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محاضرة في الجامعة األردنیة عن القرآن الكریم   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  محاضرة في الجامعة األردنیة عن القرآن الكریم . - 39المحاضرة :  - األردن  -مختلفة 

2016 -02-29  

وعلى صحابتھ الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ،  

الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، و ارَض عنا وعنھم یا رب العالمین ، اللھم أخرجنا من 

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

بكم ، وحفظ لكم إیمانكم جمیعاً ، أیتھا األخوات الفضلیات ؛ أیھا الحضور الكریم ؛ بارك هللا بكم ، ونفع 

  ومن یلوذ بكم ، وأرجو هللا سبحانھ وتعالى أن یكون القرآن ربیع قلوبنا .

  حرص اإلنسان على سالمتھ و سعادتھ و استمراره :

أیتھا األخوات الفضلیات ؛ القرآن كون ناطق ، والنبي علیھ الصالة و السالم قرآن یمشي ، لي تعلیق  

لجامعة المانعة ، اآلن ما لم یر الناس مسلماً یمشي أمامھم، إن حدثھم فھو صادق ، إن على ھذه المقولة ا

عاملھم فھو أمین ، إن استثیرت شھوتھُ فھو عفیف ، لن یدخلوا في دین هللا ، ألن النجاشي لما التقى بھ 

  سیدنا جعفر رضي هللا عنھ قال : حدثني عن اإلسالم فقال :

ل جاھلیة ، نعبد األصنام ، ونأكل المیتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع األرحام ، (( أیھا الملك كنا قوماً أھ

ونسيء الجوار ، ویأكل القوي منا الضعیف ، فكنا على ذلك، حتى بعث هللا إلینا رسوالً منا نعرف نسبھ 

  ، وصدقھ ، وأمانتھ ، وعفافھ ....))

  [ ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

، إن عاملنا فھو أمین ، إن استثیرت شھوتھ فھو عفیف ، ویأتي النسب تاجاً  أي إن حدثنا فھو صادق 

على رأسي ، لذلك أیتھا األخوات الفضلیات ؛ ھذا الدین العظیم منھج اإلنسان في األرض ، ھذا الدین 

عقید العظیم تعلیمات التشغیل والصیانة ، ألن اإلنسان أعقد آلة في الكون ، ھذا التعقید تعقید إعجاز ال ت

، العظیم تعلیمات التشغیل والصیانةعجز ، أعقد آلة في الكون ، ولھذه اآللة صانع عظیم ، ولھذا الصانع 

فانطالقاً من حرصنا جمیعاً بدون استثناء على سالمتنا ، وعلى سعادتنا ، وعلى استمرارنا ، أي یوجد 

ن واحد من ھؤالء جمیعاً إال و ھو في األرض سبعة ملیارات ومئتا ملیون إنسان ، وأنا أجزم بأنھ ما م

ب القھر ؟ من یحب الفقر ؟ ال حریص حرصاً ال حدود لھ على سالمتھ ، من یحب المرض ؟ من یح

، من منا ال یتمنى أن یكون زواجھ ناجحاً وسعیداً وبیتھ واسعاً ودخلھ معقوالً ؟ ھذه حاجات أساسیة أحد
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ن أن تصاب بشيء یعرقل سالمتھ في الدنیا ، وعلى بالبشر كلھم ، إذاً اإلنسان حریص على سالمتھ م

    سعادتھ ، وعلى استمراره ، االستمرار بتربیة األوالد .

  استمرار اإلنسان بتربیة أوالده :

كنت أقول ألخوتنا المسلمین في بالد الغرب : لو بلغت أعلى منصب في األرض ، وجمعت أكبر ثروة  

ألرض ، ولم یكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس ، لذلك في األرض ، واعتلیت إلى أعلى مقام في ا

  اآلیة تقول :

  ﴿ فََال یُْخِرَجنَّكَُما ِمَن اْلَجنَِّة فَتَْشقَى ﴾

  ]177[ سورة طھ : 

  السیاق اللغوي : فتشقیا ، لماذا جاءت ھذه النكتة البالغیة في القرآن 

  ﴿ فََال یُْخِرَجنَّكَُما ِمَن اْلَجنَِّة فَتَْشقَى ﴾

استنبط العلماء أن شقاء الرجل شقاء حكمي المرأتھ ، بل شقاء المرأة شقاء حكمي لزوجھا ، بل شقاء  

األوالد شقاء حكمي لألب واألم ، فلذلك الذي یعتني بأوالده یعتني بنفسھ ، وكنت أقول : لو بلغت أعلى 

ألرض ، ولم یكن منصب في األرض ، وجمعت أكبر ثروة في األرض ، واعتلیت إلى أعلى مقام في ا

   ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس .

  النجاح و الفالح في معرفة اإلنسان سّر و غایة وجوده :

لذلك یستنبط من ھذا الكالم أن النجاح غیر الفالح ، قد تنجح بجمع المال ، أنت ناجح بتجمیع ثروة  

ودك وغایة وجودك ، لذلك في طائلة ، وقد تنجح في تسلم منصب رفیع ، لكن الفالح أن تحقق سّر وج

  القرآن :

  ﴿فَأُْولَئَِك ھُْم اْلُمْفِلُحون﴾

  ]9[ سورة الحشر: 

أنت حینما تحقق علة وجودك وھي أن تعرف هللا أوالً من خالل آیاتھ ، وأن تخضع لمنھجھ ، وأن  

عندئذ تكون فالحاً : وقال بعضھم في الدعاء : یا رب ال یحلو اللیل إال بمناجاتك ، تتحرك لخدمة عباده ، 

إال بخدمة عبادك ، فھذا اإلنسان الذي نذر نفسھ � یأكل ویشرب ویسكن ویتقن عملھ لكن ھدفھ كبیر ، 

ً وأبداً ھناك حقیقة كبیرة ألن اإلنسان في األصل خلق لیعرف هللا ویسعد بھ نفسھ ، أن ا أصفھا ال دائما

ً نھائیاً محدوداً كالمال ، كالمنصب ، كالتمتع بالحیاة ، إذا اختار ھدفاً  نھائیة ، بمعنى أنھ إذا اختار ھدفا

نھائیاً قبل أن یصل إلیھ ھو سعید بانتظاره ، فإذا وصل إلیھ صغر ھذا الھدف واكتشف حقیقة مرة ، ھذه 

ً مستحیل متنامیة ،  الحقیقة أن هللا لم یسمح للدنیا مھما عظمت أن تمد اإلنسان بسعادة مستمرة ، طبعا
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مستحیل مستمرة أیضاً إال متناقصة ، فلذلك اإلنسان إذا بلغ أھدافھ المادیة لھ حالة ال تحتمل ، ال یعجبھ 

شيء ، مّل من حیاتھ ، أما إذا عرفت هللا بمجرد أن تعقد العزم على معرفتھ ، أنا ال أبالغ أنت أسعد 

  وقد تكون بأبسط وظیفة في األرض مثالً وینقصك أشیاء كثیرة .إنسان باألرض ، 

(( ابن آدم اطلبني تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك 

  من كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

یمات الصانع ، أكاد أقول : ال یوجد على وجھ األرض إنسان إال ویبحث عن سالمتھ ، سالمتھ باتباع تعل 

سالمتھ باالستقامة ، مثالً لو أن الطریق إلى هللا طریق مادي ، فیھ أكمات وصخور وعقبات وحفر وما 

إلى ذلك ، ھذا الطریق غیر سالك ، لن یكون سالكاً إال إذا أزحت كل العقبات ، والعقبات ھي الذنوب و 

  اآلثام .

دف ؟ الجواب المؤسف : ال ، بقي أن تتحرك ، أنت السؤال الثاني : لو أنك أزحتھا كلھا ھل حققت الھ 

أزحت العقبات ، جعلت الطریق إلى هللا سالكاً ، أنت ألغیت المعاصي ، أي معصیة حجاب ، أكل المال 

الحرام ، التطلع إلى غیر ما سمح هللا بھ ، أي مخالفة شرعیة تغدو حجاباً بینك وبین هللا ، اقرأ ھذه اآلیة 

  ھا :التي یقشعر البدن من

  ﴿ َكالَّ إِنَُّھْم َعْن َربِِّھْم یَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن ﴾

  ]15[ سورة المطففین : 

المعاصي حجاب ، اآلن بعد أن تزیل العقبات ، أزحت كل العقبات والصخور والحفر بقي علیك أن  

  تتحرك والحركة ھي العمل الصالح ، علة وجودك وغایة وجودك :

  ي أَْعَمُل َصاِلًحا﴾﴿ َرّبِ اْرِجعُوِن* لَعَلِّ 

  ]100-99[ سورة المؤمنون : 

  حجم اإلنسان عند ربھ بحجم عملھ الصالح :

حجم اإلنسان عند هللا بحجم عملھ الصالح ، أكاد أقول لكم كلمة : نحن نتصور في الثقافة الدینیة العادیة  

ل یوم أن علة وجودك الشائعة إذا إنسان دعي إلى عمل صالح ینبغي أن یلبي ھذا شيء ، وأن تشعر ك

في الدنیا العمل الصالح ، لذلك : ما من یوم ینشق فجره إال وینادي : یا بن آدم ! أنا خلق جدید, وعلى 

  عملك شھید ؛ فتزود مني , فإني ال أعود إلى یوم القیامة . أنت قیمتك بالوقت .
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كھذا التعریف ، اإلنسان بضعة وهللا أیتھا األخوات الفضلیات ؛ ما من تعریف جامع مانع محدد لإلنسان  

أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منك ، أنت زمن وألنك زمن أقسم هللا لك بمطلق الزمن ، وجاء 

  جواب القسم أنك خاسر ، إلھ ، خالق األكوان یقسم لك ویقول :

نَساَن لَِفي ُخْسٍر ﴾   ﴿ َواْلعَْصِر * إِنَّ اْإلِ

  ]2-1[ سورة العصر: 

خاسر ؟ قال : ألن مضي الزمن وحده یستھلكك فقط ، قبل أن تؤمن ، قبل أن تعمل لماذا یا رب أنا  

   الصالحات ، قبل أن تقول أي شيء مضي الزمن یستھلكك .

  أركان النجاة :

  لكن ربنا جلت حكمتھ وعظمت مودتھ قال : إال ، رحمة هللا في إال : 

نَساَن لَِفي ُخْسٍر * إِالَّ ﴾   ﴿ َواْلعَْصِر * إِنَّ اْإلِ

  ]3-1[ سورة العصر: 

ْبِر ﴾ اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا بِالصَّ   ﴿ إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

وال بد من أن یزداد عملك سماھا اإلمام الشافعي : أركان النجاة ، أي یوم ال بد أن تزداد معرفتك با� ،  

الصالح ، وال بد من أن تدعو إلى هللا وتواصوا بالحق ، ھذه الدعوة إلى هللا كفرض عین ، في حدود ما 

تعلم ومع من تعرف ، وأن تصبر على معرفة هللا أوالً ، وعلى تنفیذ أمره ثانیاً ، وعلى الدعوة إلى هللا 

  الناس ھذه السورة لكفتھمثالثاً ، ھذه اآلیة جامعة مانعة ، لو تدبر 

اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحّقِ وَ  نَساَن لَِفي ُخْسٍر * إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ تََواَصْوا ﴿ َواْلعَْصِر * إِنَّ اْإلِ

ْبِر﴾   بِالصَّ

طول وعرض وارتفاع ، ھذا الشيء المادي ، لكن ھذا أنت زمن أي ھذا الشيء لھ أبعاد ثالثة ، لھ  

الشيء إذا تحرك شكل بعداً رابعاً ھو الزمن ، فاإلنسان لھ وزن كأي شيء مادي ، ولھ حجم ، ولھ أبعاد 

ثالثة إذا تحرك ، فإذا تحرك لھ بعد رابع ھو الزمن ، فلذلك اإلنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى 

  تفعل في الوقت الذي سینقضي عمالً ینفعك بعد انقضاء الزمن .بضع منھ ، فبطولتك أن 

  إذاً نعید اآلیة : 

نَساَن لَِفي ُخْسٍر ﴾   ﴿ َواْلعَْصِر * إِنَّ اْإلِ

  ]2-1[ سورة العصر: 

أي مضي الزمن وحده یستھلكك فقط ، تتالفى ھذه الخسارة إذا فعلت في ھذا الزمن الذي سینقضي  

من ، إذاً الكون قرآن صامت ، والقرآن كون ناطق، والنبي علیھ الصالة عمالً ینفعك بعد انقضاء الز
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 ً یمشي أمامھم ، ھذا لھ أثر  والسالم قرآن یمشي ، ولن تنجح الدعوة إلى هللا إال إذا رأى الناس إسالما

    ، أبلغ من أي دعوة نصیة ، أبلغ من أي دعوة بیانیة .بلیغ

  من اتبع أمر هللا فال خوف علیھ :

  من آیات ھذه القرآن الكریم :اآلن  

  ﴿ فََمْن تَبَِع ھَُداَي فََال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُوَن ﴾

  ]38[ سورة البقرة : 

  ھذا كالم خالق السموات واألرض ، دققوا ھذه العبارة متكررة في القرآن ، 

  ﴿ َال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُوَن ﴾

في المستقبل وال ھم یحزنون على ما مضى، ماذا بقي ؟ أنت اآلن في لحظة مثالً أي ال خوف علیھم  

دقیقة فالنیة ، بعد الثانیة عشرة دقیقة ، الماضي مضى والمؤمل غیب ولك الساعة التي أنت فیھا ، ھذه 

مر اللحظة ال بد من أن تنفق فیما یرضي هللا ، إما في مزید من طلب العلم ، أو في العمل ، أو في األ

  الذي أوكلك هللا بھ ، فاإلنسان في عبادة واآلیة تقول :

  ﴿ َوَال یَنَالُوَن ِمْن َعُدّوٍ نَْیًال إِالَّ ُكتَِب لَُھْم بِِھ َعَمٌل َصاِلٌح ﴾

  ]120[ سورة التوبة : 

  العبادة نوعان ؛ شعائریة و تعاملیة :

كاة والنطق بالشھادة ، ھذه العبادة نحن عندنا عبادة شعائریة مألوفة ھي الصالة والصوم والحج والز 

  الشعائریة لیست ھي اإلسالم وحدھا ألن :

  ((بني اإلسالم على خمس))

  [البخاري وابن خزیمة عن عبد هللا بن عمر ]

الخمس غیر اإلسالم ؛ اإلسالم منھج تفصیلي یبدأ من أخص خصوصیات اإلنسان و ینتھي بالعالقات  

یتوھم أن اإلسالم صوم وصالة وحج وزكاة ، یا أخي ھذه عبادة الدولیة ، منھج تفصیلي ، اإلنسان 

شعائریة ، عبادة ھدفھا أن تقبض ثمن عبادتك التعاملیة ، ھناك عبادة تعاملیة و عبادة شعائریة ، أنت في 

  الصالة ، لماذا تصلي ؟ لتقبض ثمن استقامتك ، سكینة تتنزل على قلبك :

  َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُوَن ﴾﴿ فََمْن تَبَِع ھَُداَي فََال َخْوٌف 

  ]38[ سورة البقرة : 
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  من عاش تقیاً عاش قویاً :

أخواننا الكرام ؛ درسنا في علم النفس عن مرض عصري وھو مستمر في الحیاة مرض الكآبة ،  

اإلنسان إذا عاش لحظتھ وعاش لشھواتھ ولحظوظھ كلما تقدمت بھ السن والكآبة تزداد مع تقدم السن ، 

ضعف جسمھ ، انحنى ظھره ، ضعف بصره ، عنده علل كثیرة و ھذه العلل تصحبھا الكآبة ، أما الذي 

ً ، أحد علماء دمشق ، وصل إلى  اختار هللا ، وهللا أیھا األخوة كلما تقدمت بھ السن ازداد نشاطاً وتألقا

التسعین ، قامتھ منتصبة ، حاد البصر، مرھف السمع ، أسنانھ في فمھ ، حینما یُسأل : یا سیدي  الثامنة و

ما ھذه الصحة التي حباك هللا بھا ؟ قال: یا بني حفظناھا في الصغر فحفظھا هللا علینا في الكبر ، من 

  عاش تقیاً عاش قویاً .

استقبلني والده قال لي: محمد لیس موجوداً  ھذه القصة أروي معھا قصة ثانیة ، زرت صدیقي في العید 

ھل تسمح لنا بأن نجلس معك خمس دقائق ، قال لي : عمري سبع وتسعون سنة ، والبارحة أجریت 

تحالیل كاملة ، قال لي : الفضل � كلھ طبیعي ، ثم قال لي : وهللا ما عرفت الحرام في حیاتي ، ال حرام 

الصحة بھذه الحیاة ، لذلك من عاش تقیاً عاش قویاً ، أنا وهللا أتأمل المال ، وال حرام النساء . ربط ھذه 

بالشباب والشابات ، صحة جیدة في طاعة هللا ، الصحة شيء ثمین جداً ، ما دام الشاب نشأ في طاعة هللا 

حفظ جوارحھ من أن تعصي ، حفظ لسانھ ، حفظ عینیھ ، لھ عند هللا مكافأة كبیرة أساساً ھناك عدة آیات 

  ذھلة :م

  ﴿ أَفََمْن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمْن َكاَن فَاِسقاً َال یَْستَُووَن ﴾

  ] 18[ سورة السجدة: 

  تكفل هللا عز وجل بالسالمة و السعادة لإلنسان في الدنیا و اآلخرة :

،  وهللا أنا أقول تعلیقاً على ھذه اآلیة : لو یستوي المؤمن مع الكافر ، والشاب التائب مع الشاب العاصي 

والشاب الذي دخلھ حرام مع الشاب الذي دخلھ حالل ، الشاب المنضبط مع المتفلت ، وهللا استواء ھذین 

  النموذجین المتكررین یتناقض مع وجود هللا ، مستحیل وألف ألف مستحیل :

  ﴿ أَفََمْن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمْن َكاَن فَاِسقاً َال یَْستَُووَن ﴾

  ] 18[ سورة السجدة: 

  َحِسَب الَِّذیَن اْجتََرُحوا السَّیِّئَاِت أَْن نَْجعَلَُھْم َكالَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت﴾ ﴿ أَمْ 

  ] 21[ سورة الجاثیة: 

  ﴿ أَفََمْن َوَعْدنَاهُ َوْعداً َحَسناً فَُھَو َالقِیِھ َكَمْن َمتَّْعنَاهُ َمتَاَع اْلَحیَاِة الدُّْنیَا ﴾

  ] 61[ سورة القصص: 
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قال : ال ،  - ویبدو أن ھذا الشخص علماني  -أذكر مرة إنساناً قال لي كلمة ؛ قال : تقول : المؤمن سعید  

لیس سعیداً ، ال یملك أیة میزة عن غیر المؤمن ، قلت لھ : اشرح ؟ قال : إذا كان ھناك موجة حر 

ً ، إذا كان ھناك غالء في األسعار یتحمل ، قلت لھ  مثالً إذا إنسان فقیر جداً  :یتحملھا ولو كان مؤمنا

ه دعوى إخالء ، جمعت مصائب ، یسكن بكوخ أجرتھ ال یملكھا كلھا ، عنده خمسة أوالد ، عندجداً 

، قال لي : وضعھ ال یحتمل ، و لكن ھذا الشخص لھ عم ، معھ خمسمئة ملیون ، مات بحادث وھو كثیرة

أن أنظمة المواریث وحصر اإلرث بمعظم الدول وریثھ الوحید ، خالل ثانیة امتلك خمسمئة ملیون ، إال 

فیھا روتین طویل لمدة سنة ، لماذا خالل ھذا العام الذي سبق تسلم المبلغ ما أكل لقمة زیادة ، ما اشترى 

  معطفاً خاصاً ، لماذا ھو أسعد الناس ؟ ألنھ دخل في الوعد اإللھي :

  َكَمْن َمتَّْعنَاهُ َمتَاَع اْلَحیَاِة الدُّْنیَا ﴾ ﴿ أَفََمْن َوَعْدنَاهُ َوْعداً َحَسناً فَُھَو َالقِیھِ 

  ] 61[ سورة القصص: 

یا أیتھا األخوات الفضلیات ؛ هللا عز وجل عندما یعدك بحیاة طیبة في الدنیا واآلخرة یعدك أن یحفظك ،  

  یحفظ كل ما تخافین علیھ ، ھذا الوعد اإللھي أثمن من أي شيء في الدنیا:

  اهُ َوْعداً َحَسناً فَُھَو َالقِیِھ َكَمْن َمتَّْعنَاهُ َمتَاَع اْلَحیَاِة الدُّْنیَا ﴾﴿ أَفََمْن َوَعْدنَ 

  ] 61[ سورة القصص: 

  ﴿ فََمْن تَبَِع ھَُداَي فََال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُوَن ﴾

  ]38[ سورة البقرة : 

  ال خوف علیھم من المستقبل ، قال تعالى : 

ُ لَنَا ﴾﴿ قُْل لَْن یُِص    یبَنَا إِالَّ َما َكتََب �َّ

  ] 51[ سورة التوبة: 

  اللغة دقیقة جداً ، لنا ما قال علینا ، كتب لنا : 

  ﴿ لََھا َما َكَسبَْت َوَعلَْیَھا َما اْكتََسبَْت ﴾

  ]286[ سورة البقرة : 

ھذا الشعور باألمن للمؤمن یفوق حّد الخیال ، المؤمن یشعر أن هللا عز وجل تكفل لھ بالسالمة والسعادة  

   في الدنیا واآلخرة .

  من یتبع ھدى هللا ال یضل عقلھ وال تشقى نفسھ :

  اآلن : 
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  ﴿ فََمْن تَبَِع ھَُداَي فََال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُوَن ﴾

  ]38ة : [ سورة البقر

  ﴿ فََمِن اتَّبََع ھَُداَي فََال یَِضلُّ َوَال یَْشقَى ﴾

  ] 123[ سورة طھ: 

الذي یتبع ھدى هللا عز وجل ال یضل عقلھ وال تشقى نفسھ ، لنجمع اآلیتین معاً : الذي یتبع ھدى هللا عز  

ماذا بقي من وجل ال یندم على ما فات ، وال یخشى مما ھو آت ، وال یضل عقلھ ، وال تشقى نفسھ ، 

  السعادة ؟ لذلك :

  ((اْستَِقیُموا َولَْن تُْحُصوا ))

  [ابن ماجھ وأحمد والدارمي َعْن ثَْوبَاَن]

  الخیرات . 

، شھادة ، صح ، ھذه عبادات شعائریةأخواننا الكرام ؛ نحن نتوھم أن الدین صالة وصوم وحج وزكاة و 

ال، إنفاق المال ، اختیار ألف بند ، كسب الم أما الدین كمنھج وهللا ال أبالغ فقد یصل إلى خمسمئة

، معاملة الزوجة ، معاملة األم واألب ، تربیة األوالد ، اختیار الحرفة ، أمور كثیرة ، ھذه البنود الزوجة

تحتاج إلى متابعة ، تحتاج إلى طلب العلم ، طلب العلم أخواتنا الفضلیات ؛ لیس وردة توضع على 

ستنشقھ لیس لك خیار إطالقاً ، فالذي لم یستقم على أمر هللا في الباطل قطعاً ، الصدر ، طلب العلم ھواء ن

   ھذا الذي أتمنى أن یكون واضحاً لدیكم .

  آیات هللا ثالث ؛ كونیّة و قرآنیّة و تكوینیّة :

  اآلن قال تعالى : 

ِ َوآَیَاتِِھ یُْؤِمنُوَن ﴾   ﴿ فَبِأَّيِ َحِدیٍث بَْعَد �َّ

  ]6[سورة الجاثیة: 

  هللا لھ آیات كونیة وتكوینیة وقرآنیة : 

ِ َوآَیَاتِِھ یُْؤِمنُوَن ﴾   ﴿ فَبِأَّيِ َحِدیٍث بَْعَد �َّ

  ]6[سورة الجاثیة: 

أي ال یوجد غیر ثالث قنوات سالكة لمعرفة هللا ، آیاتھ الكونیة خلقھ ، والتكوینیة أفعالھ ، والقرآنیة  

أكبر من األرض بملیون وثالثمئة ألف مرة ، أي یدخل إلى كالمھ ، نأخذ واحدة كونیة فقط ، الشمس 

جوف الشمس ملیون وثالثمئة ألف أرض ، بینھما مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر ، عندما یقول هللا 

  في القرآن الكریم :
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  ﴿ َوالسََّماء ذَاِت اْلبُُروجِ ﴾

  ]1[ سورة البروج : 

في أمریكا ودخلت إلى قبة سماویة ، ولكن بین النجوم یوجد أحد أبراج السماء برج العقرب ، أنا كنت  

ي ، ھذا النجم الصغیر أحمر خطوط ، لما وصلوا بین النجوم ظھر قلب عقرب و كأنھ عقرب حقیق

؟ لھ العظیم یعصىبینھما ، ھذا اإل ، متألق ، اسمھ قلب العقرب ، یتسع لألرض والشمس مع المسافةاللون

جنتھ ؟ أال تخشى ناره ؟ ھذه آیاتھ الكونیة ، التكوینیة أفعالھ ، أي قصة  أال یخطب وده ؟ أال ترجى

تسمعونھا من أفعال هللا عز وجل ، ھناك دراسة دقیقة لما یجري مع الناس ، نحن نشھد آخر فصل من 

حیاتھ ، ھذا اإلنسان فلس ، ھذا صار عنده مشكلة ، لكن الحقیقة الدقیقة ما من نتیجة إال لھا مقدمات ، 

ً بین المقدمات وبین النتائج ، لذلك من المستحیالت في ف ً دقیقا إذا رجعنا إلى المقدمات رأینا انسجاما

المنطق أن تتوقع نتائج مختلفة بمقدمات ثابتة ، ال نشتغل ، ال نطلب العلم ، ال نضبط بیوتنا ، و ال نضبط 

نوع من الغباء ، ھذا الغباء بعینھ ، أن  دخلنا ، وننتظر سعادة من هللا !! و ننتظر توفیقاً من هللا !! ھذا

  تنتظر نتائج مذھلة من مقدمات ثابتة إذا أنت ما غیرت المقدمات ال یوجد نتائج .

أخواننا الكرام ، الحقیقة الخیار صعب جداً ، ال یوجد حّل ثالث ، إما أن تكون وفق منھج هللا ، أو انتظر  

: قم، قال : أرید أخفَّ من ذلك قالقل : آمنت با� ثمَّ است كل شيء ، یا رسول هللا عظني وال تطل ؟ قال :

  إذاً فاستعّد للبالء .

   

 


