
 موعظة القلوب

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا وأصلً وأسلم على من بعثه ربً هلالج لج

 بالحك وبالحك نطك أفدٌه بأبً وأمً علٌه الصالة والسالم أما بعد:

 أحبتً الفضالء فٌمول ربً هلالج لج تمدست أسمائه

 بعد أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم

 )أَفَاَل ٌَتَدَبَُّروَن اْلمُْرآََن أَْم َعلَى لُلُوٍب أَْلفَالَُها (

ٌَْن ُمبَاَرٌن ِلٌَدَّبَُّروا آٌَاتِِه َوِلٌَتَذَكََّر أُولُو اْْلَْلبَاب (  ) ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَ

ٌُْكْم ِكتَابًا فٌِِه ذِ   ْكُرُكْم أَفَال تَْعِملُوَن () لَمَْد أَْنَزْلنَا إِلَ

 ) َوإِنَّهُ لَِذْكٌر لََّن َوِلمَْوِمَنۖ  َوَسْوَف تُْسأَلُوَن (

 ) لُْل ُهَو َنبَأٌ َعِظٌٌم * أَنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضوَن(

ٌَْن اْلمُْرآَن لََرادَُّن إِلَٰى َمعَاٍد (  ) إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَ

 ل آٌة ْلجل هذا نرٌد أن نتدبر بعضثم ٌردنا لهذا المعاد سٌسألنا عن ك

 اآلٌات حتى نعلم أحبتً أنه ما رّغْبنا فً لراءة المرآن وال وضع الحسنة

 بعشر أمثالها ْلجل نأخذ عشر أمثالها ، ال هو وضعها بعشر أمثالها

 صح لكن لها معنى ٌرٌد أن تتدبره رّغبن فً اْلجر العظٌم ْلجل تتدبره

 د هلالج لج ٌرّغبن حتى تفهموتدخل الجنة ْلن ربً رحٌم ودو

 وإال المفترض ال ٌعطٌنا حسنات نمرأ المرآن ْلجل ندخل الجنة وٌكفً

 تعال وأنظر عزٌزي الغالً لماذا ٌمول هللا هلالج لج عن أكثر الناس

 أنه إذا ُحشر ٌمول له

 ) لَمَْد ُكْنَت ِفً َغْفلٍَة ِمْن َهذَا (

 لماذا ٌمول ربً هلالج لج؟ وهللا لم أصل خلف إمام ولد مررنا

 بجمٌع اْلجزاء إال وفٌها آٌة عن إما عن ناس ٌعلمون أو ناس ال ٌعلمون

ًّ وفٌن َفٌا لٌتنا نتدبر ماهً هذه اآلٌات  وتمر فٌنً هذه ولد مرت ف

 وأي الصٌاغات

 ) َولَِكنَّ (

 ة ْلكثر الناسكم مرت علٌن ولكن ،ولكن ثم تجد بعدها إحصائٌ

 أو أكثرهم أو أكثركم

ٌَْعلَُموَن(  ) َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال 

ٌَْعلَموَن ( ِكنَّ أَْكثََرُهْم اَل  )َولَٰ

ٌَْعِملُوَن ( ٌَْسَمعُوَن أَْو   ) أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثََرُهْم 

 ) َوَما َوَجْدنَا ِْلَْكثَِرِهْم ِمْن َعْهٍد ۖ َوإِْن َوَجْدنَا أَْكثََرُهْم لَفَاِسِمٌَن (

 أنظر كلمة أكثرهم دائماً تأتً مع من ،

ِكنَّ أَْكثََرُكْم ِلْلَحّكِ َكاِرُهون (
 )لَمَْد ِجئْنَاُكْم بِاْلَحّكِ َولَٰ

 ) َوإِنَّ َكِثًٌرا ِمَن النَّاِس لََفاِسمُوَن (

 ()ۚ ِ  َوإِن تُِطْع أَْكثََر َمن فًِ اْْلَْرِض ٌُِضلُّوَن َعن َسِبٌِل اَّللَّ

 لماذا كلمة أكثر دائماً تأتً عن الذٌن ضلوا الطرٌك لماذا ؟



 ْلن الناس أربعة ، ووهللا ما جئنا هنا وال جلستم إال لهدف ، كل خطوة

 تُخطى على اْلرض بدون هدف لو ما تُخطى أفضل وكل إنسان ٌعٌش

 ى اْلرض بدون هدف وهللا باطن اْلرض خٌر له من ظاهرهاعل

 فلنا هدف فً هذا المجلس هدفنا فً هذا المجلس أن ال تُنمل

 هذه المحاضرة على طرٌك لناة المجد وال تُنمل على المناة اْلولى ،

 هدفنا فً هذه المحاضرة أن تُنمل هذه الكلمات بمن حضر وبأسماء

 رب البشر ورب البرٌات وهو ٌذكر من حضر على الهواء مباشرة عند

 هذا الهدف أسمائنا واحداً واحداً عند جبرٌل ومٌكائٌل واسرافٌل ، لٌس

 الوحٌد وإنه ٌكفً وهللا ، هدفنا اآلخر أن تحفنا مالئكة إلى عمام السماء ،

 هدفنا الثالث أن ال نموم وكلنا أعلم بذنوبه التً فعلها وجرائمه التً

 أستخفى فٌها من النار ولم ٌستخفً فٌها من رب النار ، هدفنا أن نخرج

 ولد أمر هللا بالصحائف أن تبٌّض وٌُبٌّض كل سواد فٌها ، فلنا أهداف الناس

 أربعة: أناس ٌعلمون وٌعلمون أنهم ٌعلمون

 والصنف الثانً ٌعلمون وال ٌعلمون أنهم ٌعلمون

 علمون وٌحسبون أنهم ٌعلمونوالصنف الثالث والرابع هذا أكثرنا ال ٌ

 والرابع هو أسوأهم ال ٌعلمون وال ٌعلمون أنهم ال ٌعلمون

 إذا ما ألنعتن وألنعت نفسً رد علً الكالم وال كرامة أدخل فً أي مجلس

 وأطرح موضوع الجواالت تجد المعلومات تفٌض مع كل جهة

 أرٌكسونهذا ٌعلمن آخر إصدار النوكٌا الدمعة والثانً ٌعلمن ذاكرة جهاز 

 والثالث ٌعلمن صفاء كامٌرة هذا أحسن من هذا والكل ٌعلمن أسألوا

 عن الكفرات أجلكم هللا الكل ٌعرف عن الكفرات وٌعرف هذا برجستون

 والثانً مجرب وأسألهم عن الدوري اْلوروبً ٌعلمن كل واحد من الذي

 تأهل فً الدوري اْلوروبً ومن الذي طلع ومن الذي فاز وهللا بل هنان

 أكثرهم مسكٌن وهللا إنه ٌنظر للمباراة ثم تمشً كامٌرة الفٌدٌو وهً تمر

 على المدرجات ٌعرف خطٌبة العب فً البرازٌل وهً فً المدرجات

 ثم وهم ٌتناللون هذه ٌعرفون البورصة وٌعرفون العمالت وٌعرف

 اإلتصاالت السعودٌة وٌعرف كل شً أسأله لول له ماذا ٌعنً الصمد ؟

ُ الصََّمد()لُْل ُهَو ا ُ أََحدٌ  اَّللَّ  َّللَّ

 من ٌعرف معنى الصمد وأٌمن أكثرنا ال ٌعلم وإبلٌس لو تعلمون ،

 وصدق علٌهم إبلٌس ظنه فأتبعوه ، دخل الدنٌا وطلع وهللا ما عرف الصمد

 ولم ٌدعه بإسمه الصمد ْلنه ال ٌعرف ما معناها ولم ٌعرف ولب وال

 عرف غاسك هذه لٌست البمرة هذه اإلخالص ،

 ) لُْل ُهَو َنبَأٌ َعِظٌٌم أَنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضوَن (

ٌَْحِمُل ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة ِوْزًرا ( ٌْنَاَن ِمن لَّدُنَّا ِذْكًرا َمْن أَْعَرَض َعْنهُ فَإِنَّهُ   )َولَْد آتَ

ُسوُل ٌَا َرّبِ إِنَّ لَْوِمً اتَّخَ  ذَا اْلمُْرآَن َمْهُجوًرا ()َولَاَل الرَّ  ذُوا َهٰ

 تجده ٌمرأ فً جرٌدة الرٌاض ثم ٌأتً بالخبر وٌفاجئ بالخبر أنه لم ٌفهمه

 ١ٔوهللا ال ٌغلك الجرٌدة ٌروح ل  ١ٔلكن مكتوب تحت التفاصٌل رلم 



 وٌفهم ، وهللا ٌراه لم ٌعملها بالمرآن أبدا لم ٌمرأ ولم ٌفهم الصمد

 وال ولب ثم رجع للتفسٌر وٌرى ما معناها ْلن هذا الكالم ال ٌهمه ،

ٌَْعلَُمون (  ) َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال 

 تعالوا نتدبر أحبتً

 ) فَاَل تَْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن (

 أغلك المصحف وأفهم هذه اْلربع كلمات وهللا إن طلعت من الدنٌا

 فٌها وهللا أن تلمى أجرها عند هللالم تفهم إال هذه وطبمت وعملت 

 لكن ال تمر علٌها وأنت ال تعلم ما معناها أو تعلم ما معناها

 وأنت لم تطبمها على نفسن

 ) فَاَل تَْخَشُوا النَّاَس َواْخَشْوِن (

 أنظر حٌاتً وحٌاتن تجد أكثرنا ٌواعد واحدة ممكن ٌلغً الموعد

 ٌمول ال تخافوا الناسبأن اخوها المسكٌن الذي من الناس مر وهللا 

 ممكن ٌلغً الموعد ْلن الهٌئة مرت عنده إستعداد ٌخاف وهللا ممكن

 ٌلغً الموعد ْلن عمها فوق السطح ٌنظر إلٌه لكن مستحٌل ٌلغً الموعد

 ْلن ربه هلالج لج من فوق عرشه ٌراه ، أنظر حٌاتنا مع المرآن هذا ذكركم

 ؟ أسألن سؤال حبٌبً الغالً هل تعرف لماذا تصوم
 وأختً الفاضلة دعونا من فضائل رمضان ودعونا من أركان الصٌام

 ودعونا من درجة الصائم ودعونا من فضله دعونا من أجره دعونا نتكلم

 عن شًء أهم لبل هذه كلها وهللا العظٌم أكثرنا مغٌبه إبلٌس وضع علٌه

 غطاء فبصره الٌوم حدٌد عرف ،أكثرنا مغلك علٌه إبلٌس فً نفك مظلم

 ه أبشر بالجنة وصدق ْلجل ذلن تمر آٌات الجنة الٌبكً ْلنه ضامنهالال ل

 نه ضامنها ، فمن أنا إنه ٌمرأْلوتمر علٌه آٌات النار الٌرتجف للبه 

 تمريء محصلته أصال ، وٌمرأ المرآن ْلجل العشر حسنات فمط

 وإال مافٌه كله منا منه أصال ،تعال وانظر حبٌبً لماذا نصوم أصال

  ل نن ما فهم رمضان وما فهم لماذا هللا فرض رمضانْلن أكثرنا وهللا

 وال ماذا ٌرٌد هللا منه فً رمضان ،تدبر معً المرآن وتعرف لماذا

ٌَامُ ) ٌُْكُم الِصّ ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَ  
(َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذٌَن ِمن لَْبِلُكم  

 هذه فهمناها بالً طرف اآلٌة وهو المشكلة هو التً فهمناها غلط

 وأختلطت أمورنا كلنا

ٌَام َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذٌَن ِمن لَْبِلُكم لَعَلَُّكْم تَتَّمُون() ٌُْكُم الِصّ ُكتَِب َعلَ  
 ٌمول هللا لعلن بعد هذا الصٌام تخاف ،تعلم ما معنى هذا الكالم ؟

 ونحن فهمنا ولعلكم تجوعون فجعنا وشبعنا ٌعنً رمضان فرض لنخاف

 وأنتهى اْلمر ،لماذا ٌمول لعلكم تتمون ٌعنً هللا عز وجل فرضه لنا هذا الشهر

 لكً نخاف وهللا إن فهمت هكذا فأنت صح.
 ترٌد أن أثبت لن وأثبت لنفسً ،لماذا أعطً ماء فً نهار رمضان وألدم لن

 رة وحده أول لطره ٌراهالاير وألول أشرب فمط لطٓٓٓ.ٓٓٔعلى شٌن فٌه



 العزٌز العلٌم وهو مستوي على عرشه أول لطره ٌراها تسللت إلى ذلن الفم

 ٓٓٓ.ٓٓٔثم نزلت إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم تسللت ودخلت جوفن ثم ٌعطٌن 
 لاير ٌشرب أو ال ٌشرب وهللا ال ٌشرب تمول لماذا!

 ال تشرب ماءأنظر للكلمة التً سألولها هً السر بالصٌام ،لماذا 

 أنا لم أعرض علٌن كأس خمر أنا عرضت علٌن ماء حالل ٌمول أخاف

 شهر لم نمل نخاف سبحانه علمن إنهٔٔأنظر للكلمة ما أجملها ،لنا 

 عظٌم ٌمدر ٌخوفن فً حالل طلع الكلمة منن فً ماء ولم ٌخرجها لن

 شهر فً أشٌاء حرام تمول أخاف هللا على ماء، ٔٔفً

 مت لنا سٌدٌات وبلوتوثات ولدمت صفحاتشهر لد ٔٔأذكر معً 

 على اإلنترنت ولدمت لنا لنوات لم نكن نخاف هللا اآلن أنت صاحً

 مع نفسن وأنت تمول أخاف هللا من ماء رأٌت إنه ٌرٌدن تخاف لال

 شهر من حرام وعزتً وجاللً ْلخوفن من حالل وهللأٔلم تخف لن 

 تطع؟ال أجعلن تمول أخاف فً ماء أستطاع وإال لم ٌس
 ثم زوجتن معن متزوجها على سنة هللا ورسوله لو تمترب منها وتجامعها

 دلائك تمدر تكمل صومن؟ لو كان المسألة مثل ما فهمنا لعلكم تجوعون5

 دلائك5كان تصوم ٌوم أفطرت ٌوم تصوم ٌوم لكن لو تجامعها 

 دلائك التً لب فٌها5ٌؤدبنً وإٌان نصوم شهرٌن تابعٌن على هذه 

 حٌائن من هللا ، حسناً مازنٌت ٌارب هذي زوجتً، رأٌت كٌف ٌستطٌع

 هلالج لج أنه ٌخوفن وال تمرب لزوجتن فهمنا فً نهار رمضان

 ،فإذا أذن المغرب وأخذت سٌجاره وولعتها ألول لن ألسم باهلل

 ن مستحٌلْلما فهمت ولن ٌؤثر فٌن رمضان وسٌخرج مثل مادخل اآلن 

 سمٌع وبصٌر تخاف عنه فً كأس ماء حاللتخاف من هللا ْلنه لدٌر و

 وال تخاف منه فً دخان حرام وهللا مافهمت الدرس وأكثر الناس ال ٌعلمون

 إذا أذن المغرب وصلٌت وأتٌت وأطلمت النظر فً نساء العالمٌن

 دلائك خائف منه فً زوجتنٓٔألول لن وهللا العظٌم مافهمت أنن لبل

 وهللا العظٌم لو ٌأتً كافر الحالل اآلن أذن المغرب أٌن ذهب ربنا

 وٌرى حالنا لبل المغرب وٌرانا بعد المغرب لٌمول ربكم مات نام؟

 هلالج لج ال تأخذه سنة وال نوم لكن نحن فهمنا غلط ْلجل هذا

 جاء دمحم مفصل لهذه اآلٌات علٌه الصالة والسالم لال فً البخاري

 من حدٌث ابن عباس أنظر ماذا ٌمول النبً علٌه الصالة والسالم لال

 )ٌا ابن عباس من لم ٌدع(

 أنظر لفهمه لرمضان ولٌس فمط للجوع

 )لول الزور والعمل به(

 الذي لٌس لدٌه إستعداد ٌترن الغٌبة والنمٌمة والغزل والكبر لٌشرب

 أن فهمالماء ولٌأكل ْلن لٌس ْلجل ٌجوع جوعناه ْلجل ٌخاف بما 

 غلط الرول ماذا لال فً تكملة الحدٌث

 )فلٌس هلل حاجة أن ٌدع طعامه وشرابه(



 أنظروا للمسألة لٌست جوع وعطش .
 الدلٌل الثالث ْلن لٌس ْلجل تجوع أنه إذا سافرت ٌمول هللا عز وجل

 أفطر وكل على كٌفن لكن إذا سافرت ال ٌمول لن عاكس وأسمع ما تشاء

 وعطش إذا مرضت كل وأشرب على كٌفن وأنظر المسألة لٌست جوع

 لكن إذا مرضتً ال تغتابن فالنة أنظر للمسألة لٌست جوع وعطش

 ْلجل هذا جاء دمحم علٌه الصالة والسالم جاء لٌبٌن لنا

 ولكن أكثر الناس الٌعلمون .
 ن وخرج ووهللا مافهم بسند صحٌح من حدٌث عن النبًرمضا دخل

 علٌه الصالة والسالم ٌمول:

 )رب صائم(

 تسأله ٌمول الحمدهلل صاٌمٌن مصلٌن مزكٌن

 )رب صائم لٌس له من صٌامه إال الجوع والعطش(.
 بعد ما أنتهى رمضان كتب فً صحٌفة فالن مكتوب فٌها جاع للمغرب

 عرف هللا للمغرب فمط ثم حٌنما صلى المغرب ما كأن ربه ٌرى

 وال كأن ٌعنً لعب به إبلٌس لعب غرٌب ،جاءنا إبلٌس وهللا هلالج لج

 محرم علٌنا الحالل فً النهار وجاء إبلٌس بعد الصالة وحلل الحرام كله

 وصدلنا وذهب

ٌَْعلَُمون (  ) َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال 

ٌَْسَمعُونَ  أَْم تَْحَسبُ  )  أَْو ٌَْعِملُوَن( أَنَّ أَْكثََرُهْم 

 جل هذا باب الرٌان للصائمٌن لم ٌمل للجائعٌن .ْل
 شهرٔٔركعة من رمضان بصراحة ٔٔأحبتً متى آخر مره لمنا فٌها 

 شهرٔٔبٌننا وبٌن رمضان الماضً متى آخر مره لمنا فٌها 

 تستطٌعالتمل ال أستطٌع الجسد الذي أستطعت تموم فٌه برمضان 

 وهللا العظٌم بشوال وصفر وذي الحجة وتستطٌع بما أن أستطعت

 لكن اْلنفس لم ترتفع ما أثر فٌها رمضان دخل فٌها رمضان وأن تعلمنا

 ركعةٔٔبرمضان فأنتهى برمضان لماذا نتغٌر بعد ٌومٌن الٌوم 

  غداً العٌد وبعده كم ركعة نعبد رمضان؟
 نا إنا وهللا العظٌم حالنا مثل حالبصراحة أحبتً نحن نحتاج ولفة مع أنفس

 الذي أتً وسٌارته منتهٌه البطارٌة وضع اإلشتران تركها وأنتظر

 للغد لم أشتغل لكن نمول الٌوم ضع هذه هنا وهذه هنا ونصف دلٌمة

 وشغل تمشً لكن إبلٌس للب اْلمور .
 لماذا نصلً اآلن نعرف أننا نصلً ونصوم ونحج ْلجل أمر واحد فمط

 كلها ولم ٌصل لألمر هذا إال من رحم هللا وعملنا هذه

 نحن نصلً ْلجل نعرف وعرفنا اْلوامر ولم نعرف هللا عرفنا الصالة

 وأتٌنا نحرن اْلجساد وعرفنا الصٌام وجوعنا هذه اْلجساد كلها

 مافرضها هللا جل وعال إال ْلجل تربطنا باآلمر ففعلنا اْلوامر

 العظٌم ٌعنً اْلمرووهللا العظٌم ترى راكع ولال سبحان ربً 
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 ووهللا ماعرف العظٌم جاء وركع .
 تعرف لماذا تصلً !نرٌد نعرف لماذا نرٌد نخرج مع الباب الٌوم حٌاتنا

 صح ألسم باهلل أن تجد طعم للصالة ووهللا الذي ال اله اال هو ،

 ٌمول هللا جل وعال

اَلةَ تَْنَهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر(  )إِنَّ الصَّ

 تعال نسأل أنفسنا لٌس ننظر للذي بجانبنا ووهللا سنسأل ْلنفسنا أنا وإٌان

 فأحب لن ما أحب لنفسً ال تنظر للذي بجانبن ،إبلٌس ٌمول الخطاب

 هذا للجمرعة وأنت أٌنن وأنا أٌنً الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر

 هل أحد ٌشن فً أن هذا الكالم صحٌح ؟

 غٌر صحٌح ٌرفع ٌده ٔالذي ٌشن أن هذا الكالم صحٌح%

 سنة نصلً لماذا التنهانإٓإذا كان هذا الكالم صحٌح حسناً لنا 

 عن الفحشاء والمنكر من ٌذكر ٌوم من اْلٌام جاء ٌنظر للحرام ثم أتته

 صالة العصر لالت أنت وضعت جبهتن باْلرض ْلجله الٌرضى

 السجدتٌنمن منا جاء ٌذكر ٌوم أتت تتكلم وتغتاب فالنة أتتها الجلسة بٌن 

 لالت الذي تمولٌن عنه ربً إغفرلً الٌرضى ، ٌا إما إنه خطأ أو المرآن

 خطأ والمرآن حاشاه الٌأتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه

 ) َوإِنََّن َلتُلَمَّى اْلمُْرآَن ِمن لَّدُْن َحِكٌٍم َعِلٌٍم(

لَْت ِمن لَّدُْن َحكِ   ٌٍم َخِبٌٍر()ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آٌَاتُهُ ثُمَّ فُّصِ
 إذاً لماذا نحن التنهانا عن الفحشاء والمنكر تعلم لماذا !

 ْلننا فهمناها أجساد وهللا هلالج لج فهمنا أنها أنفس وأرواح وأدخلن

 المسجد بالٌمٌن لماذا أدخلن بالٌمٌن ؟ ماتسألت بنفسن ٌوم من اْلٌام لماذا

 بالدنٌا من الٌسارأنا أدخل من الدنٌا بالمسجد بالٌمٌن وأخرج من المسجد 

 مثل ماأدخل الحمام أجلكم هللا لماذا ؟حتى ٌعلمن أن المكان الذي دخل

 فٌه رجلن بالٌمٌن تراه أعظم من الدنٌا وجاء إبلٌس وللب اْلمور تركن

 تكون داخل المسجد تفكر بالدنٌا لكن لم ٌمل لماذا كنت برا تفكر بالمسجد

 ا مصدلٌنرأٌت كٌف للب علٌنا اْلمور؟ وإلى اآلن أنن

ٌَنَُّهْم(  ) َْلَُزٌِّنَنَّ َلُهْم فًِ اْْلَْرِض َوَْلُْغِو

 ولال

ٌْتَنًِ َْلَْلعُدَنَّ لَُهْم ِصَراَطَن اْلُمْستَِمٌَم(  )لَاَل فَبَِما أَْغَو

 أنت ٌارب تمول ال تخشوا النار وأخشونً سأتركهم ٌخشون النار

 والٌخشونن وهذا الحاصل .
 أهلٌكم نارا سأتركهم ٌمونهم جوعا وبرداأنت ٌارب تمول لوا أنفسكم و

 وٌمونهم أن الٌكونون حافٌنهم وٌمونهم الجهل وسٌدرسونهم وأجعل الوحٌد

 الذي الٌمونه النار .
 ماذا ٌرون، ماذا ٌسمعون! لٌس لً عاللة أهم شًء ال ٌنام جائع ٌنام

 ولم ٌصل سالمته أهم شًء الٌنام عن المدرسة ٌنام عن صالة الفجر سالمته .
 رأٌت كٌف لعب علٌنا إبلٌس إلى اآلن ونحن نائمٌن إال من رحم هللا ٌرٌدن



 هللا جل وعال فً صالتن أن تفهم أمر ثم بعث دمحم علٌه الصالة والسالم

 حتى ٌشرح لنا شرح وهللا العظٌم لو هنان أبكم لفهم فً الصحٌح

 لسودخل الرجل والنبً ملسو هيلع هللا ىلص خٌر اْلمة أحب مخلوق هلل جا

 بمسجد وٌنظر لذلن الرجل ٌمشً ثم كبر الرجل وركع ثم سجد و رفع

 ثم لال السالم علٌكم ورحمة هللا السالم علٌكم ورحمة هللا ثم جاء ٌجر

 الخطى إلى الرسول علٌه الصالة والسالم لال السالم علٌن ٌا رسول هللا

 الخبر جاء من أٌن؟ من فوق العرش ْلن دمحم ال ٌنطك عن الهواء

 بأبً هو وأمً علٌه الصالة والسالم لال علٌن السالم الخبر جاه أن الصالة

 هذه التً صالها لم تمبل أن الصالة التً صالها لبل للٌل لم نرفعها له

 أصال لال إرجع فصل فإنن "ماذا ؟صالتن نالصة؟" فإنن لم تصل أصال

 ؟ أحبتً فهمنا رجل كبر وركع وسجد أٌن ذهبت هذه هباء منثورا لماذا
 هنان سر ورجع الرجل ماجاء من بٌتهم إال أن ترفع ثم كبر وصلى وسجد

 ولال له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الصالتٌن كلها لم تمبل صل الثالثة

 ثالث مرات ثالث صلوات وٌمول له النبً ملسو هيلع هللا ىلص لم تصل

 لو سكت النبً علٌه الصالة والسالم وأنتهى الحدٌث تورطنا صح ؟

 ا ال نعلم ما السر حسناً لكن هذا الدٌن كامل تبٌن النبً علٌه الصالة والسالمكن

 مر ماله دخل بجسده دخل له أمر متعلكله أ دخل لماذا لم تمبل صالتن ؟

 بالصالة فً الروح والنفس لال إركع حتى تستمر وحتى فً رواٌة تطمئن

 أظفت الكلمة ؟رأٌت الكلمة التً ذالها للبن اآلن حتى تطمئن ٌمول

 إركع حتى تعرف ما تمول وال ٌبتغً من الرجل فً صالته إال ماعمل

 منها الذي ٌفهمه بصالته تكتب له إذا فهم من هو العظٌم إال أنه ركع

 ً  إذا لم ٌفهم من هو العظٌم التكتب له ٌمول إركع حتى تطمئن راكعا

 أنت تمول سبحان ربً العظٌم تعرف من هو العظٌم إركع التعرف

 إصبر إذا عرفت من هو العظٌم الذي أنت راكع وهللا لو عرفنا فمط

 مل من الغالف الجوي هذا من بماع اْلرض تنتمل إلى السماءالركوع كان تنت

 وهللا أن تنتمل بروحن للسماء ْلنن تستشعر أن العظٌم الذي ذكرته

 لٌس أنا بحالً الذي ألول العظٌم حتى المالئكة فً السماء مافٌه إال فٌها

 ركع لبل ما أخلك وٌمولون سبحان ربً العظٌم إلى ٌوم المٌامة فتعرف

 أنت أنن مسكٌن وإنً مسكٌن وأننا ضعفاء وأننا لسنا وحدنا الذٌن

 نسجد هلل العظٌم كان ثم صالتن أنت المسكٌن فٌها إذا طلعت التمن

 على الناس تمول الحمدهلل ترى صالة صلٌنا ْلنن تعلم أنن مسكٌن

 ما عملت شًء ترفع وتمول ربنا ولن الحمد حتى تطمئن والفا إذا أردت

 تمول له ربنا ولن الحمد وعلى ماذا أسجد لم تعرفتعرف من الذي 

 أصبر وهللا نصٌحة من محب ستلمى أثر فً صالتن وتغٌر فً نفسن

 تعرف تمول ربنا ولن الحمد على ماذا؟ هل فطرت معاق ماتحرن فٌه

 إال رأسه أدعون لبل أن ٌنتهً رمضان عندنا فطور ٌومً هنان فً

 رف أنن تطعم معاق وهللا منهممستشفى النماء أدعون أن تتشرف بعد الش
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 رائد لائد ومنهم مالزم أول منهم واحد توه متخرج من الحربٌة

 ثم ما علك النجمة وهللا العظٌم حتى كتفه الذي تعلك علٌه النجمة ال ٌتحرن

 ال ٌستطٌع إال رأسه فمط تعال جرب وأنت تطعمهم تجد نفسن جالس

 جبار هلالج لجتطعم هذا المعاق وهو له أٌدي مثل ٌدٌن لكن ال

 الذي أستوى على عرشه أمر ٌدٌن تطٌعن فً كل أوامرن وأمر ٌدٌه

 أنها ال تطٌعه وال أمر وهللا ماطاعته بأي أمر وال بكأس ماء وهللا

 لو التفطره ٌجلس ٌأذن المغرب وٌؤذن الفجر وهو لم ٌفطر ْلنه الٌتحرن

 لذي تحبهفٌه إال رأسه تجد نفسن وأنت تطعمه تعطٌه الذي ترٌده أنت وا

 أنت لٌس الذي ٌحبه هو وٌأكل ْلن ٌدٌه لٌس هً التً تطعمه

 فهو ال ٌتشرف الذي ترٌد ترفع له أرفع له سٌأكل ْلجل ال ٌموت

 عرفت ؟ ربنا ولن الحمد على ماذا الذي حركها لن وغٌرن لم ٌحركها

 له تجد نفسن وأنت تأكله ٌمول لن فمط وهللا لم ٌشبع ٌمول لن فمط

 ماذا ْلنه ٌعرف أنه لٌس مثلن هللا من أعطاه مثل ما أعطانوهو لم ٌشبع ل

 ٌعلم أنن ستذهب لبٌتكم ثم ٌجلس هو لبعد المغرب وللعشاء ٌنتظر هذا اْلكل

 الذي أكله سٌخرج من الذي سٌتكرم علٌه وٌأتً وٌنزل مالبسه وٌنزل حفاظه

 أجلكم هللا وٌنظفه وهو مكشر بوجهه فجلس ٌمول لن ال تكثر ْلجل ال ٌرٌد

 ٌتعب الذي سٌنظفه ْلن ٌعلم أن فٌها هم ٌعلم أن الذي سٌنظفه مره لن ٌنظفه

  مره أخرى عرفت ربنا ولن الحمد على ماذا؟
 جلسنا بعد التراوٌح جلسة إٌمانٌة ٖٕلٌلة ٕٕأبو بالل جلسنا معه فً ٌوم

 وكل واحد من المعالٌن ٌتكلم فأبو بالل حافظ لكتاب هللا هلالج لج

 كان عنده مؤسس مماوالت ٌمول وهللا سترون جسمه طالع معً فً التلفزٌون

 مرتٌن ترى جسمه وسبحان من أعطاه الموة اآلن الٌتحرن فٌه إال الرأس

 نًٌمول كنت إذا تأخروا العمال فً المماوالت أحمل كٌسٌن أسمنت على ٌمٌ

 الكف الٌمٌن وكٌسٌن ع الكف الٌسار وأصعد بها على الدور الثالث

 وأرجع أحمل أكٌاس أخرى وأصعد بها الدور الثالث واآلن الٌتحرن

 نفس الٌوم ٌمول الٌوم الظهر حصل معًٕٕفٌنً إال رأسً فمط ٌمول ٌوم 

 مولف أنسى اإلعالة كلها لها تسع سنوات لم ٌأذن له جل وعال ٌدخل بٌته

 بٌته وأذن لن ٌومٌاً تدخل بٌتن عرفت من تمصد بربنا ولن الحمد.وهو 

 ٌستطٌع الٌدخلن فً بٌتن وٌجعلن فً غرفة فً المستشفى أنت وواحد

 وهللا ٌستطٌع لكنه تكرم علٌن وأولفن وأنت تمول ربنا ولن الحمد

 تعرف من تمصد ؟ ٌمول : جاء الممرض طبعا البد ٌملبون

 ونسى ٌردفنً بالبطانٌة وببعض الوسائلجاء الممرض وللبنً على جنب 

 لئال أسمط نسى ، أسأل هللا أن ال ٌكلنً وإٌان إلى بشر ، تتملب على راحتن

 وهللا لو اْلمر عند أهلن نسون وذهبوا إلى مشاوٌرٌهم وأنت منملب

 ٌمول نسى وخرج ٌمول : هو مسندنً على جنبً ، وعندما حركت رأسً

 تحرن فٌنً إال عضالت الرلبةسمطت على وجهً ٌمول : أصال ال ت

 فأشغلتها وهً متعبة أصال ْلنً من الصبح ألتفت ٌمٌن وٌسار



 لٌس عندي إال هً أحركها أنسحدت على وجهً ولن ٌتولع أحد المشهد

 إال من جرب ٌمول : مادمتم لم تجربوه لن تشعروا ! ٌمول : سمطت

 كعلى وجهً إنكتمت ، أرٌد أن أرفع رأسً لم أستطع رأسً متالص
 مع الشرشف الذي أسفلً ، وأرٌد أرفع وأتنفس وحاولت ولكنً تعبت

 وخارت لواي وتعبت عضالتً وجلست أبكً ٌمول : أرٌد أصرخ

 ال أحد ٌسمعنً فٌمول جلست أبكً ، أبكً وأنا فً حال ال ٌعلمها إال هللا

 وأبتلت اْلرض من تحتً ووجهً أبتل ْلنه متالصك باْلرض ٌمول :

 أنكتم فأرفع رأسً فأتنفس وٌسمط وجهً مرة أخرى ٌمول علمت

 أنً سأموت ٌمول : وهللا العظٌم للت ٌارب إنً فً رمضان معاق

 ٌارب وسأموت اآلن ٌارب ال تبمً لً ذنب

 فً صحٌفتً ستسألنً عنه ٌوم المٌامة وخذنً اآلن ٌارب العالمٌن ،

 شخص أرسله ربً جال جالله ٌمول: دخل ٌمول : وأنا أبكً

 عامل نظافة وجدنً منملب فرفعنً ووجهً أحمر ثم جلس ٌنظر دخل

 له : كم الساعة ؟ لال الساعة أثنٌن وربع ! متعجب والدموع سائلة للت

 ٌعنً له ربع ساعة فمط وهو سمط ٌمول : وهللا أظن أنً جلست على

 دخل حالتً ثمان ساعات ! وأحسب اللٌل

 ( َوإِنَّ َربََّن لَذُو فَْضٍل َعَلى النَّاِس ﴿

 إذا أحد نسان ٌأتٌن لٌملبن وما أتى !

 َولَِكنَّ أَْكثََرُهْم اَل ٌَْشُكُروَن( )َوإِنَّ َربََّن َلُذو َفْضٍل عََلى النَّاِس 

 تمصد ! عرفت من تمصد ربنا ولن الحمد أشرب معاق الشاي وتعرف من

 وتعرف على ماذا نمول ربنا ولن الحمد وأنت تشربه الشاي ٌمول لن لربه

 وأنت تخاف تحرله ثم ٌمول لن لربه لربه ، تمرب وتحرق لسانه

 فٌمول لن : خالص ال أرٌد شًء ، وتعرف من وازن لن كأستن

 وال أحرلت نفسن ، هو الذي تمول عنه ربنا ولن الحمد

 عرفت من هو ؟ إذا عرفت من هو ألسم باهلل تخر ساجداً من غٌر شعورن

 وتنزل بأعز ما عندن إلى أدنى نمطة ٌصل إلٌها رأسن ، وأنت نازل

 وسالط برأسن إلى أسفل مكان تجد نفسن متفاجئ وأنت تمول :

 سبحان ربً اْلعلى وأنت تحت ثم ترفع وتعلم أن هنان مالئكة سجداً 

 م ترفع وتمول رب أغفر لً أنالم أذنب !ساجدٌن لهم سنوات ث

 ال وهللا أنت مسكٌن ال نعرف ما نمول ! تمول رب أغفر لً

 ولو تذكرت لبل الصالة وأنت تذنب وأنا أذنب ولم نمل رب أغفر لً

 عرفت من هو هللا ! لو صلٌت هكذا كان وجدت نفسن وأنت تسلم

 ا صحمن الصالة بعدها أول كلمة تمول : أستغفر هللا لو صلٌن

 وعرفنا من هو الذي ذلت له جباهنا كان طلعنا وجرأتنا على المعصٌة

 ألل، لكن صلت اْلجساد وجاعت اْلرواح والعبرة وهللا العظٌم

 باْلرواح واْلنفس لٌست باْلجساد ، الدلٌل أنن كل ٌوم تدخل بروح

 وجسد وتصف بالصف وتؤمر وتصلً وسٌأتً ٌوم تدخل بالجسد
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 دون الروح ولن ٌأمرن هللا ولن تصف بالصف ْلنن جسد مطروح

 والجسد المطروح لٌس هلل هلالج لج فً حاجة أن ٌأمره بالصالة !

  إذا ال روحن فٌن ال تصلً!
  كم تشمى لراحته أتعبت نفسن *** فً ما فٌه خسران

  ألبل على الروح واستكمل فضائلها *** فأنت بالروح ال بالجسم إنسان
  باْلجساد وصمنا باْلجساد لم ٌتغٌر بنا شًء ! وصلٌنا

 ما رأٌكم نجرب من الٌوم أن نصلً باْلرواح ونستشعر الصالة

  ونستشعر ما نمرأه !
 لماذا فهم عمر بن الخطاب رضً هللا عنه لال :

 "وهللا إنه لٌشٌب عارض الرجل باإلسالم لم ٌكتب له من صالته

  إال صالة أو صالتٌن "
 جمعت له ركعة فً عام أربع وعشرٌن ومائة وألف للهجرة خشع فٌها

 وجمعت له سجدة فً عام خمسة وعشرٌن وأربع مائة وألف وجمعت

 لم بعد ستٌن سنة صالتٌن

  ( إِنَّ َوْعد اَّللَّ َحكّ  )
 نختم بهذا لماذا تحج ؟ لم نحج ؟ هللا هلالج لج لم ٌجعل تفعل شٌئا عبثا

 ث ! تخٌل وأنت حاج مشٌت برحلةوهللا لم ٌأمرن بشًء عب

 هللا ٌجعلنً وإٌاكم فً جنات النعٌم.

 أحبتً نرٌد أن نصلً ونطمئن نرٌد أن نصلً ونرتاح نرٌد

 أن نصوم ونرتاح نرٌد عٌشا سماوٌا أحبتً أمنا مستمبلنا فوق اْلرض

 بٌوت تجري تحتها المجاري أجلكم هللا ،نرٌد أن نؤمن ثالث

 راحل أمن مستمبلن بها فوق اْلرضمستمبالت أنت أمامن ثالث م

 وتحت اْلرض وٌوم العرض .
 اآلن ننتمل أنا وإٌان إلى الحج نرٌد أن نذهب أنا وإٌان روح وجسد

 ال نرٌد أجساد تذهب وتعود وال تستفٌد لو عشت الحج وأنت ذاهب

 بروحن تجد نفسن تمر على مراحل عجٌبة فً طرٌمن للحج

 ٌخبرن وأنت فً سفرن هذا فً الحج فً السفر ثم وهللا العظٌم أن هللا

 ترى حٌاتن كلها فً سفر ثم تمف أٌن ! عند المٌمات ال بد أن تمف

 عند المٌمات حتى لو كنت فً الجو وتسأل متى نمر على المٌمات؟

 لم ! ْلجل أن ٌعلمن أن هنان مٌمات فً رحلتن هذه ستمف عندها

 .رحلتن فً الحٌاة ستمف ٌوما عند مٌمات ٌوم معلوم ثم ماذا تفعل

 فً المٌمات ؟ تتجرد من المخٌط ؟ تذكرن أنن إذا أنتهت رحلتن

 وأولفون فً المٌمات نهاٌة حٌاتن ستجرد من المخٌط لكن لٌس أنت

 من تنزع عن نفسن ، ثم بعدها تطٌب جسمن صح ؟ ٌذكرن بأن

 من سٌطٌبن ولكن لست أنت ثم بعدها تلف على نفسن لطعة بٌضاء

 ن إن ترٌدتحتها ألٌس كذلن ؟ ٌذكرن هللا جال جالله أ مالبس ال

 أن تعمل فاعمل اآلن فإنها إذا لفت مرة ثانٌة لن تؤمر بالصالة والصوم
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 إذا لفت مرة ثانٌة ستمول رب أرجعون لو أستشعرت وأنت تبدأ الحج

 بهذه الطرٌمة كأن البس كفن ثم ماذا تفعل بعدها ؟ كأنن مٌت !

 ال تستطٌع لص اْلظافر وال تمطع شعرة واحدة .كأنن مٌت

  تنكح ال فمط هذا الكفن وتمشً ، أٌن تمشً ؟ال تتزوج وال

 لٌس بإرادتن ! على ما ٌرٌد هللا تمشً

ًَ اَل ِعَوَج لَهُ(  (ٌْوَمئٍِذ ٌَتَِّبعُوَن الدَّاِع
 كتبنا لن تذهب ٌوم فً متى تذهب منى ! كتبنا لن تذهب عرفة

 تذهب عرفة ،لم تذهب عرفة ال حج لن، نظرت ٌذهب بن

 إلى عرفة ثم ٌجمع لن فً مساحة صغٌرة ثالثة مالٌٌن الملن

 واْلمٌر والعزٌز والحمٌر التاجر كلهم لبسوا مثل بعض ثم ٌجمعن

 وهذا لادم من جنوب أفرٌمٌا والثانً من شرق آسٌا والثالث

 من السعودٌة والرابع من مصر ثم تمول : موت ! موت ثمان ساعات ؟

 على ثالثة ملٌون !

 (ن لَنَْحُشَرنَُّهْم َوالشٌََّاِطٌنفََوَرِبّ  )

 لكن لٌست ثمان ساعات ، خمسٌن ألف سنة ! فإن أستطعت

 أن تنجو بعد ما جربت ثالث ملٌون إن أستطعت تنجو الٌوم

 الذي ممداره خمسٌن ألف سنة فأعمل ! هذه عٌنة لكنن تفاجأ

 وأنت تمشً أن الناس منهم من مسن ولده أو التً رفعته على كتفها

 ذكرن هللالكن ٌ

 وْلجل هذا أفتح سورة الحج ، المفروض ٌتكلّم عن الحج على عمولنا ،

 لكن لم ٌتكلم عن الحج ، إال ذكر آٌات للٌلة عن الحج ، وإال الكالم

 كله ٌُذّكرن بذلن الٌوم .

 أول آٌة فً سورة الحج

 )ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُوا َربَُّكْم (

 ، ٌمول : أحضرتن ْلجل تخاف فمط ، وصّومتن ْلجل تتمون ،

 وجعلتن تصلً لعل الصالة تنهان عن الفحشاء والمنكر ،

 وحجٌت وصمت وصلٌت ولم تعمل لن شًء ،

ٌَْوَم تََرْونََها ٌء َعِظٌٌم  ًْ  ( ) ٌَا أٌََُّها النَّاُس اتَّمُوا َربَُّكْم ۚ إِنَّ َزْلَزلَةَ السَّاَعِة َش
 ٌت الحجاج فً الِزحاممثل ما رأ

ا أَْرَضعَْت ( ٌَْوَم تََرْونََها تَْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضعٍَة َعمَّ  ( 

 لكن لم نراه فً الحج ، رأٌت الذي تحمله

ا أَْرَضعَْت َوتََضُع ُكلُّ ذَاِت َحْملٍ   ) تَْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضعٍَة َعمَّ

ِكنَّ (َحْملََها َوتََرى النَّاَس ُسَكاَرٰى َوَما ُهم بُِسَكارَ   ٰى َولَٰ

 ماذا ؟ أنت رأٌت الِزحام شدٌد ، هنان لن ٌكون الِزحام هو المشكلة

ِ َشِدٌدٌ ( ِكنَّ َعذَاَب اَّللَّ  )َولَٰ

 ْلنّن فً ِزحام فمط ، لم ترى الجبال التً جنبن ثابتة إذا نُسفت ،

 لم ترى اْلرض تحتن تزلزلت ، أنت ماشً فمط مشكلتن



 ور فأعطان عٌّنة ، ْلجل هذا، هنان سوف تتغٌر اْلم الِزحام

 لو فهمت ترجع كٌوم ولدتن أمن ، و وهللا العظٌم تجلس تُهٌّأ لذان

 الٌوم لن وْلهلن ، تضع لنفسن ظل ٌوم ال ظل إال ظله ،

 إلى أن تموت لو فهمت صح .

 ثم ٌمشٌّن هللا فً الحج ، وٌجعلن ترى شخص نائم على إسفلت ،

 والثالث فوق الرصٌف ، والثانً وضع تحته كرتون هو وأبنائه،

 والرابع فً فئة )د( لكن عنده مخٌّم ، والخامس )ج( و )ب( و )أ( ،

 ثم ترى إختالف النّاس ، ثم فجأة ترى شخص ٌرٌد لاير ،

 ألسم باهلل سٌرٌن ناس وأسأل هللا أن ال نكون منهم

 سٌرٌن ناس ٌوم المحشر ٌضطر ٌرٌد حسنة ،رأٌت النموذج ؟

 ناس لٌس لدٌهم أماكن ، وناس لدٌهم أماكن بعٌدة ،

 وناس لدٌهم أماكن لرٌبة ، ثم فجأة تُفاجأ إذا بالصوت ٌخترق

 أسماعكم وهم ٌمولون : الطرٌك ٌا حاج ! الطرٌك ٌا حاج !

 ثم تلتفت وترى موكب أمامه إسعاف وخلفه دورٌّات و الجنود

 على الٌمٌن وعلى الٌسار ، ثم مكتوب على الباص :

 ) ضٌوف خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ( ، وتُفتّح لهم أبواب لم تفتح لغٌرهم ،

 ٌرٌدن وأنت تنظر تتذكر سٌأتً فً ذلن الٌوم إلى خمسٌن ألف سنة

 ) ضٌوف خالك السماوات واْلرضٌن ( ،

ٌَْوَم َنْحُشُر اْلُمتَِّمٌَن (  ( 

 نرجع للتموى

ِن َوْفدًا َونَُسوُق اْلُمْجِرِمٌَن إِلَٰى َجَهنََّم ِوْردًا ( ْحَمٰ  ) إِلَى الرَّ

 إختالف النّاس هذا هو الذي ٌرٌدن تفهمه هللا ،

 ) َوٌَْوَم تَمُوُم السَّاَعةُ (

 الٌوم الكل الذي ٌعطً والذي ال ٌعطً ، كلهم ٌأكلون ٌشربون

 ستختلف اْلمور،ٌتنفسون وأبنائهم معهم ٌمشون ، هنان ٌمول : 

 لوانٌن جدٌدة كنت فً غفلة عنها

لُوَن (  )َوٌَْوَم تَمُوُم السَّاَعةُ ٌَْوَمئٍِذ ٌَتَفَرَّ

 هنان ترى المسألة لٌس سواء ،

ٌُْسوا َسَواًء (  ) لَ

 ) اَل ٌَْستَُووَن (

َن اَّللَّ ( ِ َكَمن بَاَء بَِسَخٍط ِمّ  ) أَفََمِن اتَّبََع ِرْضَواَن اَّللَّ

 عَُل الَِّذٌَن آَمنُوا () أَْم نَجْ 

 فمط ؟ ال تكفً

اِلَحاِت َكاْلُمْفِسِدٌَن فًِ اْْلَْرِض (  ) َوَعِملُوا الصَّ

 هذا الذي عمل الصالحات ، تجد فً جٌبه لرآن مثل الذي فً جٌبه

 بوكت ، الذي فً فمه مسوان مثل الذي فً فمه سٌجارة ،

 الذي ٌمشً ٌغض طرفه مثل الذي ٌرى



اِر(  ) أَْم نَْجعَُل اْلُمتَِّمٌَن َكاْلفُجَّ

 الكل لدٌه عٌون لكن لماذا بعض النّاس ال ٌنظر وعنده عٌن ؟

 لماذا بعض النّاس عنده شهوة لكن ال ٌنظر ؟ لماذا بعض النّاس

 لدٌه جوال لكن ال ٌعاكس مع إنه ٌستطٌع ؟ ْلنه هنان ناس ٌعلمون

ٌَْعلَ  ٌَْعلَُموَن()لُْل َهْل ٌَْستَِوي الَِّذٌَن   ُموَن َوالَِّذٌَن الَ 

 ْلجل هذا أحبتً ، حٌنما فهمنا كل هذه اْلمور ، ْلجل هذا سمحنا

 للنّاس أن ٌنتهكوا أعراض أخواتنا ونحن ساكتٌن ، سمحنا أن تذهب

 ممدّساتنا ونحن ساكتٌن نائمٌن ، سمحنا أن ٌتجرؤوا علٌنا فً أحب

 كل لٌلة أسماء أُناس ٌُعتمونالشهور إلى هللا ، وأحب شهر تُرفع فٌه فً 

 من النّار أبداً ، سمحنا للنّاس ٌخربون علٌنا دٌننا ، سمحنا للنّاس

 –رأون لٌس لدٌن أحد  -مع أحترامً للجمٌع  -حٌنما رأونا
 بدأوا ٌتجرؤون على دٌنن ، -واعذرونً على هذا 

 وحٌنما رأو لٌس لدٌن أحد، الخطوط الحمراء تجاوزوها ،

 بدٌن ربً وربن ونحن ساكتٌن . وبدأوا ٌستهزأون

 لكّن هللا ما نسً وال ضل ، لال سبحانه

ِ ٌُْكَفُر ِبَها ٌُْكْم فًِ اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آٌَاِت اَّللَّ َل َعلَ  ) َولَْد َنزَّ

 َوٌُْستَْهَزأُ ِبَها فَاَل تَْمعُدُوا َمعَُهْم (

 ٌل وترى أبنائنالذي لال لن هذا الكالم هو الذي جعلن تمر فً الل

 نائمٌن ، وتعدّ واحد أثنٌن ، لبل ال تكّمل ثالثة ترى صدره أرتفع ،

 ْلّن هللا أذن له أن ٌأخذ هذا النّفس وهو نائم فأخذه

 الذي ٌمول الكالم هذا هو الذي أجرى فً أبنائن الدماء ،

 ولو ولّف الخمسة من أبنائن الدماء ، ما حرّكت أنت وال واحد ،

 و ال حرّكت له وال ذرة دم فً جسمه .

 الذي ٌمول هذا الكالم هو الذي جعل لن فً كل ملٌمتر مكعب من الدم

 خمسة ملٌون كرة حمراء تجري بأمره ، وسٌذولنً وٌذولن

 ٌوم ٌولّفها ، ثم تنطفئ اْلنوار عندن ، وتذبل الجفون ،

 وتسمط اْلٌادي ٌمول

ٌُْكْم فًِ اْلِكتَاِب( َل َعلَ  ) َولَْد َنزَّ

 لكن حٌن لم نتدبر هذا الكتاب كٌف نعرف ماذا ٌرٌد هللا ؟

ِ ٌُْكَفُر ِبَها ٌُْكْم فًِ اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آٌَاِت اَّللَّ َل َعلَ  ) َولَْد َنزَّ

 َوٌُْستَْهَزأُ ِبَها فَاَل تَْمعُدُوا َمعَُهْم (

 بأبً وأبٌن ، عندنا لو هم مستهزئٌن

 وباْلخٌر:
 راجٌاً من هللا حسن الممصد وتنبٌه اْلمة إلى خطورة ما ٌهدم دٌنها وٌفسد

 عمٌدتها وجدٌر بنا أن نأخذ دٌننا بجدٌة تامة ، وأن نبتعد عن السفاسف

 والهزء والسخرٌة ،وأن نربً أنفسنا وأجٌالنا على الجدٌة وعلو الهمة ،

 فإن ذلن من معالً اْلمور ،



 وصلى هللا وسلم على نبٌنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعٌن
 لالستماع للمحاضرة صوتٌاً :
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 إن كان من خطأ فمنّا والشٌطان ، وما كان من صواب فمن هللا وحده
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