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، سبب قبول الهداية  50-52تفسيراآليتان (: 07-00)الدرس - 000سورة األنعام  -التفسير المطول 

 أو رفضها

 00-05-5002: لفضيلة الدكتور دمحم راتب النابلسي بتاريخ

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

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

، وأرنا الحق حقا  ما علمتنا، لنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما  

، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ا الباطل باطال  وارزقنا اجتنابه، وأرنتباعهوارزقنا 

 .وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين 

 .، مع الدرس السابع من دروس سورة األنعام الكرام خوةاإلأيها  

 :زها فيها حقائق خطيرة ودقيقة متعلقة باإليمانهذه اآلية على إيجا

 :، وهي قوله تعالىخامسة والعشرينمع اآلية ال 

فِي آَذَانِِهْم َوْقراً َوإِْن يََرْوا ُكلَّ آَيٍَة ََل َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيَك َوَجعَْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن يَْفقَُهوهُ وَ 

ِلينَ يُْؤِمنُوا بَِها َحتَّى إِذَا َجاُءوَك يَُجاِدلُونََك يَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا إِْن َهذَا   (52)إَِلَّ أََساِطيُر اْْلَوَّ

 سورة اْلنعام

 .ودقيقة متعلقة باإليمان ة، هذه اآلية على ليجازها فيها حقائق خطيراإلخوة الكرامأيها  

ما حاسة البصر فتكون ، أة تنشأ في اإلنسان هي حاسة السمعأن أول حاس اإلخوةكلكم يعلم أيها  

، ما  على البصرقد  ، لذلك أكثر اآليات القرآنية التي ورد فيها السمع والبصر جاء السمع م  بعد الوالدة

، لذلك االستماع هي قبل أن يتكون بصره بالضبطان لشارة للى أن هللا سبحانه وتعالى يشق سمع اإلنس

؟ في الغرفة التي أنت ما الذي تراه في بيتكفي البيت، ألولى في نقل الواقع للى اإلنسان، أنت ة اك  ل  الم

ستطيع أن ، لكن األذن تأسمع صوتا  غريبا  : فيها تقف حاسة البصر عند الجدران، لكن أحيانا  تقول

تحت  للى أو حيوان صغير ، وأحيانا  تدخل حشرةف البيتفي كل غر، بل تكشف أية حركة في البيت

 .السرير ويموت، ما الذي يكشفه؟ رائحة الشم، فمن حاسة البصر، للى حاسة السمع، للى حاسة الشم

ن حولهم عن طريق السمع ،األنبياء ألقوا الكلمة  سمع األداة األولى ، لذلك تعد حاسة الوفهمها م 

 .األداة األولى في تبليغ الدعوة ي، ويعد النطق الشفهلتلقي الهداية

 :هللا عز وجل له آيات ظاهرة متجسدة في هذا الكون
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ويسمع بأذنه ما ينطق به ، عينه آيات هللا الدالة على عظمته، المشكلة أن اإلنسان يرى باإلخوةأيها  

 :، لذلكاألنبياء

ا ل ْيس  ل ك  بِِهۦ ِعْلٌم ۚ   ال  ت ْقف  م  ْسـُٔوال   بََصَر َوٱْلفَُؤادَ إِنَّ ٱلسَّْمَع َوٱلْ و  ئِك  ك ان  ع ْنه  م 
َٰٓ  (70)ك لُّ أ ْول  

 سورة اإلسراء 

 ﴾َك َكاَن َعْنهُ َمْسئُوَلً إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولَئِ ﴿؟ هو العقل ما الفؤاد 

من أجل أن ي الدماغ لال ل فتمث  ، وجهاز اإلدراك الم  لذا  ما زودك هللا بحاسة البصر، وحاسة السمع 

 .، ثم ما علمك هللا البيان تهتدي للى هللا عز وجل

ْحَمنُ   ْنَسانَ  (5)َعلََّم اْلقُْرآَنَ  (1)الرَّ  (4)َعلََّمهُ اْلبَيَانَ  (3)َخلََق اإْلِ

 سورة الرحمن  

تيك ، أنت بالسمع تألبيان أداة نقل الحق للى اآلخرين، فصار السمع والبصر والفؤادلال ليكون ا 

، أو من ينوب عنهم صرتهم، ومن أفواه صحابتهم، أو التابعينالمعرفة جاهزة من أفواه األنبياء لن عا

 .من العلماء العاملين الربانيين 

اللها للى ملكوت تنظر من خ وحاسة البصر، تتلقى بها ما تكلم به األنبياء عحاسة السم :إذاً  

في هذا  ، وله وحي متجسدة متجسدة في هذا الكونآيات ظاهر ، فاهلل عز وجل لهالسماوات واألرض

أو من ينوبون  ،أو أصحابهم ،اء، فلذلك لما أن تأتيك المعرفة جاهزة عن طريق األنبيالقرآن والسنة

 .، ولما أن تتفكر في خلق السماوات واألرض عنهم

 :الحقيقة واحدة إما أن تأتيك عن طريق الوحي أو عن طريق التأمل

 (33)ْلقَى السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ فِي ذَِلَك لَِذْكَرى ِلَمْن َكاَن لَهُ قَْلٌب أَْو أَ  إِنَّ 

 سورة ق  

 ، أنت لما أنتنقلها للى أفكار متبناة، هايف بحثالتفكر فيها ولان تأتيك جاهزة فالمعارف لما أيعني  

 :، والدليل تأتيك المعرفة جاهزة تتفكر فيها

ن ِجنَّةٍ قُْل إِنََّمآ أَِعُظُكم بَِو    َدى  ثُمَّ تَتَفَكَُّرواْ ۚ َما بَِصاِحبُِكم م ِ ِ َمثْنَى  َوفَُر   لِْن ه و   ۚ ِحَدٍة ۖ أَن تَقُوُمواْ ّلِِلَّ

 ( 00)لِالا ن ِذيٌر لاك م ب ْين  ي د ْى ع ذ اب ٍۢ ش ِديد ٍۢ 

 سورة سبأ 

واألرض وصلت ، ولن فكرت في خلق السماوات لمعرفة جاهزة عليك أن تتأمل فيهالن جاءتك ا 

، ولما لما أن تأتيك عن طريق وحي السماء، يعني الحقيقة واحدة الحقيقة التي ينبغي أن تبحث عنهاللى 

 .أن تأتيك عن طريق التأمل 
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قد يخطئ، أما الحقيقة التي ، ألن العقل ها الخطأروِ التي تأتي عن طريق التأمل قد يعتلكن الحقيقة  

كما لو أن عندك مذياع، وأردت أن ، بالضبط رها الخطأالوحي ال يمكن أن يعتوِ  تأتيك عن طريق

م أن هذا الصمام فأنت تتوه   ،قد تحذف صماما  منه فينقطع الصوت، تفككه، وأن تدرك تفاصيل صنعته

، فلما نزعته انقطع الصوتللصوت، لكن قد يكون لتصفية الصوت، وقد يكون على طريق الصوت، 

، أما لذا التقيت بمن اخترع هذا الجهاز وأعطاك بيانا  رها الخطأريبية التأملية قد يعتوِ فمعرفتك التج

 .فحقيقة المخترع ال يمكن أن يعتورها الخطأ  ،توضيحيا  لخصائص كل صمام

أن تصل لليه عن ، ولما لذلك الحق واحد، فإما أن تصل لليه ببحثك، ودرسك، وتفكرك، وتجريبكف 

 .طريق تصديق الوحي 

 :خيارك مع اإليمان خيار وقت فقط 

ذا عرفت الحقيقة عن طريق التجربة، والتأمل، ، أخطر قضية في الموضوع أنك لاإلخوةأيها  

، كما لو أنك قد تأتي المعرفة الصحيحة متأخرة، وقد تأتي بعد فوات األوان، بالضبط ،والتفكر، والبحث

كون قنبلة، لو أتيت وبين أن ت ،، فأنت في شك بين أن تكون كرةكرة وتوهمتها قنبلة يت في الطريقرأ

، ، وأمسكتهادت أن تجرب هذا بنفسك، أما لو أرلنها قنبلة، حفظت نفسك: بخبير األلغام وقال لك

ية تنتفع الحياة ثان ، ولكن لم يبق  فينها قنبلةأت تدرك ألقل من ثانية ، وقلبتها فانفجر، وتفحصتهاوتأملتها

 .بهذه الخبرة

، عد فوات األوان قد يكتشف الحقيقة، ولكن يكتشفها وال ينتفع بهاهذا الكالم مفاده أن اإلنسان ب 

 :ون تماما  حينما أدركه الغرق قالكفرع

ا     ع ْدو  ن ود هۥ  ب ْغي ا و  ج  ْم فِْرع ْون  و  ِءيل  ٱْلب ْحر  ف أ تْب ع ه  َٰٓ ْزن ا بِب نِىَٰٓ لِْسر   و  ج   َٰٓ لِذ آَٰ  و  تاى  أَْدَرَكهُ ٱْلغََرُق قَاَل ح 

ِءيَل  ٓ هَ إَِلَّ ٱلَِّذٓى َءاَمنَْت بِِهۦ بَنُٓواْ إِْسَر 
أ ن ۠ا ِمن  َءاَمنُت أَنَّهُۥ ََلٓ إِلَ  ْسِلِمين   و  آآَْلََن َوقَْد َعَصْيَت قَْبُل (00) ٱْلم 

ك ْنت   ْفِسِدين  و   (09)ِمن  اْلم 

 سورة يونس 

ر لال ويعرفون ، ما من لنسان على وجه األرض والسيما الكفانا للى شيء آخرهذا الكالم ينقل 

 .، الحقيقة التي جاء بها األنبياء الحقيقة عند الموت

ذَا   ْن َهَٰ  (55)فََكَشْفنَا َعنَك ِغَطآَءَك فَبََصُرَك ٱْليَْوَم َحِديد  لَّقَْد ُكنَت فِى َغْفلَة ٍۢ م ِ

 سورة ق 

ِءيَل َوأَنَ۠ا ِمنَ )  ٓ هَ إَِلَّ ٱلَِّذٓى َءاَمنَْت بِِهۦ بَنُٓواْ إِْسَر  آْلََن َوقَْد َعَصْيَت آَ ) (ٱْلُمْسِلِمينَ  َءاَمنُت أَنَّهُۥ ََلٓ إِلَ 

 (قَْبلُ 
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يمان ، لما أن تؤمن في مقتبل العمر فتنتفع في هذا اإليار وقت فقطخيارك مع اإليمان خ :إذاً 

 .، ولما أن تؤمن بعد فوات األوان وعندئذ  هذا اإليمان ال ينفع استقامة  ولقباال  وعبادة  

ئَِكةُ أَْو يَأْتَِى َربَُّك أَْو يَأْتَِى بَْعُض َءايََٰ   
ٓ ٓ أَن تَأْتِيَُهُم ٱْلَملََٰ ِت َرب َِك ۗ يَْوَم يَأْتِى بَْعُض َهْل يَنُظُروَن إَِّلَّ

ِت َرب َِك  نَُها لَْم تَُكْن َءاَمنَْت ِمن قَْبُل أَْو َكَسبَتْ َءايََٰ نَِها َخْيًرا ََل يَنفَُع نَْفًسا إِيَمَٰ  قُِل ٱتتَِظُرٓواْ إِتَّا  ۗفِٓى إِيَمَٰ

 (921)ُمنتَِظُرونَ 

 سورة اْلنعام  

 :ة الفرق بين الدعوة الشفهية والدعوة المكتوب

أول حاسة لتلقي الحق هي السمع، ثم تأتي حاسة البصر، ترى اآليات، ترى الشمس، القمر،  اً إذ 

ى الطعام والشراب، ترى أوالدك الذين هم ، ترالليل، النهار، ترى البحار، األنهار، األطيار، األسماك

هللا عز وجل استخدموا ، لذلك أنبياء طالسمع تصل للى الحقيقة بشكل مبس  ، لذا  أنت عن طريق بين يديك

 .الدعوة الشفهية 

من ينتفع  الدعوة المكتوبة، لكن ما الفرق بينهما ؟ دعوة مكتوبةهناك دعوة شفهية ون هناك اآل 

صت المنتفعين بها للى أصغر دائرة، ، فإذا اكتفيت بالدعوة المكتوبة فقد قل  قطبها ؟ من يقرأ ويكتب ف

يقرأ ممن يحسن القراءة أيضا  ، بل الذي وليسوا كثرة الذي يقرأ ويكتب قلة، فوكل مجتمعات المسلمين

لما : ك قالوا، لذلوة على الكتابة كان حيزها قليال  ، فحينما اقتصرت الدعقلة، هناك من ال يقرأ وال يكتب

أن تؤلف الكتب، ولما أن تؤلف القلوب، تأليف القلوب أعمق أثرا ، وأقل أمدا ، لكن تأليف الكتب أقل 

 .دا  ، وأطول أمأثرا  

فاه هللا عز وجل انتهى ، فلما تولوال لحياؤه؟ كان في درسه أربعمئة عمامة اإلمام الغزالين هو م 

من  القرطبين هو ، مهذا الدرس، وانتهت هذه الدعوة، ما الذي أبقاه حيا  للى اآلن؟ كتاب اإلحياء مثال  

 !! دون تفسيره ؟

وبين تأليف الكتب،  ،ن يجمع بين تأليف القلوبأ ،لذلك األ ول ى ممن يجد في نفسه قدرة على العطاء

 ﴾ْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيكَ َومِ ﴿، وأطول أمدا  تأليف القلوب أعمق أثرا ، وأقل أمدا ، بينما تأليف الكتب أقل أثرا  

 :الصورة وخطرها على أطفالنا 

بل  ،الكلمة المنطوقةاآلن ـ وهذه حقيقة ينبغي أن أدلي بها ـ العولمة العالمية لم تعتمد على  لكنه

، وتستطيع العولمة الغربية أن تغسل أدمغة أهل تشمل كل لنسان ، الصورةت على الصورةاعتمد
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هذه الشاشة ال تهاجم الدين ، شيء على أوالدنا وشبابنا الشاشة ، لذلك أخطرصورةاألرض عن طريق ال

ث بيته، وال من حيث رجل الدين بوضع غير مقبول، ال من حيث صحته، وال من حيريك ، لكن ت  أبدا  

 .ن أن تشوه هذه الصورة بأبشع صورة، يمكأوالده

د كل األفكار ؟ على أوالدنا، يمكن أن تنقل للجيل الصاعلذلك الصورة أكبر خطر، على منف 

كثر ، اعتماد الصورة اآلن السالح األاط اإلباحية عن طريق فلم الكرتون، وكل األنمالكافرة واإللحادية

لعطاء صورة قاتمة يعني  " اخلالتفجير من الد" ، هذا سماه العلماء اإلسالمي، الصورة تأثيرا  في العالم

عالم ، اإلمد في الدرجة األولى على اإلعالم، وتعتالمسلمين على قدم وساق ، واآلن الحرب علىللمسلم

ممكن طفلة صغيرة في بلد عربي ال ترتدي الحجاب تأتيها يعني ، سيف مسلط على رقاب المسلمين

 ا  بنت كرون  ي   ،ا  ديها قتيلة من مسلم متشدد، هذا الخبر ي عرض مئة مرة، يصبح المسلم مجرمراصة فت  رص

 .، فيأتي من يقتلها ألنها بال حجاب السن، وادعة بريئة لطيفة صغيرة في

أن تربي الجيل ثم  ، فال يمكنمن أشد المعارك عن طريق اإلعالم الحقيقة اآلن أن هناك معركةف 

، م الجيل للى جهتين، األولى لباحية، والثانية للحاديةالم كأنما ي سل  لإلع ، ومن ي سلم الجيلتسلمه لإلعالم

م التي تأتي في معظم وسائل اإلعال ، والطرح السلوكي طرح إباحيي طرح إلحاديالطرح العقدألن 

، فالذي يسلم عن طريق هذه الصحون، الطرح العقدي طرح للحادي، والطرح السلوكي طرح لباحي

، وهذا الذي أوهن القوة والثاني لباحي ،ستاذين األول ملحدمستورد كمن يسلم أوالده ألأوالده لإلعالم ال

 .فاعلة في المجتمع اإلسالميال

ضا ، شيئا  في الطريق، قد يسمع اإلنسان عر   :الفرق بين سمع واستمع ﴾ْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيكَ َومِ ﴿

ة، أنت استمعت لليها شئت أم أبيت، العين لها حل تجاري يفتح المذياع على أغني، ومتمشي في الطريق

 . ، أداة الغض هي الجفنالبصر، هللا عز وجل أمرنا بغض جفن

ِرِهمْ   ا  قُل ل ِْلُمْؤِمنِيَن يَغُضُّواْ ِمْن أَْبَص  بِيٌرٍۢ بِم  ْم ۗ لِنا ٱَّللا  خ  ِلك  أ ْزك ى  ل ه 
ْم ۚ ذ   ه  وج  ي ْحف ظ واْ ف ر  و 

 (70)ي ْصن ع ون  

 لنورسورة ا 

 :، لذلك أهل الكهف لكن األذن مفتوحة دائما   

 (11)فِي اْلَكْهِف ِسنِيَن َعَدداً  فََضَرْبنَا َعلَى آَذَانِِهمْ  

 سورة الكهف  

غلقة، فهم مقطوعون عن عالم الصورة، لكن آذانهم مفتوحة، لذا  هم مع األصوات طبعا  أجفانهم م 

 عن أن يتلقوا األصوات الخارجية  هم بحيث منعهمجوا ضرب هللا على آذانزع  ، فلئال ي  التي حولهم
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هناك من يستمع إلى حديث الرسول َل ليفهمه أو ليهتدي به ولكن ليكون نقطة ضعف في 

 :اإلسالم

 ﴾ْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيكَ َومِ ﴿

لب يستمع لليك ليرى المثا ،، هناك لنسان قناصيستمع لليك ال ليؤمن ولكن ليقنص ،للتبعيض ﴾﴿َمنْ 

 .ليك ليبحث عن طريقة يرد بها الحق، يستمع ل، يستمع لليك ليرى نقاط الضعفوالعيوب

، يقرأ القرآن ليقتنص خر من يقرأ القرآن ال ليهتدي به، هناك من الطرف اآلاألكارم اإلخوةأيها  

حديث رسول  ، هناك من يستمع للىه على الناس نقدا  الذعا  للقرآنما يتوهمه عيبا  في نظم القرآن فيذيع

ر الطرف ، تصو  ولكن ليكون نقطة ضعف في اإلسالم، فهذه اآلية دقيقة جدا   ،هللا ال ليفهمه وال ليهتدي به

، أو نقطة مة، أو الخطأ المتوهمالمثلبة المتوها  ،تمع لال ليقتنصال يس ﴾ْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيكَ َومِ ﴿ اآلخر

 : عز وجل في أصل تصميم اإلنسان قاللكن هللا  ﴾إِلَْيكَ ْنُهْم َمْن يَْستَِمُع َومِ ﴿الضعف المتوهمة 

أتمنى على هللا عز وجل أن أ مك ن من  ﴾ُهوهُ َوفِي آَذَانِِهْم َوْقراً َوَجعَْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن يَْفقَ ﴿

مستودع  وقف فيضان، أنت حينما تنطلق من بيتك لتشتري أداة تيح المعاني الدقيقة من هذه اآليةتوض

ا بسبب أداة معطلة في هذ ،، هذا الفيضان الذي أتلف أكثر ما في البيت من أثاثالمياه في بيتك

بيعك هذه ى شيئا  لال من ي، وأنت منطلق ال تر  أنت للى السوق لتشتري هذه األداة، تنطلق المستودع

، قد ترى في محل آخر هدايا أو تعنيك أبدا   محل تجاري باقات ورود جميلة جدا ، القد ترى في  ،األداة

ى لال محال  تجاريا  يبيعك هذه األداة اتال رائعة جدا  ال تراها لطالقا  قطع كريس لتي توقف بها ، ال تر 

 .فيضان مستودع الماء

مجلس رسول هللا ال ليهتدي أبدا ، وال ليستمع أبدا ،  هذا اإلنسان من الطرف اآلخر الذي يجلس فيف 

 .، ليبحث عن نقطة ضعف ليذيعها في جماعته يجلس ليقتنص

 :هللا والغارق في الملذات َل يفقه من القرآن شيئاً وكأنه بلغة أعجمية اإلنسان البعيد عن 

األكنة جمع  ﴾ُهوهُ َوفِي آَذَانِِهْم َوْقراً َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيَك َوَجعَْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن يَْفقَ ﴿ :قال

 .كنان، والكنان هو الغطاء

، ن أن أفهم حرفا  واحدا  من لغتهم، وال األرقامعض البالد ال يمك، في بأنا سافرت للى بالد كثيرة 

هل أفقه بالمئة خمسة منها؟ وال واحدا  بالمئة، وال واحدا   ،اللغة فلو أنني استمعت للى محاضرة بتلك

 :، قال تعالى بالمليون، وال حرف

ْلنَ    (199)َكانُوا بِِه ُمْؤِمنِيَن  ْيِهْم َمافَقََرأَهُ َعلَ  (191)اهُ َعلَى بَْعِض اْْلَْعَجِمينَ َولَْو نَزَّ
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 سورة الشعراء  

ل عليه القرآن نزِ ، والذي أ  لو أن هذا القرآن نزل بلغة أخرى، بلغة أعجمية ،افتراضا  أو جدال  يعني  

، هل آلن أنت اجلس بين أخوين من تركيا؟ اباللغة األعجمية، قرأه على مجتمع مكة، هل يفقهون شيئا  

 ﴾﴿َما َكانُوا بِِه ُمْؤِمنِينَ هل تفهم حرفا  واحدا  ؟ قال  ،؟ بين أخوين من ليرانكالمهم ا  واحدا  منتفهم حرف

 :دققوا اآلن  

 (522)ي قُلُوِب اْلُمْجِرِمينَ َكذَِلَك َسلَْكنَاهُ فِ  

 سورة الشعراء  

ن ال يفقه ، وقرأ القرآذاته وشهواته، غارقا  في ملبعيدا  عن هللا عز وجل ،يا  ق حا  لو أن لنسانا  عرب 

 ﴾اهُ فِي قُلُوِب اْلُمْجِرِمينَ َكذَِلَك َسلَْكنَ ﴿منه شيئا  وكأنه بلغة أعجمية 

 :لذلك قال تعالى  

بِىٌّ ۗ ق ْل ه و    ع ر  ِمىٌّ و  ۬اْعج  َٰٓ   ء  ت هۥ  اي   ل ْت ء  ِميًّا لاق ال واْ ل ْوال  ف ص ِ ان ا أ ْعج  ه  ق ْرء  ع ْلن   ل ْو ج  ن واْ  و  ام  ِللاِذين  ء 

ْقٌر ه   اذ انِِهْم و  ِذين  ال  ي ْؤِمن ون  فِىَٰٓ ء 
ٱلا ِشف آٌَٰء   و  ك ان   َۚعلَْيِهْم َعًمى َوُهوَ د ى و  ئِك  ي ن اد ْون  ِمن ما

َٰٓ  أ ْول  

 (00)ب ِعيد ٍۢ 

 سورة فصلت 

ْؤِمنِين  ۙ  ةٌ ل ِْلم  ْحم  ر  ا ه و  ِشف آٌَٰء و  اِن م  ل  ِمن  ٱْلق ْرء  ن ن ز ِ ِلِميَن إَِلَّ َخَساًراَوََل يَزِ و 
 (15)يُد ٱلظَّ 

 ورة اإلسراء س 

 

 :الذي َل يفقه القرآن َل يريد إَل الدنيا ْلن الذي يحب الشيء يجعله أعمًى وأصماً عن الحق

الشهوات  ﴾ْقراً ُهوهُ َوفِي آَذَانِِهْم وَ َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيَك َوَجعَْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن يَْفقَ ﴿

 .فما فهموا شيئا   ،م وبين القرآنالمستعرة في نفوسهم كانت حجابا  بينه

، وفاضت أعينهم من الدمع ،ذا القرآنلماذا يجلس في مجلس النبي ملسو هيلع هللا ىلص أناس فهموا ه: سؤال دقيق 

، هذا ةهو مفتاح هذه اآلي، الجواب عن هذا السؤال ما السبب؟ هنا المشكلة ،لم يتأثروا به لطالقا   وأناس

حينما يتلو القرآن  ،أوال   آمن بآيات هللا الدالة على عظمته، ولذي تفكر في خلق السماوات واألرضا

كر في خلق السماوات ، أما هذا الذي لم يتففهو يصغي لليه ،نزل من عند الخالقالكريم يتصور أنه 

، ، ومصالحه، هذا ال يفهم شيئا  ، ونزواتهواألرض أصال ، ما تفكر لال في حظوظه، وشهواته، وأهوائه

 :أنا سأضع بين أيديكم هذه الحقيقة اإلخوةلذلك أيها 

بعد  ، وأن فالنا  بعيدفي أن فالنا  بكى من شدة التأثر ،السبب في أن زيدا  يفهم، وعبيدا  ال يفهم 

تماما  كآلة ، بالضبط األرض عن السماء عن أن يبكي، السبب أن األول طلب الحقيقة، والثاني ما طلبها
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، هذه اآللة االحترافية افية ثمنها يزيد على مليوني ليرة، اآلن هناك آالت احترتصوير من أعلى مستوى

انا  أراد الشهوة وما أراد الهدى، كهذه اآللة، هو ذكي جدا ، لكن ليس فيها الفيلم، الغالية جدا  تمثل لنس

يها فيلم ، والتقريب والتبعيد لكن ليس فئصها المذهلةتها وخصا، ودقة عدسفعلى عظمة اآللة، ودقتها

 .تنطبع عليه هذه المشاهد

لشيء يجعله أعمى  وأصما  ، ألن الذي يحب امعنى ذلك أنه ال يريد لال الدنياالذي ال يفقه القرآن  

بعض الضعف، معون لليك ليكشفوا ، يستيستمعون لليك لينتقصوا ﴾ْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيكَ َومِ ﴿ عن الحق

السيطرة والكفر متمكنة في قلوبهم، ألنهم كذلك شاءت ، يستمعون لليك وشهوة يستمعون لليك لينتقدوك

 .بينهم وبين هذا القرآن  ، وشاءت عدالته أن يكون حجابحكمة هللا

 :الكفر يجعل قلوب الكفار مغلفة

، كأن آذانهم س دت ﴾ُهوهُ َوفِي آَذَانِِهْم َوْقراً ِهْم أَِكنَّةً أَْن يَْفقَ َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيَك َوَجعَْلنَا َعلَى قُلُوبِ ﴿

 .وأن قلوبهم مغلفة

ُ بُِكْفِرِهمْ   ا يُْؤِمنُونَ  َوقَالُواْ قُلُوبُنَا ُغْلف ٌۢ ۚ بَل لَّعَنَُهُم ٱَّللَّ  (11)فَقَِليًلا مَّ

 سورة البقرة  

 :كفرهم جعل قلوبهم مغلفة  

هذا : ن خطيب مسجد في بالد المغرب قالأل ﴾لَّ آَيٍَة ََل يُْؤِمنُوا بَِهاَوْقراً َوإِْن يََرْوا كُ َوفِي آَذَانِِهْم ﴿

ل بعض الذين أصابهم كانوا لع: ه تأديب من هللا عز وجل للمذنبين، وما تكلم لال الحق، قالالزلزال لعل

يرا  ، يريد تفس، ألن اإلنسان يرفض الحقال أول لها وال نهاية ، ونشأت فتنةمذنبين، قامت مظاهرات

 .أرضيا  

ْت قُلُوُب ٱلَِّذيَن ََل يُْؤِمنُوَن بِٱْلَءاِخَرِة ۖ   ُ َوْحَدهُ ٱْشَمأَزَّ لِذ ا ذ ِكر  ٱلاِذين  ِمن د ونِِهۦَٰٓ لِذ ا  َوإَِذا ذُِكَر ٱّلِلَّ و 

ون    (02)ه ْم ي ْست ْبِشر 

 سورة الزمر 

 .﴾﴿إِذَا ُهْم يَْستَْبِشُرونَ أما لذا ذكر الذي دونه  

، أحيانا  يأتي ؟ يتململ، وعبيد ال يبكياآلية لماذا زيد يفهم، وعبيد ال يفهم؟ لماذا زيد يبكي هنا :إذاً  

لذلك يطول عليه الوقت بشكل  ،ذ أمر أبيههذه الخطبة لال أنه نف  اإلنسان ليستمع للى خطبة وال يعنيه من 

دقيقة اْللم ساعة ، خفيمضي الوقت كلمح البصر، فلذلك الوقت يثقل وي ،اء ليتعلم، أما الذي جمريع

 ﴾ُهوهُ َوفِي آَذَانِِهْم َوْقراً َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيَك َوَجعَْلنَا َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن يَْفقَ ﴿ وساعة اللذة دقيقة
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 :الكافر َل يقبل أن توجه الحدث توجيهاً توحيدياً َل يقبل إَل التوجيه اْلرضي الشركي 

أحيانا  آيات، زالزل، فيضانات، أبنية أصبحت مع  ﴾لَّ آَيٍَة ََل يُْؤِمنُوا بَِهايََرْوا كُ َوإِْن ﴿اآلن  

رسالة منه لعباده، كلن هللا أبقاه : اإلسمنت كان قويا  جدا ، ال يقبل أن يقول: األرض، لال مسجدا ، يقول لك

 قبل، ال يفلم يتأثرفي وضع اإلسمنت والحديد منت المسلح، وكان هناك لسراف هذا مبني باإلس: يقول لك

َوِمْنُهْم َمْن يَْستَِمُع إِلَْيَك َوَجعَْلنَا ﴿ ، ال يقبل لال التوجيه األرضي الشركيأن توجه الحدث توجيها  توحيديا  

 :بالمقابل  َعلَى قُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَْن يَْفقَُهوهُ َوفِي آَذَانِِهْم َوْقراً﴾

ُسوِل تَرَ   ْمعِ َوإَِذا َسِمعُواْ َمآ أُنِزَل إِلَى ٱلرَّ ٓ أَْعيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن ٱلدَّ ِ   ي ق ول ون   ى  ق  ف واْ ِمن  ٱْلح  ا ع ر  ِمما

ِهِدين   ع  ٱلشا  ناا ف ٱْكت ْبن ا م  ام  بان آَٰ ء   (17)ر 

 سورة المائدة 

من شدة التأثر، وشدة الخشوع، فلذلك هذا الذي يصلي فال يتأثر، ويقرأ القرآن فال يتأثر، ويذكر  

 : وجل عمم قاللكن بعد ذلك هللا عز ، ينبغي أن ينتبه لليها، فعنده مشكلة كبيرة جدا  ثرهللا فال يتأ

 .، وحروب أهليةكزالزل، ومد بحري، وصواعق ﴾ُكلَّ آَيٍَة ََل يُْؤِمنُوا بهاَوإِْن يََرْوا ﴿

ن فَْوقُِكْم أَْو  ٓ أَن يَْبعََث َعلَْيُكْم َعَذابًا م ِ ِمن تَْحِت أَْرُجِلُكْم أَْو يَْلبَِسُكْم ِشيَعًا قُْل ُهَو ٱْلقَاِدُر َعلَى 

مْ  ۗ َويُِذيَق بَْعَضُكم بَأَْس بَْعٍض  ِت ل ع لاه  اي   ف  ٱْلء  ر ِ  (02)ي ْفق ه ون    ٱنظ ْر ك ْيف  ن ص 

 سورة اْلنعام 

 :تعريف اْلسطورة 

ِلينَ ا إَِلَّ َحتَّى إِذَا َجاُءوَك يَُجاِدلُونََك يَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا إِْن َهذَ )   ( أََساِطيُر اْْلَوَّ

رت على ورق مكتوبة، يعني قصة غريبة، نادرة، غير معقولة، ط ِ عني قصة س  ي :اْلسطورة 

 خرافية، فيها توهم، شيء مكتوب في كتب األقدمين، 

، ذا نقلها من قرن  للى قرن تزلزلت، هذه أسطورة، شيء مضحكاألرض يحملها ثور فإ :مثالً 

جري جردا  لتصوراته أن ي   ، والمؤمن عليهير هناك عدد ال يعد وال يحصىساطيعني من هذه األ

ري مسحا  لكل ما ، أما المؤمن الصادق فيجات، أباطيلرها خرافات أحيانا ، أوهام، ت  هناك العقدية، 

، أما من غير دليل من الكتاب والسنة قبله ودعا لليه، فإذا كان لكل شيء دليل يتصوره عن الدين

إِْن يََرْوا ُكلَّ آَيٍَة ََل يُْؤِمنُوا بَِها َحتَّى إِذَا َجاُءوَك يَُجاِدلُونََك يَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروا إِْن وَ ﴿، مرة ثانية يرفضه

ِلينَ َهذَا   .﴾إَِلَّ أََساِطيُر اْْلَوَّ

 :، يقول هللا عز وجل ، اآلن المشكلةاإلخوةأيها  
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لِنْ َوُهْم يَْنَهْوَن َعْنهُ َويَْنأَْوَن َعْنهُ   ون  ي ْهِلك ون  لاِلا أ نْ  و  ا ي ْشع ر  م  ْم و   (50)ف س ه 

 سورة اْلنعام

﴿يَْنَهْوَن هؤالء الذين جلسوا عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ليقتنصوا ما يتوهمونه أخطاء لذا خرجوا من عنده  

، ، ارتكبوا جرمينس منه، وينفرون الناوعن هدايته ،يبتعدون عن رسول هللا وعن منهجه ﴾َعْنهُ َويَْنأَْونَ 

 .فاسد مفسد يوجدضال مضل ، و يوجدوا، ، والثاني أنهم أضلرم األول أنهم ضلواالج

 :أشقى البشر قاطبةً الذي يستخدم إمكاناته وطاقاته في سبيل رد ِ الحق 

داة اإلنسان حينما يكون أ يعني ﴾ونَ يَْنَهْوَن َعْنهُ َويَْنأَْوَن َعْنهُ َوإِْن يُْهِلُكوَن إَِلَّ أَْنفَُسُهْم َوَما يَْشعُرُ ﴿

ألنه ال  ،معاد  للحق فهو أغبى الخلق قاطبة، وحينما يضع نفسه في خندق لضالل فهو أشقى البشر قاطبة  

 . يعرف من هو الطرف اآلخر

طن أن يتهجم على دولة كبيرة جدا ، وبيدها كل ال يستطيع موا ،في موازين القوى في الدنيايعني  

وأحمقا ، ليس هناك توازن، أما لنسان مخلوق  ،نية، يكون جاهال  في ثا، وبإمكانها أن تسحقه شيء

، وقدراته، وحركاته، وسكناته بيد هللا، ثم ل فيزول، سمعه، وبصره، ودماغهضعيف كن فيكون، ز  

ن كانوا في خنادق تعادي أهل الحق، قد أشقى بني البشر ميعني ؟ يجلس في خندق معاد  للحق؟ كيف

ب نفسك عدوا  للحق، عدوا  نص  عينك على نفسك، قد تكون مذنبا ، أما أن ت   عز وجل ي، هللارا  قص  تكون م  

يَْنَهْوَن َعنْهُ ﴿ كاناته وطاقاته في سبيل رد الحق، هذا هو أشقى البشر قاطبة  الذي يستخدم لمألهل الحق

 ﴾ونَ َويَْنأَْوَن َعْنهُ َوإِْن يُْهِلُكوَن إَِلَّ أَْنفَُسُهْم َوَما يَْشعُرُ 

ِ فََسيُْنِفقُونََها ثُمَّ   َحْسَرةً ثُمَّ تَُكوُن َعلَْيِهْم  إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا يُْنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم ِليَُصدُّوا َعْن َسبِيِل َّللاَّ

 (33)يُْغلَبُونَ 

 سورة اْلنفال 

 (95)َوتُْحَشُروَن إِلَىَٰ َجَهنََّم ۚ َوبِئَْس ٱْلِمَهادُ  قُل ل ِلَِّذيَن َكفَُرواْ َستُْغلَبُونَ 

 سورة آل عمران  

 :حالإذا كنت في خندق معاٍد للحق يجب أن تعلم أنك خاسر َل م

َ ُهَو َمْوََلهُ َوِجْبِريُل  ِ فَقَْد َصغَْت قُلُوبُُكَما َوإِْن تََظاَهَرا َعلَْيِه فَِإنَّ َّللاَّ َوَصاِلُح إِْن تَتُوبَا إِلَى َّللاَّ

 (4)َكةُ بَْعَد ذَِلَك َظِهيرٌ اْلُمْؤِمنِيَن َواْلَماَلئِ 

 سورة التحريم  
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نفر قوى البرية ، ممكن أن تستتا النظام، دولة كبيرة جدا  تقدامرأتان انيعني ؟ ما معنى هذه اآلية 

، هو أنك لذا وضعت نفسك في اآلية ملمح دقيق جدا   !؟جوية، وقوى األمن من أجل امرأتينوالبحرية وال

يجب أن تعرف من هو الطرف اآلخر؟ الطرف اآلخر قوي  ،قأو في خندق مضاد للح ،عدوا  للحق

 . يريد لطفاء نور هللا عز وجل  ،ا  للحق، فهذا الذي ينصب نفسه عدوجدا  

، فاحتمال وينفخ عليها لعلها تنطفئ ،ه الشمسلو أن واحدا  رأيتموه بأعينكم يقف باتجا: اآلن دقق 

مليون كيلومتر، ولسان اللهب  920نه وبين الشمس انطفاء الشمس بنفخة من لنسان في األرض بي

والحديث عن الشمس ، قادم احتمال منعدمرات عام وهي متقدة لخمس مليالسان اللهب ، مليون كيلومتر

؟ قال ، هذا كالم مقبولس ونفخ من فمه نفخة فلعلها تنطفئ، لنسان وقف باتجاه الشميفوق حد الخيال

 :تعالى 

ِهِهمْ   ِ بِأَْفَو  ون   يُِريُدوَن ِليُْطِفـُٔواْ نُوَر ٱّلِلَّ ِفر  ل ْو ك ِره  ٱْلك   تِمُّ ن وِرِهۦ و  ٱَّللا  م   (1)و 

 النورسورة  

؟ لذلك لذا كنت في فاء نور هللا عز وجل في كل الكونفكيف بإط ،لذا كان لطفاء الشمس مستحيال   

أن  للهيأو خبر  ،ل لليك أمر للهيقِ لذا ن  ويجب ، ةيجب أن تعلم أنك خاسر ال محال ،حقخندق معاد  لل

 .تتلقاه وكأنك تنظر لليه 

 (1)ِفيِل بَُّك بِأَْصَحاِب الْ أَلَْم تََر َكْيَف فَعََل رَ  

 سورة الفيل  

، المعنى خبرا  من عند هللا يجب أن تأخذه، وكأنك تراه دام، لكن ما؟ ما أحد رأىمن الذي رأى 

 :الثاني 

ِ فَََل تَْستَْعِجلُوهُ   ٓ أَْمُر ٱَّللَّ ا يُْشِرُكونَ  ۚأَتَىَٰ ََمَّ لَىَٰ  نَُُ  َوتَعََٰ  (9) ُسْبَحَٰ

 سورة النحل 

، دم الفعل الماضي وكأنه وقع فعال  أخبر هللا عن شيء يجب أن تستخ، لكن لذا معناه لم يأِت بعد 

 .هذا هو اإليمان 

 :اآليات التالية تبين أن من أراد الهدى يهتدي ومن لم يرده َل يهتدي 

، لماذا يهتدي فالن لماذا يتأثر زيد وال يتأثر عبيد ، هذه اآلية والتي بعدها تفسرالكرام اإلخوةأيها  

 :، ألن هللا عز وجل يقول والذي لم يهتِد لم يرد الهدى ،هدى؟ ألن الذي اهتدى أراد النوال يهتدي فال

ب ِك ْم     قُّ ِمن را ق ِل ٱْلح  اط  بِِهْم  ۚ ْؤِمن َوَمن َشآَء فَْليَْكفُرْ فََمن َشآَء فَْليُ و  ا أ ح  ِلِمين  ن ار 
َٰٓ أ ْعت ْدن ا ِللظا   لِناا

وه  ۚ  ج  ْهِل ي ْشِوى ٱْلو  آَٰء ٍۢ ك ٱْلم  لِن ي ْست ِغيث واْ ي غ اث واْ بِم  ا ۚ و  اِدق ه  ْرت ف ق   س ر  ْت م  س آَٰء  اب  و   (50) اْ بِئْس  ٱلشار 
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 سورة الكهف 

ا َكفُوراً إِنَّا َهَدْينَاهُ السَّبِيَل إِ  ا َشاِكراً َوإِمَّ  (3)مَّ

 اإلنسان سورة  

 والحمد هلل رب العالمين 


