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مدینة عمان، جامع السحاب الكبیر: خواطر إیمانیة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مدینة عمان، جامع السحاب الكبیر: خواطر إیمانیة. - 12المحاضرة :  - األردن  -مختلفة 

2014 -02-04  

الطاھرین، الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیّدنا محّمد، وعلى آلھ وأصحابھ الطیّبین   

أمناء دعوتھ، وقادة ألِویَتِھ، وارَض عنّا وعنھم یا رّب العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم، 

  إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن ُوحول الشھوات إلى جنّات القربات.

  تسخیر الكون لإلنسان تسخیر تعریف و تكریم :

ربھ، فمن أنت أیھا اإلنسان؟ ھل تدري أنك المخلوق  أیھا األخوة الكرام؛ قیل: من عرف نفسھ عرف  

  األول عند هللا، الدلیل:

نَسانُ ﴿ إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَن یَْحِمْلنََھا َوأَْشفَْقَن    ﴾ِمْنَھا َوَحَملََھا اْإلِ

  ] 72[ سورة األحزاب: 

  ان قبِل حمل األمانة، قال تعالى:ألن اإلنس  

ْنھُ ﴾ ا فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َجِمیعًا ّمِ َر لَُكم مَّ   ﴿ َوَسخَّ

  ] 13[ سورة الجاثیة: 

تسخیر تعریف وتسخیر تكریم، موقفك أیھا اإلنسان من تسخیر التعریف أن تؤمن، وموقفك من تسخیر   

  قت الھدف من وجودك، قال تعالى:التكریم أن تشكر، فإذا آمنت وشكرت حق

ُ بِعََذابُِكْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم ﴾   ﴿ َما یَْفعَُل �َّ

  ]147[ سورة النساء: 

ینبغي أن نؤمن بھذا اإللھ العظیم، بھذا الرب الكریم، بھذا الخالق الحكیم، وأن نشكر، فإذا آمنا وشكرنا   

فائزین، وفرق كبیر بین النجاح والفالح، النجاح أن تحقق حققنا الھدف من وجودنا، عندئذ نكون من ال

ھدفاً جزئیاً، قد تنجح في كسب المال، وقد تنجح في اختیار الزوجة، وقد تنجح في اختیار الحرفة، ولكن 

ما لم تنجح مع هللا ال یعد النجاح نجاحاً، ألن النجاح في تعاریفھ الحدیثة نجاح شمولي، لكن القرآن 

  نجاح بالفالح قال تعالى:استبدل كلمة ال

  ﴿ أُولَئَِك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن ﴾

  ]157[ سورة األعراف: 
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  أي حققوا الھدف من وجودھم، حققوا علة الوجود، وعلة الوجود العبادة، والدلیل:  

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن ﴾   ﴿ َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ

  ]56[ سورة الذاریات: 

  نسان في الدنیا :العبادة علة وجود اإل

علة وجودك في الدنیا أن تعبد هللا ال بالمفھوم الضیق لكن بالمفھوم الواسع، أي أن تخضع لمنھج هللا، أن   

وجودك، لذلك تخضع ألوامره، أن تنتھي عما نھاك عنھ، حینما تخضع، حینما تتقي لقد حققت الھدف من 

قال بعض العلماء: العبادة التي ھي علة وجودك ھي طاعة طوعیة، ما أرادھا هللا قھریة، ھو الخالق، ھو 

المربي، ھو المسیر، حیاتنا بیده، رزقنا بیده، أھلنا بیده، من فوقنا بیده، من تحتنا بیده، وكل شيء حولنا 

  اه، قال تعالى:بیده، ومع ذلك ما أراد أن تكون العالقة بھ عالقة إكر

یِن ﴾   ﴿ َال إِْكَراهَ فِي الّدِ

  ] 256[ سورة البقرة: 

  أرادھا أن تكون عالقة حب، هللا عز وجل أراد أن تكون العالقة معھ عالقة حب، قال تعالى:  

  ﴿ یُِحبُُّھْم َویُِحبُّونَھُ ﴾

  ] 54[ سورة المائدة: 

﴾ ِ   ﴿ َوالَِّذیَن آََمنُوا أََشدُّ ُحبّاً ِ�َّ

  ] 165ة البقرة: [ سور

  ضرورة تغذیة العقل بالعلم :

لذلك اإلنسان عقل یدرك، وقلب یحب، وجسم یتحرك، غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء   

الجسم الطعام والشراب، أي ما لم تغذّ عقلك بالعلم ال بد من درس علم، البد من متابعة العلم، ألنك إذا 

لى منك، أما األسفل فشأن اإلنسان وبقیة المخلوقات سواء، تأكل وبقیة أھملت العلم أھملت الجزء األع

المخلوقات تأكل، تتزوج وبقیة المخلوقات تتزوج، تنام، ینامون، مادام الھم الطعام والشراب وكسب 

الرزق، ھبطت عن مستوى إنسانیتك إلى مستوى ال یلیق بك، ال بد من أن تتحرك نحو معرفة هللا، كل 

  یدل على هللا، قال تعالى: شيء في الكون

  ﴿ َوفِي اْألَْرِض آَیَاٌت ِلْلُموقِنِیَن ﴾

  ]20[ سورة الذاریات: 
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  ﴿ َوفِي أَنفُِسُكْم أَفََال تُْبِصُروَن ﴾

  ] 21[ سورة الذاریات: 

یا أیھا األخوة الكرام؛ ما لم نتحرك نحو معرفة هللا ھبطنا عن مستوى إنسانیتنا إلى مستوى ال یلیق بنا،   

  تعالى: قال

  ﴿ إِْن ُھْم إِالَّ َكاْألَْنعَاِم بَْل ُھْم أََضلُّ َسبِیالً ﴾

  ] 44[ سورة الفرقان: 

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم یَْحِملُوَھا َكَمثَِل اْلِحَماِر یَْحِمُل أَْسفَاراً ﴾   ﴿ َمثَُل الَِّذیَن ُحّمِ

  ] 5[ سورة الجمعة: 

  ﴿ َكأَنَُّھْم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ ﴾

  ] 4سورة المنافقون: [ 

  ضرورة معرفة هللا ألن أصل الدین معرفة هللا :

یا أیھا األخوة الكرام؛ یجب أن یدخل طلب العلم في الحیاة الیومیة، أن تتعرف إلى هللا، ألن اإلمام علي   

  رضي هللا عنھ یقول: " أصل الدین معرفة هللا ".

المصلین یصلون ویصومون ویحجون ویزكون لكن ال بد من ھذا الذي أتمنى أن یكون واضحاً، كما أن   

أن یقتطعوا من وقتھم وقتاً لمعرفة اآلمر، لمعرفة الخالق، ھناك خالق وھناك أمر، إذا عرفت اآلمر ثم 

عرفت األمر تفانیت في طاعة اآلمر، أما إذا عرفت األمر ولم تعرف اآلمر تفننت في التفلت منھ، وكأني 

لمسلمین األولى، إنھم عرفوا األمر فھو بین أیدیھم، درسوه في المدارس، لكن أضع یدي على مشكلة ا

اآلمر الخالق الرب اإللھ المسیر صاحب األسماء الحسنى والصفات الفضلى ھل عرفتھ؟ تقول: نعم، 

ً لمعرفتھ؟ متى طلبت العلم؟ ما لم تطلب العلم عطلت الجزء  أقول: لك متى عرفتھ؟ متى فرغت وقتا

  ، أما األسفل فنحن وبقیة المخلوقات سواء.األعلى منك

  لذلك أیھا األخوة الكرام؛ ال بد من معرفة هللا كیف نعرفھ؟ كما قال هللا عز وجل:  

  ﴿ َال تُْدِرُكھُ اْألَْبَصاُر ﴾

  ] 103[ سورة األنعام: 

هللا وھناك أثر، ھناك خالق وھناك خلق، ھناك تسییر وھناك ولكن العقول تصل إلیھ، ھناك مؤثر وھو   

  مسیر، فینبغي أن تعرف هللا من تسییره، من تربیتھ، من خلقھ، من آیاتھ.
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  معرفة هللا من آیاتھ الكونیة :

  شيء آخر هللا عز وجل یقول:  

  ﴿ إِنَّ َعلَْینَا لَْلُھَدى ﴾

  ] 12[ سورة اللیل: 

فظ الجاللة تعني أن هللا ألزم ذاتھ العلیة بھدایة خلقھ، فالبطولة أن وحیثما كانت على إلى جانب ل  

  تستجیب، قال تعالى:

ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم ِلَما یُْحیِیكم ﴾ ِ َوِللرَّ   ﴿ یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا اْستَِجیبُوا ِ�َّ

  ] 24[ سورة األنفال: 

  غیر المؤمن میت، الدلیل قال تعالى:  

  َغْیُر أَْحیَاٍء ﴾﴿ أَْمَواٌت 

  ] 21[ سورة النحال: 

  المؤمن حي، وقیل:  

  إنما المیت میت األحیاء  لیس من مات فاستراح بمیت

* * *  

  ھذا الذي یأكل ویشرب وینام ویستریح لیس غیر بنص اآلیة الكریمة میت، قال تعالى:  

  ﴿ أَْمَواٌت َغْیُر أَْحیَاٍء ﴾

  ] 21[ سورة النحال: 

نعرف هللا، نعرفھ من آیاتھ الكونیة، بین األرض وبین أقرب نجم ملتھب أربع سنوات  فلذلك ال بد من أن  

ضوئیة، والضوء یقطع في الثانیة الواحدة ثالثمئة وستین ألف كیلو متر، في الدقیقة ضرب ستین، 

بالساعة ضرب ستین، بالیوم ضرب أربع وعشرین، بالسنة ضرب ثالثمئة وخمسة وستین، أربع سنوات 

ع، ھذه المسافة بالكیلو مترات بیننا وبین أقرب نجم ملتھب، لو أردنا أن نصل إلیھا بسیارة ضرب أرب

أرضیة الحتجنا إلى خمسین ملیون عام، خمسون ملیون عام من أجل أن نقطع أربع سنوات ضوئیة، 

متى نصل إلى نجم القطب أربعة آالف سنة ضوئیة؟ من أربعة إلى أربعة آالف، متى نصل إلى مجرة 

لمرأة المسلسلة التي تبعد عنا ملیوني سنة ضوئیة؟ متى نصل إلى بعض المجرات الحدیثة التي تبعد ا

  أربعة وعشرین ألف ملیون سنة ضوئیة؟ اقرأ القرآن:

  ﴿ فََال أُْقِسُم بَِمَواقِعِ النُُّجوِم * َوإِنَّھُ لَقََسٌم لَْو تَْعلَُموَن َعِظیٌم ﴾

  ]76-75[سورة الواقعة: 
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جوم أي بالمسافات بین النجوم، إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت اآلخرة فعلیك بالعلم، مواقع الن  

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

ألن طالب العلم یؤثر اآلخرة على شیئاً، ویظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظّن أنھ قد علم فقد جھل، 

الدنیا فیربحھما معاً، بینما الجاھل یؤثر الدنیا على اآلخرة فیخسرھما معاً، من ھنا ال بد من أن نعرف 

  هللا من آیاتھ الكونیة.

آیة ثانیة؛ األرض تدور حول الشمس في مسار بیضوي، وھذا الشكل لھ قطر أصغر وقطر أطول، فإذا   

قطر األكبر إلى األصغر، حینما تقل المسافة بینھا وبین الشمس بحسب قانون انتقلت األرض من ال

الجاذبیة تزداد الجاذبیة، فاألرض ھنا والمسافة طویلة، فإذا وصلت إلى ھنا المسافة قلت ال بد من أن 

تنجذب األرض إلى الشمس، فإذا ُجذبت إلیھا تبخرت في ثانیة واحدة، وانتھت الحیاة ألن حرارة الشمس 

شرون ملیون درجة، ما الذي یحصل؟ قدرة من؟ ید من؟ علم من؟ حكمة من؟ واألرض مادة صلبة ع

غیر عاقلة؟ هللا عز وجل یرفع سرعة األرض، فتنشأ قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة، فتبقى في مسارھا، 

  اسمع قولھ تعالى:

َ یُْمِسُك السََّماَواِت َواْألَْرَض أَْن تَُزوالَ    ﴾ ﴿ إِنَّ �َّ

  ] 41[ سورة فاطر: 

أي أن تنحرف من أعظم اآلیات الكونیة، فإذا وصلت إلى ھنا المسافة ازدادت والجاذبیة ضعفت، ھناك   

احتمال قوي أن تتابع األرض سیرھا في الفضاء الكوني، وعندھا تصبح الحرارة مئتین وستین تحت 

الصفر، وتنتھي الحیاة، تنتھي الحیاة إذا انجذبت، وتنتھي الحیاة إذا ابتعدت، ید من؟ حكمة من؟ رحمة 

  من؟ علم من؟ ھذا اإللھ العظیم یعصى؟ أال یخطب وده؟ أال ترجى جنتھ؟ أال تخشى ناره؟

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

  كل شيء ))

  [ تفسیر ابن كثیر]

ما من مخلوٍق یعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نیَّتھ، فتكیده أھل السموات واألرض إال جعلت   

لھ من بین ذلك مخرجاً، وما من مخلوٍق یعتصم بمخلوٍق دوني أعرف ذلك من نیَّتھ، إال جعلت األرض 

  دیھ.ھویاً تحت قدمیھ، وقطَّعت أسباب السماء بین ی
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  خیار اإلنسان مع اإلیمان خیار وقت فقط :

أیھا األخوة الكرام؛ قضیة أنت مخیر، مخیر قطعاً لكن ھناك ملیون موضوع لك أن ترفضھ، أال تختاره،   

ملیون، مئة ملیون، إال موضوع واحد خیارك مع ھذا الموضوع خیار وقت ال خیار رفض، لماذا؟ ألن 

  فرعون أكفر كفار األرض الذي قال:

  ﴿ أَنَا َربُُّكُم اْألَْعلَى ﴾

  ]24[ سورة النازعات: 

  والذي قال:  

ْن إِلٍَھ َغْیِري ﴾   ﴿ َما َعِلْمُت لَُكم ّمِ

  ] 38[ سورة القصص: 

  ھذا فرعون وما أكثر الفراعنة! ھذا فرعون ماذا قال حینما أدركھ الغرق؟ قال:  

  بَنُو إِْسَرائِیَل ﴾﴿ آَمنُت أَنَّھُ ال إِِلـھَ إِالَّ الَِّذي آَمنَْت بِِھ 

  ] 90[ سورة یونس: 

إذاً خیار الناس مع اإلیمان خیار وقت، فإما أن تؤمن بالوقت المناسب وأنت حي، شاب، قوي، وإما أن   

  تؤمن بعد فوات األوان یوم:

  َخْیراً ﴾﴿ َال یَْنفَُع نَْفساً إِیَمانَُھا لَْم تَُكْن آََمنَْت ِمْن قَْبُل أَْو َكَسبَْت فِي إِیَمانَِھا 

  ]158[ سورة األنعام: 

أنا أخاطب الطالب بمثل من حیاتھم؛ ال سمح هللا وال قدر لو دخلت إلى االمتحان وجاء السؤال ولم تقرأ   

عنھ شیئاً، وقدمت الورقة بیضاء، وعدت إلى البیت، وفتحت الكتاب المقرر، وقرأت الموضوع الذي 

  الفھم؟ ھذا فھم بعد فوات األوان، فلذلك قال تعالى:جاء منھ السؤال، وفھمتھ جیداً، ما قیمة ھذا 

  ﴿ فََكَشْفنَا َعْنَك ِغَطاَءَك فَبََصُرَك اْلیَْوَم َحِدیٌد ﴾

  ] 22[ سورة ق: 

  ﴿ َوقَالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أَْو نَْعِقُل َما ُكنَّا فِي أَْصَحاِب السَِّعیِر ﴾

  ]10[ سورة الملك: 

  أھل النار وھم في النار:  

  ﴿ َوقَالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أَْو نَْعِقُل َما ُكنَّا فِي أَْصَحاِب السَِّعیِر ﴾

  ]10[ سورة الملك: 
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  ال تقل: أتابع الصالة بعدما ینتھي االمتحان، بعدما أتعین، بعدما.. ورد في بعض اآلثار النبویة:  

  ((ھلك المسوفون ))

  [ورد في األثر]

دیدة، من اآلن تب إلى هللا توبة نصوحة، من اآلن غض البصر عن من اآلن افتح مع هللا صفحة ج  

محارم هللا، وإال اإلنسان حینما یستبرئ التقصیر والمخالفة والمعصیة تصبح جزءاً من حیاتھ، ال بد من 

    تحذیر.

  اإلنسان ھو المخلوق األول و المكلف و المكرم :

  نحن في ھذا اللقاء الطیب نذكر، قال تعالى:  

ٌر*لَْسَت َعلَْیِھْم بُِمَسْیِطٍر﴾﴿ فََذكِّ    ْر إِنََّما أَْنَت ُمذَّكِ

  ]22- 21[ سورة الغاشیة: 

فال بد من التذكیر، ال بد من ومضة إیمانیة تجتمع في قلبك، ال بد من بحث عن الحقیقة، ال بد من من   

ً لسؤالك، نسألھ سؤال لماذا أنا في الدنیا؟ إنسان وصل إلى باریس سأل: إلى أین أذھب؟ قلنا لھ: عج با

نحن لماذا أتیت إلى ھنا؟ إن جئت طالب علم فاذھب إلى جامعة السوربون، إن جئت سائحاً فاذھب إلى 

برج إیفل، إن جئت تاجراً فاذھب إلى المعامل والمؤسسات، لذلك أنت كائن متحرك، أما ھذه العلبة فكائن 

كك؟ الحاجة إلى الطعام والشراب، ال یكفي، ساكن دعھا مئة عام تبقى بمكانھا، أنت متحرك ما الذي یحر

ھناك محرك ثان بحاجة إلى زوجة، ال یكفي، بحاجة إلى أوالد، ال یكفي، بحاجة إلى شيء سماه علماء 

النفس تأكید الذات، أنت بحاجة إلى التفوق، بحاجة أن یقال: أنت الطبیب األول، المحامي األول، المدرس 

بالبنان، لذلك ھذا الدین العظیم یتسع للحاجات الثالث األولى والثانیة األول، بحاجة إلى أن یشار إلیك 

  والثالثة، فكر من أنت؟ أنت المخلوق األول، المخلوق المكرم:

ْمنَا بَنِي آَدَم ﴾   ﴿ َولَقَْد َكرَّ

  ] 70[ سورة اإلسراء: 

  واإلنسان ھو المخلوق المكلف، كلفھ هللا بعبادتھ، قال تعالى:  

ْنَس إِالَّ ِلیَْعبُُدوِن ﴾ ﴿ َوَما َخلَْقتُ    اْلِجنَّ َواْإلِ

  ] 56[ سورة الذاریات: 

ومن أدق تعریفات العبادة أنھا طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى   

  سعادة أبدیة. طاعة طوعیة سلوك، حركة.
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  اإلسالم دین فردي و جماعي معاً :

ا كمسلمین نعتز بدیننا، دیننا عظیم، نبینا آخر األنبیاء بل ھو سید األنبیاء، أخواننا الكرام؛ أینما جلسن  

  نحن أمة القرآن، نحن أمة الوحیین، ولماذا ال تنتصر؟

  (( ولن یُْغلََب اثنا َعَشَر ألفا ِمْن قِلٍَّة ))

  [أبو داود والترمذي عن عبد هللا بن عباس]

ملیاراً وثمانمئة ملیون لما كان العالم ثمانیة ملیارات، اإلحصاء نحن بأحدث إحصاء ملیارا مسلم، كنا   

من أیام: تسعة ملیارات، بینھم ملیارا مسلم، ملیاران من المسلمین ولیست كلمتھم ھي العلیا، ولیس أمرھم 

بیدھم، وللطرف اآلخر علیھم ألف سبیل وسبیل، للطرف اآلخر علینا ألف سبیل وسبیل، أین الخلل؟ 

أھون على هللا من أال یحقق وعوده للمؤمنین، لو طالب من الطالب قال: أنا ال عالقة لي  زوال الكون

باألمة، ھذه األمة شردت عن هللا، أجیبك فأقول: عظمة ھذا الدین أنھ دین جماعي ودین فردي في آن 

منعك أن واحد، إذا طبقتھ األمة تنتصر، وإذا طبقھ واحد یحقق أھدافھ الفردیة، أنت لوحدك طبق، من ی

    تكون صادقاً أمیناً باراً بوالدیك؟ ال أحد یمنعك.

  العبادة جانب سلوكي و معرفي و عقائدي و نفسي :

أخواننا الكرام؛ القضیة قضیة مصیریة، فلذلك ھذا اإلنسان األول مكلف بعبادة هللا، والعبادة فیھا جانب   

منع، فیھا رضا، فیھا غضب، فیھا وصل،  سلوكي؛ الحركة، فیھا إقبال، فیھا امتناع، فیھا عطاء، فیھا

فیھا قطع، اإلیمان حركة، المسلم كائن متحرك، واإلیمان فضالً عن الحركة اعتقاد حقیقي، أیدیولوجیا، 

طوعیة، جئت هللا باختیارك،  -سلوك -فكر، فكر وحركة وھناك جانب جمالي، لذلك العبادة طاعة 

ة، ما عبد هللا من أحبھ ولم یطعھ، وما عبد هللا من أطاعھ بمبادرة منك، طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبی

  ولم یحبھ، طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة.

فیھا جانب معرفي، جانب فكري، جانب أیدیولوجي، جانب عقائدي، جانب سلوكي، وجانب نفسي، 

 -دققوا فیما سأقول وأنا مؤمن بما سأقول إیماني بوجودي -لھ إال ھو فالمؤمن أسعد الناس، وهللا الذي ال إ

إن لم تقل: لیس في األرض من ھو أسعد مني إال أن یكون أتقى مني یوجد بإیمانك خلل، أنت مع من؟ 

مع الخالق، مع العظیم، مع المربي، مع اإللھ، مع العلیم، مع الرحیم، مع الغني، مع القادر، كل شيء بیده 

  معھ، لذلك:وأنت 

  واتـرك الكل وحاذر طمعك   كن مـع هللا تر هللا معك

  ثم من یعطـي إذا ما منعك   و إذا أعطـاك من یمنعھ

* * *  
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أیھا األخوة الكرام؛ إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت اآلخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً   

ة كل شھرین أو ثالثة، أتى ضیف ألقى محاضرتین أو فعلیك بالعلم، ھذا العلم ال یأتي ومضات متباعد

ثالث وهللا استفدنا منھ، یجب علیك أن تتلقى العلم أسبوعیاً حتى یصبح عندك تراكم، إذا لم یصبح عندك 

تراكم قناعات ال یتغیر السلوك، أنت لك سلوك ویجب أن تغیره، ثم تتراكم فتجد نفسك مرغماً لالستقامة 

   ستقم على أمر هللا لن تقطف من ثمار الدین شیئاً.على أمر هللا، ما لم ت

  الدین اتصال با� عز وجل :

إذاً الدین اتصال با�، اتصال بالخالق، اتصال بالمربي، اتصال بالمسیر، اتصال بالكامل، اتصال   

 بالقوي، لیس كل مصّلٍ یصلي، إنما أتقبل الصالة ممن تواضع لعظمتي، ھل فھمت هللا عظیماً؟ تقول:

نعم، لمجرد أن تخرج عن أمره لم تكن معرفتك با� كافیة، لمجرد أال تطیعھ، أن تأخذ حظ نفسك ولو 

كان في معصیة، لمجرد أن تفعل ھذا فأنت ال تعرفھ، لذلك أیھا األخوة؛ امتحن إیمانك باستقامتك، ھناك 

ً تفتقدھا كلیاً، فقدت إیمانك استقامة إذاً إیمانك جید، االستقامة ضعیفة اإلیمان ضعیف، االستقامة أحیان ا

ً ال تقبل من یدغدغ مشاعرك، یستطیع أن یخطب یدغدغ مشاعر الناس  كلیاً، القضیة خطیرة جداً دائما

  لكن ھناك حقائق، وعد هللا، زوال الكون أھون على هللا من أال یحقق وعوده للمؤمنین، قال تعالى:

ُ الَِّذیَن آََمنُوا ِمْنُكْم وَ  اِلَحاِت لَیَْستَْخِلفَنَُّھْم فِي اْألَْرِض ﴾﴿ َوَعَد �َّ   َعِملُوا الصَّ

  ] 55[ سورة النور: 

  بربكم ھل نحن بمجموعنا مستخلفون في األرض؟ ال وهللا، قال تعالى:  

اِلَحاِت لَیَْستَْخِلفَنَُّھْم فِي اْألَْرِض َكَما  ُ الَِّذیَن آََمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ اْستَْخلََف الَِّذیَن ِمْن قَْبِلِھْم ﴿ َوَعَد �َّ

نَنَّ لَُھْم ِدینَُھُم ﴾   َولَیَُمّكِ

  ] 55[ سورة النور: 

ھل ھذا الدین العظیم ممكن في األرض أم یواجھ حرباً عالمیة ثالثة؟ معلنة كانت قبل حین تحت الطاولة   

اراً من فوق الطاولة، كشر اآلن فوق الطاولة، استمعوا إلى األخبار الدین اإلسالمي محارب جھاراً نھ

    الغرب عن أنیابھ ضد الدین، لیس ضد إنسان معین ضد الدین بشكل كلي.

  محاسبة كل إنسان وحده فاستقامتھ متعلقة باختیاره :

  فیا أیھا األخوة الكرام؛ لكن هللا عز وجل یقول وھذه من آیات هللا الدالة على عظمتھ:  

ِ َمْكُرُھْم َوإِْن َكاَن َمْكُرُھْم ِلتَُزوَل ِمْنھُ اْلِجبَاُل ﴾ ﴿ َقَْد َمَكُروا َمْكَرھْم َوِعْندَ  َّ�  

  ] 46[ سورة إبراھیم: 
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  یا ترى أي جبل في ھذا البلد الطیب تستطیع قوى األرض مجتمعة أن تزیلھ؟ هللا وصف مكر اآلخرین:  

  ﴿ َوإِْن َكاَن َمْكُرُھْم ِلتَُزوَل ِمْنھُ اْلِجبَاُل ﴾

  ] 46[ سورة إبراھیم: 

معنى ھذا قد تیأس، ال تیأس، وهللا الذي ال إلھ إال ھو مشكالت العالم اإلسالمي بأكملھا تحل بكلمتین في   

  القرآن الكریم، قال تعالى:

ُكْم َكْیُدُھْم َشْیئاً ﴾ َّقُوا َال یَُضرُّ   ﴿ َوإِْن تَْصبُِروا َوتَت

  ]120[ سورة آل عمران: 

  القوي، مع العظیم، قال تعالى:أنت مع الخالق، مع   

ُكْم َكْیُدُھْم َشْیئاً ﴾ َّقُوا َال یَُضرُّ   ﴿ َوإِْن تَْصبُِروا َوتَت

  ]120[ سورة آل عمران: 

لكن المعصیة مع الصبر ماذا بعدھا؟ القبر، أما الطاعة مع الصبر فبعدھا النصر، طاعة صبر نصر،   

اإلنسان غال على هللا عز وجل، أنت المخلوق األول، بإمكانك أن تتعرف إلى هللا عز معصیة صبر قبر، 

وجل، وأن تقطف كل ثمار الدین الفردیة وحدك، ال تعلق استقامتك على المجموع، أنت محاسب وحدك، 

ي علق استقامتك على اختیارك، فإذا أردت الطاعة الطاعة بین یدیك والجنة بین یدیك، یمكن أن تطیعھ ف

    البیت، وفي العمل، أن تكون صادقاً رحیماً متوازناً.

  التفكر في خلق السموات و األرض أوسع باب لمعرفة هللا :

یا أیھا األخوة الكرام؛ إذاً لیس كل مصّلٍ یصلي، إنما أتقبل الصالة ممن تواضع لعظمتي، ھل تفكرت   

  في خلق السموات واألرض؟ للتقریب ھذه العین قال تعالى:

  لَْم نَْجعَْل لَھُ َعْینَْیِن ﴾﴿ أَ 

  ]8[ سورة البلد: 

في الطبقة األولى الطبقة الشفافة، الشفافیة باألنسجة غیر موجودة، جمیع األنسجة تتغذى بالشعریات، لو   

أن طبقة العین الشفافة غذیت بالطریقة نفسھا لرأیتم ضمن شبكة، الخلیة األولى تأخذ غذاءھا وغذاء 

ذیة عبر غذاء خلوي ال عبر األوعیة، في العین ماء ھذا الماء یتجمد بدرجة صفر، جارتھا، وتنتقل األغ

  فإذا ذھب إلى بلد أربعین تحت الصفر یفقد بصره، هللا عز وجل وضع في العین مادة مضادة للتجمد.

أحدث آلة للتصویر احترافیة ورقمیة فیھا في المیلیمتر الواحد عشرة  -في شبكیة العین في المیلیمتر  

  ملیون مستقبل ضوئي، أي اإلنسان یفرق بین تسعة مالیین لون، قال تعالى: -آالف مستقبل ضوئي
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  ﴿ أَلَْم نَْجعَْل لَھُ َعْینَْیِن ﴾

  ]8[ سورة البلد: 

ماء العین آیة، العدسة آیة، الشبكیة آیة، الحدقة آیة، وهللا لو أمضینا عاماً بأكملھ في ھذه العین ال ننتھي،   

د یوجد شعر بجسده، الشعرة لھا ورید وشریان وعضلة وغدة دھنیة وغدة صبغیة، والشعر كل واح

صنعة من؟ علم من؟ حكمة من؟ قدرة من؟ ھذا الجسم بین یدیك، والكون بین یدیك؛ المجرات، المجرات 

عدد ال یستھان بھ، ھناك مالیین المالیین من المجرات، الرقم غیر معقول، المجرات ومجرتنا اسمھا 

والمجموعة الشمسیة بأكملھا نقطة في ھذه  -شكل عضلة  -بابنة صورتھا على شكل بیضويدرب الت

العضلة، المجموعة الشمسیة واألرض من أصغر كواكب المجموعة الشمسیة، واألرض أربعة أخماسھا 

ماء، والخمس یابسة، ونحن بقارة آسیا بمدینة صغیرة اسمھا عمان، فنحن موقعنا من الكون شيء ال 

  ھذا اإللھ العظیم یعصى؟ نقول:یصدق، 

ِحیِم * َماِلِك یَْوِم الدِّ  ْحَمِن الرَّ ِ َرّبِ اْلعَالَِمیَن * الرَّ ِحیِم * اْلَحْمُد ِ�َّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ یِن * إِیَّاَك نَْعبُُد ﴿ بِْسِم �َّ

  َوإِیَّاَك نَْستَِعیُن ﴾

  ]5-1[سورة الفاتحة: 

   أن ھناك أشیاء تعكر علیك العبادة؟ ھل العبادة خالصة � عز وجل أم  

  مغادرة الدنیا أخطر حدث في المستقبل علینا التفكر بھ :

فیا أیھا األخوة الكرام؛ قضیة الدین قضیة مصیریة، الدین یحدد مصیرك، إما في جنة یدوم نعیمھا أو   

، وعن ماضینا، لكن في نار ال ینفذ عذابھا، فالتفكر بأخطر حدث واقعي، نحن جمیعاً نتحدث عن واقعنا

ال یوجد باأللف واحد یتحدث عن المستقبل، المستقبل أخطر حدث مغادرة الدینا، أي في البلد النفطي إذا 

اإلنسان معھ إقامة ھناك، ودخلھ كبیر جداً، ممكن أن یجمع ثمن بیت، لو كتبوا على جوازه: مغادرة بال 

نا بال عودة، كلنا نخرج من البیت بشكل عامودي عودة ینخلع قلبھ، أما نحن جمیعاً عند الموت فمغادرت

وھناك یوم سنخرج بشكل أفقي، بنعش، فیا أیھا األخوة؛ ھذا الحدث الخطیر حدث الموت یجب أن یدخل 

في حساباتنا الیومیة، عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم یبَق لك 

  ت.إال أنا، وأنا الحي الذي ال یمو

لذلك التفكر في الموت یعد باعثاً دقیقاً وخطیراً وفعاالً إلى هللا، حتى بعضھم قال: صّل صالة مودع، لو   

أن اإلنسان یعلم أنھ بعد ساعة سیموت وأذن العصر كیف یصلي العصر؟ ھل یقول: ماذا طبختم الیوم؟ 

الذي ال إلھ إال ھو ما قرأت  فصّل صالة مودع، لذلك هللا عز وجل أقسم بمطلق الزمن، أنت زمن، وهللا
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بحیاتي تعریفاً لإلنسان جامعاً مانعاً كتعریف اإلمام الحسن البصري: اإلنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم 

  انقضى بضع منھ. أنت زمن لذلك هللا أقسم بالزمن قال تعالى:

  ﴿ َواْلعَْصِر ﴾

  ]1[ سورة العصر: 

  جواب القسم:  

نَساَن لَِفي ُخْسٍر ﴾   ﴿ إِنَّ اْإلِ

  ]2[ سورة العصر: 

أي اإلنسان خاسر، مضي الزمن فقط یستھلكھ، كل واحد منا یقول لك: عمري ثالثة وخمسون، كیف   

  مضت ھذه األعوام؟ ساعة، قال تعالى:

  ﴿ َویَْوَم یَْحُشُرُھْم َكأَْن لَْم یَْلبَثُوا إِالَّ َساَعةً ِمَن النََّھاِر ﴾

  ] 45ة یونس: [ سور

   الدنیا ساعة اجعلھا طاعة، أنت زمن، ومضي الزمن یستھلكك.  

  العاقل من ینفق وقتھ استثماراً ال استھالكاً :

اآلن إنفاق الزمن؛ ھناك إنفاق استھالكي كما یفعل معظم الناس؛ نأكل ونشرب وننام ونسھر ونتابع   

نتوجھ إلى العمل، وعندنا مشكالت في العمل البرامج و في الیوم الثاني نستیقظ نصلي الصبح ونأكل و

نأتي الظھر نتغذى وننام وھكذا حتى ینشأ عنده طارئ بصحتھ غیر متوقع، یفحص ھناك مشكلة بعد حین 

تكتب النعوة، عندنا في الشام نعوات بالیوم حوالي خمسین نعوة، یموت مئة إنسان نصفھم یضعون 

، ھذا التاجر الفالني، ھذا الموت أال یجب أن نفكر بھ؟ نعوات ھذا عمید أسرتھم، ھذا الطبیب الفالني

ً منھ أو نستعد لھ؟ ھذه البطولة، ھذا الذكاء، قالوا: العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل  نأخذ موقفا

إلیھ، ھناك طالب نال الدرجة األولى سألوه: ما سبب تفوقك؟ قال: ألن لحظة االمتحان لم تغادر ذھني وال 

  دقیقة.

لموت ھل ھناك أحد من األخوة الحاضرین وأنا معكم یقول: أنا ال أموت؟ وقتھا یحتاج إلى ھذا ا  

مستشفى من نوع ثان، ماذا أعددت للموت؟ أن نعد لھ عمالً صالحاً، أن نعد لھ انضباطاً، تربیة أوالد 

ً فاضحة، یقول لك: ھذا یلیق بھا، ھل ھذا أ ً یصلي وابنتھ ترتدي ثیابا   ب؟وبنات، تجد إنسانا

فیا أیھا األخوة الكرام؛ الموضوع خطیر إما أن تقف من ھذا الدین موقف المتلقي، موقف المطبق، أو   

  نعد الدین شیئاً من ثانویات حیاتنا، یقول لك: أنا مھندس، و إذا كنت مھندساً؟
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  من لم یؤمن با� العظیم و لم یستقم على أمره لن یقطف من ثمار الدین شیئاً :

  األخوة؛ لیس كل مصّلٍ یصلي، إنما أتقبل الصالة ممن تواضع لعظمتي، قال تعالى:لذلك أیھا   

ِ  ﴿ ُخذُوهُ فَغُلُّوهُ* ثُمَّ اْلَجِحیَم َصلُّوهُ* ثُمَّ فِي ِسْلِسلٍَة ذَْرُعَھا َسْبعُوَن ِذَراعاً فَاْسلُُكوهُ* إِنّھُ َكانَ  َال یُْؤِمُن بِا�َّ

  اْلعَِظیِم ﴾

  ] 33- 30[ سورة الحاقة: 

  یجب أن تؤمن با� العظیم، إبلیس آمن با�، قال تعالى:  

تَِك ﴾   ﴿ قَاَل فَبِِعزَّ

  ] 82[ سورة ص: 

  لكنھ لم یؤمن با� العظیم، با� العظیم ال بد من التفكر في خلق السموات واألرض واآلیة تقول:  

َ قِیَاماً  ﴿ إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْختَِالِف اللَّْیلِ  َوالنََّھاِر َآلَیَاٍت ِألُوِلي اْألَْلبَاِب * الَِّذیَن یَْذُكُروَن �َّ

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

  َعَذاَب النَّاِر ﴾

  ] 191-190ل عمران: [ سورة آ

إذاً ال بد من تفكر في خلق السموات واألرض، إنما أتقبل الصالة ممن تواضع لعظمتي، سبب التواضع   

لعظمة هللا التفكر بل إن التفكر في خلق السموات واألرض أوسع باب ندخل منھ على هللا، وأقصر طریق 

  كّف شھواتھ عن محارمي.نصل بھ إلى هللا، إنما أتقبل الصالة ممن تواضع لعظمتي، و

كلمة تعتبرونھا قاسیة واقعیة، سموھا ما شئتم، ما لم نستقم على أمر هللا لن تقطف من ثمار الدین شیئاً،   

دین من دون استقامة فلكلور، تراث، ال یقدم وال یؤخر، عندنا مظاھر مساجد في المغرب، مسجد كلف 

دین تطبیق و استقامة، نحن نرید بیتاً إسالمیاً، نرید ملیارات فیھ ترف بالفن اإلسالمي شيء ال یصدق، ال

عمالً إسالمیاً، یجب أن تدخل اإلسالم في نفسك وفي بیتك وفي عملك، أن تقیم اإلسالم في نفسك أوالً، 

وفي بیتك ثانیاً، وفي عملك ثالثاً، ولك أن تنصح من حولك، ساعتھا تصبح داعیة ناصحاً، أما الذي أنت 

  بیتك وعملك.محاسب عنھ فنفسك و

أیھا األخوة الكرام؛ إنما أتقبل الصالة ممن تواضع لعظمتي، وكّف شھواتھ عن محارمي، ولم یصر   

  على معصیتي، ھذه توبة والتوبة باب من أبواب هللا عز وجل، قال تعالى:

َّبِعُوَن الشََّھَواِت أَْن تَِمیلُوا َمْیالً َعِظیماً ﴾ ُ یُِریُد أَْن یَتُوَب َعلَْیُكْم َویُِریُد الَِّذیَن یَت   ﴿ َو�َّ

  ]27[ سورة النساء: 
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