
 رسائل

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا والصالة والسالم على سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعٌن ..

 أما بعد :

 ٌمول هللا هلالج لج:

َر بِآٌَاِت َربِِّه( ْن ذُّكِ  )َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 ولال:

اَلِة اْلُوْسَطى لََواِت َوالصَّ ِ لَاِنتٌِنَ َولُ  )َحافُِظوا َعلَى الصَّ  (وُموا َلِِلَّ
 ولال:

وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم( ْلُمْإِمنٌَِن ٌَغُضُّ  )لُل ّلِ

 ولال:

 ) َوََل ٌَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا (

 ولال:

ًعا َوُخْفٌَةً (  )اْدُعواْ َربَُّكْم تََضرُّ

 هذا الكالم لد ذُّكرنا به جمٌعنا،

 إذن الجزء األول من اآلٌة ُطبّك علٌنا ألننا ذُّكرنا،

 حٌث لال هللا عز وجل:

َر بِآٌَاِت َربِِّه فَؤَْعَرَض َعْنَها( ْن ذُّكِ  )َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 فً آٌة أخرى لال: وهنان

 ) ُهَو نَبَؤٌ َعِظٌٌم أَْنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضوَن(

 )فَؤَْعَرَض َعْنَها( لال :

 أن ذُِكر بهذه اآلٌات ماذا كانت ردة فعله؟اإلنسان بعد 

 )فَؤَْعَرَض َعْنَها( لال :

 المضٌة لٌست لضٌة حفظ .. أعرض عنها وماذا؟ ما َحِفظ؟ َل،

 وأعرض عنها وما َسِمع؟ َل، المضٌة لٌست لضٌة سمع..

 أعرض عنها ولم ٌمرأ؟ َل، المضٌة لٌست لضٌة لراءة..

 إذًا ماهً المضٌة؟

() فَؤَْعَرَض َعنْ  ًَ  َها َونَِس

 ماذا نسً؟

 نسً ما حفظه من هذه اآلٌات؟ َل، نسً شًء مهم أكثرنا نساه وأسؤل هللا أن ٌتوب علٌنا جمٌعًا، لال:

ًَ َما لَدََّمْت ٌَدَاهُ (  ) فَؤَْعَرَض َعْنَها َونَِس

 فً التعامل مع المرآن! –الفعل  –ما شؤن ما لدمت ٌداي

 ٌمول هو سمع ولدّم غٌر الذي سمع

 ن هو َسَمع وذُّكر بؤٌآت ربه..اآل

وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم ( ْلُمْإِمنٌَِن ٌَغُضُّ  ) لُل لِّ

 هو ذُّكر لكن ماغض إذًا نسً مالدمت ٌداه،

َكاةَ َواْرَكعُوا( اَلةَ َوآتُوا الزَّ  )َوأَلٌُِموا الصَّ

 أٌن فً بٌوتكم؟ َل ،

اِكِعٌَن(  )َمَع الرَّ



 ( ) َوََل ٌَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا
 ٌسمع اآلٌات ولم ٌطبك ما فٌها،وبالنسبة له عادي ولٌست مشكلة!

 هل المرآن عندنا فمط للمراءة واَلستماع؟ َل وهللا ،

 لال هللا سبحانه:

ًَ َما لَدََّمْت(  )َونَِس

 اآلن هو ذُكر بهذه اآلٌات عن طرٌك السمع أو المراءة صح ؟

 إذًا لماذا لم ٌمل هللا ونسً ماسمع!

 ؛ ألن أعماله بواٍد والذي ذُكر فٌه بوادي، أجارنا هللا وإٌاكم ،

ًَ َما لَدََّمْت ٌَدَاهُ إِنَّا(  ) َونَِس

 -إنا-هللا سبحانه ٌمول 
 إذا كان ابن آدم ٌسمع وَل ٌُطبك فهل هذا معناه أن ماعندنا غلط؟ جمٌعنا غرلنا إَل من رحم هللا،

 لمشكلة، كلنا نُخطئ لكن ماذا ٌحدث فً للبن إذا أخطؤت؟لكنن تغلط وتنسى وكؤنه لم ٌحدث شًء،هنا ا

 فؤنت ُهنا تكون خالفت كلمة من كالم رب العالمٌن،آٌه لال هللا عز وجل فٌها:

ًَ َما لَدََّمْت ٌَدَاهُ إِنَّا َجعَْلنَا() َر بِآٌَاِت َربِِّه فَؤَْعَرَض َعْنَها َونَِس ْن ذُّكِ  َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 أهم عضو فٌن، للبن..جعلنا أٌن؟ فً 

 كالتوابٌت أو التابوت ) إِنَّا َجعَْلَنا َعلَٰى لُلُوبِِهْم أَِكنَّةً(

 ) أَْن ٌَْفمَُهوهُ (

 لم ٌمل أكنةً أن ٌحفظوه، َل،فالكل ٌستطٌع الحفظ ..

 َل، العٌن مفتوحة الرأ ما ترٌد، أن ٌمرإوه؟

 واللسان شغال، حّركه،

 مع المرآن كله،واألذن اسمع بها ما ترٌد،حتى لو تس

 لكن وهللا لن تفمه شًء مادام على للبن أكنة،

 َلشًء! تجده فً رمضان ما ٌلبث حتى ٌصل للجزء العاشر، وحٌن تسؤله بماذا شعرت؟

 عشرة أجزاء ما شعرت بشًء،

 للوبنا . عشرة أجزاء ما استفاد منها شًء ألن الملب ُممفل والعٌاذ باهلل،أسؤل هللا أن ٌفتح للوبنا وأن ٌفتح اغالق

 حبٌبً الغالً لو وضعت عسل سدر، وعسل بلدي، وعسل جبلً،

 وخل، وماء مع ملح، وماء مع تراب،وضع ما ترٌد ..

 ثم أحضر واحد لٌس له لسان، مغلف لسانه، الخالٌا مغلفه فٌه،

 ثم لل له أن ٌتذوق من الملح والخل وملعمة العسل وما ٌلٌه مما احضرت، ثم اسؤله ما الفرق بٌنهم ؟ ماذا شعرت؟

 لن ٌشعر بشً، ٌذوق العسل والملح كلهم عنده واحد،

 ألجل ذلن أكثرنا إَل من رحم هللا كل شًء عنده سواء،

 فؤحبتً هل لدٌنا هذه المشكلة؟

س له لسان، فوهللا لن تذوق طعم هذا الكتاب العظٌم إن كان اإلٌمان فً للبن ضعٌف، وأسؤل هللا أن ٌموي إذا كان َل ٌذوق العسل من لٌ
 إٌماننا.

 أحبتً هذا العضو خطٌر،أخطر عضو فٌن،

 أمامن اآلن أستطٌع أن ألف وأأمر جسمً ٌركع وٌركع، وأأمره ٌرفع فٌرفع، وأأمره ٌسجد فٌسجد، وأأمره ٌرفع فٌرفع،

 ٌع أن أأمر للبً ٌخشع فٌخشع،لكن َل أستط

 َل تمدر علٌه، َل ٌمدر علٌه إَل هللا عزوجل،

 ألجل ذلن النبً علٌه الصالة والسالم فهم الدرس

 لال هللا عزوجل:

 )َولَْوَلَ أَن ثَبَّتْنَاَن( ،

، َل،  لم ٌمل لوَل أن ثبتَّ

 َل أحد ٌُثبّت هذا الملب إَل هللا،

ٌْئًا لَِلٌال. ( ٌِْهْم َش  )َولَْوَل أَْن ثَبَّتْنَاَن َلمَْد ِكْدَت تَْرَكُن إِلَ

ثم النبً علٌه الصالة والسالم استعان لثبات للبه بؤحد غٌر هللا عز وجل،أصبح أكثر دعاءه "ٌا مملب الملوب ثبت للبً على دٌنن" ؛ 
 ألنه َل ٌستطٌع أن ٌثبته بنفسه.

عدّون للنبً علٌه الصالة والسالم من سبعٌن إلى مئة مره "رب اغفر لً وتب علً إنن أنت التواب والصحابة فً مجلس واحد ٌَ 
 الرحٌم"

 تخٌل مئة مرة فً المجلس،ومع ذلن لم ٌكن أكثر دعاءه اَلستغفار،

 بل كان أكثر دعاءه "ٌا مملب الملوب ثبت للبً على دٌنن"



 إلى كم كان ٌمولها هو؟ و كم كنا نمولها نحن؟

 أستمرٌنا على حالنا هذا ٌا جماعة فسنرى الفمر فً ثباتنا وفً دٌننا، إذا

 بٌنما كلما أفتمرنا هلل كلما أغنانا،وكلما أستغنٌنا عنه بسواه كلما فمرنا،

 فاهلل عزوجل ٌتكلم عن المرآن بكالم عجٌب، لال سبحانه هلالج لج:

وُح اأْلَِمٌُن(  )نََزَل بِِه الرُّ

 –المرآن  –هذا الكتاب 
وُح اأْلَِمٌُن()  َوإِنَّهُ لَتَْنِزٌُل َرِبّ اْلعَالَِمٌَن نََزَل ِبِه الرُّ

 أٌن نزل به؟

 النبً علٌة الصالة والسالم بعٌنٌه، وأذنٌه، ولسانه، وشفتٌه، والف أو جالس أوعلى نالته ٌتلمى لرآن أٌن؟

 فً للبه، فهذا المرآن مكانه الملب،

 لال هللا هلالج لج :

وُح اأْلَِمٌُن َعلَى لَْلبَِن (  ) َوإِنَّهُ لَتَْنِزٌُل َرِبّ اْلعَالَِمٌَن نََزَل بِِه الرُّ

 َل ، طٌب واذن النبً علٌه الصالة والسالم؟ ولسان النبً علٌه الصالة والسالم؟

 ) َعلَى َلْلبَِن ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِرٌن (

 ، ) المص ۞ِكتَاٌب (
 لن أٌن سٌذهب،ما دام كتاب فسٌُبٌّن 

ٌَْن فاَل ٌَُكْن فًِ َصْدِرَن َحَرٌج ِمْنهُ ِلتُْنِذَر بِِه َوِذْكَرى ِلْلُمْإِمنٌَِن(  ،) ِكتَاٌب أُْنِزَل إِلَ
 وإن لم ٌكن ذكرى؟وإن لمٌذهب لملبً؟

 َلبد إذًا أنؤ راجع كلمة المإمنٌن، هل أنا فعاًل من المإمنٌن؟

 ألن هللا سبحانه وتعالى ٌمول:

 أداة حصر،ا()إِنَّمَ 

 من هم المإمنون؟ )إِنََّما اْلُمْإِمنُوَن(

ُ َوِجلَْت لُلُوبُُهْم (أول صفة:  ) َالَِّذٌَن إِذَا ذُِكَر اَلِلَّ

 لماذا كل شًء ُهنا بالملب؟ !!

 اآلن تخٌل أنولدن مرٌض بالكلى، وٌُغّسل ٌوم وراء ٌوم، وتحمله من مستشفى لمستشفى آخر، وٌُمفلون ملفه وٌَمنّون علٌن،

 وتذهب لمستشفى ثانً وثالث ورابع وخامس ،تعبت مع هذا الولد تعب شدٌد،

 أن تنام تطمئن علٌه إن كان ٌشعر بتعب،ولبل  ترجع إلى بٌتن بعد الدوام تجده هاٍو على األرض، ومره تجده فً سٌارته ُمنهار،

 ثم جئتُن أنا من بٌن الناس وللت لن ٌا فالن ابنن تعبان؟

 للت:نعم! .فملت لن: ابشر وهللا، أنا سؤتبرع َلبنن بكلٌة،

على  ودخلت المستشفى أنا وابنن، وأخذوا التحالٌل منً،واصبح الوضع ممتاز، وتحدد ٌوم العملٌة، اخذوا ولدن على السرٌر وأنا
 السرٌر الممابل،

 وتمت العملٌة ونجحت بفضل هللا، ثم مع مرور األٌام ابنن لم ٌعد ٌحتاج ٌغسل كلٌته، بفضل هللا ثم الكلى السلٌمة التً أعطٌته إٌاها،

 حسن.ومرت األٌام ومرت السنٌن ثم وأنت جالس بمجلس تتحدث فً أي لضٌة،وإذ بؤحد الجالسٌن جاء ولال: السالم علٌكم ٌا عبد الم

 وكان ٌسلم على أحد الجالسٌن، وبالصدفة اسمه كاسم المتبرع َلبنن،

 ماذا سٌحدث بن ؟ ٌفز للبن،

سٌكون اسم عبدالمحسن اسم عظٌم عندن، وتجدن نسٌت الموضوع الذي كنت تتحدث به وتدعً لعبد المحسن المتبرع الذي أعطى 
 ابنن كلٌة

 فكم أعطانا هللا، أعطان اثنتٌن وابناإن اثنتٌن وجمٌع أهلن أعطاهم اثنتٌن، عٌنان نعمة من عند هللا،

 هنان أناس إن رأى ابنه ٌضحن تذكر أن الذي أضحكه فً السماء هلالج لج هو هللا ،

 ٌتحرن وغٌره معاق تذكر هللا،هإَلء إذا ذُكر هللا وجلت للوبهم، وإذا رآه

ٌِْهْم آٌَاتُهُ () إِنََّما اْلُمإْ  ُ َوِجلَْت لُلُوبُُهْم َوإِذَا تُِلٌَْت َعَل  ،ِمنُوَن الَِّذٌَن إِذَا ذُِكَر اَلِلَّ
 تمر هكذا بمرور الكرام؟ َل،

ٌِْهْم آٌَاتُهُ َزادَتُْهْم إٌَِمانًا َوَعلَٰى َرّبِِهْم ٌَتََوكَّلُوَن (  ،) َوإِذَا تُِلٌَْت َعلَ
 لكن لماذا نزل المرآن؟

ٌَدَّبَُّروا ( ) ِكتَابٌ  ٌَْن ُمبَاَرٌن ّلِ  ،أَنَزْلَناهُ إِلَ
 لٌدبروا ماذا؟

 ُسوَره أو صفحاته ؟ َل، بل آٌاته

 مع كل آٌه تمرأها اجعل لها مع للبن حكاٌة،

 لٌس فمط مع لسانن الذي ٌمرأ، وَل مع أذنن التً تسمع، وَل مع عٌنن اللً تملب النظر بالصفحات، َل،

 ،ِه ()لٌَِّدَّبَُّروا آٌَاتِ 



إذا تدبرت تتغٌر نظرتن للحٌاة، ٌصبح ما ٌراه الناس شًء كبٌر َل ٌإثر فٌن أصاًل، تجدهم ٌخافون من لضاٌا وأمور وانت َل تهتم وَل 
 تخاف،

 لماذا؟

 ،) لٌَِّدَّبَُّروا آٌَاتِِه َوِلٌَتَذَكََّر أُولُو اأْلَْلبَاب(
 لن، وسٌفصلن من العمل"لل لرجل ٌتدبر المرآن " ٌا فالن إن مدٌرن ٌنوي لطع رز

 إذا كان متدبر للمرآن لن ٌخاف،أما إن لم ٌتدبر المرآن فإنه سٌجزع وٌترجى مدٌره وسٌبكً عند الناس،

 بعكس من تدبر المرآن لم ٌحرن به ساكن، لماذا؟

 خص المولنٌن، ) َوفًِ اأْلَْرِض آٌَاٌت لِّْلُموِلنٌَِن(ألن هللا عزوجل ٌمول:

َماِء ( ) َوفًِ أَنفُِسُكْم ۚ  أَفاََل تُْبِصُروَن ۞ َوفًِ السَّ

 وفً السماء ماذا؟

َماِء َواأْلَْرِض إِنَّهُ لََحكٌّ ( َماِء ِرْزلُُكْم َوَما تُوَعدُوَن ۞فََوَرّبِ السَّ  ) َوفًِ السَّ

 مثل ماذا؟

ثَْل َما أَنَُّكْم(  )ّمِ

 مثل ما أنكم تنامون؟

 َل ، أنا مستٌمظ ،لمد أعطان شً دائًما معن،

ثَْل َما أَنَُّكْم تَنِطمُوَن (  ،) ٌّّمِ
 هل سبك ورأٌت لط ٌنطك؟ َل،

 إذن وهللا أن رزلن بالسماء،

 هللا هلالج لج هو الوحٌد المادر على أن ٌُدخل المرآن فً للبن بإذنه،

 اللهم أدخل واجعل المرآن العظٌم ربٌع للوبنا ونور صدورنا وجالء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،

 اهلل أن من ٌفتح هللا على للبه،سٌعلم أنه َل ٌوجد لرار فً األرض ٌُولّع إَل بعد ما ٌؤمر به هللا عزوجل أن ٌُولّع،ألسم ب

 وألسم باهلل لن تُفصل من عملن إَل إذا أِذن ربً من فوق سبع سماوات أنن تُفصل فستفصل .

 مع أننا نسمع أناس ٌمولون " فالن َل ٌرحم وَل ٌدع رحمة ربً تنزل"

 نسمع هذا الكالم أم َل؟ بلى نسمعه ولد ٌكون أحد منا ٌموله..

 ،خطٌــر مع أن هذا كالم

 "َل ٌرحم"َل مشكلة ولكن "َل ٌدع رحمة ربً تنزل"

وهو ذرة ضائع فً مدٌنتهم وفً الحً الذي ٌسكن به، الذي حتى لو أخذت له صورة من على طائرة لن ترى على األرض أحد كٌف!!

. 
 َلٌدع رحمة ربً تنزل!!فمن هو هذا الذي 

 كبًٌرا تعالى ربً علًوا

 لذلن ٌا جماعة هذه الكلمات كلها لٌلت ألنه لم ٌتدبر المرآن،وهللا سبحانه وتعالى ٌمول:

ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة(  )َما ٌَْفتَحِ اَلِلَّ

 إن أراد هللا أن ٌرحمن من فوق سبع سماوات فَم الذي سٌحدث؟

 (فاََل ُمْمِسَن لََها)
 وهللا َل أحد ٌمسكها

 سبحانه.. )َوَما ٌُْمِسْن فاََل ُمْرِسَل لَهُ ِمْن بَْعِدِه(

 علً بن أبً طالب رضً هللا عنه كان مسافر وأراد ٌصلً فولف عند لرٌة،

 وأخذ ٌبحث عن مكان ٌعمُل فٌه نالته،فما وجد،

 فمال لرجل وجده عند الباب: تمسن نالتً حتى اصلً؟

 .لال: نعم. وأمسن نالته
 دخل علً بن أبً طالب رضً هللا عنه وصلى ثم وهو فً طرٌمة للخروج أخرج من جٌبه درهمٌن لٌعطٌها للرجل الذي أمسن نالته،

 فلما خرج لم ٌجد الرجل، وَل اللجام، فمط النالة دون لجام، والرجل اختفى..

عندها ذهب لٌشتري لجام جدٌد لنالته بعد أن سؤل عن مكان بٌعها، وعندما ولف أمام أحد الدكاكٌن وجد لجام نالته فسؤل البائع من أٌن 
 أتى به!!

 فمال البائع: باعنً إٌاها رجل لبل أن تؤتً

 سؤله بكم؟

 فؤجاب: بدرهمٌن.

 حراًما فٌؤكل حراًما فٌسؤله هللا ٌوم المٌامة"فمال علً "أردت أن أعطٌها إٌّاه حالًَل فؤبى إَل إن ٌؤخذها 

 .إلٌن َل محالة سٌؤتً ُكتب لن إذن ما

 اآلن فً هذه الحٌاة كمستعٌش؟ ستٌن سنة؟



 وعلى مدى هذه الستٌن سنة كم تحتاج ؟

 إن كنت تؤكل منذ كنت فً رحم أمن

 غفر هللا ألمهاتنا جمٌعًا وآبائنا ورحمهما كما ربونا صغاًرا..

غٌر ما تحتاج إلٌه من أكل وشرب،ومالبس،وسكن، ونوم كل هذه بتكلفه،فإن كانت تكلفة حٌاتن تسعٌن ألف إلى أن تموت فؤلسم باهلل 
 لن تموت حتى تُصرف علٌن التسعٌن ألف، وإن كتب لن ملٌون لن تؤخذ تسع مئة أو ملٌون وزٌادة، بل ستؤخذ منها ما كتب لن فمط،

لمعاصرٌن توفً لبل فترة بسٌطة علٌه رحمة هللا، لال: "أنت لن حرٌة بٌن لوسٌن،الموس األول أنن جئت لذلن ٌمول أحد المفسرٌن ا
 للدنٌا غصب عنن.فهل ُولد أحد باختٌاره؟ جمٌعنا ُولدنا دون أن نختار ذلن..

 والموس اآلخر هو أنن ستخرج من هذه الدنٌا أًٌضا غصًبا عنن،

 بٌة تعمل فٌها ما تشاء،وما بٌن هذٌن الموسٌن أنت لن حرٌة نس

 لكن علّمن هللا فً المرآن أن سكنن سٌكون بعد الموس األخٌر، وعٌشن بعد الموس األخٌر،

 و متاعن من حزنن بعد هذا كله ٌعتمد على الحرٌة التً بٌن الموسٌن وماذا عملت فٌها؟"

 فاعمل ما تشاء فؤنت لن الحرٌة

 ٌُعٌننا على أنفسنا. فعندنا حرٌة بٌن لوسٌن نستغلها وأسال هللا أن

 (َوُهَى اْلقَاِهُر فَْىَق ِعبَاِدهِ )

 سنة من الٌوم ألمى الشٌخ علً الطنطاوي علٌه رحمة هللا وعلماء المسلمٌن وموتانا وموتى المسلمٌن.. 1ٔ لبل

 ألمى محاضرة فً الرٌاض ولام أحد الشباب ولال: ٌا شٌخ ممكن اسؤل سإال؟ لال: اسؤل.

لال: ٌا شٌخ وهللا أنا أصلً وأصوم، وأزكً وأحج ولً أعمال خٌر، لكن ٌا شٌخ عندما أفكر أو أسمع آٌات الجنة وأنه ٌجلس الرجل 
 على اَلرائن ثم ٌنظر فً الثمار فٌشتهً واحدة منها فال ٌُكلف نفسه عناء النهوض لجلبها ألنها ستؤتً إلٌه بنفسها و

 م تدخل رأسً!لَوَجنَى اْلَجنَّتَْيِه دَاٍن()

 ٌمول كٌف؟

 هذا اسمه اإلٌمان، هو اآلن ٌفعل اإلسالم وهو بمتناول الجمٌع، ولكن ٌمصد اَلٌمان بالغٌب، شًء َل نراه..

 لال الشٌخ: ٌا ابنً تخٌّل لو كانت أمرأة حامل بطفلٌن تإمٌن، كٌف سٌعٌشون؟ فً أنوار أم فً ظالم؟

َهاتُِكْم َخْلقًابُطُ  فِي يَْخلُقُُكمْ ) لال هللا جل فً عاله:  ،(ُظلَُماٍت ثَََلثٍ  فِي بَْعِذ َخْلقٍ  ِمهْ  ىِن أُمَّ

 أنت إذا أطفئت نور بٌتن ٌعم الظالم وتنعدم الرإٌا، وفً بطن األم كذلن ولكن ظالم وراء ظالم وراء ظالم .. لن ترى أحدًا بتاتًا،

 فسؤله الشٌخ: كٌف سٌعٌشون؟ فً مكان نظٌف ومإثث؟

 لال: َل ٌا شٌخ لٌس مإثث!

 لال الشٌخ:وهل ٌؤكلون من أكل المطاعم ؟

 لال: َل،فهو َل ٌملن سوى الحبل السري.

فمال الشٌخ: ٌا ولدي، لو جاء أحد ما لهذٌن الطفلٌن فً رحم أمهم، ولال لهم:أنتم تعٌشون فً هذا المكان الضٌك الذي لو خرجتم منه 
 رات وطائرات تطٌر فً السماء..سترون الشوارع و األنوار ومطاعم وسٌا

 كٌف ستكون ردة فعلهم ناحٌة من ٌمول لهم ذلن؟ بالطبع سٌكذبونه ألن كالمه لم ٌدخل رإوسهم، صح؟

 (اْلِعْلم ِمهَ  رَِلَك َمْبلَغهمْ )ألن هللا لال:

 ٌرون ما نراه من ظالم وضٌك، سعة وسعادة وبالنسبة لهم سٌكون الرحم أفضل مكان للعٌش!

ٌا ولدي، لو احد هذٌن الطفلٌن خرج لبل الثانً بساعة، و فور خروجه أغمض عٌنٌه بسبب األضواء، وحوله والده ٌحمله لال الشٌخ: 
 وهو فرحان والممرضات ُهنا وُهنان..

 الطفل اآلخر سٌبكً على أخٌه الذي بالنسبة له لد اختفى ومات، بٌنما الطفل الذي خرج لبله سٌمول ٌالٌت لومً ٌعلمون،

 عن الحٌاة واألضواء والشوارع والمطاعم وووٌعلمون 

فالحٌاة ماهً إَل رحم كلنا مررنا به، ثم خرجنا منه إلى حٌاة أخرى واسعة وبها أضواء ونهار وشمس وطٌارات وسٌارات، ومنها 
 سنرجع إلى رحم مظلم إَل إذا أناره هللا، وأسؤل هللا أن ٌنّور علٌنا لبورنا،

 حمٌمٌةثم بعدها نُبعث إلى الحٌاة ال

 فً الدنٌا أعلى شًء نراه فٌها السماء،

 لكن إن دخل اإلٌمان فً للبن لن تكون السماء أعلى شًء فً نظرن

 لذلن النابغة الجعدي الشاعر الذي حٌاته كلها غزل،

 لما أسلم، وشهد أن َل إله إَل هللا، وتُلٌَت علٌه اآلٌات، وسمع المرآن، وسمع أحادٌث النبً علٌه الصالة والسالم.

 جاء ودخل على النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ثم سّلم وجلس ولال : إنً تذكرت والذكرى تهٌج على الفتى.
  -أي زّودنا -لال النبً علٌه الصالة والسالم : هٌه 

 إنً تذكرت والذكرى تهٌج على الفتى ومن عادة المكلوم أن ٌتذكرى . لال :
  -أي زودنا -لال النبً علٌه الصالة والسالم : هٌه 

لال : إنً تذكرت والذكرى تهٌج على الفتى ومن عادة المكلوم أن ٌتذكرى، بلغنا السماء عًزا ومجدًا وسإددًا وإنّـا لنرجوا فوق ذلن 



 مظهًرا .
  ه السالم: أٌن المظهر ٌا أبا لٌلى؟لال النبً علٌ

 لال : الجنة التً وعدت و وعدنا هللا سبحانه وتعالى .

 
 ٌمولن إنّا بلغنا السماء عًزا و مجدًا ولكن لٌس هذا ما ٌهمنا وٌشغلنا، بل إنّا نرٌد ما فوق السماء،

  أسؤل هللا أن ٌبلغنا وإٌاكم أعلى مراتب الجنان إن ربً على ذلن لدٌر .
 

 ً الغالً هذا المرآن ٌعطٌن لضاٌا تُفصل فً حٌاتن ..حبٌب
 ) فََمن تَبَِع ُهدَاَي (لماذا لال هللا سبحانه وتعالى

 َلحظ حبٌبً الغالً لم ٌمل ومن لرأ هداي، وَل من سمع هداي، وَل من حفظ هداي، ألن السماع والحفظ فً متناول الجمٌع.

  ٌضل وَل ٌشمى؟ َل،ماذا ٌحصل له؟ َل)فََمن تَبَِع ُهدَاَي( بل لال

ٌِْهْم َوََل ُهْم ٌَْحَزنُوَن (   اللهم اجعلنا منهم..)فََمن تَبَِع ُهدَاَي فاََل َخْوٌف َعلَ
 َلخوف علٌهم من المستمبل.

 أتحدان أن تخّوف مإمن على رزله، أتحدان أن تخّوف مإمن لموته،
 تخّوف مسلم ممكن، ولكن أتحدان تخوف مإمن.

 من المستمبل، ِهْم () فاََل َخْوٌف َعلٌَْ 

  تمول له عن رزله
 ٌمول لن: رزلً عند ربً،أمرنً أفعل بؤسباب مشروعة وَل أخرج عنها أو أتعداها ورزلً عنده سبحانه.

 
 لكن ضعٌف اإلٌمان ممكن ٌشن فً رزله، فٌسرق كً ٌبحث عن رزله،

 أو ٌرتشً كً ٌبحث عن رزق، ألنه لم ٌضمن رزله،
 َل ٌحزن على الماضً،وَن () َوََل ُهْم ٌَْحَزنُ  لال:

 
 ) فََمِن اتَّبََع ُهدَاَي فاََل ٌَِضلُّ َوََل ٌَْشمَٰى ( فً آٌه أخرى فً سورة طه لال:

  الناس الٌوم ولد نكاد نرى هذا المشهد كل أسبوع تمرٌبًا،
 ٌا كلها فً ذلن البٌت صح؟لو ٌُصاب أحد أفراد األسرة بمرض، مثل مرض السرطان، تجد كل من فً البٌت حزٌن وتجتمع هموم الدن

ورأٌت كثٌر من المرضى دخلوا المستشفى وتعالجوا وخرجوا منه ولم ٌعلم أحد من أهلهم بذلن والسبب خوفهم من جزع أهلٌهم لو 
 ٌعلمون عن تلن األمراض.

 عدم إخباره. وتجد الكثٌر من األهالً ٌُخبئون عن المرٌض حمٌمة مرضه وٌتشاورون ٌخبرونه أم َل وٌنبهون الدكاترة عن
 
 

 ولكن لماذا نخاف من السرطان؟ ألنه فتان؟

 تجد فرق بٌن ردة فعل من تمول له "تحلٌلن ٌُبٌّن أن عندن صداع" مما لو للت له "ٌُبٌن أنن تعانً من سرطان" .

 تجده فً المولف األول ٌحمد هللا وٌذهب، بٌنما المولف األخٌر ٌجزع وٌخاف!
 ظن أن السرطان ألنه فتان سٌمرب منه الموت.وذلن بسبب أن اإلٌمان ضعٌف، فٌ

 
 إذا كان اإلنسان نُطفة فً رحم أمه، وٌنزل عنده َملَن َل نراه،
 فٌسؤل ذلن الَملَن هللا عز وجل فٌمول: ربً،أذكٌر أم أنثى؟

 الطفل اآلن لم ٌصل حتى إلى الشهر الرابع ..

 
ًٌ أم سعٌد؟  ٌسؤله: شم

 لمٌن..اللهم اجعلنا من السعداء ٌا رب العا
 
 

 لال: ما أجله؟

 اآلن هللا سبحانه أنشؤه فً ذلن الرحم، والَملَن ٌسؤل متى المرجع؟ متى تُمبض روحه؟

 فً ٌوم كذا .. ٖٙٗٔ -ٙ -ٙٔفٌُكتب األجل فً 

  توفً ولم ٌتمدم .. ٙ -ٙٔوبُلّغ بإصابته بالسرطان، وفً ٌوم  ٙ -ٓٔثم ٌولد هذا الطفل و ٌكبر وٌعٌش لسنٌن حتى جاء ٌوم 
 لو اآلن لم ٌصٌبه المرض، هل كان ذلن سٌُحدث فرق؟

 َل، ألن ٌوم مرِجعه لد لُدّر منذ كان فً رحم أمه،



 لذلن المإمن َل ٌخاف، مِرض بالسرطان ٌحمد هللا وٌرضى بذلن ،
 ألجل أن اسمه سرطان؛ بل تخاف من السرطان خوفًا من الموت، الناس تخاف من السرطان لٌس

 وهذا المرآن العظٌم ٌمول هللا عز وجل فٌه:

 ماذا ٌحدث؟) فَِإذَا َجاَء أََجلُُهْم (

 ٌوًما؟َل، )ََل ٌَْستَؤِْخُروَن(

 .)ََل ٌَْستَؤِْخُروَن َساَعةً ۖ َوََل ٌَْستَْمِدُموَن(
 فالمإمن َل ٌخاف، أل نخوف الناس من السرطان ألنه لن ٌُمدّم أو ٌإخر الموت.

 صالة العشاء فً الحرم، توفت امرأة وطفل، ولد كانا فً آخر شوط لهم، توفٌا أمام الناس البارحة لبل إلامة
 فً أعظم بمعة على األرض مكة،

  فـكل نفس َل تعلم فً أي أرض تموت.
 

 ؟ -لو  -كم واحد فٌنا ذبحته ولتلته كلمة 
 تجد رجل جاء لٌشتري سٌارة، ثم شاور نفسه و شاور الناس، ثم لم ٌشترٌها،

ألف،  ٓ٘ل أن ٌخرج من المعرض جاء رجل آخر واشتراها، وعندما اشتراها الرجل اآلخر، عرض علٌه أحدهم أن ٌشترٌها منها بولب
 أعلى من سعرها..
 ماذا كان سٌفعل حٌنها؟

  أنً اشترٌتها، وٌالٌت ووو... لو سـ ٌعّض على أصابعه ندًما وٌمول:
 لكن وهللا الخمسٌن ألف هذه لٌست لن،

 التً تدل على شً فً الماضً َل تغٌر شً فً الحاضر ، -لو  -هذه 
 لال عنها النبً علٌه الصالة والسالم: )َل ٌمولّن أحدكم لو كان كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشٌطان( .

 
ِ(ولد لال هللا جل فً عاله ِصٌبٍَة إَِلَّ بِِإْذِن اَلِلَّ  )َما أََصاَب ِمن مُّ

 بحانه، ماذا لال بعدها؟كل مصٌبة فً األرض هً بإذنه س

 )وَمن ٌُإِمن باهلل ٌْهِدي للبه (

 ما سبب نزول هذه اآلٌه؟

 بالل رضً هللا عنه ٌُعذّب، وعمار ٌعذب، ٌُسَحبون بالسالسل ولد اهلكهم الكفار،

كان حك لما ٌسلطنا علٌكم  فمالوا الكفار للمسلمٌن:لو كان ما أنتم علٌه حك لما مكننا هللا منكم، الذي تدعونه أنتم هللا، واحد احد، لو
 ونعذبكم أمام الناس،

 ) َما أَصاَب ِمْن ُمِصٌِبة فبإذن هللا وَمن ٌُإِمن باهلل( فنزل لول هللا

 لال أبً طلحه وأبن عباس رضً هللا عنهم اجمعٌن، لالوا: ومن ٌإمن باهلل أي أن ٌعلم أنها ما كانت لتنزل إَل بإذن هللا،

 هللا أن تنزل هذه المصٌبة لن تنزل سبحانه هلالج لج،ٌعنً السم باهلل لو لم ٌُِرد 

 ٌَْهِد لَْلبَهُ( )وَمن ٌُإِمن باهلللال:

 ٌمول ابن عباس: أي ٌهدٌه للٌمٌن، ٌصبح مولن بؤن ما أصابه لم ٌُكن لٌخطئه، وما أخطؤه لم ٌُكن لٌُصٌبه.

 ماذا تعنً "ما أصابن لم ٌكن لٌخطئن" ؟

 ٌمول: أي لو أن أحدكم أنفك فً سبٌل هللا مثل جبل أحد ذهب، لم ٌمبله هللا منه،

 َل ٌساوي فً المٌزان شً..

 لال: لم ٌمبله هللا منه حتى ٌعلم أن ما أصابه لم ٌُكن لٌُخطئه، وما أخطؤه لم ٌُكن لٌُصٌبه .

بهم سٌارة أخرى ضربت فً مكان الراكب ومات،  ٌعنً لو كان رجل فً سٌارة ٌجلس فً مكان الراكب، ثم عند اإلشارة اصطدمت
 سٌمولون أهله "للنا له اركب فً السٌارة الثانٌة ولم ٌسمع كالمنا" أو "ٌا لٌته جلس فً الممعد الخلفً" وعبارات ندم وتحسُّر،

 ما أصابه لم ٌُكن لٌُخطئه لكن ُهنا شًء اسمه

 ٌجلس فً الخلف لكانت الصدمة من الخلف،هللا لدّر أن تصطدم السٌارة من هذا المكان، حتى لو كان 

 المنافمٌن لما خرج الناس للجهاد، لالوا : "لو أطاعونا ما لُتِلوا"

 أي لو سمعوا كالمنا ولم ٌخرجوا للجهاد ما لُتلوا، ٌمصدون أنه من لم ٌخرج للجهاد لم ٌُمتل أو ٌموت، هل ألن عندهم أمن من الموت؟

 ا اعظمه،انظر كٌف رد علٌهم هللا هلالج لج م

 لم ٌمُل هللا "فادرءوا عن الذٌن عندكم الموت" َل،

 (فَاْدَرُءوا َعْن أَْنفُِسُكُم اْلَمْوتَ  لُلْ ) بل لال سبحانه:
 أنتم، إن كنتم صادلٌن فادرءوا الموت عنكم أنتم .

حسنًا، اآلن لو كان هذا الرجل لد جلس فً الممعد الخلفً وكانت الصدمة فً الراكب األمامً، وخرج هو من السٌارة دون أي أذى، 
 سٌمول:

 الحمد هلل أنً كنت فً الخلف، ولو أنً جلست فً األمام لكنت لد تؤذٌت أو مت.



 ما أخطؤن لم ٌُكن لٌُصٌبن هنا أًٌضا شً اسمه

 ن ٌجلس فً األمام لما تؤذى، مادام هللا لم ٌكتب له األذٌّةفـو هللا حتى لو كا

 (َواِحدَةٌ  َوَما أَْمُرنَا إَِلَّ ) لال تعالى:
 ؟’ماذا تعنً هذه اآلٌة

 تعنً أن هللا عز وجل ٌمول ما سبك أن للت لشً "ُكن" وماكان، ثم للت له مرة أخرى "كن" ،

 َلَلَل، من مرة واحدة ، سبحانه ما أعظمه..

 هذه المرة الواحدة كٌف سرعتها؟

 (َواِحدَةٌ َكلَْمحٍ بِاْلَبَصرِ  إَِلَّ ) لال تعالى:
 ٌؤمر األمر فٌُنفّذ فً لمح البصر انتهى،

 .(نَْفٍسذَآِئمَةُ اْلَمْوتِ ُكلُّ ) هنان أشخاص ٌإمنون باهلل حًما، تجدهم ٌعٌشون فً سعادة و رضا حتى مع المرض، عنده ٌمٌن بموله تعالى:
ًٌا ، فؤحبتً،  لو تذولنا طعم اإلٌمان ستتغٌر حٌاتنا كل

 اإلٌمان ٌا جماعة هل هو حلو أم َل؟ له طعم؟ ٌُّحْب؟

 اآلن لو تسؤل أحدهم: هل تحب ابنن؟ بالتؤكٌد سٌجاوبن بنعم ،

 تذولته، لو وهللا أن اإلٌمان ٌُحب أكثر من اوَلدن

 هللا سبحانه امتدح اإلٌمان، لال هلالج لج:

ِ لَْو ٌُِطٌعُُكمْ ) َ َحبَّبَ  اأْلَْمِر لَعَنِتُّمْ  ِمنَ  َكثٌِرٍ  فًِ َواْعلَُموا أَنَّ فٌُِكْم َرُسوَل اَلِلَّ ِكنَّ اَلِلَّ
 (َولَٰ

 اللهم حبب إلٌنا اإلٌمان..

ٌَماَن َوَزٌَّنَهُ فًِ لُلُوبُِكْم() لال: ٌُْكُم اإْلِ َ َحبََّب إِلَ ِكنَّ اَلِلَّ
 َولَٰ

 نا ..اللهم زٌّنه فً للوب

 ٌا أخً تخٌل لو للت لن: الملن زٌّن مزرعة وهو بنفسه تولى تزٌٌنها، كٌف ستتولع المزرعة؟ ماذا فعل بها؟ وماذا وضع فٌها؟

 لكن لو للت لن أن ملن هإَلء الملون كلهم لد زٌّن شًء فً للبن؟

 للبن توَله ربً، ٌزٌن شًء فٌه بالتؤكٌد سٌكون جمٌل ..

 أسؤل هللا أن ٌزٌن اإلٌمان فً للوبنا

ٌُْكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َوالْ لال: َه إِلَ ٌَماَن َوَزٌَّنَهُ فًِ لُلُوبُِكْم َوَكرَّ ٌُْكُم اإْلِ َ َحبََّب إِلَ  ِعْصٌَاَن()لَِكنَّ اَلِلَّ

 اللهم كره إلٌنا الكفر الفسوق والعصٌان ..

اِشدُوَن(  )أُولَئَِن ُهُم الرَّ

 علنا من الراشدٌن..اللهم اج

 بدأت أحبتً الفضالء أُرالب والدي شفاه هللا ومرضى المسلمٌن أجمعٌن،

 وهو كبٌر فً السن،أسؤل هللا أن ٌجعل ُعمره فً طاعته،

وهللا ما ذكرت أن أحد دخل لبله المسجد وهللا على ما ألول شهٌد، ٌذهب لبل المإذن حتى، وكانوا لد أعطوه مفتاًحا ألنه كان ٌجلس 
 ند باب المسجد وٌنتظر المإذن فؤعطاه مفتاح،ع

 ساعة منذ ولدت لهذه الحٌاة وهو ماسن لرآن، ٕٗالشاهد أنه

 ومع كبر السن بدأ ٌنسى وأحٌانا َل ٌعرف الولت حتى،

 ولبل شهر ركبت له المصحف على الماعدة فجلس ٌمرأ

 وهللا ٌا جماعة أنه ما ٌتعدى آٌة،

 َل ٌلبث ٌمرأ آٌة واحدة حتى ترى هذه الدموع تنزل،

 إن كانت آٌة فٌها تعظٌم لال: سبحانه وبحمده،

 وإن كانتآٌة فٌها نار لال: أعوذ بوجهن ٌا رب أعوذ بن من النار،

 ثم ٌكمل اآلٌة التً تلٌها، وكل آٌة عندها جنة لال:ٌارب أسؤلن من فضلن، وٌمف ٌسؤل هللا من فضله.

 آٌة فٌها فرعون،أنا للت: اآلن ماذا سٌمول؟حتى وصل عند 

 آٌة عن فرعون تشولت ألسمع ماذا سٌمول؟

 ألسم باهلل ٌا جماعة لم ٌكمل بعدها، لال: أسؤل هللا العافٌة اللهم َل تجعلنً مثله.

 "اللهم َل تجعلنً مثله"

 هل سبك لن فً عمرن كله أن لرأت آٌه وللت "اللهم َل تجعلنً مثله" ؟

 ٌجعلن مثله؟هل ٌمدر أن 

 ٌمدر ما ٌمٌتن إَل حتى ٌزٌغ للبن سبحانه،

 ألسم باهلل ٌا أخوانً ما أدبنً شًء مثل ولوفه عند اآلٌات،

 هللا لم جعلن أنت مثل فرعون ، وهو لادر على ذلن،

 فرعون له ٌدٌن ورجلٌن، وأنت كذلن لن ٌدٌن ورجلٌن ولكن هللا جعله طاغً وجعلن مستمٌم،

ا ٌَْجَمعُوَن ()لُْل بِفَضْ أعظم نعمة مَّ ٌٌْر ِمّ ِلَن َفْلٌَْفَرُحوا ُهَو َخ
ِ َوبَِرْحَمتِِه فَبِذَٰ  ِل اَلِلَّ



 نحن نمرأ آٌات الكفار وَل تشّكل فارق لنا

 لكن َل ، إذا لرأت آٌات الكفار، لف واحمد ربن أنن أنت لست من هإَلء.

 ولل ٌارب أنا عشت الحٌاة ولم أكن مثلهم، فٌا رب َل تُمٌتُنً وتجعلنً مثلهم.

 )َوََل تَُموتُنَّ إَِلَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن(

 ختاًما أحبتً الفضالء..

 فً أٌام السلف، جاء رجل كان مسافر ثم رجع، فً الطرٌك تذكر أبناءه،

 تذكر أوَلده مثلما نتذكرهم فً السفر،

 ن ٌمر أعٌننا بصالح نٌاتنا وذرٌاتنا،وأن ٌجعلهم من أعظم من رضً هللا عنهم سبحانه..أسؤل هللا أ

 فجاء لٌشتري ألوَلده مالبس وكان ٌتفاوض مع البائع،

 وفجؤة فّر البائع،نظر الرجل للٌمٌن وللٌسار لم ٌجد أحد فً السوق!

 وسّل سٌفه لائاًل له:بعدها بثواِن دخل الملن ومعه حاشٌته، ثم ولف حاجب الملن عند الرجل 

 مالن َل تتنحى عن الطرٌك؟

 لتتنحٌّن عن الطرٌك أو ألضربّن عنمن،

 ثم الملن وموكبه ٌمشً لال: َل ٌا فالن دعه َل تمتله.

 فضحن الرجل.

 لال له الملن: ما ٌضحكن؟ .. لماذا تضحن؟

ٌْت ترٌد أن ت  إخر أجلً ساعة،لال: اضحن من حاِجبُن هذا، ٌرٌد أن ٌمّرب أجلً ساعة، وأنت أبَ

 واألمر لٌس لن ولٌس له، األمر لربً هلالج لج،

ِ( لال ربً:  .)َوَما َكاَن ِلَنْفٍس أَْن تَُموَت إَِل بِِإْذِن اَلِلَّ
 كٌف تتخٌل حٌاة هذا الرجل؟

 هذا تصرفه وحٌاته مهدده ، كٌف سٌتصرف إن لم تكن حٌاته مهدده؟

 هللا به كثًٌرا،سؤتذكر هذا المثال حتى أموت؛ نفعنً 

 وأسؤل هللا أن ٌتم علٌنا وعلٌكم من نعمه وأن ٌُزٌّن اإلٌمان فً للوبنا،

 تخٌل أن الطاولة التً أنا جالس أمامها اآلن فٌها نملة،

 نملة ٌنووا نمتل هذه النملة، ٓٗهذه النملة تحبن، وأنت ترحمها وفً الجهة الممابلة جاء 

 ذا وكذا واعتمدي علً،فؤنت للت للنملة أرٌدن تفعلٌن كذا وك

 عملت النملة بكل ما أملٌته علٌها، ثم رأت النمل ٌمتربون،

 أنت إن كنت ترٌد أن تختبر هذه النملة ماذا ستفعل؟

 ترٌد تختبر صدق كالمها، هً لالت أنا أحبن وواثمة أنن لن تخٌبنً، وأنن لوي وأنن لدٌر..

 وأردت أن تختبرها، فماذا تفعل؟

 ستجعل النمل ٌمتربون؟ لن تضربهم؟

 مع أنن بحركة واحده فمط لادر على أن تمٌتهم عن بكرة أبٌهم

 لكن حٌنها لن تعرف إن كانت النملة صادلة، فتدعهم ٌمتربون وٌمتربون وٌتمربون،

 لو النملة ما عملت بما أملٌت علٌها وتركتن وذهبت لنمل مثلها لٌنمذونها ستعرف أنها كاذبة صح؟

 ا إنها ما وثمت أنن موجود،أو ما وثمت بمدرتن، أو ما وثمت بن كلن، صح؟ٌا إم

 لدرتن على النمل،أنت لادر تضربهم لبل أن ٌمتربون،

 ولادر أن تجعلهم ٌمتربون للٌاًل ثم تضربهم،

 ولادر أن تضربهم لبل وصولهم بدلائك،

 ولادر أًٌضا أن تنفخهم فٌطٌرون كلهم،

 الماء وتسكبه علٌهم فٌذهبون ومن الممكن أًٌضا أن تؤخذ كوب

 أنت اآلن تمول لً أنن لادر علٌهم، فهذه النملة المفروض أن تطمئن؛ ألنن لوي وألوى من النمل، وأنن لادر على النمل،

 لكنن أنت مسكٌن تنام، فمن ٌحفظها إذا نمت؟

 أنت مسكٌن تموت،فمن ٌحفظها إذا ِمت؟

 لذلن هللا جّل جالله ما وّكلن ألي أحد.

 ّل جالله:لال ج

 )َوتََوكَّْل َعَلى اْلَحًِ(

 الناس أحٌاء، لكنهم سٌموتون،

 )َوتََوكَّْل َعَلى اْلَحًِّ الَِّذي ََل ٌَُموُت(

 هللا وحده حً َل ٌموت،

 :ألجل هذا لال هللا عز وجل



ِحٌمِ  ِمٌُع اْلعَِلٌم (الَِّذي ٌََراَن ِحٌَن تَمُوُم َوتََملُّبََن فًِ ال ۞ )َوتََوكَّْل َعَلى اْلعَِزٌِز الرَّ  سَّاِجِدٌَن إِنَّهُ ُهَو السَّ

 أي ٌسمع وٌعلم،

 الرإوا آٌات المرآن، ستجدون أن هللا َل ٌختبر أحد وأعداءه بعٌدٌن،

 بل ٌختبرن وٌمرب أعدائن منن،

لما لالوا عن إبراهٌم علٌه السالم ألتلوه و احرلوه، ما خسف بهم هللا عزوجل األرض مع أنه لادر، بل جعلهم ٌمتربون حتى جاإوا عند 
 إبراهٌم،

 لكن ألن للب إبراهٌم ملئ بالثمة باهلل عز وجل كان مطمئن،

 مة،أمسكوا بإبراهٌم وعّروه علٌه السالم، ألجل ذلن هو أول من ٌُكسى ٌوم المٌا

 اللهم أسترنا فالدنٌا واآلخرة..

 فربطوا إبراهٌم علٌه السالم، وأوثموه وشدّوا وثاله، ثم بدإوا ٌجمعون الحطب وهو ٌنظر،

 انظر لعظمة هللا، ٌجعلهم ٌمتربون، ثم بدإوا ٌُشعلون الحطب،

 للبه،واشتعلت النار وبدأ ٌؤكل الحطب بعضه بعًضا، وإبراهٌم ٌنظر وهللا ما تزلزل اإلٌمان فً 

 اللهم ثبت اإلٌمان فً للوبنا..

 ٌمول بعض أهل التفسٌر أن نارهم كانت تلتمط الطٌر من السماء من عظمتها!

 تخٌلتم ٌا أخوان،، الطٌر عندما ٌمر فوق النار ٌسمط من شدّة الحرارة!

 اآلن إبراهٌم ٌنظر إلٌهم وهم ٌمّطعون الحبل، حبل المنجنٌك، ولم ٌتزلزل!

 سبحانه،أنه هَو الحً الذي َل ٌموت، وأنه العزٌز الحكٌم، وأنه هو كافٌنً، مازال واثك فً ربً

 انفن الحبل، وسمط إبراهٌم علٌه السالم

 لالها إبراهٌم ٌوم أن أُلمً فً النار. حسبُنا هللا ونعم الوكٌلٌمول النبً علٌه الصالة والسالم فً البخاري:

 كٌل،تلن المسافة الشاسعة، وٌمول حسبً هللا ونعم الو

 الوكٌل ونعم لم ٌمل حسبً هللا وسكت ، بل أردفها بـ

 أي ونعم الحفٌظ .. انظر لموة الثمة باهلل

 لد تجد رجل ٌمول وهللا نحن َل نعرف إَل الَمِلن،

 ولد رأٌت بنفسً رجل فً إحدى المجالس ٌفتخر أن عنده واسطة، وأصحابه ٌجلسون حوله ٌرٌدون واسطة منه،

 و؟وعندما سؤلت عنه، من ه

 لالوا هذا أبوه لهوجً عند الملن.

 أنا عبد لرب العالمٌن هلالج لج، هو واسطتً..

 ألجل هذا لما جاء الحجاج بن ٌوسف الثمفً ورأى رجل عند الكعبة ٌدعوا هللا عز وجل،

 والناس لد تفرلوا وهذا لم ٌبارح مكانه،فجاء وجلس عنده الحجاج،

 م.ألف مسل 1ٔفلما أنتهى لال له: الحجاج لتل 

 فمال الرجل: من أٌن؟

 لال: من الٌمن،

 ثم سؤله: ماتمول فً دمحم بن ٌوسف الثمفً؟

 أخو الحجاج..

 لال الرجل: أخذ أموالنا وظلمنا.

 لال: وٌحن، أَل تعلم أنه أخً!

 لال: وأنت وٌحن، أَل تعلم أن هللا ربً.

 لال الحجاج: لاتله هللا،وذهب..

 دون أن ٌتجرأ وٌلمسه،

 هو ربن، إذا سجدت َلترفع إلى أن تمول كل ما فً خاطرن،

 َل ترفع من سجودن بسرعة وتذهب لتشتكً لنمل ضعفاء،

 بل اشتِن للعظٌم.

 هنان ممال فً األثر أن جبرٌل علٌه السالم الذي روت عنه عائشة رضً هللا عنها فً البخاري بؤن له ست مئة جناح،

 ك،لالت فً البخاري أنه بجناحه ٌسد األف

 جناح واحد ٌجعلن َل ترى الشمس أو الممر وَل حتى سماء، واحد فمط

 والخمس مئة وتسع وتسعون جناح البالٌة شاغرة!

 ألجل هذا فً سورة هود وتفسٌر سورة هود..

 (َجعَْلَنا َعاِلٌََها َسافِلََها)
 بطرف جناح واحد فمط،

 ، ولٌل ثمان، نسفها بجبالها ومساكنها،لال أهل التفسٌر أنه حمل أربعة لُرى لموم لوط، ولٌل أربعٌن



 فلما لال ابراهٌم " حسبً هللا ونعم الوكٌل"

 كان جبرٌل علٌه السالم ٌمول إلبراهٌم: ٌا إبراهٌم ألََن من حاجة؟

 وكان باستطاعة جبرٌل أن ٌطفئ هذه النار..

 فنعم. من هللا فمال إبراهٌم: منن فال، ولكن

 ن هللا لبل أن تساعدنً، أنا أعرف الذي خلمن،من الممكن أن اطلب مساعدتن فٌُمٌت

 أعرف الذي أنت لن تساعدنً إَل بإذنه، فلم أطلبن أنت إن لم ٌكن بٌنً وبٌن خالمن حجاب؟

 وألرب ما ٌكون العبد لربه وهو ساجد، وهذا من نعم هللا علٌنا، أن لم ٌجعل بٌننا وبٌنه واسطة ..

 فنعم.إذًا لال ابراهٌم: منن فال، ولكن من هللا 

 (لُْلَنا ٌَا َناُر ُكونًِ بَْرداً َوَساَلماً َعلَى إِْبَراِهٌمَ )
 لو أطفؤ جبرٌل علٌه السالم النار بجناحه لكان من الممكن أن ٌسمط ابراهٌم وبدل أن ٌحترق ٌتكسر،

ً  لكن  ()بَْرداً َوَساَلما
 فسمط إبراهٌم علٌه السالم ومشى،

 إَل الحبال التً فً ٌده ورجلٌه،لال أهل التفسٌر ما أحرلت النار 

 فؤول ما خرج من النار ٌمشً رآه أبوه آزر،فمال: ٌاإبراهٌم نِعم الرّب ربُن إذ أنجان.

 نَعم وهللا نِعم الرب هَو جل فً عاله،

 فؤحبتً الفضالء..

 بعد هذا المفترض علٌنا أن نخاف ممن؟

 ألمٌت كلمة فً جامع الصفٌان عنوانها أغنى فمٌر!

 كٌف؟ طاعتن أن تصبح أغنى فمٌر فً العالم،وأنت باست

 اآلن لد تجد وزٌر تعتمد أنه َل ٌخاف من شًء، لكن عندما ٌؤتً من هو فوله إذ هو ٌنتفض خوفًا،

 وذلن ٌعنً أنه فمٌر عند من هو أكبر منه،

 ، هو فمٌر، لكن فمٌٌر غنً.بٌنما لد تجدر جلٌس بوزٌر ٌمكن أن ٌكون عامل نظافة، لكنّه َل ٌُذل إَل هلل وَل ٌخاف إَل من هللا

 فالشاهد أنً تكلمت عن لضٌة اَلفتمار هلل سبحانه وتعالى وهذا الكالم كانفً أول ٌوم رمضان،

 رمضان جاءتنً رسالة على جوالً ، أتذكرها بالٌوم والتارٌخ .. 1ٔبعدها فً ٌوم 

 كان من نص الرسالة:

  خٌر،" السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ٌاشٌخ، وجزان هللا

 رمضان، ٔبإختصار .. أنا حضرت لن كلمة فً جامع الصفٌان فً 

 وأنا ٌاشٌخ متزوج وعندي ولد وكنت أشتغل براتب ألفٌن ووهللا أنها َل تكفً حتى الفواتٌر، وَل تكفً شًء

 فضالت علً، وأنا ٌصرف علً جدي وأمً "

 ٌمول انفصلت من العمل، ألنه تَِعب،فؤصبح جدي ٌصرف علً

 جاء جدي ولال لً فً أحد األٌام: ٌا ولدي،أنا لن أدوم لن.ٌمول ف

 ٌمول كؤنه ضربنً كف على وجهً، فحلفت فً نفسً أنً لن أخذ منه وَل لاير،

 ثم دخلت مهموم ألول صالة تراوٌح، وأسمعن تتكلم عن أغنى فمٌر،

 وللت كلمة فً المحاضرة،

 ا فً مولعً فً لسم المحاضرات..الرجل ذكر لً هذه الكلمة ولكننً نسٌت ماهً، و ستجدونه

 الشاهد كٌال أُطٌل علٌكم أن المصة والكلمة ذكرها الرجل، ثم بدأ ٌشتكً وٌبكً بكاء شدٌد، كان ٌشتكً لً عبر الجوال،

 فملت له:

 لو كنت أنا ربن وتعالى هللا علًوا كبًٌرا، ورأٌتن تبكً وهللا ألعطٌن،

 وأنت ساجد؟ ثم سؤلته: هل تستطٌع أن تمول هذا الكالم الذي للته لً بنفس هذا األسلوب الذي تكلمت معً فٌه

ًّ : عندن غٌر هذا الكالم؟  فـردّ عل

 فملت: َل ٌوجد لدّي غٌر هذا الكالم، أنت عبد ضعٌف والذي ترٌد منه أن ٌساعدن ما ٌستطٌع،

 فهل باستطاعتن أن تمول كالمن هذا للغنً بنفس الطرٌمة؟

 لٌس بؤسلوب بارد،كمن ٌدعً هللا فٌمول ٌا رب ارزلنا، ٌا رب أعطنا، ٌا رب اغفر لنا فمط، َل،

 لماذا إذا كنّا نشتكً لبعضنا تكون شكوانا من داخل الملب، بٌنما إن كنّا نشتكً لرب العالمٌن ٌختلف األسلوب؟

 الشاهد،

كلمه واحده، للت :انظر ٌا حبٌبً، َل ترفع من سجودن وفً خاطرن شًء لم تمله هلل، كل كلمة أخرجتها لفمٌر فً األرض لُلها  للت له
 لمن خلك هذه األرض، أخرج ما فً للبن للغنً سبحانه.

 ا حوائجكم.أنزلو ُهناابن مسعود كان ٌمول ألصحابه أثناء مروره بالمسجد وهو ٌإشر على مَواِطن السجود ثم ٌمول:

ٌّبن الكرٌم سبحانه.. ٌا رب أنزل حوائجن ُهنا وأنت ساجد، لُل  ولن ٌخ

 الشاهد،



 أغلمت منه، ثم بعد فترة لصٌرة كلمنً، لال: أبشرن كل األمور حلها ربً سبحانه، لكن سؤلول لن كلمة،

 لال:أنا كنت أكلمن وأشتكً، لكنًّ اآلن أُكلمن ناصح لن،

 للت: تفضل أنصحنً.

 رن بنصٌحة وأرٌدن أن توصلها للناس فً كل محاضرة، وصلها للناس ما استطعت،لال:سؤخب

 ثم لال: لُل للناس َل ٌرفعون من سجودهم وفً خاطرهم شً.

 فؤنا بعد ذلن للت هذه الكلمة فً الجامع على الهواء،

 ٌمول هذا الرجل أنه سمع الكلمة فخرج ٌبكً بكاًء َل ٌعلمه إَل هللا عز وجل،

 شكواي للناس وضعفهم، وهذا ٌموُل لً لن أدوم لن وهذا ٌمول وهذا ٌمول، وصحٌح لن ٌدوم لً إَل هللا عز وجل،ٌمول تذكرت 

 فمنذ ذلن الٌوم أصبحت أسجد هلل وأنسى نفسً، فمط أدعً أدعً أدعً،

 هللا بؤربعة أشٌاء،ثم لدمت على وظٌفة، ٌمول طوال حٌاتً ألدم على وظائف وَل أُلبل، فعندما لدمت على هذه الوظٌفة دعٌت 

 أحد هذه األربعة أن أحصل على وظٌفة، فلما ذهبت للممابلة الوظٌفٌة فً شركة َل تتناسب مع تخصصً الجامعً أبدًا،

 ٌمول: وهللا أن المدٌر ٌُعاملنً كؤنً أحد أبناءه، لابلنً ممابلة عجٌبة، أحسست بؤنً أنا المدٌر وهو المتمدم!

 ٌمول ذلن إَل بعد أن أمر هللا بذلن،فمال لً المدٌر وأعلم أنه لم 

 ٌمول لال المدٌر له:

شاب عندن طموح ما شاء هللا، وأنا عندي مجموعة مدارس وبإذن هللا سؤجعلن أنت تُشرف علٌها كلها، وسؤعطٌن تسعة آآلف  أنت
 مبدئًٌا،

 ٌمول هو ٌتكلم وٌضٌفنً بالعصٌر وما إلى ذلن، وأنا َل أدري بماذا وكٌف أشكر هللا على فضله، ٌمول فسؤلنً: هل أنت متزوج؟

 فملت: نعم، وزوجتً جامعٌة.

 لال: إذًا نوظف زوجتن معن.

 ٌمول: وهللا خرجت وجلست أبكً، وألول ٌا رب سؤلتن واحدة فؤعطٌتنً اثنتٌن.

 فما أعظم هللا عز وجل،

ِ فَُهَو َحْسبُهُ()  َوَمْن ٌَتََوكَّْل َعلَى اَلِلَّ

 لكن تتوكل دون ٌمٌن، َل ٌنفع

 تتوكل دون فعل باألسباب، َل ٌنفع

 َلبد أن تعمل باألسباب ، وتكون فٌما ٌرضً هللا

 إَل للته للغنً سبحانهاعمل باألعمال التً أمرن هللا بها، وتوكل علٌه، وَل ترفع من سجودن وفً خاطرن شًء 

 ختاًما..

أسؤل هللا أن ٌجعلنا من الصالحٌن و ذرٌاتنا ٌا رب العالمٌن ، اللهم اجعلنا خلفاء لدٌنن، اللهم اجعلنا أفمر خلمن إلٌن وأغناهم بن، 
وأْجبََرُهم بن ٌا رب  واجعلنا أذّل خلمن بٌن ٌدٌن وأعزهم بن، واجعلنا ٌا رب أضعف الخلك إذا ولفنا فً سجودنا وصالتنا بٌن ٌدٌن،

 العالمٌن، هذا وصلى اللهم على دمحم وعلى آله وصحبه أجمعٌن.

 
 لالستماع للمحاضرة صوتيّاً :

http://www.abdelmohsen.com/play-695.html 

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