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بسم هللا الرحمن الرحٌم
مضامٌن الدعوة اإلسالمٌة
أٌها األخوة الكرام ،مع موضوع جدٌد من موضوعات فقه السٌرة النبوٌة ،والتً من المنطقً بعد أن
تحدثنا عن الوحً الذي أتى النبً صلى هللا علٌه وسلم أن نتحدث عن فحوى الدعوة اإلسالمٌة ،لذلك سنلقً
الضوء على مضامٌن هذه الدعوة اإلسالمٌة .
كمقدمة فلسفٌة :الجماد شًء ٌشغل حٌزاً له أبعاد ثالثة ،له طول وعرض وارتفاع ،وله وزن ،ألٌس كذلك؟
أما النبات فشًء ٌشغل حٌزاً ،وله أبعاد ثالثة ،وله وزن ،لكنه ٌنمو ،أما الحٌوان فشًء ٌشغل حٌزاً ،وله أبعاد
ثالثة ،وله وزنٌ ،نمو وٌتحرك ،أما اإلنسان فشًء ٌشغل حٌزاً ،وله أبعاد ثالثة ،وله وزنٌ ،نمو ،وٌتحرك،
وٌفكر .
ب اإلنسان حاجة عقله إلى العلم هبط من مستوى إنسانٌته
لذلك مٌز هللا اإلنسان بالقوة اإلدراكٌة ،وما لم ٌل ِ
إلى المستوى الذي ال ٌلٌق به .
ماذا تعنً كلمة اقرأ ؟
أٌها األخوة ،أول كلمة نزلت من القرآن الكرٌم ،وأول كلمة جاء بها الوحً ،هً
قوله تعالى:
﴿ا ْق َر ْأ ﴾
( سورة العلق اآلٌة ) 1 :

أي تعلم ،ألن اإلنسان ُخلق لٌعرف هللا ،الدلٌل:
قوله تعالى:
﴿ ه
هللا َعلَى ُكل ِّ َ
س َم َوا ٍ
ش ًْ ٍء َقدٌِ ٌر
ت َومِنَ ْاْلَ ْر ِ
س ْب َع َ
هللا ُ الهذِي َخلَ َق َ
ض ِم ْثلَ ُهنه ٌَ َت َن هزل ُ ْاْلَ ْم ُر َب ٌْ َن ُهنه لِ َت ْعلَ ُموا أَنه ه َ
هللا َقدْ أَ َحا َط ِب ُكل ِّ َ
ش ًْ ٍء ِع ْلما ً ﴾
َوأَنه ه َ
( سورة الطالق اآلٌة )11 :

علة وجودك فً األرض أن تعرف ربك من خالل خلقه،
لذلك أول كلمة نزلت بالوحً ،هً
قوله تعالى:
﴿ا ْق َر ْأ ﴾
إن أردت الدنٌا فعلٌك بالعلم ،وإن أردت اآلخرة فعلٌك بالعلم ،وإن أردتهما معا ً فعلٌك بالعلم ،والعلم ال
ٌعطٌك بعضه إال إذا أعطٌته كلك ،فإذا أعطٌته بعضك لم ٌعطك شٌئا ً ،وٌظل المرء عالما ً ما طلب العلم ،فإذا ظن
أنه قد علم فقد جهل .
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أٌها األخوة ،أزمة أهل النار وهم فً النار ،هً الجهل،
قال تعالى:
ص َحا ِ
ٌِر ﴾
ب ال ه
﴿ َو َقالُوا لَ ْو ُك هنا َن ْس َم ُع أَ ْو َن ْعقِل ُ َما ُك هنا فًِ أَ ْ
سع ِ
( سورة الملك اآلٌة ) 11 :

ألن كل إنسان مجبول على حب وجوده ،وعلى حب سالمة وجوده ،وعلى حب كمال وجوده ،وعلى حب
استمرار وجوده ،وال ٌتحقق هذا إال إذا طبق تعلٌمات الصانع ،الجهة الوحٌدة التً ٌنبغً أن ُتتبع تعلٌماتها هً
الجهة الصانعة،
قال تعالى:
﴿ا ْق َر ْأ ﴾
أٌها األخوة ،اآلن بالعالم ٌطبع فً الٌوم الواحد من الكتب بلغة واحدة ال نستطٌع أن نقرأها فً ٕٓٓ عام،
ماذا نقرأ؟
قال تعالى:
اس ِم َر ِّب َك الهذِي َخلَ َق ﴾
﴿ا ْق َر ْأ ِب ْ
( سورة العلق اآلٌة ) 1 :

ٌجب أن ٌكون الهدف أن تؤمن باهلل ،لٌس هناك علم من أجل العلم فقط ،العلم من أجل أن تعرف هللا ،وأن
تعبده ،وأن تسلم ،وتسعد فً الدنٌا واآلخرة،
قال تعالى:
﴿ َو َما َخلَ ْق ُ
ُون ﴾
ت ا ْل ِجنه َو ْاإلِ ْن َ
س إِ هَّل لِ ٌَ ْع ُبد ِ
( سورة الذارٌات اآلٌة )56 :

اس ِم َر ِّب َك الهذِي َخلَ َق ﴾
﴿ ا ْق َر ْأ ِب ْ
هذه القراءة األولى ،ما لم تكن القراءة تتجه نحو اإلٌمان باهلل فال قٌمة لهذه القراءة ،من هنا
قال علٌه الصالة والسالم:
اللهم إنً أعوذ بك من علم َّل ٌنفع ،ومن قلب َّل ٌخشع ،ومن عٌن َّل تدمع ،ومن أذن َّل تسمع ،وأعوذ
بك من هؤَّلء اْلربع
[ أخرجه الترمذي فً سننه]

دخل الن بً صلى هللا علٌه وسلم إلى مسجده ،فإذا رجل تحلق الناس حوله ،سأل سؤال العارف ،من هذا؟
قالوا :هذا نسابة ،فقال :وما نسابة؟ قالواٌ :عرف أنساب العرب ،فقال علٌه الصالة والسالم :ذلك علم َّل ٌنفع
من تعلمه ،وَّل ٌضر من جهل به
[ ورد فً اْلثر]

3

إذاً :ما لم ٌكن الهدف من طلب العلم اإلٌمان باهلل ،اإلٌمان باهلل خالقاً ،ومربٌا ً ،ومسٌراً  ،اإلٌمان باهلل
موجوداً ،وواحداً ،وكامالً ،اإلٌمان بأن أسماء هللا تعالى حسنى ،وأن صفاته فضلى ،فهذا العلم ال ٌُعتد به ،بل هو
حرفة من الحرف ،أبداً .
عندنا حِرف ٌدوٌة ،وعندنا حِرف فكرٌة ،آالف الحِرف تعتمد على الفكر ،لكن العلم الذي أراده هللا عز
وجل هو العلم به ،العلم الذي ٌسمو باإلنسان .
أٌها األخوة ،هناك علم بخلقه ،وهناك علم بأمره ،وهناك علم به ،فالعلم بخلقه اختصاص جامعات العالم،
الفٌزٌاء ،والكٌمٌاء ،والرٌاضٌات ،والمنطق ،وعلم النفس ،وعلم االجتماع ،وعلم التربٌة ،والطب ،والهندسة،
والفلك ،والجغرافٌا ،والتارٌخ ،واللغة ،واللغات األجنبٌة ،وجامعات العالم متخصصة فً هذه العلوم ،أما العلم
بأمره هو معرفة الحالل والحرام ،وأحكام الفقه ،واألحوال الشخصٌة ،وفقه البٌوع ،وفقه الموارٌث ،هذا العلم
بأمره من اختصاص كلٌات الشرٌعة فً العالم اإلسالمً ،أما العلم به فهو شًء آخر ،العلم به ٌقتضً المجاهدة،
وال ٌقتضً المدارسة ،العلم بخلقه ،والعلم بأمرهٌ ،قتضٌا المدارسة،
وقد قال بعض العلماء الكبار:
جاهد ُتشاهد
أنت حٌنما تطبق منهج هللا عز وجل ،وحٌنما تحفظ الرأس وما وعى ،والبطن وما حوى ،وحٌنما تضبط
إنفاقك وإٌرادك ،وحٌنما تضبط جوارحك ،وحٌنما تضبط بٌتك ،وحٌنما تضبط عملك ،عندئ ٍذ ٌسمح هللا لك أن
تعرفه معرفة تسعد بها فً الدنٌا واآلخرة .
مضامٌن الدعوة اإلسالمٌة هً :
أوَّلً :قراءة بحث وإٌمان:
أٌها األخوة،
قال تعالى:
اس ِم َر ِّب َك الهذِي َخلَ َق ﴾
﴿ ا ْق َر ْأ ِب ْ
( سورة العلق اآلٌة ) 1 :

العلم ال مبرر له إال أن ٌكون وسٌلة لمعرفة هللا ،ثم لطاعته ،ثم للسالمة والسعادة فً الدنٌا واآلخرة ،هذه
القراءة األولى القراءة اإلٌمانٌة،
قال تعالى
اس ِم َر ِّب َك ﴾
﴿ ا ْق َر ْأ ِب ْ
عموم الناس مع النعمة ،لكن المؤمن مع المنعم،
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من خلق اإلنسان؟ من خلق الحٌوان؟ من خلق النبات؟ الشجرة تعمل بصمت ،بال صوت ،وبال دخان ،وبال
ضجٌج ،تعطٌك ثمار شهٌة بألوانها ،وروائحها ،وحجمها ،وقوامها ،وفائدتها ،من خلق البقر؟ تعطٌك الحلٌب
ومشتقاته ،من خلق الفواكه والثمار؟ من خلق السموات واألرض؟ من خلق النجوم؟ من خلق األطٌار؟ من خلق
األسماك؟ من خلق أنواع النباتات؟ من خلق هذا الطفل الذي ٌمأل بٌتك فرحة؟ من خلق هذا؟
قال تعالى
اس ِم َر ِّب َك الهذِي َخلَ َق ﴾
﴿ ا ْق َر ْأ بِ ْ
هذا الخلق ٌدل على علم ،وعلى حكمة ،وعلى رحمة ،وعلى قدرة ،وعلى جمال ،إذاًٌ :نبغً أن تتفكر فً
خلق السموات واألرضٌ ،نبغً أن تقف عند هذه اآلٌات .
أخواننا الكرام ،مثال واضح جداً أن اإلنسان إذا كان فقٌراً ،ولم ٌتح له فً كل حٌاته أن ٌلعق لعقة عسل
واحدة ،لكنه قرأ كتبا ً عن النحل ففاضت عٌناه بالدموع من عظمة هللا عز وجل فً خلق النحل والعسل ،هذا
اإلنسان الفقٌر الذي لم ٌذق طعم العسل حقق الهدف األول من خلق النحل والعسل ،ألنه تعرف من خاللهما إلى
هللا ،والذي كان غنٌا ً مترفاً ،وأكل من العسل كمٌات كبٌرة ،ولم ٌعرف ربه من خالل خلقه فهذا عطل الهدف
األكبر من خلق النحل والعسل ،فلذلك
لما النبً علٌه الصالة والسالم رأى هالالً ،قال:
هالل خٌر ورشد
[ أخرجه أبو داود عن قتادة فً سننه]

انظر إلى آٌات هللا فً جسمك أٌها اإلنسان :
ٔ .فً موضوع أصل التكوٌن :
قد تقول :أنا كٌف أعرف المجرات؟ هناك ٖٕٓ ألف ملٌار مجرة ،أرقام ٌصعب تصدٌقها ،وكل مجرة فٌها
مالٌٌن المالٌٌن ،والكون ال نهاٌة له ،وبعض المجرات تبعد عنا ٕٓ ملٌار سنة ضوئٌة،
قال تعالى:
اس ِم َر ِّب َك الهذِي َخلَ َق ﴾
﴿ ا ْق َر ْأ ِب ْ
( سورة العلق اآلٌة ) 1 :

نقول لك :أنت ٌنبغً أن تتعرف إلى هللا من خالل خلقه ،ولكن عندك آٌة بٌن جنبٌك ،هً
قوله تعالى:
سانَ مِنْ َعلَ ٍق﴾
اس ِم َر ِّب َك الهذِي َخلَ َق * َخلَ َق ْاإلِ ْن َ
﴿ا ْق َر ْأ ِب ْ
( سورة العلق اآلٌة )1-1 :

ألست متزوجاً؟ تقول :نعم ،عندك أوالد؟ تقول :نعم ،هذا االبن ،كٌف أصبح طفالً سوٌاً؟ فً اللقاء الزوجً،
اإلنسان ٌفرز أكثر من ٖٓٓ ملٌون نطفة إلى ٓٓ٘ ملٌون ،والنطفة الواحدة ال ترى بالعٌن ،تحتاج إلى مجهر،
نطفة واحدة تدخل إلى بوٌضة ،والبوٌضة حجمها كحجم حبة الملح ،ضع لعابك على طرف إصبعك ،وضعه على
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ملح بأقل ضغط ،ترى حبات صغٌرة ال ترى بالعٌن المجردة ،البوٌضة حجمها كحجم حبة الملح ،والنطفة أصغر
بكثٌر ،فهذا المخلوق آٌة من آٌات هللا التً تدلك على معرفته .
 .1فً الدماغ :
دماغ ٓٗٔ ملٌار خلٌة سمراء استنادٌة لم تعرف وظٌفتها بعد ،على ٗٔ ملٌار خلٌة قشرٌة ،على ٖٓٓ
ألف شعرة ،على ٖٓٔ ملٌون عصٌة ومخروط بشبكٌة العٌن ،على ٓٓ 0ألف عصب بالعصب البصري ،على
ٖ٘ ملٌون عصارة هاضمة بالمعدة على طرٌق فً الكلٌتٌن طوله ٓٓٔ كٌلومتر ،ملٌون نترون ،على أوعٌة
دموٌة طولها ٓ٘ٔ ألف كٌلومتر ،على أسناخ رئوٌة مساحتها ٕٓٓ متر مربع،
قال تعالى:
ٌم ﴾
سانَ فًِ أَ ْح َ
﴿لَ َقدْ َخلَ ْق َنا ْاإلِ ْن َ
س ِن َت ْق ِو ٍ
( سورة التٌن اآلٌة )4 :

سانا ً َو َ
ش َف َت ٌْ ِن * َو َه َد ٌْ َناهُ ال هن ْجدَ ٌْ ِن * َف َال ا ْق َت َح َم ا ْل َع َق َب َة ﴾
﴿أَلَ ْم َن ْج َعلْ لَ ُه َع ٌْ َن ٌْ ِن * َولِ َ
( سورة البلد اآلٌة ) 11-8 :

 .3فً الشعر :
ٌا أٌها األخوة الكرام ،ما هذه الحكمة الرائعة أن اإلنسان لٌس له أعصاب حسٌة فً شعره؟ لو فٌه أعصاب
حسٌة بشعره ،أٌن ٌذهب؟ إلى المستشفى ،اعمل عملٌة حالقة ،ألنه تحتاج إلى تخدٌر كامل ،أال تنظر إلى حكمة
أن الشعر لٌس به أعصاب حس ،توزع األعصاب ،شًء ال ٌحتمل ،هناك شعر فً األنف ،لكن لٌس بالفم َشعر،
فكرت فً هذا ،لو فً الفم شعر شًء ال ٌحتمل ،وحالقته صعبةٌ ،مكن أن ٌقص لسانه الحالق فً أثناء الحالقة،
قال تعالى:
سا ًنا َو َ
ش َف َت ٌْ ِن * َو َه َد ٌْ َناهُ ال هن ْج َد ٌْ ِن ﴾
﴿ أَلَ ْم َن ْج َعلْ لَ ُه َع ٌْ َن ٌْ ِن * َولِ َ
( سورة البلد اآلٌة) 11-8 :

 .4فً بقٌة أعضاء الجسد :
أٌها األخوة ،هذه المثانة ،لو ما فٌها عضالت الحتاج اإلنسان إلى إفراغها إلى ربع ساعة ،وقد ال ٌستطٌع،
أما بالعضالت ففً دقائق ،حكمة بالغة ،لو أمضٌنا سنوات فً الحدٌث عن حكمة خلق اإلنسان ال ننتهً،
قال تعالى:
﴿ أَلَ ْم َن ْج َعلْ لَ ُه َع ٌْ َن ٌْ ِن ﴾
( سورة البلد اآلٌة) 8 :

بالمٌلٌمتر مربع فً العٌن مئة ملٌون مستقبل ضوئً ،بٌنما أعلى آلة تصوٌر رقمٌة احترافٌة فً المٌلٌمتر
مربع عشرة آالف مستقبل ضوئً،
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فاهلل عز وجل قال:
سانَ مِنْ َعلَ ٍق ﴾
اس ِم َر ِّب َك الهذِي َخلَ َق َ ،خلَ َق ْاإلِ ْن َ
﴿ ا ْق َر ْأ بِ ْ
( سورة العلق اآلٌة )1-1 :

علقة ،طفل ،دماغ ،عٌنان ،أذنان ،أنف ،فم ،لسان ،مريء ،لو علقت إنسا ًنا من رجلٌه  ،ثم سقٌته الماء،
الماء ٌنتقل إلى المعدة ،عن طرٌق العضالت بالمريء ،تتقلص بشكل متزامن ،فتنقل الماء إلى المعدة ،وأنت نائم
نوم عمٌق تأتً إشارة من الفم أن اللعاب كثر ،إشارة إلى الدماغ ،الدماغ مستٌقظٌ ،تخذ قرار إغالق القصبة
الهوائٌة ،وفتح المريءٌ ،بلع رٌقه ،وهو نائم ،كم مرة؟ مئات المرات ،أما عند طبٌب األسنان ،فٌقول لك :افتح
فمك ،الرٌق ٌنزلٌ ،ضع لك شراقة ،وأنت نائم تأتً إشارة من العضالت التً تحت الجهاز العظمً أنه انضغطنا،
األوعٌة ضاقت ،ضعفت التغذٌةٌ ،أتً أمر للعضالت اإلنسان ٌتقلب على جهة ثانٌة،
هللا قال:
ات ال ِّ
ٌِن َو َذ َ
﴿ َو ُن َقلِّ ُب ُه ْم َذ َ
ال﴾
ش َم ِ
ات ا ْل ٌَم ِ
( سورة الكهف اآلٌة ) 18 :

لوال التقلب لنسلخ لحم اإلنسان،
قال تعالى:
سانَ مِنْ َعلَ ٍق ﴾
اس ِم َر ِّب َك الهذِي َخلَ َق * َخلَ َق ْاإلِ ْن َ
﴿ ا ْق َر ْأ بِ ْ
( سورة العلق اآلٌة )1-1 :

هذه القراءة قراءة اإلٌمان ،إذاً :العلم فً خدمة اإلٌمان،
قال تعالى:
﴿ا ْق َر ْأ﴾
( سورة العلق اآلٌة )1 :

ثانٌا ً :قراءة شكر وعرفان :
قال تعالى:
﴿ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاْلَ ْك َر ُم ﴾
( سورة العلق اآلٌة )3 :

كلنا جمٌعا ً لنا وجود ،لنا قٌد نفوس بالنفوس؟ معنا هوٌات ،هللا عز وجل منحك نعمة اإلٌجاد ،ثم منحك نعمة
اإلمداد ،أمداك بالطعام والشراب والدفء ،وما شاكل ذلك ،فهناك نعمة اإلٌجاد ،ونعمة اإلمداد ،ونعمة الهدى
والرشاد،
قال تعالى:
ان حٌِنٌ مِنَ الدههْ ِر لَ ْم ٌَ ُكنْ َ
ش ٌْئا ً َم ْذ ُكوراً ﴾
﴿ َهلْ أَ َتى َعلَى ْاإلِ ْن َ
س ِ
( سورة اإلنسان اآلٌة ) 1 :
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قال تعالى:
﴿ ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاْلَ ْك َر ُم ﴾
( سورة العلق اآلٌة )3 :

القراءة األولى قراءة بحث وإٌمان ،القراءة الثانٌة قراءة شكر وعرفان ،إذاً :من أجل أن تتعلم من أجل أن
تؤمن ،وأن تتعلم من أجل أن تشكر .
أنت حٌنما تؤمن ،وحٌنما تشكر ،حققت الهدف من وجودك،
لذلك قال تعالى:
ش َك ْر ُت ْم َوآَ َم ْن ُت ْم َو َكانَ ه
﴿ َما ٌَ ْف َعل ُ ه
هللا ُ َ
هللا ُ ِب َع َذ ِاب ُك ْم إِنْ َ
شاكِراً َعلٌِما ً ﴾
( سورة النساء اآلٌة) 141 :

إذا آمنتم ،وشكرتمٌ ،توقف العالج اإللهً ،تتوقف المصائبٌ ،توقف كل شًء ،ألنك إن حققت الهدف من
وجودك فال داعً لكل المصائب .
أٌها األخوة ،لكن هللا من أجل أن تعرفه منّ علٌك بنعمة البٌان،
قال تعالى:
سانَ * َعله َم ُه ا ْل َب ٌَانَ ﴾
الر ْح َمنُ * َعله َم ا ْلقُ ْرآَنَ * َخلَ َق ْاإلِ ْن َ
﴿ ه
( سورة الرحمن اآلٌة) 4-1 :

البٌان أن ُتعبر عن حاجاتك ،وعن أفكارك ،وعن مشاعرك شفهٌا ً ،هذا البٌان الشفهً ،والبٌان أن تتلقى
أفكار اآلخرٌن ومشاعرهم ،وحاجاتهم شفهٌاً ،هذا االستماع ،لكن اإللقاء واالستماع ٌحتاج إلى لقاء ،لكن أنت حٌن
تكتب مقاالً ،أو تؤلف كتاباًٌ ،أتً إنسان لم ٌلتقً بك ،لكنه قرأ كتابك فانتفع به،
قال تعالى:
﴿ َعله َم ِبا ْل َقلَ ِم ﴾
( سورة العلق اآلٌة )4 :

بالقلم تتنقل المعارف من مكان إلى مكان ،ومن عصر إلى عصر ،ومن مصر إلى مصر ،وبالترجمة تنتقل
المعارف من أمة إلى أمة ،كلمة بلٌغة جداً،
قال تعالى:
﴿ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاْلَ ْك َر ُم * الهذِي َعله َم بِا ْل َقلَ ِم ﴾
( سورة العلق اآلٌة )4-3 :

أعطاك البٌان ،كم لغة فً األرض؟ ثالثة آالف لغة ،اإلنجٌل إلى كم لغة مترجم؟ إلى ٖٓٓٔ لغة ،القرآن
الكرٌم إلى كم لغة مترجم؟ إلى ٖٓ لغة فقط ،
قال تعالى:
﴿ الهذِي َعله َم ِبا ْل َقلَ ِم ﴾
( سورة العلق اآلٌة )4:
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هذه قراءة شكر وعرفان .
ثالثا ً :قراءة وحً وإذعان :
قراءة وحً وإذعان ،من أٌن نأتً بها؟
قال تعالى:
﴿ ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاْلَ ْك َر ُم * الهذِي َعله َم بِا ْل َقلَ ِم ﴾
( سورة العلق اآلٌة )4-3:

سانَ َما لَ ْم ٌَ ْعلَ ْم ﴾
﴿ َعله َم ْاإلِ ْن َ
( سورة العلق اآلٌة ) 5 :

أنت إذا نظرت إلى الشمس تعلم أن لها خالقاً ،لكن أحكام الزكاة ،من أٌن أتتنا؟ من الوحً ،أحكام الزواج،
من أٌن أتتنا؟ من الوحً ،المحرمات من النساء ،من أٌن أتانا ذلك؟ من الوحً ،المحرمات من الطعام؟ من
الوحً ،العبادات ،أداء الصلوات ،أحكام الحج ،أحكام العمرة ،المعامالت ،القرض ،من الوحً ،فأنت ٌنبغً أن
تقرأ قراءة بحث وإٌمان ،ثم ٌنبغً أن تقرأ قراءة شكر وعرفان ،ثم ٌنبغً أن تقرأ قراءة وحً وإذعان ،فمضمون
الدعوة ،هً
قوله تعالى:
سانَ
سانَ مِنْ َعلَ ٍق * ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاْلَ ْك َرم * الهذِي َعله َم بِا ْل َقلَ ِم * َعله َم ْاإلِ ْن َ
اس ِم َر ِّب َك الهذِي َخلَ َق * َخلَ َق ْاإلِ ْن َ
﴿ ا ْق َر ْأ بِ ْ
َما لَ ْم ٌَ ْعلَ ْم ﴾
( سورة العلق اآلٌة )5-1:

أخواننا الكرام ،أي شًء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك هللا به بالوحً،
أنت عندك محل تجاري ،وبحاجة إلى مٌزان ،فاشترٌت مٌزانا من أرقى األنواع ،لكن هذا المٌزان مصمم
لمحل تجاري من خمسة غرامات إلى خمسة كٌلو ،خطر فً بالك أن تزن به سٌارتك ،وضعته باألرض ،ومشٌت
فوقه ،كسرته ،أخً لم ٌشتغل هذا المٌزان؟ أنت استخدمته بخالف تعلٌمات الصانع ،هذا المٌزان محدود من
خمسة غرامات إلى خمسة كٌلو ،سٌارتك وزنها طن وربع ،الشركة الصانعة محترمة جداً ،كتبت لها وزنها على
مكان بالسٌارة ،قالت لك ٖٔ3ٕ :كٌلو وزنها ،فأي شًء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك هللا به،
قال تعالى:
سانَ َما لَ ْم ٌَ ْعلَ ْم
ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاْلَ ْك َرم * الهذِي َعله َم ِبا ْل َقلَ ِم * َعله َم ْاإلِ ْن َ
( سورة العلق اآلٌة )5 - 3 :

رابعا ً :قراءة عدوان وطغٌان :
القراءة الرابعة :قراءة عدوان وطغٌان ،قنبلة خارقة حارقة ،لو ألقٌناها على ملجأ سماكته متر اسمنت
مسلح ،تخرق هذه المسافة ،وتحترق فً داخل الملجأ ،تقتل ألف واحد ،خارقة حارقة ،هناك قنبلة انشطارٌة ،هناك
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قنبلة ذكٌة ،هناك سالح جرثومً ،هناك سالح كٌمٌائً ،هناك صوارٌخ مدمرة ،هذا العلم علم إفناء البشرٌة ،علم
السٌطرة على الكون ،علم نهب الثروات ،هذا علم أٌضا ً ،لكن وراءه شٌاطٌن،
قال تعالى:
سانَ َما لَ ْم ٌَ ْعلَ ْم ﴾
﴿ ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاْلَ ْك َرم * الهذِي َعله َم بِا ْل َقلَ ِم * َعله َم ْاإلِ ْن َ
( سورة العلق اآلٌة )5 - 3 :

سانَ لَ ٌَ ْط َغى ﴾
﴿ َك هال إِنه ْاإلِ ْن َ
( سورة العلق اآلٌة ) 6 :

هللا عز وجل أعطانا أنموذجا ً لقوم طغاة ،نموذج متكرر ،إنهم قوم عاد،
قال تعالى:
ف َف َعل َ َر ُّب َك ِب َعا ٍد * إِ َر َم َذا ِ
ت ا ْل ِع َما ِد * الهتًِ لَ ْم ٌُ ْخلَ ْق ِم ْثل ُ َها فًِ ا ْل ِب َال ِد ﴾
﴿أَلَ ْم َت َر َك ٌْ َ
( سورة الفجر اآلٌة)8-6 :

تفوقوا فً شتى المجاالت ،جٌش قوي ،فن واسع جداً إلفساد أهل األرض ،على المطارات ،على الطرقات،
على المعامل ،على االقتصاد ،على عملة غالٌة جداً،
قال تعالى:
﴿ الهتًِ لَ ْم ٌُ ْخلَ ْق ِم ْثل ُ َها فًِ ا ْل ِب َال ِد ﴾
( سورة الفجر اآلٌة )8 :

مع التفوق فً شتى المجاالت غطرسة،
قال تعالى:
﴿ َو َقالُوا َمنْ أَ َ
ش ُّد ِم هنا قُ هو ًة﴾
( سورة فصلت اآلٌة ) 15 :

هللا عز وجل ما أهلك قوما ً إال وذكرهم أنه أهلك من أشد منهم قوة ،إال عاداً حٌنما أهلكها
قال:
هللا الهذِي َخلَ َق ُه ْم ه َُو أَ َ
ش ُّد ِم ْن ُه ْم قُ هو ًة ﴾
﴿أَ َولَ ْم ٌَ َر ْوا أَنه ه َ
( سورة فصلت اآلٌة ) 15 :

ٌعنً ما كان فوق عاد إال هللا ،أعطانا هللا مثال ،ماذا فعلت عاد؟
قال:
سا َد ﴾
﴿الهذٌِنَ َط َغ ْوا فًِ ا ْل ِب َال ِد * َفأ َ ْك َث ُروا فٌِ َها ا ْل َف َ
( سورة الفجر اآلٌة ) 11-11 :

قال تعالى:
﴿ الهذٌِنَ َط َغ ْوا فًِ ا ْلبِ َال ِد ﴾
كلها ،لٌس فً بالدهم ،دقق فً كالم هللا عز وجل،
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قال تعالى:
سا َد ﴾
﴿ الهذٌِنَ َط َغ ْوا فًِ ا ْلبِ َال ِد * َفأ َ ْك َث ُروا فٌِ َها ا ْل َف َ
س ْو َط َع َذا ٍ
صا ِد ﴾
ب * إِنه َر هب َك لَبِا ْلم ِْر َ
ص هب َعلَ ٌْ ِه ْم َر ُّب َك َ
﴿ َف َ
( سورة الفجر اآلٌة ) 14-13 :

سرعة الرٌح اآلن كم؟ ٓ ،ٔٙال تبقً وال تذر،
قال تعالى:
َ َ
ُ
َ
سوما ً َف َت َرى ا ْل َق ْو َم فٌِ َها
ام ُح ُ
س هخ َرهَا َعلَ ٌْ ِه ْم َ
ص ٍر َعاتِ ٌَ ٍة * َ
ص ْر َ
ٌح َ
س ْب َع لَ ٌَ ٍ
ال َو َث َمانِ ٌَة أ هٌ ٍ
﴿ َوأ هما َعا ٌد َفأهْ لِ ُكوا ِب ِر ٍ
او ٌَ ٍة ﴾
َ
ص ْر َعى َكأ َ هن ُه ْم أَ ْع َجا ُز َن ْخ ٍل َخ ِ
( سورة الحاقة اآلٌة ) 1-6 :

ماذا فعلوا؟
قال تعالى:
َ
صان َِع لَ َعله ُك ْم َت ْخلُدُونَ ﴾
ٌع آَ ٌَ ًة َت ْع َب ُثونَ * َو َت هت ِخ ُذونَ َم َ
﴿أ َت ْب ُنونَ ِب ُكل ِّ ِر ٍ
( سورة الشعراء اآلٌة)111-118 :

تفوق عمرانً ٌفوق حد الخٌال ،وتفوق صناعً ٌفوق حد الخٌال،
قال تعالى:
ش ُت ْم َب َط ْ
﴿ َوإِ َذا َب َط ْ
ارٌنَ ﴾
ش ُت ْم َج هب ِ
( سورة الشعراء اآلٌة) 131 :

تفوق عسكري ٌفوق حد الخٌال ،تفوق علمً ٌفوق الخٌال،
قال تعالى:
﴿ َو َكا ُنوا ُم ْس َت ْبصِ ِرٌنَ ﴾
( سورة العنكبوت اآلٌة) 38 :

من تفوق عمرانً ،إلى تفوق صناعً ،إلى تفوق عسكري ،إلى تفوق علمً ،إلى غطرسة ،إلى إفساد
وطغٌان ،إلى تفوق فً شتى المٌادٌن .
هناك إشارة دقٌقة جداً،
قال تعالى:
﴿ َوأَ هن ُه أَهْ لَ َك َعاداً ْاْلُولَى ﴾
( سورة النجم اآلٌة) 51 :

معنى ذلك هناك عاد ثانٌة ،ترونها وتسمعون أخبارها كل ٌوم ،وهً أتت من أجل الحرٌة والدٌمقراطٌة
طبعا ً ،فلذلك قوم عاد فً القرآن ٌمثلون األمم الطاغٌة متفوقون فً العلم كثٌراً ،ما نوع علمهم هذا؟ من النوع
الرابع ،هذا العلم الذي ٌعد جرٌمة فً حق اإلنسان .
أٌها األخوة الكرام ،هذا مضمون سورة اقرأ التً نزلت أول ما نزلت من وحً السماء،
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قال تعالى:
سانَ
سانَ مِنْ َعلَ ٍق * ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاْلَ ْك َرم * الهذِي َعله َم بِا ْل َقلَ ِم * َعله َم ْاإلِ ْن َ
اس ِم َر ِّب َك الهذِي َخلَ َق * َخلَ َق ْاإلِ ْن َ
﴿ ا ْق َر ْأ بِ ْ
َما لَ ْم ٌَ ْعلَ ْم ﴾
( سورة العلق اآلٌة )5-1 :

لكن اإلنسان حٌنما ٌغفل عن هللا عز وجل،
ٌقول هللا عز وجل:
ان لَ ٌَ ْط َغى ﴾
﴿ َك اال إِنا ْاإلِ ْن َس َ
( سورة العلق اآلٌة )6 :

﴿أَنْ َرآَهُ اسْ َت ْغ َنى ﴾
( سورة العلق اآلٌة )1 :

اإلنسان فً قبضة هللا ،فً أٌة لحظة هو فً قبضة هللا،
قال تعالى:
اس َت ْغ َنى ﴾
سانَ لَ ٌَ ْط َغى * أَنْ َرآهُ ْ
﴿ َك هال إِنه ْاإلِ ْن َ
( سورة العلق اآلٌة )1 - 6 :

إذا استغنى عن طاعة هللا ٌطغى،
فلذلك قال تعالى:
س ْع ٌَ ُك ْم لَ َ
﴿ َوالله ٌْ ِل إِ َذا ٌَ ْغ َ
ش هتى * َفأ َ هما َمنْ أَ ْع َطى َوا هت َقى
ار إِ َذا َت َجلهى * َو َما َخلَ َق ال هذ َك َر َو ْاْل ُ ْن َثى * إِنه َ
شى * َوال هن َه ِ
س ُرهُ لِ ْل ٌُ ْس َرى * َوأَ هما َمنْ َب ِ
س ُرهُ لِ ْل ُع ْس َرى * َو َما
س ُن ٌَ ِّ
اس َت ْغ َنى * َو َك هذ َب ِبا ْل ُح ْس َنى * َف َ
خل َ َو ْ
س ُن ٌَ ِّ
ص هد َق ِبا ْل ُح ْس َنى * َف َ
* َو َ
ٌُ ْغنًِ َع ْن ُه َمال ُ ُه إِ َذا َت َردهى * إِنه َعلَ ٌْ َنا لَ ْل ُهدَى ﴾
( سورة اللٌل اآلٌة )11-1 :

أصناف البشر :
 .1صنف صدق بالحسنى وعمل لها :
أخواننا الكرام ،صدقوا أن البشر اآلن على اختالف مللهم ،ونحلهم ،وألوانهم ،وأعراقهم ،وأجناسهم،
ومذاهبهم ،وطوائفهم ،ودٌاناتهم ،ال ٌزٌدون عن نموذجٌن ،أول نموذج ،هو
قوله تعالى:
ص هد َق ِبا ْل ُح ْس َنى ﴾
﴿ أَ ْع َطى َوا هت َقى * َو َ
( سورة اللٌل اآلٌة )6-5 :
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ٌصدق أنه مخلوق للجنة ،فبناء على هذا التصدٌق اتقى أن ٌعصً هللا ،وبناء على هذا التصدٌق بنى حٌاته
على العطاءٌ ،عطً كل شًءٌ ،عطً وقته ،وماله ،وجهده ،وخبرته ،ووقته من أجل هللا ،وبناء على هذا التصدٌق
بنى حٌاته على العطاء الرد اإللهً،
قال تعالى:
س ُرهُ لِ ْل ٌُ ْس َرى ﴾
س ُن ٌَ ِّ
﴿ َف َ
( سورة اللٌل اآلٌة )1:

هللا ٌختار له شكل معٌن ،قدرات معٌنة  ،جنس معٌن ،أب معٌن ،أم معٌنة ،حرفة معٌنة ،دخل معٌن،
إمكانات معٌنة ،كً تكون له عون على بلوغ الجنة .
 .1صنف كذب بالحسنى ولم ٌعمل لها :
النموذج الثانً ،هو
قوله تعالى:
اس َت ْغ َنى * َو َك هذ َب ِبا ْل ُح ْس َنى ﴾
﴿ َوأَ هما َمنْ َب ِخل َ َو ْ
( سورة اللٌل اآلٌة)1-8 :

هذا النموذج الثانً كذب بالحسنى ،وصدق الدنٌا ،الدنٌا هً كل شًء  ،هً محط الرحال ،ونهاٌة اآلمال،
بناء على هذا التكذٌب باآلخرة والتصدٌق بالدنٌا استغنى عن طاعة هللا ،وبناء على هذا التكذٌب باآلخرة
والتصدٌق بالدنٌا بنى حٌاته على األخذ .
إذاًٌ :بنً مجده على أنقاض اآلخرٌن ،وٌبنً قوته على ضعفهم ،وٌبنً أمنه على خوفهم ،وٌبنً غناه على
فقرهم ،ثم ٌبنً حٌاته على موتهم ،هذا اإلنسان ٌسٌر لخالف ما خلق لهٌ ،سٌر إلى الشقاء فً الدنٌا ،والهالك فً
اآلخرة .
الخاتمة
أٌها األخوة،
قال تعالى:
سانَ
سانَ مِنْ َعلَ ٍق * ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َك ْاْلَ ْك َر ُم * الهذِي َعله َم ِبا ْل َقلَ ِم * َعله َم ْاإلِ ْن َ
اس ِم َر ِّب َك الهذِي َخلَ َق * َخلَ َق ْاإلِ ْن َ
﴿ ا ْق َر ْأ ِب ْ
اس َت ْغ َنى ﴾
سانَ لَ ٌَ ْط َغى * أَنْ َرآهُ ْ
َما لَ ْم ٌَ ْعلَ ْم * َك هال إِنه ْاإلِ ْن َ
( سورة العلق اآلٌة)1-1 :

هذه السورة أول سورة نزلت من وحً السماء ،وفٌها إشارات إلى مضامٌن الدعوة اإلسالمٌة.
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