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1994 -12-09  

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, أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن 

  نات القربات .وحول الشھوات إلى ج

  ما ھي الخصائص التي تتكون منھا فاكھة الموز, ولمن سخرت, وما الغایة من تسخیرھا ؟

أیھا األخوة الكرام, ولكن قبل أن نتحدَّث عن ھذا, أردت بعد أن أذل هللا ھذه السلعة، بعد أن كانت  

لفاكھة، فقد دھشت عزیزة، وبعد أن أصبحت في متناول معظم الناس, أردت أن أقف على تكوین ھذه ا

أنھا عندنا فاكھة، لكنھا عند غیرنا قوٌت، كالقمح تماماً، أو كاألرّزِ بالنسبة ألھل الصین والیابان، إنھا في 

  بعض البالد تعدُّ قوام حیاتھم، وغذاءھم األساسي كالقمح تماماً .

ما تعطیھ مئة غراٌم  ثم دھشت أیضاً حینما علمت أن المئة غراماً من ھذه الفاكھة تعطي من الحریرات 

  أخرى من اللحم تماماً، من حیث المواد التي تعطي الطاقة .

ثم فوجئت أن في ھذه الفاكھة من الكالسیوم، والفوسفور، والحدید، والبوتاسیوم، والنحاس، والفلور,  

ایتھ التامة وھذه كلُّھا معادن أساسیة جداً یحتاجھا اإلنسان، بل إن ثالث حبّاٍت من ھذه الفاكھة، تعطي كف

  من ھذا المعدن في الیوم .

ثم علمت أن في ھذه الفاكھة ثماني فیتامینات أساسیة لھا تأثیٌر كبیر في عمل أجھزة اإلنسان، ثم إن ھذه  

لھا الحلیب الذي امتنَّ هللا بھ علینا، والخبز الذي جعلھ قوت لنا.   الفاكھة یكّمِ

  أن یعلم علم الیقین أنّھا مصممةٌ خصیصاً لإلنسان . إذاً: اإلنسان حینما یأكل ھذه الفاكھة، ینبغي 

ً منھ، تسخیر تكریم،   ر لنا كل ما في األرض جمیعا فاإلنسان المؤمن یرى أن هللا سبحانھ وتعالى سخَّ

نات ھذه الفاكھة عالقةٌ  وتسخیر تعریف، فھذه العالقة بین حاجة الجسم, وال سیّما األطفال، وبین مكّوِ

  دقیقةٌ جداً .
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كالسیوم، مع الفوسفور، مع الحدید، مع البوتاسیوم، مع النحاس، مع الفلور, الذي یقاوم نخر األسنان، فال 

، وفیتامین د، وفیتامین 12، ب 6، ب2، ب1كلُّھا في ھذه الفاكھة، والفیتامینات, مجموعة فیتامین ب, ب

السكریة، وعن بعض المواد  و, ثماني أنواع من الفیتامینات موجودة في ھذه الفاكھة، فضالً عن المواد

  الدھنیة، وعن بعض المواد البروتینیة، وعن الماء، فھذه من نعم هللا عزَّ وجل التي امتنَّ هللا بھا علینا .

  ھل یجوز للمسلم أن یلقي الموز في الطریق, ولماذا, وما واجبنا اتجاه ھذه النعمة ؟

الطرقات فتسبب كسراً إلنسان ؟ فھذا الذي یأكل أیھا األخوة, ھل یجوز أن تلقى قشور ھذه الفاكھة على  

ھذه الفاكھة ویلقي بقشرھا من نافذة السیارة ھذا إنسان غیر منضبط، وھذا إنسان ال یعرف قیمة ھذه 

  الفاكھة .

أخ طبیب في مستشفى حكومي ذكر لي, وأقسم با� أن ثالث حاالت كسر عظام بسبب قشور ھذه  

المؤمن منضبط، والمؤمن ال یسبب لآلخرین متاعب، وهللا یحاسبھ علیھا، الفاكھة، ھذا ال یجوز أبداً، ف

  دققوا في قولھ تعالى:

  ﴿إِنَّا نَْحُن نُْحیِي اْلَمْوتَى َونَْكتُُب َما قَدَُّموا َوآَثَاَرھُْم َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْینَاهُ فِي إَِماٍم ُمبِیٍن﴾

  ]12[سورة یس اآلیة: 

ذا العمل یحاسب علیھا اإلنسان، فاإلنسان علیھ أن یشكر ، كانت عزیزةً أي أن اآلثار المترتبة على ھ 

فأصبحت ذلیلة بسعرھا، وكانت في متناول فئٍة قلیلة، أصبحت في متناول أكثر الناس، لذلك من شكر 

ف إلى هللا من خاللھا، وأن نشكره علیھا، وأن ال نؤذي عباد هللا بھا .   ھذه النعمة، أن نتعرَّ

 


