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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، قوانین القرآن الكریم . 27تفسیر اآلیة  -سورة الكھف  - 3الدرس : 

1995 -03-18  

  لحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین. 

  أیھا األخوة المؤمنون: 

  في سورة الكھف آیة كریمة رقمھا سبعة وعشرون، یقول هللا عز وجل: 

  ) ﴾27﴿َواتُْل َما أُوِحَي إِلَْیَك ِمْن ِكتَاِب َربَِّك َال ُمبَِدَّل ِلَكِلَماتِِھ َولَْن تَِجَد ِمْن ُدونِِھ ُمْلتََحداً (

ین التي یعامل هللا بھا كلمات هللا عز وجل في أرجح األقوال ھي سننھ، وبالتعبیر المعاصر ؛ القوان 

عباده، وحینما نقرأ القرآن الكریم ینبغي أن نفھمھ، وینبغي أن نتدبره، والتدبر أن تدرس ھذا القرآن 

الكریم دراسة نوعیة، ھناك آیات أمر، وھناك آیات نھي، وھناك آیات وعد، وھناك آیات وعید، وھناك 

اك غیب الحاضر، وھناك غیب المستقبل، وصف للجنة، وھناك وصف للنار، وھناك غیب الماضي، وھن

وھناك قصص األنبیاء السابقین، وھناك حالل، وھناك حرام، وھناك قوانین، حبذا لو أن المؤمن وھو 

یقرأ القرآن یكتشف ھذه القوانین، أو حبذا أن تقرأ القرآن مرتین، مرةً قراءةً تعبدیةً تتلوه، ومرةً قراءة 

  ذه اآلیة:تدبر تقف عند آیاتھ آیةً آیة، فھ

  ﴿َواتُْل َما أُوِحَي إِلَْیَك ِمْن ِكتَاِب َربَِّك َال ُمبَِدَّل ِلَكِلَماتِِھ﴾

   ما ھذه الكلمات ؟ مثالً: 

َ َال یَْھِدي َكْیَد اْلَخائِنِیَن (    )﴾52﴿َوأَنَّ �َّ

  )52(سورة یوسف: 

في أي موضوع، وفي أي  ھذا قانون، أیة خیانة على وجھ األرض ال بد من أن یفضھا هللا عز وجل 

   زمان، وفي أي مكان.

    )﴾33﴿َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمةُ َربَِّك َعلَى الَِّذیَن فََسقُوا أَنَُّھْم َال یُْؤِمنُوَن (

  )33(سورة یونس: 

  الفاسق ال یؤمن. 
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اةً َطیِّبَةً َولَنَْجِزیَنَُّھْم أَْجَرھُْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا ﴿َمْن َعِمَل َصاِلحاً ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوھَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَ 

    )﴾97یَْعَملُوَن (

  )97(سورة النحل: 

    قانون. 

   )﴾124﴿َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ لَھُ َمِعیَشةً َضْنكاً َونَْحشُُرهُ یَْوَم اْلِقیَاَمِة أَْعَمى (

  )124(سورة طھ: 

    قانون. 

ْل بِِھ سُْلَطاناً َوَمأَْواھُ  ِ َما لَْم یُنَِزّ ْعَب بَِما أَْشَرُكوا بِا�َّ ُم النَّاُر َوبِئَْس ﴿َسنُْلِقي فِي قُلُوِب الَِّذیَن َكفَُروا الرُّ

   )﴾151َمثَْوى الظَّاِلِمیَن (

  )151(سورة آل عمران: 

    قانون. 

ُ الَِّذیَن اتَّقَْوا بَِمفَازَ  ي �َّ    )﴾61تِِھْم َال یََمسُُّھُم السُّوُء َوَال ُھْم یَْحَزنُوَن (﴿َویُنَِجّ

  )61(سورة الزمر: 

   المتقي یفوز، وینجو دائماً، قانون. 

ْینَ 87﴿فَنَاَدى فِي الظُّلَُماِت أَْن َال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمیَن ( اهُ ِمَن ) فَاْستََجْبنَا لَھُ َونَجَّ

   )﴾88اْلغَِمّ َوَكذَِلَك نُْنِجي اْلُمْؤِمنِیَن(

  )88ـ  87(سورة األنبیاء: ـ 

  قانون. 

آیات كثیرة جداً، لكن المطلوب أنك إذا قرأت القرآن أن تكتشف ھذه القوانین، وحبذا لو تكتبھا، ھذه  

    المدارسة، ھذا التدبر، إذا في عندك مجموعة قوانین من قبل خالق الكون.

اِزقِیَن (    )﴾39﴿َوَما أَْنفَْقتُْم ِمْن َشْيٍء فَُھَو یُْخِلفُھُ َوھَُو َخْیُر الرَّ

  )39(سورة سباء: 

    قانون. 

َالِة قَاُموا ُكَسالَى یَُراُءوَن  َ َوھَُو َخاِدُعُھْم َوإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّ النَّاَس َوَال ﴿إِنَّ اْلُمنَافِِقیَن یَُخاِدُعوَن �َّ

َ إِالَّ قَِلیالً (     )﴾142یَْذكُُروَن �َّ

  )142(سورة النساء: 

    أیة مخادعة � تعود على اإلنسان. 
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    ﴿فََمْن نََكَث فَِإنََّما یَْنكُُث َعلَى نَْفِسِھ﴾

  ) 10( سورة الفتح: 

قانون، ممكن أن نستنبط القوانین، الحقیقة قد تكون صیاغة، صیغتھا شرط، من یفعل كذا یلقى كذا،  

   صیاغة شرطیة.

ُ َوَرُسولُھُ أَْمراً أَْن یَُكوَن لَُھُم اْلِخیََرةُ ِمْن أَْمِرھِ  َ ﴿َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى �َّ ْم َوَمْن یَْعِص �َّ

    )﴾36َرُسولَھُ فَقَْد َضلَّ َضَالالً ُمبِیناً (وَ 

  )36(سورة األحزاب: 

قانون، بمجرد أن تضع قضیة بث فیھا الشرع هللا عز وجل قضى فیھا حكمھ على بساط البحث فأنت  

  لست مؤمناً، لمجرد، یعني إذا هللا حرم شيء خلص حرام، ھذه قانون.

ُ یَْعلَُم َوأَْنتُْم َال  ﴿إِنَّ الَِّذیَن یُِحبُّوَن أَْن تَِشیعَ  اْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذیَن آََمنُوا لَُھْم َعذَاٌب أَِلیٌم فِي الدُّْنیَا َواْآلَِخَرِة َو�َّ

  )﴾19تَْعلَُموَن (

  )19(سورة النور: 

ما فعل شيء، ما تكلم، فقط أراد أن تشیع الفاحشة في الذین أمنوا وضع نفسھ مع المنافقین، ال أرید أن  

ستقصي، لكن ذكرت بعض األمثلة، حبذا لو أننا قرأنا بعض اآلیات، وتفھمناھا، وكتبناھا على دفتر أ

خاص، وتأملنا بھا، فھذه القوانین التي یتعامل هللا بھا معنا، هللا عز وجل یتعامل مع عباده وفق سنن، 

   ممكن نسمیھا سنن، ممكن نسمیھا قوانین، القرآن سماھا كلمات.

  )﴾27أُوِحَي إِلَْیَك ِمْن ِكتَاِب َربَِّك َال ُمبَِدَّل ِلَكِلَماتِِھ َولَْن تَِجَد ِمْن ُدونِِھ ُمْلتََحداً ( ﴿َواتُْل َما

     یعني زوال الكون أھون من أن یبدل قانون هللا عز وجل، یعني إذا قال هللا لك: 

  ﴿َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ لَھُ َمِعیَشةً َضْنكاً﴾

في إنسان واحد باألرض من آدم إلى یوم القیامة أعرض عن ذكر هللا وكان سعیداً فالقرآن لیس كالم  إذا 

هللا مستحیل، قد یكون غني، یوجد ضیق القلب، لیس شرط المعیشة الضنك ھي الفقر، ال، قد یكون غني، 

و وزع على أھل بلد وقد یكون قوي، لكنھ لیس سعید، في ضیق بقلب الكافر، ولو كان غنیاً، أو قویاً ل

    لكفاھم ما ھذا القانون ؟

ھُْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا ﴿َمْن َعِمَل َصاِلحاً ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوھَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاةً َطیِّبَةً َولَنَْجِزیَنَُّھْم أَْجرَ 

  )﴾97یَْعَملُوَن (

وجل لھ عند هللا حیاة طیبة بأي عصر، بأي قطر، بأي زمان، أي مؤمن إذا عمل صالحاً، وأمن با� عز  

     بأي مكان، بظروف صعبة، غیر صعبة، بالحرب، بالسلم، المعرض:
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  ﴿فَِإنَّ لَھُ َمِعیَشةً َضْنكاً﴾

     والمؤمن. 

  ﴿فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاةً َطیِّبَةً﴾

     والقضیة سھلة. قانون، فا� سبحانھ وتعالى نسألھ أن یلھمنا كشف القوانین، 

َ َال یَْھِدي َكْیَد اْلَخائِنِیَن (   )﴾52﴿َوأَنَّ �َّ

في ألف قصة، ملیون قصة، إنسان رسم خطة مبنیة على الخیانة، هللا عز وجل في وقت مناسب یمكن    

یعطیھ مجال فترة، لكن في وقت معین تكشف ھذه الخیانة، یفتضح، یسقط، ولو سمعت القصص التي 

  الناس تجد مصداق لھذه اآلیة على أتفھ سبب كشفت خیانتھ.تداولھا 

سمعت في بعض األقطار العربیة تاجر یأتي بلحوم مستوردة، ومنتھ مفعولھا یغیر اللصاقة علیھا، وربح  

مالیین، العمال نسو أن یبدلوا علبة واحدة كشفت العملیة، طلع قانون في مصر اآلن الغش التجاري، 

ع في السجن ألنھ یغش المسلمین، یأتي ببضاعة فاسدة ویغیر لصاقتھا، ھذه خیانة وافتضح اإلنسان، وأود

  ال یمكن إال وأن یفتضح فإذا اإلنسان فھم على هللا، الخیانة مصیرھا الفضیحة، خلص ال یخون.

َ َال یَْھِدي َكْیَد اْلَخائِنِیَن (   )﴾52﴿َوأَنَّ �َّ

   إذا فھم أن الفاسق ال یؤمن. 

  )﴾33قَّْت َكِلَمةُ َربَِّك َعلَى الَِّذیَن فََسقُوا أَنَُّھْم َال یُْؤِمنُوَن (﴿َكَذِلَك حَ 

معنى ذلك لما تقرأ اآلیة صنفھا ھي أمر، ھي نھي، ھي حالل، ھي حرام، ھي وعد، ھي وعید، ھي  

بشرى، ھي نذیر، ھي غیب الماضي، ھي غیب الحاضر، ھي غیب المستقبل، ھي مشاھد یوم القیامة، 

    وعات إخباریة، ھي موضوعات عقالنیة، ھذا قانون مستقل.ھي موض

  )﴾27﴿َواتُْل َما أُوِحَي إِلَْیَك ِمْن ِكتَاِب َربَِّك َال ُمبَِدَّل ِلَكِلَماتِِھ َولَْن تَِجَد ِمْن ُدونِِھ ُمْلتََحداً (

علیك أنت من أسعد الناس ھذا القول الثابت، أیام بقلك ھذه بعدین إذا كان في قانون إیجابي ینطبق    

القضیة ال یمكن أن تقبل بھا الواسطة، أیام یكون في قاعدة معینة، مثالً العالمات الفالنیة طب، ما في 

واسطة، أیام یكون األب أستاذ بالجامعة، لیس مسموح لھ في القوانین تأخذ القاعدة الحتم، واالطراد فأنت 

نفسك القانون ینطبق علیك، رأیت نفسك مستقیم، وتخشى هللا، وهللا وعد المستقیم بالدنیا بحیاة  إذا رأیت

  طیبة، ھذا القول الثابت ألم یقل هللا:

ُ ال ُ الَِّذیَن آََمنُوا بِاْلقَْوِل الثَّابِِت فِي اْلَحیَاِة الدُّْنیَا َوفِي اْآلَِخَرِة َویُِضلُّ �َّ ُ َما ظَّالِ ﴿یُثَبُِّت �َّ ِمیَن َویَْفعَُل �َّ

  )﴾27یََشاُء (

  )27(سورة إبراھیم: 
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ھذا القول الثابت، أیام یكون الواحد معتمد على مادة بالقانون بقلك یطلعھ من البیت بخلیھ، أیام یعتمد  

لقانون باالجتھاد على محكمة النقد تالقیھ شدید، من أین جاء بالثقة بنفسھ، من االجتھاد لمحكمة النقد، إذا ا

لصالحة تالقیھ یمشي بالعرض، إذا كانت آیة قرآنیة تنطبق علیك أنت دخلك حالل، معناھا الشغلة كبیرة 

كثیر، هللا وعدك بالتوفیق، إذا كان تتحرج أن تعصي هللا عز وجل، وفي مشكلة ثانیة إذا كان القانون 

مر هللا عز وجل، وهللا وعد العاصي ینطبق علیك سلبیاً شغلة كبیرة كثیر، إذا كان في إنسان عما یخالف أ

    بالتدمیر، مثالً:

ُ َال یُِحبُّ كُلَّ َكفَّاٍر أَثِیٍم ( بَا َویُْربِي الصََّدقَاِت َو�َّ ُ الِرّ    )﴾276﴿یَْمَحُق �َّ

  )276(سورة البقرة: 

ده بمحق مالھ، ومالھ بعد لم یمحق، الشغلة خطیرة، ینطبق على ھذا اإلنسان القانون السلبي، وهللا توع 

ففي أصبح عندنا نقطتین، أن تكشف القانون، وتقول أین أنا من ھذا القانون، في عندنا نقطتان، أن 

تكتشف القوانین من كتاب هللا، ثم أن تضع نفسك بشكل موضوعي، یا ترى أنا ینطبق علي ھذا القانون ؟ 

    أم ھذا القانون ؟

َالِة قَاُموا َ إِالَّ قَِلیالً ( ﴿َوإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّ    )﴾142ُكَسالَى یَُراُءوَن النَّاَس َوَال یَْذكُُروَن �َّ

  )142(سورة النساء: 

    المنافقون، أنا ینطبق علّي ھذا القانون ؟ 

    )﴾54﴿َوَال یُْنِفقُوَن إِالَّ َوھُْم َكاِرُھوَن (

  )54(سورة التوبة: 

    أما المؤمنین: 

   )﴾92تَِفیُض ِمَن الدَّْمعِ َحَزناً أَالَّ یَِجُدوا َما یُْنِفقُوَن ( ﴿تََولَّْوا َوأَْعیُنُُھمْ 

  )92(سورة التوبة: 

انظر ھذه قاعدة، المؤمن إذا ما تمكن ینفق یتألم، یبكي والمنافق إذا حاییتھ، وأخذت منھ مبلغ � ینزعج،  

د قام إلى الصالة بنشاط دلیل تالقیھ ینزعج انزعاج شدید، انزعاج اإلنسان، ھو قانون النفاق، إذا واح

إیمانھ، قام بتكاسل دلیل نفاقھ، إذا كان المؤمن أصابھ خیر وفرح دلیل إیمانھ، أصابھ شر وفرح دلیل 

  نفاقھ.

إذاً اإلنسان یقرأ كالم هللا قراءة جادة، یفھم أبعاده، ویقیم نفسھ نقرأ نكتشف القوانین، نقیم أنفسنا من  

  ت القوانین تنطبق علیك إیجابیاً فأنت من أھل السعادة، لذلك:خالل ھذه القوانین، فإذا كان
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ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا فََال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ُھْم یَْحَزنُوَن (    )﴾13﴿إِنَّ الَِّذیَن قَالُوا َربُّنَا �َّ

  )13(سورة األحقاف: 

    وھذه من قوانین ربنا عز وجل، 

    )﴾123﴿فََمِن اتَّبََع ھَُداَي فََال یَِضلُّ َوَال یَْشقَى (

  )123(سورة طھ: 

  )﴾38﴿فََمْن تَبَِع ُھَداَي فََال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ھُْم یَْحَزنُوَن (

  )38(سورة البقرة: 

ال یخشى ھذا قانون، واحد سار على منھج هللا، ال یضل عقلھ، وال تشقى نفسھ وال یندم على ما فات، و 

مما ھو آت، إذاً المفضل أن نقرأ القرآن مرتین، مرة قراءة تعبد، ومرة قراءة تدبر، قراءة التعبد مسعدة، 

لكن قراءة التدبر عمیقة جداً، اقرأ كل یوم خمس صفحات تعبداً، واقرأ بالیوم آیتین فقط تدبراً، اقرأ اآلیة 

    مرتین، ثالثة توقف عند كلماتھا مثًل:

ْن اْلُخلََطاء﴾﴿َوإِنَّ كَ     ثِیًرا ِمّ

  ) 24( سورة ص: 

   من ھم الخلطاء ؟ الشركاء، األزواج، األصدقاء، كل إنسان خالط إنسان ھم الخلطاء. 

اِلَحاِت َوقَلِ  ْن اْلُخلََطاء لَیَْبِغي بَْعُضُھْم َعلَى بَْعٍض إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ا﴿َوإِنَّ َكثِیًرا ِمّ   ُھْم﴾ یٌل مَّ

معناھا إذا كان ممكن تأخذ حصة شریكك بأسلوب احتیال مالك مؤمن، أما إذا وقفت عند حدودك أنت    

مؤمن، یا ترى على مستوى زواج، على مستوى جوار، على مستوى شراكھ، أي خلیطین إذا بغى 

  أحدھما على اآلخر، ھذا عدم إیمانھ باآلیة الكریمة.

ْن اْلُخلَ  ا ُھْم﴾﴿َوإِنَّ َكثِیًرا ِمّ اِلَحاِت َوقَِلیٌل مَّ   َطاء لَیَْبِغي بَْعُضُھْم َعلَى بَْعٍض إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

معناھا المؤمنین ال یبغوا أحدھم على بعضھم بعضاً، قانون ھذا، یعني كثیر شيء ممتع أن تكشف  

وإذا كان في قوانین تنطبق علیك إیجابیاً  قوانین ربنا بالقرآن الكریم شيء دقیق جداً تكشف، وتقیم نفسك،

    أنت من أسعد الناس ھذا القول الثابت.

ُ ال ُ الَِّذیَن آََمنُوا بِاْلقَْوِل الثَّابِِت فِي اْلَحیَاِة الدُّْنیَا َوفِي اْآلَِخَرِة َویُِضلُّ �َّ ُ َما ﴿یُثَبُِّت �َّ ظَّاِلِمیَن َویَْفعَُل �َّ

  )﴾27یََشاُء (

م بكون في مادة لمصلحتك بالقانون تالقي نفسك مطمئن، یا ترى أیھما أشد طمأنینةً أن تطمئنك مادة أیا 

ویمكن ال تطبق علیك، بقلك وهللا ما بقي شاغر، أو وهللا لم یوافقوا، ال نعرف لماذا، أما آیة قرآنیة تطبق 

    علیك.
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َ یَْنُصْرُكْم َویُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم (    )﴾7﴿یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا إِْن تَْنُصُروا �َّ

  (سورة محمد)

  قانون، ما ذكرت إال بعض الذي خطر في بالي، لمجرد أن تنصر دین هللا ینصرك، قاعدة. 

   قانون ثاني: 

ُ الَِّذیَن آََمنُوا ِمْنكُْم َوعَ     ِملُوا الصَّاِلَحاِت لَیَْستَْخِلفَنَُّھْم فِي اْألَْرِض﴾﴿َوَعَد �َّ

  )55(سورة النور: 

    قانون االستخالف. 

ْن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمناً ﴿َكَما اْستَْخلََف الَِّذیَن ِمْن قَْبِلِھْم َولَیَُمِكّنَنَّ لَُھْم ِدینَُھُم الَِّذي اْرتََضى لَُھْم َولَیُبَِدّلَنَُّھْم مِ 

    )﴾55بُُدونَنِي َال یُْشِرُكوَن بِي َشْیئاً َوَمْن َكفََر بَْعَد ذَِلَك فَأُولَئَِك ھُُم اْلفَاِسقُوَن (یَعْ 

  ھذا قانون. 

  أیھا األخوة الكرام: 

اإلنسان إذا یكتشف شيء بذاتھ یسعد بھ، اآلن النظریة الحدیثة لیست ھي التعلیم، بل ھي التعلم، الواحد  

ل یوم صفحة صفحتین قراءة تدبر كشف القوانین، وكتبھا على دفتر، وقرأھا مراراً، یقرأ، إذا كان قرأ ك

  وتفاعل معھا، وفھم أبعادھا، عندئٍذ طبقھا خائف، والخوف أحد أسبابھ الشرك.

ْعَب بَِما أَْشَركُوا﴾   ﴿َسنُْلِقي فِي قُلُوِب الَِّذیَن َكفَُروا الرُّ

كمة مخافة هللا، شوف خوفك من أي نوع، خوف معرفة، وأحد أسبابھ معرفة هللا عز وجل، ورأس الح 

   لما خوف شرك، الذي یعرف هللا یخافھ كثیراً، ألنھ یعرف عدالتھ، ویلي أشرك بھ یخافھ.

  والحمد � رب العالمین 

بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد  

لھم أعطنا وال تحرمنا وأكرمن وال تھنا، وآثرنا وال تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى األمین، ال

  هللا على سیدنا محمد النبي األمي، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم.

 


