
 معجزة الق لب

 

 السالم علٌكم ورحم هللا وبركاته ..

الحمدهلل رب العالمٌن واصلً وأسلم على أشرف خلك 
هللا أجمعٌن .. نبٌنا دمحم علٌه وعلى صحابته أفضل 

 الصلوات وأتم التسلٌم .

 أما بعد :

أحبتً الفضالء ابدأ بسم هللا مستعٌناً راضٌاً به مدبراً 
ومعٌنا و الحمدهلل الذي هدانا لطرٌك الحك واجتبانا , 

 ن مساوئ عملً استغفرهأحمده سبحانه واشكره , وم

 واستعٌنه على نٌل الرضا واستمد لطفه فٌما لضى .

 أحبتً الفضالء عن ماذا سنتكلم ؟

 معجز الملب .

هل سنتكلم عن معجزة الملب الطبٌبة أنه ٌنبض مبة 
وخمسة عشر ألف نبضه فً الٌوم لو تدفع على كل 

 نبضة لاير تدفع )مبة وخمسة عشر ألف لاير !

 فراد اسرتن !على كل فرد من أ

 أو تراهم ٌموتون لبل أن تسدد

 لن نتكلم عن هذا !

أم نتكلم عن حجرات الملب األربع .. أم أنه اكفؤ آلة على 



وجه األرض ال محركات نفاذه وال اجهزة ضخمة وال 
 آلة فً الدنٌا تعمل بكفاءة الملب كلها

لكن سنتكلم عن معجزة وراء اختٌار رب العالمٌن 
 وهو ٌخلك ماٌشاء .. وٌختار خلك سبحانه وتعالى هلالج لج

 هذا اإلنسان

بطوله وبعرضه .. بؤعضابه الخارجٌه والداخلٌة ثم 
اختار عضو واحد من اعضابه أن ٌكون محل لنظره 

 سبحانه وتعالى

من عمً للبه فهو عند ربه أعمى وأن كان كان بصره 
 6/6.. وأن كان نظره  6/6

 لماذا اختار هذا المكان ؟

هذا المكان هلالج لج اعطانا أمور ألصالح ذلن لما اختار 
 المكان .. إذا صلح ذلن المكان ٌغٌر صاحبه

 نظرته للدنٌا تتغٌر .. نظرته لؤلشٌاء تتغٌر .. وهو هو !

نفس الشخص من بشهواته لكن ٌتغٌر , لال النبً علٌه 
الصالة والسالم : ) أن هللا ال ٌنظر إلى صوركم وال إلى 

 اشكالكم (

 ة ) وال إلى أموالكم ولكن ٌنظر إلى للوبكم (وفً رواٌ

 أحبتً سإال ؟

 هل سؤلنا أنفسنا ٌوم ونحن اعرف بإنفسنا :

 لو نظر هللا فً للوبنا ماذا سٌرى؟

 سؤلنا انفسنا ٌوم :

) نََزَل بِِه  لال هللا عز وجل عن هذا الكتاب العظٌم :
وُح اأْلَِمٌُن (  أي جبرٌل علٌه السالم, الرُّ

المرآن .. على أي عضو من اعضاء دمحم علٌه لماذا لهذا 



 الصالة والسالم ؟

دمحم والف علٌه الصالة والسالم بعٌنٌه وآذنٌه وبعمله 
وبملبه وبؤعضابه كامله ٌدٌه ورجلٌه ثم ٌؤمر هللا سبحانه 

 وتعالى جبرٌل

أن ٌنزل هذا المرآن على عضو من اعضاء دمحم علٌه 
.. صحٌح ٌحرن الصالة والسالم .. صحٌح ٌسمع بؤذنٌه 

ْن بِِه ِلَسانََن ( به لسانه  أي بهذا المرآن )اَل تَُحّرِ

 لكن كل هذه األعضاء الخارجٌة لٌست هً الممصد

وُح اأْلَِمٌُن * َعلَٰى لَْلبَِن (  ) نََزَل بِِه الرُّ

 هذا المكان

 ) َعلَٰى لَْلبَِن ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمنِذِرٌَن (

 هنان سر بٌن المرآن وما فً هذه الصدور وبٌن اإلنذار

( ِكتَاٌب ٔ) المص ) الثالثً هذا تجده متكرر فً المرآن
ٌَْن فاََل ٌَُكن (  أُنِزَل إِلَ

 أٌن ؟

فً آذنن .. فً سمعن , ٌاجماعه دعونا نغٌر مفهوم 
 تعاملنا مع المرآن

بالعٌون نملب النظر فً الصفحات واأللسن تتحرن 
باآلٌات والعمول حفظت كم صفحة و باألذان تسمع بكل 

 صالة .. ال !

ٌَْن فاََل ٌَُكن (  ) ِكتَاٌب أُنِزَل إِلَ

 أٌن ؟

 )فاََل ٌَُكن فًِ َصْدِرَن (

 ) َعلَٰى لَْلبَِن ( وهنان

ْنهُ (  ) فاََل ٌَُكن فًِ َصْدِرَن َحَرٌج ّمِ



 لما ؟

 ) ِلتُنِذَر بِِه َوِذْكَرٰى ِلْلُمْإِمنٌَِن (

 وهنان

 )ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمنِذِرٌَن (

نِذِرٌَن ( الجن أول ماسمعوا  ) َولَّْوا ِإلَٰى لَْوِمِهم مُّ

ألنه وصل , وإذا وصل فً للبً وللبن تجد أنن ال 
تحلو لن الجلسة وال تحلو لن الممام وال ترتاح , والناس 

 س وال الطرلات وال فً اعمالهمتتكلم فً المجال

حٌنما ٌتكلمون تجد أنن تمول نعم هذا لاله هللا فً المرآن 
سبحان هللا هذا لاله هللا فً المرآن فً سورة كذا .. 

 ) إِنََّن َكاِدٌح إِلَٰى َربَِّن َكْدًحا فَُماَللٌِِه(تمشً بالشارع العالم

كل العالم ذاهبٌن.. ثم ترى ورلة من شجرة سمطت 
)  اس الهٌة وال أحد ملتفت لها ثم تتذكر هللا سبحانهوالن

 َوَما تَْسمُُط ِمن َوَرلٍَة إِالَّ ٌَْعلَُمَها (

 ترى األخضر وترى الٌابس ..

المرآن ٌضج فً للبن , إذا ماوصل هنا ) الملب ( ال 
 تنتظر أن تغٌر ماٌغضب هللا إلى ماٌرضٌه

ن وال تتخٌل إن نخشع فً صالتنا وال تتخٌل أن ستكو
عندن طالة اصالً , إذا كان الملب من الناحٌة الطبٌة إذا 
كان عضلته ضعٌفه تجد صاحبه عاجز عن عمل ربع 

 ماٌعمله االنسان السوي

ألن لٌس فٌه دم .. األطراف بارده .. الربة تحتمن 
ماتمدر .. ال ٌمدر ٌاجماعة ٌنام َمن عنده ضعف فً 

 مباشرة عضلة الملب , ألن الملب ٌضخ الدم وٌستمبل دم

فً كل ثانٌة , فالملب الضعٌف ال ٌضخ اصالً الذي فٌه 



 فٌحتمن الدم بٌدخل فٌه ٌرجع ,

وٌحتمن مثل الشوارع إذا ازدحمت العالم تطلع مع 
 المخارج , كٌف ٌطلع الدم كله إلى مكان الهواء والنفس

فٌضٌك صدرن , هذا فً حال الملب من الناحٌة الطبٌة 
, 

لذلن نراهم ٌتعبون بسرعة,, ٌمشً خطوتٌن وٌتعب , 
 كذا تلمى ناس تصلً ركعتٌن ٌتعب

فً ناس ٌغض بصره عن الحرام مره .. مرتٌن .. ثم 
 ٌتعب

ألن الملب ٌاجماعة ماختاره هللا سبحانه وتعالى سدى , 
سنتكلم بإذن هللا فً هذا اللماء مهما كانت مشكلتن حبٌبً 

 أختً الغالٌه الغالً , مهما كانت مشكلتن

مشاكلنا إما فً الدٌن أو الدنٌا مافٌه غٌرها ٌاجماعة , 
إما إنسان عنده من الدنٌا ماعنده من المصور واألموال 

 والسٌارات ولٌس عنده إي مشكلة

 لكن مسكٌن ال ٌخشع فً صالته ..

ٌصلً الركعة األولى والثانٌة والثالثه والرابعه وال 
 ٌحس بشًء

لُرأت عنده آٌات , ٌمسن  تؤتٌه اآلٌات وال كؤن
المصحف ٌمرأ كم صفحة وال كؤن فٌه شًء هذا عنده 

 مشكلة وعنده مصٌبة .

الثانً ال وهللا تلماه بفضل هللا سبحانه مٌسر له االشٌاء 
تلماه إذا ارد أن ٌموم ماٌحرمه رب العالمٌن إن صلى 
 وسمع لرآن تؤثر إن لرأ آٌة ٌمكن ماٌمدر ٌتجاوزها

 ص فً الدنٌا تلمى عنده مشاكل ..لكن تلمى عنده نم



 مشاكل فً األٌجار .

وفً ناس عنده مشاكل فً الثنتٌن تلماه ال عنده ال دٌن 
 وال دنٌا والعٌاذ باهلل

وفٌه ناس عندها الثنتٌن وذلن فضل هللا ٌإتٌه من ٌشاء 
 وهللا ذو الفضل العظٌم .

ٌاجماعة هذه المشاكل كلها لضٌنا حٌاتنا علشان 
 لنصلحها , الذي مهتم بالدٌن ٌشتغل بالدٌن وٌجاهد نفسه

والذي مهتم بالدنٌا ضاع ولته فً هم وتجده ال ٌنام 
وخاٌف من المدٌر ال ٌفصله وٌخاف من واحد ٌسبمه 
 وخاٌف ٌتؤخر على التمدٌم وٌسبمونه الناس اللً لبله

ثالث ساعات ولن ٌؤتٌه من الدنٌا إال فراح لبل التمدٌم ب
 ماكتب له

 الشاهد سنمف مع خمس آٌات مع بعض

هذه اآلٌات وهللا لو أن هللا أراد بً وبن خٌراً واوصلها 
إلى للوبنا , ٌاجماعة المضٌة مو لضٌة كالم ال ٌتجاوز 

 الحناجر

الجزء العلوي هللا ال ٌنظر إلى نظر خاص ٌنظر إلى 
 ب (هذا الذي بجسدن ) المل

 سنعرفه بإذن هللا عز وجل الٌوم من أٌن أوتٌنا ؟

 لماذا نعمل مجهود كثٌر ونحصَّل للٌل ؟

 لماذا نسعى للسعاده وال نلمى السعاده ؟

 لماذا نعمل كل شًء لنرضى وال نرضى ؟

لال هللا سبحانه وتعالى حل لجمٌع المشاكل , منهج 
 عملً وخطوات عملٌة لكن ال ٌصلح تعملها بدون للب ,

لحٌاة واللون الرمادي الذي فً النص , الذي لال هللا ا



ُإاَلِء  سبحانه نتعالى عنه : ِلَن اَل إِلَٰى َهٰ ٌَْن ذَٰ ذَْبذَبٌَِن بَ ) مُّ
ُإاَلِء ۚ (  َواَل إِلَٰى َهٰ

تجده ولً من أولٌاء هللا أمام الناس , وإذا خلى فً بٌته 
وخلت به حجرته انملب عدو من أعداء هللا سبحانه 

 ىوتعال

وهللا لن تجدها إال عن طرٌك واحد أعنً السعاده أعنً 
ٌِْهْم َواَل ُهْم ٌَْحَزنُوَن ( الراحة أعنً  )اَل َخْوٌف َعلَ

 ) فاََل ٌَِضلُّ َواَل ٌَْشمَٰى ( أعنً

وهللا لن نجدها بنضرب الدنٌا ٌمٌن وٌسار وهللا 
 بإختصار لن تجدها إال عند الواحد المهار سبحانه

ٌاجماعة هذه الملوب إذا سعدت وهللا ال ٌضر ماذا تلبس 
 وهللا ال ٌضر ماذا تؤكل وهللا ال ٌضر ماذا تركب

كان النبً علٌه الصالة والسالم ٌركب البغله وٌركب 
الحمار وهو أسعد خلك هللا سبحانه وتعالى , اسعد 

 مخلوق فً الدنٌا هو دمحم علٌه الصالة والسالم

حجارة رابط على بطنه من  لو فتحت عن بطنه للمٌت
شدة الجوع ٌرٌد ٌضغط بطنه لكً ال ٌشعر وهو اسعد 

 مخلوق

وصفه هللا لنا فً المرآن ٌوم أن جمعت له العرب 
ماجمعت لرٌش ودفعوا لمن ٌحضره حً أو مٌت مبة 

 من اإلبل

 طٌب ماذا ترٌدون من المٌت ؟

بس حمد !!كٌف كانت نفسٌته التً وصفه هللا رب 
) إِْذ ٌَمُوُل ِلَصاِحبِِه فً الغار ٌمول سبحانهالعالمٌن وهو 

 اَل (



 ال ..لماذا؟

المفروض اآلن نخاف .. مفروض نحزن .. مفروض 
 ننتفض .. مفروض نرتعد ٌمول لصاحبه

 ) إِْذ ٌَمُوُل ِلَصاِحبِِه اَل تَْحَزْن (

 لماذا ال احزن ؟

إذا ماحزنت فً هذا الممام إذن لن أحزن ابداً ولن أحزن 
ابداً , إذا فً هذا المكان مهدد وبٌخرجونً من بحٌاتً 

 الغار وٌمسكونً

 وٌعتملونً وٌمطعونً وٌمثلون بً اشد تمثٌل ال أحزن!

 أجل متى أحزن ؟

ماوصف هللا لنا حاله اآلن وهو مع أهله علٌه الصالة 
والسالم وصف لن حاله الملوب ترتعد الذي ٌسمع 

 المصة ٌنتفض

َ َمعَنَا ( )إِْذ ٌَمُوُل ِلَصاِحبِِه الَ   تَْحَزْن إِنَّ اَّللَّ

 لماذا ؟

 لماذا.. ان هللا معنا ؟

لماذا إذا كان هللا معن التحزن ٌارسول هللا بؤبً وأمً 
 أنت ٌارسول هللا علٌه الصالة والسالم لماذا ؟

ٌاجماعة هذه اآلٌات توصلنً وإٌان بإذن هللا سبحانه 
 سعادهوتعالى , وهللا الذي ال إله غٌره أن تحس بطعم ال

وهللا أنن تحس بطعم سجدتن , وهللا أن عملت بهذه 
 اآلٌات أنن تحس بطعم اآلٌات تمر علٌها ..

اَلةَ  البارح كنت الرأ فً لوله تعالى : ) اَل تَْمَربُوا الصَّ
 َوأَنتُْم ُسَكاَرٰى َحتَّٰى تَْعلَُموا َما تَمُولُوَن (

 سبحان هللا !



نحن لسنا بسكارى تلمى الواحد دخل المسجد صالتهال 
 تعلم ماذا لال فٌها!

ال ٌعلم هو ماذا سمع , إذن مابالن إذا كانوا سكارى , 
 إذا السكران ال ٌعمل الزم ٌركز ..

ٌاجماعة نحن اصحاء صاحٌٌن بعمولنا ٌاجماعة كم 
 فهمنا صالة الٌوم ؟

ا َمن ثَمُلَْت َمَواِزٌنُهُ (  ) فَؤَمَّ

 منا رجت اآلٌة صدره وهزت للبه ؟من 

 تذكر ألوام ستدخل مٌزانه لماذا؟

ترن ماٌحب ألجل هللا سبحانه , اتى ماٌحب هللا عز 
 وجل ولو كان ٌعاند هواه .

ا َمْن َخفَّْت َمَواِزٌنُهُ (  ) َوأَمَّ

اآلٌة حتى ٌكون هللا معنا , نرٌد نحس بالنفسٌة التً 
ٌحسها النبً علٌه الصالة والسالم كٌف ال وهو لدوتنا 

.. 

 حبٌبً الغالً

ألسم باهلل لن ألول لن جبنً بصغار مشاكلن بصغار 
همومهن أرٌدن أن تفكر اآلن بؤعظم مصٌبة جاءت 

 عندن واعظم هم تنتظره اآلن تخاف منه

نه اآلن وأكثر أمر أحزنن اآلن وأخوف أمر تخاف م
تفكر فٌه , لن ٌحل لن هللا سبحانه وتعالى هذا الحزن ثم 

 ٌصبح للبن لٌس فٌه حزن

ال , إذا طبمت اآلٌة سترى شًء مختلف لن ٌحل هللا 
 سبحانه وتعالى خوفن وٌبدله أمن عادي ال وهللا

مرضن .. همن .. غمن .. بتالحظ إذا ذلت طعمها وهللا 



ضرات فمط بس بهذا المرآن وتمرأ المرآن لن تحتاج محا
 تتغٌر

)َوإِذَا َما أُنِزلَْت ُسوَرةٌ  ألجل هذا لال هللا عز وجل :
ن ٌَمُوُل (  فَِمْنُهم مَّ

 لماذ لٌس كلهم ؟

ٌاجماعة كلهم باجسادهم .. وكلهم بآذانهم .. لكن فً 
 ناس أراد هللا به خٌراً .. اللهم أردنا خٌراً 

ن ٌَمُو  ُل أٌَُُّكْم َزادَتْهُ ()فَِمْنُهم مَّ

هزت اآلٌة أركانه السورة ثم بدأ ٌسؤل بدأ ٌسؤلون 
ِذِه ( بعضهم  ) أٌَُُّكْم َزادَتْهُ َهٰ

 من الذي غٌرت للبه ؟

 زادته ماذاحفظاً ؟ ال

 سمعاً ؟ ال

 لرآءه ؟ ال وهللا

المضٌة أكبر من هذه ٌاجماعة إذا ٌحرمنا ولفلت للوبنا 
 وهللا لن نحس بشًء

 حس بشًء , نمرأ النحس بشًء .نصلً الن

ن ٌَمُوُل أٌَُُّكْم(  ) َوإِذَا َما أُنِزلَْت ُسوَرةٌ فَِمْنُهم مَّ

 وهللا ماتكلم إال بعد أن حس شًء فً للبه

ِذِه إٌَِمانًا (  ) أٌَُُّكْم َزادَتْهُ َهٰ

 من الذي غٌرت فً للبه ؟

من منكم لرأ السورة هذه وتغٌرت همومه التً كان 
 ٌفكر فٌها ؟

 غٌرت آحزانه .. مخاوفه !ت

 لبل أن ندلف فً هذه اآلٌات أحبتً الفضالء



) لُْرآنًا َعَجبًا  لمحة سرٌعة هً التً جعلت الجن ٌمولون
) 

 ونحن نمول لرآن عادي !

 ٌاجماعة الكالم لٌس باللسان !

 ) لُْرآنًا َعَجبًا ( الجن طلعوها من هنا من ) الملب(

 ) َعَجبًا ( وهللا إنه

 ) أَْن أَْرِضِعٌِه ( ٌوحً هللا ألمرأة

كانت تهتز وتخاف تنتفض وترتعد إذا حرن الهواء 
الباب انتفضت خابفه على ولدها أن ٌؤخذه فروعون 

 وٌمتله

ثم ٌمول هللا عز وجل , الجن كادوا ٌؤخذ عمولهم ما هذا 
ٌِْه ( الكالم  )أَْن أَْرِضِعٌِه ۖ فَإِذَا ِخْفِت َعلَ

ٌِْه ذا خفتً علٌه خبِّبٌهالجن ونحن نتولع إ ) فَإِذَا ِخْفِت َعلَ
 فَؤَْلِمٌِه (

 كالم كبٌر !

 كالم لوي !

 الذفٌه غٌر ضعٌه

 ) اْلِذفٌِِه فًِ التَّابُوِت (

 )فَاْلِذفٌِِه ( هللا ٌرٌد أن ٌرسل رسالة ,

 أنِت تخافٌن علٌه ؟

لن ٌخوف ولن ٌضر إال إذا أراد من فوق سبع سموات 
 سبحانه هلالج لج

) اْلِذفٌِِه فًِ  ل اعملً كل األعمال التً تضرهٌمو
 التَّابُوِت (

ٌارب هذا ألل من أن ٌتحمل جمجمة ضعٌفه رخوة 



 ٌمذف لذف !!

 وهللا ٌموت , إذا اراد هللا أن الٌموت لن ٌموت

 طٌب ٌمكن ما ٌموت ! ) اْلِذفٌِِه فًِ التَّابُوِت (

 ) فَاْلِذفٌِِه فًِ اْلٌَّمِ (

ٌه , وهللا سبحانه أورد هذه كله لذف لم ٌمل ضع
 )َوٌََضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم ( )َونََضُع اْلَمَواِزٌَن ( الكلمة

لكن كلمة وضع ما جاءت هنا , جاءت الذف ٌرٌد هللا 
 أن تصل الرسالة وصلت للجن !

 ) اْلِذفٌِِه فًِ التَّابُوِت فَاْلِذفٌِِه فًِ اْلٌَّمِ (

 طٌب بٌموت !

 بِالسَّاِحِل ( )فَْلٌُْلِمِه اْلٌَمُّ 

 أٌن سٌذهب؟

 ٌبعد للجهة الثانٌة..

 الرابعة !!

 )ٌَؤُْخْذهُ َعدُوٌّ لًِّ َوَعدُوٌّ لَّهُ (

الذي خفتً منه سؤدخله فً بٌته وإن كان لادرا أن ٌمسه 
 بسوء وأنا ال أرٌد فلٌفعل !

 ما أعظم هللا !!

 )َعَجبًا ( وهللا أن هذا المرآن

 لكن إذا وصل هنا ) الملب (

الجن كادت تطٌر عمولهم .. مباشره فٌروا, الذي فعل 
 األفاعٌل وآمن موسى بعد كل األمور التً الواحد منها

كفٌل لٌس فمط ٌموته كفٌل أنه ٌجعله ٌمطع فً البحار أو 
 تتهشم جمجمته فً األرض أو ٌمطعه فرعون !

 ) إِنَّا َرادُّوهُ ( ثم بعد ذلن لال



 سبحانه !

 رده او ال ؟

ٌِْن َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسِلٌَن ()إِنَّا رَ   ادُّوهُ إِلَ

 عندما تسمع هذه اآلٌة ماذا تحس بملبن ؟

 عادي ؟

ٌاحبٌبً الغالً وٌا أختً الغالٌه مخاوفنا ال تسوى 
 موسى علٌه السالم على التابوت ! لذفت

 أحبتً المشاعرهذه واألحاسٌس ال تحسها إال بالمرآن

, الذي رأوا  األبصار نفسها واألعٌن نفسها
 )فََخَرَج َعلَٰى لَْوِمِه فًِ ِزٌنَتِِه( لارون

كلهم عندهم عٌون وكلهم عندهم آذان وكلهم عندهم 
 ) إِنَّهُ لَذُو َحّظٍ َعِظٌٍم ( آٌادي , ناس لالوا

 الملوب تعبانه , ذلن مبلغهم من العلم .

ٌْلَُكْم ( واآلخرٌن لالوا ال  !) َو

ٌْلَُكْم ثََواُب اَّللَِّ  لالوا ٌٌْر ()َو   َخ

 طٌب لماذا هذا لم ٌعجبكم؟

هذه الزٌنة العظٌمة التً ذكرها هللا فً زٌنته لٌست زٌنه 
 ؟

ٌْلَُكْم ثََواُب  ال ٌاجماعة زٌنه لكن للبه فهم أمر ثانً ) َو
ٌٌْر ( ِ َخ  اَّللَّ

الركعتٌن التً تصلٌها أحسن منها , ألجل ذلن جاء 
 ٌارسول هللارجل عند النبً علٌه الصالة والسالم ولال 

فرحان ٌفتح األولٌتٌن من الذهب ٌارسول هللا : كسبت 
 الٌوم أكثر من كسب فً السوق

نظر النبً علٌه الصالة والسالم معاه أولٌتٌن من الذهب 



 , والعالم تكسب على درهم درهمٌن وتفرح

فمال النبً علٌه الصالة والسالم : أعلُم من كسب الٌوم 
 أكثر منن .

لال ٌارسول هللا : وهللا آخر من خرج من السوق أنا 
ورأٌتهم الذي معه درهم والذي درهمٌن وأنا كسبت 

 آولٌتٌن من الذهب

لال النبً علٌه الصالة والسالم : لكنً أعلم من كسب 
 الٌوم أكثر منن .

 لال من هو ٌارسول هللا ؟

لال : رجل صلى لبل الفجر ركعتٌن كتب هللا له خٌر 
 من الدنٌا وما فٌها .

 وأنت معن أولٌتٌن .

 ٌاجماعة هل نحن نحس بالطعم هذا ؟

هل حبٌبً الغالً وأنت تتوضؤ , وتنظر الماء ٌمطر من 
 ٌدٌن تفرح !

تتذكر حدٌث النبً علٌه الصالة والسالم ) خرجت ذنوبه 
) 

لذنوب التً عملتها .. اآلن اآلن متكلم .. وال أحصً ا
 متكلم حرام .. وشاٌف حرام .. وسامع حرام

لال النبً علٌه الصاة والسالم ) فتخرج ذنوبه مع لطر 
 الماء أو مع آخر لطر الماء (

هل ٌاجماعة عندما نتوضؤ نرى المطرات فرحانٌن أنها 
 اسمطت عنا ذنوب كنا سنحاسب عنها !

مول : ) أشهد أن ال هل ٌاجماعة نحس بهذه المضٌة لما ن
 إله إال هللا ( بعد الوضوء



 ) أشهد أن دمحم رسول هللا اللهم اجعلنً من التوابٌن (

انظر حتى لبل المتطهرٌن , المطره التً سمطت تفرح 
 بها

 هل ٌاجماعة نحس فٌها ؟

هذه ال تحس أحبتً بالجسم .. ال تحس بآٌادي وال عٌون 
 وال بآذان , تحس بالملب .

 الغالً ننتمل إلى اآلٌاتتعال حبٌبً 

 تذكر!

لن ٌملب هللا لن همن إلى رضا ال ,لن ٌملب خوفن إلى 
آمن ال , لن ٌملب هللا سبحانه جوعن إلى شبع ال , فمرن 

 إلى غنى ال

وهللا سٌجعل مصدر الخوف عندن أكبر مصادر اآلمن 
عندن , وٌجعل مصدر النمص عندن أكبر مصدر 

 للكمال

ن أكثرنا حافظها , وهللا أن كلنا ندخل إلى اآلٌات وهللا أ
 سمعناها وكلنا لرأناها وهللا هلالج لج أجل وأعلم ,

 لكن هل فهمناها وال ال ؟!

ألجل هذا هللا سبحانه وتعالى ما أنزل المرآن لكً نمرأه 
ٌَْن ُمبَاَرٌن ( , لال سبحانه وتعالى  ) ِكتَاٌب أَنَزْلنَاهُ إِلَ

 لما ؟

ٌَدَّبَُّروا آٌَاتِِه   () لِّ

كل آٌه أتدبرها لٌس اسمع وال الرأ , إذا كنت ترٌد 
 تعٌش صح

ٌَدَّبَُّروا آٌَاتِِه َوِلٌَتَذَكََّر أُولُو اأْلَْلبَاِب (  ) لِّ

وهللا أن فهمت المرآن بملبن ٌتغٌر عملن ٌتغٌر , ٌبدأ 



 ٌتذكر أولً األلباب

 فنظره غٌر مختلفة

َن َوِلمَْوِمَن ۖ ) َوإِنَّهُ لَِذْكٌر لَّ  ٌمول هللا سبحانه وتعالى
 َوَسْوَف تُْسؤَلُوَن (

إذا لال سوف أي أحد من البشر ملن .. عبٌد .. وزٌر 
 ..كبٌر .. مدٌر

 وهللا لد ٌفعل أو ال ٌفعل لكن إذا لال هللا ) سوف (

 ) َوَسْوَف تُْسؤَلُوَن ( وهللا سٌفعل , لال

 نسؤل عن ماذا ؟

) لَمَْد َكاَن فًِ  نسؤل عن المرآن كله لصصه أعتبرت
ُوِلً اأْلَْلبَاِب (  لََصِصِهْم ِعْبَرةٌ أّلِ

 هل أعتبرت أو ال ؟

 وعوده هل صدلت بها وعملت بها وال ال ؟

 وعٌده هل خفت منها وعملت أنن ماتمع فٌه أو ال ؟

 أوامره هل أطاعت هللا فٌها وال ال ؟

 النواهً ؟

 ستسؤل عن كل شًء !

ٌَْن اْلمُْرآَن لََرادَُّن(  ) إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَ

 متى الٌوم .. بكره ؟

 ال

 ) لََرادَُّن إِلَٰى َمعَاٍد (

 سٌسؤلنً أنا وإٌان ماذا عملنا مع هذا المرآن ؟

ُسوُل ٌَا َرّبِ إِنَّ لَْوِمً (  ) َولَاَل الرَّ

لن ٌكلم لوم موسى فً المحشر .. وال لوم عٌسى .. وال 
 نس .. وال لوم ابراهٌم علٌهم السالملوم ٌو



كل نبً معه لومه ثم ٌلتفت النبً علٌه الصالة والسالم 
 ) ٌَا َرّبِ إِنَّ لَْوِمً ( ثم ٌمول

ألنها بلٌت السرابر .. عرضوا الناس على ماهم علٌه .. 
واحد محشور وسكران .. وأحد محشور والعٌاذ باهلل 

 على أبرة مخدر

 ٌهٌحشر المرء على مامات عل

وٌعرفهم النبً علٌه الصالة والسالم ٌوم الحشر , 
وٌحشر ذان الرجل وهو ٌزنً .. وٌحشر ذان الرجل 

 وهو عاق لوالدٌه ..

وٌحشر ذان حاج .. وٌحشر ذان محرم .. لكن أكثر 
) َوَما أَْكثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت  الناس ال ٌعلمون

 بُِمْإِمنٌَِن (

ِ ( )َوإِن تُِطْع أَْكثََر َمن  فًِ اأْلَْرِض ٌُِضلُّوَن َعن َسبٌِِل اَّللَّ

َن النَّاِس لَفَاِسمُوَن ( فرأى النبً علٌه  )َوإِنَّ َكثًٌِرا ّمِ
الصالة والسالم أكثر الموم عملوا وماتوا على غٌر 

 المرآن

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

 ران ٌاجماعة لٌس فمط لرأت !الهج

ولٌس هذا ممام تفصٌل ومالاله ابن المٌم علٌه رحمة هللا 
: 

أنواع الهجر , لكن هجر التدبر هجر , وهجر ان ٌصل 
المرآن لملبً وللبن هجر , وهجر أن ٌفتح هللا علً 

 وعلٌن بمدلوالت هذا المرآن حتى الرأ وأتغٌر ..

الرأ واتشجع ..و ألرأ واتمرب إلى هللا عز وجل بعمل 



 وأترن نهً هذا ٌسمى هجر أحبتً الفضالء

 ) أَفاََل ٌَتَدَبَُّروَن اْلمُْرآَن ( لال هللا عز وجل :

 إذن عندنا مشكلة ٌاجماعة !

) أَفاََل ٌَتَدَبَُّروَن  كل اآلٌات ٌتدبروا .. لعلكم تعملون ..
 اْلمُْرآَن (

 المشكلة ! ثم فصل لن أٌن

 ) أَفاََل ٌَتَدَبَُّروَن اْلمُْرآَن (

 كلنا اآلن نمول لرأنا صح ؟

بؤلسنتنا .. كلنا نمول ابصرنا بؤعٌننا .. كلنا نمول سمعنا 
 , لم ٌمل هللا بعدها على آذان

هو ٌعلم سبحانه أٌن, لم ٌمل بعدها على ألسن هو ٌعلم 
 ) أَْم َعلَٰى لُلُوٍب أَْلفَالَُها ( سبحانه أنها لرأت لكن لال :

 مالذي ألفلها ؟

هللا عز وجل ٌمول هذا المرآن الذي وصل على للب دمحم 
وتغٌرت نفسٌته , تغٌر تعامله , تغٌرت عبادته , تغٌرت 

 طالته للعباده ,

 المرآن موجود واألجساد موجوده , مالذي تغٌر ؟

 أحبتً مالذي تغٌر ؟

 مالذي ألفل هذه الملوب ؟

 ) َوَمْن أَْظلَُم ( ٌمول سبحانه

 لٌبٌن لنا اآلن لماذا تمفلت

َر بِآٌَاِت َربِِّه ( ن ذُّكِ  ) َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 من منا لم ٌذكر بآٌات ربه ؟

ْلُمْإِمنٌَِن ٌَغُضُّوا ِمْن  من منا من أحد ماسمع ٌوم ) لُل لِّ
 أَْبَصاِرِهْم (



 وهو كل ٌوم ٌنظر للحرام !

 َواَل ٌَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا ( ) من منا من سمع

َن ( من منا ِ َما اَل ٌَنفَعَُن َواَل ٌَُضرُّ  ) َواَل تَْدُع ِمن دُوِن اَّللَّ

 وهو منطرح عند لبر .

 من منا ما سمع ؟

َر  كلنا سمعنا ٌاجماعة ونكمل األٌة ن ذُّكِ ) َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
 بِآٌَاِت َربِِّه (

 أن ال تكون هً نفسها ردة انظر ردة فعله , واسؤل هللا
 فعلً وفعلن

) ًَ  )فَؤَْعَرَض َعْنَها َونَِس

وال كؤنه سمع الدش موجود والمنوات موجوده وأرلام 
 البنات فً جواله موجوده وال تغٌر شًء !

ًَ ( لال  ) فَؤَْعَرَض َعْنَها َونَِس

وال كؤنه فً شًء نسً , وال أخذ معه الموضوع وال 
 عاش مع اآلٌة ساعات وال لحظات وال أٌام على طول

ًَ  سمعها من هنا وطلعها من هنا ) فَؤَْعَرَض َعْنَها َونَِس
 َما لَدََّمْت ٌَدَاهُ (

طٌب كلنا عملنا هذا .. وأنا أتكلم عن نفسً كلنا عملنا 
 هذا الشًء مالذي حصل؟

 نكمل اآلٌة

ًَ َما لَدََّمْت ٌَدَاهُ ۚ إِنَّا َجعَْلنَا َعلَٰى  ) فَؤَْعَرَض َعْنَها َونَِس
 لُلُوبِِهْم أَِكنَّةً (

ٌمول هللا إذا رأٌتن تفعل هكذا سؤجعل على للبن مثل 
التوابٌت تسمع آٌات وغٌرن ٌنتفض وأنت وال شًء 

 8ٓٔوغٌرن وهللا العظٌم اآلٌة كانت سبب فً تغٌره 



 غٌرتن وال درجةدرجة وهللا ما

 )إِنَّا َجعَْلنَا َعلَٰى لُلُوبِِهْم أَِكنَّةً (

 أن ٌمرإه ؟ ال

 أن ٌسمعوه ؟ ال

 )أَن ٌَْفمَُهوهُ (

 ٌمرأ لكن الٌستفٌد

) إِنَّا َجعَْلنَا َعلَٰى لُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَن ٌَْفمَُهوهُ َوفًِ آذَانِِهْم َوْلًرا ۖ 
 َوإِن تَْدُعُهْم (

تعطٌه محاضرات تسمعه محاضرات تسمعه مواعظ 
)لَْد  تهز الجبال الٌتغٌر ألن المرآن أعظم موعظة

بُِّكْم ( ن رَّ ْوِعَظةٌ ّمِ  مدام ماحركت فً للبه َجاَءتُْكم مَّ

 ) َوإِن تَْدُعُهْم إِلَى اْلُهدَٰى فَلَن ٌَْهتَدُوا إِذًا أَبَدًا ( وهللا

 ٌَن آَمنُوا () أَلَْم ٌَؤِْن ِللَّذِ  لال سبحانه

) أَلَْم ٌَؤِْن  ٌعلمنا أن فً شًء غٌر الصالة غٌر الحركات
 ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَن تَْخَشَع لُلُوبُُهْم (

 ٌا جماعة كلها هنا ) الملب (

ِ َوَما نََزَل  ) أَلَْم ٌَؤِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَن تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر اَّللَّ
ُكونُوا َكالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن لَْبُل فََطاَل ِمَن اْلَحّكِ َواَل ٌَ 

ٌِْهُم اأْلََمدُ (  َعلَ

 ٌرجع وٌمول للوب

 )فَمََسْت لُلُوبُُهْم(

ثم كل واحد فٌنا ٌخلع بعد هذا اآلٌة وٌضٌك صدره بعد 
 هذه اآلٌة ثم ٌؤتً الفتح فً اآلٌة

 )اْعلَُموا(

 ٌفتح لن افاق الدنٌا كلها



 )اْعلَُموا (

 ا نعلم ٌار ب؟ماذ

 ال تخشع للوبنا .. نسمع كل ٌوم ماذا نعلم ؟

َ ٌُْحًٌِ اأْلَْرَض بَْعدَ َمْوتَِها (  ) اْعلَُموا أَنَّ اَّللَّ

ٌعنً ال تٌؤس للبن مثل األرض المٌته التً ال تُنبت وال 
 تحس بشًء ؟

أعلم لو أنن صدلت سٌعٌد هللا األرض وٌحٌها بعد موتها 
 وسٌحً للبن وتخشع

ٌعنً ال نفمد األمل , ندخل إلى اآلٌات وستحل كل 
 المشاكل بإذن هللا

سترى عجباً فً اآلٌات ستسمع تمول أنا حافظها .. 
 لرأتها من زمانلم ٌحدث شًء!

وهللا أكثرنا ٌاجماعة حافظها حفظ سترى العجب ستدري 
 )َعَجبًا ( لماذا لال الجن

ن بدون انظر كٌف ٌملب هللا الدنٌا كلها من ضدن إلى مع
 أي ممدمات وأشٌاء ال ٌمدر علٌها إال هللا سبحانه وتعالى

لال سبحانه إذا عندن أي مشكلة األن اجمعها كلها خذ 
 الطرٌمة وخذ الخطوات عملٌة فً اآلٌات

وهللا الذي ال إله إال هو ستعمل للٌل وستحصل على 
 كثٌر ,

ٌسعى ٌرٌد ٌؤخذ الذي ٌرٌده وال ٌعطٌه هللا عز وجل 
 ها رب العالمٌن سبحانه لال :ولد اثبت

ن َكاَن ٌُِرٌدُ اْلعَاِجلَةَ (  )مَّ

 ماذا؟

ْلنَا لَهُ فٌَِها (  ) َعجَّ



 َما نََشاء أو ماٌشاء ؟

 ) َما نََشاُء ِلَمن نُِّرٌدُ (

 أو ماٌرٌد ؟

 ) َما نََشاُء ِلَمن نُِّرٌدُ (

 إذن المضٌة لٌست بٌدن

)  تسعد ولد ال ٌعطٌن اٌاه فً الدنٌا , وأن اعطان اٌاها
 ثُمَّ َجعَْلنَا لَهُ َجَهنََّم (

ْدُحوًرا ( والعٌاذ باهلل  ) ٌَْصاَلَها َمْذُموًما مَّ

 تعالوا ٌاجماعة نحس بطعم الحٌاة .

إبلٌس ٌمول لن الكالم هذا كله فاضً , وخلنا نجرب 
 حتى تموتٌاجماعة ٌفتح لن باب سًء .. وباب سًء.. 

 ) ٌَِعدُُهْم َوٌَُمنٌِِّهْم ( لال هللا

 ندخل فً اآلٌات أي مشكلة جمعها اآلن

 ) ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا (

حبٌبً الغالً سؤلتن أن تمف لحظة وال تستعجل أنت 
 حافظها

 ) ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا (

عندن أي مشكلة .. أي مشكلة ..إذا صار عندنا مشاكل 
صلنا على فالن ارٌد الابلن وهو مشغول وٌسمع ات

 مابٌده شًء ..

 شكٌنا لم تنحل

هو عادل وغٌرنا لعد دلٌمتٌن أو ثالث انحلت لالها وهو 
 ساجد ٌارب ال أرٌد إال أنت

رُّ فًِ اْلبَْحِر َضلَّ َمن  ألٌس هذا شرن ) َوإِذَا َمسَُّكُم الضُّ
 تَْدُعوَن (



تمطعت عاللاتهم ٌعرفون ملون وٌعرفون وزراء 
 ٌعرفون لكن ال ٌتجهون إال للملن سبحانه

 ) ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اْستَِعٌنُوا (

 عندن مشكلة تعال

اَلةِ ( ْبِر َوالصَّ  ) اْستَِعٌنُوا بِالصَّ

ٌارب عندي مشاكل فً دٌنً مالدر اخشع استعن 
 بالصبر والصالة

انظر .. ماجربنا ٌاجماعة ماخذناها خذها بحك تعال و
 بحك

اَلةِ( ْبِر َوالصَّ  ) اْستَِعٌنُوا بِالصَّ

خذ المرض الذي لالوا ال ٌنحل لالوا لن األطباء 
مستحٌل تتعالج .. مستحٌل تتشافى .. استعن بالصبر 

 والصالة

 وخذها كلها

 %ٓٓٔالزهد الذي نعمله فً الدنٌا 

 % واعملها للدٌنٓٓٔخذ 

 طٌن الثنتٌن , وهللا ٌعطٌن الثنتٌن .السم باهلل ٌع

اَلةِ ( ْبِر َوالصَّ  ) اْستَِعٌنُوا بِالصَّ

 لٌست المضٌة هنا !

المضٌة فً آخر كلمتٌن فً اآلٌة الجابزة أن لو رآن 
 تفعل هذا .. عندن مشكلة فً الدٌن والدنٌا

كنت تفعل مثل ماٌفعل دمحم علٌه الصالة والسالم إذا 
 وال عمر ٌمول : هللا أكبر حزبه أمر الٌكلم أبو بكر

أحبتً الفضالء اآلن إذا أردت تمابل ملن أو تمابل وزٌر 
 ماذا ٌمولون لن ؟



 ماذا ترٌد, صح ؟

 حدد الموضوع الذي ترٌد تكلمه فٌه , صح ؟

 ثم بعدٌن إذا وافموا ٌمولون لن كم مدة اللماء , صح ؟

 انت تحدد المكان أو هم ؟

 هم ٌحددون المكان وهم ٌحددون الزمان .

وإذا أردت أن تبث شكوان لرب العالمٌن , من ٌحدد 
 المكان ؟

 أنت .

 من ٌحدد الزمان ؟

 أنت .

 من ٌحدد المدة ؟

 أنت .

 من ٌحدد الموضوع ؟

 أنت .

 )َولَـِكنَّ أَْكثََر النَّاِس الَ ٌَْعلَُموَن (

اَلةِ ( ْبِر َوالصَّ  )اْستَِعٌنُوا بِالصَّ

َ ( انظرالجابزة فً األخٌر  ) إِنَّ اَّللَّ

 تعرف من هو هللا ؟

الذي جعل إبراهٌم علٌه السالم وهو داخل النار 
الظروف كلها ضده والدولة كلها ضده وهو أحسن جو 

 ٌعٌش ابراهٌم علٌه السالم

 عرفنا من هو هللا ؟

هللا الذي فلك وجعل البحر ٌنفلك لموسى ثم ألجل ماٌزلك 
 ٌمًا فًِ اْلبَْحِر ٌَبًَسا () َطرِ  جعل له

 ألجل الٌزلك لٌس ألجل أال ٌغرق !



َ  لال سبحانه : اَلةِ ۚ إِنَّ اَّللَّ ْبِر َوالصَّ )اْستَِعٌنُوا بِالصَّ
ابِِرٌَن ( َمعَ   الصَّ

أعظم جابزة فً الدنٌا أن ٌران هللا بهمومن وغمومن 
تستعٌن بالصبر والصالة , ساجد ٌارب عندي وعندي 

 إلى غٌرنٌارب ال اشكو 

ٌارب عندي هم ٌارب فالن لال ٌاربً فالن فعل ٌاربً 
 فالن هددنً وٌاربً وٌاربً وٌاربً اشن

وأنت ساجد فً الركعة األولى لل ٌارب ماخشعت فً 
الركعة األولى , ٌاجماعة إذا صلٌنا فً الركعة األولى 

 وماخشعنا

 ونحن ساجدٌن ماذا نحس فٌها عادي ؟

 وهللا لٌس عادي .

د لول ال إله إال هللا العظٌم الحلٌم مشكلة وأنت ساج
 ركعة لم ٌحس فٌها بشًء

ال إله إال هللا العظٌم الحلٌم ال إله هللا العظٌم ال إله إال هللا 
رب العرش العظٌم ال إله إال هللا رب السموات 

 واالرض رب العرش الكرٌم

 دعاء المكروب إنً لم أخشع,

َ )ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا اسْ  اَلةِ ۚ إِنَّ اَّللَّ ْبِر َوالصَّ تَِعٌنُوا بِالصَّ
ابِِرٌَن (  َمَع الصَّ

 ال تمرأ تفسٌر..

التً بعدها تفسر اآلٌة هذه خذ اآلٌات التً بعدها تفسر 
 هذا الممطع

 ماذا تتولع بعدها ؟

اآلن المضٌة واحد عنده مشكلة ثم كان همه األول هللا 



سبحانه وتعالى مااستعان إال باهلل وال لجؤ إال هلل وال بث 
 مشاكله وهو ساجد إال هلل

 للها ٌا أخً وأنت ساجد

 ٌاجماعة خلونا نجربها .

 ماذا لال هللا بعدها ؟

 ) َواَل تَمُولُوا (

 وهللا أكثرنا ٌمرأها وٌمول ما دخل اآلٌة هذه بالتً لبلها ؟

) َواَل تَمُولُوا ِلَمن ٌُْمتَُل  وهللا العظٌم نحن لم نفهم ٌاجماعة
ِ أَْمَواٌت ۚ(  فًِ َسبٌِِل اَّللَّ

 طٌب ٌاربً رأٌناه الٌتحرن !

 رأٌناه أطراف جامده !

رأٌناه ٌاربً عٌون شاخصة !! رأٌناه الدماء كلها 
 .. رأٌناه ٌاربً الٌتحرن وال ٌتنفس !! متجمدة

 ال تمول له مٌت .

 وهللا درس لوي

 ال تمول له مٌت !

 ٌاربً طٌب ممتول ؟ نعم لكن مامات !

ِ أَْمَواٌت ۚ بَْل أَْحٌَاٌء (  ) َواَل تَمُولُوا ِلَمن ٌُْمتَُل فًِ َسبٌِِل اَّللَّ

 بس ال نراه ٌارب , النعٌم لٌس لن,, له!

ِكن الَّ   تَْشعُُروَن () َولَٰ

 هو الذي ٌشعر لٌس أنت

 ما معنى هذه اآلٌة ؟

 هل هً تفسر التً لبلها ؟

 نعم.

هذا المجاهد الذي خرج فً سبٌل هلل ماهو أخوف شًء 



 ٌخافون علٌه ؟

 أخوف شًء ممكن ٌخاف الموت صح ؟

عندما خرج مستعٌن باهلل عز وجل ٌرٌد هللا كان هللا معه 
 عله حٌاةفجعل أخوف شًء عنده الموت,, ج

سبحانن ,,!ٌملب الدنٌا كلها أخوف شًء عندن ٌجعله 
 آمن شًء عندن .

فملب الموت حٌاة ألن هذا الرجل صدق مع رب 
 العالمٌن

 نكمل اآلٌة التً بعدها توضح لن أكثر

 )َولَنَْبلَُونَُّكم (

 حرف الم موطَّىء على المسم هذه ٌاجماعة مشاكلنا

 بماذا؟

َن اْلَخْوِف ( ٍء ّمِ ًْ  ) بَِش

خاٌف بكره ٌصٌر .. خاٌف ٌتزوج فالنه .. خاٌفه 
 اتزوج فالن ٌصٌر ..خاٌف ادخل هذا العمل ٌصٌر ..

 اخاف ادخل أموالً كلها باالسهم ٌصٌر .. خوف

َن  َن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْمٍص ّمِ ٍء ّمِ ًْ )َولَنَْبلَُونَُّكم بَِش
 َوالثََّمَراِت ( اأْلَْمَواِل َواأْلَنفُِس 

اَلةِ ( ٌمول لن ما معنى ْبِر َوالصَّ  ) اْستَِعٌنُوا بِالصَّ

هذا البالء لكل الناس كبٌرهم .. صغٌرهم .. مإمنهم .. 
 كافرهم .. فاسمهم .. فاجرهم المهم البالء سٌصٌبن

لكن ال تبشر أي أحد أنه ٌشعر بمعٌتً ... وٌشعر 
 بعطابً وأللب له الدنٌا , إذن من نبشر ٌارب ؟

ِر (  ) َوبَّشِ

اَلةِ ( ْبِر َوالصَّ والمجاهد فً اآلٌة التً  ) اْستَِعٌنُوا بِالصَّ



 لبلها صبر

ابِِرٌَن ( ِر الصَّ  )َوبَّشِ

 منهم ؟

لها , أحبتً اآلٌات تفسر بعضها كل كلمة تفسر التً لب
 الٌحتاج ننظر إلى تفسٌر منهم ؟

كل واحد فٌنا ٌمول أنا صابر بمنظوره هو وسوس 
 إبلٌس له .

 من هم الصابرون ٌاربً عندن ؟

 من هم الذٌن تكون معهم سبحانن ؟

 من هم الذٌن ٌبشرون ؟

ِصٌبَةٌ (  ) الَِّذٌَن إِذَا أََصابَتُْهم مُّ

 ٌرأول ماتصٌبه مصٌبة على طول مباشره الملب متغ

 ) لَالُوا(

 ٌا وٌلنا ماهذه المصٌبة التً جاءتنا !

 اصالً ماعمرنارأٌنا خٌر !

 وبدأت االتصاالت والعالم تتشكى لبعضها

 )لَالُوا ( لال :

 الذي عندن هذا كله من أٌن ؟

 من أٌن؟ 5أوالد وراح واحد ..  5عندن 

 من هللا ؟

) ِ  ) إِنَّا َّلِلَّ

 مثال :

أعطٌن ملٌون لاير واشرٌت بها سٌارة , وسددت بها 
دٌونن , وصلحت فٌها أحوالن والملٌون التً عندن لمن 

 ؟



 لً

 لاير.. تزعل ؟ ٓٔثم جءت وأخذت منن 

 ماذا تمول ؟

 ) حاللن ( طلعت من للب لماذا؟

 ألنه ٌعلم أن الملٌون منً أنا , صح ؟

ا عنده وهذا الصابر الذي ذكره هللا عز وجل أنه كله وبم
ٌِْه َراِجعُوَن ( من نعم من هللا فمال ِ َوإِنَّا إِلَ  )) إِنَّا َّلِلَّ

 لو رآنا هللا نتعامل بهالطرٌمه ماهً الجابزة ؟

ٌِْهْم َصلََواٌت ( بَِن َعلَ  ) أُولَٰ

 ستعرف اآلن ما معنى هذا الكالم

بِِّهْم َوَرْحَمةٌ ۖ َوأُولَٰ  ن رَّ ٌِْهْم َصلََواٌت ّمِ بَِن َعلَ ِبَن ُهُم ) أُولَٰ
 اْلُمْهتَدُوَن (

طٌب واحد ٌمول هذه كلها لٌست ملموسة النمدر نلمسها 
 نحن تعودنا اعطنً وأعطٌن

اعرض علً شغل وأعطنً راتب أشتغل لن لٌل نهار , 
 صح ؟

بِِّهْم َوَرْحَمةٌ ۖ  األن ما معنى ن رَّ ٌِْهْم َصلََواٌت ّمِ بَِن َعلَ ) أُولَٰ
بَِن ُهُم اْلُمْهتَدُوَن (  َوأُولَٰ

 أكثر آبمة المساجد إذا وصل لآلٌة هذه ماذا ٌعمل ؟

 ٌمول هللا أكبر لماذا ؟

فمد زبدة الموضوع كله فمد خالصة الكالم من 
ست لها آلخره ألن اآلٌة التً بعدها هو ٌرى أنها لٌ أوله

 عاللة

هذه اآلٌة ..جؤنً ممدم من وزارة الداخلٌة فً الكوٌت ثم 
 لال ألسم باهلل الذي ال إله غٌره



 أنً أحس بطعمها هنا ) الملب (

ٌمول كنت الرأ إذا وصلت إلى المهتدون ال أرٌد أكمل 
ألنه ٌخرجنً من جو الصبر وجزاء الصابرٌن , ما 

 اآلٌة بعدها ؟

فَا َوالْ  ِ () إِنَّ الصَّ  َمْرَوةَ ِمن َشعَابِِر اَّللَّ

واحد ٌمول ما دخل هذه بالموضوع الذي لبله وجزاء 
 الصابرٌن وبشارات الصابرٌن

 لها عاللة ٌا جماعة أو ال ؟

وهللا الذي ال إله إال هو لو بحثت فً المصحف من 
الفاتحة للناس لن تجد آٌة أعظم وال ألرب وال أنسب أن 

 تكون بعد هذه اآلٌة

ِ( المباشرة إ فَا َواْلَمْرَوةَ ِمن َشعَابِِر اَّللَّ  ) إِنَّ الصَّ

 لماذا ؟

 اآلن سنفهم بإذن هللا عز وجل

 الصفا والمروة من أٌن عرفناها ؟

 من أٌن ٌا أحبتً ؟

 لصة هاجر وإبراهٌم وإسماعٌل علٌهم السالم طٌب

َن اْلَخْوِف ( ارجع لآلٌة التً لبلها ٍء ّمِ ًْ  )َولَنَْبلَُونَُّكم بَِش

 هل كانوا خابفٌن أو ال ؟

 كانوا خابفٌن

 لم ٌكن عندهم شًء )َواْلُجوعِ (

َن اأْلَْمَواِل (  لم ٌكن عندهم أموال ) َونَْمٍص ّمِ

كانوا ثالثة رجع إبراهٌم وتركهم صاروا  ) َواأْلَنفُِس (
 اثنٌن

 وادي غٌر ذي زرع ) َوالثََّمَراِت (



درت كل هذه المشاكل لو اجتمع علٌنا واحد خفنا تك
 حٌاتنا ,

والمصٌبة األعظم واألطم أن إبراهٌم لام وتركهم فتموم 
 هاجر , اآلن هذا تفسٌر لما حصل كله اآلن

اَلةِ ( من ْبِر َوالصَّ  ) اْستَِعٌنُوا بِالصَّ

بَِن ُهُم اْلُمْهتَدُوَن ( إلى  ) َوأُولَٰ

فتلحك إبراهٌم علٌه السالم للبها ٌنتفض خوف جوع 
 نمص من األموال أٌن تذهب وتتركنا ؟

 ولٌس عندنا ثمرات وال عندنا إال لربة ماء

 ٌا ابراهٌم لمن تتركنا ؟

وال ٌرد علٌها إبراهٌم علٌه السالم , ابراهٌم علٌه السالم 
 ال تمل له هللا ٌرٌد األمر ال تمول له هللا ٌرٌد

) َوتَلَّهُ ِلْلَجبٌِِن  الذي أحبه وجاءه على الكبرحتى ولده 
 أٌن رحمتن ٌا ابراهٌم (

مابالن بولدن وأنت من لال هللا عنه ) أواه ( مع ذلن 
 ذهب ولم ٌكلمهم

 زاد الحزن أو ال ؟

 زاد الحزن عند هاجر

لالت ٌا ابراهٌم لمن تتركنا , ثم علمت أنه مستحٌل 
) إِنَّ إِْبَراِهٌَم  ٌتركهم من نفسه ..تعرف للب إبراهٌم

نٌٌِب ( اهٌ مُّ  لََحِلٌٌم أَوَّ

 مستحٌل لالت : ءهللا أمرن بهذا ؟

 هللا لال له دعهم واذهب ؟

 لال : اللهم نعم

 ماذا لالت ؟



 مصٌبة أو لٌست مصٌبة ؟

ٌِْه َراِجعُوَن ( تعرف تتشكى ) ِ َوإِنَّا إِلَ  ) إِنَّا َّلِلَّ

اذهب إذن فلن ٌضٌعنا , مادام أمر ونحن فعلنا الذي أمر 
 وأنا رضٌت بالبالء

َن  ) َن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْمٍص ّمِ ٍء ّمِ ًْ )َولَنَْبلَُونَُّكم بَِش
 اأْلَْمَواِل َواأْلَنفُِس َوالثََّمَراِت (

إذهب فلن ٌضٌعنا وهللا لبماء هللا سبحانه وتعالى معنا 
ا , ولنصرة هللا لنا خٌراً من نصرتن خٌراً من بماءن معن

 لنا

 اذهب فلن ٌضٌعنا

 ذهب ابراهٌم علٌه السالم

 طبمت اآلٌات التً لبلها أوال ؟

ٌِْه َراِجعُوَن ( ِ َوإِنَّا إِلَ  ) إِنَّا َّلِلَّ

 رضا تام , ماذا عمل لها هللا عز وجل ؟

َن اْلَخْوِف ( نرجع لآلٌات ٍء ّمِ ًْ  ) َولَنَْبلَُونَُّكم بَِش

 مكان الذي تركهم فٌه وحصلت لهم الحادثهال

 ماذا حصل له ؟

 أصبح أءمن مكان فً الدنٌا

ن لَُّهْم َحَرًما آِمنًا (  )أََولَْم نَُمّكِ

 آمنهم من خوف , انظر ٌملب هللا لن الدنٌا كلها لن

مصدر الخوف ٌصبح مصدر آمن , هذا المكان 
ٌاجماعة لٌس فمط ٌؤمن فٌه البشر بل تؤمن فٌه حتى 

 الحٌوانات

بل حتى جذوع الشجر وأوراق الشجر , ٌملب هللا الدنٌا 
 إذا رأى منن رضا وتسلٌم واالستعانة بالصبر والصالة



 هكذا ٌفعل إذا كان معن , هكذا ٌفعل إذا كتب علٌن )

بَِن  بِِّهْم َوَرْحَمةٌ () أُولَٰ ن رَّ ٌِْهْم َصلََواٌت ّمِ  َعلَ

 إي وهللا

 طٌب ماذا بعدها ؟

 )َواْلُجوعِ (

 فً أحد جاٌع فً مكة اآلن ؟

المكان نفسه الذي فٌه الخوف واجتمعت فٌه المصابب 
هذه كلها لما رأى هللا عز وجل رضا من عابلة واحده 

 للب لهم الدنٌا كلها ٌاجماعة

تنا وال ارتحنا , ٌاجماعة الجوع هل ونحن نجاهد فً حٌا
 فً أحد جابع بمكة ؟

ٍء ( ًْ ٌِْه ثََمَراُت ُكّلِ َش هذا المكان الذي كان  )ٌُْجبَٰى إِلَ
 مخٌف وجوع اآلن ال أحد ٌجوع بمكة

 صار أكثر من مكان عابلة تشبع

تغلط اآلن فً واجب من واجبات العمرة والحج ماذا 
 ٌحصل ؟

 نرٌد أحد ٌجوع , سبحانن اذبح واذهب أِكّل أهل مكة ال
 ما أعظمن .

 تملب الدنٌا كلها , نكمل خوف من الجوع

ِكنَّ أَْكثََرُهْم اَل ٌَْعلَُموَن( ن لَّدُنَّا َولَٰ ْزلًا ّمِ  )ّرِ

َن اأْلَْمَواِل (  )َونَْمٍص ّمِ

 المكان الذي كانوا فٌه هاجر علٌه السالم

ٌوم امتؤل للبها رضا باهلل سبحانه ٌاجماعة اختصرت 
 الطرٌك عندما صلحت الملوب

اذا حصل؟, المكان هذا كل مالربت من المسعى كل 



مالربت الغلى متر فً الدنٌا اتجر الناس الذٌن ٌملكون 
 فً مكة اآلن

 وكل مالترب مكان هاجر كل ماصار أغنى

َن اأْلَْمَواِل َواأْلَنفُِس   ( )َونَْمٍص ّمِ

 اآلن فً مكة تلمى لن مكان ؟

 فٌها نمص أنفس ٌاجماعة ؟

ن فًِ النَّاِس بِاْلَحّجِ ٌَؤْتُوَن ِرَجااًل(  )َوأَذِّ

 ) َوَعلَٰى ُكّلِ َضاِمٍر ( لو ماعندهم سٌارة ؟؟

 البعٌر الذي التصك بآخر بطنه من الجوع والعطش

 ) َوَعلَٰى ُكّلِ َضاِمٍر ٌَؤْتٌَِن (

 فَّجٍ َعِمٌٍك ( ) ٌَؤْتٌَِن ِمن ُكلِّ 

 ) لٌَِّْشَهدُوا َمنَافَِع لَُهْم ( وهو الكسبان

 المنة لٌست له هلل سبحانه وتعالى

َن اأْلَْمَواِل َواأْلَنفُِس  َن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْمٍص ّمِ ٍء ّمِ ًْ )بَِش
 َوالثََّمَراِت (

ٍء ( ًْ ٌِْه ثََمَراُت ُكّلِ َش  )ٌُْجبَٰى إِلَ

 نٌا هذه كلها من ضدن إلى لن ؟أحد ٌمدر ٌملب لن الد

 أحد ٌمدر ٌغٌر خوفن إلى مصدر أمن ؟

 أحد ٌمدر ٌغٌر موت المجاهد إلى حٌاة ؟

 لماذا هللا سبحانه ٌعطٌنا الطرٌمه ؟

 ألن ٌاجماعة ٌرٌد هللا سبحانه هذا الملب ٌتؤثر بالمرآن

تتغٌر الدنٌا  ) أَفاََل ٌَتَدَبَُّروَن اْلمُْرآَن أَْم َعلَٰى لُلُوٍب أَْلفَالَُها (
 عندن كلها

 ختاماً :

 كٌف أصل ؟



 ٌاجماعة تعال انظر بحٌاتنا ماذا فعلنا ؟

نحن عملنا الذي نرٌده ظناً منا إننا نمدر نرضً انفسنا 
 ضبطت أو ال ؟

 وهللا ماضبطت .

 0ٓال أحد ٌمدر ٌرضٌن إال واحد وهللا العظٌم ستجرب 
 سنة أو ستجرب سنة وهللا ٕٓسنة أو ستجرب 

ال ٌرضٌن إال واحد سبحانه وعلمنا كٌف ٌرضٌنا لال 
ُ َعْنُهْم ( هللا سبحانه معادلة ًَ اَّللَّ ِض  )رَّ

هذه التً نركز علٌها , الثانٌة وعد حك ستؤتٌن إذا 
ُ  عملت األولى ًَ اَّللَّ ِض   َعْنُهْم ()رَّ

لد تشاهد مندٌل فً الشارع وتذهب,, ثم تتذكر أنً لكً 
 ٌرضى هللا عنً سارجع وأزٌله خالصه هلل عز وجل

تمدر تتكلم وتؤخذ حمن بٌدٌن ورجلٌن ثم تعلم فً لرارة 
 نفسن أن لو كتمتها طمعاً فً رضا هللا وسامحته

 أنن ستمترب من رضى هللا سبحانه

و الطرٌك لن تمدر أنن ال واحد ٌمر أمامن بسٌارة..
تدعه ٌمر ! ثم تتذكر هللا سبحانه فوق عرشه ثم تمول 

 دعه ٌذهب وهللا ماٌضٌعها لن رب العالمٌن

 لبل أن ادخل فً ختام اآلٌة األخٌرة والممطع األخٌر

ٌحدثنً أحد الضباط من وزارة الداخلٌة فً أحد الدول 
 همةالخلٌجٌة ٌمول فً حج فً عام من األعوام ُكلفت بم

ُكلفت أنً اطلع مع بنات األسرة الحاكمة فً الحج ٌمول 
 وهللا ٌاشٌخ ال انام

فً وجه المدفع لو ٌحدث لهم شًء وهللا العظٌم 
 سٌجعلونً تحتهم , ,



لكنً انتفض ال أستطٌع اتحكم ,,العالم مالٌٌن ٌمشون 
ٌمول أشتغل بهذه االتصاالت وهذه االجهزة وارى متى 

 ,الولت الخفٌف نطلع فٌه 

متى الولت الذي نطلع فٌه وترتٌب مع الجهات األمنٌة 
 وتعب وأرق وللك ٌمول :

ٌمول نفس العام الذي حججت فٌه جاءت أمطار 
وسٌارات تزحزحت عن مكانها وأمم ماتت , الجو كان 

 من أروع ماٌكون جو غٌر طبٌعً سبحان هللا

ٌمول فملت لهم اصبروا النطلع نرمً الجمار اآلن لالوا 
 اآلن الجو جمٌل بل نطلع

وٌمول ونحن بالطرٌك بدأ ٌرش خفٌف ٌمول وهللا ٌوم 
 وصلنا حول الجمرات وتنفتح السماء بماء منهمر

ٌمول  ٌاجماعة ناس وصلت إلى انصافهم عند الجمرات
تورطت وعلمت انهم كلهم بذمتً أصبحت مثل المجنون 

 اتصل على سٌارات اإلسعاف

معانا مرضى ٌمول وألول معً آل فالن لالوا ال نستطٌع 
عملت كل الحٌل ٌمول لمٌت رجل من السودان جالس 

فً مكان مرتفع فً الجبل وعنده بساط وفرش والمكان 
غرٌب لٌس فٌه شًء ٌمول فجبت للت له هإالء بنات 

 فالن..

 ٌمول نظر لً ولال أنت مجنون؟؟

 طٌب مالمطلوب منً إذا كانوا من بٌت الفالنً ؟

منً منه ؟  هذا مكانً ترٌد تمِوّ

ٌمول فملت له هإالء نسوة وأسؤل هللا أن ٌبدلن خٌر 
ٌمول عندما للت له ذلن لام من مكانه ولال إذا سٌبدلنً 



هللا ؟ اذهبوا, ٌمول وهللا لام من مكانه وهللا أنً أراه 
 ٌعالج الماء

 ٌمول دخلت النساء و لالوا اذهب واعطه مال

 بت ولحمت بهٌمول اعطونً مال..فذه

 فالتفت علً لال ٌا أخً ال أرٌد منن شًء

ارجع ٌمول رجعت لالوا ,,الزم تروح وتعطٌه أو على 
 األلل خذ عنوانه لنجازٌه

) اَل نُِرٌدُ  ٌمول كتبت العنوان واعطٌته ,,ثم لال ٌا أخً
بِّنَا ٌَْوًما َعبُوًسا  ِمنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا * إِنَّا نََخاُف ِمن رَّ

 لَْمَطِرًٌرا(

 )اَل نُِرٌدُ ِمنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا ( ٌا أخً

 فكم لنا أحبتً من صفحات من اعمال ثمٌلة ؟؟.

ٌمول وهللا ذهب ال عرفته,, وال عرفنً لكن ٌكفٌه شرفاً 
 هللا ٌعلم سبحانه وتعالى . أن

فؤحبتً كم لنا من أعمال ال نستطٌع تركها ألجل هللا عز 
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ( وجل , هنا أحبتً ًَ اَّللَّ ِض  ) رَّ

 ففً آخر ممام وآخر ممطع من اآلٌات

هو برنامج عملً ماذا نعمل اآلن ؟, صحٌح أن التنعنا 
 ما المطلوب األن ؟ أن هللا ٌملب الدنٌا لن ماذا نعمل ؟

واسؤل هللا سبحانه وتعالى أن ال ٌفرلنا من هذا المجلس 
إال لد غفر لنا ذنوبنا كلها وفرج عنا همومنا كلها وٌسر 
لنا أمورنا كلها واصلح لنا للوبنا أنه الولً ذلن والمادر 

 علٌه .

الحمدهلل موصول والصالة والسالم على الرسول أما بعد 
ل لابل طٌب عرفنا أن المرآن إذا أحبتً الفضالء لد ٌمو



 ماوصل للملب لن ٌحس بطعم شًء

وعرفنا أن لفل المرآن هو سماعنا بدون تذكٌر آٌات ربنا 
 وإعراضنا عنها

وعرفنا أن هللا سبحانه وتعالى إذا كان معن ٌملب لن 
 الدنٌا من أولها إلى آخرها

 عرفنا , طٌب ماذا نعمل ؟

ة فً المرآن جاءت أحبتً الفضالء البد ان نفهم كل آٌ
َ اَل ٌُغٌَُِّر َما بِمَْوٍم ( لً ولن  ) إِنَّ اَّللَّ

 تولع أن المضٌة تنتهً هكذا ؟

َ اَل ٌُغٌَُِّر َما بِمَْوٍم (  )إِنَّ اَّللَّ

 ٌحس أن للبه لاسً ثم ٌلٌن هكذا ؟ ال

َ اَل ٌُغٌَُِّر َما بِمَْوٍم َحتَّٰى (  حرف غاٌة )إِنَّ اَّللَّ

َ اَل   ٌُغٌَُِّر َما بِمَْوٍم َحتَّٰى ٌُغٌَُِّروا َما بِؤَنفُِسِهْم ۗ ()إِنَّ اَّللَّ

 كٌف ابدأ التغٌٌر ؟

 سهل ؟ ال

 ) َوالَِّذٌَن َجاَهدُوا فٌِنَا لَنَْهِدٌَنَُّهْم ُسبُلَنَا (

 ٌمسم أنن إذا رأن تجاهد أن ٌهدٌن

 ترٌد وعد أعظم من هذا ؟

 وهللا ال ٌحتاج ٌمسم رب العالمٌن سبحانه , ال أحد
اصدق منه لٌل وال أحد اصدق منه حدٌثا والسم لو 

 رأٌتن تجاهد حرف موطَّؤ على المسم أي ألهدٌن

 )لَنَْهِدٌَنَُّهْم ُسبُلَنَا(

لكن نرٌد معٌة هللا عز وجل الذي ٌملب الدنٌا من ضدنا 
 إلى معنا

 طٌب كمل اآلٌة ؟



َ لََمَع اْلُمْحِسنٌَِن (  )لَنَْهِدٌَنَُّهْم ُسبُلَنَا َوإِنَّ اَّللَّ

 ) مع ( أو ) لََمَع اْلُمْحِسنٌَِن (؟؟

 الالم تفرق ؟

نعم تفرق , ٌمسم ثم ٌإكد أنً أكون معن معٌة خاصة 
 إذا رأٌتن تجاهد نفسن

َ لََمَع اْلُمْحِسنٌَِن (  ) َوإِنَّ اَّللَّ

 ما شكل المجاهدة ؟

 وكٌف نبدأها ؟

 ) َوإِنًِّ لَغَفَّاٌر لَِّمن تَاَب (

 ولف

 )َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا (

 هذه كلها معناها جاهدوا فٌنا

 ماذا بعدها ؟

 واهتدوا أو ثم ؟

ثم على التراخً , إذا حصلت المجاهدة انً الف وامسح 
البلوتوثات الً فً جوالً وتغٌر اختنا عباٌتها وأنا اغٌر 

 عندي األشرطة التً

لم ٌكن ٌصلً  ) تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ( فٌها مجاهدة
وأصبح ٌصلً , لم ٌكن ٌحمل هم الدعوة واآلن اصبح 

 ٌشتري أشرطة ومطوٌات وكتٌبات

 صار ٌوزعها

 صار ٌستمطع راتبه اآلن تغٌر

لبل كان راتبه كله ٌذهب فً تفاهات وسماٌر اآلن ذهبت 
 السماٌر وجاءت كفالة الٌتٌم

لتً كانت تذهب فً اشٌاء لٌس لها داعً صارت اآلن ا



 كتٌب ٓٓٔشرٌط أو  ٓٓٔتذهب فً 

 أنا ماذا استطٌع ان افعل ؟

 نرٌد أن نحس بطعم المرآن

 وهللا ٌاجماعة ٌغٌر فً حٌاتن

ُ ( لال هللا عز وجل  ) ٌَْهِدي بِِه اَّللَّ

 ٌعنً المرآن

 )َمِن اتَّبََع (

 مالال من لرأ

 انَهُ ()َمِن اتَّبََع ِرْضوَ 

 )ُسبَُل السَّاَلِم ( دعونا نجرب ٌاجماعة نتبع رضوانه

 ٌمول هللا عز وجل

 )َوَما تِْلَن بٌَِِمٌنَِن ٌَا ُموَسٰى (

وهللا ادري أنن حافظها وادري انً حافظها لكن ارٌدن 
 تطبمها وتذوق طعمها

 )َوَما تِْلَن بٌَِِمٌنَِن ٌَا ُموَسٰى (

لد تكون اآلن فً جوالن .. لد تكون رلم بنت فً جوالن 
 ..أو رلم شاب غرٌب عنها فً جوالها ..

ًَ َعَصاَي (  ) َوَما تِْلَن بٌَِِمٌنَِن ٌَا ُموَسٰى * لَاَل ِه

 لماذا لال عصاي ولم ٌمل عصا ؟

 وهللا ٌاجماعة كل حرف له معنى فً المرآن

ًَ َعَصاَي (  )لَاَل ِه

نفسٌاً و فطرٌاً الشًء الذي تحبه وٌهمن أمره الزم 
 تنسبه لنفسن

 لو اسؤلن عن كرتون منادٌل فً سٌارتن ماذا تمول

 الول ما هذا ؟



 لن تمول هذا كرتون منادٌلً , صح ؟

 ماذا تمول ؟

 كرتون منادٌل

 لكن لو اسؤلن عن جوالن ؟

 تمول هذا جوالً صح ؟

تنسبه الى  سٌارتً ..الشًء الذي غالً عندن دابما
 نفسن

.. اآلن هذه كل حرف ٌعلمن أن العصا غالٌة عند 
 موسى

ًَ َعَصاَي (  )لَاَل ِه

 ثم بدأ ٌشرح غالة هذه العصا ولدرها فً للبه

ٌَْها( ٌعنً ٌارب ال ألدر استغنً عنها لٌس فً  )أَتََوكَّؤُ َعلَ
 مشوار بل فً خطوة

 هافً كل خطوة تنفعنً وهنا ٌرٌد هللا أن ٌبٌن لن حبه ل

ٌَْها (  فً حال كل خطوة . ) أَتََوكَّؤُ َعلَ

 ماذا بعد ؟

 ٌعنً مٌسرة لً األمور )َوأَُهشُّ بَِها َعلَٰى َغنَِمً (

 ولال ابن كثٌر والطبرانً والطبري والمرطبً

ٌمولون فً تفسٌرهم ) أن كان ٌضرب بالعصا أغصان 
 الشجر تتسالط األوراق والغنم ٌجتمعون وٌؤكلون (.

 م تكن معه كان سٌطلع على الشجر ,أسهل ,,لو ل

 صح ؟

ٌعنً ٌارب العصا هذه تعنً لً كثٌر ٌسرت على أمور 
 كثٌرة

 الممصود ان هذه العصا سهلت له امور حٌاته



 مثل ماٌظن أكثرنا الدخان ال ٌمدر ٌتركه ..

الرسالة بٌن كل هذه المضاٌا ٌارب ال استطٌع اتخلى 
 عنها صح ؟

ًَ َعَصاَي  الرسالة من كل هذه المضاٌا والممدمة ) لَاَل ِه
ٌَْها َوأَُهشُّ بَِها َعلَٰى َغنَِمً ( ًَ فٌَِها  ثم لال أَتََوكَّؤُ َعلَ )َوِل
 َمآِرُب أُْخَرٰى (

ٌعنً ٌارب لو جلست أعد لم أنتهً من عاللتً بهذه 
العصا لال ابن عباس: أي كم خوفت بها من سبع وكم 

عدو وكم ركزتها فً شدة الحر ثم جعلت  دافعت بها من
 ثوبً علٌها !!.

 المهم العصا مهمه بالنسبه له أم ال ؟

 سهل علٌه ٌتركها ؟ لٌس سهل علٌه ٌتركها

 مثل االشٌاء التً عندنا كثٌره فاهلل أمره لال :

 :) لَاَل أَْلِمَها ٌَا ُموَسٰى (لم ٌمل ضعها وال لال اتركها لال

 لو لال اتركها ماهانت على موسى .. ألمٌها ٌارب ..

ٌاجماعة اختبار للوب هو ٌملن الدنٌا كلها ٌعنً هو 
 محتاج عصا ؟

هل انن ترمً عصا أو تمسح بلوتوث او تغٌرٌن عباٌتن 
او تغٌر ماتغٌر هل ٌحتاجها رب العالمٌن فً ملكه شًء 

 ؟

 ) لَاَل أَْلِمَها ٌَا ُموَسٰى ( ال ,

 دها ؟ماذا لال بع

 ؟ فاء أو وألماها أو ثم

 ٌعنً تفرق حرف ؟

تفرق لماذا فاء ؟ فورٌة مباشرة ٌعنً لال ٌارب المٌها 



 نلمً ارواحنا

لماذا ألماها موسى ؟؟ لبل للٌل لال اتوكؤ علٌها وأهش 
 بها على غنمً اآلن أنت تشرح ممدار عاللتن بها

 لماذا هان علٌن ترمٌها ؟

 لم ٌهن علٌا أن أرمٌها !

هللا عظٌم وغالً فً للب موسى علٌه السالم لكن 
ٌعنً كؤنه ال توجد عاللة بٌنً وبٌنها  ) فَؤَْلمَاَها ( مباشرة

 وألماها أو ثم على التراخً؟؟

على طول ألماها , موسى ببساطة ٌعرف أن العصا من 
 َمن ؟ من هللا

وهذه النعم من هللا وٌعلم أعظم من هذا أن لو رآنً هللا 
 ومطٌع كالمه ماذا سٌحدث؟ وأنا سامع ومإدي

 ٌرتفع لدري عند هللا

وإذا ارتفع لدرن عند هللا سٌرضى عنن هللا وإذا رضً 
ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ( سٌرضٌن ًَ اَّللَّ ِض  ) رَّ

 ٌعطٌن شًء اصالً ما بلغه عملن ,

ٌعنً أنت تدعً تدعً وهنان شًء مابلغه عملن 
 ومادعٌته سٌعطٌن إٌاه هللا ..

ألمى موسى عصاه , انظروا ٌاجماعة آٌة وهللا تفسر 
 والعنا الٌوم

 لماذا أكثرنا ٌفشل ؟

 لماذا أكثرنا ٌلتزم للٌال ثم ٌرجع ؟

 ما فهمنا اآلٌات ٌاجماعة !!

أول ما ألماها ماذا أصبحت ٌاجماعة ؟ أصبحت ذهب؟؟ 
 ً  ال,, هذا الذي ننتظره دابما



 واحد

 ٌغٌر ٌفصل من بنن ربوي ثم ٌنتظر

 , إذا ماعطاه ٌنتكس!!

صح ٌاجماعة ؟؟.. رافع ثوبه ومربً اللحٌة ومسح 
 االغانً وكسرالدش وٌبدأ ٌنتظر,, أعطاه أوال ؟

والعالم تتكلم علٌه صح ؟؟, هللا ٌعلمن أنهم سٌتكلمون 
 علٌن وٌعلمن أنه سٌختبرن اختبار بعدها الوى منه

 المفروض تصٌر ذهب صح ؟

 ٌعلمن هللا كٌف تتعامل

 طوة واحده ال تإثر , كثٌر خطوهاو أن خ

ًَ َحٌَّةٌ تَْسعَٰى ( لال سبحانه  ) فَؤَْلمَاَها فَإِذَا ِه

) تَْهتَزُّ  لال ابن عباس تذهب وتروح وتغدو ثم لال هللا
 َكؤَنََّها َجانٌّ (

 هذا جزاإه ؟

ونحنا نرفع ثٌابنا ٌؤتٌنا أحد ٌتكلم ,, نمول: اآلن أنا تابب 
 احمدوا ربكم

 عرف التعامل مع هللا عز وجل .مساكٌن ال ن

 ٌؤتً أحدهم اآلن هو التزم وتغٌر ورفع ثوبه

 كل العابلة ٌؤتون أنت معمد ؟؟

 لل لهم تعالوا أنا رفعت ثوبً أللد َمن ؟

 اللد َمن ؟

 ٌملد َمن ٌاجماعة؟؟ دمحم علٌه الصالة والسالم .

 لل لهم أعطونً واحد أحسن منه وأللده ,

 ماذا سٌمولون ؟

 حد أحسن منه صح ؟ال ٌوجد أ



 لل لهم لماذا أنتم ال تملدونه ؟

 )َولَّٰى ُمْدبًِرا َولَْم ٌُعَمِّْب ۚ ( ألجل هذا موسى علٌه السالم

 ماذا لال له هللا ؟

 ) أَْلبِْل (

 ٌعنً أنت إذا خطوت خطوة

ترن شًء هلل .. غٌرتً عبابتن .. غٌرت الذي بجوالن 
 .. غٌرت الدش الذي عندن ..

 الزم تكمل الخطوة الثانٌة

 )أَْلبِْل َواَل تََخْف ۖ( لال هللا لموسى

ثم جاء موسى ٌنتفض أمام الحٌة , ماذا لال هللا عز 
 وجل ؟

 خذها

سبحان هللا , ٌارب عندما كانت عصى وتنفعنً وتفٌدنً 
 وارٌدها

 للت لً المها

 عندما أصبحت حٌة وأرٌد التخلص منها تمول خذها

 فهمت الدرس ؟

اختبار لهذا الملب عندما كانت حٌة وتخوفن خذها وٌوم 
 كانت تنفعن ألمها هللا سٌختبر هذا الملب

 هل أنت تترن األشٌاء وتؤتٌها ألجلً أم ألجل نفسن ؟

 فهمنا ٌاجماعة الدرس ؟

 عندما كانت عصا تنفع ألمها!!

ف هللا ٌمول خذها!!  وعندما أصبحت حٌة تخِوّ

 ماهو الدرس ؟؟

أوامر تكرهها نفسن وٌنهان عن نواهً أنه لد ٌؤمرن 



 تحبها نفسن , هو عنده عطاٌا لٌست عند أحد

 وإذا أراد أن ٌسعدن لكن متى ٌعطٌن آٌاه ؟ إذا رضً

 ألجل ٌرضىؤو ال ٌرضى ٌختبرن آختبار .

طٌب موسى علٌه السالم خابف خذها طٌب عنان أمر 
 ) َواَل تََخْف ۖ ( أعظم لال

 مها طاعة لن لكنً خابفكٌف ٌارب ال أخاف وأنا سؤلد

ال ٌرٌدن هللا عز وجل أن تتمدم ألمر هلل فٌه رضا ثم 
 تحس بخوف من داخلن ألنه أعز

 وأعظم وأكرم وأكبر أن ٌخذلن وأنت ترٌد طاعته

فال تخاف تعال خذها فؤخذها موسى من عند رأس الحٌة 
 ماذا حدث؟

 )َسنُِعٌدَُها ِسٌَرتََها اأْلُولَٰى (

 ارجعت عصان التً معن لبل للٌل عصا!

 لكن لدرن أنت لٌس كمدرن من لبل

 لدرن أنت تغٌر عندي اآلن رضٌت عنن

 هللا بعدها سرد لنا ما معنى أنً رضٌت عنن

ما معنى أنه ترن شًء واحد ألجل هللا .. كٌف أنه 
أخذها وهو ٌكرهها ألجلً.. وتركها وهو ٌحبها ألجلً.. 

 تعال وانظر ماذا حصل

معت على موسى مشاكل وهموم وهللا لو نجمع اجت
همومنا وهموم األولٌن واآلخرٌن ما كان شًءعند هم 

 ذلن المولف الذي ولفه موسى علٌه السالم

وٌوجه لً ولن رسالة ونحن نمرأ لرآن كؤنن تسؤل تمرأ 
 موسى علٌه السالم أمامه ثالث مبة ألف ساحر

 ) َوَجاُءوا بِِسْحٍر َعِظٌٍم (



لال عن شًء عظٌم أعلم أنه عظٌم ,  والعظٌم إذا
 المشاكل هذه كلها ثم

ٌِْه ِمن  ) َسَحُروا أَْعٌَُن النَّاِس َواْستَْرَهبُوُهْم ( )ٌَُخٌَُّل إِلَ
 ِسْحِرِهْم أَنََّها تَْسعَٰى (

 مشاكلنا مثل هذه المشكله ذي ؟

 ال , ألل بكثٌر .

نَت ) اَل تََخْف إِنََّن أَ  ماذا عمل له هللا عز وجل , لال
 اأْلَْعلَٰى (

سٌؤمنن رب العالمٌن إذا عصٌت هوان ألجله 
 )َوأَْلِك َما فًِ ٌَِمٌنَِن ( سبحانه

سبحان هللا هذه بس كانت تهش غنم وأتكا علٌها اآلن 
 أصبح لها لدرات مختلفة ,

 ) َوأَْلِك َما فًِ ٌَِمٌنَِن ( ركز على لضٌة

 حتى ٌمٌنه طلعت بٌضاء , ألنه نِعَم الٌمٌن.

إي وهللا الٌمٌن طاعة رب العالمٌن وهً تكره وعصت 
 هواها وهً تحب الشًء

 )َوأَْلِك َما فًِ ٌَِمٌنَِن تَْلمَْف َما َصنَعُوا ( لال

تخٌل مشاعر موسى علٌه السالم , ٌاجماعة نحن 
 نحضر إجتماعات تعال متؤخر ٌرٌدن المدٌر

 تدخل عند المدٌر وأنت خابف!!

 وٌمولون بعزة فرعون ما ظنن بسحرة ٌؤتون بسحرهم

انظر هللا ٌملب الدنٌا كلها بؤصعب شًء وٌغٌره , ما 
 أعظمه

 )لُْرآنًا َعَجبًا (

ًَ السََّحَرةُ  آخر ناس تتولع ٌإمنون هم السحرة )فَؤُْلِم



دًا (  ُسجَّ

 تخٌلوا مشاعر موسى علٌه السالم ؟

 وهللا ٌاجماعة ٌفرج عنن همومن كلها .

 بالً خطوتٌن وننتهً ,

 ثم ازداد فرعون غضب

 ؟

 ثم جاء أمام البحر

 لم ٌعد سماع فمط ,,أصبح ٌرى وٌشاهد ,

ا تََراَءى اْلَجْمعَاِن لَاَل أَْصَحاُب  اآلن أرى الخوف )فَلَمَّ
 ُموَسٰى إِنَّا لَُمْدَرُكوَن (

نفس األشكال نفس األعضاء نفس االٌادي نفس العدد فً 
 األعضاء والخالٌا لكن الملب تعبان

 ا لَُمْدَرُكوَن() إِنَّ 

 أٌن ربنا ٌا موسى ؟

 لو تركتنا نغسل مالبسهم ونتبعهم ونرعى أوالدهم

 أي شًء ٌخوفه

 ٌتبع شهوته تجده ذلٌل فً نفسه

 )لَاَل َكالَّ (

 ما الذي فً للبه غٌر ؟

 هذا ٌاجماعة الذي نرٌده تمدر تغٌر معجزة

 ماذا كال ؟

 أٌن اسلحتن؟؟

)  ) لَاَل َكالَّ

 عصايما لال أن معً 

مع انها اآلن تلمفت , لكن ما تعلك للبه بشًء تعلك للبه 



 بالذي تركها وذبها ألجله سبحانه

ًَ َربًِّ َسٌَْهِدٌِن (  )لَاَل َكالَّ ۖ إِنَّ َمِع

سٌدبرنً سبحانه , ما اصعب شًء ٌاجماعة , وهللا 
 )لُْرآنًا َعَجبًا ( ٌاجماعة ٌوم أن لال الجن

 وهللا أنه عجبا

دعنا نمابلهم ونتذابح والذي ٌنجو ٌنجو هذا اسهل ٌا 
 جماعة؟؟

 اصعب شًء البحر!

دهم ٌختار هنا  مثل ماختار اصعب شًء السحرة وسجَّ
 ) اْضِرب بِّعََصاَن اْلبَْحَر ۖ( أصعب شًء البحر

لماذا بعصان ولٌس بٌدن؟؟ سٌعلمنا هللا أن العصا هذه 
 ل هذا الجزاءكان ٌحبها وتركها ألجلً وهللا ألعطٌه ألج

ٌعلمكم ٌا من تمرإون المرآن ما معنى تترن شًء تحبه 
 ) اْضِرب بِّعََصاَن اْلبَْحَر ( ألجلً

وهللا لٌس العصا وال البحر حامل اطنان من البواخر 
 واالخشاب صح ؟

 لكن العمل والمولف الذي عمله نجح فٌه!

 ٌاجماعة

 كم مولف نجحنا فٌه ؟

 كم مولف اشتهٌته وتركته ألجل هللا وانت لادر ؟

هنا ٌاجماعة وهللا تفرج عنا هموم وغموم فً المستمبل 
 ماٌفرجها أحد

 ) اْضِرب بِّعََصاَن اْلبَْحَر(

 ماذا بعدها ؟

 لنرجع للٌال



 ًَ )لَاَل أَْصَحاُب ُموَسٰى إِنَّا لَُمْدَرُكوَن * لَاَل َكالَّ ۖ إِنَّ َمِع
 ِن (َربًِّ َسٌَْهِدٌ

 ماذا بعدها ؟

 ما أول حرف ؟

 فاء

 ألنه هو سرٌع فؤلماها , الفاء له لصة مع موسى

ٌْنَا (  ) فَؤَْوَح

 دام أنن فؤ لمٌت ..

 نحن ندعو وندعو وال ٌستجاب

 )َوإِذَا َسؤَلََن ِعبَاِدي َعنًِّ فَإِنًِّ لَِرٌٌب ۖ أُِجٌُب (

 ٌمول كل الحمابك

 َعاِن ()أُِجٌُب دَْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا دَ 

 دعٌنا

 ماذا بعدها ؟

 )فَْلٌَْستَِجٌبُوا ِلً (

 نمول له صل وال ٌصلً !

 ال تكذب وٌكذب !

 فهو بطًء فً طاعة هللا إن اطاع

 سارع ألجل أن تؤتٌن األمور,

ألجل هذا ٌاجماعة مشاكلنا كثٌرة الذي ٌؤخذ ساعة ٌؤخذ 
 شهر معنا

ألن عندنا مشاكل , التوبة التً تؤخذ دلٌمه ألجل أن 
 أتوب واتخلص منها وامسح واضغط زرٌن

 أصبحت تؤخذ معه ولت طوٌل

 فصار تفرٌج همومنا طوٌل .



ٌْنَا ( مباشرة  ) فَؤَْوَح

 فاء الفورٌة .

ٌْنَا إِلَٰى ُموَسٰى أَِن اْضِرب بِّعََصاَن (  )فَؤَْوَح

 التً تركتها ألجلً

 واخذتها وأنت تكرهها ألجلً

 ) اْضِرب بِّعََصاَن اْلبَْحَر(

 ٌارب بحر اضرب به عصا ! ما ذا ستعمل عصا ؟

 ) ۖ فَانفَلََك (

 فاء ثانٌة

 ) ۖ فَانفَلََك فََكاَن ُكلُّ فِْرٍق (

ازاح هللا لن األمور , المكان الذي لٌس له حل ٌجعل له 
 حل

ٌب األعجب منه لٌس انفالق البحر وإن كان عج
 )فَاْضِرْب لَُهْم َطِرٌمًا فًِ اْلبَْحِر ٌَبًَسا ( األعجب منها

 ما أعظم هللا

 ٌعنً ٌمول وأنت تمرأ أنا إذا فرجت فرجت

آخر مولف صار ٌوم أجدبت األرض وجف الضرع 
 ومات الزرع وموسى مع آالف

 وال معهم لطرة ماء ,

 تحت سٌاط الشمس واألطفال ٌبكون والنساء تبكً

)َوإِِذ  فاه تترمض والحناجر نشفتوالجوعى والش
 اْستَْسمَٰى ُموَسٰى ِلمَْوِمِه (

 لالوا ٌاموسى ادع لنا ربن

 ) َوإِِذ اْستَْسمَٰى ُموَسٰى ِلمَْوِمِه(

 ماذا بعدها ؟



 فَمُْلنَا (

 على طول , المشاكل محلوله ألجل مولف واحد!

 كٌف لو كان عندنا موالف

 ) فَمُْلنَا اْضِرب بِّعََصاَن (

 بالعصا ؟ أٌضا

 االستغاثه ونزول المطر بالدعاء والصالة ,

ال,, هللا ٌرٌد ٌذكرنا ونحن نمرأ ترى العصا غٌرت فً 
 حٌاة موسى علٌه السالم

 تركها ألجلً

 )اْضِرب (

 ماذا ؟

اآلن ٌاجماعة لمحة سرٌعة للوضع الذي كان جنب 
 موسى , كان هنان تراب,, أرض

وكان هنان رمال , و جبال , و أحجار , ما ألسى شًء 
 فٌهم ؟

 ما هو آخر واحد تتولع ٌخرج منه الماء ؟

 ال حظت ؟!

 )لُْرآنًا َعَجبًا ( الحظت لماذا الجن لالوا

 على األلل التراب ٌمكن ٌطِلّع لن ماء !

لكن ٌارب اختار اصعب شًء وتملب لنا الدنٌا كلها , 
 والجوع إلى شبعكما للب الخوف إلى أمن , 

ونمص األموال إلى زٌادة فً األموال , ونمص فً 
األنفس أصبحت ال تجد مكان فاضً فً مكة , ٌملب لن 

)َولَـِكنَّ أَْكثََر النَّاِس  الدنٌا ٌاجماعة مشاكلنا فاهمٌنها غلط
 الَ ٌَْعلَُموَن (



 تعبان مع ابلٌس وال أعطاه شًء !

 ٌن وراء بعضتعال نعِدّلها مع هللا عز وجل , خطوت

أول شًء ترمً هذه العصا وٌنمطع للبن ,,ثم تكون 
 حٌة تسعى , ماذا انفجر ؟

 )فَانفََجَرْت (

 فاء , لماذا فاء؟

 النه فؤلماها

 فانفجرت منها كم ؟

ٌْنًا(  ) اثْنَتَا َعْشَرةَ َع

 ما أعظم هللا !

 اختر اصعب شًء عندن واغٌره لن

 ؟ٌاجماعة بس نحتاج هذه الملوب , طٌب كٌف 

اَلةِ ( ْبِر َوالصَّ  )َواْستَِعٌنُوا بِالصَّ

 لل ٌارب أنا ال أخشع , ٌاجماعة كم شكٌنا للناس ؟

 كٌف للوبنا تخشع ؟

 وكٌف ٌصبح الملب دابماً مع هللا ؟

 وكٌف وكٌف ؟

اَلة( هذه ْبِر َوالصَّ  )َواْستَِعٌنُوا بِالصَّ

 لل هذا الكالم هلل عز وجل

 ًَّ وأنت ساجد لل ٌارب أنت الذي تمدر , ٌارب حبب إل
 اإلٌمان

 وزٌنه فً للبً كلها هنا )الملب(

 النبً علٌه الصالة والسام كل دعواته هنا ) الملب (

دعاء عرٌض اللهم أنً عبدن " انطر االفتمار الطوٌل 
 العرٌض "



أنً عبدن ابن عبدن ابن أمتن ماضً فً حكمن " كل 
مة عندن وابً عبد لن وأنا عبد شًء من عندن أمً أ

 عندن وكلنا عبٌد عندن "

ماضً فً حكمن عدال فً لضابن اسؤلن بكل اسم 
سمٌته به نفسن أو انزلته فً كتابن أو علمته أحد من 

 خلمن

أو استؤثرت فٌه فً علم الغٌب عندن " كل هذا الدعاء 
 الطوٌل العرٌض , ماذا ترٌد من هللا ؟ وهو ساجد لال "

 أن تجعل المرآن العظٌم ربٌع للبً .

 وهللا ٌاجماعة الصرناها بؤعرض

ًَ َما لَدََّمْت ٌَدَاهُ ۚ (  ) فَؤَْعَرَض َعْنَها َونَِس

تعال نمبل ونرى الفتوح فً هذا المرآن وهللا تمسن 
 المرآن ولن تتركه.

اللهم ٌارب اجعل المرآن العظٌم ربٌع للوبنا وجالء 
ومنا ولابدنا إلى جناتن احزاننا وذهاب همومنا وغم

 جنات النعٌم

اللهم اغفر لنا ذنوب حرمتنا لذٌذ خطابن , اللهم اغفر لنا 
ذنوب حالت بٌننا وبٌن فهم كتابن , اللهم اغفر لنا ذنوبنا 

 أنت تعلمها حالت بٌننا وبٌن فهم كتابن

اللهم اغفر لنا ذنوب حالت بٌننا وبٌن كثٌر من عطابن 
ٌاتنا وذرٌاتنا وازواجنا والر اللهم الر اعٌننا بصالح ن

 أعٌننا بنصرة اإلسالم والمسلمٌن

اللهم ٌارب فرج هم المهمومٌن من المسلمٌن والض 
الدٌن عن المدٌونٌن ونفس كرب المكروبٌن اللهم ربنا ال 
تزغ للوبنا بعد إذا هدٌتنا وهب لنا من لدنن رحمة أنن 



 أنت الوهاب

م ٌارب فافتح اللهم ٌارب من كان من له ولد عاصً الله
على للبه كما فتحت على للب عمر بن الخطاب ٌارب 
العالٌمن اللهم ال ٌُسؤل بهذا إال أنت وال ٌُرجى بهذا إال 

 أنت فؤنت خٌر مسإول سبحانن

عطابن أكبر العطاٌا اللهم وجهن أكرم الوجوه ٌامن ال 
ترد سابلن اللهم كما شرفتنً برإٌة أحبتً هإالء فوق 

نً اسؤلن باحب اسم إلٌن وأحب صفة هذا الفرش اللهم أ
 إلٌن

أنت تشرفنً برإٌتهم آخرى تحت العرش أنت ولً ذلن 
والمادر علٌه , اللهم إن الصدور ال ٌعلم أحوالها إال أنت 

اللهم ٌارب ٌامملب الملوب ثبت للوبنا على دٌنن 
وصرف للوبنا إلى طاعتن اللهم اجعلنا من سعداء الدنٌا 

 واآلخرة

فً صدور أحبتً هإالء وال أخواتً هنان  اللهم ال تُبمً
حاجة ,,أمنٌة هً لن رضا ولنا فٌها صالح إال ُكتب لنا 
لضابها لبل أن نموم من مجلسنا هذا إنن على ذلن لدٌر 
وباإلجابة جدٌر وإن ذلن كله علٌن ٌسٌر اللهم انصر 
أخواننا المجاهدٌن فً سبٌلن فً كل مكان اللهم وِلّ 

 ر اشرارناعلٌنا خٌارنا واكفنا ش

اللهم ابرم لهذه األمة امر رشد ٌعز فٌه أهل الطاعة 
وٌعافى فٌها أهل المعصٌة وٌذل فٌها أهل األفساد 

 والمفسدٌن ٌارب العالمٌن

 اللهم من لام على هذا اللماء

ونسمه اللهم بلغه أعظم من مناه أنت ولً ذلن والمادر 



 علٌه وصل هللا وسلم على نبٌنا دمحم وجزاكم هللا خٌر

 
 لالستماع للمحاضرة على الرابط التالي

http://abdelmohsen.com/play-132.html 

 

 


