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مسجد الحمصي : أصل العبودیة معرفة هللا .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مسجد الحمصي : أصل العبودیة معرفة هللا . - 06المحاضرة :  - األردن  -مختلفة 

2013 -10-15  

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 والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  أصل الدین معرفة هللا :

 عنھ: " أصل الدین معرفتھ " ذلك معناه إذا عرفت هللا ثم أیھا األخوة الكرام؛ یقول اإلمام علي رضي هللا  

تلقیت أمره تفانیت في طاعتھ، أما إذا لم تعرف هللا وتلقیت أمره فتتفنن في معصیتھ، فأصل الدین معرفة 

  هللا عز وجل، لكن هللا جّل جاللھ ال تدركھ األبصار، ولكن العقول تصل إلیھ دون أن تحیط بھ.

  َن بَِشْيٍء ِمْن ِعْلِمِھ إِالَّ بَِما َشاَء ﴾﴿ َوَال یُِحیُطو

  ] 255[ سورة البقرة: 

لذلك ھناك ظاھرة حینما تجد أن معرفة الذات اإللھیة ضعیفة، بینما معرفة األمر والنھي وافرة، تجد   

  تفلتاً، تقصیراً، ضعفاً، أما إذا كانت معرفة هللا عالیة ومعرفة األمر وافیة فالبد من طاعة هللا.

ثل بسیط، لو أنك سائق مركبة وقفت أمام إشارة، واقف بجانبھا شرطي، وأنت مواطن عادي، لو أنك م  

تجاوزت اإلشارة واضع قانون السیر علمھ یطولك من خالل ھذا الشرطي، وقدرتھ تطولك من خالل 

ن غرامة باھظة جداً، وألنك متیقن أن واضع قانون السیر علمھ یطولك، وقدرتھ تطولك، ال یمكن أ

تعصیھ، لكن یوجد حالتان؛ یمكنك تجاوز اإلشارة الحمراء بعد الثالثة مساء، علم واضع القانون ال 

  یطولك، أو أنك أقوى من واضع القانون.

َ َعلى ُل األَمُر بَینَُھنَّ ِلتَعلَموا أَنَّ �َّ ُ الَّذي َخلََق َسبَع َسماواٍت َوِمَن األَرِض ِمثلَُھنَّ یَتَنَزَّ ّلِ َشيٍء كُ  ﴿ �َّ

َ قَد أَحاَط بُِكّلِ َشيٍء ِعلًما ﴾   قَدیٌر َوأَنَّ �َّ

  ]١٢[ سورة الطالق: 

  ما االسمان اللذان اختارھما من أسمائھ بشأن طاعة هللا؟ علمھ وقدرتھ، علمھ یطولك، وقدرتھ تطولك.  

أصحاب رسول هللا، فاإلنسان مع تفكیر دقیق البد أن یطیع هللا، ھنالك صحابي كبیر، لھ شأن كبیر بین   

كان مشركاً، وكان زعیم قبیلة كبیر اسمھا غطفان، جاء لیحارب النبي صلى هللا علیھ وسلم في الخندق، 
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وھو في خیمتھ أجرى ما یسمى الیوم بالحوار الذاتي، قال: یا نُعیم ما الذي جاء بك إلى ھنا؟ ألتقاتل ھذا 

 ھل انتھك عرضاً؟ ال، ھل سرق ماالً؟ ال، أین ماذا فعل؟ ھل سفك دماً؟ ال -یقصد رسول هللا - الرجل 

عقلك یا نعیم؟ فذھب إلى معسكر النبي الكریم ودخل على النبي صلى هللا علیھ وسلم، فوجئ سیدنا محمد 

  بھ، قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئت مسلماً.

یش ال تعرف وأنا أرى أن أحد أسباب نصر المسلمین في غزوة الخندق نشاط نعیم بن مسعود، ألن قر  

    أنھ أسلم، والیھود ال یعرفون أنھ أسلم.

  على كّل إنسان إدخال الموت في حساباتھ :

  أخواننا الكرام؛ لحظة تفكیر كل مخلوق یزول وال یبقى إال ذو العزة والملكوت:  

  والعمر مھما طال فالبد من نزول القبر واللیل مھا طال فالبد من طلوع الفجر 

***  

  یـــوماً على آلة حدبـــاء محمول  ن طالت سالمــتھ كل ابــن أنثى وإ

  فاعــــلم بأنــــك بعدھـــــــا محمول  فإذا حمــــلت إلى القبور جنـــــــــازة 

***  

بالمطارات ھنالك عبارة بوابة خروج، وكل واحد منا لھ بوابة یخرج منھا، من بیت إلى قبر، من مركز   

فاد، وكنائن، وأصھار، ووالئم، ونزھات، واجتماعات، ولقاءات إلى اجتماعي كبیر إلى قبر، أوالد، وأح

قبر، فطالما ھناك نقلة حتمیة إلى القبر، فالذكاء كل الذكاء، والعقل كل العقل، والتوفیق كل التوفیق، أن 

تدخل الموت في حساباتك، أدخلوا ھذه الفكرة إلى الذات، مفرق األحباب، مشتت الجماعات، عش ما 

  یت، وأحبب من شئت فإنك مفارقھ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ.شئت فإنك م

قصة لھا مغزى كبیر، ھنالك رجل غني وكبیر، ولده سمع ھذا النص: " أن عبدي رجعوا وتركوك،   

وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبق لك إال أنا، وأنا الحي الذي ال یموت" فجاء بإنسان 

یملك إال كیس قمح، فتحھ من قعره وأخرج رأسھ منھ ومن طرفیھ مربوط بحبل، فھذا  فقیر جداً لدرجة ال

ً من المال مقابل أن ینام مع والده في القبر، فوافق ونام مع والده في القبر، فبعد أن  عرض علیھ مبلغا

 دفن وانتھى األمر جاء الملكان، فاستغربوا من وجود شخصین. فسأاله الملكان: من أین جئت بھذه

ً ألنھ لم یجب  الحبلة؟ فأجاب من البستان، فسألوه: كیف دخلت إلى البستان؟ فلم یجب، فأشبعوه ضربا

  كیف دخل إلى البستان، فخرج من القبر وقال: أعان هللا والدكم !!!

  أخواننا الكرام؛ كم واحداً فینا أدخل الموت في حساباتھ؟
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ً شدیداً، أثناء سیدنا عمر مرة ملك الغساسنة جبلة بن االیھم جاء م   سلماً، وسیدنا عمر رحب بھ ترحیبا

طوافھ حول الكعبة، كان ھنالك بدوي من قبیلة فزاري داس طرف ردائھ دون قصده، فانخلع الرداء، 

فالتفت إلى البدوي وضربھ فھشم أنفھ، فشكاه البدوي لسیدنا عمر فقام باستدعاء جبلة بن األیھم ملك 

ابي الذي یسمى من عامة الناس، من دھماء الناس مع ملك الغساسنة، الغساسنة، وقف ھذا البدوي اإلعر

ھنالك شاعر صاغ الحوار الذي جرى شعراً قال: أصحیح ما ادعى ھذا الفزاري الجریح؟ قال جبلة: 

لست ممن ینكر شیاً، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بیدي. فقال عمر: أرِض الفتى، البد من إرضائھ، 

ً بد مائھ، أو یھشمن اآلن أنفك و تنال ما فعلتھ كفك، صعق جبلة قال: كیف ذلك یا مازال ظفرك عالقا

أمیر؟ ھو سوقة، وأنا عرش وتاج؟ كیف ترضى أن یخر النجم أرضاً؟ قال عمر: نزوات الجاھلیة، 

ً جدیداً، وتساوى الناس أحراراً لدینا وعبیداً. فقال جبلة:  وریاح العنجھیة قد دفناھا، أقمنا فوقھا صرحا

ن وھماً ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى و أعز، أنا مرتد إذا أكرھتني. فقال عمر: عنق المرتد كا

    بالسیف تحز، عالم نبنیھ، كل صدع فیھ یداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى.

  المراحل التي مرت بھا البشریة :

البشریة تمر بمراحل، یوجد بعض المفكرین في بلد عربي، مالك بن نبي، ذكر في بعض كتبھ أن   

مرحلة المبادئ، عصر النبي الكریم، وعصر أصحابھ التابعین، والتابعین التابعین، كان عصر مبادئ. 

  وھناك مرحلة أخرى وھي مرحلة األشخاص، سیدنا صالح الدین، سیدنا خالد.

كبیر عاش بالشام عام مرة من المرات أجریت موقفاً طریفاً مع الطالب، قلت لھم: من یأتیني باسم كاتب   

ألف و ثمانمئة و ثالثة و ثمانین ولھ عالمة تامة؟ قالوا: ال نعرف، قلت: وال أنا، من ال یعرف سیدنا 

  عمر بن الخطاب؟ صالح الدین األیوبي؟ سیدنا خالد؟

  أعظم عمل توجیھ الشباب إلى طریق الحق الذي یسمو بھم :

ال تكن رقماً عادیاً عند أعدائك، بل كن رقماً صعباً، ال تكن لذلك أقول للشباب: ریح الجنة في الشباب،   

  كباقي الناس، مالیین مملینة جاءت الدنیا وغادروھا ولم یدر بھم أحد، لم ال تترك بصمة في الدنیا؟

أخواننا الكرام؛ البطولة أسبابھا بین أیدیكم، وأنتم شباب، وأقول: ھؤالء الشباب ھم ریح الجنة، ھم   

تقبلنا، ال تكن شیئاً عادیاً، وراتب، ووظیفة ، ووأكل، ال یوجد رسالة، إما اإلنسان مرتزق، األمة، ھم مس

  أو صاحب رسالة، وما أكثر المرتزقین. أما صاحب الرسالة فیحمي غیره.

مثالً مرة في السلك التعلیمي، حرفة ال یقبل علیھا معظم الناس لضآلة دخلھا، أما أنت أمام من؟ أمام   

سن المبادئ والقیم، فإذا أتیح لك أن توجھ الشباب إلى علة وجودھم وغایة وجودھم، إلى الشباب، في 

  طریق الحق الذي یسمو بھم فھذا عمل عظیم.
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ِ َألَْن یُْھَدى هللا بَِك َرُجالً َواِحداً َخْیٌر لََك ِمْن ُحْمِر النَّعَِم))   ((فََو �َّ

  [متفق علیھ عن سھل بن سعد الساعدي ]

    خیر لك من الدنیا وما فیھا.  

  الدعوة إلى هللا فرض عین على كل مسلم :

لذلك سأبین لكم أن الدعوة إلى هللا فرض عین على كل مسلم، والدعوة إلى هللا فرض كفایة، ما معنى   

فرض عین وفرض كفایة؟ فرض الكفایة إذا قام بھ البعض سقط عن الكل، أما فرض العین فعلى كل 

  ن كان، بأي حرفة، بأي سن، بأي مكان، كبیر، صغیر، متعلم، غیر متعلم، على الجمیع..مسلم كائناً م

ِ َعلَى بَِصیَرٍة أَنَا َوَمِن اتَّبَعَنِي ﴾   ﴿ قُْل َھِذِه َسبِیِلي أَْدُعو إِلَى �َّ

  ]108[ سورة یوسف: 

  فمن ال یدعو على بصیرة فلیس متبعاً لرسول هللا. .  

ُ َویَْغِفْر لَكُْم ﴾﴿ قُْل إِْن كُْنتُْم تُ  َ فَاتَّبِعُونِي یُْحبِْبكُُم �َّ   ِحبُّوَن �َّ

  ] 31[ سورة آل عمران: 

ولیس محباً � من ال یتبعھ، فال بد من الدعوة إلى هللا ولكن في حدود ما تعلم، ومع من تعرف، في حال   

، أقرباءك، لماذا ال نجعل سمعت حدیثاً، آیة، خطبة، عدت إلى البیت حدث أوالدك، شریكك، من حولك

    ذكر � في لقائنا؟

  من ذكره هللا منحھ األمن و الطمأنینة :

  بالمناسبة قال تعالى:  

ِ أَْكبَُر﴾   ﴿ َوأَقِِم الصََّالةَ إِنَّ الصََّالةَ تَْنَھى َعِن اْلفَْحَشاء َاْلُمنَكِر َولَِذْكُر �َّ

  ] 45[ سورة العنكبوت: 

  هللا أكبر ما في الصالة، و ھناك آیة أخرى. قال علماء التفسیر: ذكر  

  ﴿فَاْذُكُرونِي أَْذكُْركُْم َواْشكُُروا ِلي َوَال تَْكفُُروِن﴾

  ]125[سورة البقرة:

  وآیة ثالثة:  

ِ أَْكبَُر﴾   ﴿ َولَِذْكُر �َّ

  ] 45[ سورة العنكبوت: 

  ما معنى:  
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ِ أَْكبَُر﴾   ﴿ َولَِذْكُر �َّ

؟ كأن هللا یقول لنا: یا عبادي إن ذكرتموني في الصالة أدیتم واجب العبودیة لي، لكنني إذا ذكرتكم   

  منحتكم األمن:

ْمُن َوھُْم ٍم أُولَئَِك لَُھُم اْألَ ﴿فَأَيُّ اْلفَِریقَْیِن أََحقُّ بِاْألَْمِن إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن*الَِّذیَن آََمنُوا َولَْم یَْلبِسُوا إِیَمانَُھْم بُِظلْ 

  ُمْھتَُدوَن ﴾

  ]82- 81[ سورة األنعام : 

إن ذكرتكم منحتكم الرضا، قال: یا رب ھل أنت راض عني؟ رجل یطوف حول الكعبة، فسمعھ اإلمام   

الشافعي فقال: یا ھذا ھل أنت راض عن هللا حتى یرضى عنك؟ قال لھ: سبحان هللا! كیف أرضى عن هللا 

م الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضیت عن هللا وأنا أتمنى رضاه؟ فقال اإلما

    عز وجل.

  تسخیر الكون لإلنسان تسخیر تعریف و تكریم :

أخواننا الكرام، قضیة الدین قضیة خطیرة ومصیریة، فلذلك أنت حینما تتعرف إلى هللا البد من أن   

  ه هللا، إلیك الدلیل:تطیعھ، ألنك إذا عرفتھ وأطعتھ حققت وجودك الذي أراد

ُ بِعَذابِكُم إِن َشَكرتُم َوآَمنتُم ﴾   ﴿ ما یَفعَُل �َّ

  ]١٤٧[سورة النساء: 

ألن ھذا الكون مسخر تسخیر تعریف، وتسخیر تكریم، ممكن أن أقدم لك جھاز حاسب بأعلى درجة   

نھ من تصمیمي، ھدیة، وھذا الجھاز من تصمیمي، فأنت أمام شعورین؛ شعور اإلكبار لھذا الجھاز أل

وشعور االمتنان ألنني قدمتھ لك كھدیة، فھذا الكون مسخر لبني البشر تسخیر تعریف وتسخیر تكریم، 

رّد فعل التعریف أن تؤمن، ورّد فعل التكریم أن تشكر، فإذا آمنت وشكرت حققت الھدف من وجودك، 

  اآلیة الكریمة:

ُ بِعَذَابِكُْم إِْن َشَكْرتُ  ُ َشاِكراً َعِلیماً ﴾﴿ َما یَْفعَُل �َّ   ْم َوآََمْنتُْم َوَكاَن �َّ

  ]147[ سورة النساء : 

  العبادة علة وجودنا في الدنیا :

  أخواننا الكرام؛ عبرة وجودنا في الدنیا.  

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن ﴾   ﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  ]56[ سورة الذاریات: 
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طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى من أدق تعریفات العبادة أنھا   

  سعادة أبدیة، دقق ھنالك جانب معرفي، وجانب سلوكي، وجانب جمالي.

األصل في العبادة السلوك، افعل وال تفعل، أن تأتمر بما أمر بھ هللا، وأن تنتھي عما نھى عنھ، األصل   

كي یحتاج إلى معرفة، فالمعرفة ھي السبب، والسعادة ھي الجانب السلوكي، ولكن ھذا الجانب السلو

النتیجة، یوجد أصل، وسبب، نتیجة، فالعبادة طاعة طوعیة، ما أرادھا هللا أن تكون قسریة، ممزوجة 

  بمحبة قلبیة.

فما عبد هللا من أحبھ ولم یطعھ، وما عبد هللا من أطاعھ ولم یحبھ، البد أن یحبھ ویطیعھ، العبادة بدون   

ال قیمة لھا، والمحبة بدون عبادة ال معنى لھا، طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة  محبة

    یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة.

  حرص اإلنسان على سالمتھ و سعادتھ و استمراره :

یوجد في األرض سبعة ملیارات إنسان، ھل تصدق أن واحداً من ھؤالء البشر ال یتمنى السالمة؟ من   

ب الفقر؟ من یحب القھر؟ من یحب الشقاء؟ البد من أن تستقیم على أمر هللا حتى تحقق السالمة، یح

فالسالمة سببھا االستقامة، السالمة غیر السعادة، أما أن تقول: لیس على وجھ األرض من ھو أسعد مني 

  فتحتاج إلى عمل صالح.

اِلُح یَْرفَعُھُ ﴾   ﴿ َواْلعََمُل الصَّ

  ]10[ سورة فاطر: 

  یوجد عطاء. من وقتك، من علمك، من مالك، من خبرتك، وحجمك عند هللا بحجم عملك الصالح.  

ا َعِملُوا ﴾   ﴿ َوِلكُّلٍ َدَرَجاٌت ِممَّ

  ]132[ سورة األنعام: 

فأنت حریص على سالمتك، وسالمتك تحتاج إلى استقامة، وحریص على سعادك، وسعادتك تحتاج إلى   

ن ال یحب أن یعیش مئة وثالثین سنة؟ واستمرارك بتربیة أوالدك، عمل صالح، وحریص على بقائك، م

ً للتعزیة، وفي  أذكر مرة أنھ توفي أحد علماء الشام الكبار، والعزاء كان في األموي، فحضرنا جمیعا

ً كما یخطب األب فبكیت، قلت: إذاً لم یمت األب، إذاً أنت  الیوم التالي قام ابن المتوفى وخطب تماما

المة لالستقامة، وبحاجة إلى سعادة بالعمل الصالح، وبحاجة إلى دیمومة بتربیة أوالدك، بحاجة إلى س

: لو ملكت منصباً ككلینتون، وثروة كأوناسیس، وعلما - زرتھا مرات عدیدة -لذلك كنت أقول في أمریكا 

  كأنشتاین، ولم یكن ابنك كما تتمنى فإنك أشقى الناس، أشقى الناس:
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ةَ أَْعیٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقیَن إَِماماً ﴾ ﴿ َربَّنَا َھْب لَنَا یَّاتِنَا قُرَّ   ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ

  ] 74[سورة الفرقان : 

    إذاً نحن حریصون على سالمتنا وعلى سعادتنا.  

  الطریق الوحیدة لمعرفة هللا التفكر في خلق السموات واألرض :

من عقل وقلب وجسم، العقل غذاؤه العلم، والقلب غذاؤه اآلن أنت من؟ أنت كائن، أنت مم تتألف؟   

الحب، والجسم غذاؤه الطعام والشراب، فإذا لبیت حاجة عقلك إلى العلم، وحاجة قلبك إلى الحب، وحاجة 

ً جداً، معلوماتھ  ً ذكیا جسمك إلى الطعام والشراب تفوقت، فإذا لبیت واحدة منھا تطرفت، تجد شخصا

دیھ صلة قویة لكنھ دون علم، تجد شطحات، جالس شیخاً بجامع أحّب أن یتكلم دقیقة فیھا تصحر، وآخر ل

بالعلم، فقال: لقد صعدوا إلى الشمس، فكان عنده طالب متعلم أخبره أن ھناك ألسنة من اللھب یقدر طولھا 

بملیون كیلو متر، والحرارة عشرون ملیون درجة، فكیف صعدوا إلى الشمس؟ فانحرج الشیخ ألن أمامھ 

  الي خمسین طالباً، فقال: لقد صعدوا في اللیل یا ولدي.حو

فیا أخوان قضیة العلم قضیة مصیریة، إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت اآلخرة فعلیك بالعلم،   

وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، والعلم الیعطیك بعضھ إال إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك 

ً ما طلب العلم، فإذا ظن أنھ قد علم فقد خسر، طالب العلم یؤثر اآلخرة على  شیئاً، فیظل المرء عالما

الدنیا فیربحھما معاً، بینما الجاھل یؤثر الدنیا على اآلخرة فیخسرھما معاً، إذاً ینبغي أن أعرف هللا حتى 

  أستقیم على أمره فكیف أعرفھ؟ قال تعالى:

  َوآَیَاتِِھ یُْؤِمنُوَن ﴾ ﴿ فَبِأَّيِ َحِدیٍث بَْعَد �َِّ 

  ]6[ سورة الجاثیة :

لمعرفة هللا  -الطریق مذكر ومؤنث، نقول: الطریق الوحیدة أو الوحید  -معنى ذلك أن الطریق الوحیدة   

  التفكر في خلق السموات واألرض:

َ قِیَاماً ﴿ إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّْیِل َوالنََّھاِر َآلَ  یَاٍت ِألُوِلي اْألَْلبَاِب * الَِّذیَن یَْذكُُروَن �َّ

َحانََك فَِقنَا َوقُعُوداً َوَعلَى ُجنُوبِِھْم َویَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َھَذا بَاِطالً سُبْ 

  َعذَاَب النَّاِر ﴾

  ] 191-190[ سورة آل عمران : 

  ومضات من آیات هللا الدالة على عظمتھ :

أخواننا الكرام؛ بعض الومضات من آیات هللا الدالة على عظمتھ، األرض تدور حول الشمس بمسار   

بیضوي أو إھلیلجي، والشكل البیضوي أو اإلھلیلجي لھ قطران؛ قطر صغیر وقطر كبیر، واألرض ھنا 
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وبین الشمس بحسب قانون الجاذبیة الثابتة، ھنالك عالقة تتجھ نحو القطر األصغر، المسافة تقصر بینھا 

بین الجاذبیة والمسافة، وبین الجاذبیة والكتلة، فاألرض كتلة ثابتة، والتبدل على المسافة ھنا بحسب أن 

المسافة قلت، فالجذب یزداد، فال بد من أن تنجذب إلى الشمس، وإذا انجذبت إلى الشمس تبخرت في 

ذي یحصل؟ األرض حینما تقترب من القطر األصغر ترفع سرعتھا لینشأ من رفع ثانیة واحدة، فما ال

  السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارھا:

َ یُْمِسُك السََّماَواِت َواْألَْرَض أَْن تَُزوَال ﴾   ﴿ إِنَّ �َّ

  ] 41[ سورة فاطر: 

مسافة أطول والجذب أضغف، ھنالك احتمال التفلت فإذا وصلت إلى القطر األكبر وتابعت مسیرھا ھنا ال  

من جاذبیة الشمس، وإذا تفلتت فالحرارة اثنتان وستون تحت الصفر، انتھت الحیاة، ھنا تنتھي الحیاة إذا 

انجذبت، وھنا تنتھي الحیاة إذا تفلتت، ھنا تخفض األرض سرعتھا لینشأ من خفض السرعة قوة جاذبة 

ارھا، ما الذي یمسك السموات واألرض أن تزوال؟ هللا جل جاللھ، فإذا أقل من النابذة فتبقى على مس

تفلتت وأردنا أن نعیدھا إلى الشمس فنحتاج إلى ملیون ملیون حبل، لذلك بالمناسبة إن لدینا متانة وقساوة، 

ما معنى المتانة؟ ھي مقاومة قوى الجذب، أما القساوة فھي مقاومة قوى الضغط، المتانة ھي مقاومة 

الجذب، والقساوة مقاومة قوى الضغط، فلذلك إذا أردنا أن نعید األرض إلى الشمس نحتاج إلى  قوى

ملیون ملیون حبل فوالذ، وكل حبل فوالذي طولھ خمسة أمتار یقاوم مئتي ملیون طن، مئتا ملیون طن 

  ضرب ملیون ملیون ھي قوة جذب الشمس لألرض، من أجل أن تجذب األرض ثالثة ملیمترات، لذلك:

ِ فَأَُرونِي َماذَا َخلََق الَِّذیَن ِمْن ُدونِِھ ﴾   ﴿ َھذَا َخْلُق �َّ

  ] 11[ سورة لقمان: 

بیننا وبین أقرب نجم ملتھب أربع سنوات ضوئیة، ما معنى أربع سنوات ضوئیة؟ الضوء یقطع في   

ألف كلیو متر، في الدقیقة ضرب ستین، في الساعة ضرب ستین، في الیوم الثانیة الواحدة ثالثمئة 

ضرب أربع وعشرین، في السنة ضرب ثالثمئة وخمسة وستین، بأربع سنوات ضرب أربع، ابنك 

الصغیر بدقیقة واحدة على اآللة الحاسبة یضرب ثالثمئة ألف كیلو متر بالدقیقة ضرب ستین، بالساعة 

بع وعشرین، بالسنة ضرب ثالثمئة وخمسة وستین، بأربع سنوات ضرب ضرب ستین، بالیوم ضرب أر

أربع، ھذه المسافة بین األرض وبین أقرب نجم، وفي الطریق لھ تحتاج المركبة من األرض للوصول 

إلیھ إلى خمسین ملیون عام، كل تاریخ البشریة عشرة آالف سنة، خمسون ملیون عام للوصول إلى ھذا 

أقرب نجم إلى األرض، ونجم القطب أربعة آالف سنة ضوئیة، و المرأة  النجم الملتھب الذي ھو

المسلسلة ملیونا سنة ضوئیة، و ھناك مجرة حدیثة تبعد عنا أربعة وعشرین ألف ملیون سنة ضوئیة، 

  كالم دقیق من موسوعات علمیة راقیة جدا، هللا عز وجل قال:
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  لَقََسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظیٌم ﴾ ﴿ فََال أُْقِسُم بَِمَواقِعِ النُُّجوِم * َوإِنَّھُ 

  ]76- 75[سورة الواقعة: 

ً فعلیك بالعلم، لذلك    فإذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت اآلخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معا

التفكر في خلق السموات واألرض یعد أوسع باب ندخل منھ على هللا، ویعد أفضل طریق إلى هللا، ألنھ 

  وجھ لوجھ أمام عظمتھ هللا عز وجل، قال:یضعك 

  ﴿ َسنُِریِھْم آَیَاتِنَا فِي اْآلَفَاِق َوفِي أَْنفُِسِھْم َحتَّى یَتَبَیََّن لَُھْم أَنَّھُ اْلَحقُّ ﴾

  ] 53[ سورة فصلت: 

كم شعرة في رأسك؟ لیس الجمیع طبعاً، في كل شعرة ورید وشریان وعصب وغدة دھنیة وغدة صبغیة   

أن في الشعر أعصاب حس إلى أین ذاھب؟ إلى المستشفى، لماذا؟ أرید أن أحلق، لو أن وعضلة، لو 

ھناك عصباً باألظافر الحتجنا إلى عملیة أیضاً، في الدماغ مئة وأربعون ملیار خلیة سمراء استنادیة لم 

ھا في الدماغ تعرف وظیفتھا بعد، القشرة الدماغیة فیھا المحاكمة والتذوق والتكلم والتكیف، الذاكرة حجم

    كحجم حبة العدس تتسع لسبعین ملیار صورة.

  دیننا دین عمل و استقامة :

إنك كإنسان غال على هللا، ما معنى غال على هللا؟ أي أعطاك من صفاتھ، أنت فرد، وال یوجد شخص   

لھم  یشبھك إطالقاً، ال یوجد إنسان یشبھك ببصمة الید، یوجد مجرمون في أوروبا محوا بصماتھم فنبتت

بصمة أخرى ثانیة جدیدة، في أي مطار تقف أمام جھاز یأخذ صورة عن البصمة، ال یوجد إنسان من 

سبعة ملیارات إنسان یشبھك بھا، رائحة الجلد تنفرد بھا، قزحیة العین تنفرد بھا، إبھامك تنفرد بھ، نبرة 

نالك من یحب الطعام الحلو، صوتك، ھذه كلھا أشیاء تنفرد بھا، بالزما الدم ھنالك من یحب الحامض، وھ

ھنالك طباع متباینة في رغبات الطعام تعود إلى بالزما الدم، لذلك هللا عز وجل أعطانا مناسبات، اقبلوا 

مني أو قد ال تقبلون مني، العام الدراسي سبعة أشھر، فیھ یوم عید المعلم، عید األضحى، عید الفطر، 

عام الدراسي أعیاد أم دراسة؟ األصل أن ھنالك طاعة � یوجد حوالي عشرة أیام أعیاد، ھل یا ترى ال

عز وجل، لمرة فقط ھنالك شيء استثنائي، ھنالك قفزة نوعیة، یأتي العید، ھنالك شيء استثنائي، األیام 

في عید األضحى استثنائیة، ھذه مناسبات دینیة، ھذه المناسبات الدینیة ال نعرف قیمتھا إال إذا كان ھنالك 

ً لم یقرأ وال كلمة ویأتي بھدیة لألستاذ في عید المعلم؟ أصل مرتبط ب ھا، ھل من المعقول أن شخصا

األصل ھو الدراسة، فیا أیھا األخوة ال تجعلوا الدین مناسبات، امرأة غیر محجبة وتصوم في السابع و 

  العشرین من رجب؟! یوجد أشیاء ال تجوز، یوجد أشیاء تحتاج إلى ضبط:
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  ةَ اْلَحاّجِ ﴾﴿ أََجعَْلتُْم ِسقَایَ 

  ] 19[ سورة التوبة:

  یوجد إیمان، ویوجد عمل و استقامة.  

یا أیھا األخوة الكرام؛ نحن دیننا دین عمل، ودین استقامة، ودین على مدار السنة، ھذا الدین اإلسالمي   

الفقر، یدور مع اإلنسان على مدار الیوم، صباحاً مساء، ظھراً لیالً، بأطوار الشباب والرجولة، والغنى و

والصحة والمرض، حدثني طبیب جاءه مریض یوجد عنده مرض خبیث في األمعاء، ھذا مرض خبیث 

جداً، وآالمھ التحتمل، كلما دخل علیھ قال: اشھد إنني راض عن هللا، یا رب لك الحمد، ھذا المریض من 

دة كبیرة، راض عن النفسیة الطیبة، من الراحة النفسیة جمیع الناس تزوره، فھو مسعد، وفي غرفتھ سعا

ً لآلالم فیھ، إذا إنسان امتدت یده لشيء  هللا عز وجل، ومن ثم درست قضیة في الجسم أن ھنالك طرقا

حار یوجد لدیھ ردة فعل، و منعكس شرطي، ألن ھذا األلم بالشعور بالحرارة قد وصل إلى العمود 

لید، فكل طریق لآلالم في اإلنسان الفقري، العمود الفقري أسرع من الدماغ أعطى أمراً مباشراً لسحب ا

لھ بوابات، إذا أغلقت ھذه البوابة تنخفض شدة األلم، وإذا فتحت یتضاغف أضعافاً، ھذه مقالة في اللغة 

اإلنكلیزیة قرأتھا مترجمة إلى العربیة، لفت نظري آخر كلمة في المقالة قال: إن الحالة النفسیة تتحكم 

راضیاً عن هللا اآلالم تخف علیھ، لذلك اإلیمان یشبھ بیتاً فیھ ثالجة،  بھذه البوابات، أي إذا كان اإلنسان

مكیف، مكواة، مایكرویف، یوجد فیھ ما یخطر ببالك من أجھزة كھربائیة، لكن ال یوجد فیھ كھرباء، كل 

  ھذه األجھزة لیس لھا أي فائدة، اإلیمان كھرباء.

أوالداً، لعل األوالد یكونون دعاة إلى هللا، فمع قال: الزواج لھ معنى من اإلیمان، قال: الزوجة تنجب   

  اإلیمان التجارة لھا معنى آخر، ھذا المال قوة، أنا أستفید من ھذه القوة في طاعة هللا عز وجل:

ُ الدَّاَر اْآلَِخَرةَ َوَال تَْنَس نَِصیبََك ِمَن الدُّْنیَا ﴾   ﴿ َواْبتَغِ فِیَما آَتَاَك �َّ

  ]77[سورة القصص:

زواجاً مع اإلیمان، أنا أتصور الولد الصالح یفتح المحل صباحاً ویقول: نویت خدمة المسلمین،  فتخیل  

لذلك أنا أقول كلمة أقولھا ألصحاب الحرف: أیة حرفة إذا كانت في األصل مشروعة، وسلكت بھا 

ھلك الطرق المشروعة، ولم تشغلك عن عبادة، وال فریضة، وال طاعة، وابتغیت منھا كفایة نفسك وأ

وخدمة المسلمین تنقلب إلى عبادة، فیمكن أن تكون في مكتبك وأنت عابد، وفي دكانك وأنت عابد، وفي 

  الحقل وأنت عابد، في أي مكان وأنت عابد.

أیھا األخوة الكرام؛ أرجو هللا سبحانھ وتعالى أن تكون ھذه الكلمات حافزاً لكم ولي معكم، أنا معكم على   

مة والعمل الصالح، وأن ننقل اھتماماتنا إلى الدار اآلخرة، أي ھنالك أشخاص مزید من الطاعة واالستقا

  اآلخرة ال تدخل في حساباتھم أبداً.
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مسجد الحمصي : أصل العبودیة معرفة هللا .   

نسأل هللا أن یحفظ لكم إیمانكم، وأھلكم، وأوالدكم، وصحتكم، ومالكم، واستقرار بالدكم، وھذه نعمة ال   

  إلخوانكم في الشام أن یحقن هللا دماءھم. یعرفھا إال من فقدھا، ونحن في الشام قد فقدناھا، ادع لنا،

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


