھبت، إنسان واحد قوي، عنده وسائل یكشف 

  معصیتك، وسائل.. مثالً الطریق مراقب..

رة، اثنان و  ة في الخلیج، السرعة فوق السرعة المقرَّ تسعون، خمسمئة درھم، أي سبعة آالف كنت مرَّ

لیرة، تجد السیارات كلَّھا تسیر دون الثمانین، ألن واضع القانون وضع جھازاً یكشف السرعات الزائدة، 

لُھا، والضریبة بالغة، سبعة آالف لیرة للمخالفة.. مثالً.. فإنك تجد طریقًا طویالً بین دبي ورأس  ویسّجِ

سرعة النظامیة، ذلك ألن واضع القانون یوجد عنده جھاز یكشف الخیمة، وكل الناس متقیّدون بال

المخالفة، وال یرحم، ولیس ھناك إعفاء، حینما تُصَور السیارة أنھا متجاوزة السرعة یجب علیھ أن یدفع 

خمسمئة درھم، ال یوجد شك أبداً، ھذا مثل بسیط، إنسان عادي لكنھ قوي، وضع أجھزة حدیثة لكشف 

یعفي أحداً، فانتھت العملیة، مع إنسان قوي یضبط أخطاءك، ولن یعفیك من العقاب  المخالفات، وإنھ لن

تطیعھ أشدَّ الطاعة، والذي وجودك بیده، واستمرار وجودك بیده، وسمعك بیده، وبصرك بیده، وكل 

  إمكاناتك بیده، وھو یعلم السر وأخفى، وبیده كل شيء، وسیُعاقِب، وتوجد عنده جھنَّم، ونعصیھ؟..

  ذاك لعمري في المقاِل بدیعُ    اإللھ وأنت تُظھُر حبَّھُ  تعصي

  ه إن المحبَّ لمن یحبَّ یطیعُ  لو كان حبُّك صادقاً ألطعت

***  

أخواننا الكرام، الذي یعصي هللا مدموغ بالغباء، مدموغ بالُحمق، مدموغ بالجھل، ألنك تعصي من ال  

تك بیده، أعداؤك بیده، أصدقاؤك بیده، زوجتك بیده، أوالدك یغفل عنك، وكل أمرك  بیده، مالك بیده، صحَّ

  بیده، نجاح عملك بیده، كل شيٍء بیده.

درسنا كان في ثالث كلمات، هللا موجود، ویعلم، وسیَُحاِسب، تفضل واعِص، أنت مع إنسان ال تفعل  

  ھذا، فكیف مع الواحد الدیَّان؟

   

 


