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الحمدهلل العظٌم ,الملن , كل ملون األرض عبٌد عنده والٌملكون شبراً من 
األرض لواله! وكل أغنٌاء األرض فمراء عنده ُحفاة ُعراة لواله سبحانه!! 
وكل األلوٌاء ألوٌاء األرض والسماء ضعفاء لواله , وماعافاهم وماحّرن 

؟ ثم َمن سّواه أصغر ِمن أن تُرى , نطفة منّا كانمفاصلهم إاّله!! , كٌل 
؟! ثم كان مضغة َمن أوصل له دماه كان لطرة دم علمة متعلمةفً الرحم

 لطعة لحم متعرجةلٌس لها ٌد وال ألدام ..

 ؟!سماه ؟ َمنأطعمه ؟! َمنشّك بصره ؟ َمنشك سمعه َمن باهلل

 ..هللا الإله إال

 وأُصلًّ وأُسلم على أشرف خلمه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ,

 :أما بعد
 .........أما بعد: السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

إخوتً كثٌٌر منّا لد رأى العناٌة المركزة ولد دخل فٌها ورأى كٌف أن هللا 
كم هو حجم عزوجل ٌفتح للبشر مجال ألن ٌساعدوا إخوانهم البشر ,ٌاهللا

 ! ٌناالضعف ف
تدخل العناٌة ترى هذا أنبوب التنفس فً فمه وأنبوب الغذاء فً أنفه , 
والجهاز عن ٌمٌنه وعن شماله ! فمن باهلل حٌن أنت تكون متعلك بهذا 

الطبٌب الضعٌف , الذي ما أُوتً من العلم إال للٌالً ,إي والذي نفسً بٌده 
عزوجل  كثًٌرا من الموالف ٌُحار لها البروفٌسور واإلستشاري ألن هللا

(ٌعنً صاحب َوفَوَق ُكّل ِذي ِعلم  ( )َوَما أُوتٌِتُم ِمَن الِعلِم إال لَِلٌلا ٌمول )
( فالكثٌر منّا حٌن ٌرى شخص من هؤالء األشخاص عن ٌمٌنه َعِلٌمعلم )

هنان ٌعرف  األجهزة وعن شماله األجهزة , واألنابٌب لد خّرلت جسده ,
ن فمط ثم تجد كل العائلة كل , هنان ٌومٌعظمة الجبار الملن سبحانه !!

أربع  األهل مستائٌن , حزن فً البٌت وحزن فً المستشفى الٌجلسون معه
ٌامن جلست  فؤنت ساعات أو خمسة ساعات ال , بل مجرد ساعة واحدة ,

 فً بٌتن مع إخوتن وأخواتن هاّل استشعرت هذه النعمة!!
 هاّل تذكرت من أعطان هذه النعمة ,



هذا جهاز صنعه البشر لٌساعدوا بعضهم البعض , معنا مثال بسٌط هنا :
هذا جهاز تنفُّس انظر اآلن هذه األزرار مؤلتة, هذه األزرار البد لها من 
رلابة شدٌدة ,كل زر خاص !!هذا مثالً زر للضغط داخل الرئة , واآلخر 

 . لكمٌة الهواء الموجبة وهذا عدد األنفاس فً الدلٌمة
ى المرٌض وّحرن هذا الزر!! , مالذي لو أتى طفل والجهاز لد ُوضع عل

 سٌحصل ! لد ٌموت هذا المرٌض !!, هذه مدة الشهٌك ,

أسؤلن باهلل من الذي نّظم لن وضبط لن  أخوتً بعد التأمل فً هذا الجهاز
ا تزٌد  مدة الشهٌك حٌنما تكون نائم فتجدها تمل!! ، وحٌنما تكون مسرعا

عن مثل هؤالء الناس كلهم ! هللا  وأغنان من الذي تكفل بن معن !
 . سبحانه

أخوتً كنت فً أحد الممرات فً المستشفى لبل شهرٌن فرأٌت رجل لد 
 متّعه هللا عزوجل فً سبع وعشرٌن سنة!!

متى ما أراد أن ٌشرب مد ٌده و شرب,لٌس ألحٍد فضٌل علٌه و متى ماأراد 
سنة هو 72عد أن ٌمشً تحركت ألدامه بأمٍر منه فمشى , رأٌته ٌاإخوتً ب

أنا أدّبنً الجبار وٌالٌته ٌُعٌد لً ما أعطانً وهللا ال بنفسه ٌمول لً :
 , وأنا ألول فً نفسً ااآلن ؟! أعصٌه

 كٌف رأٌته ٌاترى؟

رأٌته فً أحد ممرات المستشفى وهللا بهذا الشكل ,لد أُلمً على العربٌة فً 
رى الناس! أحد الممرات فلما رآنً استبشر ألنه الٌستطٌع أن ٌخرج وٌ

فٌستبشر إذا رأى أي مخلوق مّر من عنده , فمال لً بالحرف الواحد :هللا 
 ٌعافٌن اعذرنٌسأُثمل علٌن فلما أتٌت عنده طلب منً طلب غرٌب !!

لال لً :عافان هللا أنا أرٌد منن خدمةهالّ دفعتنً إلى دورة المٌاه )أعزكم 
نا عند باب دورة هللا(المشوار لمٌأخذ منً إال سبع خطوات , فلما وصل

ًّ وإذا بً أرى الدموع لد مألت  المٌاه )أعزكم هللا(إذا به ٌرفع البصر إل
العٌون, ٌشعر أن لهذا اإلنسان فضٌل علٌه , لال: جعلن هللا فً جنات النعٌم 
ورضً علٌن ,.. لكن إلى اآلن لمتنتِه حاجته ..,لال :أرجوكأدخلنً فلما 

لعله كان ٌتذكر حٌنما كان  تُذرف!!,أدخلته فإذا بالرأس ٌُطأطأ والدموع 
 !!الٌحتاج ألحد

للبه كان فً  فمال لً بالحرف الواحد وهو عاجز عن الشكر ٌتمنى لو أن
ٌدٌه وٌمول شكًرا!! ,ٌشعر أن لً فضل علٌه فمال : جعلن هللا فً جنات 
النعٌم ورضً علٌن ,.. لكن إلى اآلن لمتنتِه حاجته أًٌضافمال:ضعنً على 

!!الكرسً وارف ًّ  ععنً ثٌابٌوالتنظر إل

 أسؤلكم باهلل وأسؤل نفسً لبلكم كم مرة نمضً هذا األمر فً الٌوم ؟؟



 أربع أو خمس مراتؤكثر ألل!!
وأغلمه  هو وفتح الباب بٌدٌه هو َمن ِمنا فً ٌوم واحد حٌنما حملته لدماه
وانتهى من لضاء حاجته  بنفسهبال فضل من أحد ثم جلس ونزع مالبسه
 خرج !!

الباب استشعر ِمنّة المنان سبحانه!! الذي فّضله على كثٌر من  وعند
 لٌست سبع خطوات ،بل عشرون عام من حّركن! العالمٌن

من ِمنّا تذكر واستشعر النعمة ولال اللهم لن الحمد أن فضلتنً على كثٌر 
 من العالمٌن!!

ٌَا أٌَُّها النَّاس إن ُكنتْم فًِ َرٌب  ِمن البَْعث فَإنّا َخلَْمنَاُكم لال هللا عزوجل )
 (ِمن تَُراب

, أصلن هل ترى التراب الذي تمشً علٌه؟!! وهللا هو تراب نسٌنا أننا كنا
ثم كنت نطفة لطرة ماء مهٌن تُزال من الثٌاب وبعدها جبار السموات 

ة لطعة دم متعلمة فً واألرض جعل لن المرار المكٌن !, ثم أصبحت علم
على أن ٌخلموا لن  الرحم وهللا لو اجتمع اإلنس والجن بعلمائهم وخبرائهم

ٌنبض مئة  فً الٌوم والللب ست وثلثٌن مرة ولٌس كلى تغسلشعرة
ا فً الٌوم  !!,شعرة ,الوهللا ما استطاعوا خلك وخمسة عشرنبضا

ابعدها كنت مضغة لطعة دم متعرجة اللها أٌدي وال للب ) َٔ ٍ ُ أَْخَشَجُكى ّيِ َّلله

األَْفئِذَةَ  َٔ األَْبَصبَس  َٔ َع  ًْ َجعََم نَُكُى انسه َٔ ْٛئًب  ٌَ َش ٕ ًُ بتُِكْى الَ تَْعهَ َٓ ٌِ أُيه (لماذا؟ بُُطٕ
 ! حتى ٌخرج اإلنسان ٌمول ال تتشدد ٌاأخً كن واسع الصدر !

ٌَ ال بل)  !)نَعَههُكْى تَْشُكُشٔ
 من هو ٌاترى؟! , انظر لهذا المخلوق العجٌب )صورة نطفة(

ماهذا المخلوق , هل ترى له أي مالمح تعجبن !هل ترى له أٌة جاذبٌة ! 
 ماأضعفه!!

لُتَِل اإلنساُن مآ أَْكفََره ِمْن أَي شئ َخلَمَه ِمْن ثم بعدها ٌَمّن علٌن الجبار , )
( كنت هكذا بعدها ٌَمّن علٌن بعد شهر تكون فً هذه نُْطفَة  َخلَمَه فَمَدّره

 المرحلة !!

 ؟,َمن ٌسمٌن ؟َمن ٌُطعمن أمن َمن تحملن التعلم أنن بهذا الشكل ,

وهللا كل ِمنا مّر فً هذه المرحلة , بعدها انظرللضعف!! ما أضعفه بعد 
شهرٌن , لو ٌشاء هللا عز وجل أنمص ٌد فخرجَت بال ٌد!!, بعدها انظر 

َهاتُِكْم َخْلماا ِمْن بَْعِد معً لول هللا عز وجل ) وتأمل ٌَْخلُمُُكْم فًِ بُُطوِن أُمَّ
 (انظر للظلمات من ٌران؟؟ من رآن هنان؟! , َخْلك  فًِ ُظلَُمات  ثََلث  ۚ

 هللا عز وجل ماأعظمه!!



,انظر هذا الشكل باهلل علٌن , وهللا لد  ٌرعان أشهر وهو تسعة وبعدها
 ة!مررت بهذه المرحل

لوٌشاء هللا ماشك  !!,أعمى لو ٌشاء هللا عزوجل ماشك هذه العٌنٌن فخرجت
 ( متى ؟! إِن اإِلنَساَن لٌََطغىهذه األذنٌن , لهذا لال الجبار )

إذا أخذها الجبار! , هل رأٌت أعمى متكبر ؟ هل رأٌت إنسان معاق و 
 متكبر على الناس؟ ال !

( عندما حّركه الجبار!!  َرآه اْستَْغنى إِّن اإِلنَساَن لٌََطغى أَن متى ٌطغى ؟)
 وأعاق المالٌٌن !!

مع أهله والٌعرف شكل واحد خمسون عام عندما جعله ٌبصر وغٌره
 منهم!, أثاث ال ٌهتم ماهو األثاث ألنه الٌرى ,

 !!لكنهلٌعرف ماشكل الشمس ٌسمع الناس ٌتكلمون عن الشمس

 وه أبنائه !!الٌعرف إبنه أأسمرهو أم أبٌض ؟, تراه ٌتلّمس وج

واآلخر ٌأتٌنا فً المستشفى ٌراجعنا ثالثون سنة , لم ٌسمع حرف فً 
ال حٌاته كلها !!, ٌجلس مع أهله ٌرى الشفاه تتحرن فجأة ٌضحكون ,لكنه

 ألنه الٌدري ما الذي أضحكهم ؟!! ٌضحن

ٌرى أهله على التلفاز خطبة جمعة أو محاضرة ثم تنزل دمعة أخته ٌنظر 
َن بكً ألنه الٌدري مالذي أبكاها ف)إلٌها لكن هو الٌ ْنَساُن َما َغرَّ ٌَا أٌََُّها اإْلِ

 ( .بَِربَِّن اْلَكِرٌمِ 

وفً المستشفى نرى الكثٌر من الحاالت التً ربما ال تُصدق!! لكن والذي 
 نفسً بٌده إنها حمٌمة وموجودة فً الكتب العلمٌة .

نرى وجوه لد تشّوهت ِخلمتُها !! وأنا أسألكم باهلل إن كان رجاًل أو فتاة لد 
تشّوه وجهها أو وجهه فهل سنراه ٌؤذي المؤمنات فً الطرلات ؟! أم هل 

 سنراها تكشف وجهها فً كل مكان ؟

وماذا لو رآها ذان الذي ٌجزع ألن ابنته ولدت سمراء البشرة أو سوداء 
 شرة ابنته ؟هل تُراه سٌجزع من لون ب

ء  َخلَْمنَاهُ بِمَدَر  ) هللا سبحانه وتعالى ٌمول ًْ  (إِنَّا ُكلَّ َش
 خلل بسٌط فً الكروموسومات ٌؤدي إلى تشّوه كبٌر!

فً منتصف وجهه !! تخٌّل لو كانت هذه المولودة  بعٌنواحدة فٌأتً مولود
 وجهها للرجال ؟! ستكشف بنت هل كانت

 انا عاهة أو كانت عوراء وهللا لن تكشفه!!وهللا ٌاأحبتً لو كان فً وجه إحد

 !! ألجل هذا نحن بنعم هللا نعصٌه



و نرى آخر له كامل األعضاء لكن بال دماغ !! فلماذا إذا ُرزلنا بولد سلٌم 
تجدنا نشكر الطبٌب والممرضٌن ونكٌل كلمات الشكر لهم وهم ماخلموه ؟! 

 !! خرجلن هللا لواله لمافلماذا ال تصعد هذه الكلمات للملن الجبار ؟!!الذي و

 !! بنصفَشفَة لبل أشهر ُولدت فتاة فً المستشفى كاملة األعضاء لكنها

واألنف فتحة واحدة فمط !!وعٌن واحدة كبٌرة واألخرى وهللا العظٌم خط 
 وبه أربعة رموش !! أتظنون هذه الفتاة ستعصً هللا وتخرج كاشفة ؟؟

 لن تفعلها وهللا ولن تستطٌع .

أفلما أعطانا هللا النعم وأسبغها علٌنا كاملة ظاهرة وباطنة هل ٌعنً هذا 
ََْشبًب)أنه ال ٌستطٌع أن ٌنتمم منا ؟! نٍَ َُّْعِجَضُِ  َٔ َ فِٙ األَْسِض   (نٍه َُّْعِجَض اَّلله

 فهل من ٌعصٌه سعٌد فً حٌاته؟؟ -ما أعظمه مالن الملن  - والسؤال : هللا

لو كانت هذه الجملة صحٌحة لما رأٌنا فً بالد الغرب وعندهم من كل 
الُملهٌات من خمر و وزنا و سٌنما وكل شًء ٌحتاجونه , بل الدنٌا 
بزخرفها بٌن أٌدٌهم! فلماذا نجد إحصائٌة دولة واحدة فمط فً العام 

 الماضً واحد وعشرون ألف حالة انتحار ؟؟

 فلماذا؟؟

! بل لف سبات , أوفًفً غفلة حتى ٌموت منّاإخوتً : ال ٌعٌش الواحد 
؟ واعرف الحمٌمة وبعدها إن  لماذا مع نفسن دلائك معدودة اسأل نفسن

 أردت أن تعود لسباتن ُعد!!

 !! ضنن مادام كل هذه األشٌاء موجودة ومع ذلن ٌوجد لدٌهم

 فّرغ السمع بؤنواع الغنا ..ثم زاد الهم !!

 ثم تعاطى الخمر مااستراح !!

 ح ٌعبث بالنسا !!ثم را

 ثم زاد الهم .. مّل من دنٌاه ثم لّرر و انتحر !!

 ٌحسب المسكٌن راحته الممات !!

ٍْ إخوتً : هللا سبحانه وتعالى عظٌم هو الذي خلمنا لال تعالى ) أاَل َْٚعهَُى َي

َٕ انههِطُٛف اْنَخبِٛشُ  ُْ َٔ  (َخهََق 
 لفتٌات والشبابحتى أجٌبن على هذا التساؤل الذي غفل عنه الكثٌر من ا

ِرَساًعب فصرنا نتابعهم فً أي شًء ) َٔ ٍْ قَْبهَُكْى ِشْبًشا بِِشْبٍش  ٍَ َي ٍه َسَُ هبِعُ نَتَت

ُِٕ, قُْهَُب ًُ ْٕ َسهَُكٕا ُجْحَش َضّبٍ نََسهَْكتُ ُٕٓدَ  :بِِزَساعٍ َحتٗه نَ ِ! اْنَٛ َٚب َسُسَٕل اَّلله

؟ ٍْ ًَ انُهَصبَسٖ, قَبَل: فَ َ٘ ( لال تعالى )َٔ ُْذَا ٍِ اتهبََع  ًَ ُْذًٖ فَ  ُِّٙ ب َٚأْتَُِٛهُكى ّيِ فَِإيه

ٌه نَُّ َيِعَٛشتً َضًُكب  ٍْ أَْعَشَض َعٍ ِرْكِش٘ فَِإ َي َٔ ال َْٚشقَٗ *  َٔ فاَل َِٚضمُّ 

ٗ ًَ َو اْنِقَٛبَيِت أَْع ْٕ ََْحُشُشُِ َٚ َٔ) 



ال نحتاج إثبات فهذه واحد وعشرون ألف حالة انتحار !! ونحن نرى من 
بنا تأثّر بهم فتجده ٌطوف الشوارع ثم ٌمول : هذه البلدة لٌس فٌها راحة شبا

!! 

ثم ٌسافربعدها فما ٌلبث أن ٌمّل و ٌمول : اشتمت للرٌاض وهكذا ٌظل 
 ٌعٌش فً هذه الدّوامة حتى ٌموت !!

 فال ٌسعد فوق األرض وال تحت األرض وال ٌوم العرض !!

ل عندنا المرٌض وللوب أهله فً حٌن تجدنا فً لسم العناٌة المركزة ٌدخ
 وعائلته إال من رحم هللا معلمة بهذا الطبٌب !!

بء سبحان هللا .. حٌن ٌمول ) ًَ ٍَ انسه َيٍ َْٚشُصقُُكى ّيِ َٔ ٍ َْٚبذَأُ اْنَخْهَق ثُىه ُِٚعٛذُُِ  أَيه

 ٍَ َْبََُكْى إٌِ ُكُتُْى َصبِدقِٛ َْبتُٕا بُْش ِ قُْم  َع اَّلله األَْسِض أَإِنٌَّ يه فمن خلمه عندما ( َٔ
مئة وخمسة عشر ألف  كان نطفة ثم صار علمة ثم جعل له للبًا ٌنبض

 وهللا ماجعله الطبٌب وال المستشفى !! نبضة

 !!ست وثلثٌن مرة بل هللا سبحانه و جعل له كلى تغسل فً الٌوم

عنده ’ و فوق كل هذاهو مستو على عرشه كما ٌلٌك بجالله وكمال سلطانه 
ٌٍ ت أمرا حٌنما ٌمول )المالئكة المدبرا َٕ فِٙ َشأْ ُْ ٍو  ْٕ  (ُكمه َٚ

فالمشكلة التً نواجهها كثٌرا عنما نرى البشر لد تعلمت للوبهم باألطباء أو 
 تعلمت للوبهم باألسباب ونسوا ُمسبّب األسباب سبحانه !!

حٌنما نمول للمرٌض: سنفتح صدرن ٌمول : أنتم أعلم افعلوا ماتشاؤون 
 لال هذا ؟؟ فلماذا ’

من  ألنه ٌعلم أننا نعمل على علم ! هنا نسأل : هذا الذي ٌعمل على علم
 ؟؟علّمه

إذا كان هللا عزوجل خلمن من تراب فهل ٌعجز َمن ٌُحًٌ الموتى سبحانه 
 أن ٌشفً المرضى ؟!

 من رحمة هللا؟؟ المنوطال أدري كٌف ٌحصل هذا

 , الدنٌا فً الدٌنومرض فً مرضالمنوط من رحمة هللا هذا
 الٌحب من ٌمنط من رحمته! –عزَّ وجل - فاهلل

عبداً سبحانه  أحب هذه البالءات وهللا ما جاءت إال رحمة منه : أنه إذا
,  سرمدٌة أخرىحٌاة الٌرٌد أن ٌعلّمه بالدنٌا؛ ٌرٌد أن ٌرفعه درجات فً

المصور تجري من تحتها األنهار! لٌست كبٌوتنا تجري من تحتها المجاري 
 . -أعزكم هللا-

عزَّ -الثانً : وهذا كثٌر ماٌغفل عنه كثٌراً من المرضى ! تجد هللا الشً 
! محطة الولوف تراجع فٌها نفسن محطة ٌؤدّب هذا اإلنسان بطرٌمة -وجل

... وكثٌراً من الناس نراهم ماٌتأثر ! ٌمولون : إن هذا المرض شًء 



فمن  (أََخْذنَاابِذَنبِهِا فَُكًّلا)ٌمول -عزَّ وجل-طبٌعً و لٌس له أٌة أسباب.. وهللا 
 ! -عزَّ وجل -أجل هذِه األسباب ٌا إخوتً ؛ التعلك وهللا باهلل 

وألنً رأٌت مولف بنفسً .. فبالرغم من الموالف الكثٌرةالتً رأٌتها لكن 
 !! مختلفهذا المولف

رأٌته ٌا إخوتً بعد أن حصل عنده  –عزَّ وجل  -إنسان لد تعلك للبه باهلل 
ت فً المخ , نتٌجة تمرٌر األشعة الممطعٌة هو: أن نزٌف فأصٌببجلطا

أجزاء من المخ لد ماتت! فالرجل دخل ٌسمع... وٌبصر... أما اآلن نراه ال 
ٌسمع... وال ٌبصر... وال ٌتكلم... , أنبوب التنفس فً فمه , متعطلة جمٌع 
األجهزة إال الملب مجرد أنه ٌضخ وعلى جهاز التنفس , كنا لد وضعنا له 

فاس فً الدلٌمة كل دلٌمة ٌعطٌه الجهاز تسع أنفاس , فكان ال ٌتنفس تسع أن
 زٌادة عن ذلن !!

لو تنفّس أي نفس زٌادة نراه على الجهاز ٌظهر على الشاشة الصغٌرة .. 
فكان على هذا الحال لمدة أسابٌع فبٌنما أنا كنت والف أمامه إذ بإبنه ٌمول 

أبشرن التحالٌلسلٌمة ؟ واألب  بالحرف الواحد عند إذنه: أبً ! أأنت بخٌر ؟
... الحران , وٌتكلم وفجأة لال اإلبن:أبً الروضة فً المسجد مشتالة لن!! 

ولم ٌعد ٌؤذن عنن إال فالن .. وهللا حٌنما ذُكرابنه المسجد والروضة 
واألذان وأنا أنظر إلٌه إذ باألنفاس ترتفع من تسع أنفاس إلى ثمانٌة عشر 

  ٌبلغكالسالم فنزلت األنفاس !!نفًسا! ثم لال : وخالً دمحم

فلما خرج ابنه علمت أن هذا ال ٌحتاج إلى هذه األجهزة ؛ هذا رجل للبه 
متعلك باهلل ٌرفرف حول العرش ! فأتٌت عند إذنه ٌا إخوان وهللا! صرت 

ذَا اْلمُْرآنَ أتلوا علٌه اآلٌات وأنظر إلى الجهاز فملت:) َعلَىَٰ  لَْو أَنَزْلنَا َهَٰ
(لٌس على رجل... بل على جبل ! مشكلتنا اآلن أنناالنمتنع! كل مرٌض َجبَل  

 ٌستطٌع أن ٌكمل لن اآلٌة هذه لكن الٌمٌن؟الٌوجد ٌمٌن!!

ْن َخْشٌَِة اّللَِّ  ) فلما استرسلت فً اآلٌات عاا ّمِ تََصدِّ ٌْتَهُ َخاِشعاا مُّ ( وهللا ۚ   لََّرأَ
 !بالسبابةترتفع لما ذكرت من خشٌة هللا إذا

(لعله ٌستٌمظ! لعله َوتِْلَن اأْلَْمثَاُل نَْضِربَُها ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم ٌَتَفَكَُّرونَ  وأكملت )
ٌتعلك فٌمن فوق العرش! لرآن لو أنزل على جبال لحركها ! ولما رأٌت 

 -عز وجل-هذا وهللا ما ملكت إال والدمعات تنزل , فلما لرأت لول هللا 
حٌن ٌمول من بٌده ملكوت كل شً:  وٌالٌت تركز معً فً هذه اآلٌات

عَْت بِِه اأْلَْرُض أَْو ُكلَِّم بِِه اْلَمْوتَىَٰ  َولَْو أَنَّ لُْرآناا)  (ۚ   ُسٌَِّرْت بِِه اْلِجبَاُل أَْو لُّطِ
أو ُكلِّم به َمن ؟ الموتى .. مالال المرضى ! هذه األٌة تفسٌرها : أي لو كان 

تتشمك األرض وتتمطع وٌُحٌى فٌه كالم ٌمال فتتحرن الجبال من مكانها و
 هذا المٌت ! لكان هذا المرآن !!.



ِ اأْلَْمُر َجِمٌعاا ۗألجل هذا ختمت هذه اآلٌة : ) َّ ( فلما للت بل هلل األمر بَل ّلّلِ
 ! حّرن رأسه ورفع السبابة جمٌعا والذي نفسً بٌده

ِ لُلُوبُُهم بِذِ  الَِّذٌَن آَمنُوا َوتَْطَمئِنُّ ) ألن الملوب متعلمة ! ِ ۗ أاََل بِِذْكِر اّللَّ ْكِر اّللَّ
 (تَْطَمئِنُّ اْلمُلُوبُ 

 وبعداهذااالموقفالنقفاقليّلامعاالرقيةاالشرعيةاالنافعة!!

لكل  شفاء حمٌمة كالم هللا عزوجل أو الرلٌة الشرعٌة وهللا هً
مرٌض,واآلن نرى بأعٌننا حٌنما ٌمرأ الماريءأو صاحب الرلٌة الشرعٌة 
على األطفال وهللا إن األطفال ٌنتفعون بذلن ألن األطفال الٌعتمدون أن 

النفع بٌد أحد إال هللا عزوجل وهذا منتهى الفطرة ,, لكن ٌوجد بعض الناس 
علٌهم فٌمولوا فالن  تعلمت للوبهم بالناس , فكبار السن والشبابوالنساء تمرأ

 ألوى نفث!

الموة أو العللة باهلل  فالن اتمى!!,, لٌس المضٌة بالتمى وال بالنفث ,,
 !!عزوجل

.. فأحبابنا الكرام هذا التصرف أو هذا الكالم دلٌل على أن الرلٌة الشرعٌة 
 نافعة ..
 
 

سبحانن ربنا ماعبدنان حك عبادتن سبحانن ربنا ماشكرنان حك شكرن 
 سبحانن ربنا ماعرفنان حك معرفتن !

عجباً ٌا إخوان... عجباً لإلنسان ! كٌف ٌتولى وهللا أنعم علٌه ؟ كٌف 
ٌعصً وهللا ٌرخً ستره علٌه ؟ أحد الشباب ٌا أٌها األحباب ٌا أٌها اإلخوة 

أعرفه حمٌمة فً أمان واطمئنان.. حصل  واألخوات فً صحة وعافٌة وهذا
له حادث ٌا أٌها األحباب وبعد جهد وإجراءات كبٌرة أُجرٌت له عملٌتان 
خطٌرتان ! ظلفً المستشفى شهراً ثم خرج إلى بٌته وجلس أٌضاً أشهراً 

 ٌُرعى وٌُخدم!!

وبعد أن عافاه هللا ماذا تظن أنه فعل ؟ هل تظن أنه شكر؟ هل صلّى و 
و هل؟؟ بل وهللا إنه رجع إلى أسوأ مما كان علٌه وهللا افتكر ؟ هل 

المستعان, رجع إلى المعاصً والذنوب واإلصرار على الخطاٌا 
ألٌس هذا  ألٌس هذا إنذار ٌا أحباب من هللا ؟ ألٌس هذا تنبٌه ؟ والسٌئات

تنبٌه للغافلٌن ؟؟ أٌا غافل ٌامن أنعم هللا علٌن إنتبه! فإن هذه إشارة عالمات 
أتً بعدها ! لد مّن هللا علٌن تعالى وأعطان وعافان ! اختم بكالمً لماسٌ

!  طول األمل لما أنعم هللا بهعلٌنا إال وهللاالجحودهذا بأننا ما سبّب وهللا هذا
ٌوم أن ٌأتً األمن واألمان ٌوم أن  ٌوم أن ٌأتً طول األمل إلى اإلنسان,

 ذا الجحود!!ٌؤتً ه ٌأتً أمن مكر هللا سبحانه وتعالى والغنى...



 ٌامن بدنٌـاهُ اشتغل ... وغَرهُ طـوُل األمل

 الموُت ٌؤتً فجؤةا ... والمبُر صندوُق العمل

فلنعود إلى هللا جمٌعاً ..ولنشكر نعمه علٌنا فإن هللا ٌزٌد وٌعطً من شكره 
 وٌَحِرم من عصاه وتجبَّرعلٌه ..

 أسأل هللا أن ٌوفك الجمٌع للصحة والعافٌة وحسن الختام.

 

 لالستماع للمحاضرة صوتٌّاً :

http://www.abdelmohsen.com/play-13.html 

 إن كان من خطأ فمنّا والشٌطان , وما كان من صواب فمن هللا وحده.
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