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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

اتحاد طلبة الجامعة األردنیة : باسمك نحیا ، سخر هللا الكون  - 02المحاضرة :  -األردن  -مختلفة 
  لإلنسان تسخیر تعریف وتكریم .

2013 -03-07  

الطاھرین، وعلى الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین  

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

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

  اإلنسان إنسان إذا بحث عن الحقیقة و طلب العلم :

ام؛ بادئ ذي بدء أشكر لكم ھذه الدعوة الكریمة، التي إن دلت على شيء فعلى حسن أیھا األخوة الكر 

  الظن بي، وأرجو هللا أن أكون عند حسن ظنكم.

سُت في جامعة دمشق أصول تدریس اللغة العربیة في كلیة التربیة لثالثین   أوالً: أنا منكم، بمعنى أنني َدرَّ

تسعین، فأنا من أساتذة الجامعة، وأنا أفخر بكل طالب عاماً، من عام تسعة وستین إلى عام تسعة و

  جامعي، ألن قیمة األمة بجامعاتھا.

أیھا األخوة الكرام؛ أیتھا األخوات الفُْضلَیات؛ الحقیقة أن الجماد، نحن ندرس في المنطق الكائنات جماد  

حیزاً، لھ وزن، ولھ نبات حیوان إنسان شيء مألوف، الجماد شيء یشغل حیزاً، ولھ أبعاد ثالثة، یشغل 

أبعاد ثالثة، ھذا الجماد، لكن النبات شيء أیضاً لھ وزن، ولھ حجم، ولھ أبعاد ثالثة، ولھ حیز في الفراغ 

لكنھ ینمو، أُضیف النمو، الحیوان شيء مادي یشغل حیزاً في الفراغ، ولھ أبعاد ثالثة، ولھ وزن وینمو 

زاً في الفراغ، ولھ وزن، ولھ أبعاد ثالثة، وینمو لكنھ یتحرك، أضفنا الحركة، اإلنسان شيء یشغل حی

كالنبات، ویتحرك كالكائنات المتحركة لكنھ یفكر، فإذا لم یفكر وإذا لم یطلب العلم فقد إنسانیتھ، فأنت 

  إنسان إذا طلبت العلم، أنت إنسان إذا بحثت عن الحقیقة.

وفي الحیوانات من یفوقھ بھا، بالوزن والشيء الذي یلفت النظر أنھ ما من صفة مادیة في اإلنسان إال  

الفیل ستة طن، الطیران یطیر الطائر ستاً وثمانین ساعة بال توقف، وإذا دخلنا في ھذا الموضوع لیس 

ھناك من صفة مادیة في اإلنسان إال وفي المخلوقات األخرى ما یفوقھ بھا، الطائر یرى ثمانیة أضعاف 

ریق طویل في ھذا الموضوع، فاإلنسان إن لم یبحث عن اإلنسان، یرى فریستھ وھو في الجو، والط

الحقیقة، أو إن لم یؤمن بخالق السموات واألرض، إن لم یقنع بمنھج هللا، إن لم یفكر بسّر وجوده وغایة 
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وجوده، الحقیقة الدقیقة أن اإلنسان إذا ذھب إلى باریس، وسأل ھذا السؤال: إلى أین أذھب؟ نقول لھ: 

ى ھناك؟ إن جئت طالب علم فاذھب إلى الجامعات، إن جئت تاجراً فاذھب إلى عجباً، لماذا جئت إل

  األسواق، إن جئت سائحاً فاذھب إلى المنتزھات، فاإلنسان كائن متحرك.

  اإلنسان كائن متحرك تحركھ حاجات ثالث :

الذي  اآلن ھذه الطاولة كائن جامد، دعھا ألف عام تبقى على ما ھي علیھ، اإلنسان كائن متحرك، ما 

یحركھ؟ حاجات اإلنسان، حاجتھ إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجوده كإنسان، وحاجتھ إلى الطرف 

ً على بقاء الفكر، تأكل  ً على بقاء النوع، وحاجتھ إلى تأكید الذات حفاظا اآلخر، أي إلى الزواج حفاظا

تبحث عن التفوق لبقاء الفكر، وتشرب لبقاء الفرد، تقترن بزوجة والزوجة تقترن بالزوج لبقاء النوع، و

  فھذه الحاجات الثالث متوافرة في منھج هللا عز وجل، تحافظ على مثلك، وعلى نوعك، وعلى تفوقك.

لكن بالمناسبة اإلنسان أعقد آلة في الكون، تعقید إعجاز ال تعقید عجز، وھذا الكائن الذي تحلى بخلق  

  كامل، قال هللا تعالى:

  ْنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم ﴾﴿ لَقَْد َخلَْقنَا اإلِْ 

  ]4[سورة التین:

ھذا اإلنسان لھ صانع، ولھذا الصانع العظیم خالق السموات واألرض تعلیمات التشغیل والصیانة،  

فانطالقاً من حبك لذاتك، انطالقاً من حرصك على سالمتك، من حرصك على سعادتك، ینبغي أن تتبع 

    ع لمنھج الخالق یحقق الھدف من وجوده.منھج ربك، لذلك اإلنسان حینما یخض

  تسخیر الكون لإلنسان تسخیر تعریف و تكریم :

بالمناسبة ھذا الكون مسخر لنا تسخیر تكریم، وتسخیر تعظیم، أي أنت حینما ترى القمر أو ترى الھالل  

  كما قال النبي الكریم:

  ((ھالل خیر ورشد))

  [ رواه أبو داود عن قتادة ]

 لھ وظیفتان، وظیفة إرشادیة ووظیفة نفعیة، تنتفع بھ، ویدلك على هللا، أي شيء خلقھ أي شيء خلقھ هللا 

هللا لھ وظیفتان، وظیفة إرشادیة إلى هللا، ووظیفة نفعیة تنتفع بھ، فالعالم الغربي تفوق في الوظیفة النفعیة 

ر الطبیعة لمآربھ، والعالم اإلسالمي انتبھ إلى الوظیفة الثانیة اإلرشادیة،  أعلى تفوق، أي كما یقال: سخَّ

لكن البطولة أن تجمع بین الوظیفتین، أن تنتفع بخلق هللا، وأن یكون ھذا الخلق طریقاً لك إلى هللا، ألن 

  النبي علیھ الصالة والسالم حینما رأى الھالل قال:

  یرشدني إلى هللا)) –ورشد  -أي نفعي -((ھالل خیر
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  یل قال هللا تعالى:فاإلنسان حینما یسخر لھ الكون، والدل 

َر لَكُْم َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َجِمیعًا ِمْنھُ إِنَّ فِي ذَِلَك َآلَیَاٍت ِلقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ    ﴾﴿َوَسخَّ

  ]13[سورة الجاثیة:

تسخیر تعریف، رد فعل التعریف أن تؤمن، ورد فعل التكریم أن آیة قرآنیة، الكون مسخر لنا تسخیرین،  

  تشكر، فإذا آمنت وشكرت حققت الھدف من وجودك، لذلك قال هللا تعالى:

ُ َشاِكًرا َعِلیًما﴾ ُ بِعَذَابِكُْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم َوَكاَن �َّ   ﴿ َما یَْفعَُل �َّ

  ]147[سورة النساء:

ققت سّر وجودك، وكلمة ما یفعل هللا بعذابكم، أي انتھت المعالجة اإللھیة، أنت في إذا آمنت وشكرت ح 

    سالم، أنت في بحبوحة، أنت في سعادة.

  نعمة األمن ال تعدلھا نعمة على اإلطالق :

  لذلك في نفس المؤمن من األمن ما لو وزع على أھل بلد لكفاھم، والدلیل قولھ تعالى: 

ْألَْمُن أََحقُّ بِاْألَْمِن إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن * الَِّذیَن آََمنُوا َولَْم یَْلبُِسوا إِیَمانَُھْم بِظُْلٍم أُولَئَِك لَُھُم ا ﴿ فَأَيُّ اْلفَِریقَْینِ 

  َوُھْم ُمْھتَُدوَن ﴾

  ]82-81[سورة األنعام:

  نعمة األمن ال تعدلھا نعمة، قال تعالى: 

  نَُھْم ِمْن َخْوٍف ﴾﴿ الَِّذي أَْطعََمُھْم ِمْن ُجوعٍ َوآَمَ 

  ]4[سورة قریش:

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

  ﴾ ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا یَْصنَعُونَ 

  ]112[سورة النحل:

    فأنت حینما تؤمن تتمتع باألمن، حینما تؤمن تتمتع بالسعادة. 

  الفرق بین اللذة و السعادة :

بالمناسبة أیھا األخوات الفضلیات؛ أیھا األخوة الكرام، اللذة شيء والسعادة شيء آخر، اللذة حسیة  

وإلى مال، وإلى وقت، ولحكمة بالغة بالغة معظم الناس یفتقدون أحد ھذه األشیاء تحتاج إلى صحة، 

الثالثة في كل مرحلة من حیاتھم، ففي البدایة الصحة طیبة والوقت موجود لكن ال یوجد مال، في 
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منتصف الحیاة المال موجود وكذلك الصحة لكن ال یوجد وقت، بالنھایة الوقت موجود والمال كذلك لكن 

  وجد صحة، فاللذة تفتقر دائماً إلى أحد مقوماتھا في مراحل الحیاة، لكن السعادة شيء ینبع من الداخل.ال ی

  فإننا نمنــــــح بالرضا من أحبـنــــــــــا  أطع أمرنا نرفع ألجلك حجبنــــــــــــا

  ـــــــــــــالنحمیك مما فیھ أشرار خلقنـــ ولذ بحمانا واحتم بجنابنـــــــــــــــــــــــا 

  وأخلص لنا تلقى المسرة والھنــــــــــا وعن ذكرنا ال یشغلنك شاغـــــــــــــل 

  فما الحب واإلبـــعاد إال بأمرنــــــــــــــــا  وسلم إلینا األمر في كل ما یـكـــن

  ــــــــــــــــــاأیا عــــبدنا ما قــــرأت كتابنـــــ   فیا خجلــــــــــــــــي منھ إذا قال لـــي

  أما تكتفي من عتبنا یوم جمعنـــــــــا  أما تستحي منا ویكفیك مـا جــرى 

  وتنظر ما بھ جـــــاء وعدنـــــــــــــــــــــــا  أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً 

  وما خالفوا في مذھب الحب شرعنا  فأحبابنا اختاروا المحبة مذھبـــــاً 

  الذي رأوه لما ولیــــــــــت عنا لغیرنـــا من حسننـــــافلو شاھدت عیناك 

  عذرت الذي أضحى قتیالً بحبنـــــــــــا ولو سمعت أذناك حســــــــــــن ذرة 

  لمت غریباً واشتیاقاً لقربنـــــــــــــــــــــــا   ولو نسمت من قربنا لك نسمـــة

  لھ قــــــــد جھلتنــــــــــــــــاسھولتھ قلنا  فما حبنا سھل وكل من ادعـــــى 

  وأصعب من قتل الفتى یوم ھجرنــا  فأیسر ما في الحب للصب قتلـھ

***    

  اإلنسان عقل یدرك وقلب یحب وجسم یتحرك :

أیھا األخوة الكرام؛ اإلنسان عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم یتحرك، غذاء العقل العلم، وغذاء القلب  

الطعام والشراب، إن لبیت أو غذیت عقلك وقلبك وجسمك تفوقت، إن لبیت واحدة الحب، وغذاء الجسم 

منھا تطرفت، والفرق كبیر جداً بین التفوق والتطرف، لك عقل لھ غذاء وغذاؤه في الجامعات، ولك قلب 

وغذاؤه الحب ینبغي أن تحب هللا، أن تحب الحقیقة أن تحب القیم، ولك جسم یحتاج إلى طعام، فلذلك 

  سان عقل یدرك وقلب یحب وجسم یتحرك.اإلن

ما منھم واحد إال وھو حریص على  -رقم حدیث من ستة أشھر -في باألرض اآلن سبعة ملیارات  

سالمة وجوده، وحریص على كمال وجوده، وحریص على استمرار وجوده، سالمة وجوده باالستقامة، 

  یمات الصانع.االستقامة تطبیق منھج خالق السموات واألرض، االستقامة تعل

  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

   


