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 ، خسارة الكافر ومكسب المؤمن21-7تفسير اآليات  -ورة األنعام س - 30: الدرس

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

 .، والصالة والسالم على سيدنا دمحم الصادق الوعد األمين الحمد هلل رب العالمين 

 .، مع الدرس الثالث من دروس سورة األنعام المؤمنون اإلخوةأيها  

 :أراد أن يؤمن فال يحتاج إلى معجزة ومن أراد أال يؤمن فال تنفعه المعجزة من 

  :، وهي قوله تعالى مع اآلية السابعةو 

ْلنَا َعلَْيَك ِكتَاباً فِي قِْرَطاٍس فَلََمُسوهُ بِأَْيِديِهْم لَقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا إِْن َهَذا إاِلَّ ِسحْ   (7)ٌر ُمبِينٌ َولَْو نَزَّ

 نعاماألسورة 

الذي أُنزل على قلب سيد المرسلين، والذي فيه المنهاج القويم، لو أنهم درسوا هذا الكتاب القرآن الكريم 

 .ما فيه، ونظروا في توجيهاته، وفي أخباره، وفي تفاصيله آلمنوا، لكنهم كذبوا

 :لقالوا ، فلما وصل إلى األرض لمسوه بأيديهمأم أعينهم كتاباً ينزل من السماءاآلن لو رأوا ب 

، والذي ال أبسط شيء يراه يكفيه لإليمان ،ؤمنمعنى ذلك أن الذي يريد أن ي ﴾ْن َهذَا إاِلَّ ِسْحٌر ُمبِينٌ إِ ﴿

، لو ة قضية قرار داخلي يتخذه اإلنسان، القضيلو المعجزات ال يؤمنلو رأى المعجزات ت   ،يريد أن يؤمن

األقدام تدل على المسير، والماء يدل على الغدير، ر، والبعرة تدل على البعي ،أن اإلنسان أراد الحقيقة

 !!؟فجاج أال تدالن على الحكيم الخبير  ، وأرض ذاتأفسماء ذات أبراج

، لنواميسه هو معجزة ، بوضعه القائم من دون خرقأن هذا الكون بوضعه الراهن ،اإلخوةالقضية أيها  

ي تراه بعينك معجزة، الطعام الذي تأكله ، ابنك الذ، الدماغ معجزةعينك معجزة، حواسك الخمس معجزة

خرق  ، من دونهذا الكون من دون تغيير لنواميسه، وال لقوانينه، لو أنك نظرت إلى ما في معجزة

لن يؤمن بخرق  ،، فهذا اإلعجاز الالمتناهي إن تعامى اإلنسان عنههو بحد ذاته معجزة ،لقوانينه

  .لنواميسه، وال بخرق لقواعده

أراد أال يؤمن ال تنفعه  ، والذيأراد أن يؤمن ال يحتاج إلى معجزة، هذا الذي ةاإلخوفلذلك أيها 

  .المعجزة

 :الطريق إلى هللا ليس في المعجزات ولكن في اتخاذ قرار إيماني مسبق 
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ْلنَا َعلَْيَك ِكتَاباً فِي قِْرَطاٍس فَلََمُسوهُ بِأَْيِديِهْم لَقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا إِنْ  ينبغي  :إذاً  ﴾َهذَا إِالَّ ِسْحٌر ُمبِينٌ  ﴿َولَْو نَزَّ

كل شيء ر ، فإن اتخذت هذا القراراً داخلياً في البحث عن الحقيقة، ينبغي أن تتخذ قراأن تطلب الحقيقة

، حد ذاته معجزة، الكون بفي الكون يدل على هللا، من دون خرق للنواميس، من دون تعطيل للقوانين

وغدة صبغية، هذا  ،، وغدة دهنيةوعضلة ،، وعصبوشريان ،رة وريد، لكل شعثالثمئة ألف شعرةيعني 

شبكة يوجد مئة مليون مستقبل ضوئي، في العين في الميليمتر المربع من ال: الشعر، هذا خلق هللا، قلت

ف وظيفتها بعد، ماذا عر  مليار خلية استنادية سمراء لم تُ  041، الدماغ فيه مليون عصارة 53في المعدة 

 .اً ين وبويضة في تسعة أشهر صار إنساناً سوي  و  سان من حُ اإلن! ؟أقول

سر آيات ، و هذا يفولكن في اتخاذ قرار إيماني مسبق ،الطريق إلى هللا ليس في المعجزات،  اإلخوةأيها  

 .كثيرة تأتي على نمط واحد

ن ر    َٔاي ة ٍۢ م   ئْتُُكم بـ  يل  أ ن  ى ق ْد ج  ء  ٓ ُسواًل إ ل ٰى ب ن ٓى إ ْسر ٰ ر  ْيـَٔة  ٱلط ْير  ف أ نفُُخ ف يه  و  ين  ك ه  ن  ٱلط   ب  ُكْم ۖ أ ن  ٓى أ ْخلُُق ل ُكم م  

ه   ُئ ٱأْل ْكم  أُْبر  ا ب إ ْذن  ٱَّلل   ۖ و  ُرون   ف ي ُكوُن ط ْيًرٍۢ ا ت د خ  م  ا ت أُْكلُون  و  أُن ب  ئُُكم ب م  ْوت ٰى ب إ ْذن  ٱَّلل   ۖ و  أُْحى  ٱْلم  ص  و  ٱأْل ْبر  و 

ِلكَ ى بُيُوت ُكْم ۚ ف  
َٰ
ْؤِمنِينَ  يًََ آَلَ  إِنَّ فِى َذ  (44)لَُّكْم إِن ُكنتُم مُّ

 سورة آل عمران 

 :، أكثر من آية على هذا النمطإن أردتم أن تؤمنوا فهذا آية لكم عنيي 

، ن يدلك على هللاكل شيء في الكو ،نأنت حينما تريد أن تؤم ﴾ُكْم إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ إِنَّ فِي َذِلَك آَليًََ لَ ﴿

هذا الكائن البقرة بهذا اإلنسان؟ غذاء كامل لإلنسان، ما عالقة هذا الطعام  كأس الحليب، ما عالقة

ً بأجسامنا؟ توافق تام مع أجسامنا عظيماً هو الذي خلق هذا اإلنسان، وخلق له  ، معنى ذلك أن هناك إلها

 .خلق له هذه البهائم كي يأكل منها، وهذه النباتات

الكواكب  اآلنن المجموعة الشمسية صالحة للحياة؟ معنى أن تكون الكرة األرضية وحدها من بيما  

كم في  0111رياح فيها إلى ، بعض هذه الكواكب تصل سرعة الارة التي هي المجموعة الشمسيةي  الس  

ا ، نحن برياح سرعتهأن يبقى شيء على سطح هذا الكوكب كم في الساعة أي ال يمكن 0111، الساعة

، برياح لومتر يحصل انهدام واقتالع أشجار، برياح سرعتها مئة كين بأكملها تطيرستمئة كيلومتر مد

اح فيها ألف ا كيلومتر ، بعض الكواكب السيارة سرعة الريكيلومتر ال يبقى شيء في المدينة سرعتها ستمئة

، في بعض ز سامغا ،، ثاني أكسيد الكربونض الكواكب الهواء كله حول الكوكب، بعفي الساعة

، لو درجة تحت الصفر 052واكب الحرارة ، بعض الكدرجة فوق الصفر 431واكب الحرارة الك

احداً  معنى أن تكون ، ما  يمكن لواحد أن تصلح فيه الحياةال ،استعرضت الكواكب السيارة واحداً و 

هارها مناسبة تماماً ، بناألرض وحدها بحجمها، بنسبة يابستها إلى بحرها، بهوائها، بحرارتها، بليلها

ً  ؟لإلنسان  .معنى ذلك أن هناك خالقاً عظيما
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ن هناك يد إلهية لنما هذا الجنين، ، لو لم تكالخلية في رحم األم تنمو وتنقسم، وتنمو وتنقسم اآلن هذه 

 ً ً عظمي ا ً عصبي اً، أو نسيجا ً متجانساً، أو نسيجا ً لحميا  ل، ما معنى أن يكون في هذا الطفوأصبح نسيجا

عظام، وأوعية، وشرايين، وقلب، وجهاز هضم، ومريء، ومعدة، وأمعاء، وكبد، وبنكرياس، ودماغ، 

  !، يد من صنعت هذا ؟وأعصاب، وأطراف، وأصابع

 :لوال أن النبي والرسول بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر 

ً فِي  :اإلخوةأيها   ْلنَا َعلَْيَك ِكتَابا َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر  قِْرَطاٍس فَلََمُسوهُ بِأَْيِديِهْم لَقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا إِنْ ﴿َولَْو نَزَّ

 :اقتراح آخر من هؤالء المكذبين ﴾ُمبِينٌ 

 (8)وَن َوقَالُوا لَْواَل أُْنِزَل َعلَْيِه َملٌَك َولَْو أَْنَزْلنَا َملَكاً لَقُِضَي اأْلَْمُر ثُمَّ اَل يُْنَظرُ  

 األنعامسورة 

ً  لو أن النبي  اذا يُقال له؟ أنت مل ك ال تعرف، ، وأمرنا أن نغض أبصارنا معليه الصالة والسالم كان مل كا

، ولوال أن ودع فيك حتى تنهانا عن هذا، يجب أن يكون الرسول بشراً هذه شهوة أودعها هللا فينا، لم تُ 

وال أنه بشر تجري عليه كل كان سيد البشر، لا م  النبي والرسول بشر تجري عليه كل خصائص البشر ل  

ً مل كاً، المل ك ال يعيش واقع م  ، ثم انتصر على بشريته ل  خصائص البشر ا كان سيد البشر، يريدون نبيا

وال عقبات  ال يعيش صوارف اإلنسان، اإلنسان، ال يعيش ضغوط اإلنسان، اإلنسان، ال يعيش شهوة

ً  ،لشهواتوا ،والضغوط ،والعقباتارف، الصو ، كل هذهاإلنسان ، إذاً كيف يكون المل ك ال يعرفها إطالقا

ً كيف يرونه؟ كيف يستمعون إليه؟ ال بد أن يكون له شكل كشكلهم،  ؟رسوالً لنا لكن لو أنه كان ملكا

 .، وجسم كأجسامهم وحركة كحركتهم

 : األنبياء لهم مهمتان مهمَ التبليغ القولي ومهمَ األسوة العمليَ

  :قال تعالى  

 (9)نَا َعلَْيِهْم َما يَْلبُِسونَ َولَْو َجعَْلنَاهُ َملَكاً لََجعَْلنَاهُ َرُجالً َولَلَبَسْ  

 األنعامسورة 

  .عندئذ  تتعطل مهمته الثانية ،مستحيل أن يكون النبي عليه الصالة والسالم من جنس آخر

مهمَ األسوة ، بل إنني أرى أن سوة العمليَ، ومهمَ األُ مهمَ التبليغ القولي :األنبياء لهم مهمتان

كرة قوية ، وذاوتي فصاحة في اللسانإنسان إذا أُ  ، فأي  مهمَ التبليغ القوليألف مرة من  أبلغ العمليَ

ً ينطق بما ينبغي أن يقول ً رائعا هناك ، لكن الذي خص  هللا به األنبياء أنهم في سلوكهم ، ويقول كالما

، فلو أن هذا النبي سافة أبداً بين أقوالهم وأفعالهم، ليس هناك مة إال فعلوهاانضباط مذهل، ما تكلموا كلم
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ً كان في األصل مل كاً، ثم ألبسه هللا شكل اإلنسان، وكان بينهم  ولكن ال  ،، فهو قد يؤدي مهمة التبليغمتحد ثا

 :، هللا عز وجل يقول يؤدي مهمة األسوة

ِ أُ   َ َواْليَْوَم اآْلَِخرَ لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاَّ َ َكثِيراً  ْسَوةٌ َحَسنٌََ ِلَمْن َكاَن يَْرُجو َّللاَّ  (12)َوَذَكَر َّللاَّ

 سورة األحزاب  

ً بالحقال بد من أن ي :إذاً ف  ً للحقطب  ، مُ كون هذا الذي يبلغك ناطقا  اختصاصب ، ربما تقنع من طبيبقا

، تقيم، قد ال يصلي، قد يشرب الخمركون غير مس، قد يتنتفع بعلمه وال يعنيك سلوكه ،بأعلى مستوى

باً يعنيك من الطبيب اختصاصه فقط، فتنتفع ، فتأتي طبين أنت بحاجة إلى علمه فقطلكنك في هذا الموط  

، إال أنك ال ل، بمترجم، تنتفع بآالف األشخاص، وال يعنيك ما يفعلونبطبيب، بمهندس، بخبير، بمحل  

ً عوة تسقط الدوإال   ،قاً لما يقولطب   إذا كان مُ يمكن أن تنتفع من رجل دين  إال  : ، وهذا الذي يقولونه أحيانا

م إذا تكلموا شيئاً ، ال يمكن أن تحترمههذا كالم غير صحيح وال تلتفت إلى أفعالهم، أقوالهم نم خذ

 ً ً ، ال يمكن أن تُ وفعلوا شيئا  .وأفعالهم في واد آخر ،إذا رأيت كالمهم في واد صاغية لقي لهم أذنا

، عالى جعل األنبياء والرسل مالئكة، ثم أعطاهم صورة اإلنسان، وبيان اإلنسانأن هللا سبحانه وتلو  :إذاً  

  .ف ق دوا القدوة  يء في النبي والرسول هو أنه قدوة،، ولكن أعظم شغوا األقوامبوس اإلنسان، بل  وألبسهم ل  

 :ك اإلنسان المنكر إذا طلب معجزة وتحققت ولم يؤمن يستحق الهال

والرسول من جنسكم، ومن  ،أن يكون النبيمن  ال بد: الكرام، هللا عز وجل يقول اإلخوةأيها فيا  

  .طبيعتكم، ومن بني البشر، وهو بشر كالبشر، خصائص البشرية موجودة فيه

، لوال أنه بشر تجري عليه كل ا كان سيد البشرم  ل   ،لوال أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر :إذاً 

 .ا كان سيد البشرلم   ،ثم انتصر على بشريته ،خصائص البشر

  :، لذلكولم يؤمن يستحق الهالك ،ر إذا طلب معجزة وتحققتنك  النقطة الدقيقة أن اإلنسان المُ  

سط ، إنسان ب  ء مُ أحياناً هذا شي ﴾ْمُر ثُمَّ اَل يُْنَظُرونَ ﴿َوقَالُوا لَْواَل أُْنِزَل َعلَْيِه َملٌَك َولَْو أَْنَزْلنَا َملَكاً لَقُِضَي اأْلَ 

 ً ، ، هللا عز وجل يحقق له هذا الشيء، هكذا بسذاجةكلذا فأنا تائب ، يا رب إن فعلت كيطلب من هللا شيئا

، فاهلل عز ى هللا شيئاً، وربط إيمانه باهلل، أو استقامته، أو توبته بهذا الشيءأنا أقول لكل إنسان تمنى عل

، قياساً نجز وعده بعدها، فأمامه مصيبة كبيرةتب بعدها، ولم يُ ق له هذا الشيء، ولم يماً منه حقوجل تكر  

 .نن هللا عز وجلبيرة التي هي من سُ نة الكعلى هذه الس  

وتحققت هذه المعجزة ولم  ،وا إيمانهم على هذه المعجزةقوام الذين كفروا لو طلبوا معجزة، وبن األ 

ً ﴿ :استحقوا الهالك العاجل ،يؤمنوا  .﴾اأْلَْمُر ثُمَّ اَل يُْنَظُرونَ لَقُِضَي  َولَْو أَْنَزْلنَا َملَكا
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 :من سنن هللا عز وجل أن هناك معركَ قائمَ أزليَ أبديَ بين الحق والباطل 

ا ك انُوا َولَقَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن قَْبِلَك   ْنُهْم م  ُروا م  ين  س خ  اق  ب ال ذ  ئُون  ف ح   (01)ب ه  ي ْست ْهز 

 سورة األنعام

أن يكون ، هللا عز وجل شاءت حكمته أبدية من آدم إلى يوم القيامة، الحق والباطل معركة أزليةمعركة  

ون وطواغيت، اني  وفريق يدعو إلى الشيطان، رب   ،، ففريق يدعو إلى هللافي األرض مؤمن وغير مؤمن

م يعبدونه وأناس إله عظي ،، أناس شهوتهم يعبدونها من دون هللاونون ودنيوي  وي  خر  ، أُ مؤمنون وكافرون

مة أزلية أبدية بين الحق والباطل، ، هذا النظام أن هناك معركة قائوحده، فهناك فريقان في كل مجتمع

 .هذه من سنن هللا عز وجل

ْنِس َواْلِجّنِ يُوِحي بَْعُضُهْم إِلَى بَْعٍض ُزْخُرَف اْلقَوْ   ُغُروراً َولَْو ِل َوَكَذِلَك َجعَْلنَا ِلُكّلِ نَبِّيٍ َعُدّواً َشيَاِطيَن اإْلِ

َوِلتَْصغَى إِلَْيِه أَْفئَِدةُ الَِّذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِاآْلَِخَرِة َوِليَْرَضْوهُ  (221)هُ فَذَْرُهْم َوَما يَْفتَُرونَ َشاَء َربَُّك َما فَعَلُو

 (220)وا َما ُهْم ُمْقتَِرفُونَ َوِليَْقتَِرفُ 

 رة األنعام سو 

 :بحريَ االختيار هللا سبحانه وتعالى ميز اإلنسان 

 أن يكون في األرض كفار لعلكم فهمتم أنه شاءت حكمة هللا: للتوضيح ﴾تُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن قَْبِلكَ َولَقَِد اسْ ﴿

ز هذا مي   إن هللا سبحانه وتعالى: أبداً أن هللا خلق الكافر كافراً، لكنني أريد أن أقول، ال أقصد ومؤمنون

  .اإلنسان بحرية االختيار

ا َكفُوراً إِنَّا َهَدْينَاهُ السَّبِيَل إِ   ا َشاِكراً َوإِمَّ  (0)مَّ

 سورة اإلنسان  

يعًا ۚ إ ن  ٱَّلل   ع ل ٰى ُكل   ش ْىء ٍۢ  ۖ َوِلُكّلٍٍّۢ ِوْجَهٌَ ُهَو ُمَولِّيَها م  ُ ج  ا ت ُكونُواْ ي أْت  ب ُكُم ٱَّلل  ت  ۚ أ ْين  م  ْير ٰ  ف سْست ب قُواْ ٱْلخ 

ير    (042)ق د 

 سورة البقرة 

 

ب  ُكْم ۖ  ن ر  ق  م  قُل  ٱْلح  ا ۚ  ۚفََمن َشآَء فَْليُْؤِمن َوَمن َشآَء فَْليَْكفُرْ و  قُه  اد  ْم ُسر  اط  ب ه  ين  ن اًرا أ ح  ل م 
 إ ن آ أ ْعت ْدن ا ل لظ ٰ

ى ٱْلُوُجوه   آء ٍۢ ك سْلُمْهل  ي ْشو  يثُواْ يُغ اثُواْ ب م  إ ن ي ْست غ  ْت ُمْرت ف قًاب ئْس  ٱلش  ۚۚ  و  س آء  اُب و   (04)ر 

 سورة الكهف 
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ؤمن يدعو إلى ، والذي لم يفالذي آمن يدعو إلى الهدى ،لم يؤمنآمن، وبعضهم وإن الناس بعضهم  

عطي حرية في ، وقد أُ عت فيه الشهواتود  ء طبيعي مادام اإلنسان في اختيار، وقد أُ ، إذاً شيالضالل

  .ية األبدية بين الحق والباطلألزلأن تنشأ هذه المعركة ا ،اختياره

 :تكذيب اإلنسان للحق وسخريته منه تكون سبب هالكه أحياناً 

، الدين الذي أنبياء هللا هلالج لج معهم منهج، المنهج فيه ممنوعات ، والسبب أناالستهزاء بالرسل شيء قديمف 

، أما ز محدودأن يمارسها في حي  ، فأي  شهوة أودعها فيه مسموح له د اإلنسان في شهواتهقي  من عند هللا يُ 

ً  ،س من دون قيد أو شرطمار  أن تُ  ما عنده  ، يعنيفالن إباحي: هذه إباحية، اآلن يقول لك ،هذا ليس دينا

ً ، ممكن أن يمارس شهوته من دون قيد أو شيء حرام ، وال في عالقته ، ال في كسب األموالشرط إطالقا

د المؤمن في ممارسة ، والمنهج اإللهي يقي  ت واسعة جداً ، وال في أي شيء آخر، فلذلك الشهوابالنساء

 .نظيفة لكل شهوة أودعها هللا فيك ، فهناك قناةشهواته

أنا نبي، : يفعل ما يشاء، ثم يأتي إنسان يقول له ،لذلك اإلنسان حينما يكون حراً في ممارسة الشهوةف 

إنه : هيأتي إنسان ويقول ل ،قيد وال شرط ؟ هذا الذي أل ف أن يتحرك بالوهذه حرام ال تفعلها، ماذا يفعل

  .محر  م، وأكل الخنزير مُ حر  ، والربا مُ محر  ، والزنا مُ رسول هللا

ب   ۚ َويَقُوُل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ لَْسَت ُمْرَسالً  ت ٰ ْلُم ٱْلك  ند هُ  ع  ْن ع  م  ب ْين ُكْم و  ا ب ْين ى و  يًدٍۢ  (45) قُْل ك ف ٰى ب سَّلل   ش ه 

 سورة الرعد

التكذيب فلى دعوة األنبياء والرسل التكذيب، عاإلباحيين د  الفعل الطبيعي من هؤالء الكفار المتفلتين ر 

  :تلوا ر قُ ثُ ، أنبياء كُ داء، التكذيب معه قتل، التكذيب معه ع  معه استهزاء

أحاط،  يعني :حاق ﴾يَْستَْهِزئُونَ  انُوا بِهِ َولَقَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن قَْبِلَك فََحاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمْنُهْم َما كَ ﴿

ذيبه للحق ، واإلنسان أحياناً تكسخريتهم كانت سبب هالكهم، سخريتهم أحاطت بهم، وأهلكتهم، ودمرتهم

 .وسخريته منه سبب هالكه

 :من يحارب الحق فهو الخاسر ال محالَ 

  :ا قال هللا عز وجللم   

ِ فَقَْد َصغَْت قُلُو  َ ُهَو َمْواَلهُ َوِجْبِريُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمنِيَن إِْن تَتُوبَا إِلَى َّللاَّ بُُكَما َوإِْن تََظاَهَرا َعلَْيِه فَِإنَّ َّللاَّ

 (4)َكَُ بَْعَد َذِلَك َظِهيرٌ َواْلَماَلئِ 

 سورة التحريم  
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َ هُ ﴿ أي على رسول هللا ﴾﴿َوإِْن تََظاَهَرا َعلَْيهِ  :هماامرأتان يقول هللا في حق    َو َمْواَلهُ َوِجْبِريُل فَِإنَّ َّللاَّ

؟ أي يجب أن تعلم أيها اإلنسان أنك إذا ما معنى هذه اآلية ﴾اَلئَِكَُ بَْعَد َذِلَك َظِهيرٌ َوَصاِلُح اْلُمْؤِمنِيَن َواْلمَ 

ؤ أن أو في بالد في العالم الثالث ال تجر ،، أنت في النظام المدنيو الطرف اآلخرن هبت الحق م  كذ  

أن توقع األذى به ، أنت حينما تمتنع ة رسمية، لماذا ؟ ألن الدولة كلها وراءهصفله تعتدي على إنسان 

 .، تعلم أن هناك قوة عظمى ال تستطيع أن تقابلها تعلم ما المصير

أن هللا  ، ال يعلمنبياء هللا، من رسل هللا، من دين هللا، من شعائر هللا عز وجللذلك هذا الذي يسخر من أف 

، ثم يقول هللا عز هلكه بسبب هذه السخرية، والسيما إذا كانت عالنية، وقد يُ رهدم  سبحانه وتعالى قد يُ 

  :وجل

بِينَ قُْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِض ثُمَّ اْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبََُ اْلمُ    (22)َكذِّ

 سورة األنعام

ألنبياء ما مصيرهم؟ كذبوا الرسل وا، هؤالء الذين قال يعيد نفسه، والتاريخ مدرسةاآلن التاريخ كما يُ  

، أين هم اآلن؟ ، أبو لهبأبو جهل :الذين كذبوه ،، لما بعث هللا النبي ملسو هيلع هللا ىلص للناس رسوالً التاريخ القريب

  .دوه، ونصروه أين هم؟ في أعلى عليين، وأي  لتاريخ، والذين وقفوا معههم في مزبلة ا: بعضهم يقول

، كما هو الوضع اآلن ،جولة على الحق، قد يكون لك سر ال محالةا حاربت الحق فأنت خادائماً إذيعني 

، قد تنتصر من أسلحة فتاكة ، وبما تملكتحارب المسلمين في كل بقاع األرضدول عظمى هناك اآلن 

 :؟ للمتقينفي معارك محدودة، لكن في النهاية العاقبة لمن

بِيَن﴾قُْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِض ثُمَّ اْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِ ﴿ ، أي أن هللا تفيد الترتيب على التراخي :ثم بََُ اْلُمَكذِّ

، وهناك وسكناتك محسوبة عليك، وهناك عقاب ،وحركاتك ،، وكل أفعالكهملال يُ لكن مهل وعز وجل يُ 

  .مبينهالك هناك ، وأليم باعق

ذين حاربوه عبر ، والود الشامخ؟ اإلسالم بقي كالط  حارب المسلمين قوم انظر إلى التاريخ، كم :إذاً 

  !!، أين هي اآلن ؟يخ اإلسالمي هم في مزابل التاريخ، كم حركة أرادت أن تكيد لإلسالمالتار

 :هللا عز وجل لخص لنا كل الحقائق بالقرآن الكريم 

ف ، واإلنسان إذا أراد أن يعره أيضاً طريق للمعرفة، التاريخ يعطي حقائق ناصعة، هذاإلخوةأيها فيا  

 .زها بما يجري في التاريخ ، وليعز  ذها من كتاب هللافليأخ ،الحقيقة

، وتابع ما شيء آخر، لو أن إنساناً عنده وقت فارغ، وعنده تحليل عميق، وعنده دراسة اجتماعية دقيقة 

والرحمة، هللا عز وجل موجود،  ،والعدل ،ى درجة من الحكمة، يجد أفعال هللا في أعلحوله فيمن يجري

، لكن تقن له معاملةخائن له معاملة، الصادق له معاملة، الكاذب له معاملة، المُ تجد المخلص له معاملة، ال
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 ،لعون على آالف القصص من آخر فصلط  أن معظم الناس مُ  ،اإلخوة، والذي يحصل أيها نحن في غفلة

لعظمة هللا  ،هلل ساجداً  ر  قد تخ   ،لعت على قصة من أول فصل إلى آخر فصل، لكن لو أنك اط  هذا ال يكفي

هينه، إنسان جمع ماالً نى مجده على التطاول على اآلخرين، يأتي من يُ ، إنسان بعدله، إنسان تطاولول

ً جداً، ولكن هذا عت ما يجري حولك لرأيت من، فلو أنك تتب  ردم  د ويُ بد  ، هذا المال يُ من حرام ً دقيقا هجا

  :اآلية  ، لكن هذهص لك هذه الحقائق بالقرآن الكريم، هللا عز وجل لخطريق طويل وشاقال

بِينَ َكْيَف ﴿ يعني على التراخي ﴾﴿ثُمَّ  ﴾ا فِي اأْلَْرِض ثُمَّ اْنُظُرواقُْل ِسيُرو﴿ الذين كذبوا  ﴾َكاَن َعاقِبََُ اْلُمَكذِّ

  .الحق

 :ملكيَ اإلنسان محدودة 

  :هللا عز وجل بعدها يقول 

  ِ ْيب  ف يه  ك ت ب  قُْل ِلَمْن َما فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِض قُْل ّلِِلَّ ة  ال  ر  ي ام  ع ن ُكْم إ ل ى ي ْوم  اْلق  ة  ل ي ْجم  ْحم  ه  الر  ع ل ى ن ْفس 

نُون   ُروا أ ْنفُس ُهْم ف ُهْم ال  يُْؤم  س  ين  خ   (00) ال ذ 

 سورة األنعام

ً خ   يعنيستوى، ؟ ملكية هللا له من أعلى مهذا الكون كله لمن؟ من مالكهيعني   ً تصر   ،لقا   .مصيراً  ،فا

رنسان قد يملك بيتاً وال ينتفع به، الحظ اإل على القانون القديم فرضاً، يملكه لكن ال ينتفع به،  يعني ُمؤج 

مصيره ليس إليه، يصدر قانون استمالك، هذا  ، ولكنوقد ينتفع ببيت وال يملكه، وقد يملك بيتاً وينتفع به

دام القلب ينبض فهذه  ، مانقولة وغير منقولةم ، إنسان يملك أمواالً مثل للتقريب، ملكية اإلنسان محدودة

ً في ثا ،ف القلب، وق  األموال له ، فاإلنسان مهما كان نية تحولت كل هذه األموال لورثته، ال يملك شيئا

 .ةملكيته محدودقوياً 

 ،، إنسان يكون في بيت فخم جداً وإما أن يزول عنها، أبداً  ،اآلن مهما كان في نعمة فإما أن تزول عنه 

، هذه النعمة حتى يؤدي ما عليه من ديون ،، يسكن في بيت متواضع جداً يبيعهأن س، يضطر فل  تقر، يُ يف

 . ملكيَ اإلنسان محدودة، إذاً زالت عنه، أو أن يموت فيزول عنها

 .هي هلل في يدي: لمن هذه ؟ أجمل كلمة، وأبلغ كلمة قالها: سألوا بدوي اً معه قطيع من اإلبللذلك لما  

ِلَك ٱْلُمْلكِ قُِل ٱللَّ   ك   ُهمَّ َمَٰ ن ت ش آُء ۖ ب ي د  ل  م  تُذ  ن ت ش آُء و  ز  م  تُع  ن ت ش آُء و  م  عُ ٱْلُمْلك  م  ت نز  ن ت ش آُء و  تُْؤت ى ٱْلُمْلك  م 

ير   ْيُر ۖ إ ن ك  ع ل ٰى ُكل   ش ْىء ٍۢ ق د   (02) ٱْلخ 

 سورة آل عمران
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اإلنسان، لك سمع، في أي لحظة هذه النعمة العظمى يفقدها  ؟ام، لك عينان هل تملكهالملك الحقيقي هلل 

فيفقد اإلنسان ذاكرته  ،وس تتجمد في بعض األوعية في الدماغ، نقطة دم ال تزيد على رأس دب  لك عقل

  .، ما من شيء يملكه اإلنسان فقد علمه كلهيعني كلها، 

 :رحمَ هللا تعالى بعباده 

مالك الملك، هو خير الوارثين، إنسان ترك ألف مليون،  ﴾َواِت َواأْلَْرِض قُْل ّلِِلَِّ السَّمَ  قُْل ِلَمْن َما فِي﴿ :إذاً  

أحد الورثة اختل توازنه، نصيبه تسعون مليوناً، أغلق محله التجاري، وتابع معامالت اإلرث، وبراءات 

، هللا يأخذ قرشاً واحداً الذمة والمالية، ستة أشهر وهو في دوائر الحكومة، ومات بجلطة في الحمام، ولم 

ً وجل خير الوارثين عز   .، أنت ال تملك شيئا

ْحَمََ لَيَْجَمعَنَّ ﴿ ِ َكتََب َعلَى نَْفِسِه الرَّ َِ قُْل ِلَمْن َما فِي السََّمَواِت َواأْلَْرِض قُْل ّلِِلَّ اآلية دقيقة  ﴾ُكْم إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَم

ً ، ما مة كبيرة، أخطأتهلة للموت هذه رحنسان مُ عطى اإل، أن يُ جداً  هناك  ،، ما دام القلب ينبضدمت حيا

هذه رحمَ باب التوبة مفتوح،  ،ام القلب ينبض، وما دلعمر بقيةفي افرصة للتوبة، ما دمت حياً، وما دام 

 .هللا

ى فيه الحسابات، سوف ينتصر هللا له يوم سو  أن الذي ُظلم في األرض سيأتي يوم تُ  :الرحمَ الثانيَو

وكانت  ،، والتي كان حظها من الرجال سيئاً ض عنه يوم القيامةالدنيا يُعو  ذ ماله في والذي أُخ   ،القيامة

ى فيه الحسابات، هذه سو  ؛ اليوم اآلخر تُ لحة لها يوم القيامة معاملة خاصة، فأدق كلمة أن هذا اليومصا

ً لكانت حياتنا  ،، فلذلك اإلنسان لوال اإليمان باليوم اآلخررحمة هللا عز وجل ت ضعيف ، أحياناً أنجحيما

ً ويدم   ،حاقد عليك، يتمنى تدميرك ،ولك عدو قوي   .، لوال أن هناك حساباً رك، وأنت ال تفعل شيئا

ُرُهْم ِليَْوٍم تَ   ا يَْعَمُل الظَّاِلُموَن إِنََّما يَُؤّخِ َ َغافاِلً َعمَّ  (41)ْشَخُص فِيِه اأْلَْبَصاُر َواَل تَْحَسبَنَّ َّللاَّ

  سورة إبراهيم 

 :أكبر خسارة لإلنسان أن يخسر نفسه 

  :، أوالً إذاً يوم القيامة ،كلة كبيرة جداً المش 

ْحَمََ لَيَْجَمعَنَّ ﴿ َِ َكتََب َعلَى نَْفِسِه الرَّ في الدنيا ، ما دمت الحساب يوم القيامة يعني ﴾ُكْم إِلَى يَْوِم اْلِقيَاَم

، فكل شيء قابل لإلصالح ما دام ان منكح ما كصل  تُ كي فالفرصة متاحة كي تتوب، والفرصة متاحة 

 .وهذا من رحمة هللا بنا ،القلب ينبض

ً أن اإلنسان إذا مات، وكان مظلوماً،  :الرحمَ الثانيَو  فقيراً ما تمتع بالحياة الدنيا، وثمة  كان إنسانا

  .الكامليراً له معاملة خاصة يوم القيامة، إذاً سيأخذ حقه ، فهذا الذي كان فقإنسان غني
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ض عليه عو  تُ  ،، فإذا ضاع منك شيء في الدنياسرمدية أبدية، ، اآلخرةبة الحياة الدنيا قصيرة جداً المناسب

 .إلى أبد اآلبدين

ً الكرام اإلخوةأيها   ، ، باب التوبة مفتوحله أن يتوب ، تقتضي رحمة هللا أن اإلنسان إذا أخطأ ما دام حي ا

 . وهذه رحمَ

ً عذ  أو كان مُ ، اآلن كان في الدنيا فقيراً   ً با  ، لكن اآلخرة رحمة إلى ماقض ضي  ر  ، هذا ع  ، أو كان مريضا

 .ويخسر اآلخرة ،من أن يربح الدنيا خير له ألف مرة ،، فإذا خسر الدنيا وربح اآلخرةال نهاية

  :هذا من رحمة هللا عز وجل أيضاً إذاً 

ا إذا خسرت نفسك فهذه أكبر ، أممكن أن تخسر كل شيءي يعني ﴾فَُسُهْم فَُهْم اَل يُْؤِمنُونَ الَِّذيَن َخِسُروا أَنْ ﴿

  .خسارة

 .الذي ال يؤمن هو الذي خسر نفسه يعني ﴾فَُسُهْم فَُهْم اَل يُْؤِمنُونَ الَِّذيَن َخِسُروا أَنْ ﴿

 .هلل رب العالمينوالحمد 

 


