بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
مختلفة  -سوريا  -الدرس  - 58 :الباب  -زلزال آسيا.
13-01-2005

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق الوعد األمين وعلى آله وصحبه أجمعين،
وبعد:
أيها اإلخوة األحباب:
أنا شاكر لكم من أعماق قلبي أوالً على هذه الدعوة الكريمة التي إن دلت على شيء فعلى الحسن الظن بي،
وأسأل هللا جل جالله أن أكون عند حسن ظنكم ،وعلى هذا الحضور المتميز الذي إن دل شيء فإنما يدل على
تعلق أبناء هذه البلدة الطيبة بالعلم.
واإلنسان حينما يتعلق بالعلم يلبي حاجة عليا فيه ،في اإلنسان حاجات دنيا ،تشترك بها بقية المخلوقات ،لكن
اإلنسان ميزه هللا عز وجل بحاجة عليا وهي طلب الحقيقة ،إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم  ,وإذا أردت اآلخرة
فعليك بالعلم ،وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم والعلم ال يعطيك بعضه إال إذا أعطيته كلك ،فإذا أعطيته بعضك
لم يعطيك شيئاً ،ويظل المرء عالماً ما طلب العلم ،فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل.
أيها اإلخوة الكرام:
موضوع هذا اللقاء الطيب البيت المسلم ،ولكن بعد تحديد الموضوع جد حدث في جنوب آسيا لفت أنظار العالم
طرحت تأويالت وتفسيرات ،ما أنزل هللا بها من سلطان كأن نستمع إلى أن الطبيعة غضبت ،كالم
كله ،وألنه ُ
ال معنى له إطالقاً ،فأردت أن أبدأ هذا الموضوع بموضوع الزلزال ،وقد أشار األخ الكريم جزاه هللا خي اًر حينما
قدمني إلى أن الفساد الذي حصل كان سبب خراب هذه البيوت.
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بادئ ذي بدء:
لو أن واحد منا يركب مركب ًة ،ورأى على لوحة البيانات ضوء أحمر ،قبل مئة عام المشكلة في تصديق الخبر
أو عدم تصديقه ،لم يكن هناك تواصل في أطراف الدنيا ،لكن المشكلة اآلن أن وسائل االتصال بلغت درجة
جعلت العالم كله من قرية ،إلى بيت ،إلى غرفة ،إلى سطح مكتب ،وهذا الضوء وحينما تألق ليست المشكلة
في أنه تألق أو لم يتألق لقد تألق ،ولقد رأى السائق ،أو صاحب المركبة تألقه بأم عينه ،ولكن ما المشكلة ؟
لماذا تألق ؟ وما معنى تألقه ؟ وماذا ينبني على تألقه من سلوك.
أخوتنا الكرام:
لو فهم صاحب المركبة أن هذا التألق تزييني تابع السير ،واحترق المحرق ،وتوقفت المركبة ،وتعطلت وألغي
الهدف ،أما إذا فهمه ضوءاً تحذيرياً ،أوقف المركبة وأضاف الزيت ،وسلم المحرك ،وتابع الرحلة ،وتحقق الهدف،
إذاً المشكلة ليس في تألقه أو عدم تألقه ،بل المشكلة في معنى تألقه.
إذا كان هذا الزلزال هو الضوء األحمر فماذا يعني ؟ وماذا يعني حدوثه ؟ وماذا يبنى على حدوثه من سلوك ؟
أناس كثيرون فهموا الموضوع فهماً أرضياً ،بعيداً عن التوحيد بعيداً عن معطيات اإليمان ،فهموه فهماً ربما كان
فهماً عليماً بسيطاً ،والفهم العلمي البسيط لهذا الحدث الضخم ال يتناقض مع الفهم اإليماني إطالقاً.
الحقيقة كما تعلمون ،أو كما سمعتم مركز األرض فيه مائع ناري لزج شديد االضطراب ،وفوق هذا المائع الناري
اللزج الذي هو شديد االضطراب قاعدة صخرية باألرض ،هذه القاعدة كما قال هللا عز وجل:
ض َذ ِ
اء َذ ِ
السم ِ
الر ْج ِع (َ )11و ْاْلَْر ِ
الص ْد ِع (﴾)12
ات َّ
ات َّ
َ
﴿و َّ َ

( سورة الطارق )

هذه القاعدة الصخرية مصدعة ،والصدوع فيها قسمتها إلى  12لوحاً ،استراليا كلها على لوح ،وآسيا على لوح،
وبقية األلواح تحمل القارات الخمس والمحيطات كلها.
أيها اإلخوة:
هذا المائع الناري إذا اتجهت نحوى األعلى تباعدت هذه األلواح فكانت الزالزل ،وإذا اتجه نحو مركز األرض
تقاربت هذه األلواح وكانت الزالزل ،لكن الذي حدث قبل أيام عدة في جنوب شرقي آسيا أن هذه األلواح ،بل
اللوح االسترالي واللوح اآلسيوي اصطدما ،فكان من جراء هذا االصطدام تغيرات لم يكن لها مثيل من 300
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عام ،هذا التصادم أدى إلى اختفاء جزر ،وإلى ظهور جزر ،وإلى انشطار جزر ،وأدى إلى زحزحة أكبر جزيرة
في اندونيسيا صوماطرة  30كم نحو الجنوب ،وأدى إلى اضطراب محور األرض ،وأدى إلى قصر اليوم أجزاء
من الثانية ،هذا الذي حصل اآلن دققوا أيها اإلخوة:
هذا الكالم موجه للمحبطين من المسلمين الذين يأسوا من روح هللا ،والذين ظنوا أن هللا لن ينصرهم ،وأن هللا
مع القوي ،الذين يأسوا من نصرة هللا لهم فخضعوا واستسلموا وخنعوا .......الواحد الذي ظنوه بيد األمر ،هذا
الزلزال أيها اإلخوة قوته التفجيرية مليون قنبلة ذرية ،هذا الكالم دقيق جداً ،طبعاً مأخوذ من مراجع موثقة ،هذا
التصادم بين لوح استراليا ولو آسيا قوته التفجيرية مليون قنبلة ذرية ،ماذا حصل من هذا االصطدام ؟ حصل
مد بحري ،يعني أمواج انطلقت من أواسط المحيط الهادي ،إلى شواطئ المحيط الهندي هذه األمواج مشت
بسرعة تقترب من ألف كم بالساعة ،وهذه األمواج أيها اإلخوة ليست كأمواج العواصف ،أمواج الزالزل أقوى
بكثير ،هذه األمواج وصلت إلى سواحل الهند ،أو سواحل المحيط الهندي بسرعة سبعين كم ،انطلقت بسرعة
ألف ،ووصلت بسرعة سبعين كم هذه األمواج قادرة على أن تقتلع صخرة وزنها عشرون طن ،وترميها بمسافة
خمسين مت اًر.
هذه األمواج يمكن أن تدمر ناقالت النفط ،والقطارات ،ويمكن أن تنقل السفن كلها إلى البر ،ونقلت بعضها إلى
يبق شيء ،هذه األمواج هي التي سببت خسارة مادية تقترب بخمسين
أسطحة المنازل ،وهدمت كل البيوت ،ولم َ

مليار دوالر ،ولن تستطيع هذه الدول وال لعشر سنوات قادمة أن تقف على قدميها ،بل إنها شردت خمس ماليين

إنسان ،ال مأوى وال طعام ،وال شراب ،وال ماء صالح للشرب ،وال دواء ،ومليون يحتاجون إلى معالجة فورية،
ودمرت ما يزيد عن مئتي ألف إنسان ،هذا الفعل فعل من ؟ فعل هللا عز وجل ،لكن الذي يلفت النظر أن هذه
األمواج لو انطلقت من سواحل المحيط الهندي لدمرت ماليين البشر لكنها انطلقت من أعماق المحيط الهادي،
وسارت مسافة  1600كم ،اتجهت نحو الشواطئ.
وسأقول لكم هذا الكالم الدقيق ،هذه الشواطئ من أجمل شواطئ العالم من دون استثناء ،ألنها تقع في المنطقة
االستوائية ،وهي منتجعات لصفوة أغنياء العالم ،والمنشاءات في هذه الشواطئ من فئة العشر نجوم ،وقد رأى
رواد هذه المنتجعات هذه النجوم العشرة ظه اًر ،هذا الذي حصل له معنى دقيق ،نحن بادئ ذي بدء نعتقد أن
كل إنسان يموت على نيته ،وعلى عمله ،مسلمون كثر أهلكهم الزلزال ،ولكن النبي عليه الصالة والسالم يشير
3

.مختلفة  -سوريا  -الدرس  - 58 :الباب  -زلزال آسيا

إلى أن هللا إذا أنزل سطواته على أهل نقمته ،فهلك أقوام صالحون ماتوا على ونياتهم أعمالهم نحن ال عالقة لنا
الذين ماتوا مؤمنين ،مستقيمين ،موحدين ،صادقين.
ولكن أحياناً يصيب هذا الزلزال العصاة ،فيكون هذا الزلزال عقاباً لهم ،والذين نجوا يعد هذا الزلزال لهم تحذي اًر،
ألن هللا عز وجل يقول:
﴿وََل ي َز ِ
ين َك َفُروا ُت ِص ُيب ُه ْم ِب َما َصَن ُعوا َق ِار َع ٌة أ َْو َت ُح ُّل َق ِريباً ِم ْن َد ِارِه ْم﴾
ال َّالذ َ
َ َ ُ

( سورة الرعد اآلية) 31 :

أيها اإلخوة الكرام:
الذي أريد أن أقوله بشكل دقيق هو أنه من إذاعة ُعرفت بالدقة العلمية قالت قبل أسبوع لم يعثر بعد مضي أيام

عديدة من الزلزال على جثة حيوان واحد ،شيء يلفت النظر بينما عثر على ما يزيد عن  160ألف جثة ،وال

حيوان ،التفسير العلمي زود هللا هذه الحيوانات بحاسة سادسة تنبئها بالخطر قبل وقوعه ،يؤكد هذا أن قبيلة
رأت الحيوانات تنطلق فزعة فقلدتها فنجت ،التفسير العلمي أن هذه الحيوانات مزودة بحاسة سادسة ال يملكها
اإلنسان.
أما هذا اإلنسان ودققوا فيما سأقول الذي وصل إلى القمر ،وغ از الفضاء على حد قوله ،ولم يقطع إال ثانية
ضوئية واحدة ،وبينما بعض المجرات تبتعد عنا عشرين مليار سنة ضوئية ،هذا اإلنسان الذي غاص في
األعماق ،هذا اإلنسان الذي صنع طائرة أسرع من الصوت ،هذا اإلنسان الذي صنع سفناً هي في الحقيقة
مدن ،أو مطارات ،أو معامل ،هذا اإلنسان الذي جعل القارات الخمس جعلها من قرية ،إلى بيت ،إلى غرفة،
إلى سطح مكتب هذا اإلنسان الذي صنع الكمبيوتر ،وقد يق أر الكمبيوتر مليون أو عدة ماليين حرف بثانية
واحدة ،هذا اإلنسان الذي صنع اإلنترنت الذي أذال الحدود والسدود بين الحضارات والشعوب ،هذا اإلنسان
الذي صنع القنبلة الذرية ،والقنبلة النووية ،والقنبلة الح اررية والقنبلة الجرثومية ،والكيميائية ،وصنع القنبلة التي
تعطل االتصاالت ،والقنبلة التي تلقي الطاقات ،والقنبلة االنشطارية ،والقنبلة الذكية ،والعنقودية ،والقنبلة الخارقة
الحارقة ال يستطيع التنبؤ بالزلزال وال قبل ثانية ،بينما الحمار يتنبأ به قبل عشرين دقيقة.
ِ ِ ِ ِ َِّ ِ
﴿وََل ُي ِحي ُ ِ
اء﴾
َ
طو َن ب َش ْي ٍء م ْن عْلمه إَل ب َما َش َ
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يت ْم ِم َن اْل ِعْل ِم ِإََّل َقِليالً ﴾
﴿ َو َما أُوِت ُ
لكن ألقيت خطبة في دمشق ،وعلقت على هذه الظاهرة تعليقاً يشفي الصدور:
الحيوانات ليست مكلفة ،وليست معنية بالزالزل ،الحيوانات ال تبني مجدها على أنقاض اآلخرين ،وال تبني حياته
على قتلهم ،وال تبني غناها على إفقارهم ،وال تبني عزها على ذلهم ،الحيوانات تجوع ،فإذا جاعت أكلت ،فإذا
أكلت وشبعت تسمح لغيرها أن يأكل أما اإلنسان البعيد عن هللا عز وجل يطبق سياسة إفقار الشعوب ،الحيوانات
ال تعرف التطهير العرقي ،موت كعقاص الغنم ال يدري القاتل لما يقتل وال المقتول فيما قتل ،الحيوانات ال ترى
واحد منها يكاد يذوب قلبه في جوفه مما يرى وال يستطيع أن يتكلم بكلمة واحدة ،إن تكلم قتلوه وأن سكت
استباحوه ،الحيوانات ليس عندها مجلس أمن لبث الرعب في األمم الضعيفة ،الحيوانات ليس عندها هيئة أمم
ألكل حقوق األمم ،الحيوانات ال تعرف أن تطلق النار على عشرين مليون رأس غنم ،ثم تدفن تحت األرض
حفاظاً على السعر المرتفع وماليين مملينة من البشر تموت من الجوع ،الحيوانات ال تعرف أن تتلف مشتقات
الحليب بما يساوي حجم أهرمات مصر حفاظاً على السعر ،الحيوانات ال تعرف إتالف محصول الحمضيات
بأكمله من أجل شدة الطلب عليه والحفاظ على سعره المرتفع ،فلما أروا أن بعض الزنوج يتسللون ألكل هذه
الفواكه سمموها في العام القادم ،الحيوانات ال تعرف إرسال مساعدات لبعض الدول النامية ومعها نفايات ذرية
من أجل أن تصيب هذه البالد ،البالد الضعيف كالصومال بالسرطانات آلالف السنين.
أنا سمعت مرة أحد علماء العراق تسأله أخت من بريطانية أنه لقد ضرب العراق باليورانيوم المخضب ،قال لها
ما في مشكلة ،قالت له كيف ما في مشكلة ؟ قال لها كل  450ألف سنة يمضوا ،هذا رقم دقيق ،يعني تستمر
هذه النفايات ،أو تلك اإلشعاعات  450ألف سنة ،الحيوانات ال تعرف أن تجرب الدواء على بني جلدتها ،اآلن
الدواء يجرب في الدول المتخلفة ،يجرب.
أيها اإلخوة الكرام:
هذه التعليقات تشير إلى أن هذا الحيوان ليس مكلفاً ،وال يعرف الفساد في األرض قال تعالى:
ِ
اها
ض ُز ْخُرَف َها َو َّازَّيَن ْت َو َ
﴿ح َّتى ِإ َذا أَ َخ َذ ِت ْاْلَْر ُ
ظ َّن أ ْ
َمُرَنا َلْيالً أ َْو َن َها ارً َف َج َعْلَن َ
َهُل َها أََّن ُه ْم َقادُرو َن َعَلْي َها أ ََت َ
َ
اها أ ْ
َن َل ْم َت ْغ َن ِب ْاْل َْم ِ
س﴾
َح ِصيداً َكأ ْ

( سورة يونس اآلية) 24 :
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أيها اإلخوة الكرام:
سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه يقول :ثالثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس،
ما هذه الثالثة ؟ يقول :ما صليت صالة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها ،وَل سمعت حديثاً من رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم إَل علمت أنه حق من هللا تعالى ،الشاهد في الثالثة ،وال سرت في جنازة فحدثت نفسي
بغير ما تقول حتى انصرف منها ماذا تقول الجنازة ؟ ميت في النعش ،هناك من يقول ،هناك كالم بلسان الحال
ال بلسان المقال ،وهناك أذن مرهفة عند صاحبها شفافية يسمع لسان الحال ال لسان المقال ،تقول هذه الجنازة:
يا أهلي يا ولدي ،ال تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي ،جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير
حله ،فالهناء لكم والتبعة علي.
لو أن لهذا الزلزال لسان ينطق به ،أو ألن بعض الناس يملكون أذن مرهفة يستمعون بها لسان الحال ،ماذا
يقول هذا الزلزال ؟ يقول :يا أيها الناس هذا أهوال زالزل الدنيا فما أعددتم للنجاة من زالزل يوم القيامة.
الس ِ
ِ
﴿يا أَُّي َها َّ
يم (َ )1ي ْوَم َتَرْوَن َها َت ْذ َه ُل ُك ُّل ُمْر ِض َع ٍة َع َّما أَْر َض َع ْت
اس َّاتُقوا َرَّب ُك ْم ِإ َّن َزْل َزَل َة َّ َ
َ
الن ُ
اعة َش ْي ٌء َعظ ٌ
الناس س َكارى وما هم ِبس َكارى وَل ِك َّن ع َذاب َّ ِ
ِ
يد (﴾)2
َّللا َش ِد ٌ
َوَت َض ُع ُك ُّل َذات َح ْم ٍل َح ْمَل َها َوَتَرى َّ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ
َ َ

( سورة الحج )

صدقوا أيها اإلخوة أن امرأة حينما وقع الزالزل من شدة الرعب حملت وليدها وانطلقت به وبعد حين نظرت إلى
وليدها فإذا هو حذاء زوجها ،من شدة الخوف.
﴿ يوم َتروَنها َت ْذهل ُك ُّل مر ِضع ٍة ع َّما أَر َضع ْت وَت َضع ُك ُّل َذ ِ
ات َح ْم ٍل َح ْمَل َها َوَتَرى َّ
اس ُس َك َارى َو َما ُه ْم
ُْ َ َ ْ َ َ ُ
َْ َ َ ْ َ
الن َ
َُ
ِبس َكارى وَل ِك َّن ع َذاب َّ ِ
يد ﴾
َّللا َش ِد ٌ
ُ َ َ
َ َ

أيها اإلخوة:

كأن هذا الزالزل يقول للمحبطين من المسلمين:
ِ
س اْلَق ْوَم َقْر ٌح ِم ْثُل ُه﴾
ين (ِ )139إ ْن َي ْم َس ْس ُك ْم َقْر ٌح َفَق ْد َم َّ
﴿وََل َت ِهُنوا َوََل َت ْح َزُنوا َوأَْن ُت ُم ْاْل ْ
َعَل ْو َن ِإ ْن ُكْن ُت ْم ُم ْؤ ِمن َ
َ

( سورة آل عمران اآليات 139 :ـ ) 140

﴿ِإ ْن َت ُكوُنوا َت ْأَل ُمو َن َفِإَّن ُه ْم َي ْأَل ُمو َن َك َما َت ْأَل ُمو َن﴾
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اإلنسان المسلم مع هذه المآسي التي تتابعت وقع في حالة إحباط ،كأنه ضعف يقينه بنصر هللا ،وكأنه استسلم
لقوى البغي والعدوان ،وكأنه ظن أن هللا تخلى عن المؤمنين فجاء هذا الزالزل ،طبعاً هذه السواحل الجميلة جداً
استقطبت ،الكالم دقيق ،ما يزيد عن  25ألف سائح ،هم صفوة أغنياء العالم ،وهل تصدقون أن هذه البالد
هيأت  700ألف امرأة للزنى ،و 800ألف غالم ليفجر بهم ،شيء ال يصدق ،الحادي عشر من أيلول كله
 3600إنسان مات ،الدنيا قامت ولم تقعد ،وجير هذا الحدث للعرب والمسلمين ،فكان من نتائج هذا الحدث،
حرب األفغان ،وحرب العراق ،وما يجري في العالم من اضطهاد ،بل التاريخ المعاصر صار ،قبل الحادي
عشر من أيلول وبعد ،صار حد فاصل ،أم اآلن الرقم يقترب من  25ألف ،لكن هللا جل جالله جيرها لذاته
العلية ،فال يستطيعون أن يتهموا سوريا وال إيران وال الزرقاوي وال ابن الدن.
يد (﴾)12
ش َرِّبِ َك َل َش ِد ٌ
﴿ِإ َّن َب ْط َ

( سورة البروج )

ِ ِ
السِيَئ ِ
ض﴾
َّللا ِب ِه ُم ْاْلَْر َ
ات أ ْ
َن َي ْخ ِس َ
﴿أَ َفأَم َن َّالذ َ
ين َم َكُروا َّ ِّ
ف َّ ُ
ِ
ور (﴾)16
ف ِب ُك ُم ْاْلَْر َ
﴿أ ْ
َن َي ْخ ِس َ
ض َفِإ َذا ه َي َت ُم ُ

( سورة النحل اآلية) 45 :

( سورة الملك )

إخوتنا الكرام:
يقول بعض السياح األلمان قال :سمع صوت مدوياً فجأة ،ثم رأى الماء تنساب من تحت باب الغرفة ،وبعد
دقيقة صار الماء إلى صدره ،ثم غاب عن الوعي ،يعني في صور وفي مآسي تفوق حد الخيال ،لكن نحن
كمؤمنين نؤمن أن كل شيء وقع أراده هللا ،معنى أراد أي سمح ،فإذا كان الشيء الذي وقع مؤلماً هللا عز وجل
ما أمر به وال رضيه ولكنه معالجة ،كل شيء وقع أراده هللا ،وكل شيء أراده هللا وقع وإرادة هللا متعلقة بالحكمة
المطلقة ،والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق.
إخوانا الكرام:
الشر المطلق ال وجود له في الكون بل أن الشر المطلق يتناقض مع وجود هللا.
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ِ ِ
اء ِبَي ِد َك
اء َوَتْن ِز ُ
اء َوُتذ ُّل َم ْن َت َش ُ
اء َوُتعُّز َم ْن َت َش ُ
ع اْل ُمْل َك م َّم ْن َت َش ُ
﴿ ُقل الل ُه َّم َمال َك اْل ُمْلك ُت ْؤتي اْل ُمْل َك َم ْن َت َش ُ
اْل َخْيُر ِإَّن َك َعَلى ُك ِِّل َشي ٍء َق ِد ٌير (﴾)26
ْ

( سورة آل عمران اآلية)26 :

لم يقل والشر ،فال بد من حسن الظن باهلل ،وحسن الظن باهلل ثمن الجنة ،واإلنسان ال يستطيع بعقله ،دققوا ،أن
يدرك حكمة هللا ،وال عدله ،إال بحالة مستحيلة أن يكون له علم كعلمه ،مستحيل أن يكون لك علم كعلم هللا،
افتراضاً أن يكون لك علم كعلم هللا عرفت حكمته وعرفت عدله ،لكن هللا أخبرنا بمئات اآليات أنه:
﴿وََل ُت ْظَل ُمو َن َف ِتيالً (﴾)77
َ

( سورة النساء )

وال:
ِ
ير (﴾)13
﴿ق ْط ِم ٍ
( سورة فاطر )

وال:
﴿َن ِقي اًر (﴾)53
( سورة النساء )

وال:
﴿حَّب ٍة ِم ْن َخْرَد ٍل﴾
َ

( سورة األنبياء اآلية) 47 :

َّللا ِلَي ْظ ِل َم ُه ْم﴾
﴿و َما َك َ
َ
ان َّ ُ

( سورة العنكبوت اآلية) 40 :

هذا إخبار هللا لنا ،إذاً القرآن كالم هللا ،وهو الصادق المصدوق.
إذاً هناك اعتراضات كثيرة ،لماذا هلك معظم المسلمين هناك ؟ هذا شأن هللا عز وجل:
﴿وَك َفى ِبَرِّبِ َك ِب ُذُن ِ
وب ِعَب ِاد ِه َخ ِبي اًر َب ِصي اًر (﴾)17
َ

( سورة اإلسراء )

هذا ليس من شأن البشر ،وال تتألى على هللا ،لكن اتعظ ،هذا الزلزال إن كان له لسان ينطق يخاطب المتحررين
الذين توهموا أن الحرية تعني التفلت من كل قيد أخالقي ومن كل قيد ديني ،ومن كل قيد اجتماعي ،هذا ليس
حرية لكنه تفلت ،وهذا سلوك همجي هذا الزلزال يخاطب الصالحين ،دقق اآلن:
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َهُل َها ُم ْص ِل ُحو َن (﴾)117
ان َرُّب َك ِلُي ْه ِل َك اْلُقَرى ِب ُ
ظْل ٍم َوأ ْ
﴿و َما َك َ
َ

( سورة هود )

لم يقل صالحون ،الصالح قد يهلك ،ألن هللا عز وجل أرسل المالئكة إلهالك قرية فقالوا يا رب إن فيها صالحاً
ولم يا رب ؟ قال ألن وجهه لم يتمعر إذا رأى منك اًر ،فالمسلم حينما ينسلخ من المسلمين،
قال به فابدؤوا ،قال َ
وال يعبأ بدينهم وال بمستقبلهم ،وال بهدايتهم هو عرف هللا واستقام على أمره ،وتخلى عن المسلمين ،هذا إنسان
صالح قد يهلكه هللا عز وجل ،النحاة أن تكون مصلحاً ،ال أن تكون صالحاً فقط ،مع أننا نتمنى أن نكون
صالحين ولكن ال بد من أن نكون صالحين مصلحين.
هذا الزلزال أيضاً :يخاطب المترفين ،الذين هم متبوعون.
ِ
﴿وِإ َذا أَرْدَنا أ ْ ِ
اها َت ْد ِمي اًر (﴾)16
يها َف َح َّ
ق َعَلْي َها اْلَق ْو ُل َف َد َّمْرَن َ
يها َف َف َسُقوا ف َ
َمْرَنا ُم ْتَرِف َ
َ َ
َن ُن ْهل َك َقْرَي ًة أ َ

( سورة اإلسراء )

هذا الزلزال يخاطب الدول التي تؤمن بالسياحة الجنسية ،وهذا مصطلح جديد ،يعني يذهب إلى هناك ليزني،
أو ليفعل فعالً فاحشاً مع غالم.
ِ
﴿وِإ َذا أَرْدَنا أ ْ ِ
اها َت ْد ِمي ارً (﴾)16
يها َف َح َّ
ق َعَلْي َها اْلَق ْو ُل َف َد َّمْرَن َ
يها َف َف َسُقوا ف َ
َمْرَنا ُم ْتَرِف َ
َ َ
َن ُن ْهل َك َقْرَي ًة أ َ

األدب معه هللا ،أن تقف عند حدك

(( رحم هللا ام أر عرف حده فوقف عنده ))
[ أخرجه الترمذي عن ابن عباس ]

هذا شأن هللا عز وجل ،وهللا عز وجل صاحب األسماء الحسنة والصفات الفضلى وحسن الظن باهلل ثمن الجنة،
أما أن تقول غضب الطبيعة ،كالم ما له معنى إطالقاً ،أن تقول الطبيعة غضبت ،ودمرت ،أو أن تقول تصادم
لوحين فقط ،وال عالقة هلل لهذا األمر هذه عقيدة أنهل الغرب ،هللا عز وجل خالق وليس فعاالً ،لكن في عقيدة
المؤمن هللا عز وجل خالق وفعال.
يد (﴾)16
ال ِل َما ُي ِر ُ
﴿ َف َّع ٌ

( سورة البروج )

ِ
اعُب ْد ُه َوَت َوَّك ْل َعَلْي ِه﴾
﴿وِإَلْيه ُيْر َج ُع ْاْل َْمُر ُكُّل ُه َف ْ
َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
َحداً (﴾)26
﴿ما َل ُه ْم م ْن ُدوِنه م ْن َوِل ٍِّي َوََل ُي ْش ِر ُك في ُح ْكمه أ َ
َ
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هللا عز وجل:
السم ِ
ِ
اء ِإَل ٌه َوِفي ْاْلَْر ِ
ض ِإَل ٌه﴾
﴿في َّ َ

( سورة الزخرف اآلية) 84 :

﴿و َّ ِ
الن ِ
َم ِرِه َوَل ِك َّن أَ ْك َثَر َّ
اس ََل َي ْعَل ُمو َن (﴾)21
َّللا َغال ٌب َعَلى أ ْ
َ ُ
ِ
ِ
َّللا َرَمى﴾
َ
﴿و َما َرَمْي َت إ ْذ َرَمْي َت َوَلك َّن َّ َ

( سورة يوسف )

( سورة األنفال اآلية) 17 :

﴿يد َّ ِ
ق أَْي ِد ِ
يه ْم﴾
َُ
َّللا َف ْو َ

( سورة الفتح اآلية) 10 :

آيات التوحيد هي أهم آيات القرآن الكريم ،ألنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد.
أيها اإلخوة:
شيء آخر :هو أن اإلنسان حينما يستسلم لقضاء هللا وقدره يكون عابداً ،إذا استسلم يكافئه هللا بأن يكشف له
حكمة الذي جرى ،فيصبح عالماً ،كان عابداً فصار عالماً ،فكأن هذا الكشف مكافئة له على استسالمه هلل عز
وجل.
أيها اإلخوة األحباب:
كالم كثير يقال في زلزال آسيا ،ولكن هذا الحدث أنا أعده قفزة إيمانية عالية المستوى ألن الناس ألهوا أمريكا،
ألهوها ،واستسلموا ،وخضعوا ،وخنعوا ،وبعضهم يأس ،وظنوا أن هللا تخلى عنهم ،فجاء فعل هللا عز وجل ليريهم
أن مداً بحرياً يمكن أن يدمر كل شيء.
((الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما قصمته ))
[أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة وهو عند مسلم ]

في خمسة آالف من أمريكا ،خمسة من ألمانيا ،األرقام دقيقة جداً ،مجموع الذين دمرهم الزلزال من صفوة العالم
الغربي يقترب من  25ألف.
أيها اإلخوة:
المؤمن ينبغي أن يفهم األحداث فهماً إيمانياً ،كطرفة:
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في بالد مجاورة صار فيها حرب أهلية ،هناك تفسير طائفي ،وفي تفسير سياسي وفي تفسير عربي ،وفي دولي،
وفي تفسير نسواني ،حكمتها عين ،وفي تفسير قرآني:
ان َف َك َفر ْت ِبأَْنع ِم َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّللا
َّللا َم َثالً َقْرَي ًة َكاَن ْت َآمَن ًة ُم ْط َمئَّن ًة َيأْت َ
يها ِرْزُق َها َر َغداً م ْن ُك ِِّل َم َك ٍ َ
ُ
َ
َّللا َفأَ َذا َق َها َّ ُ
﴿و َضَر َب َّ ُ
ِلباس اْلجوِع واْل َخو ِ
ف ِب َما َكاُنوا َي ْصَن ُعو َن (﴾)112
َ َ ُ َ ْ

( سورة النحل )

ننتقل إلى موضوع المحاضرة:
ـ مداخلة ـ وهللا يا سيدي لو استرسلت في هذا فهو عبرة لنا كلنا.
وهللا أنا أصابني هزة إيمانية وهللا بهذه األحداث ،ألنه أذيع في األخبار كالم كله شرك وكله كفر ،والناس ال
يعلمون ،لكن هللا عز وجل ،أرى المتألهين قدرته ،لكن ال على حساب أحد.
ظْل َم اْلَي ْوَم﴾
﴿َل ُ
َ

( سورة غافر اآلية) 17 :

َّللا ِلَي ْظ ِل َم ُه ْم ﴾
﴿ َو َما َك َ
ان َّ ُ
تصور دولة تقول أنا عندي  200قنبلة ذرية ،هذا الزلزال يساوي مليون قنبلة ذرية ،زلزال يحرك بالد بمساحة
سورية  30كم ! زلزال يحرك محور األرض ! زلزال يقصر اليوم أجزاء من الثانية ! زلزال يدمر كل شيء ،في
ناقالت نفط انتهت ،في بوراج ألسطول من دولة معادية غرق ،السفن جمعت في البر ،السفن على أسطحت
المنازل ،القطارات دمرت ،الموجة هذه بإمكانها أن تحمل صخرة وزنها عشرين طن وتلقيها على مسافة خمسين
متر ،هذه قدرة هللا عز وجل.
أيها اإلخوة:
نحن نريد أن نفهم الذي حولنا فهماً إيمانياً ،أقول لكم مرة ثانية ،تألق الضوء ال يعني أنه تألق أو لم يتألق ،هذه
انتهت المشكلة ،قبل 200سنة نسمع خبر مشكوك فيه ،يقف الناس على أبواب المدن ليستقبلوا الركبان ،ما
الذي حدث ؟ القضية انتهت اآلن ،اآلن هذا الزلزال رأى صوره المأساوية كل البشر من دون استثناء ،لكن أنا
ينبغي أن أجهد بفهم هذا الزلزال فهماً إيمانياً ،قال تعالى:
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الذ ْك ِر ِإ ْن ُكْن ُت ْم ََل َت ْعَل ُمو َن (﴾)43
َه َل ِِّ
اسأَُلوا أ ْ
﴿ َف ْ

( سورة النحل )

بالمناسبة في مدينة ببلد يقع على ساحل المحيط األطلسي ،هذه المدينة فيها من اإلباحية ما ال يصدق ،فيها
نوادي عراة ،يقصدها السياح األوربيون كل سنة بأعداد فلكية ،وهذه المنتجعات التي ترتكب فيها كل المبيقات
ممنوع على أهل البلدة أن يدخلوها ،حفاظاً على ما يجري في من أسرار ،أصابها زلزال لثالثة ثو ٍ
ان فقط ،فيها
فندق ارتفاعه  30طابق ،هولدي إم ،انغمس في األرض ،وبقي الطابق األخير وعلى الطابق األخير اسم
الفندق ،وكأنه شاهدة.
صحيفة تشرين نشرت قبل أيام صورة لمساحة كبيرة جداً تزيد عن  4كم مربع ،كل شيء في هذه الساحة مهدم،
إال مسجد لم يتأثر إطالقاً ،وعندي صوره.
أحياناً الناس يغفلون عن هللا عز وجل ،وأنا أقول لكم أيها اإلخوة اآلية مخيفة جداً مؤلمة ،وأنا مؤمن دائماً أن
الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح.
﴿وإِن ِمن َقري ٍة ِإََّل َنحن مه ِل ُكوها َقبل يو ِم اْل ِقي ِ
ِ
ِ
ان َذ ِل َك ِفي اْل ِك َت ِ
طو اًر
اب َم ْس ُ
امة أ َْو ُم َع ِّذُب َ
وها َع َذاباً َشديداً َك َ
ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َْ
َ ْ ْ َْ
َ َ
(﴾)58
( سورة اإلسراء )

يعني في انحراف:
الن ِ
ظ َهَر اْل َف َس ُاد ِفي اْلَبِِّر َواْلَب ْح ِر ِب َما َك َسَب ْت أَْي ِدي َّ
ض َّال ِذي َع ِمُلوا َل َعَّل ُه ْم َيْرِج ُعو َن (﴾)41
﴿َ
اس ِلُي ِذ َيق ُه ْم َب ْع َ

( سورة الروم )

لو تتبعتم حكمة هللا عز وجل أيها اإلخوة الكرام :أقسم لكم باهلل لو أن واحداً عنده وقت طويل ونفس طويل،
وتتبع ما يجري لرأى من خالل ما يجري الكتاب والسنة.
ور (﴾)17
﴿و َه ْل ُن َجازِي ِإََّل اْل َك ُف َ
َ

( سورة سبأ )

أيها اإلخوة الكرام:
هللا عز وجل كيف يعرف ؟ يعرف من خلقه ،ويعرف من أفعاله ،ويعرف من كالمه ،فكالمه طريق إليه عن
طريق التدبر ،وأفعاله طريق إليه عن طريق النظر.
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ِ
ِ
﴿ ُق ْل ِس ُيروا ِفي ْاْلَْر ِ
ين (﴾)11
ض ُث َّم اْن ُ
ظُروا َكْي َ
ان َعاقَب ُة اْل ُم َك ِّذ ِب َ
ف َك َ

( سورة األنعام )

هذا إنذار لنا ،يعني نحن إذا تفلتنا ،إذا تبعنا الغرب ،إذا دخل جحر ضب فدخلناه إذا رسم الغرب لنا أزياء
نساءنا فقلدناه ،إذا أشاع فينا كسب المال الغير المشروع ،نحن حينما نقلد الغرب في منهجه ،الغرب ما مهمته؟
مهمته تبدأ من عهد رسول هللا.
ِ
ِ
ِ
ِي َعَلْيَنا َغْيَرُه﴾
﴿وإ ْ
ِن َك ُادوا َلَي ْفتُنوَن َك َع ِن َّالذي أ َْو َحْيَنا ِإَلْي َك ل َت ْف َترَ
َ

( سورة اإلسراء اآلية) 73 :

اآلن وزع بالكويت الفرقان الحق ،هذا الكتاب يخططون ليكون كتابنا المقدس ،مكان القرآن ،من آياته التي
وصلتني باالنترنيت يا محمد أأنت أضللت عبادي ؟ قال يا رب ضللت فأضللتهم ،ال يمكن أن يكون هذا الكتاب
كتابنا ،لكن كيف يخططون ؟
ِ
ِ
ِ
وك َخ ِليالً (﴾)73
﴿وإ ْ
ِي َعَلْيَنا َغْيَرُه َوإِذاً ََل َّت َخ ُذ َ
ِن َك ُادوا َلَي ْفتُنوَن َك َع ِن َّالذي أ َْو َحْيَنا ِإَلْي َك ل َت ْف َترَ
َ

( سورة اإلسراء )

هم يقبلون زخارف إسالمية ،فلكلور إسالمي ،يقبلون أرضية إسالمية ،خلفية إسالمية ،نزعة إسالمية ،مشاعر
إسالمية ،ثقافية إسالمية ،مكتبة إسالمية ،لكن اإلسالم كمنهج يرفضونه.
ِ
ِ
ِ
يال ﴾
وك َخ ِل ً
﴿ َوإ ْ
ِي َعَلْيَنا َغْيَرُه َوِإ ًذا ََل َّت َخ ُذ َ
ِن َك ُادوا َلَي ْفتُنوَن َك َع ِن َّالذي أ َْو َحْيَنا ِإَلْي َك ل َت ْف َترَ
اك َلَق ْد ِك ْد َت َتْرَك ُن ِإَلْي ِه ْم َشْيئاً َق ِليالً (﴾)74
﴿وَل ْوََل أ ْ
َن َثَّب ْتَن َ
َ

( سورة اإلسراء )

اآلية لها تفصيل دقيق جداً ،فلذلك أيها اإلخوة نحن اآلن ال ينجينا ،أقول لكم كلمة صريحة هل تستطيع دول
العالم من دون استثناء أن يزاح جبل قاسيون من دمشق إلى درعا هللا عز وجل يصف كيدهم ومكرهم أنه تزول
منه الجبال ،دقق في هذه الصورة:
﴿وَق ْد م َكروا م ْكرهم و ِعْند َّ ِ
ِن َكان م ْكرُهم ِل َت ُز ِ
ِ
ال (﴾)46
َ َ ُ َ َ ُْ َ َ
َّللا َم ْكُرُه ْم َوإ ْ َ َ ُ ْ
ول مْن ُه اْلجَب ُ
َ

( سورة إبراهيم )

ثم يقول هللا عز وجل اآلن دققوا ،هل تصدقون كلمتان في آية هي حل لكل مشاكل المسلمين ؟
ضُّرُك ْم َكْي ُد ُه ْم َشْيئاً﴾
ِن َت ْص ِبُروا َوَت َّتُقوا ََل َي ُ
﴿وإ ْ
َ
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حامالت الطائرات ،القنابل الذرية ،اإلعالم ،األقمار الصناعية ،المال الوفير.
ِن َت ْص ِبُروا َوَت َّتُقوا ﴾
﴿ َوإ ْ

أما حال المسلمين يعصون ويصبرون ،المعصية مع الصبر تنتهي إلى القبر ،وهي القهر ،لكن الطاعة مع
الصبر تنتهي إلى النصر.
ضُّرُك ْم َكْي ُد ُه ْم َشْيًئا ﴾
ِن َت ْص ِبُروا َوَت َّتُقوا ََل َي ُ
﴿ َوإ ْ

أخوانا الكرام:

سؤال :مادام الموضوع فتح بهذا الشكل ،أال تقرؤون بكتاب هللا:
ِ
ين (﴾)47
ان َحِّقاً َعَلْيَنا َن ْصُر اْل ُم ْؤ ِمن َ
﴿وَك َ
َ
﴿ِإَّنا َلَنْنصر رسَلَنا و َّال ِذين آَمُنوا ِفي اْلحي ِ
اة ُّ
َش َه ُاد (﴾)51
وم ْاْل ْ
ََ
الدْنَيا َوَي ْوَم َيُق ُ
ُُ ُُ َ َ َ

( سورة الروم )

( سورة غافر )

هذه اآلية الثانية:
ِن ُجْن َدَنا َل ُه ُم اْل َغ ِالُبو َن (﴾)173
﴿وإ َّ
َ

( سورة الصافات )

هذه اآلية الثالثة:
ِ
﴿وعد َّ ِ
الص ِالح ِ
ِ
ِ
ات َلَي ْس َت ْخ ِل َفَّن ُه ْم ِفي ْاْلَْر ِ
ين ِم ْن َقْب ِل ِه ْم
اس َت ْخَل َ
ف َّالذ َ
َّللا َّالذ َ
َمُنوا مْن ُك ْم َو َعمُلوا َّ َ
ض َك َما ْ
َ ََ ُ
ين آ َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َمناً﴾
َوَلُي َم ِّكَن َّن َل ُه ْم ديَن ُه ُم الذي ْارَت َضى َل ُه ْم َوَلُيَبِّدَلَّن ُه ْم م ْن َب ْعد َخ ْوِف ِه ْم أ ْ

( سورة النور اآلية) 55 :

سؤال :كيف نفسر هذه المفارقة الحادة ،والتناقض المريع بين وعود هللا في القرآن الكريم وبين واقع المسلمين ؟
وهللا شيء ال يصدق ،نحن في وضع ال نحسد عليه إطالقاً في كل العالم اإلسالمي وكأن حرباً عالمية ثالثة
معلنة على المسلمين ،الجواب من كتاب هللا:
﴿وَلُي َم ِِّكَن َّن َل ُه ْم ِديَن ُه ُم َّال ِذي ْارَت َضى﴾
َ

( سورة النور اآلية) 55 :

أي دين وعد بتمكينه ؟ الذي يرتضيه ،فإن لم نمكن معنى ذلك أن الدين الذي نحن عليه لم يرتضيه هللا عز
وجل ،دين فلكلور ،دين احتفاالت ،دين والئم ،دين أناشيد ،دين مراتب علمية ،دين مؤتمرات ،لكن ما في التزام،
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ما في التزام حقيقي فأول طريق للخالص أن نكون على دين يرتضيه هللا ،وعالمة أن يرتضيه ينصرنا ،ويمكننا
في األرض هذه واحدة ،الثانية :هللا عز وجل يقول:
الص َال َة و َّاتبعوا َّ ِ
ف َيْلَق ْو َن َغِّياً (﴾)59
اعوا َّ
فأَ
ف ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َخْل ٌ
الش َه َوات َف َس ْو َ
﴿ َف َخَل َ
َض ُ
َ َُ

( سورة مريم )

وقد لقينا ذلك الغي ،معنى ذلك العلماء يجمعون على أن إضاعة الصالة ال يعني تركها.
(( ليس كل مصل يصلي ،إنما أتقبل الصالة ممن تواضع لعظمتي ،وكف شهواته عن محارمي ،ولم يصر
على معصيتي ،وأطعم الجائع ،وكسا العريان ،ورحم المصاب وآوى الغريب كل ذلك لي ،وعزتي وجاللي إن
نور وجهه ْلضوء عندي من نور الشمس على أن أجعل الجهالة له حلما ،والظلمة نو ار يدعوني فألبيه،
ويسألني فأعطيه ،ويقسم علي فأبره أكأله بقربي ،وأستحفظه مالئكتي ،مثله عندي كمثل الفردوس َل
يتسنى ثمرها وَل يتغير حالها ))
[ أخرجه الديلمي عن حارثة بن وهب ]

(( ليس كل مصل يصلي ،إنما أتقبل الصالة ممن تواضع لعظمتي ))
ماذا تعرف عن عظمة هللا ؟ هل فكرت في خلق السماوات واألرض ؟ أنا ذكرت في خطبة العيد في األموي
أن هذه العين قرنيتها تتغذى عن طريق الحلول ،ولو تغذت عن طريق األوعية الشعرية لرأينا من خالل شبك.
﴿صْنع َّ ِ
َّللا َّال ِذي أَ ْتَق َن ُك َّل َشي ٍء﴾
ُ َ
ْ

( سورة النمل اآلية) 88 :

أخوانا الكرام:
لو أن إنساناً ذهب إلى فلندا ،الح اررة هناك  79تحت الصفر ،ماذا يفعل هناك ؟ يرتدي قبعة صوفية ،ومعطف،
وألبسة داخلية صوفية ،وجوارب صوف ،وحذاء فيه فروا يضع قطع صوفية عليه ،ماذا يفعل بعينه ؟ العين فيها
ماء ،والماء يالمس  69تحت الصفر إذاً نظرياً كل إنسان يقيم هناك يفقد بصره ،من وضع في ماء العين مادة
مضادة للتجمد ؟ هللا عز وجل.
أخوانا الكرام:
هل تصدقون أن القانون السائد في كل عناصر األرض ،األشياء ،المعادن ،األحجار تتمدد بالح اررة ،وتتقلص
بالتبريد ،شيء ثابت هذا ،إال الماء ،في له استثناء لوال هذا االستثناء لما كنتم ولما كنت معكم في هذا اللقاء،
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ولكان في باب ،وال حلب دمشق ،وال آسيا وال كان في بشر ،من منكم يصدق أنه لوال هذا االستثناء لما كانت
حياة على سطح األرض ذلك أن الماء إذا تجمد انكمش ،فإذا انكمش زادت كثافته فغاص في األعماق ،بعد
حين تتجمد البحار كلها ،ينعدم التبخر ،ينتهي المطر ،ييبس النبات ،يموت الحيوان ،يموت اإلنسان حياة النبات
والحيوان واإلنسان أساسها هذا االستثناء الدقيق المعجز في خصائص الماء ،فهذه العين تتغذى عن طريق
الحلول اآلن:
اذهبوا إلى أي مكان في العالم ،أعلى آلة تصوير ،سأقول بالكلمة األجنبية ديجتل يعني رقمية ،واحترافية ،لكبار
المصورين ،في بالميل متر مربع عشرة آالف مستقبل ضوئي ،بالميل متر ،بينما في العين آالف مستقبل
ضوئي ،بالميل متر ،بينما في العين بالميل متر مربع من الشبكية فيها مئة مليون مستقبل ضوئي ،مئة مليون
من أجل أن تميز بين  8ماليين لون ،واللون الواحد إذا ُدرج  8800ألف درجة العين السلمية تكشف الفرق بين

درجتين.

﴿أََل ْم َن ْج َع ْل َل ُه َعْيَنْي ِن (﴾)8

( سورة البلد )

﴿ِإَّنما ي ْخ َشى َّ ِ ِ ِ ِ
اء﴾
َ َ
َّللا م ْن عَباده اْل ُعَل َم ُ
َ

( سورة فاطر اآلية) 38 :

﴿ صْنع َّ ِ
َّللا َّال ِذي أَ ْتَق َن ُك َّل َشي ٍء ﴾
ُ َ
ْ
من أعجب العجب أن تعرفه ثم ال تحبه ،ومن أعجب العجب أن تحبه ثم ال تطيعه
(( ليس كل مصل يصلي ،إنما أتقبل صالة ممن تواضع لعظمتي ))
 1300آية بالقرآن لماذا ؟ هل تصدق أن يقول هللا كالماً ال معنى له ؟ مستحيل أمرنا بأمر ينبغي أن نأتمر،
نهانا ينبغي أن ننتهي ،ذكر مشاهد القيامة أن نتعظ ،ذكر أقوام السابقة ينبغي أن نستفيد من هذه الخبرات ،فإذا
ذكر آية كونية:
السماو ِ
اخ ِت َال ِ
ِ
ف َّ
اْلْلَب ِ
ات َو ْاْلَْر ِ
اللْي ِل َو َّ
اب (﴾)190
ات ِْلُوِلي ْ َ
الن َه ِار ََلََي ٍ
ض َو ْ
﴿ِإ َّن في َخْل ِق َّ َ َ

( سورة آل عمران )

اآلية الكونية تقتضي أن تفكر في خلق السماوات واألرض ،بالمناسبة التفكر في خلق السماوات واألرض طريق
لمعرفته ،بل هو أوسع باب ندخل منه إلى هللا ،بل هو أقصر طريق إلى اله ،ألنه يضعك وجهاً إلى وجه أمام
عظمته.
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أيها اإلخوة الكرام:
(( ليس كل مصل يصلي ،إنما أتقبل الصالة ممن تواضع لعظمتي ،وكف شهواته عن محارمي ))
(( يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة ،يجعلها هللا هباء منثورا ،قيل يا رسول هللا جلهم لنا ـ
يعني صفهم لنا ـ قال إنهم يصلون كما تصلون ،ويأخذون من الليل كما تأخذون ،ولكنهم إذا خلوا بمحارم
هللا انتهكوها ))
إذاً:
(( وكف شهواته عن محارمي ))
(( ولم يصر على معصيتي ))
سريع التوبة
(( وأطعم الجائع ،وكسا العريان ،ورحم المصاب ،وآوى الغريب كل ذلك لي ))
له أعمال صالحة ـ كل ذلك لي ـ اإلخالص
(( وعزتي وجاللي إن نور وجهه ْلضوء عندي من نور الشمس ،على أن أجعل الجهالة له حلما ،والظلمة
نورا ،يدعوني فألبيه ،يسألني فأعطيه ويقسم علي فأبره ،أكأله بقربي ،وأستحفظه مالئكتي ،مثله عندي
كمثل الفردوس َل يمس ثمرها وَل يتغير حالها ))
أيها اإلخوة الكرام:
(( عبدي خلقت لك ما في السماوات واْلرض ولم أعي بخلقهن ،أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين ـ يعني
َ
تعصينني من أجل رغيف خبز ـ لي عليك فريضة ،ولك علي رزق ،فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك
ترض بما قسمته لك فألسلطن علك الدنيا ،تركض فيها ركض الوحش في
في رزقك ،وعزتي وجاللي إن لم َ
البرية ،ثم َل ينالك منها إَل ما قسمته لك وَل أبالي ،وكنت عندي مذموماً ،أنت تريد وأنا أريد ،فإذا سلمت
لي فيما أريد كفيتك ما تريد ،وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم َل يكون إَل ما أريد ))
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(( من أصبح و أكبر همه الدنيا جعل هللا فقره بين عينه ،وشتت عليه شمله ،ولم يؤتيه من الدنيا إَل ما
قدر له " ومن أصبح وأكبر همه اَلخرة جعل هللا غناه في قلبه وجمع عليه شمله ،وأتته الدنيا وهي
راغمة))
أيها اإلخوة الكرام:
كما قلت قبل قليل من أعجب العجب أن تعرفه ثم ال تحبه ،ومن أعجب أن تحبه ثم ال تطيعه.
تعصي اإلله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال شنيع
لو كان حبك صادقاً ْلطـعته إن المحب لمن يحب يطيع
***
اآلن آخر نص:
(( ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات بمن فيها إَل جعلت له من بين
ذلك مخرجا ،وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إَل قطعت أسباب السماء بين يديه
وأرسخت الهوى من تحت قدميه ،وما من عبد يطعيني إَل وأنا معطيه قبل أن يسألني ،وغافر له قبل أن
يستغفرني ))
[ابن عساكر عن كعب بن مالك ]

أشكر لكم إصغائكم ،وحضوركم ،ولعلي أطلت عليكم فسامحوني.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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