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العاقل من أعدّ آلخرتھ قبل دنیاه.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العاقل من أعّد آلخرتھ قبل دنیاه. - 106متفرقة :  -موضوعات إسالمیة 

2010 -12-19  

أخرجنا من الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد، الصادق الوعد األمین، اللھم  

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  هللا عز وجل عصم النبي الكریم من أن یخطئ في أقوالھ وأفعالھ وإقراره :

أیھا األخوة الكرام، ھناك بعض األحادیث الشریفة سوف تكون محور ھذا اللقاء الطیب، ولكن ال بّد من  

، ھذه الكلمة قالھا سیدنا سعد بن أبي وقاص، قال: "ثالثة أنا فیھن رجل"، وكلمة رجل في الكتاب كلمة

  والسنة ال تعني أنھ ذكر تعني أنھ بطل، والدلیل:

  ﴿ ِرَجاٌل َال تُْلِھیِھْم تَِجاَرةٌ َوَال بَْیٌع َعْن ِذْكِر �َّ ﴾

  ]37[سورة النور: 

فضالً عن أنھ ذكر ھو بطل، "ثالثة أنا فیھن رجل، وفیما سوى  فكلمة رجل في القرآن الكریم والسنة 

ما سمعت حدیثاً من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إال علمت  -من ھذه الثالثة - ذلك أنا واحد من الناس

أنھ حق من هللا تعالى"، أنت حینما تقرأ الحدیث الشریف یجب أن تعلم علم الیقین أن ھذا الكالم كالم 

ن هللا عز وجل عصم النبي علیھ الصالة والسالم من أن یخطئ في أقوالھ، وأفعالھ، المعصوم، أل

وإقراره، ولو لم یكن النبي معصوماً ال یمكن أن یأمرنا هللا أن نأخذ منھ، لو كان ھناك احتمال أن یقع في 

  ھ وقال لنا:معصیة، وقد أمرنا هللا أن نأخذ منھ، كأن هللا عز وجل أمرنا بمعصیة، وھذا مستحیل، عصم

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََھاكُْم َعْنھُ فَاْنتَُھوا ﴾   ﴿ َوَما آَتَاكُُم الرَّ

  ] 7[ سورة الحشر: 

عصمھ، وأمرنا أن نأخذ منھ، لذلك: "شیئان ما إن تمسكتم بھما فلن تضلوا بعدي أبداً كتاب هللا وسنة  

ً یكون ھناك مادة رسولھ"، لكن للتقریب القرآن الكریم فیھ كلیات الدین، والسن ة فیھا التفاصیل، أحیانا

بالدستور مثالً: التعلیم حق لكل مواطن، ھذه مادة بالدستور، عندنا قانون التعلیم اإللزامي، قانون، ثماني 

وثالثون مادة في تفاصیل ھذا القانون مثالً: إذا األب لم یضع ابنھ في المدرسة فعلیھ مساءلة قانونیة، 

مل المرحلة األولى والثانیة، ھذه التفاصیل نجدھا في القوانین المفسرة للدستور ، والتعلیم اإللزامي یش
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وأما القرآن الكریم ففیھ قواعد كلیة، كلیات الدین في القرآن الكریم، أما تفاصیل ھذه اآلیة فنجدھا في سنة 

   النبي علیھ الصالة والسالم.

  و سلم : من لوازم حفظ كتاب هللا حفظ سنة نبیھ صلى هللا علیھ

اآلن نحن عندنا مادة في الدستور صیاغتھا موجزة، التعلیم حق لكل مواطن، تفاصیلھا في قانون  

مفصل، لو أن الدولة حفظت ھذه المادة في الدستور ولم تحفظ قانون التعلیم اإللزامي فھناك خطأ كبیر، 

 تولى حفظ كتابھ، من أن یعدل، فال بد من حفظ الدستور وحفظ القوانین ألنھا مبینة للدستور، كما أن هللا

  أو أن یبدل، أو أن یضاف علیھ، أو أن یحذف منھ:

ْكَر َوإِنَّا لَھُ لََحافُِظوَن ﴾ ْلنَا الذِّ   ﴿ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

  ] 9[ سورة الحجر: 

 من لوازم حفظ الكتاب حفظ السنة، فكیف حفظ هللا السنة؟ ھیأ رجاالًَ◌ عمالقة، وهللا الذي قام بھ علماء 

الحدیث من جھود ال تجد مثیالً لھا في العالم كلھ، نحن عندنا في ھذه األمة بما یسمى علم الجرح 

والتعدیل، وعلم رجال الحدیث تنفرد بھ أمتنا من بین كل األمم، علماء كبار یتمتعون بخصائص فكریة، 

ن ماجھ، ھؤالء العلماء لیست متوافرة في معظم العلماء ھؤالء، كاإلمام البخاري، ومسلم، والترمذي، واب

الكبار مّكن هللا لھم ھذا العلم وعملوا سنوات وسنوات حتى راجعوا كل أحادیث النبي علیھ الصالة 

والسالم، وجمعوا صحاحھا األولى في صحیح البخاري ومسلم وفي ست كتب أخرى، وجاء بعد 

أن نعرف أن الحدیث  الصحیح المتواتر، ثم الحسن، ثم الضعیف، ثم الموضوع، ھذه مقدمة من أجل

الشریف ال یقل في أھمیتھ وفي أحكامھ عن كتاب هللا، لكن كالم هللا عز وجل شيء، وكالم النبي علیھ 

  الصالة والسالم شيء آخر، كالھما نصان تشریعیان، یقول النبي علیھ الصالة والسالم:

  ْم إِْصبَعَھُ َھِذِه فِي اْلیَّمِ فَْلیَْنظُْر بَِم تَْرِجُع))(( َما الدُّْنیَا فِي اْآلِخَرِة إِالَّ ِمثُْل َما یَْجعَُل أََحُدكُ 

  [مسلم عن قَْیس ]

ھذا مثل: أنا أقول لواحد منكم: لو كنت في الساحل السوري في طرطوس و أردت أن تركب قارباً إلى  

البحر؟ أرواد، وأنت في الطریق إلى أرواد اغمس أصابعك في میاه البحر واسحبھا، بَم ترجع من میاه 

أعتقد نقطة واحدة، ضعھا فجأة واسحبھا قد ینزل منھا نقطة، ھذه النقطة ھي الدنیا ومیاه البحر ھي 

    اآلخرة، فھل یعقل أن تضحي باآلخرة؟

  العقل البشري یصعب أن یستوعب األبد :

  ده:أیھا األخوة الكرام، عقلنا ال یستطیع أن یستوعب الالنھایة، فاآلخرة ال یوجد حّد تنتھي عن 
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  ﴿ َخاِلِدیَن فِیَھا أَبَداً ﴾

  ]11[ سورة الطالق: 

في اآلخرة ھناك أبد، العقل البشري یصعب أن یستوعب األبد، ماذا أقول لكم؟ واحد ھنا و أمامھ صفر  

اثنان ثالثة، ألف، صفر اثنان ثالثة، ملیون، صفر اثنان ثالثة، ألف ملیون، صفر اثنان ثالثة، ملیون 

ملیون ملیون ملیون للجدار؟ لجبل قاسیون؟ لحلب؟ من األرض للشمس مئة وستة  ملیون، ملیون ملیون

وخمسون ملیون كیلو متر، كل میلیمتر صفر، ھذا الرقم أیھا األخوة، اسألوا علماء الریاضیات ھذا الرقم 

 قیمتھ صفر، أكبر رقم تتصوره، أكبر رقم عقلك ال یستوعبھ، إذا نسب إلى الالنھایة فقیمتھ صفر، أنا

سأقول لك عن إنسان عاش سبعین سنة ال أكثر، مئة، مئة وثالثون، أنا بحسب معلوماتي المتواضعة أن 

شیخ األزھر عاش مئة وثالثین سنة، محمد حسین مخلوف، ھذا أكبر رقم سمعتھ، لو إنسان عاش مئة 

اً، لو كنت وسیم وثالثین سنة أمام األبد، صفر، لو كنت ملكاً، لو كنت أكبر أغنیاء البلد، لو كنت قوی

الصورة، لو عندك أجمل زوجة، لو عندك أكبر بیت، وعشت مئة وثالثین سنة، أمام اآلخرة صفر، ال 

  شيء، لذلك قال النبي علیھ الصالة والسالم:

ِ َجنَاَح بَعُوَضٍة َما َسقَى َكافًِرا ِمْنَھا َشْربَةَ َماٍء ) ْنیَا تَْعِدُل ِعْنَد �َّ   )(( لَْو َكانَْت الدُّ

  [ الترمذي وابن ماجھ عن سھل بن سعد]

  هللا عز وجل خلق اإلنسان لجنة كل جمال األرض ال شيء أمامھا :

  مثالً: 

ُروا بِِھ فَتَْحنَا َعلَْیِھْم أَْبَواَب كُّلِ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَِرُحوا بَِما أُوتُوا أََخْذنَ  ا نَُسوا َما ذُّكِ  اھُْم بَْغتَةً فَِإَذا ُھمْ ﴿ فَلَمَّ

  ُمْبِلُسوَن ﴾

  ]44[ سورة األنعام: 

  دقق في كلمة أبواب كل شيء، ما قال باب قال أبواب، ما قال أبواب شيء، 

  ﴿ أَْبَواَب كُّلِ َشْيٍء ﴾

  أنا ال أعتقد أن في اللغة العربیة كلمة أوسع من ھذه العبارة، 

  ﴿ أَْبَواَب كُّلِ َشْيٍء ﴾

كل سویسرا جبال شاھقة خضراء وبحیرات رائعة، أذكر  أوربا بالد جمیلة جداً، كنت مرة بسویسرا، 

أنني ركبت من مدینة لمدینة مشیت على خمسین جسراً وخمسین نفقاً، بالد جمیلة جداً قطعة من الجنة، 

هللا عز وجل قادر أن یجعل األرض مثل الجنة، لكن خلقك لجنة كل جمال األرض ال شيء أمامھا، كل 

، ھل یعقل أن نضحي بالجنة من أجل شيء قلیل؟ كلكم أنتم شباب، جمال األرض ال شيء أمام الجنة
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حتى اإلنسان إذا أراد أن یضع اسمھ على كرت و یضع أمام اسمھ حرف الدال، كم سنة دراسة یحتاج؟ 

یحتاج إلى ثالث وثالثین سنة، فقط من أجل دال، من أجل أن یسكن في بیت ملكھ، وحتى یجد لھ في 

یركبھا، مركبة وبیت وزوجة ومعك شھادة علیا وهللا ال یستطیع أن یحصل  البیت زوجة، وعنده مركبة

على ھذا قبل الخمسین، إذاً كم بقي؟ عشر سنوات، اإلنسان بعد الستین اقترب أجلھ، معترك المنایا بین 

الستین والسبعین، وهللا قبل الخمسین ال یوجد أي مجال، خمسون سنة استعداداً وعشر سنوات فیھم 

ناً، فیھم مشكالت، فیھم متاعب الدنیا، فیھم ھموم، فیھم ولد معھ التھاب سحایا ال تنام اللیل، مرض أحیا

فیھم زوجة تریك نجوم الظھر، نعم، الدنیا فیھا متاعب كثیرة، مع المتاعب كلھا عشر سنوات، نضحي 

   بھا من أجل اآلخرة؟

  أحمق إنسان من یعمل لدنیاه و ینسى آخرتھ :

ً وغباًء وخسارةً ممن یعمل لدنیاه، أنا أنا وهللا أیھا   األخوة، ال أرى في أھل األرض من ھو أشد حمقا

أذكر أن بشارع المیسات أبنیة تتألف من اثني عشر طابقاً، إنسان میسور اشترى بالطة كاملة أي اشترى 

كمال، لم شقتین في الطابق الثاني عشر، مطل على دمشق بأكملھا، أشرف على الكسوة سنتین بالتمام وال

یكن ھناك مصعد بالبناء كان یصعد و ینزل مشیاً على األقدام لمدة سنتین، كساه بأجمل أنواع السیرامیك، 

  أجمل أنواع البالط، الدھان ستة وجوه، جعل البیت غیر معقول، بعد أن انتھى بأیام وافتھ المنیة.

مرة أراني بیتاً مطالً على سھل الزبداني، أول فني، البیت أعرف أخاً من أخواننا عنده مشروع بحالیا،  

عبارة عن شقتین مفتوحین على بعضھم، كسوتھ من الدرجة األولى، بعد أن انتھى ھذا المتعھد من 

الكسوة أخبرتھ زوجة صاحب البیت أنھا ترید أن ننقل األغراض، فالنتیجة حتى انتھى كامالً قال لھا: 

اھزاً، و لكنھم لم ینقلوا األغراض یوم الخمیس، و كان یوم الجمعة عطلة، یوم الخمیس یكون البیت ج

  السبت أخبرھم، فقالت لھ: مات صاحب البیت، وهللا مات یوم الخمیس، یوم استالم البیت.

أنا ال أقول أن اإلنسان ال یشتري بیتاً، لكن ال تضع أملك في البیت، ال تضع كل ثقلك في البیت، إنسان  

ً وعشرین سنة، یضع القرش فوق القرش، أي سكن بحي من  أحیاء دمشق الشعبیة الفقیرة، سكن ستا

ضغط مصروفھ ضغطاً غیر معقول، جمع ثمن بیت في المھاجرین، أخذ الطابق الثالث أنا سمعت عنھ 

أنھ دخل إلى البیت، و كان في البیت شرفة جمیلة جداً، الشام مكشوفة أمامھ، فقال لزوجتھ: اآلن أمنّا 

  قبلنا، ثالثة أیام بعدھا وافتھ المنیة.مست

  بطولة اإلنسان أن یعد لما بعد الموت الذي البّد منھ :

البطولة أن تعد لما بعد الموت، اشتغل، وادرس، وتعلم، وخذ شھادة، وتفوق، ال یوجد أي مانع، و لكن  

ألن الذي یعمل  بشرط أن یكون كل ھذا وفق منھج هللا عز وجل، ضع أملك في اآلخرة، اعمل آلخرتك،
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لدنیاه تنتھي دنیاه عند الموت، انظر عندما یضعون المیت بقبره، یا ترى الكفن فیھ دفتر شیكات؟ فیھ 

دفتر مفتوح لھ في البنك عدة مالیین؟ ال یوجد، ھل فیھ طعام؟ شراب؟ وهللا أیھا األخوة مھما یكن 

عت، أھیل التراب، ھذا مصیرنا كلنا، اإلنسان قاسي القلب عندما یرى القبر وضع اإلنسان، البالطة وض

  ذكاوك، بطولتك، تفوقك، أن تعد لھذا الیوم الذي ال بد منھ، فقال علیھ الصالة والسالم:

  ُع))(( َما الدُّْنیَا فِي اْآلِخَرِة إِالَّ ِمثُْل َما یَْجعَُل أََحُدكُْم إِْصبَعَھُ َھِذِه فِي اْلیَّمِ فَْلیَْنظُْر بَِم تَْرجِ 

  [مسلم عن قَْیس ]

ھذه ھي، ھل ترى الحروب واألزمات، كلھا من أجل الدنیا، قال سیدنا عیسى علیھ وعلى نبینا أفضل  

  الصالة والسالم: طالب الدنیا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حتى یقتلھ.

  إن الطعام یقوي شھوة النَّھم   فال ترم بالمعاصي كسر شھوتھا

***  

  جمال مطلوب لكن قمة الجمال في اآلخرة :ال

لكن من حق كل إنسان عملھ صحیح لیس فیھ غلط أن یبحث عن بیت یسكنھ، وزوجة، وإذا كان البیت    

ً فھذا أفضل، فیھ لمسات جمالیة، جنة المؤمن داره، أنا لست ضد أن یكون لك بیت، و زوجة،  نظیفا

ً وجمیالً، وف یھ لمسات جمالیة، أنا أقول: الجمال حاجة أساسیة في وأوالد، و أن یكون البیت لطیفا

  اإلنسان، تجد غرفة دھانھا بسیط، سماوي فاتح، أو لون أبیض، أو ألوان ھادئة جداً.

بعمان مثالً علیك أن تأخذ موافقة على اللون من الدولة، الفیال كل سنتین تحتاج إلى تجدید دھان، عندنا  

بعد ذلك، موضوع مظھر البناء شيء آخر، الجمال مطلوب، دھان خشن، رشة خارجیة تصبح سوداء 

المؤمن عنده ذوق عال، الجمال مطلوب لكن قمة الجمال في اآلخرة، ھكذا ورد في بعض النصوص: أن 

المؤمنین یوم القیامة وھم في الجنة ینظرون إلى وجھ ربھم نظرة یغیبون من نشوة النظرة خمسین ألف 

للمتعة الراقیة، خلقك لجنة عرضھا السماوات واألرض، فیھا ما ال عین عام، هللا خلقك للجمال، خلقك 

رأت، لو سألنا إنساناً منكم أنت أي بالد رأیتھا؟ یقول: األردن وبیروت وذھبت إلى مصر ومرة كنت في 

إیطالیا، إن سألناه كم بلد سمعت عنھ؟ یقول لك حوالي مئتي بلد، كوااللمبور سمع عنھا باألخبار لكن لم 

  ھا، اآلن خواطرك لیس لھا حدود، دقق في الحدیث:یزر

  (( أَْعَدْدُت ِلِعبَاِدي الصَّاِلِحیَن َما َال َعْیٌن َرأَْت، َوَال أُذٌُن َسِمعَْت، َوَال َخَطَر َعلَى قَْلِب بََشٍر ))

ُ َعْنھُ]   [ متفق علیھ َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ

  فیھ مصداقیة عالیة:ھذا كالم سید األنبیاء، ھذا كالم  
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  (( أَْعَدْدُت ِلِعبَاِدي الصَّاِلِحیَن َما َال َعْیٌن َرأَْت، َوَال أُذٌُن َسِمعَْت، َوَال َخَطَر َعلَى قَْلِب بََشٍر ))

ُ َعْنھُ]   [ متفق علیھ َعْن أَبِي ُھَرْیَرةَ َرِضَي �َّ

  الموت عرس المؤمن :

ھو عند هللا مصیبة جنة؟ الموت عند الناس مصیبة، وهللا بصراحة ھل یستطیع إنسان منكم أن یجعل ما  

سماه بالقرآن الكریم مصیبة، أما المؤمن فوهللا الذي ال إلھ إال ھو قرأت تاریخ سبعین صحابیاً، ودرْستُھا 

مرتین، یلفت نظرك قاسم مشترك بین كل ھؤالء الصحابة، أنھم كانوا في أسعد لحظات حیاتھم عند لقاء 

اه یا أبِت، بنت سیدنا بالل، قال: ال كرب على أبیك بعد الیوم، غداً نلقى األحبة محمداً ربھم، وا كربت

  وصحبھ.

الموت عرس المؤمن، الموت تحفة المؤمن، وهللا سمعت عن أخ في لیلة القدر وھو ساجد وافتھ المنیة،  

لمنیة، و إنسان یموت وھناك عالم جلیل في الشام قبل سنوات وھو في المسجد یستمع إلى الخطبة وافتھ ا

ً میتاً  بالحمام، لذلك طریقة الموت ھذه تلخص حیاة المؤمن، وهللا مرة أنا باتجاه الحریقة، وجدت إنسانا

أمام قصر العدل الساعة التاسعة، رحت ورجعت الساعة الخامسة، مثلما ھو، الطبیب الشرعي لم یأِت 

أحضرھا، جاء وجلس إلى جانبي، وأنا أحترمھ  بعد، وھناك عالم جلیل یوجد تعزیة بالمھاجرین أنا كنت

كثیراً، سألني عن صحتي صار ھناك قلیل من المجامالت في الجلسة، خرج من التعزیة، طبعاً یرتدي 

عمة وجبة، شاھده أخ ال یعرف اسمھ، لكن مظھره عالم، قال لھ: أستاذ تحب أن أوصلك لبیتك؟ قال لھ: 

صدیقي ال یعرف اسمھ، والعالم ال یعرف ھذا الشخص، فخالل  نعم جزاك هللا خیراً، األخ الذي أوصلھ

عشر دقائق أوصلھ إلى البیت، و بعد أن صعد أربعة طوابق، فتح الباب دخل إلى غرفة النوم، وضع 

اللفة بمكانھا، خلع الجبة واضطجع على فراشھ ثم سلم روحھ، لوال ھذا األخ الذي أوصلھ كان سیموت 

المستشفى، إلى البراد، انظر حكمة هللا عز وجل، قال ھذا األخ: وهللا ال  بالطریق، أین یأخذونھ؟ إلى

أعرف اسمھ، األخ وأنا آخر من كلمھ، الحیاة ثانیة، وهللا أخ من أخواننا شيء عجیب ال یشكو من شيء 

إطالقاً، بثانیة قال لزوجتھ: وهللا كأن رأسي یؤلمني، أعطني كأس ماء، ذھبت لتحضر لھ الماء فوجدتھ 

  مات. قد

  موت الفجاءة للمؤمن رحمة من هللا :

بالمناسبة موت الفجاءة للمؤمن رحمة من هللا، أنا أعرف إنسانة، زوجھا من أغنیاء الشام الكبار، وھي  

قریبتي، أصیبت بالشلل، أول أسبوع خدمة عشر نجوم، كل جمعة تقل نجمة، آخر شيء أصبحوا یقولون 

نرید أن نخلص، ضاقوا من خدمتھا، وهللا كان لھا مكانة كبیرة، قدر لھا: خفف هللا عنك، أي هللا یرحمك، 

ما كان لك مكانة بعد عدة شھر بالفراش یمل أھلك منك، أول فترة یستحیون منك ثم یسمعونك الكالم 



7 

العاقل من أعدّ آلخرتھ قبل دنیاه.   

  صراحة.

  طالب الدنیا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حتى یقتلھ:

  إن الطعام یقوي شھوة النَّھم  فال ترم بالمعاصي كسر شھوتھا

***  

  أیھا األخوة الكرام، مرة أخیرة: 

ي اْلیَّمِ فَْلیَْنظُْر بَِم (( َما الدُّْنیَا فِي اْآلِخَرِة إِالَّ ِمثُْل َما یَْجعَُل أََحُدكُْم إِْصبَعَھُ َھِذِه َوأََشاَر یَْحیَى بِالسَّبَّابَِة فِ 

  تَْرِجُع))

  [مسلم عن قَْیس ]

  وعاً أن تأكل، وأن تشرب، وأن تتزوج، كلھ مسموح، لكن ضع ھمك باآلخرة، لذلك قالوا:لیس ممن 

  (( من أصبح ... ))

  [ الترمذي عن أنس]

فتح عینیھ الساعة الرابعة والنصف، ماذا نأكل الیوم؟ عندي بضاعة لم تباع، و إنسان آخر یفتح عینیھ  

  یقول: أرید أن أحفظ القرآن الكریم؟

(( من أصبح وأكبر ھمھ الدنیا جعل هللا فقره بین عینیھ، وشتت علیھ شملھ، ولم یؤتھ من الدنیا إال ما 

قدر لھ، ومن أصبح وأكبر ھمھ اآلخرة جعل هللا غناه في قلبھ، وجمع علیھ شملھ، وأتتھ الدنیا وھي 

  راغمة ))

  [ الترمذي عن أنس]

  د إلى :تفسیر قولھ تعالى َوالسََّماء َذاِت الرجع یعو

  

  ـ إرجاع بخار الماء مطراً : 1

  أیھا األخوة الكرام، الموضوع العلمي هللا عز وجل یقول: 

  ﴿ َوالسََّماء ذَاِت الرجع ﴾

  ]11[ سورة الطارق: 

ً بسیطاً، أن الشمس حینما تسلط على سطح البحر، البحر یتبخر، یصعد ھذا   العلماء فھموا اآلیة فھما

  راً، ھذا المعنى صحیح، واآلیة تحتمل ھذا المعنى.البخار إلى السماء فیرجع مط
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  ـ إرجاع الموجات الكھرطیسیة بثاً : 2

لكن بعد ذلك عندما اكتشفوا البث اإلذاعي والتلفزیوني، رأوا أن ھناك موجات كھرطیسیة تبث إلى  

 عز الفضاء الخارجي، ھذه الموجات لو بثت وتابعت حركتھا في الفضاء الخارجي كیف نستقبلھا؟ هللا

وجل جعل طبقة في طبقات الجو العلیا اسمھا طبقة األثیر، ھذه الطبقة ترجع الموجات الكھرطیسیة، لوال 

ھذه الطبقة لما كان ھناك بث إذاعي، وال تلفزیوني، وال السلكي، ال یوجد تواصل أبداً، لذلك العلم تقدم، 

  المعنى الثاني:صار ھناك طبقة ترجع البث الكھرطیسي، أیضاً اآلیة تحتمل ھذا 

  ﴿ َوالسََّماء ذَاِت الرجع ﴾

  ]11[ سورة الطارق: 

  ـ إرجاع الكواكب إلى مكان انطالقھا األساسي : 3

اآلن اكتشفوا أن الكون كلھ، أي كل كواكب الكون تدور في مسارات مغلقة، معنى مسار مغلق أي  

  نعة مطردة شاملة:یرجع الكوكب إلى مكان انطالقھ األول، إن أردت صفة للكون جامعة ما

  ﴿ َوالسََّماء ذَاِت الرجع ﴾

  ]11[ سورة الطارق: 

  كل كوكب في الكون یدور حول كوكب آخر، ویرجع إلى مكان انطالقھ األول: 

  ﴿ َوالسََّماء ذَاِت الرجع ﴾

  ]11[ سورة الطارق: 

    ھذا كالم هللا عز وجل. 

  تفتیت الصخور و تحویلھا إلى تربة من آیات هللا الدالة على عظمتھ :

  و قال تعالى: 

  ﴿ َواْألَْرِض ذَاِت الصَّْدعِ ﴾

  ]12[ سورة الطارق: 

ً بمنطقة في سوریا في   كان یمكن أن تكون األرض كلھا كما كانت صخوراً، لیس فیھا زراعة، أحیانا

بركاني، ال یزال جبالً، لیس فیھ زراعة، فلو كانت األرض الجنوب الشرقي، جانب السویداء ھناك جبل 

صخراً لمات الناس من الجوع، لكن تفتیت ھذه الصخور لھ نظریات معقدة جداً كیف الصخور أصبحت 

  تربة؟ ھذا التراب ھو ینبت الزرع والزیتون، ینبت النبات الذي نأكلھ، فلذلك:
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ْجعِ*َواْألَْرِض ذَ    اِت الصَّْدعِ ﴾﴿ َوالسََّماِء ذَاِت الرَّ

  ]12- 11[ سورة الطارق:

  دوران كل األفالك في السماوات بمسار مغلق :

  القمر یسیر في مدار حول األرض ثم یرجع إلى مكان انطالقھ األول: 

  ﴿ َوالشَّْمُس تَْجِري ِلُمْستَقَّرٍ لََھا ﴾

  ]38[ سورة یس:

عام ألف وتسعمة واثني عشر، وعاد  ثم ترجع إلى مكانھا األول، والمذنبات كمذنب ھالي زار األرض 

  إلینا ثانیة عام ألف وتسعمئة وستة وثمانین، تستغرق دورتھ ستاً وسبعین عاماً:

  ﴿ َوالسََّماء ذَاِت الرجع ﴾

  ]11[ سورة الطارق: 

أیھا األخوة، كل األفالك في السماوات تدور بمسار مغلق، معنى مسار مغلق أي ترجع إلى مكان  

    ا� عز وجل أعطى في ھذه اآلیة وصفاً جامعاً مانعاً.انطالقھا األول، ف

  هللا عز وجل صاغ آیات القرآن الكریم صیاغة تحتمل جمیع التطورات :

ھناك معنى آخر؛ الغازات التي أودعھا هللا في األجواء ذات رجع، ھذا األوكسجین الذي نستنشقھ ماذا  

بالعملیات الخلویة، وأطلقنا غاز الفحم، یأتي النبات  نخرجھ؟ غاز فحم، أخذنا أوكسجین، أخذنا غازاً ساھم

ً لتوافر  یأخذ غاز الفحم ویعیده أوكسجین، ما ھذه الحكمة؟ لذلك العیش مع الغابات مریح نفسیا

األوكسجین، والمشي في الغابات مفید جداً للمصاب بالربو، ھذه النباتات تأخذ غاز الفحم وتعطي 

یأخذ األوكسجین ویعطي غاز الفحم، والنبات عكسھ یأخذ غاز الفحم  األوكسجین، ھناك توازن، اإلنسان

  ویعطي األوكسجین، لو أننا والنبات سیان لھلك البشر، ھناك توازن.

اآلن ھناك أمواج كھرطیسیة، تبث إلى الفضاء الخارجي، وھناك طبقة األثیر ترجعھا إلى األرض،  

  كلمة واسعة جداً، ھذا كالم خالق األكوان.

لتقیت مع إنسان بعید عن الدین كثیراً، قال لي: كأنك أنت تعنى باإلعجاز العلمي، قلت لھ: وھل مرة ا 

یزعجك ھذا؟ قال: فقط عندما تربط آیة بقضیة علمیة، قلت لھ: لماذا؟ قال: عندما یتبدل العلم معنى ھذا 

كن ما قولك أن اآلیة أن اآلیة نقضت، ھو یرى أن ربط اآلیات بالعلم خطیر جداً، قلت لھ: كالمك صحي ل

صاغھا هللا صیاغة، أو مصوغة صیاغة تحتمل جمیع التطورات، ذكرت لھ ھذه اآلیة، فسكت، أول 

معنى یصعد بخار الماء إلى السماء یرجع أمطاراً، صحیح، تصعد الموجات الكھرطیسیة إلى السماء 
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ً لبثھا اإلذاعي والتلفزیوني، اآلن الكواكب كلھا تنطلق من مكان تمشي في مسار مغلق  ترجع أمواجا

  ترجع إلى مكان انطالقھا األول، ھذه اآلیة جامعة مانعة، لذلك القرآن الكریم فیھ إعجاز.

  الكون قرآن صامت :

أن تدورھا تقع ال تدور،  -وھي غیر مسلوقة  -أیھا األخوة، ھناك سؤال دقیق أن البیضة عندما تحاول  

كثافة، والبیاض لھ كثافة، والكثافة لھا عالقة بالعطالة،  السبب فیھا صفار وفیھا بیاض، والصفار لھ

عندما تدورھا القسم الجامد لھ عطالة، والقسم غیر الجامد لھ عطالة، لكن عندما تسلقھا تدور معك، 

األرض تدور فیھا طبقات، طبقات سطحیة، وطبقات عمیقة، وكل طبقة لھا عطالة، هللا عز وجل جعل 

ل في األرض الذي تراه بعینك ھو ثلث الجبل، والثلثان تحت األرض لربط الجبال أوتاداً، فأعلى جب

الطبقات األرضیة، فالجبل كالوتد ربط الطبقات، وھذه الطبقات حینما ربطت أصبح لھا كثافة موحدة 

  وعطالة موحدة، ھذا معنى أن هللا عز وجل جعل السماء ذات الرجع واألرض ذات الصدع، قال تعالى:

  َمْن فِي السََّماِء أَْن یَْخِسَف بِكُْم األَْرَض فَِإذَا ِھَي تَُموُر﴾﴿ أَأَِمنتُْم 

  ] 16[ سورة الملك اآلیة : 

تمور بمعنى تضطرب اضطراب المائع، فاألرض بھذه الطریقة لوجود جبال تربط طبقاتھا المتفاوتة في  

ً أنتم تالحظون بعجلة السیارة ھ ناك قطعة رصاص، العجلة الكثافة تدور وال شيء علیھا، لكن أحیانا

عندما تدور في محل معین تردف، فال بّد من مكان معین تضع بھ خمس غرامات رصاص كي تستقر، 

وھذه الجبال التي أودعھا هللا في األرض جعلھا من أجل استقرارھا في الدوران، والجبال جاء بمعانیھا 

  متساویة، لتدور بشكل مستقر. أنھا أوتاد، الجبل وتد ھذا الوتد یجعل عطالة الطبقات السفلى

أیھا األخوة الكرام، أنتم أمام قرآن ناطق، وأمام قرآن صامت، القرآن الناطق ھو كتاب هللا، والصامت  

  ھو الكون.

   

 


