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الظلمات والنور
الرِح ِيم
الر ْْحَ ِن َّ
بِ ْس ِم هللا َّ
ت عن أَم ِر رِِّبا ورسلِ ِه فَحاسب ناها ِ
ِ
﴿ وَكأَيِن ِمن قَ ري ٍ
اها َع َذ ااًب نُ ْْك ارا
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َ
َع َّد هللا ََلُ ْم َع َذ ااًب َش ِدي ادا فَاتَّ ُقوا هللا ََي أ ِ
ُوِل
( )8فَ َذاقَ ْ
ت َوًَب َل أ َْم ِرَها َوَكا َن َعاقِبَةُ أ َْم ِرَها ُخ ْس ارا ( )9أ َ
ٍ ِ
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ِ
ِ
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ين آ ََمنُوا قَ ْد أَنْ َز َل هللا إِلَْي ُْك ْم ذ ْك ارا (َ )21ر ُسوال يَ ْت لُو َعلَْي ُْك ْم آ َََيت هللا ُمبَ يِِنَات ليُ ْخ ِر َ
اب الذ َ
ات إِ ََل النُّوِر ومن ي ْؤِمن ًِبهلل وي عمل ِ
الَّ ِذين آَمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
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ََتْ ِري ِمن ََتْتِ َها االنْ َهار َخالِ ِدين فِ َيها أَب ادا قَ ْد أَحسن هللا لَهُ ِر ْزقاا ( )22هللا الَّ ِذي َخلَ َق س ْبع ََسَو ٍ
ات
َ
ْ
ُ
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َ
وِمن االر ِ ِ
َن هللا َعلَى ُك ِِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير َوأ َّ
االم ُر بَ ْي نَ ُه َّن لِتَ ْعلَ ُموا أ َّ
ط بِ ُْك ِِل
َحا َ
ض مثْ لَ ُه َّن يَتَ نَ َّز ُل ْ
َن هللا قَ ْد أ َ
َ َ ْ
َش ْي ٍء ِعل اْما ﴾ (( )21الطالق).
الرِح ِيم
الر ْْحَ ِن َّ
بِ ْس ِم هللا َّ

اِلمد هلل والصالة والسالم على سيدان موالان رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم وآل بيته ومن

وااله.

اآلَيت اليت عندان يف هذه الليلة يف سورة الطالق ،اجلزء األول منها كأنه يتحدث عما حيدث

يف عصران آلن يف هذا الزمان ،وخاصة ًبلنسبة للْكافرين واملشركني وغري املؤمنني ،وهذا َتذير من هللا

عز وجل.

وهللا عز وجل إذا َّ
حذر وأنذر أن يْكون يف ًبطن التحذير واإلنذار دعوة إَل الرجوع إَل هللا،

رحيم حيب
ودعوة إَل التوبة إَل هللا مما جناه العبد يف شأن نفسه أو يف حق مواله ،ألن هللا عز وجل ٌ

كل رحيم ،ال ُحيب اإلنتقام ،وإن كان َسَّى نفسه املنتقم ،لْكن املنتقم ممن زاد يف الظلم والفساد

عتيا ،ومل تُرجعه نُذر وال اإلنذارات املتواليية وال الْكوارث اليت َتيق به من أمر هللا سبحانه وتعاَل،
ففي النهاية البد أن حيدث له ما قال هللا يف شأنه:
﴿ َوَكأَيِِ ْن ِم ْن قَ ْريٍَة وكأين يف اللغة العربية يعين كم للعدد يعين عدد كثري
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ورسله مالذي حدث؟
﴿ َوَكأَيِِ ْن ِم ْن قَ ْريٍَة َعتَ ْ
ت وعتت يعين عصت عن أمر رّبا ُ
فَحاسب ناها ِ
ِ
اها َع َذ ااًب نُ ْْك ارا ﴾ (8الطالق).
ح
س ااًب َشدي ادا َو َع َّذبْ نَ َ
َ ََْ َ َ
وهذا الْكالم موجود يف رحاب القرآن من الذي حدث مع أنبياء هللا ورسله السابقني من

املعاصرين َلم من اخللق أمجعني ،وأنتم ًبلطبع قرأمت هذا وتعرفونه ،فما حدث لقوم نوح وقوم عاد

ومثود وغريهم ،هذا موجود يف كتاب هللا ،ملاذا؟ ألهنم ظلموا أنفسهم ومل يُؤمنوا ًبهلل ،ومل يْكتفوا بذلك

بل عادوا ُرسل هللا وأنبياء هللا.

فْكانت النتيجة أن هللا أملى َلم ،مث أملى َلم ،مث أخذهم أخذ عزي ٍز مقتدر ليْكونوا عرباة لغريهم.
اها َع َذ ااًب نُ ْْك ارا وهذا سيْكون يف
اها وهذا اِلساب يْكون يف الدنيا هناَ ،و َع َّذبْ نَ َ
اس ْب نَ َ
فَ َح َ

اآلخرة ،فاِلساب يف الدنيا.

مثالا يف قوم موسى :ملا إمتنعوا عن اإلميان به إبتالهم هللا سبحانه وتعاَل ببالءات شديدة
لريجعوا إليه ،مرة يبتليهم ًبل ُقمل يظهر يف أجسادهم وثياّبم وأماكن نومهم وال يستطيعون منعه،

فيذهبون إَل ن ي هللا موسى فيدعوا هللا فريفعه عنهم.

مث يرجعون إَل غيهم ،فيُسلط عليهم هللا عز وجل الضفادع بنقيقها ،فأقلقت مضاجعهم ومل
فعْكرت عليهم املاء فلم يستطيعوا أن يشربوه ومل
َتعلهم يذوقون طعم النوم ،وكانت َتري يف مائهم َّ
ينتفعوا منه.
وكل هذا أيضا لريجعوا إَل أمر هللا ،ولْكنهم مل يزدادوا إال عُتوا واسْكبارا ،ومع ذلك ذهبوا إَل

موسى فدعا َلم هللا فرفع عنهم هذا العذاب.
ورجعوا مرةا أُخرى إَل ِعتيهم فسلَّط هللا عليهم الدم ،كلما أراد واحد منهم أن يشرب ماءا وجد
َتول إَل دم ،وكلما أراد أن يطهي طعاما وجد املاء الذي يطهي به الطعام
املاء الذي يف اإلانء وقد َّ
َتول إَل دم.

تسع ٍ
آَيت أرسلها هللا إَل فرعون ،تسع آَيت حىت يرجعوا إَل هللا ،وملا مل يرجعوا كانت الطامة

ال ُْكربى ونزل عليهم وحاق آبل فرعون سوء العذاب.

ومثلهم ًبلضبط كل من حاد وعادى أنبياء هللا ورسله ،حىت رسولنا الْكرمي صلى هللا عليه وسلَّم،

عندما كذبه أهل مْكة وعادوه وآذوه قال:
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(اللهم ُخذهم ًبلسنني) ويف رواية( :اللهم سنني كسنني

يوسف)[.البخاري عن أيب هريرة هنع هللا يضر].

فحدث عندهم قحط ومل ينزل املطر من السماء ،وأصبحوا ال جيدون ماءا وال طعاما ،فأرسلوا
إَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم وهو الرْحة املهداة يضرعون ،ويطلبون أن يدعو اللهم َلم أن
يرفع عنهم هذا البالء ويؤمنون ،فدعا هللا َلم ،ومل يْكتفي بذلك بل أرسل إليهم مخسمائة ٍ
مجل من
املدينة املنورة حمملة ًبملرية وأنواع الطعام ،ومعها مخسمائة دينار من الذهب ليشرتوا ّبا ما حيتاجون

إليه ،ولْكنهم أيض ا مل يرجعوا.

وهْكذا لو رجعنا إَل سري األنبياء واملرسلنيَ ،تد هذا ما حدث للمْكذبني واحملادين ألنبياء هللا

ورسله أمجعني.

وحنن يف عصران هذا حدث هذا أيض ا ونراه أبعيننا ،وننظر إليه يف وسائل التواصل اإلجتماعي
وغريها من وسائل اإلعالم يف كل ٍ
وقت وحني.
فمن عندهم القنابل الذرية واَليدروجينية ،والصواريخ العابرة للقارات ،هل يستطيعون القضاء

على الفريوس الصغري الذي جعل حياهتم كلها حسرات ،وقضى عليهم ًبأللوف واملئات ،وال جيدون

له عالجا ولو خيط ،وكلما قضوا على نو ٍع ظهر منه نوعٌ آخر ،إَل يومنا هذا.

وانظر إَل ماحدث يف هذه األَيم القريبة منا من الطوفاانت املتعددة يف أملانيا وإيطاليا والصني

وأفريقيا وغريها ،واليت تُغرق أمامها كل شيئ ،وال ترتك شيئ ا إال وتُغرقه.

وقد رأيت الطوفان يف أملانيا وإيطاَي وهولندا جرف كل شيئٍ ،حىت املباين الشاهقة أتى عليها

طيور مائية على
كلها وجعلها حصيدا كأن مل تغىن ًبألمس ،و َّ
كسر السيارات وْحلتها املياه كأهنا ٌ
ظهرها ،ومل يستطع أن يعتصم منه أحد ،كل هذه وغريها أحداث للعربة ،وكأن هللا يقول َلم ولنا

وللخلق أمجعني:
﴿ فَا ْعتَِربُوا ََي أ ِ
صا ِر ﴾ (1اِلشر).
ُوِل االبْ َ
إعتربوا وخذوا ألنفسْكم عربة من الذي جيريه الواحد القهار سبحانه وتعاَل ،ألهنم أصابتهم
الغ َّرة ِ
ِ
والْكرب والعزة ًبلنفس ًبإلمث ،وظنوا أهنم قادرون على كل شيئ ،وهللا نبأ بذلك يف قرآنه:

﴿ ح َّىت إِذَا أَ َخ َذ ِ
ت واألرض هنا إشارة إَل أوروًب وأمريْكا ،ألهنا ال هتتم
ض ُز ْخ ُرفَ َها َوازَّيَّنَ ْ
ت األَ ْر ُ
َ
شيئ مما يتعلق ًبلروحانيات اليت أتيت من السماء إال القليل:
إال ًبألمور احملسوسة وليس فيها ٌ
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ت وظَ َّن أ َْهلُها أَنَّهم قَ ِ
ِ
اد ُرو َن َعلَْي َها أ َََت َها أ َْم ُرَان لَْيال أ َْو
االر ُ
﴿ َح َّىت إِ َذا أَ َخ َذت ْ
َ ُْ
ض ُز ْخ ُرفَ َها َوازَّيَّنَ ْ َ
اها ح ِ
صي ادا َكأَ ْن َملْ تَغْ َن ًِبألَ ْم ِ
س ﴾ (12يونس).
ارا فَ َج َع ْلنَ َ َ
نَ َه ا
وهذا كما حيدث لألمم حيدث لألفراد ،فإذا بعُد اإلنسان ولو قليالا عن طريق هللا عز وجل ،فإن
هللا عز وجل يرده إليه ًبملصائب اليت ترتى عليه ،هي للمؤمن إبتالء ،وهي للْكافر أعظم البالء،
يتذكر أو َّ
يبتليه مبرض لعله َّ
يتفْكر فريجع إَل هللا.

يبتليه بْكارثة فيمن حوله لعله يفيق فريجع إَل مواله ،يبتليه عز وجل بعداوة بني الزمالء يف
العمل فيتألَّبون عليه فريجع إَل هللا لعله ُحينن قلوّبم ،وجيعل فيها الشفقة واِلنان والعطف عليه ،هذه
كلها إبتالءات وغريها من اليت نراها يف كل ٍ
وقت وحني يقول فيها هللا:
ت َوًَب َل أ َْم ِرَها َوَكا َن َعاقِبَةُ أ َْم ِرَها ُخ ْس ارا ﴾ (9الطالق).
﴿ فَ َذاقَ ْ
فتذوق هذه القرى والقرى يعين األمم بلغة عصران ما يُنزله هللا عليها من العذاب والعقاب
لعلها ترجع إَل هللا ،وتفيئ إَل أمر هللا سبحانه وتعاَل.

والعاقبة إذا مل يرجعوا إَل هللا تْكون خسارة الدنيا وخسارة اآلخرة:
الدنْ يا و ِ
ِ
ك ُه َو ْ
ني ﴾ (22اِلج).
االخ َرَة َذلِ َ
اخلُ ْس َرا ُن ال ُْمبِ ُ
﴿ َخس َر ُّ َ َ
ويف اآلخرة:

َع َّد هللا ََلُ ْم َع َذ ااًب َش ِدي ادا ﴾ (21الطالق).
﴿ أَ

وهذا العذاب خاص ًبلذين مل يتوبوا إَل هللا يف الدنيا مما فعلوه أو إقرتفوه ،أما من يتُب إَل هللا

عز وجل مهما فعل ومهما عمل ،فإن هللا:
ين ﴾ (111البقرة).
ب الت َّ
ني َوُِحي ُّ
﴿ إِ َّن هللا ُِحي ُّ
َّوابِ َ
ب ال ُْمتَطَ ِِه ِر َ
فماذا نفعل؟

البد أن ننظر إَل هؤالء نَظَر عربةا ،ولذلك كان صلى هللا عليه وسلَّم يقود أصحابه يوما يف غزوة

تبوك ،ونزل أبرض مدين ،وما زالت آاثرهم ًبقية يف مشال اجلزيرة العربية ،فأمر أصحابه صلى هللا
عليه وسلَّم أن يعتربوا ،وال ينتظروا يف هذا املْكان ألنه موضع نزل فيه عذاب هللا ،وال يشربوا من
هذا البئر الذي كانت تشرب منه الناقة ،كانت تشرب البئر كل يوم ،وهم يشربون يف اليوم التاِل،

وتسقيهم لبن ا مْكان املاء الذي مل يشربوه ،تسقي القوم كلهم لبن ا.
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حىت أن بعضهم كان عجن عجينا ّبذا املاء ،فأمرهم الن ي صلى هللا عليه وسلَّم أن يْكبوه وال
أيكلوه وال يستخدموه ،وال يُطعموه حىت خليوَلم ،ملاذا؟
ألنه يف مْكان نزل فيه سخط هللا وغضب هللا على سْكان على هذا املْكان ،فال يليق ٍ
أبحد أن
ينزل يف موضع غضب هللا ،وال يف موضع نزل فيه عقاب هللا عز وجل.

قوم من املعاصرين إَل هذه األماكن وأقاموا فيها
وميْكن إشارة خفيفة نبحث عنها ،عندما ذهب ٌ

اِلفالت والسهرات ،أفرأيتم ما حدث َلم؟ وما جرى عليهم؟

ألهنم خالفوا أمر الن ي وأمر رب الن ي صلى هللا عليه وسلَّم وسبحانه وتعاَل.

فننظر إَل هؤالء مجيعا نظر عربة ،ونرجع إَل هللا ونعمل بقول هللا الذي خصنا به هللا:
ُوِل االلْبَ ِ
﴿ فَاتَّ ُقوا هللا ََي أ ِ
اب ﴾ (21الطالق).

وأوِل األلباب يعين أصحاب العقول ،وما حيدث يف عامل الغرب مما نراه من مستحداثت

وعصرَيت وخمرتعات ،تُظهر الذكاء يف جانب ،لْكنها تُغلق العقل يف جانب التفْكر والتذكر
واإلعتبار.

يعتزون به بلُ ،أيَلونه أحياانا،
ولذلك حيدث َلم ما يعجب منه اإلنسان العاقل ،فالعلم الذي َّ
كله بنظرَيته ونتائجه يُبني خطورة اخلمر وشرب اخلمر ،وهل استطاعوا أن مينعوا أنفسهم من شرب

اخلمر مع يقينهم العلمي من خطورهتا وسواءاهتا؟ أبدا.
ب أخالقي ،فأنزل هللا عز وجل عليهم وًبء اإليدز لعلهم يرجعون ،ولْكنهم
أصبح عندهم تسيَّ ٌ
عجيب وغريب ،ألن العقل الذي به االعتبار والتذكر ُمغلق ،ال
أمر
ٌ
ما زالوا يُصرون ويفعلون ،وهذا ٌ
يُفتح إال مبفاتيح اَلداية من األنبياء واملرسلني والعلماء العاملني والصاِلني أمجعني.

فننتبه من هذه األمور َي أحباب حىت حيفظنا هللا حبفظه ،ويرعاان بعني رعايته ويْكألان حبفظه

وصيانته:

ُوِل االلْبَ ِ
﴿ فَاتَّ ُقوا هللا ََي أ ِ
اب ﴾ (21الطالق).
وتقوى هللا ًبختصا ٍر شديد هي مراقبة هللا ،أن اإلنسان يعتقد يف كل ٍ
نفس من أنفاسه أن هللا

تعاَل يطلع عليه يف ظواهره وخفاَيه ،وال خيفى عليه سبحانه وتعاَل منه شيئ ،ألنه سبحانه وتعاَل

أقرب إلينا من حبل الوريد.
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وهذه هي التقوى وهي اِلبل األقوى يف النجاة من كل األهوال والشدائد وإصالح اجملتمعات
كلها يف أي ٍ
زمان ومْكان ،فال ينصلح شأن الفرد إال إذا إتقى هللا ،وال تنصلح شئون اجلماعة إال إذا

كانت تتقي هللا وتراقب هللا وختشى هللا عز وجل.

غري ذلك كما نرى حاليا الغش يف كل مْكان ،والظلم يف كل ميدان ،والسرقة يف كل األركان،

والنصب واالحتيال يف البنيان وخارج البنيان ،حىت أصبح يف النت وغريه من اِلساًبت اليت ُجيريها

األشخاص ،حىت حساًبت البنوك أصبحوا خيرتقوهنا ،وهي َتتاج منْكم عناية مجيعا ،فإَيك أن تُعطي
ٍ
حيل أسطورية يف الوصول إَل حساًبتك البنْكية
حسابك أو صداقتك ألحد ال تعرفه ،ألن َلم ٌ
وأيخذوها ويسرقوها وال تشعر ،وهو زمن العجائب َي أحبة.

وهؤالء ليس عندهم تقوى هلل ،وال مراقبة هلل عز وجل ،فماذا نفعل؟ الذي حيمينا من كل ذلك:
ُوِل االلْبَ ِ
﴿ فَاتَّ ُقوا هللا ََي أ ِ
اب ﴾ (21الطالق).

أي َي أصحاب العقول :راقب هللا وأخش هللا يف سرك ويف علنك يف ظاهرك ويف ًبطنك ،ويف
كل أم ٍر من أمورك ،حىت يف األمور اليت هي أدق من الشعرة البد أن تراقب فيها هللا سبحانه وتعاَل.
ُوِل االلْبَ ِ
﴿ فَاتَّ ُقوا هللا ََي أ ِ
اب ﴾ (21الطالق).
منهم أوِل األلباب الذين آمنوا ،ألن هؤالء الذين معهم العقول السديدة الرشيدة ،اليت تعلم أن

وعذاب وعقاب ،أو جنة وثواب ،لْكن
هناك دار دنيا ودار أُخرى ،وأن هناك بعد هذه الدار حساب
ٌ

اآلخرين يقولون:

وت َوَْحنيَا َوَما يُ ْهلِ ُْكنَا إِال َّ
﴿ َوقَالُوا َما ِه َي إِال َحيَاتُنَا ُّ
الد ْه ُر ﴾ (12اجلاثية).
الدنْ يَا ََنُ ُ
أين العقول؟ يف أُفول ،لْكننا أصحاب العقول واِلمد هلل كما وصفنا هللا.

وننتبه من الذي أنزله لنا ربنا:
﴿ قَ ْد أَنْ َز َل هللا إِلَْي ُْك ْم ِذ ْك ارا ﴾ (21الطالق).
ربنا َّنزل لنا الذكر ،وهذا الذكر فيه معاين كثرية ،إن شئت قلت أن الذكر هو القرآن:
﴿ إِ َّان َْحن ُن نَ َّزلْنَا ال ِِذ ْك َر َوإِ َّان لَهُ َِلَافِظُو َن ﴾ (9اِلجر).
ألنه هو الذي يُذكران على الدوام ،وكم من مرةٍ َّ
فْكر مسلم أو مؤمن أن يعصى مواله ،فمرت
آية من كتاب هللا على قلبه فتوقف ،وسارع إَل التوبة إَل هللا عز وجل ،وهذه على الدوام موجودة،
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أو يُهيئ هللا عز وجل له يف اخلارج إنساانا أو مذَيعا يقرأ آَيت ترده إَل هللا سبحانه وتعاَل.

اإلمام ال ُفضيل بن عياض هنع هللا يضر وكان من كبار أئمة السلف الصاحل ،وكان من كبار احملدثني

حبديث الن ي األمني ،كان زعيم عصابة تقطع الطُرق ،ويف يوم صعدوا على ظهر بيت ليسرقوا ما
بداخل البيت ،وكان هو زعيم العصابة فوقف يعطيهم توجيهات أنت هنا وأنت كذا وأنت كذا،
مر على
فسمع هللا أعلم مبا َسعه هل ملك قرأ هذه اآلية خصيصا له؟ وهذا وارد ،أم هاتف إَلي َّ
قلبه؟ وهذا وارد؟ أم هو إنسي أنطقه هللا ًبآلية يف هذا الوقت؟ كل ذلك واردَ ،سع من يقول:
ِِِ
ش َع قُلُوبُ ُه ْم لِ ِذ ْك ِر هللا َوَما نَ َز َل ِم َن ا ِْلَِِق ﴾ (21اِلديد).
ين آ ََمنُوا أَ ْن َختْ َ
﴿ أََملْ َأيْن للَّذ َ

فقال :آن َي رب ،وقعد ومل يستطع أن ينهض من القعود ،فحملوه ونزلوا ،وقال لفريقه :إين

َتئب إَل هللا يعين أان خالص قررت التوبة إَل هللا فماذا أنتم فاعلون؟ قالوا :وحنن معك.
ٌ

ما سبب التوبة هنا؟ آية َسعها من كتاب هللا ،وهناك ٌ
أمثال كهذا املثال كثرية مملوءٌ ّبا كتب
الصاِلني وكتب الواعظني وأمثلة حقيقية ،ولْكي يصدق يف توبته ،قال َلم :خالص سأترك البلد

لي هللا تبارك وتعاَل.
الذي أان فيه ،وأذهب إَل بيت هللا اِلرام وأُقيم هناك حىت يتوب ع َّ
وذهب إَل البيت اِلرام وأقام مبْكة.

قاطع الطريق هذا بلغ به األمر أن هارون الرشيد كان حيُج ذات عام وكان من الصاِلني ،يعين

ملك صاحل ،فطلب من الوزير أن أييت له ًبلعلماء والصاِلني املوجودين يف مْكة يف موسم اِلج،
ٌ
ٍ
لواحد منهم ،ومعىن عدم راحة القلب أن اآلخر عنده
فجاء ّبم واحدا بعد واحد ،ومل يسرتح قلبه

شيئ من شهوة الدنيا ،وليس خالصا هلل سبحانه وتعاَل فقال له :أمل يعد هناك أح ٌد آخر؟ قال :مل

يعد هناك غري ال ُفضيل بن عياض ،وهذا ال خيرج ألحد ،فإذا قلنا له :تعال ألمري املؤمنني فلن أييت،

قال :نذهب إليه.

لرجل فقريَّ ،
فذهب وحاشيته إَل منزل ال ُفضيل وكان منزالا صغريا ٍ
فدق الوزير الباب ،فقال
ال ُفضيل :من؟ قال :خليفة املسلمني هارون الرشيد ،قال :إنتظر ،ودخل وأطفا املصباح وجعل املنزل
ظالما َتما ،فدخل أمري املؤمنني ومد يده إليه ليصافحه ،فأمسك بيده وقال :ما أكرم هذه اليد لو
جنت من النار غدا ،قال :ومل أطفأت النور ،قال :حىت ال أنظر إَل وجه ظامل.
ما هؤالء الرجال كيف كانوا؟ وإَل أي ٍ
حال وصلوا؟
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من ظلمات املعاصي ،إَل درجات الوالية الْكربى وخشية هللا تبارك وتعاَل.
فالذكر إما القرآن ،وإما الرسول صلى هللا عليه وسلَّم ألنه ذكر يُذكران ًبلقرآن:
ت ُم َذ ِكِ ٌر ﴾ (12الغاشية).
﴿ إِ ََّنَا أَنْ َ
فصل
جيوز هذا وجيوز هذا وجيوز اإلثنني ،فاآلية َتتمل املعنيني اإلثنني فال مانع أبدا ،مع أن هللا َّ
فقال:
﴿ قَ ْد أَنْ َز َل هللا إِلَْي ُْك ْم ِذ ْك ارا (َ )21ر ُسوال ﴾ (22الطالق).
فالذكر هنا هو الرسول صلى هللا عليه وسلَّم ،فماذا يفعل هنا الرسول صلى هللا عليه وسلَّم؟
ت هللا مب يِنَ ٍ
ي ْت لُو َعلَْي ُْكم آََي ِ
ات أو ُمبَ يَّ نَات ،حسب القراءات ،وتالوة اآلَيت َلا معنني:
َُ ِ
َ
ْ َ
تالوة اآلَيت القرآنية ،وتالوة اآلَيت الْكونية اليت يف اآلفاق ،واآلَيت اليت يف نفس اإلنسان
مما إستودعه فيه حضرة الرْحن:
ِ
﴿ سنُ ِري ِهم آََيتِنَا أين؟ ِيف اآلفَ ِ
ني ََلُ ْم أَنَّهُ ا ِْلَ ُّق ﴾ (35فصلت).
اق َوِيف أَنْ ُفس ِه ْم َح َّىت يَتَ بَ َّ َ
َ ْ َ

وهذه آَيت:
ِ
َّها ِر ماذا؟ آلَي ٍ
السماو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ت وهذه أيضا آَيت
ض َوا ْختِالف اللَّْي ِل َوالن َ
َ
﴿ إِ َّن ِيف َخل ِْق َّ َ َ
تدل على قدرة هللا ،وعلى عظمة هللا تبارك وتعاَل ،ولْكنها آَيت ملن أيضا؟ آلَي ٍ
ت ألُ ِوِل األَلْبَ ِ
اب ﴾
َ
(291آل عمران).

خصهم هللا ًبلذكر واالعتبار سبحانه
وليست آَيت للناس العاديني ،ال ألوِل األلباب ،الذين َّ

وتعاَل.

فرسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم كان يتلوا عليهم القرآن بلسانه ،ويتلوا عليهم آَيت القرآن

ببيانه ،حىت قال سيدان أبو ذر هنع هللا يضر وأرضاه:
[تركنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم وما من طائ ٍر يطري يف السماء جبناحيه ،إال وذكر لنا عنه

علم ا].
فلم يُعلمهم الصالة والصوم واِلج فقط ،بل هذه كانت يف البداية ،ألن تالوة اآلَيت هي
الباب األول إَل الوصول من درجة اإلميان إَل درجة اليقني ،يتيقن اإلنسان عندما يرى الصنعة تدل
على الصانع ،والدقة واَلندسة يف اإلنسان ويف األكوان اليت تدل على عظمة هللا الذي أتقن كل

اخلميس 6262/8/62 :موافق  28احملرم  2441املقطم دار املناسبات ـ بعد املغرب

الظلمات والنور

فضيلة الشيخ  /فوزى دمحم أبو زيد

شيئ.

وهذه عبادة الصاِلني وعبادة األنبياء واملرسلني الذين نسميها " ُّ
التفْكر" ما عبادهتم األصلية

اليت ضاعت يف الزمن الذي حنن فيه؟

التفْكر يف نفسه والتفْكر فيما حوله ،ويُلهمه هللا مبا يف هذا الْكون ،وما يف هذه النفس
اإلنسانية من إعجازات تدل على قدرة الذات العلية هلل سبحانه وتعاَل.
أمر يطول شرحه.
وليس عندان وقت لنأخذ أمثلة يف هذا اجملال ،ألن هذا ٌ
ت هللا مب يِنَ ٍ
﴿ ي ْت لُو َعلَْي ُْكم آََي ِ
ات هذه اآلَيت ماذا تفعل تالوهتا؟
َُ ِ
َ
ْ َ
لِي ْخ ِرج الَّ ِذين آَمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
ات ِمن الظُّلُم ِ
اِل ِ
ات إِ ََل النُّوِر ﴾ (22الطالق).
الص َ
َ َ
ُ َ َ َ َ
من ظلمات الْكفر ،والظلمات كثرية والنور واحد ،إَل نور اإلميان ،أو من ظلمات املعاصي ملن

أسلم إَل نور الطاعة ،أو من ظلمات اِلواس ،إَل نور القلب الذي مأله به رب الناس ،أو من

ظلمات الْكائنات ،إَل نور مْكون الْكائنات الذي يسري يف هذه اآلَيت:
السماو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض ﴾ (53النور).
ور َّ َ َ
﴿ هللاُ نُ ُ

ومىت هذه أتيت َي إخواان؟ أتيت بعد عبادة التفْكر اليت وجهنا إليها هللا ،وقام ّبا واندى ّبا وعلمنا
إَيها سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلَّم.
وبعد ذلك أتى لنا بقانون إَلي نرجوا هللا أن يوفقنا للعمل به:
﴿ ومن ي ْؤِمن ًِبهلل وي عمل ص ِ
اِلاا ﴾ (22الطالق).
ََ ْ َ ْ َ
ََ ْ ُ ْ
شرطني إثنني :يؤمن ًبهلل ،ويعمل األعمال الصاِلة اليت وصفها هللا يف كتاب هللا ،واليت كان يقوم

ّبا سيدان رسول هللا ،وال جيوز يف هذا إال االقتداء ،ال خيرتع أعماالا من عنده ،أو أييت أبعمال من

عند ذاته ،فهذه البد له فيها من القدوة:
(صلوا كما رأيتموين
(خذوا عين

أُصلي)[رواه مالك بن اِلويرث صحيح البخاري].

مناسْكْكم)[.رواه أْحد ومسلم والنسائي عن عن جابر بن عبد هللا هنع هللا يضر].

ال حنيد عنه صلى هللا عليه وسلَّم يف األعمال الصاِلة طرفة ع ٍ
ني وال أقل ،ومن حاد حيد به إَل

ساد نسأل هللا اِلفظ والْكرامة فما له من يفعل ذلك؟
ضالل وال ُف َّ
طريق ال ُ
َّات ََتْ ِري ِمن ََتْتِها األَنْ ه ِ ِ
﴿ ي ْد ِخلْهُ جن ٍ
ين ﴾ (22الطالق).
ْ َ
َ
ُ
َُ
ار َخالد َ
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ومل ي ُقل :سيدخله ،فلو كانت هذه جنات اآلخرة ،فْكان مل ي ُقل سيدخله ،للمستقبل ولْكن
قال :يُدخله فورا ،وما هذه اجلنات اليت يُدخله فيها؟
جنات العلم الوه ي ،وجنات النور األَلي الذي يُضيئ يف القلب ،وجنات اإلكرامات
والفتوحات اليت يواجه ّبا هللا الصاِلني من عباده ،واليت ال نستطيع أن ُحنيط ببعضها يف هذا الوقت

القصري ،كان بعض الصاِلني يقول:

[إن هلل جنة عاجلة ،من دخلها ال حيتاج إَل اجلنة اآلجلة ،أال وهي املعرفة ًبهلل تعاَل].

فمن يصل إَل درجة املعرفة اإلَلية فيعيش يف جنة ،وهذه اجلنات أيضا كاليت حنن فيها اآلن،
فأيضا هي من مظاهر اجلنات ،وهي جنة قال صلى هللا عليه وسلَّم:

(إذا مررمت برَيض اجلنة فارتعوا فْكيف َنر ّبا؟ وكيف نذهب َلا؟ قالوا :وما رَيض اجلنة َي
رسول هللا؟ مرة يقول :جمالس العلم اليت حنن فيها وهي جنة ،ومرة يقولِ :حلق الذكر ،ومرة يقول:

ِحلق القرآن).

[الرتمذي عن أيب هريرة هنع هللا يضر].

فاإلنسان يدخل وهو يف الدنيا يف هذه اجلنات ،ومن مل يدخل يف الدنيا هذه اجلناتُ ،حرم من

دخول اجلنات يف اآلخرة ،ألن مفاَتها هنا ،ألن مفاتيح جنات اآلخرة أين؟ يف الدنيا ،أين؟ يف
اجلنات اليت وصفها سيد السادات.

فيتقلب اإلنسان وهو يف دنياه ،بني جنة ذك ٍر هلل ،وجنة الصالة على حبيب هللا ومصطفاه،

وجنة العلم النافع ،وجنة العمل الرافع ،وجنة الشفقة والعطف على الفقراء واملساكني ،فْكل هذه
العمال الصاِلة جنات ،وجنة مصادقة الصادقني واملخلصني ،وهذه أعظم اجلنات يف هذه اِلياة

الدنيا.

﴿ َي أَيُّها الَّ ِذين آَمنُوا اتَّ ُقوا هللا وُكونُوا مع َّ ِ ِ
ني ﴾ (229التوبة).
َ َ
الصادق َ
َ َ
ََ
ََ
ِ
ٍ
ِ ِ
ار ﴾ (22الطالق).
﴿ يُ ْدخلْهُ َجنَّات ََتْ ِري م ْن ََتْت َها االنْ َه ُ
ما هذه األهنار؟

أهنار العلم اللدين ،والعلم الوه ي والفيض القدسي واِلْكم اإلَلية العالية ،فهذه كلها أهنار
تُفاض على قلوب الصاِلني واألبرار ،قال صلى هللا عليه وسلَّم:

(من أخلص هلل أربعني صباحا وجربوها ،فقد جربناها فوجدانها كما قال صلى هللا عليه وسلَّم،
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مع أنه ال تصح التجربة مع رسول هللا ومع حضرة هللا من أخلص هلل أربعني صباحا تفجرت ينابيع
اِلْكمة من قلبه على

لسانه)[.أبو نعيم يف اِللية عن عن سعيد بن املسيب وأيب ذر رضي هللا عنهما]

على الفور ،فيْكون حْكيم ا:
ِ
ت ا ِْلِ ْْك َمةَ فَ َق ْد أ ِ
ريا ﴾ (119البقرة).
﴿ يُ ْؤِيت ا ِْلِ ْْك َمةَ َم ْن يَ َ
شاءُ َوَم ْن يُ ْؤ َ
ُويتَ َخ ْي ارا َكث ا

أم أنْكم تريدون اجلنات اليت فيها اِلور والقصور والبدور واألهنار واألكل والشرب؟ هل هذه

اليت تريدوهنا؟

للجنات العالية اليت قال فيها ربنا:
﴿ ِيف َجن ٍَّة َعالِيَ ٍة ﴾ (21الغاشية).

ولذلك ماذا قال يف هذه اجلنة العالية؟
﴿ ال تَسمع فِيها ِ
الغيَةا ﴾ (22الغاشية)
َُْ َ
ليس فيها لغو ،ال قيل وال قال وال فالن وال عالن ،لْكن اجلنات األُخرى هل فيها هذا
الْكالم؟ ليس فيها هذا الْكالم أصالا ،اجلنة العالية اليت تُفاض على كل مهم العواِل الذين إستمسْكوا

واعتصموا واقتدوا ًبِلبيب الغاِل صلوات ريب وتسليماته عليه.
﴿ ََتْ ِري ِمن ََتْتِها االنْ ه ِ ِ
ين فِ َيها أَبَ ادا ﴾ (22الطالق).
ْ َ
َُ
ار َخالد َ

هنا أمنَّهم هللا مْكره واستدراجه ،وكل ما خياف منه الصاِلون واألولياء والعلماء العاملني البعد

عن حضرة هللا:

أان ال أخاف وحقه من انره
فالقرب منه جنيت وحماسين

كال وال أبغي اجلنان لطيبها
والبعد عنه انره وليهيبه ا

وهذا الْكالم نراه حىت يف الدنيا حاليا اآلن ،كل من معهم املليارات وبيعدين عن هللا ،ماذا
تْكون حياهتم؟ عذاب ،ولْكننا ال نراهم ونرى املظاهر اخلارجية ،لْكنهم يعيشون يف عذاب مقيم
ومالزم َلم ،فال أحد يعيش يف جنة الرضا وجنة القرب من هللا إال الذين عملوا بقول هللا الذي

َسعناه:

َّات ََتْ ِري ِمن ََتْتِها األَنْ هار َخالِ ِ
﴿ ومن ي ْؤِمن ًِبهلل وي عمل ص ِ
اِلا ي ْد ِخلْهُ جن ٍ
ين فِ َيها أَبَ ادا ﴾
د
َ
َ
ََ ْ َ ْ َ
َ
ُ
ا
ْ
ََ ْ ُ ْ
ُ
َ
(22الطالق).
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فال خيافون بُعدا وال صدودا وال إعراضا من حضرة هللا تبارك وتعاَل ،ألنه إحتضنهم وقال يف
شأهنم:
(أوليائي َتت قبائي ال يعلمهم أح ٌد غريي).
[حديث قدسي]

هؤالء الذين ربنا حضنهم ًبستمرار نسأل هللا أن نْكون منهم أمجعني.
س َن هللا لَهُ ِر ْزقاا ﴾ (22الطالق).
﴿ قَ ْد أ ْ
َح َ

أي أعطاه هللا الرزق األحسن ،وهل الرزق األحسن اللحم املشوي والْكبدة وهذا الْكالم،

والذي أيكل منه اِليواانت أكثر مما أيكل منه اإلنس ،وأهل أوروًب يتمتعون ّبا أكثر منا.
فما الرزق اِلسن واألحسن؟

كما قلنا اآلن الرزق املعنوي والرزق القل ي والرزق الروحاين والرزق النوراين ،والرزق الذي أييت

من حضرة الن ي ،أو عطاءا من حضرة هللا تبارك وتعاَل ،فهذا الرزق األحسن الذي ربنا سبحانه
وتعاَل يرزقهم به ،وهذا رزق ممدود ،وعطاءٌ مشهود يف الدنيا ويوم اخللود على الدوام ًبستمرار.

ات وِمن األَر ِ ِ
ِ
ٍ
االم ُر بَ ْي نَ ُه َّن لِتَ ْعلَ ُموا أ َّ
َن هللا َعلَى ُك ِِل
ض مثْ لَ ُه َّن يَتَ نَ َّز ُل ْ
﴿ هللا الَّذي َخلَ َق َس ْب َع ََسََو َ َ ْ
َش ْي ٍء قَ ِد ٌير َوأ َّ
ط بِ ُْك ِِل َش ْي ٍء ِعل اْما ﴾ (21الطالق).
َحا َ
َن هللا قَ ْد أ َ
نْكمل آية اخلتام لعل هللا ُحيسن لنا ولْكم مجيع ا اخلتام ،ويتقبلنا ٍ
بقبول حسن ،وجيعلنا من عباده
الذين يورثهم جنة النعيم ،يف جوار حضرة الن ي الرؤف الرحيم ،ميتعنا فيها ًبلنظر إَل وجهه الْكرمي

آمني آمني َي رب العاملني.
َّ
ذكران هللا سبحانه وتعاَل يف اآلية من السورة ومن اآلَيت يف ليلتنا هذه بقدرة هللا ،وعظمة هللا

وكربَيء وجالل هللا هلالج لج:
﴿ هللا الَّ ِذي َخلَ َق س ْبع ََسَو ٍ
ات ﴾ (21الطالق).
َ َ َ

والسبع َساوات إَل اآلن مل يهتدي أح ٌد إَل معرفتهم ،ألن السماء الزرقاء اليت فوقنا ،هذه
ليست َساء ولْكنها تعترب سقف الْكرة األرضية كسقف املنزل ،فيها الشمس تضيئ ًبلنهار وتعطينا

اِلرارة ًبلنهار ،وفيها القمر والنجوم تضيئ لنا ًبلليل ،والسقف كما ربنا قال:
الس َماءَ َس ْق افا َْحم ُفوظاا ﴾ (51األنبياء).
﴿ َو َج َعلْنَا َّ
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َتفظ لنا إمبعاث حرارة الشمس إَل األرض ،ال تسمح إال بدخول قدر حمدود ال يؤذي ال
لرتة ،وَتفظ لألرض غاز األوكسجني،
اإلنسان وال النبات وال اِليوان وال أي كائ ٍن على األرض فَ َ
حىت ال يتسرب إَل الفضاء اخلارجي فنموت كلنا.

فهذه السماء حافظة لألوكسجني ،وحافظة للغازات وحافظة للحرارة املنبعثة من الشمس إَل

األرض.

واألرض بينها وبني الشمس مائة ومخسني مليون كيلومرتا ،بيننا وبني الشمس وهي أقرب مشس

لنا ،فلو إقرتبت الشمس من األرض قدر كيلومرتا واحدا ملات كل من على األرض حرقا من شدة
حرارة الشمس ،ولو بعُدت الشمس عن األرض كيلومرتا واحدا ملات كل من على األرض من شدة

الربودة ،وتْكون كلها ثلج ا.
ما الذي حيفظ التوازن؟

السقف القريب األزرق الذي نراه واليت يقولون عنها السماء ،وهي ليست السماءَ ،ساء

األرض السقف:

الس َماءَ َس ْق افا َْحم ُفوظاا ﴾ (51األنبياء).
﴿ َو َج َعلْنَا َّ

سقف األرض الذي حيفظ األرض ،واألرض ومعها حواِل ثالثة عشر كوكبا هؤالء َتبعني
للشمس.

اجملرة اليت نتبع َلا ،واَسها درب التبانة وفيها مئات اآلالف
والشمس أصغر جنم يف جمموعات َّ
من الشموس مثلها ،ولْكنها أصغرهم وهذه اجملرة ّبا مئات اآلالف من اجملرات يف الْكون الفسيح،
صل عنه
ومع ذلك فاهلل عز وجل يُعلمنا أنه مل يُوقف اخللق على ما رأيناه ،أو على ما قدران أن ُحن ِِ
شيئا:
السماء ب نَ ي نَاها ِأبَي ٍد وإِ َّان لَم ِ
وسعُو َن ﴾ (24الذارَيت).
﴿ َو َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ
عمال يوسع يف فضاء الْكون ،والذي يسمونه التمدد ،متدد كوين غريب وعظيم ،سبحانه
وتعاَل ،فالسبع َساوات مل يعرفهم أحد ،والذي عرفهم وزارهم واحد هو صلى هللا عليه وسلَّم ،وال
يُطلع عليهم إال الواحد بعد الواحد مباذا؟
بعني الروح ال عني الع

قول شهدت الغيب يف حال الوصول
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العني البصرية وكل ما يُوضع من املناظري وغريها املْكربة آلالف املرات ،ال تسطيع أن تصل إَل

أدىن السماوات اليت خلقها خالق األرض والسماوات سبحانه وتعاَل ،وكل هذه مملوءة بعوامل ال

يعلمها إال هللا.،

فنحن على األرض يف هذا املْكان الذي حنن فيه ،كم معنا من املالئْكة هنا؟ وهل نراهم؟ ال

لْكنهم موجودين ومعروفني.

اجلماعة الصاِلني قالوا :أن كل واحد من املؤمنني يف ركابه على األقل ماشي معه عشرون

ملْكا ،من ميشي أمامه ،ومن ميشي خلفه:
ني ي َدي ِه وِمن َخل ِْف ِه َحي َفظُونَه ِمن أَم ِر ِ
ِ
هللا ﴾ (22الرعد).
ْ ُ ْ ْ
﴿ م ْن بَ ْ ِ َ ْ َ ْ

ومن أيتيه ًبلرزق ،ومن أيتيه ًبَلواء ،ومن أيتيه ًبلضياء ،ومن حيرسه عند املنام ،ومن على

اليمني وعمال يْكتب الشيْكات للحسنات ،ومن على الشمال ويْكتب احملاضر اليت تُعرض يوم
امليقات.
بل حنن اليوم وكل واحد منا يعين العدد الذي أتى معنا تتعجب كيف تستوعبه هذه القاعة
الصغرية ،قال صلى هللا عليه وسلَّم:
( ُزر يف هللا فإن من زار يف هللا شيعه يعين يودعه وميشي معه شيعه سبعون ألف ملك ،يقولون

له :طبت وطاب ممشاك ،وطابت لك اجلنة).
[السيوطي يف اجلامع الصغري عن ابن عباس هنع هللا يضر].

كل واحد منا كم أتى معه؟ سبعون ألف ا غري هؤالء العشرين ،أين هؤالء اآلالف؟ هل يرى أحدان

أح ٌد منهم؟ ال لْكنهم موجودين.

وموجود معنا اجلن ،ال خيلوا مْكان من عمار املْكان من اجلن ،واجلن الذي معنا واِلمد هلل جن

صاِلني ليطردوا العصاة والْكافرين من أهل اجلن إذا مهُّوا أن يقرتبوا من هذا اجمللس املبارك إكرام ا
لسيد األولني واآلخرين.
لو واحد منْكم نظر بتليسْكوب مْكرب على يده أو على أي نقطة من يده ،جيد عليها آالف

اآلالف من الْكائنات اليت خلقها هللا ،على كل قطعة من اجللد فقط آالف اآلالف ،فأنت عندما

هترش ملاذا هترش؟ يْكون مجاعة من اجلماعة الغزاة من هؤالء اجلماعة َتبعة لفصيلة الفريوس أو
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اجلراثيم أو امليْكروًبت ويريدون الدخول ،فيضايقوك شوية لتهرش فتسمح َلم ًبلدخول ،آالف

مؤلفة موجودة على كل ذرة من ذرات جسم اإلنسان.

فما ًبلك ًبألكوان اليت خلقها القادر القوي الرْحن سبحانه وتعاَل؟
ك إِال ُه َو ﴾ (52املدثر).
ود َربِِ َ
﴿ َوَما يَ ْعلَ ُم ُجنُ َ
شيئ حيتار فيه العُنصر البشري ،ولذلك بعضْكم يشتْكي ملاذا ال يفتحوا لنا عني البصرية؟ فلو
أهنم فتحوا لك عني البصرية ورأيت شيئ ا مثل هذا ممْكن أن هتلك ،ترتك الناس وهتج يف اجلبال

والبالد وال تستطيع أن تتحمل من عظمة العظيم وقدرة القادر تبارك وتعاَل.

فالسماوات سبع ،وبعد السماوات فيه اجلنات وفيه النار وفيه العرش وفيه الْكرسي ،ولْكي ربنا
يعلمنا سبحانه وتعاَل سعة كائناته قال ِلضرة الن ي عرفهم شوية ،فقال صلى هللا عليه وسلَّم:
رمل يف ٍ
(ما السماوات السبع ،واألراضني السبع يف العرش ،إال كذرة ٍ
أرض فالة).

السماوات السبع واألراضني السبع ًبلنسبة للعرش يعين كرملة يف أرض واسعة ،ورجع فقال:
(وما العرش يف الْكرسي إال كحلقة ٍ
حديد ملقاةا ٍ
أبرض فالة).
[األلباين عن أيب ذر هنع هللا يضر]

فما قوله؟
ك فَ ْوقَ ُه ْم يَ ْوَمئِ ٍذ َمثَانِيَةٌ ﴾ (24اِلاقة).
ش َربِِ َ
﴿ َوَْحي ِم ُل َع ْر َ
األصح من
وهل قال ما الثمانية؟ منهم من يقول مثاين مالئْكة ،من الذي قال هذا؟ لْكنها على َّ
ٍ
صفات من صفات العلي القدير سبحانه وتعاَل ،لْكن كيف َتمل املالئْكة
علم الْكشف اإلَلي مثاين
الْكرسي ،فاملالئْكة حممولة فهل َتمل؟

لْكن صفات هللا اليت تتصرف يف كل الْكائنات ،ولذلك أعطاان َنوذجا يف القرآن وقال هذه
صفة واحدة:
ت ُك َّل َش ْي ٍء ﴾ (231األعراف).
﴿ َوَر ْْحَِيت َو ِس َع ْ

صفة الرْحة فقط تسع كل شيئ ،فأين حدود هذه املعارف اإلَلية وهذه املنظومات الرًبنية،

وهذه املصنوعات اليت صنعها هللا سبحانه وتعاَل لنا معشر اإلنسان ألننا خلفاءٌ عن حضرة الرْحن

سبحانه وتعاَل.

اخلميس 6262/8/62 :موافق  28احملرم  2441املقطم دار املناسبات ـ بعد املغرب

الظلمات والنور

فضيلة الشيخ  /فوزى دمحم أبو زيد

ومن األرض مثلهن :واألرض كم؟ مل يذكر القرآن كم عدد األراضني ،أو كما يقول بعض علماء

اجليولوجيا هي سبع طبقات يف األرض ،ال القرآن قال سبع طبقات ،وال قال سبع أراضني ،ومن

الذي قال هذا الْكالم؟ سيدان رسول هللا كما َسعنا يف اِلديث حالي ا:
رمل يف ٍ
(ما السماوات السبع واألراضني السبع يف العرش ،إال كذرة ٍ
أض فالة).

فمن الذي حددهم أهنم سبع أراضني؟ سيدان رسول هللا.
وهل هذه السبع أراضني كل ٍ
أرض فيها بين اإلنسان؟ ال نعرف ،فيها كائنات خلقها هللا لْكننا ال

نعرفها ،وهل كل أرض منها تصلح للمعيشة وفيها ماء وأكسجني وهذه األشياء؟ ال نعرف ،وال حىت

الذين معهم سفن الفضاء ال يعرفون هذا الْكالم.

فالقمر الذي بيننا وبينه مسافة بسيطة يقولون أهنم وصلوا إليه ومشوا عليه ،ومل يصلوا له ومشوا

عليه إال إلظهار اإلعجاز النبوي يف اإلشارة إَل القمر ،وهذه كل اِلْكاية ،وليس ملهارهتم وال

لشطارهتم وال ألي شيئ.

فعندما مشوا على القمر قالوا :رأينا على القمر ُحفرة طويلة طوَلا حوال ي مخسني كيلومرتا ،يف

عُمق حواِل مخسة أمتار ،ممتدة من أول القمر آلخرة ،وهذا دليل على أن القمر قد إنشق نصفني.

الدكتور زغلول النجار عفا هللا عنه ،يقول كنت يف جامعة يف لندن وأتْكلم عن القمر والنجوم،

وله كتب يف اإلعجاز العلمي ،وإذا برجل يقول :أان فالن رئيس رابطة املسلمني يف إجنلرتا وِل
مداخلة معك ،قال له تفضل ،قال أان كنت أحب أن أقرأ يف الْكتب املقدسة ،فقرأت يف القرآن

إقرتبت الساعة وانشق القمر ،فقلت ما هذا التخريف ،فألقيت املصحف وتركته.
وذات ٍ
يوم رأيت برانجم ا تلفزيوني ا على القناة اإلجنليزية الفضائية ال  BBCرأيت املذيع
مستضيف رائد من الرواد األمريْكان الذين وصلوا للقمر ،فقال له :أنتم صرفتم مائة مليار دوالر يف
هذه الرحلة ،أمل يْكن األوَل ّبا أن تطعموا ّبا فقراء العامل؟ فقال له :األسرار العلمية اليت عرفناها يف

هذه الرحلة واحد منها أكثر من املائة مليار دوالر ،قال له :ما السر؟ قال هذا السر الذي قلناه

حاليا اآلن ،قال :رأينا عليها شق بطول القمر وعرضه كذا وعمقه كذا ،فيقول الرجل اإلجنليزي
عندها قفذت من الفرحة وقلت صدق هللا العظيم:
﴿ اقْ تَ رب ِ
ضوا َويَ ُقولُوا ِس ْح ٌر ُم ْستَ ِمر ﴾ ()1
ت َّ
اعةُ َوانْ َ
ش َّق الْ َق َم ُر (َ )2وإِ ْن يَ َرْوا آَيَةا يُ ْع ِر ُ
الس َ
ََ
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الظلمات والنور

فضيلة الشيخ  /فوزى دمحم أبو زيد

(القمر).

فذهبوا وكل ما يف املوضوع ليؤيدوا معجزة حضرة الن ي ،ولذلك كل املشروعات اليت أذاعوا

عنها بعد ذلك فشلت ،سنعمل رحالت للقمر ،أين هذه الرحالت؟ وسنذهب لنعمل مستعمرات

ومصايف على القمر ،أين هي؟ فْكل ما يف املوضوع هو إثبات املعجزة النبوية يف قول رب الربية:
﴿ اقْ تَ رب ِ
ش َّق الْ َق َم ُر ﴾ (2القمر).
ت َّ
اعةُ َوانْ َ
الس َ
ََ
فالسبع أراضني ماذا فيهم؟ وماذا عليهم؟ وأين هم؟
ِ
﴿ َع ِاملُ الْغَْي ِ
ضى (( ﴾ )14اجلن).
َح ادا ( )11إِال َم ِن ْارتَ َ
ب فَال يُظْ ِه ُر َعلَى غَْيبِه أ َ
ال أحد يعرف ألهنا أسرار إَلية ال يصح أننا خنوض فيها بعلومنا الْكاسدة العقلية.

خلق هذه األشياء وأمثاَلا ملاذا بينها لنا وقال ذكرها لنا هؤالء؟

هي َنوذج قدمه لنا ملك امللوك على سبورة القرآن ،لْكي َتتذي حذوه وننظر يف األكوان،

فنرى األمثلة املضيئة اليت تدل على قوة حضرة الرْحن تبارك وتعاَل.

ولذلك أنت مأمور أن ترى هذه النماذج اإلَلية على الدوام فيك ويف اآلفاق ،فهي اليت تشدك

شدا قوَيا وجذًبا شديدا إَل حضرة اخلالق تبارك وتعاَل ،ولذلك قال:
﴿ لِتَ ْعلَ ُموا أ َّ
َن هللا َعلَى ُك ِِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير ﴾ (21الطالق).

كيف تعرف قدرة هللا؟ عندما تراه يف مصنوعاته وخملوقاته:
﴿ َوأ َّ
ط بِ ُْك ِِل َش ْي ٍء ِعل اْما ﴾ (21الطالق).
َحا َ
َن هللا قَ ْد أ َ
﴿ ال ي عزب َع ْنه ِمثْ َق ُ ٍ
السماو ِ
ات َوال ِيف األ ْر ِ
ك َوال أَ ْكبَ ُر إِال ِيف
َصغَ ُر ِم ْن ذَلِ َ
َُْ ُ ُ
ض َوال أ ْ
ال ذَ َّرة ِيف َّ َ َ
كِتَ ٍ
اب ُمبِ ٍ
ني ﴾ (5سبأ).
وصلى هللا وسلَّم وًبرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
وصلى هللا وسلَّم وًبرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
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