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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ه بنور هباه، وأظهر فيه إتقان صنعه وإبداع حكمته احلمد هلل الذي مأل الوجود كل  

سيدان دمحم وآله وصحبه  والصالة والسالم على حبيب هللا ومصطفاه، ،يف كل ما نراه
  .ومن وااله

 فيكم أمجعني  ابرك هللا :إخواين وأحبايب
والكائنة يف خلقه، هي دالئل وجودة يف كونه، اآلايت البينات امل  جعل هللا

جند اآلايت اليت تتحدث عن  ؛ولذا عندما نتصفح آايت القرآن ، إبداع قدرة القادر
األحكام التشريعية، من عبادات ومرياث وزواج وطالق، ال تزيد عن الثالمثائة آية وشيئاً 

هللا وإتقان قدرة هللا، يف  قلياًل، بينما جند اآلايت العلمية اليت تتحدث عن بديع صنع
من به األرض،   ر هللاتقليب الليل والنهار، يف األفالك اليت يف السماء، فيما عم  

مساك أيف البحار من حيتان و   فيما أوجده هللاو ونبااتت وحشرات،  تإنسان وحيواان
، ر   وغريها من كائنات، واليت تزيد عما هو موجود يف عامل الب    ،وآللئ مثينة ومرجان

(ر   وأربعمائة منها يف الب    ،ستمائة منها يف البحر ،إن هللا خلق ألف أمة): فقال
1.  

الكائنات اليت ال  انهيك عنيف اهلواء،   فأمم البحر أعظم وأكثر، وصنع هللا
وللنبااتت  ،، ولكن نلمسها فيما حيدث لناعد  هلا وال حد  هلا اليت ال تراها العني

املوجودة يف جوف األرض، من   ومن أعراض، وكائنات هللامن أمراض  توللحيواان
زل آانء  يف البحار واألهنار واملياه، اليت تن  معادن مثينة، وأحجار كرمية، وآايت هللا

 .هلا هلا وال حد   آايت ال عد  ، الليل وأطراف النهار
اس هذه اآلايت ذكر منها يف القرآن حوايل ألف وثالمثائة آية، ملاذا؟ ألن أس

ت العقيدة، ويقوي العبادة، والذي يثب    ت  ح  العقيدة ص   ت  ح  الدين العقيدة، إذا ص  
اإلميان، ويزيد اإلنسان يف توحيده وحضوره وخشيته ومراقبته للرمحن، ما يراه من دالئل 

                                                           

 .جابر عن عمر رضي هللا عنهماأخرجه ابن عدي يف الكامل عن رواه أبو يعلى يف مسنده و  1
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ه م  ح ّت   قدرة هللا يف خلق هللا ويف نفسه،  ف اق  و يف  أ نُفس  ت ن ا يف  اآل  ُم  س ُنر يه م  آاي   ي  ت  ب  ني   هل 
  (.فصلت30) أ ن ُه احل  ق  

ولذلك جتد أهل املعرفة يف الدعوة إيل هللا؛ سالحهم األساسي الذي جيذبون به 
هذه اآلايت الكونية، يربط هذه اآلايت  فُ ش  الناس والعوام واخللق إىل هللا، ما هو؟ ك  

برهاهنا، وهذه هي  ا، وصح  الكونية مبا استحدث من العلوم العصرية، اليت ثبت قانوهن
اإلنسان شداً، وجتعله يطمئن إىل جناب هللا، ويعلم صدق كتاب هللا، وأنه   اليت تشد  

 . كتاب من عند هللا
وما اهتدى املهتدون يف الشرق والغرب إىل هللا حديثًا، إال عندما مسعوا بعض 

نافعة والرافعة، وطبقوها على ما وصلوا إليه من العلوم ال  آايت من كتاب هللا
فشهدوا هلذا الكتاب أبنه من عند هللا؛ ألنه يستحيل أن يذكر الكتاب هذه احلقائق وقد 

إذن هذا الكالم ال  !!اي  م   أُ  ، والذي نزل عليه كان رجالً نزل قبل ألف وأربعمائة عام
مبا كع ل م ه ه مبا هو كائن،  م  ل  ه مبا كان كع  مُ ل  الذي ع   ،يستطيع أن يذكره إال العليم احلكيم

  . سيكون
ه إخواننا أمجعني، أن هذا هو السبيل جلذب الناس إىل طريق هللا، نب  ولذلك أُ 

 - شيء ميلكه املرء يف حياته وهي أعز   - وتثبيت العقيدة يف قلوهبم، وجعل مراقبة هللا
 ؤمناً إذا وصل املرء ملراقبة هللا، وامتأل قلبه خبشية هللا؛ صار مبني جواحنهم وأفئدهتم، 

ألن الذي مينعه من املعاصي بداخله، والذي  ؛إن شاء هللا ، ال ختش منه شيئاً صادقاً 
 ألنه معه املنبه ،من خارجه ينبهه لطاعات والقرابت جبواحنه، فال حيتاج إنساانً إىل ايدفعه 

 : ورد يف األثرالذي ليس معه هذا املنبه، فقد  اأم .الذي ينبهه آانء الليل وأطراف النهار
 (.من مل يكن له من نفسه واعظ؛ مل تنفعه املواعظ)

أو قال غريي فال فائدة، ولكن الواعظ الذي يقود اإلنسان هو  ،أان فإذا قلتُ 
واخلوف من  ،ه وانتبه، وإذا راقب هللا، وأحاطت به خشية هللاواعظ القلب، إذا تنب  

مه كيف ل  ، كيف يكون هذا؟ عندما ندخل به على ميدان التفكر، نع جناب هللا
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 ،يتفكر يف خلق هللا، وكيف ينظر إىل أي أمر يراه، ويستدل به على بديع إبداع صنع هللا
 .يف عاله، ليزيد يقينه يف هللا سبحانه وتعاىل جل  

وإخواننا  - ظوا القرآن ألوالدان الصغاران إخواننا، أن حيف   ان ودعو  ولذلك حنن أمر  
أبننا نريد طريقة عصرية، كيف؟ أنيت  - نيعملون يف كل مكان مجعيات لتحفيظ القرآ

وهذه موجودة على شبكة املعلومات من غري حساب، واليت ببعض األفالم العلمية، 
واترة يرى  ،م، وتكون مربوطة ابآلايت القرآنية، ونعرضها عليهم، اترة حيفظهُ ن   تناسب س  

وم حنن ابلتعليق نق ؛هذا الفيلم، وإن كان معه تعليق فال أبس، وإن مل يكن معه تعليق
 .يه يف قلوهبمي اإلميان ونقو   م   ن  لكي ن ُ  ؛عليه

ظون م حيف   هُ د  ج  ؛ و  والبصرة عندما ذهب إىل الكوفة  ألن سيدان أنس بن مالك
بنفس الطريقة، ليس هلم  جدهم حيفظون القرآن مثلما حنفظ حنن حالياً لكن و ؛ و القرآن

حنن مل نكن  : سان من هذا البيان، فقال هلموليس هلم شأن مبا يستنبطه اإلن شأن ابملعاين،
  .9(ا نتعلم اإلميان قبل القرآن، وأنتم تتعلمون القرآن قبل اإلميانن  كُ )كذلك، 

فتجد الولد حيفظ القرآن عن ظهر قلب ويكذب، ويشتم ويفعل ما حرمه هللا، 
ابألمر ويؤثر فيه  !!ملاذا؟ ألنه حيفظ القرآن فقط، لكنه مل يصل احلفظ فيه إىل قلبه

؛ ستأتيه هناهوأريناه وكاشفناه ووج   ،نع هللامّت يؤثر فيه؟ إذا دخلنا به على صُ  !!والنهي
أن  ،اخلشية من هللا، ويكتسب احلياء من حضرة هللا، سيخاف يف أي زمان أو مكان

 .أن هللا يراهفيه هللا؛ ألنه يعلم علم اليقني يعمل عماًل يعصي 

                                                           

كنا مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص وحنن فتيان حزاورة، فتعلمنا اإلميان قبل أن نتعلم : )جنادة بلفظعن جندب بن اه بن ماجة و ر  9
عبدهللا بن والبيهقي واحلاكم  عن (. ، وأنتم اليوم تعلمون القرآن قبل اإلميانالقرآن، مث تعلمنا القرآن فازددان به إمياان

لقد ع شنا بُرهًة من دهران وإن أحدان ليؤتى اإلميان قبل القرآن، وتن زل السورة على حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص فنتعلم : )بلفظ عمر مهنع هللا يضر
ن ها، كما تتعل مون أنتم اليوم الُقرآن، ولقد رأيت اليوم ر جااًل يُؤتى أحدهم حالهلا وحرامها، وما ينبغي أن يُوقف  عنده م 

القرآن قبل اإلميان، فيقرأ ما بني فاحتت ه  إىل خامتته ، ما يدري ما آمره وال زاجره، وال ما ينبغي أن يُوقف عنده منه، 
 .(وينثُ ُره نثر الدق ل  
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ى هذا احلال شباب وصغار الدعوة يف عصر رسول وأنتم تعلمون مجيعاً أنه كان عل
، ملاذا؟ ألهنا كانت هذه هي الطريقة السديدة، اليت كان ميشي عليها معهم سيدان  هللا

  . رسول هللا
 :ابآلايت القرآنية املصورةهلذه الطريقة العصرية، وهي أن أنيت  فنحن حمتاجون

   ُكُهن  إ ال  الر مح  ُن إ ن ُه ب ُكل ب ض ن  م ا مُي س  ق  ُهم  ص اف اٍت و ي  ق  أ و مل   ي  ر و ا إ ىل  الط ري   ف  و 
رٌي  ٍء ب ص  هذه آية نقرأها، وجندها مشهودة وموجودة، فنأيت بصورة أمام   (.امللك2) ش ي 

 .قدره ، ونربط هذا بذاك حسب فكره وعلى عينيه لريى قدرة هللا
  ت ى ي ي ال م و  هت  ا إ ن  ذ ل ك  ل ُمح  ر  ر مح  ت  اَّلل   ك ي ف  حُي ي ي األ  ر ض  ب  ع د  م و  ف انظُر  إ ىل  آَث 

ٍء ق د يرٌ  زل املاء، وكيف ينمو  هذا فيلم موجود، كيف ين ،(الروم33) و ُهو  ع ل ى ُكل   ش ي 
ة احلب   -أبدق وسائل التصوير -صوروا النبات، وحّت الغربيون ساقهم هللا إىل هذا، ف

دان وأوالوكيف تتضخم، وكيف خيرج منها اجلذر، وكيف خيرج منها الساق ابلتفصيل، 
ه يف املدارس، ولكن ماذا نفعل؟ فعلينا أن نعوض نعلمو تحيتاجون هذا، واملفروض أهنم ي

ليت حنن طاملا هو غري موجود يف املدارس، فنجعله يف مدرسة اإلسالم ا ،هذا النقص
 .متطوعون فيها؛ لتنشئة هذا اجليل على اإلسالم

كل اآلايت القرآنية اي أحباب،   وحنن حمتاجون هلذا يف هذه األايم إن شاء هللا،
هللا هلم العزمية، أن يعملوا هذا العمل  ب  ه  و   موجودة ومصورة وال ينقصها إال شباابً 

من اً، لآلايت العلمية يف القرآن؟ تفسريًا علميًا مصور  الناجح، من يستطيع أن جيمع لنا
يكون تفسريًا علميًا مصوراً، وطبعًا سيكون هذا لكن اي هناه واي بشراه، و  يستطيع ذلك

كل هذه اآلايت املصورة، تؤدي إىل   .ليكون أوقع - وليس يف كتاب -( CD)على 
 . زايدة يقني الناس ابهلل

ص يف ذلك، وأان على الداعي احلكيم عليه أن ميشي على ذلك، وينتهز الفر 
يف بلدان؛ فلم  شديد من حوايل شهر كان عندان مطرقدري واحلمد هلل أحاول ذلك، 

فاعتذرت عنها، ويف  ،نستطع أن نتحرك ال شرقاً وال غراًب، وكان معي خطبة مجعة يف بنها



 املعرفة أول فريضة                                                فضيلة الشيخ فوزي دمحم أبوزيد     

 طفنيس  -عزبة الربج  -درس بعد الغداء                                     5
 م9312-1-03ربيع أول املوافق  92اخلميس 

للمطر،   ، فكانت اجلمعة عن كيفية إنزال هللامعهم بلدي فرصة هلم أن أصلي اجلمعة
زل  تكون املاء؟ وكيف يتكون السحاب؟ وما الذي يفجر السحاب؟ وكيف ينوكيف ي

 ،أو احليوان النبات ر  ضُ زل قطرات؟ حّت ال يؤذي الوجه وال ي   بعد ذلك املطر؟ وملاذا ين
وكانت املسرية كلها على هذه الشاكلة، ملاذا؟ ألن هذا هو املطلوب، هل سيكون املطر 

عطيهم العربة من ذلك، مث أحتدث يف موضوع آخر مع انزاًل، والناس تراه، وأريد أن أ
 .فاملفروض أن أحتدث يف املناسبة فوراً  !!الناس؟

ه م  ق  و اًل ب ل يغاً  :اإلهلي واألمرُ  م هُ ث   د   يعين ح   ،(النساء30) ع ظ ُهم  و ُقل هل ُم  يف  أ نُفس 
اليت من املفروض أن ، وهذه هي األمور ألهنم يرونه أمامهم؛ ليتدبرونه ،بشيء يف أنفسهم

  .نعرفها؛ ألن املسلمني حيتاجوهنا اآلن
يؤدون العبادات، ولكن بعد العبادات ليس هناك  - واحلمد هلل - فاملسلمون

: ملاذا اي فالن؟ يقول لك: وإذا قلت له !!، أو يسرق، أو يقتلمانع أن يكذب، أو يغش  
العبادة مل تؤدي  الذي حدث هو أن !!ما الذي حدث؟ .هذا شيء وهذا شيء آخر

فهو بذلك قد دخل على العبادة من  . ومراقبة هللا ،وهي خشية هللا ،الغاية منها
طريق خطأ، ولكن قبل العبادة البد وأن يعرف هللا، ولو عرف هللا سيخشاه، وخياف من 

 . ، سيؤديها يف حضور مع حضرة هللاهللا، ولو أدى العبادة على هذه الشاكلة
ملن ستصلي؟  !!؟ معرفة هللااه  ل  م  ع  ي   ضة جيب على اإلنسان أن ولذلك ما أول فري

 م   فالبد وأن تعرف هللا أواًل، والصالة والصيام واحلج وكل العبادات، من أين نزلت؟ أل  
كيف سنعرف  . ، هي معرفة هللاإذن أول فريضة واجبة علي   !!عند هللا؟ ن  تن زل م  

ولكن الصنعة تدل  !!وال يقاس ابلناس ،حلواسوال تلمسه ا ،هللا؟ وهو ال تراه العيون
نعرفه من صنعته، من إبداع خلقه، من تدبريه يف السماوات واألرض، من  !!على الصانع

 يف هذه اململكة،اب ج  العُ  ب  ج  أان، فعندما ينظر اإلنسان يف نفسه؛ جيد الع   تدبريه يف  
  ُرون ُكم  أ ف ال  تُ ب ص   (.الذارايت91) و يف  أ نُفس 
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ا ن  م  ل   ع  أن ي ُ  نسأل هللا .  هذا اي إخواين الباب األول لدخول اخللق على هللا
وأبداً  ل لنا بنور ساطع، وأن جيعلنا دائماً وأن يتن ز   انفعًا، وأن يرزقنا قلبًا خاشعاً، ماً ل  ع  

 . ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه
  على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلموصلى هللا
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