
 ) اجلزء الثاني(إنه اهلل جل جالله 

 

 بسم هللا الرمحن الرحمي
 

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته .. 

 

احلمد هلل الذي خلق فأبدع ما خلق ال تنفعه طاعة من أطاع وال تضره معصية من فسق ، خلق السماوات 

وأقسم  ، والقمر إذا اتسق، وما وسق  يلوالل، رتق ، أقسم جل جالله بالشفق واألرض رتقًا ثم فتق بقدرته ما 

 .. (َفَما َلُهْم َلا ُيْؤِمُنوَنلرتكنب طبقًا عن طبق .. ثم قال : )

أفضل الصالة وأمت التسليم الذي و صحابته سلم على خري خلقه حممد بن عبد اهلل عليه وعلى آله أ و وأصِل

 ..نطق باحلق

 

علمت ، هذا املوضوع يف كتاب اهلل  عنث عاجز وأنا أحب أعرتف لكم اعرتاف يف بداية هذا املقام أني واهلل

 مقدار وحجم الضياع الذي أعيش فيه وأني أقل وأحقر من أن أتكلم فيه وعنوان هذا اللقاء : إنه اهلل .

 أن ييسر ماالذي عليه املعتمد واهلل إن االنسان ليستحي ولوال أن الوعد ُقطع ملا أتيت ، وأسأل اهلل جل جالله 

و أن يتوىل كالمنا و قلوبنا و نياتنا و أعمالنا ، ن جيعله خالصًا لوجهه الكريم أن جيعل له القبول وأو، نقول 

أو ألنفسنا   و إياكمأن ال يكلين جل جالله وأسألهكلها ، و ال جيعل ألحد من خلقه حًظا و ال نصيب ، 

 .مسيع الدعاءإن ربي ، طرفة عني ألحد من خلقه 

 أن لوختيل ( َجَبٍل َعَلى اْلُقْرآَن َذاَلْو َأنَزْلَنا َه) كالم ربي سبحانه :هو كالم الأعظم و، يقول ربي جل جالله 

 اجلبل فبلغ الكتاب عليهم أنزل ثم ، رسل اجلبال من وجعل!  الناس مكان اجلبال وجعل لورس أرسل اهلل

بهذا القرآن و أن ربك هو الذي خلقك ، و أنه يرضى بفعل كذا ، ويغضب بفعل كذا ، و أنه  خرىألا اجلبال

وأن كل جبل  ،أن كل جبل سيقف أمام ربه فردًا و ،من اجلبال أمامك يوم سيحشر فيه األولني و اآلخرين 

َلَنْحُشَرنَُّهْم َوالشََّياِطنَي ُثمَّ َلُنْحِضَرنَُّهْم َحْوَل َجَهنََّم َفَوَربَِّك )، ( َوِقُفوُهْم ِإنَُّهم مَّْسُئوُلوَنسيقف أمام ربه ويسأله )

ُثمَّ َلَننِزَعنَّ ِمن ُكلِّ ِشيَعٍة َأيُُّهْم َأَشدُّ َعَلى )، م وكل اجلبال جثيًا شر حول جهن( فيتخيل اجلبل أنه سيحِجِثيًّا

 اتََّقوا الَِّذيَن ُنَنجِّي ُثمَّ * مَّْقِضيًّا َحْتًما َربَِّك َعَلى َكاَن َواِرُدَها ِإلَّا مِّنُكْم َوِإن) كلهم اجلبال يسمع ثم( ِعِتيًّا ِنالرَّْحَم

 ..( َنَذُر الظَّاِلِمنَي ِفيَها ِجِثيًّاوَّ

ِتْلَك اْلَأْمَثاُل َخْشَيِة اهلِل َولََّرَأْيَتُه َخاِشًعا مَُّتَصدًِّعا مِّْن  َجَبٍل َعَلى اْلُقْرآَن َذاَلْو َأنَزْلَنا َه) ماذا سيحصل للجبال ؟ 

 ُهَو ِإلَّا َهُهَو اهلُل الَِّذي َلا ِإَليتفكرون ؟ .. ) ماذا( .. يف ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن)ال .. ( ملن ؟ للجبال ؟ َنْضِرُبَها



( َوالشََّهاَدِة اْلَغْيِب َعاِلُم)، كل ثانية ، كل حركة ، كل خطوة ، كل كلمة  ربي يعلمه غيب كل(  اْلَغْيِب َعاِلُم

 ( أرحم من أمك.. الرَِّحيُم الرَّْحَمُن ُهَوقال ) ألجل يطمئنك

 يغنينا أن امللك اهلل أسأل (السَُّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَُّاُر اْلُمَتَكبُُِّر اْلُقدُُّوُس اْلَمِلُك ُهَو ِإلَّا ِإَلَه َلا الَِّذي اهلُل ُهَو)

 ..، وال حنتاج هلم طرفة عني عن عباده 

 تريد أن تعرف من هو اهلل ؟ اقرأ كتاب اهلل ، تريد أن تعرف من أنت ؟ اقرأ كتاب اهلل .. 

 !..من أنت ؟

 حممد اآلن أنت( مَّْذُكوًرا َشْيًئا َيُكن َلْم الدَّْهِر مَِّن ِحنٌي اْلِإنَساِن َعَلىَهْل َأَتى القرآن جاء ليخربك من أنت .. ) 

ثالث  ؟ اجلماع أثناء منويًا حيوانًا الرجل يقذف كم تعرف هل!  شيء ال كنت..  سارة ، منى ،  خالد، 

 وتون وال يبقى إال واحد هو أنت ! وإىل هذه اللحظة أنت مل تكن شيئًا مذكورًا ..مي وكلهم!!  مليون مئة

 مشكلتنا أننا نقرأ القرآن و ال نشعر أنها ختاطبك أنت !

 ( هذا أصلي و أصلك ..َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإنَساَن ِمن ُسَلاَلٍة مُِّن ِطنٍي)

 ال( ُنْطَفًة ُهُثمَُّ َجَعْلَنوال شيء ) ،  هاأمه وأبما فعلت شيء ، ومل يقل ركز حبييب الغالي جعلناه يعين أنت 

 َخَلْقَنا ُثمَُّ) هذا فعل من سبحان( مَُِّكنٍي َقَراٍر ِفيَفًة ُنْط َجَعْلَنُه ُثمَُّ) أصاًل هب ، مل تشعر موجود أنه األم تدري

 عظام ليس هناك ناآل إىل( ُمْضَغًة ْلَعَلَقَةٱ َفَخَلْقَنا) ما الذي حيدث علموني أهلك وال علمت ال وأنت( َعَلَقًة لنُُّْطَفَةٱ

 ، كنتالعظام اك أعط الذي اهلل هو من تعرف !! ألجل ءمل يكن موجود منها شي عندك اليت العظاماستشعر 

 من( َماْلِعَظٱ َفَكَسْوَنا ًمااِعَظ ْلُمْضَغَةٱَفَخَلْقَنا مضغ قطعة حلم ولفظها ) همأحد، كأن قطعة حلم كأنها ممضوغة 

 ُهَناُثمَُّ َأنَشْأالقرآن ) يف يكلمك اهلل ، وأنت أنا؟!  هو من( ُهَأنَشْأَنا ُثمَُّ َلْحًما َماْلِعَظٱ َفَكَسْوَنا)؟!  كساها الذي هو

 هاوحدل اآلية هذه هل تعلم أن( ِلِقنَيْلَخاٱ َأْحَسُن للَُُّهٱ َفَتَباَرَك) عليك اهلل نعمة أذكر( للَُُّهٱ َفَتَباَرَك  َءاَخَر َخْلًقا

 ختلق بعد ذلك خلقُي اللحم أن يقولون قريبة عقود إىل التشريح علماء كان!؟  التشريح وعلماء األطباء أعجزت

ومن يقرأ يف سورة املؤمنون وهو ال يعلم يف الطب شيء يقول  هتدرس القضية هذ ُكتب الطب كلهاو العظام

 اآلن صححوا و( َلْحًما َمْلِعظاٱ َفَكَسْوَنا) العظام؟!  األول ما( ًماِعظا ْلُمْضَغَةٱَفَخَلْقَنا كالمكم خطأ ألن اهلل يقول )

 َوَلمَُّا ِبِعْلِمِه ُيِحيُطوا َلْم ِبَماَبْل َكذَُُّبوا هذا هو األصل ) أن علماني كل فليعلم،  القرآن يواكبون ألجل الكتب

 (َتْأِويُلُه َيْأِتِهْم

مثل  الكائنات كل بامليكروسكوب اجملهرية بالصور يصورونها ملا خلقها يف رأيتها ائناتالك كل مجاعة يا واهلل

 ؟!مصورة  أحد منكم ، هل رآهاوالسمكة  القط رىت فجاءة ثم،  أطوارها بداية يف هابعض



ة يتحول خلق أو جل بعد هذا التفصيل فج ذا قال اهلل عزألجل ه ء ،لهم يف البداية سواكألن اخلالق واحد ف  

 يتغري(  َخْلًقا َءاَخَر ُهامَُّ َأنَشْأَنُثف ـ ف ـ ف ملا جاء عند )ألجل هذا جتد التتابع  ، اإلنسان بعد العظام

ما  إذا ، أنت من يعلمك ألجل رحلتك هذه( ِلِقنَيْلَخاٱ َأْحَسُن للَُُّهٱ َفَتَباَرَك) خمتلف شكله رجخي اإلنسان

 تعرفلن  فقرك عرفتمل  إذا،  اهلل قدر رفتعلن  قدرك مل تعرف إذا ، اهلل هو من تعرفلن  أنت من عرفت

( ِبْلِكَتاٱَتْفِصيَل وهذا القرآن جاء يفصل لك األمر )، تعرف قوة اهلل لن عرفت ضعفك مل إذا ، غنى اهلل 

 (َخِبرٍي َحِكيٍم لَُُّدْن ِمن ُفصَُِّلْت ُثمَُّ ُتُهَءاَيا ُأْحِكَمْت ٌبِكَتا)

 َصَلاِتِهْم ِفي ُهْم لَُِّذيَنٱ * ْلُمْؤِمُنوَنٱَقْد َأْفَلَح يقرأ سورة املؤمنون بهذه الطريقة بدأ سورة املؤمنون ) أحدهمختيل  

 إذا ألنك ؟ ملاذا ، ختشع جتعلك بأن كفيلة هالوحد اآليات ، هذه اآليات عند وصل أكمل حتى( ِشُعوَنَخا

أو تكون يدك سإال عظام اليد كيف  تامة عظامك كل خلق وجل عز اهلل لو ، عظامك تحتسس و ضعفك عرفت

 .!!عظام الرأس  ، أو عظام الرجلني

فريتفع ضغط املخ  ، النزيف الداخليون يف املستشفى عندنا فيتضخم الرأس بسبب أتناس يأ هناكيا مجاعة 

حضر أبناءه عليه أوراق انتبه ال تلمسه فإذا  فيضعون خرجاملخ  ىقطعة من املخ فرت نزعفيحتاج اجلراح أنه ي

عندك عظمة  ن ليسختيل أيًضا أ ، مججمة ليس هناك ، عظم ألن ليس هناكرأسه ينضغط الرأس  يقبلون

 ماذا ستفعل ؟!حوض 

وإذا الكالم فيه شيء  ، لك هو الشيطان يقول مجيلإذا الكالم ، قرأ القرآن ونفكر بغرينا مشكلتنا يا مجاعة ن

ختيل حبييب الغالي وأنا اقرأ هذا الكالم ثم يقول اهلل ، لك عالقة  ليسك الشيطان ضدك أو فيه عذاب يقول

ُثمَُّ  ِلِقنَيْلَخاٱ َأْحَسُن للَُُّهٱ َفَتَباَرَك َءاَخَر َخْلًقا ُهاُثمَُّ َأنَشْأَنوضعفك يقول اهلل )وجل بعدها وأنت تفكر يف نفسك  عز

 كنت ما مثل( َلَميُُِّتوَن ِلَكُثمَُّ ِإنَُُّكم َبْعَد َذأمجلك )ما  وخرجتالعظام واخللق اآلخر  كتمالا بعد( ِلَكِإنَُُّكم َبْعَد َذ

 ماالعظ تحللوت اللحم ويتحلل اجلسم ويتحلل بالعكس املراحل سرتجع هذه بالطريقة املراحل وحدثت شيء ال

ذنب عجب ال اذامل، نسخة كاملة لك  فيه مجاعة يا الذنب وعجب،  الذنب جبَع إال فيك ما كل ويتحلل

عدد شعرات اليد شكل يوم خلقت أول مرة لون عيونك طول جفنك طول الرمش  من فيه مجيع املواصفات

أنفسًا  لنا جعلا اللهم( للَُّوَُّاَمِةٱ لنَُّْفِسِبا ُأْقِسُم َوَلآ*  َمِةْلِقَياٱَلآ ُأْقِسُم ِبَيْوِم وجل يقول ) ذا اهلل عزألجل هالبصمة 

 ..ربي تهدينا بها سبل السالم  لوامة يا



 ، ماعة الكالم ثقيل الكالم قوي ياج ناآل ، قفنواآلن املفروض  ةأتكلم عن آي أريديا مجاعة الكالم كبري أنا 

عالقة  ، ما  عندكيتالطامة الكربى ثم يقسم بالنفس الاهلل يقسم بيوم القيامة اليوم العظيم الذي مساه اهلل 

عبادة أن يقسم إال حيل ألحد من  يقسم إال بعظيم وال واهلل عظيم وال ،  عندي بيوم القيامة الكبرييتالنفس ال

لنفس اللومة اليت من يوم القيامة الطامة الكربى إال اعالقة النفس اللومة ألنه لن ينجيك  ماف، سبحانه  اهللب

، النفس اللوامة ال صالة  ، فرطت يففعلت فعل حرام  فقد ، ذهبال ت ة ،تلومك تقول لك قف عند اآلي

 نَُّْجَمَع َألَُّن ُنْلِإنَساٱ َأَيْحَسُب * للَُّوَُّاَمِةٱ لنَُّْفِسِبا ُأْقِسُم َوَلآ * َمِةْلِقَياٱَلآ ُأْقِسُم ِبَيْوِم ترتاح فقال اهلل عزوجل ) تدعك

 ُكنَُّا ِإنَُّا َعَلْيَنآ َوْعًداۥ نُُِّعيُدُهَخْلٍق  َأوََُّل َبَدْأَنآ َكَما) اهلل جمعهاسي الرتاب مع وحتللت األرض يف ذهبت( ِعَظاَمُه

 ( َبَناَنُه نَُُّسوَُِّى َأن َعَلى ِدِريَنَقا َبَلى * ِعَظاَمُه نَُّْجَمَع َألَُّن ُنْلِإنَساٱ َأَيْحَسُب( ) ِعِلنَيَفا

َبَلى َقاِدِريَن َعَلى * َأَيْحَسُب اْلِإنَساُن َألَُّن َنْجَمَع ِعَظاَمُه ( )َكَما َبَدْأَنا َأوََُّل َخْلٍق ُنِعيُدُه َوْعًدا َعَلْيَنا ِإنَُّا ُكنَُّا َفاِعِلنَي) 

وصلت  و ، علمت ضعفكأن  وجل يقول بعد فاهلل عزجب الذنب، ( ألن النسخة موجودة يف َعَأن نَُُّسوَُِّي َبَناَنُه

هل ( ُكْم َبْعَد َذِلَك َلَميُُِّتوَنُثمَُّ ِإنَُّسُأعلمك ما الذي أمامك؟ )، اآلن يف قوتك وقرأت سورة املؤمنون وعِلمت تارخيك 

املظلم عاريًا، ستخرج من ذاك خرجت ِمن ذاك الرحم  ( ومثل ماُثمَُّ ِإنَُُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ُتْبَعُثوَنتنتهي القضية؟ )

ويهيئ لنا من أمرنا مرفقا  ، وينشر لنا من رمحته، ويرحم ضعفنا ، فأسأل اهلل أن يرحم حالنا  ، القرب عاريًا

 ..قديرربِّ إنك على ذلك  اللهم يا أسأل اهلل أن جيعلنا خنرج واملالئكة تقول "سالٌم عليكم"،

 ؟ هوما ستوائه يذكر أمر دائمًا معه ، ا و هلالج لجوجل علوه على العرش  ذكر اهلل عز كل ما 

بتعد اإلنسان اوكل ما  ، ( بعيدَوَلَقْد َخَلْقَنا َفْوَقُكْم َسْبَع َطَراِئَق( )َلَميُِّتوَن ِلَكُثمَّ ِإنَُّكم َبْعَد َذقال سبحانه )، العلم 

َلَقْد َخَلْقَنا َفْوَقُكْم َسْبَع َطَراِئَق َوَما رسخ القضية عندي وعندك ) َوحتى ُت،  هلالج لجإال اهلل  ، كلما قلُّ علمه عما تفعل

 اهلل قادر(  َلَقاِدُروَن ِبِه َذَهاٍب َعَلى َوِإنَّا ٍر َفَأْسَكنَّاُه ِفي اْلَأْرِضَوَأنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَد* ُكنَّا َعِن اْلَخْلِق َغاِفِلنَي 

 ( كلنا ياَيْخُلُقُكْم ِفي ُبُطوِن ُأمََُّهاِتُكْمالقادر أنه مل جيعلنا كذلك، )علنا منوت من العطش فاحلمد هلل جي أن على

 َهِإَل َلا اْلُمْلُك َلُه َربُُّكْم اللَُّه ِلُكُمَيْخُلُقُكْم ِفي ُبُطوِن ُأمََُّهاِتُكْم َخْلًقا ِمْن َبْعِد َخْلٍق ِفي ُظُلَماٍت َثالٍث َذمجاعة! كلنا )

 كل وأكلت وشربت ولبست وأتيت ومشيت الدنيا يف وجلست خرجت يصرفك؟ َمن(  َرُفوَنُتْص َفَأنَّى  ُهَو ِإلَّا

 من املستشفى يف اآلن اآلن واهلل أكسجني %12 نتنفس؟ كم مجاعة يا كلنا اليوم؟ يف تتنفس كم ؟ َمن ِمن هذه

يصبح عنده األكسجني الذي  وملأضعاف الذي تأخذه أنت ، مخسة يعين %211 اجلهاز يف ويعطونه يتنفس

ِمن َمن؟ ِمن ربُّ العاملني،  % 12ه إياه دخل إىل الدم وعدل األكسجني الذي يف الدم ، أنا وإياك نتنفس وأعط

وجل يف الرئة ثالث مئة مليون حويصلة هوائية تنتفخ بدون أن تتعب وال أجهزة وال أسالك  وأدخلها اهلل عز

ة مليون ئاليت حول كل حويصلة من الثالث م للشعريات الدمويةثم يذهب األكسجني ويدخل ، وال شيء 

 % 211ويأخذ منها الكربون وأنت ليس عليك إال أن تتنفس وغريك يف املستشفى واهلل على أجهزة وعلى 



 َوَما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمَن اللَُِّهوجل يقول ) ألكسجني، ألجل هذا اهلل عز هذاأكسجني وضغط عالي وال يصل ربع 

َوَما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمَن ها جيب أن ُتكمل قلياًل )رتككل ما نأخذ آية صعب أن تأننا ( واهلل ُثمَُّ ِإَذا َمسَُُّكُم الضُُّرُُّ

 ( نرجع قلياًل واحدةُثمَُّ ِإَذا َمسَُُّكُم الضُُّرُُّظر اهلل ُيعلمك كيف تتعامل معه )( أناللَُِّه

تعصي أمامه،  مثاًل فال ص( يعين ختاف من شخَأَفَغْيَر اللَُِّه َتتَُُّقوَنحتتاج كتاب كامل ) ( هذهَأَفَغْيَر اللَُِّه َتتَُُّقوَن)

يتحدث  ُتنكر عليه ألجل أن ال ُتنكر عليه ألجل أن ال ختسره، وختاف من شخص ال وختاف من شخص ما

ليس لك دخل تغتاب ألنك ختاف أن يقول لك واهلل يا أخي  تقول له حبييب ال يك، وختاف من شخص العل

كل االشياء اليت خناف ال أريدها، جيوز  تقول له يا أخي حرام الأن نا، وختاف من شخص يعطيك رشوة ب

َوَما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة *  َأَفَغْيَر اللَُِّه َتتَُُّقوَنعله ألجل الناس تذكر هذه اآلية )كل شيء أردنا أن نفعله ومل نف، فيها 

ومل َتخف مين أكثر منه وعملت الذي أريده ، ( يقول أنت ختاف وجتامله على حساب طاعتك لي َفِمَن اللَُِّه

سب أحد أمامي مثاًل وأنا مل منك ألنك ترجو منه شيء! صحيح، أنا عندما أجامل مدير يف العمل وأتى وتكلم و

 أو خناف من شيء ، أنكر عليه ألني أرجو منه وأخاف منه هذا السبب، الذي جيعلنا خناف أننا نرجو شيء

جل هذا منك شيء صحيح! أو أخاف منك شيء أليف يدك فجاملتك ألني أريد  مرانن األافإذا أحسست أن هذ

 من العمل ، يفصلين أنأخاف ، مينعين  أنأخاف  ، أ أقول لن أفعل هذا األمرفأنا أبد، ميكن متنعين 

هلل، أخاف أخاف أخاف طبقها على جلست معهم ذكرتهم با كل ماألني أن أجلس معهم  يكرهونأخاف 

َوَما *  َأَفَغْيَر اللَُِّه َتتَُُّقوَنوجل ) نك ُخفت من البشر يقول اهلل عزشعر أكلها أي أمر تريد أن تفعله وتحياتك 

 اهلل ، فيك من ِنعم من ( ! أنت ختاف مينعك شيء يف املستقبل ! أنت كلك وكل ماْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمَن اللَُِّهِبُك

َوَما ِبُكم مِّن ماذا قال بعدها؟ ) اهلل ! ألن كل الذي عندك من عندياهلل أكثر مناملفرتض أن ال ختاف أحد 

 ..(اهلل)سم يف العامل ا( أمجل نِّْعَمٍة َفِمَن اللَِّه

 ستأتيين! إليه تذهب لن الضر مسك إذا ستأتي وبعدها ألجله وعصيتين جاملته أنت( الضُّرُّ َمسَُّكُم ِإَذا ُثمَّ) 

ُثمَّ ِإَذا َكَشَف الضُّرَّ َعنُكْم * ُثمَّ ِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ َفِإَلْيِه َتْجَأُروَن نك لن حتتاجين اليوم فقط، صحيح! قال اهلل ) أل

ِإَذا وجل ) عماق قلبه وملا جّناه اهلل عزأرب أخرجها من  حتاج قال ياعندما ا(  ِإَذا َفِريٌق مِّنُكم ِبَربِِّهْم ُيْشِرُكوَن

 هاقضا إذا ثم واحدة حاجتك ليست(  َتْعَلُموَن َفَسْوَف َفَتَمتَُّعوا ِلَيْكُفُروا ِبَما آَتْيَناُهْم*  َفِريٌق مِّنُكم ِبَربِِّهْم ُيْشِرُكوَن

اللَِّه َلُتْسَأُلنَّ َت َرَزْقَناُهْم مِّمَّا َنِصيًبا َيْعَلُموَن َلا ِلَما َوَيْجَعُلوَن) حياتك، كل يف أنت حتتاج اهلل ،األمر  نتهىا لك

 هلل ياا رب يا هلل ياا شخص أتى مقدم على وظيفة وجلس يسأل اهلل يا ؟اآلية معنى هذه ( ماَعمَّا ُكنُتْم َتْفَتُروَن 

واهلل ُقبلت،  نعمُفالن؟ يقول  شاء اهلل هل ُقبلت يا ما له أحدهم يقولوجل، ثم  رب ثم أعطاه إياه اهلل عز

 َوَيْجَعُلوَن ِلَما َلا َيْعَلُموَنواهلل مل ُيقصر لوال اهلل ثم فالن، واهلل ُفالن أخذ أوراقي وقال لي ابشر وعملها لي، ) 

 َمن هذا؟ حرك الذي ،َمن عندي وقفت إذا سأسألك أسألك، لن اآلن يقول(  َلُتْسَأُلنَّ َتاللَِّه َنِصيًبا مِّمَّا َرَزْقَناُهْم

 هلالج لج ن وال ُفالن وال ُفالن إال اهللينظر لوجهك، واهلل مل ُيحرك ُفال جلعله ال اهلل رادأ لو ُفالن؟ حرُّك الذي



حيبه الذي  ما ، ُيرضيهالذي  سبحانه وتعاىل، ألجل هذا حتى أعرف من هو اهلل جيب أن أعرف ِمن كتابه ما

 ..وجل اهلل عز

ي مكان امسع أيف  أويف املطار  جالسأنت  بسيط ، وونه الناس بحيس وهو أمرمجاعة كم نسمع اليوم يا 

اهلل  يا إخوتي نعم سأذهب غًدا ، و آتيك ، خذهسآ قليلبعد  نعم اآلن سآتيك ، هاتفه و يقوليكلم ب شخص

 ..نتأدب حتى يف كالمنا  أن، لكن جيب نسمعها كل يوم  و حنن .. ذاهحيب  ال

 ،، اهلل ؟! ي ميلك النفع والضرذمن ال نريد أن نعيش يف سعادة !مجاعة  يا

 و ما الذي يغضبه ؟! ،يرضيه  ما الذينعرف  فيجب أن 

ال اهلل  ، فتعاىل اهلل امللك احلق وهلل املثل األعلى، يرضيه  أن تعرف ما الذيمًا حتاول ئخي مديرك داأ يا

بوا ملا جاءه وفد من قريش وذهحممد عليه الصالة والسالم النيب حرم  حيب أن نتكلم بهذه الطريقة و لقد

وسألوه  ، سألوه عن الروح، سألوه عن ثالث أشياء ف، صلى اهلل عليه وسلم  حممدلليهود وقالوا نريد أن نسأل 

عند النيب عليه الصالة  أتوافلما  ، وسألوه عن امللك الذي جاب األرض ، تركوا أقوامهم نيالذعن الفتية 

أم ب وحاشاه عليه الصالة والسالم ذاحممد صلى اهلل عليه وسلم كل رف هنعسقريش فرحني يقولون و والسالم 

ماذا قال هلم النيب عليه الصالة  ، ماذا جييبكمانظروا فقالوا اليهود اسألوه عن الثالث أشياء و، صادق 

أن  ة والسالمالنيب عليه الصالاعتاد ، على أمل أن الوحي سيأتيه اليوم ، م سأخربكم غدًا هل والسالم قال

مع  ، خربليس عنده النيب عليه الصالة والسالم و  ، قالوا علمناو أتوا و غًداثم أنتظر  ة ،األمر يأتيه مباشر

السادس السابع العاشر وكل يوم اليوم الثاني الثالث الرابع اخلامس  ،القضية هلل  ؟!مجاعة القضية ملن أنه يا

نيب عليه لوا األمل النفسي ل، انظره وال يعلمه شيء ل يرسلال  ، يعين تركه ربه، نه حتى قالوا قاله ربه أتوي

 (( ..اء اهللـــإن ش))كلمة  و هذا ألجلالصالة والسالم 

*  َواللَُّْيِل ِإَذا َسَجى * َوالضَُُّحى)  نزل جربيل وعلمه قال اهلل سبحانه وتعاىل حملمد عليه الصالة والسالمفلما 

 ( َما َودََُّعَك َربَُُّك َوَما َقَلى

فأفعل وهو حممد ابن ، تقول إن شاء اهلل أن لكن أنت قلت سأفعل بدون  ، جفوتك قليتك يعين ما مايعين 

 فلما قال اهلل له القصة ملا انتهت قصة أصحاب الكهف قال اهلل عز وجل، عبداهلل عليه الصالة والسالم 

 وال ، متلك الوقت ال ، شيء ال متلك و الألنك  ك غًدا ،سآتي( ال تقول ٍء ِإنُِّي َفاِعٌل َذِلَك َغدًاَوال َتُقوَلنَُّ ِلَشْي)

 ..متلك شيء المن واعدته ، قد ميوت  ، قد متوت أنت ، الشخص الذي تواعدهوال متلك  ، متلك نفسك

 يعين تذكر اهلل يف كل شيء، تعرف من هو اهلل سإذا كنت تتأدب مع اهلل  

َواْذُكْر َربََُّك ِإَذا َنِسيَت َوُقْل َعَسى َأْن َيْهِدَيِني ( سبحانه )َغدًا ِإلَُّا َأْن َيَشاَء اللَُُّه َوال َتُقوَلنَُّ ِلَشْيٍء ِإنُِّي َفاِعٌل َذِلَك)

 ..قرب من هذا رشدا( اللهم اهدنا ألي أَلْقَرَب ِمْن َهَذا َرَشًداَربُِّ

يأتني مبئة فارس  لنيته .. انظر ، طوفن على مئة من زوجاتي أليف البخاري سليمان عليه السالم قال واهلل

ولد  ، ته بنصف رجلءوجا ةمحلت إال واحد قال إن شاء اهلل فمر على املئة وما ما، يقاتلون يف سبيل اهلل 

 (ْرِسيُِِّه َجَسدًا ُثمَُّ َأَناَبَوَأْلَقْيَنا َعَلى ُك) رأس و فقطعنده يدين وال رجلني جذع ليس 



فيه شيء من قلة األدب مع  وه ومثل هذا ؟! مجاعة نقول  فكم يا فوًرا ،مجاعة هم حيبهم اهلل فحاسبهم  يا 

 .. رب العاملني

آن هذا أنزل القر اهلل ، هم هو سبحانه وهو يثين عليهمذكر نيذهو اهلل من خالل الناس ال من عرف أننجيب 

ني أك ل ثم قال، يتعامل يف حياته  كان كل واحد منهموكيف ،  وافعلو ماذا م وذكر فيه أقوام وذكر قصته

كانوا  قوام قال لبئس ماأوأعطاك  ، مثله اعمل العبد نعم و بحتص ريدإذا أنت ت، ونعم العبد  ، راضي عنه

 .. مثلهم ألجل أن ال تفعلكانوا يصنعون  يعملون لبئس ما

ك أريد( ِعْفريٌت مَُِّن اْلِجنُِّ َأَنا َقاَل * َأيُُُّكْم َيْأِتيِني ِبَعْرِشَها َقْبَل َأن َيْأُتوِني ُمْسِلِمنَي) سليمان عليه السالم ملا قال 

يك تأت شيء صعب ثم ريدك تنأيف أي مكان  ، أويف البيت أو تعيش نفس الواقع كأن هذا يف العمل عندك 

 نلك اآل نهيهننا سفالن إن وفالن و، العروض من مكان ومكان 

َقاَل )، تقوم من مقامك  أنسليمان قبل  أبشر يا (ِمن مََُّقاِمَكَقاَل ِعْفِريٌت مَُِّن اْلِجنُِّ َأَنا آِتيَك ِبِه َقْبَل َأن َتُقوَم )

 (الَُِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مَُِّن اْلِكَتاِب َأَنا آِتيَك ِبِه َقْبَل َأن َيْرَتدَُّ ِإَلْيَك َطْرُفَك

ي ِعنَدُه َقاَل الَُِّذ) قال اهلل ، نعرف من هو اهلل ريد أنمجاعة واهلل ن يا، انظروا مك أماه دأنت ارمش جتيقول 

َفَلمَُّا َرآُه ُمْسَتِقرًُّا )فوجده أمامه  عينه رمشت( َرآُه َفَلمَُّا َأن َيْرَتدَُّ ِإَلْيَك َطْرُفَكِعْلٌم مَُِّن اْلِكَتاِب َأَنا آِتيَك ِبِه َقْبَل 

كر تذ ال نعمة يكتأت ما أولهل تستطيع  هل فعلت ذلك يوًما ؟!! ، اهلل قبل أحد يذكرونال ( َذاِعنَدُه َقاَل َه

 يا وجوهكم اهلل بيض قال ما( َذاَفَلمَُّا َرآُه ُمْسَتِقرًُّا ِعنَدُه َقاَل َه) ؟ واهلل أن تفلح فالحا عظيمًا أحد إال اهلل تقدر !

 يعملون معي يالذ الفريق من معي من صاًلأ أعلم أنا لرجا عندي نأ أعلم أناو شباب

سبحانه من أذكر قبله  لريىتعرضون علي  ألجلم كحركالذي ( يقول هو يِلَيْبُلَوِن َربُِّي َفْضِل ِمن َذاَقاَل َه)

تعرف  جيبتعرف من هو اهلل  ألجلوأنت  ، ( رجل فاهم عارف كيف يعيش صحِلَيْبُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر)

 ..ك نعمةأتتإذا ما الذي حيب أن يراه منك  و، حيب  ماذا

 ة ،بسيارمبشر ، مبشر بنجاح  ، شخصمجاعة أن هذا اختبار  ( واهلل ياْبُلَوِنيِلَي َربُِّي َفْضِل ِمن َذاَقاَل َه)

الفهم  انظر( َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر) ؟نتظار حلم أأشكر أحد قبلهانا بأ ،فتنة  هاآلن هذن أيقول واهلل   مبنزل ،مبشر 

 ..قبلي أحد يذكرون ، ال أنبياء كونوايأن  ونيستحق ، هم من عامل اهلل( ِعْلٍمَوَلَقِد اْخَتْرَناُهْم َعَلى العظيم )

 ..رشدا هذا من قربأل يهدينا وأن إياك و ينميكن أن اهلل أسأل تستطيع ؟هل  

 (ِلَيْبُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر)

رب سار جاءك واهلل هو كل خ ةة أقسم باهلل أن كل نعمة كل بشاروأنت أخيت الغالي، وأنت حبييب الغالي 

 كمل اآلية قال اهللأ اذا ؟متحان من تذكرين أول واحد يف قلبك ويف لسانك إذا كان اهلل هنيئًا لك ملاكأنه ورقة 

إذا صار ، ختبار رف نتيجة االيعهو ، ختبار ايف  ليس فقط يعرف أنه( هو ِلَيْبُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر)

 (ِلَيْبُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن َشَكر) عليك ماذاوإذا صارت كذا  ، كل ماذاكذا 

 له يا ماذااللهم لك احلمد هذا ناجح عند اهلل  ، خر هلل عز وجلو سجد  ، اخلرب السارذا جاءه ه أول ما

 ؟!ربي



 (َفِإنََُّما َيْشُكُر ِلَنْفِسِه) ( أداة حصر َفِإنََُّما)

 عطيه الثانية خرب سارسأيقول هذا جنح 

 قبل قليل ذكرناها يف النحل يتيذكر الشباب والناس نفس اآلية ال( قام  َوَمْن َكَفَر ) 

 َوَيْجَعُلوَن ِلَما َلا َيْعَلُموَن َنِصيًبا مُِّمَُّا َرَزْقَناُهْم ) 
 
 اهلل يأتيك افرتاء اهلل مساه(  َتْفَتُروَن ُكنُتْم َعمَُّا َلُتْسَأُلنَُّ َتاللَُِّه ۗ

 ؟العامل حتى تصل إىل ما أنت فيه ثم تقول فالن وفالن وأين رب العاملني الرحيم الرمحن لك ويسخر بالنعمة

يد ؟ اآلن بعض الكرماء محمل يقل هنا  اذامل( َكِريٌممحيد ؟ ) أم ؟ كريمو ماذا ( غين َمن َكَفَر َفِإنَُّ َربُِّي َغِنيٌَُّو)

مسطح بعد  ياهلل عنه ) قال واهلل ال أعط يبو بكر رضأمثل ما قال  يء .شكره يقطع عنك كل شمل تإذا أنت 

َأَلا ُتِحبُُّوَن َأن ألن أبو بكر غالي قال ) ا ؟جل جالله مل وحثه فعاتبه اهلل سبحانه، ا بًدأصرف عليه لن أاليوم ( 

 (َيْغِفَر اللَُُّه َلُكْم

ذا يف ه و احبثتعال ، ( سبحانه جل جالله َغِنيٌُّ َكِريٌمَفِإنَُّ َربُِّي إن اهلل يقول إن عدم شكرك لن يقطع كرمي )

 أعلمبعض الناس يقول أنا ، ممن حيبهم اهلل وذكر أحد قبل اهلل  ةعطي يعطواحد ُأ داملصحف أحتداك جت

 يء ، إذن ملاذا ال خيرج منا ما يثبت ذلك! اهلل قبل كل ش بالتأكيد أن

كن يكفينا شرف عن املوضوع ول لن نتوقف و سنخرجالقرآن  نتكلم عن ناأواهلل كل القرآن هذا عجيب وإن بد

وأسال  هذا الكتاب يعلمك من هو اهلل، فيعلمنا من هو اهلل ، أن القرآن يدلنا على اهلل سبحانه الرحيم الرمحن 

 ..اهلل أن جيعلها يف قلوبنا

وال دينار وال  ةال وجب ة ،ي يف البئر طفل صغري الحول والقومن واحد مرم أصبحيوسف عليه السالم كيف 

كيف ها اليوم يف الليل وفكر وقل أتقرريدك كيف وصل إىل العزيز كيف صار العزيز ؟ بس أ يء ،ال شدرهم و

ناس  رأيت ،سألك سؤال اآلن وسأ ، نعرف من هو اهلل جيب ةمجاع يا ، ؟ اهلل سبحانه وتعاىل عظيموصل

طعام ت يف مطبخ طباخ جالس يصنع الرأي هم جائعني ولمني وفيهم مسلمني وجائعني فيهم يهود مقتلني املس

ثم ، جائعني  و الذين يف اخلارج ، وأخذ يدسه يف الطعام زرقأخذ السم األ ىنتهامن أمجل وألذ األصناف فلما 

أخوك املسلم جائع ، وولدك جائع معهم  ا ،دخلواناس لثم قال ل ةعلى الطاول طعامال وضع املكان و جهز

وجمرمني وعندك مسلمني من وعندك ناس يهود ، عشرين فقط  ةلو حصل لك إنك ختتار من املئ ، معهم

جتامل الكفار متنعنا ومسلمني  حنن يقولون هذا وسريضون عنك ؟ س ، فهلتمنع املسلمني ستمنع ؟ س

نهم أ تظنل هصح ؟  ةخذه بالقوأتس ضاتقدر عليه بالر ال الذيتمنعهم أشد املنع صح ؟ سوتداهنهم علينا صح؟ 

 عنك صح ؟ ايرضولن راضني عنك ؟ 

تشبع س يحصح ، تهلككسلكن لو أخذتها  ةنها مجيلأاهرها ظوجل مينعك من أشياء  وهلل املثل األعلى اهلل عز

اهلل سبحانه وتعاىل مسى نفسه العليم احلكيم  ألجل هذا ، تدفع مثنها حياتك كلهاس ثل شهواتنا ودقيقتني م



ينقصها؟  لكن ماذاتعطيك لو ودها و ب  ؟صح ةأمك فيها رمح دلو طبقت هذا الكالم على أمك جت ، القادر

 ؟يسرك صح و ما الذييضرك  ما الذيتعلم ، ال ينقصها العلم 

ملا  علم بذلكلو كانت أمه تة هذه؟!يب بقطع أحد األطراف بسبب الوظيفوأص ةقدم على وظيفت شخصكم 

 ألجل هذا ، تعرف من هو اهلل جيب أن ؟! الفرق أرأيت؟ يحصح ةيف الوظيف رب يقبل له يف الليل يا دعت

فيه إال أن  وإن كان يف سنده ما، بن باز عليه رمحة اهلل يقول ا ثر القدسي عن حديث ابن أم مسعود ويف األ

( لو لك ولو أغنيته ألفسده ذ، من ال يصلح له إال الفقر  يإن من عبادوجل )  معناه صحيح يقول اهلل عز

عبادي من ال يصلح دينه إال وإن من ) يُّإل حيتاج اجعلهكن ل، أنه خيلد يف النار ةلف كفيلأمئة  فقطعطيته 

لك ولو أفقرته ألفسده ذناء املساجد كلها يف سبيل اهلل )ب و املساعدات مال و انظر ملا يبذل من( تعطيه ىالغن

نك أنت زدت متنع ناس عن اآلكل وهم جائعني ألك نأ( مثل ما عبادي من ال يصلح دينه إال املرضوإن من 

عضو فيه إال  لن يدع( ولو أصححتهوجل فقال ) فكيف باهلل عز ، ك عن السم املوجود يف الطعامهم بعلمليع

 ةالصح إاليصلح دينه  وإن من عبادي من المشغول يف نفسه )و مل له يعيش باأل فضللكن هو أ ، هبيعصيين 

إمنا هم عبادي أصرفهم )... قال يف آخره  ( لكده ذألفسع على اهلل ويلوم اهلل )خط ويتجزتسسي (ولو أمرضته

 ( إني أنا العليم اخلبري ، بعلمي بهم 

 ..( خرتته هلما إال ما اختارواعزتي لو كشفت لعبادي الغيب ما  و ثر )األيف 

أصابه أمل بعد ، بل يف نفس املربع الذي أسكن فيه  ة ،احلار ويف نفس احلي إنه بل  ، رجل أعرفه أنا 

و مال وأعزب ال و  ةوليس عنده وظيف ، من إخواننا املسلمني خرآمن بلد  ءجاشخص  خوة  ،اإلمقابلة أحد 

شاء  هذا الرجل ماف ة ،وعلينا وعليكم يف الدنيا واآلخر مشاكل ضيق يف الدنيا وأسال اهلل أن يوسع عليه عنده

ذاك كأن  فالرجل، ا يعطف على هذا الرجل فدائًم ،وعنده بيت  ةوالد وعنده زوجأوعنده  ةسياراهلل عنده 

أقابله  ما ارًيكث صاحيبفيقول  ، شاء اهلل يقول ماة وال جديدسيارتك أرى أنا  فدائما يقول له ةعينه شوي حار

ثم تذكرت ،  و يعطيين سليغت لنفسي سأقول لهيقول ثم قلت ، بشكل شديد هري ظكل ما قابله يشد علي و 

و ها ، سورة يوسف يقول فقرأتكنت قد وصلت يف القرآن عند إن أمري كله عند رب العاملني وإن اهلل قادر و

هو له ورد يومي وقرأ سورة يوسف  ، واضح ؟ سورة يوسف تكشف العني انبه هنا أننا ال نقول أن قراءة

سبب ـ ع لي كرُشقد يقول فقلت نعم أنا ، ب إىل العزيز اجُل ةيف وصل يوسف عليه السالم من غيابرت كظنف

غتسل ا)إذا استغسلتم فاغسلوا( وإال ؟ )ي النيب عليه الصالة والسالم يقول ل ه يغتسلل أكلمه وأقول ذهبني أأ

وأحسن الظن باهلل وأدعو اهلل  ، م سبب أني أجلأ إىل اهللظيقول فقلت لنفسي أع ة ،صحيح( أحاديث ألخيك

ربي اللهم  أنت العليم يا ، - فتقار إىل اهللما أمجل اال -نت العليم أربي تعلم  قلت اللهم يا ، عاىلسبحانه وت

هلل إنه  احلمدو ةمجاع األمر كله عند واحد يا - ، رب هلل ياا إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد أصابين بعني يا

وفالن يقول لك التوقيع عند  ، فالن ـل اذهبفالن يقول لك  ةحكومي ةاآلن وأنت تراجع يف دائر، فعند واحد 



َوُقِل اْلَحْمُد ِللَُِّه الَُِّذي َلْم ) اهلل يقول لك عند الوارد إمنا عند كوهذا يقول لك عند الصادر وذا أخرى ، ةإدار

 ُقِل) قبلهايتال ةنقرأ اآلينا دع ة ،مد اهلل على هذه النعمحناملفروض  (َيتَُِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكن لَُُّه َشِريٌك ِفي اْلُمْلِك

قل  (ُقِل اْدُعوْا الّلَه َأِو اْدُعوْا الرَُّْحَمن)رمحن أشفيَ   اي قل ساجد وأنت اهلل اي قل (الرَُّْحَمن اْدُعوْا َأِو الّلَه اْدُعوْا

َأيًُّا مَُّا  )العزيز الرحيم أمساء حسنى اجلواد الكريم الشايف  (ْا َفَلُه اأَلْسَماء اْلُحْسَنىَأيًُّا مَُّا َتْدُعو)اهلل قل الرمحن 

 وأنت(  ِللَُِّه اْلَحْمُد َوُقِل َسِبيًلا ِلَكَتْدُعوْا َفَلُه اأَلْسَماء اْلُحْسَنىْ  َوَلا َتْجَهْر ِبَصَلاِتَك َوَلا ُتَخاِفْت ِبَها َواْبَتِغ َبْيَن َذ

ِخْذ َيتَُّ َلْم الَُِّذي ِللَُِّه اْلَحْمُد َوُقِل) لفالنأو اذهب  فالن راجع لك ليقو ، ال هلل احلمد قل رمحن يا رب يا تقول

 َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُه َشِريٌك ِفي اْلُمْلِك َوَلْم َيُكْن َلُه َوِليٌُّ ِمَن الذُُّلُِّ 
 
 لغريه حتتاج ال أكرب اهلل أكرب اهلل (َتْكِبرًيا َوَكبُِّْرُه ۗ

،  واحد عند موتك ، واحد عند حياتك،  واحد عند رزقك،  واحد عند صحتك،  واحد عند أمورك كل، 

يقول فقلت يف نفسي ، هلل  فأمحد اهلل قل احلمد، كلها عند واحد ، واحد  عند مستقبلك ، واحد عند نشورك

وجل ختتصر  خي ملا تلجأ هلل عزا أالفهم يذا ما أمجل ه، وجل إن كان يعلم إن هذا أصابين  أدعو اهلل عز

ن أربي إن كنت تعلم  يقول فقلت يا ، يعلمها إال اهلل ختتصر عليك أمور ال ههذ ةستخاراال، عليك مسافات 

ني ألقاه يقول يف بالي إن اهلل بيسر لي إ ، ني أخذ منهأرب يسر لي  اللهم يا أصابين بالعنيهذا الرجل 

كل  ة ، أوكل أسبوعني مرنا أراه أيقول ،  ما أعظم اهلل، وأخذ بعد أثره  ءشيويدخل عندي ويشرب عندي 

شاء اهلل فاحتها اهلل  هم ماف غاليحذاء أشرتت له زوجته أجلكم اهلل  ةوجاء يوم اجلمع ة ،ثالث أسابيع مر

ها ليوم سأدعفقال هلا  ةجديد حذاءشرتت له اف، عليهم اللهم أفتحها علينا وعليكم وأن جيعلها لنا ال علينا 

إذا كانت حياتك  أمجل ذلك ، و ماقال واهلل ألتزين لرب العاملني  ، قابل رب العاملنيسأ ةاجلمع ة ،اجلمع

اللهم  ، هدنا ألحسن األخالقارب  اللهم يا (ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلُِّ َمْسِجٍد  َيا َبِني آَدَم)على ضوء ونور القرآن 

اهلل  لبسف ، جلالل واإلكراما اذ لذة فهم كتابك يا رب ال حترمنا بذنوبنا يا ، رب أرزقنا إتباع هذا الكتاب يا

 ، ف عليهائيعين يقول واهلل إني خابعيد تها يف مكان وضعيقول دخلت ف ، املسجدإىل  و ذهب ةيعزكم اجلزم

فوجدته ألتفت  ، ين على ظهريضربيشخص إال  ة ،عند الروض فذهبتفدخلت املسجد كنت مبكر يقول 

يقول  ، يقول واهلل يسلم علي كأنه ضاربين على ظهري شد على ظهري أول ما سلم عليو  ذلك الرجل

كيف أقول أخطط  جلست ه وأخذ من ألجل أن ةبعد الصال ذهب لشرب القهوةنأقول و كنت سفسلمت عليه 

 ،من عنده سبحانه ةيدبرني بطريقسنه أأنا واثق و رب العاملني  دعوتأنا  ! أنا ثم قلت ملاذا أقول له له ،

يقول ، رب  رب يا رب يا شايف يا هلل ياا د علي ظهري فيقول قلت ياأنا ساجد يقول شفيقول صليت و

، ثم قلت اللهم إن كان يف أخذي من أثر هذا الرجل خري إنك تيسره لي  ،فدعوت لظهري إن اهلل يشفيه 

 أستطيع السري بدون و منزلي بعيد و ال و اجلو حار جًدا حذائي و مل أجده ، حبثطلعنا أ ةصلينا اجلمع

يقول والشيطان ، ا منها ي خرًيل اللهم أجرني يف مصيبيت وأخلف حبث عن حذائي و أقوليقول وأنا أحذاء ، 

اهلل عليه  ىفقلت رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا ومبحمد صل،  ةيك مصيبأتتدعي ت كيف كل ما أرأيت يقول

 يقول و، اإلميان  ، ما أمجل هذاخييبين اهلل  يقول واهلل إن فيها خري يقول واهلل ما ، وسلم نبيا ورسوال

غيابت اجلب حتت  ذهب ، للملك ةمباشر ذهب صل للملك ماي ألجللسالم هو أتذكر سورة يوسف عليه ا



ند باب يفكر وهو ع جلس واهلل ، وجل من غيابت اجلب وصله اهلل عزأثم ، ناس أل ذهبثم ، األرض 

ثم  ةاآلخرتار ثم خي ة ،دنيا يا آخر يعين يا، مرأة العزيز وتراوده عن نفسها ملسجد من غيابت اجلب الا

ثنني اقدر له وجل ُي سجن اهلل عزلل ، وعندما وصل أنه مل يصل مباشرةكيف  أرأيت ، يتهمونه ثم يسجنونه

، اهلل خيتربك فتأتيك تقدير العزيز احلكيم  يةالقض،  ةاهلل يرون رؤي ، جعلهميموت سمساجني واحد منهم 

لو كان واحد وقال له يوسف عليه السالم ل واحد ؟! أتي اهلل برجلني ، ملا مل يكون رجأمور مينًة و يسرة ، ي

لكن حتققت  و يفسر ، يعرف يؤلعن يوسف أنه ال فسيقول ذبح ُي الذي لرجال رأى ا بس مايسقي ربه مخًر

تقدير رب  كل ذلك ، معه يف نفس الوقت أتى بهمي ذمن ال الرؤية ؟ هم يرونجعلي ذمن ال أمامه ،له رؤيا 

جعله موجود ي ذمن ال.. اهلل ، ل عند ملك عمقبل يوسف ي من الذي جعل الرجل الذي خرج ، العاملني

يأكلون  ني رأيت سبع بقرات سيمانأيقول  امللكي ثم يأت ، أمور تقدير العزيز العليم ، امللك رؤياه ذكرعندما 

ي ذمن ال ..اهلل؟! ذكر الرؤيا جعل امللك يي ذمن ال، ثم يذكر الرجل يوسف عليه السالم  ، سبع عجاف

يقولون  العنده  فسرين الذيني جعل املذمن ال ..اهلل ؟!ي علم يوسفذمن ال ..اهلل ؟!سجنون معههم يجعل

ي ذلبيت الله خذأ تيتال ةاملعين ةالسيارسف عليه السالم تأخذه تلك من الذي جعل يو ..اهلل؟! تأويل الرؤيا

 ومن الذي جعل يوسف عليه السالم يعرف الرؤى؟! ه ويشرتيه بعجب من الذي جعل العزيز ُي ؟!فيه العزيز

 ( َوالّلُه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَُّ َأْكَثَر النَُّاِس اَل َيْعَلُموَن)

 ال على األرض يتمور ال، األاألمور تدبر فوق السماء  تعرف إننفكر يف كتاب اهلل واهلل تتغري نظرتك للحياة  لو

،  فيحرك لك من يشاء ر ،قال يدبرون األمر هو يدبر األم ما (ُيَدبُُِّر اْلَأْمَر) ، تدبر على األرض تدبر فوق السماء

ك هلل أكثر التجاءكان  كان إخالصك أكثر كل ما تقواك أكثر وكل ما تكان أنت عليك فعل السبب وكل ما

 ..واهلل إن التوفيق حليفكـ املشروع ف و ال خترج خارجوفعلت السبب مشروع 

اهلل املستعان  ، لكنيسقى ربه مخرا يعين قهوجي  الذي امللك هو ين ساقألو  نسأل سؤال واحددعنا  

ملا  ألجل هذا!! ! لو كان يوسف متوكل عليه نه غاب ذاك اليوم ألو  ، جارنا اهلل واياكم منهأقهوجي مخر 

 كمأرأيت  ؟! ذكر ربه، هل مظلوم شخص ن يف السجن أه ل ذكرني عند ربك قلأهو قال يوسف عليه السالم 

َوَما ِبُكم ، )ال هو جل جالله إتذكر  الما ئدا ريدكحبك يأا إذاهلل  ، ؟ قال فلبث يف السجن بضع سنني لبث 

حد أن ألو ،  ؟ يحيوسف عليه السالم صح خرجك اليوم كان ما لب ذئنه كان غاأفلو  (مُِّن نُِّْعَمٍة َفِمَن اللَُِّه

ن شاء اهلل سبع إبقرات مسان يأكلهن سبع عجاف هذه قال سبع  بالتفسري و لف عليهؤحاشية امللك قام ي

حالم حالم ثم قال وما حنن بتأويل األأضغاث أاهلل عز وجل جعلهم يقولون  لكن انظر ، نكسيأتوبنات 

قال  ، مور كلهاادر يدبر األقن اهلل أ ، يقول أفكرنبئك بتأويله أنا أثم يأتي الرجل يقول  و سكتوا ، بعاملني

ي ذن كان الإاهلل ا ي ، و أنا أحبث عنها أقول ميكنها مثل فلبث يف السجن بضع سنني  ذاءميكن ضيعت احل

 !! لهعو تديوسوس لي و يقول الشيطان  أدعو و وو اهده ،  خر سرقة لهآحمتاج اجعلها  ذ احلذاءخأ

 املفروض تدعو عليه !!



قلت  ؟ ما بك  لي به اهلل عز وجل قالء جا أجد ذلك الرجلظهري التفت  أحد يضرب ةفجأ فالشاهد يقول

من احلر  ذاءالعرق مليان يف احل يا رب ، سبحانك ذ حذاءي ،خأواهلل ت قالحذاءي ضاع ،  فقطهلل  احلمد

 و أنت ماذا ستفعل ؟!يقول فقلت ، يف البيت  سأسجدامه بس قلت أمسجد هلل شكر أ هممت أنيقول واهلل 

 حذاءي.. أعد لي و حذاء من املنزل ذنت خأ ذهبف ، رجعسأ سلم عليك وأت أتي ، فقطتسنن مل أنا أقال 

رب لك احلمد يقول  قلت يا، و  اءيف م وضعتها و ذاءخدت احلفأاحلمد  ربي لك  لبيت قلت يال ذاهب أناو 

 ..كفر أم أهذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ،  سجدت هلل شكر

نا أ ال بأسقلت  آخر ،مشوار   لديوصلك البيت قال ال واهللأقلت له ،  ألرجع له حذاءهالسيارة  ركبت و

حتتاج كيس فيه ثياب فيها  نزل و عاد بـ أريد بعض األغراض ،البيت  إذن اذهب بي إىليقول  ، وصلكأ

 ال تذهب بها للمغسلةواهلل له  ، فقلتاملغسلة  أريدك أن تذهب بي إىلقال  أين ستذهب ؟قلت له للغسيل ، 

 الثياب و أخذت منه ، كثياب تغسل سأجعلهادي خادمة لنا ، فقلت أ استجاب اهلل دعوتي و يف نفسي أقول

تأمل أت جلسيقول ف ، و احلمدهلل و مل حيدث لي شيء بعد ذلكعلى ظهري  ماء ، و صببتهاها يف وضعت

 َلا َوَأنُتْم َيْعَلُم َواللَُُّه) ن قالأىل إا ا كثرًيوجيعل اهلل فيه خرًي حذاءكضاعت (  َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر لَُُّكْم  َتْكَرُهوا َأن َوَعَسى)

جيب أن جتد عصيت إذا  لكن مجاعة اكلنا نعصي ي، طع اهلل أ ، و حسن ظنك باهللفأهلل األمر كله  ( َتْعَلُموَن

َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأنُفَسُهْم َذَكُروا اللََُّه َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم َوَمن َيْغِفُر الذُُُّنوَب ِإلَُّا  َفَعُلوا َوالََِّذيَن ِإَذا) يف قلبك و ندم ُحرقة

 ( َيْعَلُموَن َوُهْم َفَعُلوا َمااللَُُّه َوَلْم ُيِصرُُّوا َعَلى 

يعين  أمره بالغ معنى( ما َأْمِرِه َباِلُغ اللََُّه ِإنََُّوَمن َيَتَوكَُّْل َعَلى اللَُِّه َفُهَو َحْسُبُه )وجل  قول اهلل عز فعلمت 

قف معك أهل األرض كلهم أمجعني و يكون لو الوما مل يريده اهلل  ، ما أراده اهلل كانف ، ريدما تيوصلك إىل 

 (َقْدًرا َشْيٍء ِلُكلُِّ اللَُُّه َجَعَل َقْد َأْمِرِه َباِلُغ اللََُّه ِإنَُّ َو َحْسُبُهَفُهَوَمن َيَتَوكَُّْل َعَلى اللَُِّه )

ني أواهلل إني أعرف الرجل ولوال  ا ويف الرياض وا عظيًمن الدعاة له أخو يف اهلل حيبه حًبم األخوة أحد اختاًم

ى رتشا صديقه ، اوقلبه وقلوبكم مجيًع مسه وهو معروف أسأل اهلل أن يصلح قلوبنااقلت ليسمح  الأخشى إنه 

ا عظيم أسأل اهلل حيبه حًب صديقهوبها  شرتاها وفرحايقول ملا  ةالكالم هذا قبل كم سن، املوديل األخري  رةسيا

، وكل ما لقيه أحد سأله عنها هل وجدها ق صدره ضافيقول فسرقت سيارته  ، أن جيعلنا املتحابني يف جالله

 ال ااء يوم من األيام قلت يف نفسي ملفج ، العظيم أن يردها لك أسأل اهلل أن يردها لكأسأل اهلل و يدعو له 

وجل أن يرد عليه سيارته يقول فكري اآلن أن اهلل يرد عليه  أعمل عمل هلل اليوم كان يوم مجعه وأدعو اهلل عز

ما أعظم اهلل سبحانه ي أخي ؟! ، ه املرور يقولون له تعال خذ سيارتك تصل بيعين ي لكن كيف هلسيارته 

 هلل ياا أستغفر وقل يا ءأصابك شي، الظن باهلل سن أن حتأنت  ء عليكأصابك شي ، ال تفكر بالكيفيةأنت 

 مجيل ءجاءك شي ، وظيفتك ههذ، منها  اي خرًيل ا أجرني يف مصيبيت وأخلفرب عسى أن يكون خرًي

 (َفاَل َتْحَسَبنَُّ اللََُّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَله() ُيْخِلُف اْلِميَعاَدِإنَُّ اللََُّه َلا  )ذلك رب العاملني ولن خيهلل ا محدا



أنا عند ظن  ، يقول خيلف امليعاد جل جالله نا عن طريق حممد عليه الصالة والسالم فاهلل الءوهذا الكالم جا

َوِمَن النَُّاِس  )نقلب على وجهه ة اأي مشكلحدثت له إذا أن منا من مشكلتنا  ، يشاء  عبدي بي فليظن بي ما

أن هلل من يوم  احلمد ،  خبريهلل أمورنا  فإن أصابه خري قال احلمد ةافح على ( َحْرٍف َمن َيْعُبُد اللََُّه َعَلى

 َوْجِهِهاْنَقَلَب َعَلى )ختبار بسيط ا ( فقط َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة ) خبريهلل  كل أمورنا احلمدو ةستقامعرفنا الدين واال

 ةالوحيد ةالزيار تلكيقول واهلل  قبل وفاتها ،  اهلل رمحها خاليت على تفمرر يقول ( َواْلآِخَرَة الدُُّْنَيا َخِسَر

 ذاهب بـأو  أكون نشيط أذهب لزيارتها عندما، ألن  خالصه هلل  ن تكونأو حرصت تعب ُم واهلل كنت يتال

و ت إال هلل يقول خالصه هلل ذهب ك اليوم واهلل مالذ ، لكن شغالألاذر بتعما أئودا، سلم عليها فأنزل ألأمي 

 ..وأدعو اهلل بهوجل عين  يرضي اهلل عز ءشي فعل ألواهلل لكن قلتال عمأكنت متعب ولدي 

مجعة يقول  ا و يومعصًر الوقتكان  ومل يفتح لي أحد ،ق الباب رأطوالباب  رقخلاليت أط ذهبتيقول  

سيارته ثم  درب كنت أدعو إنه جي اهلل ياا رب ي اهلل ياا ي، عند بيت خاليت وأنا أدعو اهلل ت من خرجف

رب إن  قلت يا، فني قريب من اهلل اآلن أت شعريقول ، يفرحه إال أنا ال أحد رب إنه  اهلل ياا قلت ي

 غريوالوقت  ُمتعبرب إن كنت تعلم أني  اللهم يا ، أصحاب الغار دعوك بعمٍل صاحل فاستجبت هلم الساعة

رب  لوجهك خالصة اللهم يا هذهيارة إن كنت تعلم أن الز ، ت واهلل لوجهكئربي ج مناسب لي و مع ذلك يا

يقول جاءتين آية قول اهلل عز  -والذين اهتدوا زادهم هدى انظر  - يقول وأنا أدعو ، حه فِرأن جتعلين ُأ

َفَتُكْن ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي السََُّماَواِت َأْو ِفي اْلَأْرِض َيْأِت ِبَها  َخْرَدٍل ِمْن بٍََّةِإنََّها ِإْن َتُك ِمْثَقاَل َح َيا ُبَنيَُّوجل )

يقول فأقسمت  ، ها اهللأتي بوات يا السميف نفسي حبة من خردل يف وسط صخرة ( سبحانه يقول فقلت يفاللَُُّه

أذهب ين أنفسي  يقول قلت يف، نك أنت تراها اآلن أربي يقينًا بك  ن فقلت ياالسيارة اآل جدقلت واهلل إني أ

 مكان فيه السياراتقال أنا يف  نت ؟ وسألته أين أفكلمت صاحيب  ؟! أي شارع من شوارع الرياض ؟!

 فواجهتميني يف طريقي  كان يقول ، معه تتأثرفين وصوته كان حز اليت جيدونها ويضعونها هنا ، سروقةامل

 جم ،نفس احلب آخر مطب ماميمن هذا املطب ، و أتتكسر  هلا كادت أن حاهلا يرثى يسيارتومطب قوي 

 ني كأنأار يقول أقسم بالذي ال إله غريه يسفقررت أن أذهب  ،يسار قبل املطب  أو نيمي أذهب أن فقررت

شيء ال أعلم أين ستكون السيارة ، لكين أعلم شوارع الرياض باآلالف  ،معي خريطة وعارف مكان معني 

ما أمجل التعلق باهلل ، و أصبحت أدعو اهلل أن  ، وأنه جميب الدعاء ، اهلل ال خيفى عليه شيءواحد أن 

لمت صاحيب أسأله إن ، فكختيبين  وأقول يا رب لن أو مشاًلا  إن كان ميني خري يدلين ألي طريق اختار

إذا بسيارة مثل مواصفات  فجأة ، يبشرك بها إال أنالن إن شاء اهلل واهلل له يقول قلت  !!كان قد وجدها

لوحتك قال  فسألته ماهيلوحة لـ لوأنظر  هلا أدري عن اللوحة يقول وأرجع لكن النفس اللون  سيارة صاحيب

له تركي واهلل إن سيارتك موجودة عندي اآلن  ا قلتنظر هللي احلرف األول الثاني الثالث ورقمها يقول وأنا أ

 َوِإن َيْمَسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفَلا َكاِشَف َلُه ِإلَّا ُهَو  ) طريقاجلوال وخريت ساجد على ال و وضعت
 
 َيْمَسْسَك َوِإن ۖ

ِإنََّها ِإْن َتُك ِمْثَقاَل * اْلَخِبرُي اْلَحِكيُم َوُهَو ِعَباِدِه َفْوَق اْلَقاِهُر َوُهَو* َقِديٌر َشْيٍء ُكلِّ َعَلى َفُهَو ِبَخْيٍر



 ( يا ِإنَُّ اللََُّه َلِطيٌف َخِبرٌي ِفي َصْخَرٍة َأْو ِفي السََُّماَواِت َأْو ِفي اْلَأْرِض َيْأِت ِبَها اللَُُّهَفَتُكْن  َخْرَدٍل ِمْن َحبٍََّة

هل  ؟! هل كل ما أصابك شر تلجأ إىل اهلل؟! هل كل ما أصابك خري تذكر اهلل  ،  مجاعة املشكلة عندنا

تشتهي وأنت يف طريق التحقيق ما تصبو إليه  هل إذا أصابك أي خطوة على خالف ما؟! حتسن الظن باهلل 

 ..هو رب العرش العظيم هحبييب الغالي اهلل ال إال إل؟!ترتك العمل أو تيأس أو ترتك الدعاء 

يعلم قضية   (َواتََُّخَذ اللَُُّه ِإْبَراِهيَم َخِليًل بل قال اهلل عز وجل عنه )، رجٌل أحبه اهلل جل جالل اهلل سبحانه 

ال حيلها إال واحد وأن قضاياه كلها ال ليه السالم يعلم أن أموره كلها القرآن ابراهيم عومعادلة سهلة يف 

يه فاهلل عز وجل يقول للنيب عل ، وأن الشرور كلها اليت حوله ال يكفيه إياها إال واحد، يصلحها إال واحد 

ِإْذ َقاَل ِلَأِبيِه  َعَلْيِهْم َنَبَأ ِإْبَراِهيَم َواْتُلبراهيم عليه السالم يفهم احلياة )إكيف تل عليهم أ ، الصالة والسالم قل

هو الذي رفع السماء بال عمد يعلم أن الذي يعبده هو،،هو الذي شرف يرى أن الذي يعبده ( َوَقْوِمِه َما َتْعُبُدوَن 

هؤالء يعبدون غري اهلل  انظر أرسى اجلبال هو الذي شقُّ األنهار هو الذي بسط األرض هو الذي نصب اجلبال و

َقاَل َهْل  * َقاُلوا َنْعُبُد َأْصَنامًا َفَنَظلُّ َلَها َعاِكِفنَي * ِإْذ َقاَل ِلَأِبيِه َوَقْوِمِه َما َتْعُبُدوَن ويلتجؤون لغري اهلل فقال )

َأْو َينَفُعوَنُكْم َأْو  *ْدُعوَنِإْذ َت َهْل َيْسَمُعوَنُكْمرب يسمع ندائي ) كل ما قلت يا اهلل ،اهلل أكرب  (َيْسَمُعوَنُكْم

 فقط أريد أن نشعرمجاعة  ( يا َقاَل َأَفَرَأْيُتم*  َقاُلوا َبْل َوَجْدَنا آَباءَنا َكَذِلَك َيْفَعُلوَن( يقول ربي ينفعين )َيُضرُّوَن

 * َأنُتْم َوآَباُؤُكُم اْلَأْقَدُموَن *مَّا ُكنُتْم َتْعُبُدوَن  َقاَل َأَفَرَأْيُتم فيه عليه الصالة والسالم خليل اهلل ) يشعر الذيب

، خلية ، ذرة  ، كلهو الذي خلقها  فيينشعرة  كل( يقول الَِّذي َخَلَقِني *نَُّهْم َعُدوٌّ لِّي ِإلَّا َربَّ اْلَعاَلِمنَي َفِإ

َوالَِّذي ُهَو ُيْطِعُمِني  * َفُهَو َيْهِديِن الَِّذي َخَلَقِني * اْلَعاَلِمنَيلَّا َربَّ )ِإ إال اهلل الذي خلقه، عضو ، نسيج 

زلت حتتاج  هل ما؟ ذلك  ( بعد َوالَِّذي ُيِميُتِني ُثمَّ ُيْحِينِيُمت؟ ) حسًنا ( َوِإَذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفنِي * َوَيْسِقنِي

 (ِلي َخِطيَئِتي َيْوَم الدِّيِنَوالَِّذي َأْطَمُع َأن َيْغِفَر ) نعم له سبحانه ؟

رب  ( ياَربِّ َهْب ِلي ُحْكمًا َوَأْلِحْقِني ِبالصَّاِلِحنَي) وألتجأ لربه عز وجلاجلميع  كل هذا ترك كميل اهلل داما م

َوَرَثِة َجنَِّة َواْجَعْلِني ِمن ) رب يا ( َواْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اْلآِخِريَن)  هب لنا حكمًا وأحلقنا بالصاحلني

َواْجَعْلِني ِمن َوَرَثِة َجنَِّة ) ربي وأحبنا فيك نا وملن أحببناهم فيك ياباءأل لذرياتنا و رب لنا وهلم و (ياالنَِّعيِم

 يا رب (النَِّعيِم

 ؟نتعامل مع القرآن إنه خياطبنا حنن فأحبيت هل 

 نعرف من هو اهلل، جيب نعرف من هو اهلل  جيب أنمجاعة  يا

لقاًء آخر هلل الوقت قد انتهى ونسأل اهلل عز وجل أن يسر اهلل لنا  ذكرت إال ُعشر مما يسر اهلل لكن احلمدما 

 نكمل إن شاء اهلل ما بدأناه ..ف

 


