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، اإليمان الحقيقي أن  42-91تفسير اآليات (: 37-00)الدرس - 000سورة األنعام  -التفسير المطول 

 تعلم أن هللا فعال لما يريد

 92-09-4002: لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتاريخ

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

اللهم ال علم  ،لوعد األمينالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا دمحم الصادق ا      

، وأرنا لنا إال ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما  

ممن يستمعون القول فيتبعون ، واجعلنا ا الباطل باطال  وارزقنا اجتنابه، وأرنتباعهاالحق حقا  وارزقنا 

 .ك الصالحين ، وأدخلنا برحمتك في عبادأحسنه

 .المؤمنين ، مع الدرس السادس من دروس سورة األنعام  اإلخوةأيها  

 :الذين ألفوا اقتناص اللذات وكسب األموال المحرمة يرفضون نبوة النبي ورسالة الرسول

 :مع اآلية التاسعة عشر ، وهي قوله تعالى  

ُ َشِهيٌد   بَْينِي َوبَْينَُكْم َوأُوِحَي إِلَيه َهذَا اْلقُْرآَُن أِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََغ قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر َشَهاَدةً قُِل َّللاه

ِ آَِلَهةً أُْخَرى قُْل ََل أَْشَهُد قُْل إِنهَما ُهَو إِلَهٌ َواِحٌد َوإِنهنِي  ا تُْشِرُكوَن أَئِنهُكْم لَتَْشَهُدوَن أَنه َمَع َّللاه بَِريٌء ِممه

(91) 

 نعامسورة األ

، ومعه أنا رسول هللا: ، ويقول لهميرسل هللا إنسانا  هو رسول للناس، حينما الكرام اإلخوةأيها  

والحرية  ،، يألف التفلتيتبع شهوته ال يألف األمر والنهي، وألن اإلنسان حينما منهج فيه أمر وفيه نهي

 .الحرية: التي تُقال بالعالم الغربي ، الكلمةجتمعات حينما تبتعد عن منهج هللا، وهذا شأن المالمطلقة

ية التي يفهمونها أن ، لكن الواقع يبين أن من معاني هذه الحرأن هذه الكلمة لها حدود ال تنتهيالحقيقة  

على كٍل  ،ت، هذه ليست حرية إنما هي تفل  ل، أن تفعل كل شيء يحلو لكاء، أال تُس  تفعل كل شيء

أن يمارس الشهوة بال قيود، وال حدود، وال ضوابط، والشهوات ف ، إذا ألف التفلتاإلنسان إذا أل  

ويرتكز على حرية في كسب  ، وما من فساد في األرض إالالكبرى كسب األموال، ومقاربة النساء

، أي اد في األرض إال ويرتكز على حرية؛ أي إباحية، ما من فساألموال، وحرية في اقتناص اللذائذ

، أو تفلت في العالقة بالجنس اآلخر، وحرية أو إباحية كسب األموال  عز وجل فيتفلت من منهج هللا

يرفضون نبوة النبي ورسالة هؤالء  ،حرمة، وكسب األموال المُ فوا اقتناص اللذاتهؤالء الذين أل  

 :، والجواب األول له الرسول
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يد    َۚويَقُوُل ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ لَْسَت ُمْرَسًل   ِٱ َف ٱ  ٰ  ِٱلَّله فف َف   ْ تف بٱ  ُل ل مل ٱل كٱ ندفهلۥ عٱ ن  عٱ مف نفكلم  وف ِفي   (27)ا ِفي نٰٱ وف

 سورة الرعد

 :أكبر دليل أن هذا القرآن الكريم كالم هللا هو وقوع الوعد والوعيد

لزمك ، لكن حينما يُ دك، ولم يلزمك بعمل ما، قد تجامله وقد ترحب بهإذا جاءك إنسان ولم يقي   

ليل ، لذلك هؤالء األنبياء والرسل ال بد لهم من دكذبهعل الطبيعي أن تُ فرد  الف ،ل من حريتكقل  بشيء يُ 

ذا اإلنسان أنه رسول من عند فكيف يثبت ه ﴾ِذيَن َكفَُروا لَْسَت ُمْرَسالً َويَقُوُل اله ﴿ يؤكد نبوتهم ورسالتهم

هللا هو أرسلك  ا كان، إذإلى أنهم طالبوه أن يشهد هللا له؟ اآلية تشير هللا؟ بل كيف يشهد هللا له أنه رسول

 : ، فليعلمنا أنه أرسلك ، ثم يقول هللا عز وجل يشهد أنه أرسلكل  ف  

، بل ي إن أردتم دليال  على أنني رسول، إن أردتم شاهدا ، أكبر دليلٍ أ ﴾أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر َشَهاَدةً قُْل ﴿

 :أكبر شهادة هي شهادة هللا عز وجل

ُ قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر َشَهادَ ﴿ هذه الشهادة التي هي شهادة هللا، وهذه البينة  ﴾ َشِهيٌد بَْينِي َوبَْينَُكمْ ةً قُِل َّللاه

 :زة في القرآن الكريمرك  ، وشهادة هللا مُ ليل الذي معي إنما هو شهادة هللا، وهذا الدالتي كانت من هللا

ُ َشِهيٌد بَْينِي ﴿ : التسلسل كما يلي ﴾ْرَءانُ َوبَْينَُكْم َوأُوِحَي إِلَيه َهذَا اْلقُ قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر َشَهاَدةً قُِل َّللاه

، في هذا القرآن وفضل كالم هللا على كالم خلقه كفضل هللا على خلقه، هذا الكتاب كالم هللا عز وجل

والوعيد الذي في  ،آنأن الوعود التي في القر: كبيران صارخان على أنه كالم هللا، أول دليلدليالن 

 . عن طريق خالق البشر، وتحققه ال يمكن أن يكون إالآن يتحققالقر

 :قصص كثيرة وردت في القرآن الكريم هي في الحقيقة وقوع الوعد والوعيد

 :هللا عز وجل قال  

بَٰواْ   ُ ٱلر ِ ب  ُكلَّ ك فَّاٍر أ ث يمٍ  يَْمَحُق ٱَّلله ُ ال  يُح  ٱَّللَّ ت  ۗ و 
ق َٰ د  ب ى ٱلصَّ يُر   (430) و 

 بقرةسورة ال 

، فتدمير ماله شهادة هللا لهذا اإلنسان أن هذا ف ماله، ثم يُتل  على هللا، ويأكل الربا جترئأي إنسان ي 

، الحياة الطيبة التي عمل عمال  صالحا  فعاش حياة طيبة، إنسان رآن كالم هللا بدليل وقوع الوعيدالق

، نلحياة الطيبة ال يملكها إال خالق اإلنسا، فا لهذا المؤمن أن القرآن كالمهيحياها المؤمن هي شهادة هللا

 .ذ تعليمات هللا عز وجل فاهلل منحه هذه الحياة الطيبة وألنه آمن ونف  

، هناك قصص كثيرة ال هللا لهذا اإلنسان أنه كالم هللاوقوع الوعد والوعيد شهادة ، اإلخوةأيها  

 ، ي في الحقيقة وقوع الوعد والوعيدتعد وال تحصى ه
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تحققت إنما هي شهادة هللا عز دليل في هذا القرآن على أنه كالم هللا أن ما فيه من وعود إذا  أكبر 

 .وجل

وُم   ِ اأْلَْمُر ِمْن (3)فِي أَْدنَى اأْلَْرِض َوُهْم ِمْن بَْعِد َغلَبِِهْم َسيَْغِلبُوَن (2)ُغِلبَِت الرُّ فِي بِْضِع ِسنِيَن َّلِله

ئ  قَْبُل  م  ي و  ن  ب ع ُد و  م  نُون  ٍذ ي  و  م  ُح ال ُمؤ   (4)ف ر 

 الروم  سورة 

هذا ، فلما غلبت الروم وقوع هذا الوعد كان شهادة هللا لذه اآلية نزلت قبل أن يغلب الرومطبعا  ه 

لكن أنت لمجرد أن  ،اني  ع الموضوع أو أن تضيقه س  ، وإن أردت أن توس  اإلنسان أن هذا القرآن كالمه

ن هللا سبحانه وتعالى حينما ره تشعر بسعادة ، تشعر بسكينة ، أل، وأن تستقيم على أمتصطلح مع هللا

 :قال

ا َمْن أَْعَطى َواتهقَى   ُرهُ ِلْليُْسَرى (6)َوَصدهَق بِاْلُحْسنَى (5)فَأَمه  (7)فََسنُيَس ِ

 سورة الليل  

مور ي هللا تجد أن األ، وتتقي أن تعصصدق أنك مخلوق للجنة، وتبني حياتك على العطاءحينما تُ  

 .، وهذه األمور جرت من قبل خالق األكوان جرت لصالحك

 :اإلشارات التي تسمى إنجازاً علمياً عددها كبير جداً تقترب من ثلث القرآن

، وقوع الوعد وقوع الوعد والوعيدهو  ،أكبر دليل من هذا القرآن الكريم على أنه كالم هللا :إذاً  

، ووقوع الوعيد شهادة هللا لهذا اإلنسان بأن القرآن مههذا اإلنسان أن هذا القرآن كالشهادة هللا ل

 :مثال   كالمه

اَلةَ َواتهبَعُوا الشهَهَواِت    (51)فََسْوَف يَْلقَْوَن َغي اً فََخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخْلٌف أََضاُعوا الصه

 سورة مريم  

، وهذا الغي الذي هم فيه اآلن ، لقوا ذلك الغي، واتبعوا الشهواتأضاعوا الصالةالمسلمون حينما  

 .، هذا دليل ر أن هذا القرآن كالم خالق البشرشهادة هللا للبش

ألف وثالثمئة آية تتحدث عن أن هللا سبحانه وتعالى أورد في هذا القرآن قريبا  من : الدليل اآلخر 

أن  :نى اإلعجاز، معات الكونية بعضها فيه مفهوم علمي، وبعضها فيه إعجاز علمي، هذه اآليالكون

ف إال في نهاية الزمن، إال بعد ألف كش  إشارة قرآنية إلى عظمة هللا عز وجل من خالل خلقه لم تُ 

ى سطح األرض أن يكشف هذه ل الوحي مستحيل أن يستطيع مخلوق علونز وقتوخمسمئة عام، و

، هذه عددها إنجازا  علميا  ، أو تسمى إن شئتم قا  علميا  سمى إن شئتم سب  ، فهذه اإلشارات التي تُ الحقيقة

 .كبير جدا  تقترب من ثلث القرآن 
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 :، فإذا قرأت القرآن الكريم وين ال البويضةشف أن نوع الجنين يحدده الحُ كت  يُ بعد تقدم علوم الطب 

ْوَجْيِن الذهَكَر َواأْلُْنثَى    (46)ْن نُْطفٍَة إِذَا تُْمنَى مِ (45)َوأَنههُ َخلََق الزه

 سورة النجم 

 :بعض األدلة عن اإلعجاز العلمي في القرآن 

، ثم تقرأ قوله وانتهاء بالمجرة ،بدءا  من الذرة حينما نكتشف أن كل شيء يدور في هذا الكون 

 :تعالى 

ر  ۖ  ٱل ق م  س  و  ٱلشَّم  ار  و  ٱلنَّه  ل ق  ٱلَّي ل  و  ى خ  ُهو  ٱلَّذ   (77)ُكلٌّ فِى فَلٍَكٍۢ يَْسبَُحونَ و 

 األنبياء سورة 

نعدام الهواء في الفضاء ال ،حينما يكتشف رواد الفضاء أن الفضاء الخارجي مظلم ظالما  تاما  و 

 :، وحينما تقرأ قوله تعالى الخارجي

َرْت أَْبَصاُرنَا بَْل  (94)اِء فََظلُّوا فِيِه يَْعُرُجونَ َولَْو فَتَْحنَا َعلَْيِهْم بَاباً ِمَن السهمَ   ُن نَحْ لَقَالُوا إِنهَما ُسك ِ

 (95)قَْوٌم َمْسُحوُروَن 

 سورة الحجر  

 :، وشعر بضيق صدره كلما عال في طبقات الجو تقرأ قوله تعالى حينما ارتاد اإلنسان الفضاء 

ِم ۖ َوَمن يُِرْد أَن يُِضلههُۥ يَْجعَْل َصْدَرهُۥ َضي ِقً  
ُ أَن يَْهِديَهُۥ يَْشَرْح َصْدَرهُۥ ِلْْلِْسلَٰ َرًجا ا حَ فََمن يُِرِد ٱَّلله

عهُد فِى ٱلسهَمآءِ  َكأَنهَما نُون     يَصه م  ين  ال  يُؤ  س  ع ل ى ٱلَّذ  ج  ُ ٱلر   ع ُل ٱَّللَّ ل ك  ي ج 
 (942)  ك ذ َٰ

 سورة األنعام 

، وأنه تمت خركتشف أن بين كل بحرين حاجزا  يمنع اختالط مياه البحر بمياه البحر اآلحينما يُ و 

، ثم أن لكل بحر مكوناته، وطبيعته، وملوحته، وكثافته، وخصائصهاكتُشف فيها  لةطو  بحوث علمية مُ 

 :نقرأ قوله تعالى 

ِ آََلَ (22)بَْينَُهَما بَْرَزٌخ ََل يَْبِغيَاِن (91)َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَِقيَاِن  بَاِن فَبِأَي   (29)ِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ

 سورة الرحمن  

 :القرآن الكريم  كروية األرض ودورانها حول الشمس وردت في

، وأن الشمس بالنسبة إلى األرض ثابتة ، مؤخرا  أن األرض تدور حول الشمس كتشفحينما يُ و 

، أما في العين الظاهرة الشمس تتجه إلى نقطة في الفضاء الخارجيلكن الشمس مع المجموعة الشمسية 

، لكن رك هو الشمس، بهذه العين الشمس تشرق وتغرب، وتشرق وتغرب، فالمتحتدور حول األرض

 :حينما نطلع على آيات القرآن الكريم نجد أن 
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يز  ٱل ع ل يم    َوٱلشهْمُس تَْجِرى ِلُمْستَقَر ٍٍۢ لهَها  يُر ٱل ع ز  ل ك  ت ق د 
 (73) ذ َٰ

 سورة يس  

، وأن هللا سبحانه وتعالى شف أن األرض كرةكت  األرض هي التي تدور حول الشمس، وحينما يُ  

 :لكروية في آيات عديدة ، فقال تعالى أشار إلى هذه ا

َ يُوِلُج ٱلهْيَل فِى ٱلنهَهاِر َويُوِلُج ٱلنهَهاَر فِى ٱلهْيلِ   ِلَك بِأَنه ٱَّلله
ٰ
ير   َذ يع ٌۢ ب ص  أ نَّ ٱَّللَّ  س م   (09)و 

 سورة الحج  

، الظالمالنور و ال يقبل من شكل هندسي إال الكرة إذا دارت هذه الكرة حول منبع ضوئي فتداخل   

فالضوء يأتي فجأة، يوجد حروف ، أما في المكعب ذه الحادثة ال تكون إال في الكرةعلى هذا الشكل ه

وبين  ،أنه بين الفجر :، والدليلخل األشعة مع الظالم في وقت واحد، إال في الكرة تتداويغيب فجأة

فق األحمر هناك تداخل ، وأنه بين المغرب وغياب الشتداخل بين النور والظالم يوجد ،طلوع الشمس

 :، ثم إن هللا سبحانه وتعالى يقول ن الضوء والظالمبي

ي ن  ٱث ن ي ن  ۖ  َوُهَو ٱلهِذى َمده ٱأْلَْرضَ   ج  و  ا ز  ع ل  ف يه  ت  ج  ر َٰ ن ُكل   ٱلثَّم  م  ا ۖ و  ر  أ ن ه َٰ ى  و  س  و َٰ ا ر  ع ل  ف يه  ج  و 

ل ك  ل   ار    إ نَّ ف ى ذ َٰ ى ٱلَّي ل  ٱلنَّه  ٍمٌۢ ي ت ف كَُّرون  يُغ ش  ٍتٌۢ ل  ق و  اي َٰ  (7)ء 

 سورة الرعد 

 ﴾﴿َوُهَو الهِذي َمده اأْلَْرضَ مد عليه الخطوط إلى ماال نهاية إال الكرة ما من شكل هندسي تُ و 

 .وآيات كثيرة جدا  في هذا الموضوع  

 :أكبر شهادة هلل عز وجل لخلقه أن دمحماً بن عبد هللا هو رسول هللا هو هذا القرآن

ق العلمي التي يستحيل على اإلنسان أن يعرفها وقت ، أو بالسب  اآليات المتعلقة باإلعجاز العلميإذا   

، مادام هذا القرآن كالم هللا عز لنا جميعا  أن هذا القرآن كالمه نزول الوحي هذه اآليات هي شهادة هللا

 .فالذي جاء به رسول هللا  ،وجل

 هو رسول هللا هو هذا أن دمحما  بن عبد هللا ،دة هلل عز وجل لخلقهيمكن أن نقول إن أكبر شها: إذاً  

 القرآن 

ُ َشِهيٌد بَْينِي َوبَْينَُكْم ﴾ كون هللا هو الشهيد ؟ يقال أال ترضون أن ي ﴿ قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر َشَهاَدةً قُِل َّللاه

، وما دام وعيد القرآن وعود القرآن تتحقق ، مادامتهذا القرآن: ؟ يقول، وكيف يشهد هللا لك يا دمحمنعم: 

، فهم اآلن بعد تقدم العلم، بل تُ يستحيل فهمها وقت نزول الوحيمية ، ومادام في القرآن إشارات عليتحقق

 :وما دام هللا عز وجل يقول 
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تِنَا فِى   تَّىَٰ ي ت ب يَّن  ل ُهم  أ نَّ َوفِٓى أَنفُِسِهْم  اْْلَفَاقِ َسنُِريِهْم َءايَٰ ب  ك  أ نَّهُۥ ع ل ىَٰ ُكل   ح  ل م  ي ك ف  ب ر  ق  ۗ أ و  هُ ٱل ح 

يد   ٍءٌۢ ش ه   (27)ش ى 

 سورة فصلت  

ا هي شهادة هللا للبشر أن هذ وآيات اإلعجاز العلمي، وقوع الوعد والوعيدالن الكبيران هذان الدلي 

أن هذا اإلنسان الذي اسمه دمحم  ، إذا  حينما تُسأل ما الدليل القاطع علىالذي جاء بهذا الكتاب هو رسوله

 .بن عبد هللا هو نبي ورسول وليس عبقريا  ومصلحا  ؟ إنه القرآن الكريم 

 :كل شيء في األرض يدل على هللا عز وجل

 : في اإليمان على النحو التالي  التسلسل: التسلسل 

يراه أهل األديان  هذا الكون هو الثابت األول، يراه كل الناس، يراه الكفار، ويراه المؤمنون، 

، في كل صدق، مئتان وثالثون مليار مجرة، هناك أرقام تكاد ال تُ ن المترامي األطراف، هذا الكوكلهم

دد كبير من المليارات من الكواكب، هذا الكون ثابت، يراه الناس جميعا ، يرون الشمس والقمر، مجرة ع

ن األسماك، ، يروحيوانات على كثرتهايرون البحار واألنهار، يرون الجبال والمنخفضات، يرون ال

 .، كل شيء في األرض يدل على هللا عز وجل تاتا، يرون النبيرون األطيار

أن نضع قنبلة في  عقل، فهل يُ يع إنكار وجود صانعه إال اإلنسان، هذا الكون ال يستطهذا الكون 

 ،، وأجهزة ارتفاعالمحصلة طائرة من أحدث الطائرات، بمحركات، وأجهزة قياسفمستودع للحديد 

، لو فجرنا مطبعة أيعقل أن يكون االنفجار منتهيا  إلى طائرة؟ أيعقل أن وأجهزة تبريد، ومقاعد وثيرة

، فهذا لة كتاب فيه حروف، وفيه فصول، وفيه أبواب، وفيه حواٍش وتعليقات، وفيه علمتكون المحص  

جود هللا، وبأسمائه الحسنى، في الكون وحده تستطيع أن تؤمن بو الكون هو الثابت األول ، فأنت بعقلك

، وقدرة هللا عز وجل تجلت قبل أسبوعين رحمة، وفي الكون حكمة، وفي الكون علم، وفي الكون قدرة

 لهذا ، وشاء هللاأن هذا الموج كيف أنه دمر كل شيء، ولذي قوة تفجيره مليون قنبلة ذريةبهذا الزلزال ا

عن  ، يشف  عن قدرة ف  ش  ، فهذا الكون ي  يانا  أن يكون نقمة فيكون، ويشاء له أحالماء أن يكون نعمة فكان

كن أن تكتشف حقيقة الوجود اإللهي، والكمال ، فبعقلك يمعن حكمة ، يشف  علم، يشف عن رحمة

 .، والوحدانية اإللهية ، هذا أول شيءاإللهي

خالل وقوع الوعد ن ، ومالقرآن كالم هللا من خالل إعجازهبعقلك وحده يمكن أن تكتشف أن هذا و 

  .بهذا القرآن المعجز هو رسول هللا، وبعقلك وحده يمكن أن تكتشف أن الذي جاء والوعيد
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، ويمكن أن تؤمن كن أن تؤمن إيمانا  عقليا  محضا  ، ويممكن أن تؤمن إيمانا علميا  محضا  ي :إذاً 

، ومن هذا خلقه، ومن كتابهمن  ،وكامل ،وواحد ،أن هللا سبحانه وتعالى موجود ،إيمانا  يقينيا  محضا  

 .اإلنسان الذي بعثه هللا للبشر جميعا  إنما هو دمحم بن عبد هللا 

اإليمان بالقرآن عن طريق اإلعجاز، ، ومن اإليمان باهلل عن طريق الكون بعد أن ينتهي عقلك 

ويأتي  ي،لق  ، ويأتي دور الت  قل عن طريق القرآن ينتهي دور الع، واإليمان بدمحم ملسو هيلع هللا ىلصووقوع الوعد والوعيد

 .، فكل شيء يعجز عقلك عن إدراكه أخبرك هللا به الوحيدور 

 :القرآن الكريم يخاطب هللا به كل البشر إلى نهاية الدنيا وهللا تولى بذاته حفظ هذا الكتاب 

 : ساق في قوله تعالى يُ  اإلخوةهذا الكالم كله أيها  

ُ َشِهيٌد بَْينِي َوبَْينَُكْم َوأُوِحَي إِلَيه َهذَا اْلقُْرآُن أِلُ ﴿  ﴾ْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلَغَ قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر َشَهاَدةً قُِل َّللاه

م، وليس ألهل مكة، وليس لقريش، وليس للعرب هذا القرآن ليس ألصحاب النبي عليه الصالة والسال

، أتى بعد نزوله من القارات الخمس ، هذا القرآن لكل إنساناشوا في حياة النبيللذين ع ، وليسجميعا  

 .﴾ْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلَغأِلُ ﴿هذا القرآن يخاطب هللا به كل البشر إلى نهاية الدوران 

ر أنبياءه ؟ أمعنى تواله بذاته، ما م ت هلالج  تولى حفظ هذا الكتاب، تواله بذاته، هللااإلخوةبالمناسبة أيها  

 :، قال تعالى سابقين أن يحفظوا الكتب السماويةال

ين  ه اُدوا    ل ُموا  ل لَّذ  ين  أ س  ا ٱلنَّب ي ون  ٱلَّذ  ُكُم ب ه  نُور    ي ح  ا ُهد ى و  ة  ف يه  ىَٰ ر  ل ن ا ٱلتَّو  ن ي ون  إ نَّآ أ نز  بََّٰ ٱلرَّ  و 

ب اُر  ٱأل  ح  ِب ٱَّللهِ و  ن   بَِما ٱْستُْحِفُظواْ ِمن ِكتَٰ ش و  ٱخ  ش ُوا  ٱلنَّاس  و  آء    ف ال  ت خ  د  ل ي ه  ُشه  ك انُوا  ع  ت ُروا   و  ال  ت ش  و 

ف ُرون   ئ ك  ُهُم ٱل ك َٰ
ٓ ل َٰ ُ ف أُو  ل  ٱَّللَّ آ أ نز  ُكم ب م  ن لَّم  ي ح  م  ن ا ق ل يال    و  ت ى ث م  َٔاي َٰ  (22) بـ 

 سورة المائدة 

فأتباعهم لم  ا،حفظه م يتولَّ ، ولكن هللا لتبه السابقة، فحفظوهار األنبياء أن يحفظوا كتابه، كم  أُ  

مم ، ولكل األى ألن هذا القرآن لنهاية الدوران، لكن هللا سبحانه وتعالبل غيروها وبدلوها، ايحفظوه

والفجور الذي ما بعده  ، مع هذا الفسقمع هذا التفلت الذي ما بعده تفلت، والشعوب تولى هللا بذاته حفظه

طه، بطبعاته، بحفظه، ، بخطوالعناية بكتابتهيعني ناية بهذا القرآن تفوق حد الخيال، ، العفجورفسق و

قيقا  كما نزل ما من كتاب على وجه األرض حظي بالحفاظ عليه ديعني بمؤسساته، شيء ال يصدق، 

 .، فاهلل تولى بذاته حفظ هذا الكتاب ككالم هللا عز وجل

 :م النبي عليه الصالة والسالم من لوازم حفظ كالم هللا حفظ كال
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، بما أن كالم النبي عليه الصالة والسالم هو بيان وتوضيح لكالم لعلماء العقيدة إضافة أخرىو 

، لذلك هيأ هللا لهذا الحديث الشريف كالم النبي عليه الصالة والسالم حفظ ،فمن لوازم حفظ كالم هللا ،هللا

نوا ، وبي  بوه، وصنفوه، وأخرجوهحوا هذا الحديث وبو  ، فنق  خيالما  أعطاهم ملكات تفوق حد الظارجاال  ع  

، أيضا  أن ينهض رجال كبار ويستخدمون ، والموضوعح، والحسن، والضعيف، والصحيلمتواترلنا ا

، هذا أيضا  يندرج تحت باب أن هللا ملسو هيلع هللا ىلص ن أجل الحفاظ على حديث رسول هللاطاقات إنسانية كبرى م

 .عالى تولى حفظ كالمه سبحانه وت

ْكَر َوإِنها لَهُ لَ   ْلنَا الذ ِ  (1)َحافُِظونَ إِنها نَْحُن نَزه

 سورة الحجر  

ُ َشِهيٌد بَْينِي َوبَْينَُكْم َوأُوِحَي إِلَيه َهذَا اْلقُْرآُن أِلُ ﴿ :إذاً   ْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر َشَهاَدةً قُِل َّللاه

 ﴾بَلَغَ 

أيدينا بالتمام والكمال، قد يقول قائل ما الدليل؟  القرآن الذي نزل على قلب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص هو هذا الذي بين 

باهلل من خالل خلقه عن طريق ، لعلي أشرت قبل قليل إلى أنه يمكن أن تؤمن أقول لك هذه قضية إيمانية

مكن أن تؤمن باهلل عن طريق ، ويالتدبر من خالل كالمه عن طريق ، ويمكن أن تؤمن باهللعقلك

ت األول ، فإذا آمنت بهذا الثابهذا إخبار من هللا عز وجل ،ى حفظه، ولكن قضية أن هللا تولرسوله

وعلى أنه بكل آياته قطعي  ،القرآن الكريم على أنه كالم هللا، ثم آمنت بإعجاز الكون الذي يدل على هللا

ْكَر َوإِنها لَهُ ﴿قرآن ، قال هللا عز وجل في هذا الالثبوت ْلنَا الذ ِ ، كما هذه قضية إيمانية ﴾لََحافُِظونَ  إِنها نَْحُن نَزه

 .أنك تعالج قضايا متنوعة 

 :القضايا التي غابت عنك عينها و آثارها دليل اليقين بها الخبر الصادق

، لشيء وآثارهالتي ظهر فيها عين ا ، القضاياداة اليقين بها الحواس الخمس فقطهناك قضايا أ 

بعرة تدل على البعير، أقدام آثاره أداة اليقين بها العقل فقط، بقيت ها عين الشيء ب والقضايا التي غابت

 .، ماء يدل على الغديرتدل على المسير

خبرنا ، هللا عز وجل أدليل اليقين بها الخبر الصادق المؤثراتو نك اآلثارالقضايا التي غابت ع أما

لى قلب النبي ، وأن الذي بين أيدينا هو نفسه الذي نزل عا القرآن، فإيماننا بحفظهبقرآنه أنه حفظ هذ

 :قضية إيمانية ال تحتمل المناقشة ، هذهملسو هيلع هللا ىلص

ُ َشِهيٌد بَْينِي َوبَْينَُكْم َوأُوِحَي إِلَيه َهذَا اْلقُْرآَُن أِلُْنذِ ﴿ َرُكْم بِِه َوَمْن بَلََغ قُْل أَيُّ َشْيٍء أَْكبَُر َشَهاَدةً قُِل َّللاه

ِ آَِلَهةً أُْخَرى أَئِنهُكْم لَتَْشَهُدوَن أَنه  ، لك أن تشهد بلسانك، ولك أن يشهد شهادة عمليةاآلن الشهادة  ﴾َمَع َّللاه

غير  ، وتلجأ إلىعليك عملك، فأنت حينما تخاف من غير هللا، وترجو ما عند غير هللا، وتعتز بغير هللا
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حقيقة شهادة عليك أنك ، هذا سلوك عملي هو في الملك لغير هللا، ويكون عك لغير هللاهللا ويكون والؤ

 .مشرك باهلل

 :المؤمن يعلم علم اليقين أن هللا سبحانه وتعالى فعال وحده وأن يد هللا فوق أيديهم 

ِ آَِلهَ  حينما تطيع مخلوقا  يعني أنت  ةً أُْخَرى﴾﴿أِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن بَلََغ أَئِنهُكْم لَتَْشَهُدوَن أَنه َمَع َّللاه

سمح هللا وال ، أنت حينما تغش المسلمين ـ ال دة منك عملية على أنك لست موحدا  وتعصي خالقا  فهذه شها

المسلمين أكبر ؟ ألنه اعتقدت دون أن تشعر أن هذا المال الذي تكسبه من غش قدر ـ لماذا غششتهم

ك، حينما ا ، فاإلنسان حينمعندك من طاعة هللا يقدم شهادة من عنده على  ،رضي الناس بسخط هللايُ بتحر 

 : يقدم شهادة على أنه مشرك ، قال تعالى  ،، وحينما يرضي مخلوقا  ويعصي خالقا  أنه مشرك

ِ آَلِ ﴿  .يدما تعلمت العبيد أفضل من التوح ﴾َهةً أُْخَرى قُْل ََل أَْشَهدُ أَئِنهُكْم لَتَْشَهُدوَن أَنه َمَع َّللاه

 (25)ِإَله أَنَا فَاْعبُُدونِ  َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل إَِله نُوِحي إِلَْيِه أَنههُ ََل إِلَهَ  

 سورة األنبياء  

أن هللا سبحانه وتعالى فعال وحده، وأن ، وبكل خلية في جسمه تقد بكل قطرة في دمهعفالمؤمن ي 

 :، وأنه يد هللا فوق أيديهم

م  ۚ ففلف   ِل ف ُفتفلف نه ٱَّله كٱ
لف  تلللوهلم  وف َ َرَمىَٰ م  تفق  ِكنَّ ٱَّللَّ ء ً   َۚوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولََٰ َف ن ُل ِف نٱينف مٱ مٱ  ْ ٰف ٱل مل ْ لٱ يل لٱ  وف

يٌع عفلٱيمٌ  ف سفمٱ ن ا ۚ إٱنه ٱَّله سف  (93)حف

 سورة األنفال 

 :اإليمان الحقيقي أن تعلم أن هللا فعال لما يريد

 :قال تعالى  

ضٱ   فر  ٱْل  تٱ وف وف  ٱ غفي بل ٱلسهمف  ه َّلٱ ا َوإِلَْيِه يُْرَجُع ٱْْلَْمُر ُكلُّهُۥ وف ٍْ عفمه فٱ ُِّكف ِٱغف  ا رف مف ُٱ ۚ وف لفي  ْ  عف َه تفوف ْلد هل وف ففلع 

للونف   (947)تفع مف

 سورة هود  

ِت َوٱأْلَْرِض  َوٰ ق  ل   ۖلَهُۥ َمقَاِليُد ٱلسهَمٰ ز  ٍء ع ل يم   ي ب ُسُط ٱلر   ُر   إ نَّهُۥ ب ُكل   ش ى  ي ق د  ن ي ش آُء و   (94)م 

 سورة شورى

ع       م  أ س  ۦ و  ر  ب ه  ض  ۖ أ ب ص  ٱأل  ر  ت  و  و َٰ ا ل ب ثُوا  ۖ ل هُۥ غ ي ُب ٱلسَّم َٰ ل ُم ب م  ُ أ ع  ن ُدونِِهۦ ِمن قُل  ٱَّللَّ َما لَُهم م ِ

 (40)اَوِلى ٍٍۢ َوََل يُْشِرُك فِى ُحْكِمِهۦٓ أََحدً 

 سورة الكهف 
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ُ ِللنهاِس ِمْن َرْحَمٍة فاََل ُمْمِسَك لََها َوَما يُْمِسْك فاََل ُمْرِسَل لَهُ ِمْن بَْعِدِه   يُز و  َما يَْفتَحِ َّللاه هُو  ال ع ز 

يُم  ك   (4)ال ح 

 فاطرورة س 

هللا بإيمانك أن  ، واإليمان ال يرقى إليكعتقاد التوحيدي تكون مؤمنا  حقا  أنت حينما تعتقد هذا اال 

  :ن الحقيقي أن هللا، ولكن اإليما، وأن هللا خالق السماوات واألرضموجود

 (96)فَعهاٌل ل َِما يُِريدُ 

 سورة البروج

 :ابدأ بمعرفة هللا َل من خالل أفعالهبل من خالل خلقه وكالمه 

ِ آَِلَهةً أُْخَرى قُْل َلَ ﴿  ، قد ترى حروبا   ﴾ْل إِنهَما ُهَو إِلَهٌ َواِحدٌ  أَْشَهُد قُ أَئِنهُكْم لَتَْشَهُدوَن أَنه َمَع َّللاه

، ، وإنسانا  يُقتل، وظلما  في الظاهر، وحروبا  دولية، وحروبا  أهلية، وبراكين، وزالزلواجتياحات

حينما تبدأ  ، لكن سبحانه وتعالى وحده هو الفعال، هذا كله يؤكد أن هللاوإنسانا  يُهدم بيته، نسانا  يُعذبوإ

، ابدأ بمعرفة هللا ال من خالل أفعاله أقول لك هذا طريق محفوف بالمخاطربمعرفة هللا من خالل أفعاله 

لته من  ،ثم كالمه ،بل من خالل خلقه وكالمه، إذا أتقنت معرفة هللا من خالل خلقه عندئٍذ هذا الذي حصَّ

نِي ْل ََل أَْشَهُد قُْل إِنهَما ُهَو إِلَهٌ َواِحٌد َوإِنه قُ ﴿ينعكس على فهمك ألفعاله  ،إيمانك من خالل خلقه وكالمه

ا تُْشِرُكونَ   :لذلك قال تعالى  ﴾بَِريٌء ِممه

ِ إِلَهاً آََخَر فَتَُكوَن ِمَن اْلُمعَ    (293)ذهبِيَن فاََل تَْدُع َمَع َّللاه

 سورة الشعراء  

ً آََخرَ ﴿أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تدعو مع هللا إله آخر   ِ إِلَها فَتَُكوَن ِمَن  فاََل تَْدُع َمَع َّللاه

 .د وأن تؤمن والشيء المريح وحده هو أن توح   ﴾اْلُمعَذهبِينَ 

 :اإلنسان حينما يكذب بهذا الدين يخسر نفسه

 : ، ثم تأتي اآلية التي بعد هذه اآلية اإلخوةأيها  

 (22)ْم فَُهْم ََل يُْؤِمنُوَن َكَما يَْعِرفُوَن أَْبنَاَءُهُم الهِذيَن َخِسُروا أَْنفَُسهُ الهِذيَن آَتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَهُ  

 سورة األنعام  

ما من يعني اآلية دقيقة جدا ،  ﴾﴿َكَما يَْعِرفُوَن أَْبنَاَءُهمُ  أي رسول هللا ﴾هُ الهِذيَن آَتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَ ﴿

على وجه األرض يسأل ابنه ما ، هل هناك أب  أسرع من معرفة األب البنهمعرفة أثبت وال أصدق وال

، األدلة التي جاءت على يد معرفة بديهية لإلنسان معرفة ابنهأقرب يعني اسمك؟ أم أنت من؟ مستحيل، 
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، نه كالم هللاجرد أن تقرأه تعلم أ، ولمذا القرآن يمكن أن تعرفه بالفطرة، وه هو هذا القرآنالنبي ملسو هيلع هللا ىلص

، أنا متأكد وأعني ما ، اآلن هناك فرقان الحقمزورا  ال يستأهل منك إال سخرية ولمجرد أن تقرأ كالما  

، وبكل إذا قرأه يشعر بكل خلية في جسمه ،واحدا  كائنا  من كان، ول أن واحدا  في العالم اإلسالميأق

في القرآن عجيب، تقرأ كالم هللا يقشعر في دمه أنه كالم مفترى  على هللا، هناك دليل فطري قطرة 

، وال تستطيع جهة في الكون أن تقول كالما  ي يتكلم هو خالق السماوات واألرض، وتشعر أن الذجلدك

 :لذلك .الم خالق الكون، إال هللا عز وجلتوهمك أنه ك

نبوة النبي  ، أنكرواعها، ولمصالح خافوا على ضياليهمألهواء سيطرت ع ﴾ِذيَن آَتَْينَاُهُم اْلِكتَابَ اله ﴿

لكنهم في الحقيقة يعرفون رسول هللا على  ،، وأنكروا أن يكون هذا القرآن كالم هللاعليه الصالة والسالم

، معرفة أهل الكتاب للنبي ما من تشبيه أبلغ من هذا التشبيهو ﴿ َكَما يَْعِرفُوَن أَْبنَاَءُهُم ﴾أنه رسول هللا 

 ال تبتعد عن معرفة األب بي ، ومعرفة أهل الكتاب للقرآن أنه كتاب هللاعليه الصالة والسالم على أنه ن

 :البنه

، وحينما أنكروا لكنهم حينما لم يؤمنوا به ﴿ الهِذيَن آَتَْينَاُهُم اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُوَن أَْبنَاَءُهُم ﴾

 :نبوة النبي عليه الصالة والسالم خسروا أفدح خسارة

قد تخسر بيتك ال سمح هللا، وقد تخسر مالك، ولكنك أنت أهم شيء، اإلنسان قد  ﴾ا أَْنفَُسُهمْ ﴿َخِسُرو

ولكن حينما يخسر نفسه خسر ، أكبر األغنياء، وبعدها يصبح غنيا  كبيرا  ، وبعدها يصبح يخسر ماله كله

 .ينما يكذب بهذا الدين خسر كل شيء، يعني خسر نفسه، فاإلنسان حكل شيء

 :ول هو الذي ربح نفسه والخاسر األول هو الذي خسر نفسهالرابح األ

 عنيي ﴾فَُسُهْم فَُهْم ََل يُْؤِمنُونَ الهِذيَن آَتَْينَاُهُم اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُوَن أَْبنَاَءهُُم الهِذيَن َخِسُروا أَنْ ﴿

، والخاسر األول ذي ربح نفسهوالرابح األول هو ال ،إن لم تؤمن خسرت نفسك، وإن آمنت ربحت نفسك

 .هو الذي خسر نفسه 

ۦ ۗ   ن ُدون ه  ئ تُم م   ا ش  بُُدوا  م  َمةِ ف ٱع  ِسِريَن ٱلهِذيَن َخِسُرٓواْ أَنفَُسُهْم َوأَْهِليِهْم يَْوَم ٱْلِقيَٰ  أ ال   ۗ قُْل إِنه ٱْلَخٰ

اُن ٱل ُمب ينُ  ر  ل ك  ُهو  ٱل ُخس 
 (92)ذ َٰ

 سورة الزمر  

، خسر محل تجارة لم اإلنسان بيده أشياء كثيرةيعني ، إلى الخسارة الفادحة لتكذيب يوصلاف 

 . ، أما إذا قُتل توقف كل شيءجودة، شريك اقتنص الشركة لكن طاقاته وإمكانياته موتربح

 : في مرحلة أخرى غير أنك ال تؤمن ، قال  :شيء آخر

  ً ِ َكِذبا ِن اْفتََرى َعلَى َّللاه  (49)ال  يُف ل ُح الظَّال ُمون  أ و  ك ذَّب  ب آ ي ات ه  إ نَّهُ  َوَمْن أَْظلَُم ِممه
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 سورة األنعام 

 من أشد الناس ظلما  ؟ : عند هللا أي ﴾َوَمْن أَْظلَمُ ﴿

نِ ﴿ ً  َوَمْن أَْظلَُم ِممه ِ َكِذبا ، اآلن بنبوة النبي عليه الصالة والسالم، كذب كذب بالقرآن ﴾اْفتََرى َعلَى َّللاه

 .يقع اخترع شيئا  لم

ِ َكِذباً أَْو َكذهَب بِآَيَاتِِه إِنههُ ﴿ ِن اْفتََرى َعلَى َّللاه لم  إنسان هناك  صار ﴾ِلُمونَ ََل يُْفِلُح الظها َوَمْن أَْظلَُم ِممه

، هذا أصبح ات كاذبة واخترع شيئا  ال أصل لهأورد رواي ،، اإلنسان فضال  عن أنه لم يؤمنيؤمن فخسر

 .، خاسر ظالم ظالم

 :عندما رتب هللا المعاصي تصاعدياً جعل على رأس هذه المعاصي أن تفتري على هللا الكذب

ِ َكِذباً أَْو َكذهَب بِآَيَاتِِه إِنههُ ﴿ ِن اْفتََرى َعلَى َّللاه عندما رتب هللا لذلك  ﴾ََل يُْفِلُح الظهاِلُمونَ  َوَمْن أَْظلَُم ِممه

، ، ثم بالكفر، ثم بالشرك، ثم باإلثم والعدوانتصاعديا  بدأ بالفحشاء والمنكر عز وجل المعاصي ترتيبا  

 :وجعل على رأس هذه المعاصي الكبيرة 

ش آء    ٱل ف ح  ُمُرُكم ب ٱلس ٓوء  و 
ا ي أ  ِ َما ََل تَْعلَُمونَ إ نَّم   (901)َوأَن تَقُولُواْ َعلَى ٱَّلله

 رةسورة البق 

ذ جاء إلى الدنيا نف   ،اإلنسان في األصل كافرا   إن هللا خلق: ، أن تقول مثال  أن تفتري على هللا الكذب 

، هذا افتراء على عه هللا في جهنم إلى أبد اآلبدين، ثم وضر عليه الكفر، ألن هللا قد  مشيئة هللا عز وجل

 : ، بل إن عقيدة الجبر فيها إساءة إلى اإليمان باهلل عز وجل ، هذا سوء ظن باهلل عز وجلهللا

 إياك إِياك أن تبتل بالماء ** وقال لهألقاه في اليم مكتوفاً 

* * * * 

ِ َكِذباً أَْو َكذهَب بِآَيَاتِِه إِنه   ِن اْفتََرى َعلَى َّللاه َويَْوَم نَْحُشُرهُْم  (29)هُ ََل يُْفِلُح الظهاِلُمونَ َوَمْن أَْظلَُم ِممه

ثُمه لَْم تَُكْن فِتْنَتُُهْم إَِله أَْن قَالُوا  (22)ِذيَن ُكْنتُْم تَْزُعُمونَ َجِميعاً ثُمه نَقُوُل ِللهِذيَن أَْشَرُكوا أَْيَن ُشَرَكاُؤُكُم اله 

ِ َرب ِنَا َما ُكنها ُمْشِرِكيَن   (24)ْم َما َكانُوا يَْفتَُروَن اْنُظْر َكْيَف َكذَبُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم َوَضله َعْنهُ (23)َوَّللاه

 سورة األنعام 

، ، وخسرت كل شيء، إن لم تؤمن خسرت نفسكمةتكاد ترقى هذه األعمال إلى مستوى الجري 

ى عدم إيمانه ، فاإلنسان إن لم يؤمن وغط  هللا كذبا  كنت ظالما  أشد الظلم، إن افتريت على وخسرت األبد

 : ، لذلك يوم القيامة حينما يسأل يقول به وعلى رسوله صار خاسرا  ظالما  بافتراء على هللا وعلى كتا

ِ َرب ِنَا﴿ ْنُهْم َما اْنُظْر َكْيَف َكذَبُوا َعلَى أَْنفُِسِهْم َوَضله عَ ﴿ :يقول هللا عز وجل ﴾َما ُكنها ُمْشِرِكينَ  َوَّللاه

 .﴾ونَ َكانُوا يَْفتَرُ 
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 والحمد هلل رب العالمين 


