
 كلمة توجيهية

ستعينه أو , استغفره  يه سبحانه و اشكره و من مساوئ عملأمحد, جتبانا او ىل طريق احلق إ ذي هدانااحلمد هلل ال

مي و نفسي و ما أبي و أأسلم على النيب املصطفى روحي و  و أصلي و, و استمد لطفه فيما قضى  , على نيل الرضا

 ..أملك له الفداء عليه الصالة والسالم 

مسجد من مساجد الدنيا الذي قام على شرع اهلل و من كان يف كل هذا املسجد و اآلن يف  ناأن الشك أحبيت الفضالء

 .. ألحد الفضل فيه بعد اهلل سبحانه وتعاىل إال هو ليس أننا يف شرف عظيم  ,و السالم  سنة نبيه عليه الصالة

يف الدنيا من يسجد لشجر و  هناكاهلل و إياكم نسجد بني يديه و  ن جيعلناأل ضأسأل اهلل أن يرزقنا شكر هذا الفف

 .. حجر 

 ..وجل  إال اهلل عز ؟ لك ؟ من الذي كرمك و شرفكمن الذي فّضف

 يف الدنيا بعد التوحيد و هي اليت تعلمنا التوحيد هذا الكتاب  ةأعظم نعم

  (َأَوَلْم َيْكِفِهْم ) 

 من هم ؟ أنا و إياك منهم ! 

  ( َأَوَلْم َيْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلَنا )

معاق لو كنت أعمى لو كنت أصم و  لو كنت , حركنا ؟ ال هعليك بالسمع بالبصر و اجلسد و أنيمن ساآلن توقع هل ت

 ن تكفيك أأعطاك القرآن أقسم باهلل  لكنبكم و أ

 ( ى َعَلْيِهْماْلِكَتاَب ُيْتَلَأَوَلْم َيْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلَنا َعَلْيَك  )

 ! ةنعم هأن هذ تشعرنت أ هل

 ؟  ةنعم ليست ن هذهأ تشعرمتى  هل تعلم 

 أننا كل املوضوع ة ونعم ذه ليستالقضية أن ه شعرذن و خرج مع الثانية و تدخل من األ و صل القرآن لقلبكيمل إذا 

 ..قول عظيم نوجل و مثل ما قال الناس عظيم !  كتاب اهلل عزألجل أنه نقرأه 

 ( ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َأَوَلْم َيْكِفِهْم َأنَّا َأْنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ُيْتَلى َعَلْيِهْم )

 ..بالقلب  بها شعرت ههذ , فقط ذان تسمع باألال تقرأ باللسان و ال ههذ

 نت منهم أالشيطان يقول  يلعب علي و عليك ال ألجلبعدها اليت إىل  لكن تعال



 (ِذْكَرىَلَرْحَمًة َو )

 , متى يكون هذا !؟  ن املسجد يبقى شي معك من القرآنم رجتقفل املصحف أو خت رج والذكرى بعد ما خت

 ! و وصل إليهقلبك  القرآن وافقذا يكون إ

 ( ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرى )

 ..لقوم يقرأون ؟ ال 

 ..؟ ال يسمعون 

 ..حيفظون ؟ ال 

  ( ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن  )

 ..نت منهم فأ لقوم يؤمنون هلك و يهدي بالي و يقول ما دام هذو هنا يأتيك إبليس يهدي با

 منهم ! لستنت أفيها عذاب  ةيآكل , ونت منهم أنت تقرأها يقولك أيف القرآن فيها خري و  ةيآكل و 

 لي ..و اخلريات كلها , لي  ليستالعقوبات كلها تقول احلمد هلل  ألجل أن ال تشعر بشيء و

 ا ؟صًلأبكي أ ماذالف

 

 ياك إنا و أ الشيطان خيدعين أن ال , ألجلهم  لقوم يؤمنون يعلمك منليقص يأتي القرآن 

  ( ُهْمالَِّذيَن ِإَذا ُذِكَر اللَُّه َوِجَلْت ُقُلوُب اْلُمْؤِمُنوَن ِإنََّما) 

 .. هذه ! قلوبنايف هل نشعر بها 

 

 ( َلى َربِِّهْم َيَتَوكَُّلوَنُتِلَيْت َعَلْيِهْم َآَياُتُه َزاَدْتُهْم ِإمَيانًا َوَعَوِإَذا ) 

 هم ؟  من

 (َقْد َأْفَلَح امُلْؤِمُنون ) 

 , لكن قل له اصرب لنرى ماذا يفعلون و نعلم هل أنا منهم أو ال !؟نت منهم أ يك الشيطان يقولأتي

 ( َخاِشُعوَنْم ِفي َصَلاِتِهْم الَِّذيَن ُه) 

فيجده  هتاولصل فريجع الواحد منا يف صالتهم خاشعون هؤالء يقول اهلل عنهم, نا اعرف بنفسي أأنت أعرف بنفسك و 

 !  شعخي ال

  ( ْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَنَوالَِّذيَن ُه )



و  و أغين و أعاكس و أغتاب و أمن و ال أحاسب نفسي على الكلمة اليت خترج مين , يريد الذيقول ه يأن جيده

 " عن اللغو معرضون "  هؤالء

 خاسر  هوقرأ القرآن و ي هإن ةيف النهاي فاجأفيت

 بحانه و تعاىل يقول عن الشيطان :ن اهلل سأل

 (َفاتَِّخُذوُه َعُدّوًا  نَّ الشَّْيَطاَن َلُكْم َعُدوّ ِإ) 

 ..اليوم تقف معها  حتتاج ههذ

 و تسمع أنت تقرأ أيك و ه سيأتألن

 ( مُّتَِّكِئنَي ِفيَها َعَلى اْلَأَراِئِك ِنْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرَتَفًقا) 

 ال حترمين اجلنة ..رب  تقول يا ن الأ هذه ألجل كل, رائك و أوالدك معك نت جالس على األأصورتك و بلك يأتي 

 نت تقرأ أو  خرىاأل ةاآلي

 (َوُسُقوا َماًء َحِميًما َفَقطََّع َأْمَعاَءُهْم  )

 نت منهم ؟ أك ل ك من قالل رب أجرني من النار و يقول نت تقول ياأو 

 

 لك إذا مالك و القرآن! ليستكلها لك و آيات النار كلها  ةو صارت آيات اجلن

 يبدأ الشيطان يتسلط علي و عليك  ,  نفكر و حنن الأول ما نقرأ القرآن بهذه الطريقة 

 (َوَمْن َيْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْحَمِن  )

 ؟  ماذا حيدث

 ( ُنَقيِّْض َلُه َشْيَطانًا َفُهَو َلُه َقِرين ) 

  ( َسُبوَن َأنَُّهْم ُمْهَتُدوَنَوِإنَُّهْم َلَيُصدُّوَنُهْم َعِن السَِّبيِل َوَيْح) 

 

 :  اهلل يقولو جتد الشيطان إذا 

 ( َيُغضُّوا ِمْن َأْبَصاِرِهم ُقل لِّْلُمْؤِمِننَي) 

  فينظر !!انظر ي معه ذيقول له القرين ال

 ( لَّا َلَدْيِه َرِقيب  َعِتيد َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل ِإ)   اهلليقوله 

 وهو يتكلم مبا ال يرضي اهلل !!



 

 ياك إالقرآن يعلمك أشياء ختصين و 

  ( َسُبوَن َأنَُّهْم ُمْهَتُدوَنَلَيُصدُّوَنُهْم َعِن السَِّبيِل َوَيْحَوِإنَُّهْم ) 

 عنده مشكلة ,ليست  عيش طبيعي وييعتقد أنه 

 لكن متى؟ إذا وصل القرآن للقلب ,ألجل هذا جاء القرآن ليبّين أنه عندنا مشاكل , 

آيات تهز اجلبال الراسيات , خرَّ من يف السماء كما  نزل جربيل عليه السالم من فوق سبع مساوات معه هذا القرآن ,

, خوفًا من اهلل ,  شديدة , أو قال رعدة رجفة منه السماوات "أخذت  جاء يف الصحيح إذا أراد اهلل أن يتكلم بالوحي

 حمة أذنه إىلكل من يف السماء كل ملك منهم مابني ش صعقوا , وخروا هلل سجدًا" السماوات فإذا مسع بذلك أهل

 ًا إذا ما جاوز األذن , ثم نزل ,, لكن خفيف عام ما يتحملون قواًل ثقياًل إذا دخل القلب عاتقه مسرية سبعمئة

حممد  , إىل أي عضو من أعضاء ( إىل أين أنزل َنَزَل ِبِه الرُّوُح اْلَأِمنُي يقول اهلل عز وجل وهو يصف لك هذه الرحلة )

 ,؟!عليه الصالة والسالم بأبي هو وأمي 

 قضية لسان , ليست( القضية  ال ُتَحرِّْك ِبِه ِلَساَنَك ) مل ينزل على عقله فيحفظه 

( هلذا ال تسأل بعدها عن أخالق النيب صلى اهلل عليه وسلم وال عن قيامه وال عن  َعَلى َقْلِبَك َنَزَل ِبِه الرُّوُح اْلَأِمنُي)

تسأل عن شيء , واهلل لو وصل لقليب وقلبك حلّرك هذا  تصرفاته وال عن أنه يستغفر يف املسجد إىل مئة مرة , ال

 (. َعَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِريَن َنَزَل ِبِه الرُّوُح اْلَأِمنُيالكيان ,)

 

ضون يف أمور ال ترضي ( أكثر الناس اآلن يف اجملالس خيوالشَّْيَطاُن ِإلَّا ُغُروًرا َيِعُدُهُم َوَما َيِعُدُهْم َوُيَمنِّيِهْم قال تعاىل :)

 .. له أي نصيحة قال لك )اهلل غفور رحيم(اهلل سبحانه وتعاىل الذي خلقه وحّركه , وإذا قدمت 

تعالوا يا أحبيت أرجوكم نقرأ هذا القرآن بقلوبنا ولو ملرة واحدة , نعم جنزم بأن اهلل غفور رحيم وأن رمحته سبحانه 

 كن األهم منها أنا وإياك منهم أو ال ؟وتعاىل أوسع مما نتصّور ووسعت كل شيء , ول

 كيف نعرف ؟

هذا القرآن يشرح لنا لكن حنن ال نريد , هل من املعقول أكثر الناس ال يعلمون وال يفهمون ؟ ال ليس معقول بل هذا 

 هو األكيد ألنه كالم رب العاملني , 

أعطاني وإياك إياها؟ الذي خلقنا وينظر  أكثر هؤالء الذين يقرؤون يف املصاحف ال يفهمون شيء , اإلحصائية هذه من

 نقرأ, هو سبحانه ال خيفى عليه شيء , لكن ال ينظر لعضو من أعضائك إال قلبك , و حننلقلوبنا 

 لو نظر ماذا سيجد يف قلوبنا يا مجاعة ؟ هذا سؤال جيب أن نسأله أنفسنا , 

 فيك أحبنا من وال سبحانه فيه أحببناهم من وال ذرياتنا وال منهم وإياكم جيعلين ال أن اهلل أسأل( النَّاِس َأْكَثَر َوَلِكنَّ) 

 ( ,َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُموَن) ؟ الناس أكثر ربي يا ماهلم( النَّاِس َأْكَثَر َوَلِكنَّ)

 (َبْل َأْكَثُرُهْم َلا َيْعَلُموَن اْلَحقَّيقول اهلل تعاىل : ) 

 , (مُّْعِرُضوَنَفُهم والنتيجة؟ )



إذا قال لك إبليس أو شيطان من شياطني اجلن أو اإلنس )اهلل غفور رحيم( قل له تعال أعرض كالمك على كالم رب  

باإلسكان تستعمل يف  لغة العرب يف خلف ( و َبْعِدِهْم َخْلف  ِمْن َفَخَلَفالعاملني , اهلل علّمنا متى نقول غفور رحيم , )

( ماذا تقول عن القراءة ؟ َبْعِدِهْم َخْلف  َوِرُثوا اْلِكَتاَب ِمن َفَخَلَف , ) مدح بالفتح وصف خلف أما وصف سيء يف الذم ,

 هذا عرض يأخذون معنى ام( اْلَأْدَنى َذاَيْأُخُذوَن َعَرَض َهقال جماهد هذا يف كتب اهلل عامة والقرآن هو املهيمن عليها )

 رب ترضي هي كلمة يقول أن أراد إن يبالي ال , حرام أو حالل من مال يكسب أن أراد إن يبالي ال أي األدنى؟

 . فيه يفّكر شيء آخر هذا ترضيه ال أو العاملني

 , مجيل كله اهلل وكتاب , لنا وضحت بعدها اآلية( اْلَأْدَنى َذاَيْأُخُذوَن َعَرَض َه َبْعِدِهْم َخْلف  َوِرُثوا اْلِكَتاَب ِمن َفَخَلَف)

 الكلمة( َوَيُقوُلوَن) يقول ماذا انظر نصحته وإذا , ُهم يريدون ما يفعلون و وجل عز اهلل من كتاب أتاهم سبحانه يقول

أصاًل نعيش معكم كذا , وإال أنا عمري ما  ( أصاًل حنن مغفور لنا ,َسُيْغَفُر َلَنا) !؟ يقولون ماذا , عندهم جاهزة

اهلل  رب ال حترمين اجلنة , أنا حسيت إال إني من أهل اجلنة , أنا عمري ما نزلت دمعيت وأنا لوحدي وأقول يا

غافر لي ما بيين وبني اجلنة إال أن أموت , كم واحد فينا يقوهلا ؟ بلسانه أو بلسان حاله! كم واحد منا خياف من 

 حاله؟ اسألوا أنفسكم ! النار بصدق

 مّنا خياف أنه ليس من أهل اجلنة؟كم واحد 

( َوَيُقوُلوَن َسُيْغَفُر َلَنابدون شيء تشعر أنك من أهل اجلنة وأنه ليس لديك أي مشكلة وال ختاف )رآن عندما نقرأ الق

غّير واهلل غافر له ؟ ُي فلماذاعلى راحته  يسريو ( هَوِإن َيْأِتِهْم َعَرض  مِّْثُلُه َيْأُخُذوُهموضوعنا منتهي اهلل غفور رحيم , )

 !!داعي أصاًل نصلي  ليس هناك من املسجد و دعونا خنرجدعونا نكمل اآلية يا مجاعة , إن كان اهلل غافر له 

 

( هو لو وصل القرآن  َأْن َلا َيُقوُلوا َعَلى اللَِّه ِإلَّا اْلَحقَّ ْيِهْم ِميَثاُق اْلِكَتاِبَعَل ُيْؤَخْذ َأَلْم ۚ  َوِإن َيْأِتِهْم َعَرض  مِّْثُلُه َيْأُخُذوُه )

 شخصأعز  تّل الذي, ابراهيم عليه السالم خليل الرمحن عن قرأ نه سيإىل قلبه ما جترأ أن يقول اهلل غافر لي , أل

 ( َخِطيَئِتي َيْوم الدِّين ْغِفر ِليَأْطَمع َأْن َي َوَالَِّذيعنده بالدنيا تّله للجبني يقول )

 (َأْدِري َما ُيْفَعُل ِبي َوال ِبُكْم َوَمالقرأ النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول )

هل جيب أن أكون متقي حتى يرمحين  سأل أحدهم( ي َتْعِقُلوَن َوَدَرُسوا َما ِفيِه َوالدَّاُر اْلَآِخَرُة َخْير  ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن َأَفَلا )

 !رب العاملني؟

( قل له نعم , تعال وافتح املصحف  َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء) أو يقول آخر هذا خيتار اآليات اليت يريد , اهلل يقول

 )وسعت كل شيء( أكملها لي

( هو صاحب الرمحة جلَّ جالله وهو الذي بيده َسَأْكُتُبَهاَف ( ماذا يأتي بعدها يا مجاعة ؟ )َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء )

 الرمحة

هي رمحته جلَّ جالله يتصرف بها  (َفَسَأْكُتُبَهاقال أكتب نصفها أو ثلثها ) ( ماَفَسَأْكُتُبَها) وهو الرمحن الرحيم يقول

أتوقف و أغلق املصحف وأسأل نفسي و إياك وقل ( هنا ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن)  ( ملن؟ ملن أحبيت!َسَأْكُتُبَها)َف  كيف يشاء يقول

سأل ا املصحف و أغلقحب لك ما أحب لنفسي , واهلل قلت هلا قبل أن آتيك وُأ و, يا أخي لنفسك وسأقول لنفسي 

 نفسك هل أنت من املتقني ؟ قل هل أنا من املتقني ؟



 قبل أن يضع قدمه يعرف أين يضعها , شوكتقي ميشي وكأنه ميشي على أرض امل

 هل حنن منهم يا مجاعة ؟ بصره قبل ان ينظر به يعرف أين ينظر !! و هكذا .. فـ

 ( ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطان , لو فعلناها ما جاء لنا إبليس , ويعيذك رب العاملني ) هذه تعنينا 

( ُيْؤِمُنوَن َوالَِّذيَن ُهْم ِبآَياِتَنا( ما قال يقرؤون ويسمعون قال : )ِذيَن ُهْم ِبآَياِتَناَوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوالَّ َفَسَأْكُتُبَها ِللَِّذيَن َيتَُّقوَن)

(  * الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن َوالَِّذيَن ُهم ِبآَياِتَنا ُيْؤِمُنوَن ماذا يصنعون ؟ ما هي أفعاهلم ؟ قرآن عظيم يعلّمك بالضبط ماذا يفعلون ) 

 ( الرَُّسوَل النَِّبيَّ اْلُأمِّيَّ ِذيَن َيتَِّبُعوَنالَّما قال حيبون الرسول )

 هل نتبع الرسول النيب اأُلمّي ؟ يا مجاعة

جيعلها قطعة  -سكسوكة-ستعداد يفعل يف حليته ما تريد , ممكن أن يقصها من هنا ممكن خيليها ابعضهم عنده 

لصالة والسالم , هذه له اتبع النيب عليه اصغرية أي شيء عنده استعداد يذهب للحالق اآلن ويغّيرها لكن ال تقول 

 ( ُيِضلُّوَك َعن َسِبيِل اللَِّه َوِإن ُتِطْع َأْكَثَر َمن ِفي اْلَأْرِض)  حتتاج تفكري

د اليوم نعرف حنن من أهلها أو من املسجرج ليوم نأخذه قضية الرمحة قبل خننكمل حبييب الغالي أهم شرط ا تعال

 ؟ال

لة كثرية طويلة ئحنتاج نسأل أنفسنا أس بقلوبنا , ها أنا وأنتحنتاج نقرأ  بعدهايتالكلمة ال( َقِريب  ِإنَّ َرْحَمَة اللَِّه)  

 ( هل أنا وإياك نعبد اهلل كأننا نراه  ِإنَّ َرْحَمَة اللَِّه َقِريب  ِمَن اْلُمْحِسِننَي)  ةاملاضيحياتنا  عريضة عن

 !؟ أتذكر كأني أرى رب العاملني و أتركهفـ ذنب أراه أو أمسعه  تذكرهل ممكن يف خلوتي أ

 .. وكل ما ابتعدنا ابتعدنا عن رمحته , كل ما اقرتبنا من هؤالء اقرتبنا من رمحته 

 ( بنداء اهلل يعين هذا القرآن ليس بنداء الشيطان آمنوا عند اهلل اِإنَّ الَِّذيَن آَمُنو)  

 قل املؤمن تعرف أن أردت إذا(  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم) 

 !؟ سيفعل ماذا رأنظ ثم( َأْبَصاِرِهْم ِمْن ُقل لِّْلُمْؤِمِننَي َيُغضُّوا) له

(ثم عمل َوالَِّذيَن َهاَجُروا)( ترك كل ما ميلك لوجه اهلل نَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُرواِإ) سبحانه هو مبيزانه آمنوا الذين

 ( قدم روحه اليت هي أغلى ما عنده أغلى من بيته ومن كل شيء َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللَِّهعمل أعظم من هذا )

 ؟ ( ماذا يريدونا ِفي َسِبيِل اللَِّه ُأوَلِئَكَوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدو ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنواماذا يريد هؤالء ) 

قطع يديه وبعد كل هذه األعمال يرجو ا ويقاتل األعداء وُتخرج وحده واهلل يراه مهاجًر , يرجون بعد كل هذه األعمال 

 (َيْرُجوَن َرْحَمَة اللَِّه َواللَُّه َغُفور  َرِحيم وليس بضامن )

 ( َوَلَقْد َصدََّق َعَلْيِهْم ِإْبِليُس َظنَُّه َفاتََّبُعوُه)  ن ِمنا من َغره ابليسوحن



 ...ختاما 

 (َوَسَواء َعَلْيِهْم َأَأنَذْرَتُهْم َأْم َلْم ُتنِذْرُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن. ِإنََّما ُتنِذُر)

 ..  الذكر ؟ ال من مسع

 .. من قرأ الذكر ؟ ال 

 من حفظ الذكر ؟ ال 

( لو ِإنََّما ُتنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّْكَرستقبلك احلاضر وحتت األرض ويوم العرض )مستقبلك املاضي وملـ واهلل حجة وحدة  

أو ال و ندعو اهلل أن يرزقنا اليت  فيين  و حاسبنا أنفسنا و رأينا هل اآلية هذهقفنا معها كل آية وو  اتبعنا الذكر

 افتقدناها يف أنفسنا و هكذا ..

يا رب هذه فيين كم أسأل نفسي (  اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلُمْنَكِر َوَيْنَهْوَن َعِن اْلَمْعُروِف) 

 ! كم مرة نأمر باملنكر وننهى عن املعروف! مرة

 ... لن أفعلهاوقال يا هلل يا رب من اليوم  

 ( ماذا حيصل له ؟  تََّبَع الذِّْكَرنََّما ُتنِذُر َمِن اإ)

 ختاف "الرمحن"واهلل لو قرأت القرآن بقلبك واهلل وهو  ,لو فهمت القرآن(  َوَخِشَي الرَّْحمَن)

 أقرب املخلوقات هلل يرتعد خوف من اهلل ؟ ماذا بهم هؤالء (َربَِّك ِعْنَد الَِّذيَن) 

 (َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنََّماوأعلم الناس باهلل خيشى اهلل )  

 أكثر الناس الذين ال خيشون اهلل وال يفكرون يف اهلل عز وجل أصال هم أجهل الناس باهلل 

 ( ِريٍمَفَبشِّْرُه ِبَمْغِفَرٍة َوَأْجٍر َك( هذا كله واهلل غفور رحيم ) ِإنََّما ُتنِذُر َمِن اتََّبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرَّْحمنَُ) 

 فقط ..قرأنا ومسعنا  نااملشكلة اليت لدينا يا مجاعة أننا ما فهمنا القرآن وضع حتتها مليون خط لكن

ا على النصيحة جزاكم اهلل خرًي ه عندما تنصحه يقول( ردت فعل َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن ُذكَِّر ِبآَياِت َربِِّه َفَأْعَرَض َعْنَها َوَنِسَي)

 (  َفَأْعَرَض َعْنَها َوَنِسَي َما َقدََّمْت َيَداُه) و ال يستجيب للنصيحة

عظم مكان مكان فيك قد أقفله رب العاملني أأعظم  ( ِإنَّا َجَعْلَناأنظر للجزاء أسأل اهلل أال جيازيين وإياكم به ما حيينا ) 

 يف العبد يقفله رب العاملني



ألجل ذلك نرى العامل يف هوليود أنواع السينما  , اأحسن عضو يف أعضاءك هو القلب وهو الذي فيه السعادة أصًل

 !! والتمثيل ومع ذلك ينتحرون ألنهم اشتغلوا على كل األعضاء ولكن عضو واحد مقفل لذلك انتحروا

ًة َأن َأِكنَّ ُقُلوِبِهْم) ِإنَّا َجَعْلَنا َعَلى لذلك اهلل أقفله القرآن  به فهموهو الذي ي , بالسعادة  القلب هو الذي تشعر فيههلذا  

َأن َيْفَقُهوُه بطعمها ) و يشعر مل تدخل وال آية يف قلبه  يقرأ من يصبح إىل أن ينام لكن, وه ؤ( ما قال أن يقر َيْفَقُهوُه

 (  ةِالرَّْحَم ُذو اْلَغُفوُر َوَربَُّك َأَبًدا ِإًذا َيْهَتُدوا َفَلن اْلُهَدى ِإَلى َتْدُعُهْم َوِإن ۚ  َوِفي آَذاِنِهْم َوْقًرا 

يسمع أغنية فانظر لو أن اهلل مل ميهل لن  مباشرة رمحت اهلل سبقت غضبه , ألنه برمحته هذه ميهلك و ال يعاقبك

َلْو ُيَؤاِخُذُهْم مرة واحدة ثم يأخذه اهلل عز وجل قال ),الكتف ناعمة وفاتنة مرتني لى ة عءعبا الفتاة تلبس الو مرتني 

َبْل َلُهْم َمْوِعد  َلْن َيِجُدوا ِمْن ُدوِنِه نتهت ؟ قال هلم موعد )اطيب هل  غضبه سبقت( ِبَما َكَسُبوا َلَعجََّل َلُهُم اْلَعَذاَب 

 (  ِلِكِهْم َمْوِعًداَوَجَعْلَنا ِلَمْه)  مباشرة ! ال ( َلمَّا َظَلُموا( متى ؟ ) َوِتْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم( ) َمْوِئال

رآن قف مع كل آية ( إذا قرأت القِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة َوِذْكَرىإذا أردنا الرمحة فهي واهلل يف هذا الكتاب )

نطبق ما فهمنا  , إذا أردنا أن نفهم القرآن نطبق ما فهمنا يعلمنا اهلل مامل نعلم, و بطعم القرآن  شعرال بأس دعنا ن

 .. ليب وقلبكقستجدها يف واهلل , يفهمنا اهلل مامل نفهم 

وقائدنا إىل , وذهاب همومنا وغمومنا  , وجالء أحزاننا , أسأل اهلل جل يف عاله أن جيعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا

 .. جنات النعيم

اللهم  ,  ا حالت بيننا وبني فهم كتابكلنا ذنوًب اللهم اغفر , نسينا وعلمنا منه ما جهلنا رب ذكرنا منه ما اللهم يا 

فقد وعدت من اتبع , ا حالت بيننا وبني فهم كتابك اللهم اغفر لنا ذنوًب, ابك لت بيننا وبني فهم كتا حااغفر لنا ذنوًب

هم  وقد وعدت أنه من اتبع هداك فال خوف عليه فيما هو آت وال , اللهم فاجعلنا منهم , هداه أال يضل وال يشقى

 لنا منهم لهم إني أسألك بنور وجهك أن جتعحيزنون على ما قد خلفوا ورائهم ال

 أن يشرفين برؤيتكم أخرى سرمدية يف الفردوس األعلى وق هذا الفرشظيم كما شرفين برؤيتكم فأسأل اهلل الع

و أسأل اهلل كما مجعنا يف بيت من بيوت اهلل صنعها البشر أن جيمعنا يف جنته اليت أبدعها سبحانه رب البشر و  

 .. ا إال ورفعه مع العتقاء من النار ووالدينا وذرياتناأسأله أال يدع فينا امًس

 على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني آسف على اإلطالة وأصلي وأسلم 


