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 ، الشرك و التوحيد71-73تفسير اآليتان (: 37-50)الدرس - 550سورة األنعام  -التفسير المطول 

 53-57-5550: لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتاريخ

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

إال ما  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا دمحم الصادق الوعد األمين ، اللهم ال علم لنا 

، وأرنا الحق حقا  انفعنا بما علمتنا ، وزدنا علما  ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا ، وعلمتنا

، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأرنا الباطل باطال  وارزقنا اجتنابه ، واجعلنا تباعهاوارزقنا 

 .وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين 

 .الكرام ، مع الدرس الخامس من دروس سورة األنعام  اإلخوةأيها  

 :اآلية التالية جمعت كل التوحيد وفحوى دعوة األنبياء جميعاً هو التوحيد 

 : مع اآلية السابعة عشرة ، وهي قوله تعالى  

ُ بُِضر ٍّ فَََل َكاِشَف لَهُ إَِّله ُهَو َوإِْن يَْمَسْسَك بَِخْيرٍّ   (71)َعلَى ُكل ِ َشْيءٍّ قَِدير   فَُهوَ  َوإِْن يَْمَسْسَك َّللاه

 األنعامسورة 

 .، وفحوى دعوة األنبياء جميعا  هو التوحيد ، والدين كله توحيدكأن هذه اآلية جمعت كل التوحيد 

 (52)ِإَّله أَنَا فَاْعبُُدونِ  َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍّ إَِّله نُوِحي إِلَْيِه أَنههُ ََّل إِلَهَ  

 سورة األنبياء  

، وما أخطأه لم طئه، وما بلغ عبد حقيقة اإليمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخلكل شيء حقيقة 

  .يكن ليصيبه

 رواه الطبراني عن أبي الدرداء  

ُ ِللنهاِس ِمْن َرْحَمةٍّ فَََل ُمْمِسَك لََها َوَما يُْمِسْك فَََل ُمْرِسَل    (5)َوهَُو اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ ِه لَهُ ِمْن بَْعدِ َما يَْفتَحِ َّللاه

 سورة فاطر  

 :الشرك هو ضعف التوحيد 

إال  ذل  وال مُ  عز  ، وال مُ ض، وال رافع وال خاففي السلوك أنه ال معطي وال مانع حينما توقن يقينا  يظهر 

، الشرك هو ضعف كون الشرك، يلتوحيد قويا  فلن تتجه إليه وحده، وما لم يكن اهللا تتجه إليه وحده

، وهم أن زيدا  بإمكانه أن يرفعك، حينما تت، المعناه أن تزعم أن هناك إلها  آخر، والشرك ليس التوحيد

 .، وأن عالنا  بإمكانه أن يحرمك ، وأن فالنا  بإمكانه أن يعطيكوأن عبيدا  بإمكانه أن يخفضك
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، ، والرافع هو هللا، والخافض هو هللا، والمانع هو هللاحينما تؤمن إيمانا  قطعيا  أن المعطي هو هللا 

 .، وال تعبأ بغير هللا ، عندئٍذ ال تتوجه إال إلى هللاتكون مؤمنا   ،، والمذل هو هللاوالمعز هو هللا

تِ  قَالُواْ   ِذِه  ۖ فَٱْقِض َمآ أَنَت قَاضٍّ َوٱلَِّذى فََطَرنَا ۖ  لَن نُّْؤثَِرَك َعلَٰى َما َجآَءنَا ِمَن ٱْلبَي ِنَٰ  إِنََّما تَْقِضى َهٰ

 ٓ ْنيَا  (15) ٱْلَحيَٰوةَ ٱلدُّ

 طهسورة 

ْنيَاَما أَْنَت قَاضٍّ إِنهَما تَْقِضي هَ  فَاْقِض ﴿سحرة فرعون يخاطبون جبار األرض    ﴾ِذِه اْلَحيَاةَ الدُّ

 ﴾ِمَن اْلبَي ِنَاتِ  َجاَءنَالَْن نُْؤثَِرَك َعلَى َما ﴿وقال  

 .ا هذا الكالم أن يواجه هؤالء السحرة جبارا  كبيرا  لوال اعتقادهم أن هللا بيده كل شيء ما قالو عنيي 

 :لن تذوق طعم اإليمان ولن تقطف ثماره إَّل إذا كنت موحداً 

ِذِه اْلَحيَاةَ قَالُوا لَْن نُْؤثَِرَك َعلَى َما َجاَءنَا ِمَن اْلبَي ِنَاِت َوالهِذي فََطَرنَا فَاْقِض َما أَْنَت قَاضٍّ إِنهَما تَْقِضي هَ 

ْنيَا  ْحِر إِنها آََمنه (15)الدُّ ُ َخْير  َوأَْبقَى ا بَِرب ِنَا ِليَْغِفَر لَنَا َخَطايَانَا َوَما أَْكَرْهتَنَا َعلَْيِه ِمَن الس ِ  (17)َوَّللاه

 سورة طه  

، ولن ن تقطف ثماره إال إذا كنت موحدا  ، ولطعم اإليمان إال إذا كنت موحدا   ، لن تذوقأيها األخ الكريم 

 .منجاة من النفاق إال إذا كنت موحدا   في ، ولن تكونكنت موحدا   تكون صادقا  معه إال إذا

ُ بُِضر ٍّ فَََل َكاِشَف لَهُ إَِّله ُهَو َوإِْن يَْمَسْسَك بَِخْيرٍّ فَُهوَ  كل  ﴾قَِدير  َعلَى ُكل ِ َشْيءٍّ  ﴿َوإِْن يَْمَسْسَك َّللاه

، وكل مخاوفك هللا عز وجل قدير يقهاهللا عز وجل قدير على تحق ،، وكل أحالمك، وكل آمالكطموحاتك

 .على أن ينجيك منها 

 :في القرآن الكريم قصص دقيقة ومعبرة جداً ساقها هللا لتكون دروساً لنا 

، والبحر من ، فرعون من ورائهم، حينما يصبح األمل صفرا  في القرآن قصص دقيقة ومعبرة جدا  يعني  

، البحر ، وشرذمة قليلون مع سيدنا موسى، وحقدهسلحته، وأ، وجنوده، وجبروته، فرعون بقوتهأمامهم

 :، وقالوا ، وفرعون وراءهمأمامهم

ُب ُموَسٰىٓ   َءا ٱْلَجْمعَاِن قَاَل أَْصَحٰ ٓ ا تََرٰ  (05)َمِعَي َرب ِي َسيَْهِدينِ  قَاَل َكَله إِنه  (07)إِنها لَُمْدَرُكونَ فَلَمَّ

 سورة الشعراء  

 :سيدنا يونس وهو في بطن الحوت  

ِضب ا فََظنَّ أَن لَّن نَّْقِدَر َعلَْيِه   نََك إِن ِى فَنَ َوَذا ٱلنُّوِن إِذ ذََّهَب ُمغَٰ ٓ أَنَت ُسْبَحٰ هَ إَِّله
ٓ إِلَٰ ِت أَن َّله اَدٰى فِى ٱلظُّلَُمٰ

ِلِمينَ 
ْينَاهُ ِمَن اْلغَم ِ َوَكذَِلَك نُْنِجي اْلُمْؤِمنِيَن  (13)ُكنُت ِمَن ٱلظهٰ  (11)فَاْستََجْبنَا لَهُ َونَجه
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 سورة األنبياء  

ُ َعْنهُ قَاَل سيدنا رسول هللا في الغار  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : ، َعْن أَنٍَس َعْن أَبِي بَْكٍر َرِضَي َّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ قُْلُت ِللنَّبِي 

 :َوأَنَا فِي اْلغَاِر 

ُ ثَاِلثُُهَما ؟ َما َظنَُّك يَا أَبَا بَْكرٍّ بِاثْ : لَْو أَنه أََحَدُهْم نََظَر تَْحَت قََدَمْيِه أَلَْبَصَرنَا ، فَقَاَل    نَْيِن َّللاه

 متفق عليه َعْن أَنَسٍّ  

 .إبراهيم في النار . في الكهف أهل الكهف 

 (96)ماً َعلَى إِْبَراِهيمَ َلَ يَا نَاُر ُكونِي بَْرداً َوسَ  

 سورة األنبياء  

، ولكن هذه ، وال لمعرفة الماضي، هذه القصص ليست ألخذ العلمب  ، في الجُ سيدنا يوسف في البئر 

، هو ، هو المانعالمعطي ، هو، ليس إال هللااالقصص إنما ساقها هللا في القرآن الكريم لتكون دروسا  لن

 .الخافض ، هو الرافع ، هو المعز ، هو المذل ، هو الضار ، هو النافع

 :كل ما يساق لنا في الدنيا مس  أي حالة مخففة جداً من عذاب هللا تعالى يوم القيامة 

 :، اآلية تقول  اإلخوةأيها  

ُ بُِضر ٍّ وَ ﴿ ، ثم تحب أن ما توصل المكواة بالكهرباءسك حينالحظ نف؟ ﴾يَْمَسْسكَ ﴿معنى  ما ﴾إِْن يَْمَسْسَك َّللاه

، ، وتمس المكواة ألقل وقت ممكن؟ تضع على لسانك شيئا  من لعابك ، ماذا تفعلتمتحن جاهزيتها

 .، هذا هو المس وبأضيق مساحة ممكنة

، لكنه انطلق ةينلماليين المُ مالمن اليابسة ألمات الزلزال الذي أصاب جنوب آسيا لو أنه انطلق قريبا   

، هذا مس  مسين ألفا  إلى مئتي ألف تقريبا  ، لذلك أصاب من مئة وخوستمئة كيلومتر ا  ألفبعيدا  عن اليابسة 

. 

، آالم ، تأتي نوبات، أحيانا  آالم الكلية ال تحتملحالة مخففة جدا   عنيي، كل ما يساق لنا في الدنيا مس 

 : ، هذا كله مس  ، تأتي نوباتحتملء ال تُ األمعا

ُ بُِضر ٍّ ﴿ ، حينما تعتمد على حينما تضع أملك في زيد أو عبيد ﴾فَََل َكاِشَف لَهُ إَِّله ُهوَ  َوإِْن يَْمَسْسَك َّللاه

 .، فهذا نوع من الشركعلى جماعتك ، حينما تعتمد، حينما تعتمد على مكانتكمالك

ج بطريقة ، هذا اإلنسان يعالَ ه يبحث عن جهات قوية تعطيه األمنعف توحيدالحقيقة أن اإلنسان لض 

، وهذه معالجة ب ظنهخي  ، الجهة التي وثق بها تُ ، الشيء الذي اعتمد عليه يزلزله، جهة أمنه تخذلهدقيقة

ُ بُِضر ٍّ فَََل َكاِشَف لَهُ إَِّله ُهَو ﴾إلهية  ، ليته عن العمل وهو غني كبيرإنسان توقفت ك ﴿ َوإِْن يَْمَسْسَك َّللاه

 .، فأصبح بال كليتين بيب أخطأ واستأصل الكلية السليمة، فالطاختار أفضل طبيب ممن يعرف
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 :اإليمان هو أن نأخذ باألسباب وكأنها كل شيء ثم نتوكل على هللا وكأنها ليست بشيء 

، هذه الجهة دقيق هللف عالج ، وتستغني عن هللا عز وجلما تعتمد على جهة أرضية وتثق بهاأنت حين 

، وأن ، ينبغي أن تأخذ باألسبابنسيك كل األسباب التي اتخذتها، وتُ حبط مسعاك، وتُ القوية تخيب ظنك

، ثم تتوكل على هللا وكأنها ليست أن تأخذ باألسباب وكأنها كل شيء ينبغي، تتوكل على رب األرباب

 .بشيء 

جب أن ، وي، ويجب أن تطبق أدق التعليماتضل طبيباالبن حينما يمرض يجب أن تبحث عن أف 

لذلك تدعو هللا عز وجل أن  ،تقادا  جازما  أن الشافي هو هللا، لكنك تعتقد اعتعطيه الدواء بكل التفاصيل

تأخذ باألسباب ، وتعالى يأذن لهذا المرض أن يزول ، وقد تتوسل إلى هللا بصدقة لعل هللا سبحانهيشفيه

 .، هذا هو اإليمان تتوكل على هللا وكأنها ليست بشيءثم  ،وكأنها كل شيء

، إن أخذت باألسباب واستغنيت عن هللا بعقلك ذ باألسباب وأن تنسى هللا عز وجلسهل جدا  أن تأخ 

  .فهذا ليس من الدين في شيء ،الباطن دون أن تشعر

الغرب بكل ن يرة يخيب ظ، وفي حاالت كث، واستغنى عن هللا عز وجلههاأخذ باألسباب وأل   :الغرب

  .األسباب التي اتخذها

هها ، الذي يأخذ باألسباب ويؤل  ، وهذا طريق غير صحيح، ولكنه يتواكل على هللاال يأخذ بها :والشرق

  .، والذي ال يأخذ بها فقد عصىفقد أشرك

 ؛ أنمينك، الوادي الذي عن ي، وعن يسارك واٍد سحيق، عن يمينك واٍد سحيقفأنت على طريق دقيق

سقط تأخذ بها فت، والوادي الذي عن يسارك أال تعتمد عليها فتسقط في وادي الشركتأخذ باألسباب وأن 

  .في وادي المعصية 

ُ بُِضر ٍّ فَََل َكاِشَف لَهُ إَِّله ُهَو ﴾ ، ، يجب أن تأخذ باألسبابهذا ينقلنا إلى األخذ باألسباب ﴿َوإِْن يَْمَسْسَك َّللاه

تتوكل على هللا وكأنها ، ويجب أن أن تأخذ باألسباب وكأنها كل شيء ، يجبتوكل على هللاويجب أن ت

 . ، وتحبط عملكلجهة التي تعتمد عليها تخيب ظنكا، وليست بشيء

 :اإلنسان حينما يأخذ باألسباب ويعتمد عليها ويستغني عن هللا عز وجل يقع في وادي الشرك 

لعجب أن ، من أعجب ايظن أنه لن يمرض بهذا االختصاص اصا  نادرا  الطبيب الذي درس اختص: مثَلً  

ه ال يمرض إال ، وظن أنه لن يمرض بهذا االختصاص الذي هو متفوق فيهذا الذي اعتمد على علمه

، ومع ، أنا مع اإلتقانن علمه يقيه أي خطأ في بناء بيته، والمهندس الذي ظن أبالمرض المختص فيه

 .ت مع الشرك ، لكن لسالدراسة



، الشرك و التوحيد71-73تفسير اآليتان (: 37-50)الدرس 5  

 

، ضل طريق لصيانة القلب من األمراض، يرى أن الجري أفحق فيما يقول، وهو مُ طبيب في بالد بعيدة 

، ، وحضر مؤتمرات، وكتب مقاالت، أقام ندوات على الشاشةرا  ن يجري في اليوم عشرين كيلومتفكا

لجري وحده يلغي كل ، لكنه ظن أن اضروريمفيد وو ح، الجري صحيكل يوم يجري عشرين كيلومترا  

 .، مات وهو يجري وهو في الثانية واألربعين من العمراألمراض

ز وجل يكون قد وقع في وادي ، ويستغني عن هللا ع، ويعتمد عليهااإلنسان حينما يأخذ باألسباب 

  .ن إال ربهال يخافن العبد إال ذنبه ، وال يرجو ،، اآلن وقعت مصيبةالشرك

، من أجاب ، يخاف وال يخاف؟ كالهما خطأيخاف منها أم ال يخاف: ف المؤمن، موقهذه الجهة مخيفة 

 :؟ رب العزة على لسان سيدنا إبراهيم عن هذا السؤال

ِ َوقَْد َهَدٰىِن ۚ   ٓون ِى فِى ٱَّللَّ جُّ ٓ هُۥ قَْوُمهُۥ ۚ قَاَل أَتَُحٰ ٓ أَن يََشآَء َرب ِى َشْيـًٔا َۗوَحآجَّ  َوََّلٓ أََخاُف َما تُْشِرُكوَن بِِهۦٓ إَِّله

ا ۗ أَفاََل   (15) تَتََذكَُّرونَ  َوِسَع َرب ِى ُكلَّ َشْىٍء ِعْلم 

 نعام سورة األ 

، ينبغي أن أخافها ، أما إذا أراد هللا أن تصل إلي  ها إذا أراد هللا أن يحميني منهاال أخاف قويةهذه الجهة ال 

 .فاألمر بيد هللا 

، فعالقة اإلنسان ليست مع ة محكمة بيد جهة قويةمَّ زِ أطت ببِ الوضع تماما  كمجموعة وحوش رُ  

، لو أنه أبعدها عني نجوت لذي يملكها أرخى الزمام وصلت إلي، فلو أن امن يملكها ، ولكن معالوحوش

 .ولكن مع من يملكها  ،، فعالقتي ليست معهامنها

ْن تََشاُء َوتُِعزُّ َمْن تََشاُء   َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء قُِل اللهُهمه َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمْن تََشاُء َوتَْنِزُع اْلُمْلَك ِممه

 (59)ءٍّ قَِدير  َعلَى ُكل ِ َشيْ بِيَِدَك اْلَخْيُر إِنهَك 

 سورة آل عمران  

 :ا بالطاغوت لن نصل إلى هللا إَّل إذا كفرن

، ، وبالثقة باهلللنجاة منه تكون بالعودة إلى هللا، اقعه هو هللا عز وجل لحكمة أرادها، الذي أووقع مصاب 

، فهذا المؤمن يبحث ، تقع مشكلةي عباده المؤمنين، وأحيانا  هللا هلالج لج يرب  وباألخذ بأسباب إزالته مع الدعاء

التجأ إليها  ،م حال  آخر في جهة ثانية، توه  ذهب إليها فصدته ،لجهةم حال  في هذه ا، توه  عن حل أرضي

م أن هناك جهة في ، فحينما تتوه  تضعضع أمامها فصدته ،م حال  ثالثا  في جهة ثالثة، توه  بت ظنهفخي

، وتسأل هللا عز وجل ، أما حينما تتجه إلى باب السماء، فالطرق كلها مسدودةاألرض تنقذك مما أنت فيه

 : ، وهذا معنى قوله تعالى الطرق هذه لفتح كتُ 
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نكُ   ْم َوأَقِيُمواْ فَإَِذا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوُهنَّ بَِمْعُروٍفٍۢ َوأَْشِهُدواْ ذََوْى َعْدٍلٍۢ م ِ

ِ ۚ ذَٰ  َدةَ َّلِلَّ ِ َوٱْليَْوِم ٱْلَءاِخِر ۚ  ِلُكْم يُوَعُظ بِِهۦ َمن َكاَن يُْؤِمنُ ٱلشََّهٰ َ يَْجعَل لههُۥ َمْخَرجً بِٱَّللَّ هِق ٱَّلله  (5) اَوَمن يَت
 سورة الطَلق  

ً ﴿ :وكلمة  ، ودة إلى أن تنعقد لك مع هللا صلةتوحي أن كل المخارج األرضية بدت مسد ﴾يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجا

، إلى ، إلى أن تثق به، إلى أن تتذلل على أعتابهدهتوح  ، إلى أن ، إلى أن تؤوب إليهإلى أن تصطلح معه

 .أن تكفر بكل من سواه 

، وما دام عند المسلمين جهة قوية يخافون إلى هللا إال إذا كفرنا بالطاغوت، لن نصل اإلخوةلذلك أيها 

 :الى، قال تعطريق إلى التحرر منها طريق مسدودفال ،ها ولو على حساب دينهمءويرجون رضا ،بطشها

ْشُد ِمَن ٱْلغَى ِ ۚ   يِن ۖ قَد تَّبَيََّن ٱلرُّ ِ فَقَِد ٱسْ اَلٓ إِْكَراهَ فِى ٱلد ِ غُوِت َويُْؤِمۢن بِٱَّلله
تَْمَسَك بِٱْلعُْرَوِة فََمن يَْكفُْر بِٱلطهٰ

ُ َسِميع  ٱْلُوثْقَٰى ََّل ٱنِفَصاَم لََها ۗ   (500) َعِليم   َوٱَّللَّ

 البقرة سورة  

، وهذا ن أيلول أعانونا على أن نكفر بهممن فضل هللا علينا أن هؤالء األقوياء بعد الحادي عشر ميعني  

 .، لم يبَق في ساحة القيم والمبادئ إال اإلسالم عشر من أيلول لإلسالم أكبر إنجاز تحقق بعد الحادي

 :حينما تشرك تتجه إلى جهة َّل تملك شيئاً أما حينما تؤمن تتجه إلى جهة تملك كل شيء 

ُ بُِضر ٍّ فَََل َكاِشَف لَهُ إَِّله ُهَو َوإِْن يَْمَسْسَك بَِخْيرٍّ فَ   ﴾َعلَى ُكل ِ َشْيءٍّ قَِدير   ُهوَ ﴿َوإِْن يَْمَسْسَك َّللاه

، ال يمنع أن يشكر الناس لم يشكر هللا ، من لمآلية فهما  عميقا  أن أشكر الناسال يمنع حينما أفهم هذه ا 

ف أن أشكر من أسدى إلي كل  ، أنا مُ ، ولكن هذا من باب العبادة، أن أعرف عطاء الناسأعرف قدر الناس

وسمح له  ،وألهمه ،رهأن هذا المعروف من هذا اإلنسان دون أن أفكر أن هللا سخ  ، أما أن أعتقد معروفا  

قد أحسنت إليه ، إن كنت اتق شر من أحسنت إليه:  قالوا لشرك ، لذلك، هذا نوع من اأن يقدم لي خدمة

هو الذي ، أو نك، ولم يدخل في حسابك أن هللا هو الذي يمنعه ع، إن أحسنت إليهونسيت هللا عز وجل

ا الذي أحسنت إليه عن طريق ، لذلك وطن نفسك أن يأتيك شر من هذألهمه أن يعطيك فقد أشرك

 :الشرك

، ، زوجتك، صحتك، رزقكآمالك عند هللا ، طموحاتك ﴾ُهَو َعلَى ُكل ِ َشْيءٍّ قَِدير  َوإِْن يَْمَسْسَك بَِخْيرٍّ فَ ﴿

، كل ما ، رضاك، طمأنينتكسكينتك، ، سعادتك، راحتك النفسية، سمعتك، مكانتك، مستقبلكأوالدك

ال تملك ؟ ألنك حينما تشرك تتجه إلى جهة غفر هو الشرك لماذا، لذلك الذنب الذي ال يُ ترجوه عند هللا

، تريد ، تريد زواجا  ناجحا  ؟ تريد صحة، ماذا تريدا تؤمن تتجه إلى جهة تملك كل شيء، أما حينمشيئا  



، الشرك و التوحيد71-73تفسير اآليتان (: 37-50)الدرس 7  

 

، كل الذي ترجوه عند هللا، أما إذا اتجهت ، تريد رفعة، تريد طمأنينة، تريد راحة نفسيةقا  حالال  وفيرا  رز

 .إال أنه يحملك ما ال تطيق  يعطيك، لغير هللا ما عنده شيء

 :هللا فعال ليس خَلقاً فقط 

 :، أحد أكبر عذابات الدنيا ، قال تعالى  اإلخوةأقول لكم أيها  

ِ إِلَهاً آََخَر فَتَكُ فَََل تَْدُع مَ    (577)وَن ِمَن اْلُمعَذهبِيَن َع َّللاه

 سورة الشعراء  

، كنت عند طبيب قلب، حل كل المشكالت، أحيانا  يتوهم اإلنسان أنه بالمال تُ من اعتمد على ماله ضل 

 يوجد وهللا ال:  أي مكان في العالم ، أي مبلغ ، قال لهم: وجاءه هاتف من إنسان ثري يقول هذا المتكلم 

حل ، من يعتمد على ماله يؤدبه هللا تأديبا  بحيث يسوق له مشكلة ال تُ ، الحالة مستحيلة المعالجةأمل

 .بالمال

بالمال يحل كل شيء ، وقع في مشكلة فبقي في المنفردة : لكنه أخطأ ، قال  مرة  إنسان أظنه مؤمنا   

 .ل بالمال حَ انا  بصحته ، يأتي خلل بالصحة ال يُ ستين يوما  ، والمال عندئٍذ ال يفعل شيئا  ، أحي

هي الدين كله ، أنت مؤمن إذا كنت موحدا  ، أما إذا اعتقدت أن هللا خلق  اإلخوةقضية التوحيد أيها  

رض اآلن ، ال السماوات واألرض فهذا االعتقاد اعتقده إبليس أيضا  ، هذا االعتقاد يعتقده كل أهل األ

ال ليس خالقا  كما يتوهمه هللا خلق السماوات واألرض ، أما حينما تعتقد أن هللا فع  إن : تجد أحدا  ال يقول

 .باألرض  له ق وليس فعاال  ، ال عالقةالغربيون ، عندهم هللا خال  

اآلن مات بالزلزال مئتا ألف ، وقد يصل الرقم إلى ثالثمئة ألف ، وقد يصل إلى خمسمئة ألف ،  

، ولن تعود هذه البالد إلى نشاطها السابق قبل عشر سنوات من والخسائر تقترب من خمسين مليارا  

نا هذا الزلزال ، هللا عز وجل ما له عالقة ، هذا ن تصادما فكو  يل الدؤوب ، هناك من يعتقد أن لوحَ العم

 :االعتقاد مطروح ، لذلك 

ُ َوْحَدهُ   ْت قُلُوُب ٱلَِّذيَن اَل يُْؤِمنُوَن بِٱْلَءاِخَرةِ ۖ َوإَِذا إَِذا ذُِكَر ٱَّلله  ذُِكَر ٱلَِّذيَن ِمن ُدونِِهۦٓ إَِذا ُهمْ  ٱْشَمأَزَّ

 (50) يَْستَْبِشُرونَ 

 زمرالورة س

ا اكتفيت بتحليل علمي فقط ، أما إذشرك به يؤمنوا، وإن يُ إذا جئت بتفسير توحيدي إيماني يرفضه الناس 

، فقط ، معنى ذلك أن هللا جه أتت على السواحل فدمرت كل شيءنا مدا  أموا، كو  ن تصادمايأن لوح

 .خالق لكنه ليس فعاال  
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َواَل  َوَما تَْسقُُط ِمن َوَرقَةٍّ إَِّله يَْعلَُمَهاَوِعنَدهُۥ َمفَاتُِح ٱْلغَْيِب اَل يَْعلَُمَهآ إاِلَّ ُهَو ۚ َويَْعلَُم َما فِى ٱْلبَر ِ َوٱْلبَْحِر ۚ 

ِت ٱأْلَْرِض َواَل  بِيٍنٍۢ  َرْطٍبٍۢ َحبٍَّةٍۢ فِى ُظلَُمٰ ٍبٍۢ مُّ  (05) َواَل يَابٍِس إاِلَّ فِى ِكتَٰ

 سورة األنعام  

 !!فكيف بهذا الزلزال ؟ ،ورقة من شجرة ال يعلمها إال هو سقوط 

 :التوحيد أن ترى أن يد هللا فوق يد البشر 

 .، التوحيد أن ترى أن يد هللا فوق يد البشر ة التوحيد هي أخطر قضية في الدين، قضياإلخوةأيها  

 َ ِ فَْوَق أَْيِديِهمْ إِنَّ ٱلَِّذيَن يُبَايِعُونََك إِنََّما يُبَايِعُوَن ٱَّللَّ  فََمن نََّكَث فَإِنََّما يَنُكُث َعلَٰى نَْفِسِهۦ ۖ َوَمْن أَْوفَٰى  ۚيَُد ٱَّلله

َ فََسيُْؤتِ  َهَد َعلَْيهُ ٱَّللَّ ابَِما َعٰ  (75)اَعِظيم   يِه أَْجر 

 سورة الفتح 

َ قَتَلَُهْم ۚ   ِكنَّ ٱَّللَّ َ َرَمٰى ۚ فَلَْم تَْقتُلُوُهْم َولَٰ ِكنه ٱَّلله
َوِليُْبِلَى ٱْلُمْؤِمنِيَن ِمْنهُ باََلٓء  َحَسن ا ۚ إِنَّ َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولَٰ

َ َسِميع    (73)َعِليم  ٱَّللَّ

 ة األنفالسور

، هؤالء بيد هللا عز وجل ،، وكل هؤالء المجرمين، كل هؤالء الطواغيتالتوحيد أال ترى مع هللا أحدا   

أن تقول هللا  ال ينبغي: عقيدة يقولون، لكن علماء ال، والخير بيد هللار بيد هللا، فالضُّ يحركهم أو يمنعهم

، الخافض ، المانع المعطي، مثنى مثنَىع، ينبغي أن تقول الضار النافه الضارئضار مع أن من أسما

 .، وهذه سياسة هللا ، ويذل ليعز، ويخفض ليرفع، ويبتلي ليجزي، لماذا ؟ ألنه يضر لينفعالرافع

 :حيد هو الدين كله امتحن إيمانك بقدر توحيدك ألن التو

 (57)ِر لَعَلهُهْم يَْرِجعُوَن َولَنُِذيقَنهُهْم ِمَن اْلعَذَاِب اأْلَْدنَى ُدوَن اْلعَذَاِب اأْلَْكبَ 

 سورة السجدة  

، وما توحيدك ، والتوحيد هو الدين كله ، امتحن إيمانك بقدرحن إيمانك بقدر ما تحفظ من حقائقال تمت 

هللا سبحانه متوقف على أن  منها، نجاتك ني األخطار كلها بيد هللا، يعالعبيد أفضل من التوحيد تعلمت

ت حينما ترى ، أناها متوقف على تيسير هللا عز وجل، وطموحاتك كلها بلوغك إيوتعالى يتولى حمايتك

؛ أن ، وهذا المطلوب منكجه إليه، والرفعة واالنخفاض بيده تت، والمنع والعطاء بيدهأن الضر والنفع بيده

 :، ثم يقول هللا عز وجل وأن تكفر بمن سواه ،تتجه إليه وحده

 (71)هَُو اْلَحِكيُم اْلَخبِيُر َوُهَو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه وَ  

 سورة األنعام 
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لكون يحتاج هللا في ، يقهرهم ألن كل شيء في اليس المعنى أنه يقهرهم مكانيا    (فَْوقَ )ال قهرا  مكانيا   

وسبحان من قهر  َوُهَو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه ﴾﴿ ، إذا  األمر بيده، كل شيء يحتاجه في كل شيءكل شيء

، هناك بالخيال، وهللا هناك حلول قد ال تأتي نسان وجد حال  لكل مشكالت األرضعباده بالموت ، واإل

سبحان من قهر عباده   ﴾َو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدهِ َوهُ ﴿  حل لهحلول لكل مشكالت األرض إال الموت فال

 ! بالموت

ولو لم  ،يقع، فالذي وقع ال بد من أن ، أفعاله فيها حكمة، خبير بعبادهحكيم بأفعاله ﴾َخبِيرُ َوُهَو اْلَحِكيُم الْ ﴿

 .ع لكان نقصا  في حكمة هللا، ولو وقوالذي لم يقع ال بد من أن ال يقع، يقع لكان هللا ملوما  

 :التوحيد إذا صح  في اإلنسان صح  عمله وسلم ونجا 

 :هللا عز وجل قال  

َذا ٱلْ  ُب بَِهٰ ْن َحْيُث ََّل يَْعلَُمونَ َحِديِث ۖ فََذْرنِى َوَمن يَُكذ ِ  (55) َسنَْستَْدِرُجُهم م ِ

 سورة القلم 

 ، وهذه السواحل من أجمل سواحلاأليام إلى سواحل المحيط الهندي نخبة أغنياء العالم تذهب في هذه 

مة في تع المحر  ، كل المُ ، وكل المحرمات تُفعل هناكوحجزوا في أرقى المنشآت السياحية، األرض

، نخبة أغنياء ألفا   خمسة وعشرينجوا والرقم يقترب من در، استُ كرائع السماوية الثالث تُفعل هناالش

 ﴾رُ َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخبِي﴿ألفا   ة وعشرينخمسن والرقم يقترب م ،العالم

، كل إنسان ، التعميم من العمى، ليس كل من هلك في الزلزال مذنب، ال بد من توضيح اإلخوةأيها  

، فهذه المصيبة ا في الزالزل يجب أن يكون دقيقا  ، الحديث عن الذين هلكو، وعلى عملهيموت على نيته

ين تحذير وإنذار، هذا كالم نالمؤم، وللناجي من غير كتب شهيدا  ، وقد يُ ، وللمؤمن ابتالءللمذنب عقاب

 ، ، هذا الصوابن هلكوا في الزلزال بأنهم مذنبون، ال أحب أن يتورط أحد في أن يصف كل الذيدقيق

ا بَِصيرً َوَكْم أَْهلَْكنَا ِمَن ٱْلقُُروِن ِمنٍۢ بَْعِد نُوحٍٍۢ ۗ    (71) اَوَكفَٰى بَِرب َِك بِذُنُوِب ِعبَاِدِهۦ َخبِيًرۢ

 سورة اإلسراء 

، ، وقد قهرهم بالموت، يحتاجه كل شيء في كل شيءيحتاجونه في كل شيء ﴾َوُهَو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدهِ ﴿

 .أي حكيم في أفعاله خبير بعباده  َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخبِيُر ﴾﴿

 ،في اإلنسان صح عمله ، والتوحيد إذا صح  في هذا الدرس تتحدثان عن التوحيدرحتا اآليتان اللتان شُ  

، أن لى التوحيد أن تزداد معرفة باهلل؟ الطريق إما الطريق إلى التوحيد :وسلم ونجا ، قد يسأل أحدكم

طريق  ، فكالمه أي قرآنه، ومن خالل كالمه، ومن خالل أفعالهرف إلى هللا عز وجل من خالل خلقهتتع

، وخلقه طريق إلى معرفته ه طريق إلى معرفته عن طريق النظر، وأفعالإلى معرفته عن طريق التدبر



، الشرك و التوحيد71-73تفسير اآليتان (: 37-50)الدرس 10  

 

كيف أن ، ورأيت فعل هللا ، ثم إذا استقمت على أمر هللاك باهلل، فإذا ازدادت معرفتطريق التفكرعن 

، أنت حينما تدعوه ويأتي ، الدعاء يقوي العقيدة، عندئٍذ يزداد توحيدكاألمور تجري لصالح المؤمن

واستجاب لك  ،عك، وهذا األمر كبير فوق طاقتك توقن أن هللا سمعنكألذى أو صرفا   ،الجواب توفيقا  

 .ازددت توحيدا  كلما  ،وأن األمر بيده ، فكلما زدت في تعاملك معه ورأيت من آياته الباهرة

 .، نتابع هذه اآليات في درس قادم إن شاء هللا تعالى اإلخوةأيها  

 والحمد هلل رب العالمين 


