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 : آله وصحبه أمجعني, أما بعدوعىل حممد نبينا احلمد هللا, والصالة والسالم عىل رسول اهللا 
فإن أمر القلوب أمر عجيب; فبينام تر األمور واضحة جليَّة يف الداللة عىل أمر ما, بحيث يتفق عىل 

ت عليهم منافذ العلم واملعر دَّ فة فريوا عكس ما يراه داللتها كل من يشاهدها, جتد يف املقابل آخرين قد سُ
 .مفيتأولوهنا عىل نحو ال يتأوله غريهالناس, 

هبا رسله إىل عجزات اخلارقات, التي أيد اهللا تعاىل انظر إىل اآليات البينات, والدالئل الواضحات, وامل *
  .وا منها إال أهنا أساطري األولنيخلقه, كيف عميت عنها أبصار الكفار وقلوهبم, فلم ير

رَ ﴿: ىلكام قال تعا إِن يَ راً وَ قْ ِمْ وَ اهنِ يفِ آذَ وهُ وَ هُ قَ فْ ِمْ أَكِنَّةً أَن يَ لُوهبِ ىلَ قُ نَا عَ لْ عَ جَ عُ إِلَيْكَ وَ تَمِ سْ ن يَ م مَّ نْهُ مِ لَّ وَ اْ كُ وْ
ا إِالَّ أَ  ذَ واْ إِنْ هَ رُ فَ ينَ كَ ولُ الَّذِ قُ ادِلُونَكَ يَ َ وكَ جيُ آؤُ ا جَ تَّى إِذَ ا حَ َ نُواْ هبِ مِ ؤْ ةٍ الَّ يُ لِنيَ آيَ اطِريُ األَوَّ  ]25األنعام[ ﴾سَ

األمور العجيبة من املعجزات ومن  يه الشئ الكثريتعاىل عىل يد قد أظهر اهللا موسى عليه السالم وهذا *
اً  ذا األمر البنيِّ مل يؤمن تعاىل , ورغم ه نبي مرسل من عند اهللا  والتي ال يقدر عىل اإلتيان هبا إال ,جدّ

عليه السالم وخرس فرعون التحدي; بل خرس ما هو أكرب من  فرعونُ موسىلقد حتد  ,ه اهللالعنفرعون 
ه علي ; إذ ظنّ أنَّ ما يأيت به موسىعليه السالم لقوم الذين كان يتحد هبم موسى ذلك, حيث خرس ا

هو من السحر, فجمع السحرة ووعدهم بالقرب منه واألعطيات اجلزيلة إن هم تغلبوا عىل السالم 
يبطل دعو ربوبيته وألوهيته التي كان  ج منه إىل غريه يف منازلة موسى عليه السالمياموسى, وهذا االحت

عيها, وقد كان يكفيه هذا ليعْ  لمَ ضعفه وعدم قدرته وقلة حيلته التي تنايف دعوته, وقد كان يف هذا ما يدَّ
 رب لسحرة باهللايكفي له أن يؤمن لو كان له قلب, وبعد ذلك تغلبت آيات اهللا عىل سحر السحرة فآمن ا

ما يكفي لفرعون أن يؤمن; لكن تلك القلوب املقفلة املحجوبة عن إبصار العاملني, وقد كان يف هذا أيضاً 
 احلق ورؤيته, والتي ال تنفذ إليها بينات احلق ودالئل اهلد, من أين هلا أن تدرك ذلك? 

الت كام قال تفرعون وق لقد ابتىل اهللا تعاىل* ادَ ﴿: عاىلومه باآليات املفصَّ رَ اجلَْ انَ وَ مُ الطُّوفَ يْهِ لَ نَا عَ لْ سَ أَرْ فَ
الَتٍ  صَّ فَ اتٍ مُّ مَ آيَ الدَّ ادِعَ وَ فَ الضَّ لَ وَ مَّ الْقُ واْ وَ ﴿: ومع ذلك مل يؤمنوا بل ﴾وَ ُ ربَ تَكْ اسْ نيَ فَ مِ ْرِ ماً جمُّ وْ واْ قَ انُ  ﴾كَ

بَ فرعون فيام  ه السالميعلموا صدق موسى علي , وقد كانت هذه اآليات كافية يف أن]133: األعراف[ ذِ وكَ
عيه  .يدَّ
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باً كامالً  * جْ ن يبيِّنان حقيقة األقفال التي تكون عىل القلوب, حتى حتجبها حَ ثم بعد ذلك حدث أمران مهامَّ
عليهم العذاب, ومل جيـدوا خمرجاً من ذلك إال  فقد أرسل اهللا  تعاىلعن املعرفة والعلم واالنقـياد ملـدلوهلام, 

بَّكَ ﴿: موسى ليدعو هلم اهللا تعاىل, قال اهللا  تعاىل ىل باللجوء إ عُ لَنَا رَ ى ادْ وسَ ا مُ الُواْ يَ زُ قَ جْ مُ الرِّ يْهِ لَ عَ عَ قَ ملََّا وَ وَ
ائِيلَ  َ نِي إِرسْ عَكَ بَ لَنَّ مَ سِ لَنُرْ نَنَّ لَكَ وَ مِ زَ لَنُؤْ جْ نَّا الرِّ تَ عَ فْ شَ كَ لَئِن كَ ندَ دَ عِ هِ د كشف وق ,]134: األعراف[ ﴾بِامَ عَ

 أن موسى عليه السالم ليؤمنواذلك كافياً هلم , أفلم يكن اهللا  تعاىل عنهم الرجز بدعوة موسى عليه السالم 
? لكن القفل الذي يسدُّ عىل القلب منافذ اخل ري مرسل من ربه, وأن فرعون عبد مربوب ليس رباً وال إهلاً

نْهُ ﴿ كلها يفعل ما هو أكثر من ذلك نَا عَ فْ شَ امَّ كَ لَ ثُونَ فَ نكُ مْ يَ ا هُ وهُ إِذَ الِغُ م بَ لٍ هُ زَ إِىلَ أَجَ جْ   ]135األعراف[ ﴾مُ الرِّ
ا كل داللة, فعندما طارد فرعونُ لعنه اهللا موسى عليه ثم جاءت احلادثة الثـانية والتـي فـاقت يف داللتـه* 

ر أمامهم وأتباعه, خرج موسى ومن معه وضاقت عليهم السبل, حتى كانوا يف وضع صعب فالبحالسالم 
وفرعون وجنده خلفهم, وال سبيل غري ذلك, ويف هذا الوضع الصعب, أعطى اهللا موسى آية من أعظم 
بَساً يمشون عليه, هذا البحر العظيم الذي تغوص يف  اآليات; حيث شق هلم البحر, وجعل فيه طريقاً يَ

, وانفل ق البحر حتى كان كل فرق جلجه السفن العظام جيعل اهللا فيه برضبة عصا من موسى طريقاً يبساً
العظيم, أمل يكن يف هذا ما يكفي لفرعون أن يرعوي, أو حتى أن يكفَّ عن مطاردة موسى, ويعلم  كالطود

مَّ سبيل إىل النيل منه? لكن القلب العجيب الذي كان يملكه فرعون قاده إىل أن يسلك عىل  أنه ليس ثَ
قد جعل ملوسى وأصحابه هذا الطريق اخلارق لكل  عاىلإذا كان اهللا  ت! حان اهللالطريق اليبس نفسه, فسب

مالحقة موسى  فرعون منن يمكِّ قدرات البرش; لكي يفلت من فرعون وجنده, أيقوم يف عقل عاقل أنه 
تْ عليها األقفال ال تترصف إال هبذا السبيل عليه السالم  .والتمكن منه? لكن القلوب التي أُغلِقَ

لت عىل اليهود قلوهب*  فـقـد كـانوا يعـرفونه كام  صىل اهللا عليه وآله وسلمم من اإليامن برسول اهللا وقد أُقفِ
مْ ﴿: نه, ومع ذلك مل يؤمنوا قال اهللا تعاىل يعرف أحدهم اب هُ نَاءَ بْ ونَ أَ فُ رِ عْ امَ يَ هُ كَ ونَ فُ رِ عْ مُ الْكِتَابَ يَ يْنَاهُ ينَ آتَ الَّذِ

قَّ  ونَ الْـحَ تُمُ مْ لَيَكْ نْهُ ا مِّ يقً رِ إنَّ فَ ونَ  وَ لَمُ عْ مْ يَ هُ ريض اهللا  أخطبحيي بن بنت صفية  وعن,  ]146: البقرة[ ﴾وَ
قباء  قرية  صىل اهللا عليه وآله وسلمملـا قـدم رسول اهللا «: قالت, صىل اهللا عليه وآله وسلمعنها  زوج النبي 

ني, فواهللا ما جاءان) أبو يارس بن أخطب(غدا إليه أيب وعمي  بني عمرو بن عوف  لِسَ غْ ا إال مع مغيب مُ
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يْـن ك , فهششت إليهام كام كنت أصنع, فو اهللا ما نظر اسالنَنيْ ساقطَنيْ يمشيان اهلوينالشمس, فجاءانا فاتِرَ
تعرفه بنعته وصفته? : قال! نعم واهللا: أهو هو? قال: يقول أليب) أبا يارس(إيلَّ واحد منهام, فسمعت عمي 

 )1(.»عداوته واهللا ما بقيت: قالفامذا يف نفسك منه? : نعـم واهللا, قال: قال
ُ به والذي  صىل اهللا عليه وآله وسلموقد يتعجب اإلنسان من ذلك أشد التعجب, فالرسول  بَرشّ هو الـمُ

جيدونه عندهم يف التوراة واإلنجيل, ويرونه, ويعرفونه بصفته, ويتأكدون, ويقسمون باهللا عىل ذلك, ومع 
 ! هذلك تغلق قلوهبم عن اإليامن به ومتابعت

بعدما عاينوا من عقاب اهللا  − أعاذنا اهللا منها− بل األغرب من ذلك أن الكفار الذين يدخلون جهنَّم * 
يقول ولكن اهللا تعاىل ! يعودون لرشكهم أبداً األليم العظيم املهني, يطلبون من اهللا أن يردّهم إىل الدنيا وال 

بْ ﴿: عنهم ونَ مِن قَ ْفُ انُوا خيُ ا كَ م مَّ ا هلَُ دَ اذِبُونَ بَلْ بَ ُمْ لَكَ إهنَّ نْهُ وَ ُوا عَ امَ هنُ وا لـِ ادُ وا لَعَ دُّ لَوْ رُ , ]28: األنعام[ ﴾لُ وَ
فالقلوب عليها أقفاهلا التي متنع من وصول اهلد هلم, وقد جاءت األقفال يف اللفظ القرآين مضافة هاء 

 .الضمري الراجع إىل القلوب; وكأن القفل خمصوص هبا أو أن لكل قلب قفالً خيصه
 صىل اهللا عليه وآله وسلمتال رسول اهللا «: أخرج الطربي بسنده من حديث هشام بن عروة, عن أبيه قال

ا﴿: يوماً  اهلَُ فَ لُوبٍ أَقْ ىلَ قُ آنَ أَمْ عَ رْ ونَ الْقُ رُ بَّ تَدَ عليها أقفاهلا, حتى  بل: فقال شاب من أهل اليمن ;﴾أَفَال يَ
 )2(.»حتى ويل فاستعان بهعنه ريض اهللا ال الشاب يف نفس عمر جها, فام زيفتحها أو يفر يكون اهللا عزّ وجلّ 

واليـوم يعيـد التـاريخ نفـسه, وتتـكرر دورته; فهاهم أعداء اهللا ودينـه مل تتـفتَّح قلـوبـهم, وما زالـوا *
رسالة قد جعله ال دروا أن هذا دين اهللا, وأن اهللا تعاىليأملون يف القضاء علـى اإلسـالم وأهـله, وكأهنم ما 

ر من عباده من يقوم بمهمة احلفظ, كام أخرب الرسول  صىل اهللا عليه اخلامتة, وأنه قد تكفل بحفظه, وأنه سخَّ
فينزل عيسى : ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون عىل احلق ظاهرين إىل يوم القيامة, قال«: بقوله وآله وسلم

ال, إن بعضكم عىل بعض : فيقول. ل صلِّ لناتعا: , فيقول أمريهم− صىل اهللا عليه وآله وسلم − بن مريم 
لِه مبخيله جاءواقد  أعداء اإلسالم موها ه) رواه مسلم يف صحيحه( ,»ة اهللا هذه األمةأمراء تكرم جْ  مورَ
 − عربة مباً ظاملة, وقد كان هلوىل أهله حرتغيري الدين, فشنَّت ع يأخذهم األمل يف, موجربوهت موكربيائه

                                           
 )رواه البيهقي يف دالئل النبوة(  )1(
 )58ص 26تفسري الطربي , ج  (  )2(
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, لكفيام كا −  ال األقفاللو ى باالحتاد السوفييتي وما فعل اهللا به وكيف مزقه متـزيقـاً ـن القـوم عىل ن يسمَّ
 .قـلوبـهم أقـفاهلا

يف أن يصلح قلوبنا حتى ال يطبع اهللا علينا بسبب  أما نحن معارش املسلمني فعلينا اللجوء إىل اهللا تعاىل*
وإنَّ يف اجلسد مضغة إذا صلحت «: يقول لمصىل اهللا عليه وآله وسمعاصينا وخمـالفاتنا, وقد كان الرسول 

 )1( »صلح اجلسد كلُّه, وإذا فسدت فسد اجلسد كلُّه; أال وهي القلب
كثِر أن يقول صىل اهللا عليه وآله وسلمكان رسول اهللا : قالريض اهللا عنه عن أنس و  يا مقلِّب القلوب : يُ

نعم, إن القلوب : به, فهل ختاف علينا? قال آمنا بك وبام جئت: ثبِّت قلبي عىل دينك, فقلت يا رسول اهللا
 )2( .»بني أُصبُعني من أصابع اهللا يقلِّبها كيف يشاء

حيلف هبذه  صىل اهللا عليه وآله وسلمأكثر ما كان رسول اهللا  «: قالريض اهللا عنه وعن عبد اهللا بن عمر  
 )3( .» اليمني ال ومقلب القلوب

 ا هي أمارات انفتاحها?ما هي أقفال القلوب? ثم م: السؤال اآلن
 :منها أقفال القلوب كثرية,

 .ع املستفاد من تدبر القرآناإلعراض عن العلم الناف:  األولالقفل 
 :كيف أن تدبر القرآن يزيل األقفال لندركوهنا وقفة تأمل مع أحد أقطاب الفكر يف الغرب 

آن ,, فتحول إىل داعية إسالمي دون أحد كرباء التنصري يف كندا وأسلم بسبب تدبر القر الدكتور ملرييعد 
التسلسل املنطقي  لذلك حيب املنطق أو...هذا الرجل حيب الرياضيات بشكل كبري  , دعوة من أحد

 .لألمور
جيد فيه بعض األخطاء التي تعزز موقفه عند دعوته للمسلمني  يف أحد األيام أراد أن يقرأ القرآن بقصد أن

الصحراء  يتكلم عن اقرن 14كتاب قديم مكتوب منذ يف شكل  القرآن كان يتوقع أن جيد  للدين النرصاين
حيوي عىل أشياء ال توجد يف أي كتاب  بل واكتشف أن هذا الكتاب لكنه ذهل مما وجده فيه... وما إىل ذلك

                                           
 .لنعامن بن بشري ريض اهللا عنهاممتفق عليه من حديث ا  )1(
 ) رواه الرتمذي وغريه وصححه األلباين(  )2(
 )رواه أبو داود والرتمذي والنسائي وصححه األلباين(  )3(
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صىل اهللا عليه وآله التي مرت عىل النبي حممد  املؤملةجيد بعض األحداث  كان يتوقع أن آخر يف هذا العامل
بل الذي  لكنه مل جيد شيئا من ذلك.... زوجته خدجية ريض اهللا عنها أو وفاة بناته وأوالده مثل وفاة وسلم

القرآن تسمى سورة مريم وفيها ترشيف ملريم  نه وجد أن هناك سورة كاملة يفأجعله يف حرية من أمره 
 .يف أناجيلهمالنصار وال  عليها السالم ال يوجد مثيل له يف كتب

وكذلك وجد أن عيسى عليه السالم ذكر  اهللا عنهن ريضعائشة أو فاطمة خدجية أو ومل جيد سورة باسم
 مرات فقط مخسمل يذكر إال  صىل اهللا عليه وآله وسلميف حني أن النبي حممد  القرآن مرة يف 25باالسم 

 . فزادت حرية الرجل
 82ولكنه صعق بآية عظيمة وعجيبة أال وهي اآلية رقم , عليه كثر لعله جيد مأخذاأالقرآن بتمعن  أخذ يقرأ

ثِرياً ﴿ النساء يف سورة تِالَفاً كَ واْ فِيهِ اخْ دُ جَ ِ اهللاِّ لَوَ ريْ ندِ غَ نْ عِ انَ مِ لَوْ كَ آنَ وَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ تَدَ الَ يَ  ﴾أَفَ
األخطاء أو تقيص مبد إجياد املعروفة يف الوقت احلارض  من املبادئ العلمية هنا أن الدكتور ملري يقرر

والعجيب أن القرآن  Falsification test بـتثبت صحتها وهو ما يسمى  األخطاء يف النظريات إىل أن
ال  ": أيضا عن هذه اآلية  يقول إىل إجياد األخطاء فيه ولن جيدوا يدعوا املسلمني وغري املسلمني الكريم

هذا الكتاب خايل من األخطاء ولكن القرآن عىل  يقول با ثميوجد مؤلف يف العامل يمتلك اجلرأة ويؤلف كتا
 .ولن جتدأو تناقضات أخطاء بل ويعرض عليك أن جتد فيه أخطاء  العكس متاما يقول لك ال يوجد

جولة رسيعة عن هذا الكتاب املعجز الذي هو معجزة الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم  − نحن –لنأخذ *
ما من األنبياء نبي إال وقد أعطي من اآليات ما مثله آمن  ": عليه وآله وسلمصىل اهللا  اخلالدة حيث يقول

 )1(.عليه البرش وإنام كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اهللا إيل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة 
هي التي تعينه ن الشياطني أواالدعاء ب صىل اهللا عليه وآله وسلممر النبي أىل اليشء املذهل يف إ نأيت: أوال

لَتْ ﴿: واهللا تعاىل يقول نَزَّ ا تَ مَ يَاطِنيُ  وَ ونَ *بِهِ الشَّ تَطِيعُ ايَسْ مَ ُمْ وَ نبَغِي هلَ ا يَ مَ ُمْ  *وَ ونَ  إِهنَّ ولُ زُ عِ ملََعْ مْ نِ السَّ  }عَ
العوراء بنت حرب امرأةُ أيب هلب ملا ختلف رسول اهللا ذكر املفرسون أن هذه اآليات جاءت ردا عىل قول 

 )2( "أرجو أن يكون شيطانك قد تركك: عن قيام الليل ليلتني ملِرض  هللا عليه وآله وسلمصىل ا
                                           

 )رواه النسائي وابن ماجة وأمحد وصححه األلباين(  )1(
 )رواه أبو عوانة يف مستخرجه وغريه(  )2(
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ما زعموه من أن القرآن وحي من الشيطان من أبطل  مؤكدات ال تدع يف نفسك شكا يف أناسمع إىل 
مْ  ﴿ :سبحانه وتعاىل هقولاصغ لالباطل,  لِيَآئِهِ ونَ إِىلَ أَوْ يَاطِنيَ لَيُوحُ إِنَّ الشَّ مْ وَ وهُ تُمُ عْ إِنْ أَطَ مْ وَ ادِلُوكُ لِيُجَ

ونَ  كُ ِ مْ ملَُرشْ  ]121األنعام [﴾إِنَّكُ
نُونَ  ﴿: وقوله تعاىل مِ ؤْ ينَ الَ يُ ذِ لِيَاء لِلَّ يَاطِنيَ أَوْ نَا الشَّ لْ عَ ا جَ  ]27األعراف [﴾إِنَّ

يْطَانُ لِ ﴿ :وقوله انَ الشَّ كَ يَاطِنيِ وَ انَ الشَّ وَ واْ إِخْ انُ ينَ كَ رِ وراً إِنَّ املُْبَذِّ فُ هِ كَ بِّ  ]27اإلرساء [﴾رَ
ثِيّاً ﴿: وقوله نَّمَ جِ هَ لَ جَ وْ ُمْ حَ هنَّ َ رضِ مَّ لَنُحْ يَاطِنيَ ثُ الشَّ ُمْ وَ هنَّ َ رشُ بِّكَ لَنَحْ رَ وَ  ]68مريم [﴾فَ
يمِ ﴿ :وقوله جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ تَعِذْ بِاهللاِّ مِ اسْ آنَ فَ رْ أْتَ الْقُ رَ ا قَ إِذَ  ]98النحل [﴾فَ

ن أن تقرأ هذا الكتاب جيب عليك أيقول قبل يسب نفسه و ثم  ايؤلف كتاب ?? هل هذه طريقة الشيطان
ونَ  ﴿ :بأال يطيعوه فيقول وينصح الناس ?? منيباهللا تتعوذ  كُ ِ مْ ملَُرشْ مْ إِنَّكُ وهُ تُمُ عْ إِنْ أَطَ   ﴾وَ

 كل من قال هبذهعىل منطقي  وفيها رد ,عجازية يف هذا الكتاب املعجزاإل األمورمن  اآلياتن هذه إ
 .الشبهة

الذي هذا الرجل  هلب يبأمع  صىل اهللا عليه وآله وسلمقصة النبي املعجزة يف القرآن من القصص : ثانياً 
ينام ذهب ليقلل من أ صىل اهللا عليه وآله وسلم النبينه كان يتبع أشديدا لدرجة  سالم كرهاكان يكره اإل

ثم  ليهمإيذهب فنتظر حتى ينتهي من كالمه ي نهإغرباء ف مع أناسيتكلم  رآهذا إ, للناس  يقوله قيمة ما
, وصدهم عن تصديقه, فكانت الناس فيه تشكيكوثم يرشع يف تكذيبه,  يسأهلم ماذا قال لكم حممد?

 .صىل اهللا عليه وآله وسلممهمته يف تلك احلياة الشقية أال يصدق الناس ما يقوله النبي 
هلب سوف  أبا نأتقرر , لاسمها سورة املسديب هلب نزلت سورة يف القران أ موت من سنني  عرشقبل 

 .يموت عىل الكفر ويدخل النار
سلم أين لن إ:  حممد يقول"مام الناس ويقول أن يايت أهلب  العرش أمل يكن بوسع أيبسنوات ال هذه خالل 

 ?.اآلن إسالميعلن أموت كافرا, ها أنذا أوسوف 
عرش سنوات كانت ذا القرار العجيب واخلطري, هذه احلركة البسيطة كانت كافية إلثبات عدم مصداقية ه

موت ذلك العدو ال يستطيع ألن من قرر لكنه  بدقيقة واحدة − ولو تظاهرا − هيدم االسالم نألديه الفرصه 
ء ﴿هو الذي عىل الكفر  امَ الَ يفِ السَّ ضِ وَ ءٌ يفِ األَرْ ْ يْهِ يشَ لَ ىَ عَ ْفَ  ﴾الَ خيَ
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: عجاز كان يف التاريخ لكن هل له نظري فيام نعيشه اليوم? اجلواب قد يقول قائل إن هذا النوع من اإل: ثالثا
 .نعم

ن يثبت القرآن بكل وضوح أ :املسلمني مع اليهود والنصار عن عالقة لنقرأ هذه املرة حديث القرآن
دَّ ﴿: , قال تعاىل, وأن النصار دوهنم يف العداوةشد الناس عداوة للمسلمنيأاليهود هم  نَّ أَشَ دَ النَّاسِ لَتَجِ

نُواْ  ينَ آمَ ذِ ةً لِّلَّ دَّ وَ مْ مَّ ُ هبَ رَ نَّ أَقْ دَ لَتَجِ واْ وَ كُ َ ينَ أَرشْ الَّذِ ودَ وَ نُواْ الْيَهُ ينَ آمَ ةً لِّلَّذِ اوَ دَ لِكَ عَ  ذَ ارَ ا نَصَ اْ إِنَّ الُوَ ينَ قَ الَّذِ
ونَ  ُ ربِ تَكْ سْ ُمْ الَ يَ أَهنَّ بَاناً وَ هْ رُ نيَ وَ يسِ مْ قِسِّ نْهُ مل يقيد بزمان أو مكان, عظيم التحدي وهذا ال  ]82ئدةاملا [ ﴾بِأَنَّ مِ

يعلنوا إعالنا عاما من أكرب حاخام بأنه ن أال وهو , أمر بسيطأاالسالم ب هلدمليهود األيست هذه فرصة 
ك عرضه, أو غصب أرضه, ثم معاملة حسنة, وحيرمون سفك دم املسلم أو هتاملسلمني  جتب معاملة

ننا أها نحن نعاملكم معاملة طيبة والقران يقول : − بيق هذا القرار لسنني بعد االتفاق عىل تط –يقولون 
من حممد وأنه بنى هذا التصور فقط عىل الواقع الذي كان يعيشه مع ذن القران إ لكم شد الناس عداوةأ

هذا الكالم نزل من الذي يعلم الغيب  ألنعام ولن حيدث; 1400خالل  مل حيدث ولكن هذا,!هيود املدينة
 .شهادةالو

طاً ﴿ :فالقرآن الكريم هو الكتاب املعجز بلفظه ومعناه وترتيبه ,اقرأ قوله تعاىل سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ وَ
ىلَ النَّاسِ  اء عَ دَ هَ واْ شُ ونُ  ]143البقرة [ ﴾لِّتَكُ

 .عن احلق وعىل اخللقواإلعراض الكرب  :القفل الثاين
اتِنَ ﴿: قال تعاىل نُ بِآيَ مِ ؤْ امَ يُ ونَ إِنَّ ُ ربِ تَكْ مْ الَ يَسْ هُ ِمْ وَ هبِّ دِ رَ مْ وا بِحَ بَّحُ سَ داً وَ جَّ وا سُ رُّ ا خَ َ وا هبِ رُ كِّ ا ذُ ينَ إِذَ  ﴾ا الَّذِ

 ]15السجدة[
ونَ ﴿ :وقال تعاىل ُ ربِ تَكْ سْ مْ الَ إِلَهَ إِالَّ اهللاَُّ يَ ا قِيلَ هلَُ انُوا إِذَ ُمْ كَ  ]35الصافات [ ﴾إِهنَّ
يْهِ ﴿ :وقال تعاىل لَ نَا عَ لْ سَ أَرْ واْ فَ انُ كَ واْ وَ ُ ربَ تَكْ اسْ الَتٍ فَ صَّ فَ اتٍ مُّ مَ آيَ الدَّ ادِعَ وَ فَ الضَّ لَ وَ مَّ الْقُ ادَ وَ رَ اجلَْ انَ وَ مُ الطُّوفَ

نيَ  مِ ْرِ ماً جمُّ وْ  ]133األعراف [ ﴾قَ
 :تعطيل العقل وتسليم القياد لغري معصوم :القفل الثالث

توحيد, وإال فكيف يتوجه اإلنسان بحاجته لو استخدم اإلنسان عقله وتفكريه حلظي بتوفيق ربه فيحقق ال
يتوجه بحاجته إىل مقبور يف إىل حجر هو الذي قام بنحته? كيف يتقرب إىل بقرة ال تعقل وال تعي, وكيف 
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: قربه يدعوه أو يدعو به توسال واستغاثة? علام بأن ذلك ال خيرج عن الرشك وذرائعه, واهللا تعاىل يقول
ونَ مِن دُ ﴿ عُ ينَ تَدْ الَّذِ ريٍ وَ ونَ مِن قِطْمِ لِكُ مْ ا يَ ابُوا *ونِهِ مَ تَجَ ا اسْ وا مَ عُ مِ لَوْ سَ مْ وَ اءكُ عَ وا دُ عُ مَ مْ الَ يَسْ وهُ عُ إِن تَدْ

بِريٍ  ثْلُ خَ نَبِّئُكَ مِ الَ يُ مْ وَ كِكُ ْ ونَ بِرشِ رُ فُ كْ ةِ يَ يَامَ مَ الْقِ وْ يَ مْ وَ  ]14−13فاطر[﴾لَكُ
 .اإلرصار عىل الذنوب :الرابعالقفل 

قال إن املؤمن إذا أذنب كانت نكتة  صىل اهللا عليه وآله وسلمأن رسول اهللا ريض اهللا عنه  عن أيب هريرة
كال ﴿ سوداء يف قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زاد زادت فذلك الران الذي ذكره اهللا يف كتابه

 )1( ﴾بل ران عىل قلوهبم ما كانوا يكسبون 
 :,منهاللهداية وانرشحت,قد فتحتوهناك عالمات تدل عىل أن مغاليق القلب 

 .بعد انقضاء تلك املواسم واصلة الطاعاتماإلقبال عىل اهللا ال سيام يف مواسم اخلري,و−1
 .كتابه الشعور بحالوة اإليامن عند ذكر اهللا وتالوة−2
 .اخلوف من اهللا عند فعل املعصية,ورجاؤه بعد فعل الطاعة−3
 )قصة ياسني الرتكي املقعد(.صيام التطوعوقيام الليل نوافل العبادات كب التلذذ−4
 .والكالم يف الناس بغري حق سالمة الصدر من الشحناء والبغضاء−5

اللهم يا مقلب القلوب بعدلك وحكمتك, ثبت برمحتك قلوبنا عىل دينك, وأقمها عىل احلق, وال تزغها 
زِ ﴿بسوء أعاملنا بعد إذ مننت علينا وهديتنا إىل اإلسالم,  نَا ال تُ بَّ نكَ رَ بْ لَنَا مِن لَّدُ هَ تَنَا وَ يْ دَ دَ إذْ هَ عْ نَا بَ لُوبَ غْ قُ

ابُ  هَّ ةً إنَّكَ أَنتَ الْوَ َ محْ  ].8: آل عمران[ ﴾رَ
 

لُبان  م7/3/2010/كُ
 نياكوراب −ألقي يف دار القرآن 

                                           
 )يبةرواه الرتمذي وابن ماجه وابن أيب ش(  )1(


