
 واألرض السماوات يف ماذا انظروا قل_ تلفزيونية حلقة          يخ فوزي حممد أبوزيد          فضيلة الش

 هـ١٤٣٩ رمضان غرةموافق  ١٧/٥/٢٠١٨  اخلميس زيون املصرىفلبرنامج من آيات القرآن املذاع على قناة القاهرة الكربى بالت

  بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ
ومبعونة " من آيات القرآن الكرمي: "نرحب حبضراتكم وكل سنة وأنتم طيبني يف أوىل حلقات برناجمكم

" قُلْ": اهللا ومدده وتوفيقه يتولَّى علماؤنا األفاضل الشرح لبعض آي القرآن الكرمي اليت جاءت باألمر اإلهلي
والدروس املستفادة بإذن اهللا من هذه اآليات، عسى اهللا أن ينفعنا ذه  ،شرحاً وتوضيحاً وتعقيباً وتعليقاً

  .، وكل عام وأنتم يف خريكاتارالعلوم، يف هذه األيام املب
  بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ

  ).املمتحنة٤("  لَيك الْمصريربنا علَيك توكَّلْنا وإِلَيك أَنبنا وإِ" 
  " القرآن الكرمي"ضيفنا وضيف حضراتكم يف أوىل حلقات برنامج :املذيع
  .كل سنة وحضرتك بألف خريـ الداعية اإلسالمي فوزي حممد أبو زيد / الشيخ فضيلة

هذا الشهر  وأنت بالصحة والسعادة واالستزادة من طاعة اهللا، واالستنارة بكتاب اهللا يف:فضيلة الشيخ
  .الكرمي إن شاء اهللا

 بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ:املذيع

"  قُلِ انظُروا ماذَا في السماوات واالرضِ وما تغنِي اآليات والنذُر عن قَومٍ ال يؤمنونَ" 
    ).يونس١٠١(

  : إن شاء اهللا موضوع حلقتنا اليوم شرح هلذه اآلية
  :عاملذي

  :القرآنية العظيمةاآلية هذه  حولنريد رؤية  :فضيلة الشيخ فوزي حممد أبو زيد
  :فضيلة الشيخ

لق، مؤمنني جلميع اخل صلى اهللا عليه وسلَّمهذه اآلية القرآنية الكرمية دعوة من اهللا على لسان رسول اهللا 
يف السموات ويف األرض، مبا فيها ىل خملوقات اهللا سبحانه وتعاىل وإبداع صنعه نني، أن ينظروا إوغري مؤم

فإذا دخلوا على هذا الباب باب الفكر  ،ومن فيها من عوامل ال يحصيها إال اهللا، ألن الصنعة تدل على الصانع
  .كان خري بابٍ يعرفون به اهللا سبحانه وتعاىل

  :كانت عبادة األنبياء أمجعني موتلكُ
ذه كل عام شهراً وهو شهر رمضان، ووصف يف ه كان خيتلي يف صلى اهللا عليه وسلَّمفإن الرسول 

  :بأنه كان يقف أمام الغار وينظر يف السماوات واألرض ويتفكَّر، حىت قال أهل مكة فيه اخللوة
  .ه وتعاىلكثرة تفكريه يف اهللا سبحانمن ـ وذلك ] لقد عشق حممد ربه[
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صلى اهللا عليه التفكر، وجعل النيب ودعانا اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن يف مواضع ال حصر هلا إىل 
  :صلى اهللا عليه وسلَّمعبادة التفكر من أعظم العبادات اليت يتقرب ا العبد إىل اهللا، فقال  وسلَّم

  ١).تفُكر ساعة يعدل عبادة سنة(
ن دقيقة ألا مل تكن أي اللحظة، وليست الساعة الستو صلى اهللا عليه وسلَّموالساعة يف كالم الرسول 

  .دة يف زمنه، ولكن الساعة يف كالم اهللا وكالم الرسول هي حلظةموجو
تعادل عمل ستني سنة يف طاعة اهللا سبحانه وتعاىل أو وتعاىل  ظة تفكُّر يف خملوقات اهللا سبحانهفلح

  :تعادل سنةً كاملةً يف األجر والثواب
  ).ر ساعة تعدل عبادة سنةتفكُ(

  :املذيع
  :فضيلة الشيخ فوزي حممد أبو زيد

  التفكُّر واالعتبار؟الدروس املستفادة من هذه القرآنية العظيمة اليت تدعو إىل النظر و
  :فضيلة الشيخ
وأن يثبت اإلميان فيمن حوله من أوالده وبناته وزوجه وكل  ،ت اإلميان يف قلبهراد ان يثبأأن املسلم إذا 

  : يف ذلكحوله، يأخذهم إىل عبادة التفكر، وقد قال اهللا سبحانه وتعاىلمن 
  ).فصلت٥٣("  فَاقِ وفي أَنفُِسهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحقسنرِيهِم َآياتنا في اآل" 

مث يف دقة صنع اهللا عز وجل يف جسم اإلنسان وحقائق  ،فالتفكرؤ يف هذه اآليات الكونية اخلارجية
م بقدرة حضرة الرمحن سبحانه وتعاىل، فيسلِّعتبار من قدرة اإلنسان كلها تدعوا اإلنسان إىل اإلندهاش واال

ويكون هذا إمياناً يقينياً صادقاً يدفعه إىل العمل بشرع اهللا، وإىل  ،ويقر إقراراً قلبياً بأنه ال إله إال اهللا ،اهللا
  .، ومن كل عملٍ خريٍ يقربه إىل حضرة اهللا تبارك وتعاىلاخلوف من معصية اهللا

كل أعظم القائمني ا، ألن أنبياء اهللا ورسله هم أول من قام ا ودعوا الناس إليها يف  دة ماوهذه العبا
  .زمان ومكان

ديثة من صورٍ حديثة تدل على إعجاز ر احلديث ما وصلت إليه العلوم احليساعد اإلنسان يف هذا العص
علم وظائف األعضاء بالنسبة قدره اهللا إن كان يف علم الفلك، أو كان يف علم طبقات األرض، أو كان يف 

                                                           

١
 )فكْرةُ ساعة خير من عبادة ستّني سنةً : ( قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم : بِي هريرةَ رضي اللَّه عنه ، قَالَ يف حديث أَ 

، حدثنا إسحاق بن جنيح هللا القرشيحدثنا عثمان بن عبد ا ،اهللا بن حممد بن زكريا حدثنا عبد: قالالعظمة  رواه أبو الشيخ األصبهاين يف
 . حدثنا عطاء اخلراساين ، عن أيب هريرة به  ،امللطي
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صلى اهللا لإلنسان، فكلها علوم تأخذ بيد اإلنسان وترقيه إىل معرفة اهللا، ولكن عليه أن يراعي قول رسول اهللا 
  :عليه وسلَّم

  ٢).تفكروا يف خلق اهللا، وال تفكروا يف ذاته فتهلكوا(
ليس ف ،نسان على التفكر يف ذات اهللاوأن جيعل اية فكره كون اهللا وآثار قدرة اهللا، ولكن ال قدرة لإل

  :معنا آالت ومعدات تستطيع أن تستكشف ذلك
  ].فكل ما خطر ببالك فهو هالك، واهللا تعاىل من وراء ذلك[

  :املذيع
  .نشكر شكراً لفضيلة الشيخ

 وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم                        
  

  

                                                           

٢
أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه، والطرباين يف املعجم األوسط، وأبو الشيخ يف العظمة، والبيهقي ـ  ابن عمر رضي اهللا عنهما  عن 

 نعب اإلميافيش


