
 التوحيد أعظم مسؤولية

 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

وعلى آله وصحبه أفضل الصالة، وأتم الحمد هلل رب العالمٌن، والصالة والسالم على أشرؾ األنبٌاء والمرسلٌن، نبٌّنا دمحم 
 التسلٌم، أما بعد..

 أحبتً الفضالء، وأخواتً الفاضالت،

لكن فً المرآن والسنة ال ٌُمال جمٌل أن تعٌش فً مسإولٌة؟ بل لال: الواجب علٌن أن تعٌش فً  العنوان جمٌل ورابع،
 مسإولٌة

 من المسإول؟ وعن ماذا ؟

 لال هللا عز وجل:

 من سٌسؤل؟ سٌسؤلنً أنا وأنَت وأنِت أختً الؽالٌة . (فََوَربَِّن لَنَْسؤَلَنَُّهمْ ﴿

 عن ماذا ؟(أَْجَمِعٌنَ  )فََوَربَِّن لَنَْسؤَلَنَُّهمْ 

ا َكانُوا ٌَْعَملُونَ   السإال لٌس اآلن، اآلن اعملوا ما شبتم، اآلن أنت لدٌن ِخٌار، وأنا كذلن،()َعمَّ

 لدٌن بصر وأنا كذلن ، اذنٌن تسمع بها ما شبت وأنا كذلن، باستطاعتن أن تفعل ماترٌد، وأنا كذلن ، لكن ..

ا َكانُوا  سٌؤتً لنا ٌوم بعد مضً الزمن وتنتهً حٌاتنا،أنا وأنت، ثم نُحشر،ثم ٌسؤلن عّما كنت تعمل ()َعمَّ

ا َكانُو )فََوَربَِّن لَنَْسؤَلَنَُّهمْ   عن ماذا ؟(ا ٌَْعَملُونَ أَْجَمِعٌَن َعمَّ

ْمَع َواْلبََصرَ  ٌمكن أن ٌكون سمعً وبصري جٌد لكن لٌس هنان إخالص! أعمل لآلخرٌن فما ٌمبله هللا عز وجل ، ()إِنَّ السَّ
 أو ٌكون العمل صابب والنٌة خاطبة . ولد ترى أحدهم ٌصلً وبشكل جٌد وأداُءه جٌد ولكن للبه زابػ ..

ْمَع َواْلبَصَ )  مابهم ؟ (َر َواْلفَُإادَ إنَّ السَّ

بَِن َكاَن َعْنهُ َمْسبُوالً )  سٌسؤلنا هللا عز وجل عن كل شًء..(ُكلُّ أُولََٰ

 ولهذا هللا سبحانه وتعالى أعطانا مولفٌن ..

 وأسؤل هللا أن ٌجعلنا من أصحاب المولؾ األول، واال ٌجعلنا من أصحاب المولؾ الثانً..

ٌٌْر أَم فًِ )أَفََمن ٌُْلمَىَٰ لال هللا عز وجل: ن النَّاِر َخ  (ٌَؤْتًِ آِمنًا ٌَْوَم اْلِمٌَاَمةِ  مَّ

 (اْعَملُوا َما ِشبْتُمْ )نهاٌة االٌة مخٌؾ لال:

 افعل ماشبت، واختر المولؾ الذي ترٌده

 لم تنتهً اآلٌة ..(اْعَملُوا َما ِشبْتُمْ )

 ()إِنَّهُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌرٌ 

 نها، هذا السإال الخطٌر، سإال ال ٌبدأ به هللا حتى ٌشفع النبً ملسو هيلع هللا ىلص،من أعظم األسبلة التً سوؾ نسؤل ع

سُوُل ٌَا َربِّ )  جعلنا هللا ممن تشمله هذه الشفاعة.. اآلن الناس ُكلها ترٌد الشفاعة،(َوَلاَل الرَّ

 فٌها، ال ، ٌنطك النبً ملسو هيلع هللا ىلص، واألمة تظن أنه سٌمول ٌا ربً هذه أمتً أرٌد أن أشفع

 ٌَا َرِبّ إِنَّ لَْوِمً() أول لضٌة ٌنطك بها النبً ملسو هيلع هللا ىلص "

 ما لال الٌهود وال النصارى،أو لوم موسى ولوم عٌسى، وال لوم صالح،

 ماله لومن ٌا رسول هللا؟)إِنَّ لَْوِمً(لال:

 اآلن كلُّنا حفاةٌ عراة، نرى وننتظر فمطوال ندري ما سٌمال، أفبدتنا هواء،

ُسوُل ٌَا َرِبّ إِنَّ لَْوِمً ذَا اْلمُْرآَن َمْهُجوًرا )َولَاَل الرَّ  وماذا تعنً مهجور؟ هل تعنً أننا ال نمرأه؟ (اتََّخذُوا َهَٰ

 .. طعم المرآنال، هذا نوع من أنواع الهجر، هنان نوع آخر، وهوأنن ال تتلذذ ب

 ولكن لماذا ال نتلذذ بطعمه؟

 ٌمصد المرآن الكرٌم()لُْل ُهَو نََبؤٌ َعِظٌمٌ هللا عز وجل ٌمول:

 هو عظٌم، ولكن المشكلة فٌنا نحن.. ما هً هذه المشكلة؟ ()لُْل ُهَو نَبَؤٌ َعِظٌمٌ 

 ولكن نحن لرأنا فً الصالة" ال،" )أَنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضوَن(

 وأعظم وألوى أنواع التفسٌر هو تفسٌر المرآن بالمرآن. االعراض الممصود هنا ذََكَره هللا عز وجل فً المرآن،

ْن ذُِكَّر بِآٌَاِت َربّه( لال هللا عز وجل:  )َوَمْن أَْظلَم ِممَّ

اَلِة اْلُوْسَطى ) كلنا ذّكرنا بآٌات هللا ، كلنا نعرؾ لََواِت َوالصَّ ِ َلانِتٌِنَ َحاِفُظوا َعلَى الصَّ  ،(َولُوُموا َلِِلَّ

َكاةَ َواْرَكعُوا) وكلنا نعرؾ اَلةَ َوآتُوا الزَّ اِكِعٌنَ  َوأَلٌُِموا الصَّ  أٌنفً بٌوتكم؟ ال، مع الراكعٌن فً المسجد ،(َمَع الرَّ



 أًٌضا كلنا نعرفها ،(َوال ٌَْؽتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا)و

 آٌات ربً؟إذن اٌن المشكلة؟ كٌؾ اصبح ظالم وأنا ُمذّكر ب

()لال: ًَ ْن ذُِكَّر بِآٌَاِت َربِِّه فَؤَْعَرَض َعْنَها َونَِس  أعرض عنهاَوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 ،)أَنتُْم َعْنهُ ُمْعِرُضوَن(هنان لال:

(لال ًَ ًَ ماذا؟ الحفظ ؟)فَؤَْعَرَض َعْنَها َونَِس  نس

 ال، فالمرآن مانزل كً نحفظه فمط، اذًا ماذا نسً؟

 ًَ  نسً كل ما عمل .. (َما لَدََّمْت ٌَدَاهُ  )َونَِس

 ولكن ما شؤن أعمالً فً مسؤلة أنً ذُّكرت؟ ما شؤن آٌات ما لد ذُّكرت به فً آٌات ما أعمل؟

 اتضح اآلن ماهو االعراض؟

االعراض هو أن تُذّكر بآٌات هللا ولكن ما تعمل بها، ُهنا تكون من أظلم الناس، ُهنا تكون ظلمت مسإولٌتن أمام رب 
 العالمٌن.

 نكمل اآلٌة..

ْن ذُِكَّر بِآٌَاِت َربِِّه فَؤَْعَرَض َعْنَها َونَِسٌَ )  (َما َلدََّمْت ٌَدَاهُ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 اآلن هللا سبحانه وتعالى سٌمول: لو أنن تصرفت بهذه الطرٌمة،تسمع وال تُطبك،

 ٌحدث؟ماذا س حركاتن وتعاملن ٌكون بؽٌر الكالم الذي سمعته من المرآن،

 ماهو األمر الذي سٌجعله هللا؟ وأٌن؟()إِنَّا َجَعْلنَاٌمول هللا تعالى:

 هذا الملب لٌس ُمعِرض، ٌمرأ وٌسمع وٌحفظ، عٌن تمرأ، ()َعلَىَٰ لُلُوبِِهمْ 

 هذا الجزء اآلن جعل هللا فٌه شًء، جعل فٌه مصٌبه، ماهً؟

تخٌل واحد نظر اللهإلى للبه، فوجده ٌعمل بؽٌر ما ٌسمع من المرآن،فجعل على للبه أكنّةمثل  )َوَجعَْلنَا َعلَىَٰ لُلُوبِِهْم أَِكنَّةً(
 التوابٌت أو التابوت، ولكن األكنّة هذه ما وظٌفتها؟

، بل لال أن ٌفمهوه.. ما لال جعلنا على آذانهم أكنة أن ٌسمعوه، أو أنٌمرإوه، أو ٌحفظوه )َوَجعَْلنَا َعلَىَٰ لُلُوبِِهْم أَِكنَّةً أَن ٌَْفمَُهوهُ(
 لماذا؟

اآلن البعض ٌمرأ المرآن وٌُنهً جزء، جزبٌن، أوعشرة أجزاء، وفً فترة لصٌرة ما شاء هللا تبارن هللا ٌنتهً منها كلها، ولكن 
 "ال شًء" حٌن تسؤله بماذا شعرت؟ ٌمول

 إن كان هذا ٌا جماعة ما نشعر به حٌن نتعرض ونمرأ المرآن نكون حٌنها لد أُصبنا بمصٌبة خطٌرة .

اآلن لو ؼلفنا لسان أحدهم ببالستٌن، وشربناه عصٌر وهو مؽمض عٌنٌه،ثم تسؤله هل العصٌر ُمر أو حلو؟ لن ٌجاوبن ألنه لن 
 ٌدري

 تعطٌه ماء،ال ٌعلم أنه ماء

 تهوتعطٌه خل،ال ٌشعر بلذاع

 لن ٌشعر حتى بطعم العسل ألن لسانه لد ؼُلّؾ ، كذلن لارئ المرآن لن ٌشعر بلذة المرآن حٌن ٌُحرم من اإلٌمان به،

 النبً علٌه الصالة والسالم لرأها أمام الناس والصحابة،)َوإِذَا َما أُنِزلَْت ُسوَرةٌ(لذلن لال هللا عز وجل:

ن ٌَمُوُل(لال:  للوبهم مفتوحة للمرآن فتدخل اآلٌات لملوبهم مباشرة، هنان أناس تكون)فَِمْنُهم مَّ

ِذِه( ن ٌَمُوُل أٌَُُّكْم َزادَتْهُ َهَٰ  . اآلن المرآن لرئ ،تجدهم ٌسؤلون بعضهم البعض أٌكم زادته هذه؟ )فَِمْنُهم مَّ

 ٌعنً المضٌة أنه المفروض أن ٌزٌد عندي شًء عندما ألرأ آٌه؟

 بد أن هنان مشكلة، وأنت وأنا المسإول ان عن حل هذه المشكلة.المفترض نعم ، إذا ما زاد عندن شً ال

 نحن نسمع ونعرض، دون أن نطبك فتمفلت للوبنا ،

 دعونا نسمع، ونطبك، ونرجع فترجع للوبنا ،

ِذِه إٌَِمانًا(لال:  )أٌَُُّكْم َزادَتْهُ َهَٰ

 طٌب حبٌبً الؽالً، المران هذا أٌن مكانه؟أٌن المفروض أن ٌنزل؟

وُح اأْلَِمٌُن(:لال عز وجل  ِجبِرٌل ، )نََزَل بِِه الرُّ

 أٌن؟ النبً علٌه الصاله والسالم والؾ بلسان، وشفتٌن، وأذنٌن، ورجلٌن أٌن ٌنزل المران؟

 ِجبِرٌل اآلن ٌمرأ فؤٌن ٌذهب المران؟

وُح اأْلَِمٌُن َعلَىَٰ لَْلبَِن(لال:  هذا مكان المرآن، الملب، )نََزَل بِِه الرُّ

 لو تمرأ المرآن كل ٌوم ولم ٌذهب لملبن مباشرة لن تستفٌد شًء؛ ألنه لم ٌذهب للمكان الذي أنزل علٌه،

وُح اأْلَِمٌُن َعلَىَٰ لَْلبَِن ِلتَُكوَن( لال هللا جل فً عاله:  هنان مسإولٌة بعدها، ماهً؟)نََزَل بِِه الرُّ

 ٌنزل، وللب ٌستمبل، ثم تنذر بهذا المران، إذًا ثالثة عناصر، المران )ِلتَُكوَن ِمَن اْلُمنِذِرٌَن(

 هل هذا الكالم فمط فً سورة الشعراء؟ ال،

 ترٌد مثال آخر؟الرأ صدر سورة األعراؾ،

ٌَْن فاََل ٌَُكن(۞)الٓمصٓ   انتبه من أن ٌخرب ذان المكان أو ٌُمفل، ِكتَاٌب أُنِزَل إِلَ

سمع وأحفظ! ال، هذه كلها أدوات لٌصل المرآن إلٌن، والبد أن تتوفر لكن ما شؤن صدري فؤنا سؤلرأ وأ )فاََل ٌَُكنِفً َصْدِرَن(
 إن فمد هذا العنصر فمد كل شًء، -للب ٌستمبل–الثالثة عناصر، وعلى األخص 



ْنهُ ِلتُنِذَر بِِه (  ،إذا دخل المرآن للبن تكون علٌن مسإولٌة أنن تنذر بهذا المران )فاََل ٌَُكن فًِ َصْدِرَن َحَرٌج ّمِ

 ماهً اآلٌه التً تلٌها؟ ِذَر بِِه َوِذْكَرىَٰ ِلْلُمْإِمنٌَِن()ِلتُن

 أحدهم ٌتمنى أنه ٌشعر بهذه األمور كلها، اآلٌه التً تلٌها تُعلمن كٌؾ،

 ما لال اسمعوا،احفظوا،ألروا، ال، )اتَّبِعُوا(

بُِّكْم( ن رَّ ٌْكُم ّمِ  )اتَّبِعُوا َما أُنِزَل إِلَ

 ،لنؤتكلم عن البشر،من ؼٌر البشرالمران هذا العظٌم أمتدح ألوام

 ألوام حملوا المسإولٌة بمجرد أن سمعوا المران، منهم ألوام ٌعٌشون معنا لكن ال نراهم،

 هم الجن، أول ما سمعوا المران فهموا الممصود منه،

 والمران ٌمدح الذٌن ٌحملون هم أَُمِمهم، مهما كانت هذه األمة حتى ولو كانوا من الطٌور أو الحشرات، فمد ذُكروا فً المرآن ،

 أول ما حضر الجن،

َن اْلِجّنِ ٌَْستَِمعُوَن اْلمُْرآَن( ٌَْن نَفًَرا ّمِ  )َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَ

حله ال ٌراه فٌه أحد إال هللا عز وجل،ثم بدأ ٌمرأ اآلٌات العظٌمة، وهذه النبً علٌه الصالة والسالم لابم ٌصلً فً وادي ن
 اآلٌات العظٌمة ضربت فً للوبه ألوام لم ٌسعهم المكان، هللا عز وجل ٌمول:

ٌِْه ِلبَدًا( ِ ٌَْدُعوهُ َكادُوا ٌَُكونُوَن َعلَ ا لَاَم َعْبدُ اَلِلَّ  المرآن، لما سمعوا كانوا فوق بعضهم البعض )َوأَنَّهُ لَمَّ

ا َحَضُروهُ( لال هللا تعالى: ٌَْن نَفًَرا ِمَن اْلِجِنّ ٌَْستَِمعُوَن اْلمُْرآَن فَلَمَّ فلنمارن أنفسنا وحضورنا للمرآنبحضورهم  )َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَ
 هم، لال:

ا َحَضُروهُ َلالُوا أَْنِصتُوا(  )فَلَمَّ

 ن، ترد على المتصل وتتكلم والمرآن ٌُمرأ وعادي لماذا؟أنت اآلن فً سٌارتن وتستمع للمرآن، أثناء ذلن رن هاتف

 ألنن ما لدّرت هذا الكالم العظٌم،باستطاعتن أن تؽلك المسجل وتتكلم .

 نحن اآلن نسمع المرآن فً التلفزٌون ٌُمرأ، والعالم تتحدث من حوله دون أي اهتمام أو تمدٌر!

 ()َوإِنَّهُ لَِكتَاٌب َعِزٌزٌ  وهذا الكتاب أحبتً عزٌز

أكرمته ٌكرمن، وإذا تركته ال ٌسؤل عنن،وأنت الحكم، هو ٌؽنٌن عن كل شًء، وهللا لو ذلت طعمه  والعزٌز من البشر إذا
 فسٌؽنٌن عن كل شًء آخر،

 انظروا إلى الجن لما سمعوا المرآن ماذا فعلوا،انظروا إلى األدب مع كتاب هللا عز وجل،

ا َحَضُروهُ َلالُوا أَْنِصتُوا(  بح كل منهم ٌسّكت اآلخر،"اسكت فهذا الكالم ال ٌُماطع"اص)فَلَمَّ

ًَ (لال تعالى: ا لُِض ا َحَضُروهُ لَالُوا أَْنِصتُوا ۖ فَلَمَّ  انظر إلى األدب،انصتوا وجلسوا حتى انتهى من لراءة المرآن )َفلَمَّ

ًَ َولَّْوا( ا لُِض  اآلن المرآن نُّزل،والملوب استمبلته، )فَلَمَّ

 وهللا سٌكون إنجاز لو كانوا مسلمٌن، لومهم مسلمٌن؟ )َولَّْوا إِلَىَٰ لَْوِمِهْم (

 ولوا إلى لومهم ماذا إذن؟

 هللا ، )ُمْنِذِرٌَن (

إذا رأٌت نفسن تذّكر بالمرآن فهذه بشارة لن أنه وصل لملبن،وإذا رأٌت أنن تجلس فً مجلس وما ذكرت فٌه آٌة وال 
 حدٌث اعلم أن لدٌن مشكلة،

ٌَا لَْوَمنَا(۞ )َولَّْوا إِلَىَٰ لَْوِمِهْم ُمْنِذِرٌنَ  سنا الجن اآلنح هم كانوا ٌعٌشون فً خراب، منؽمسون فً ملذات الدنٌا،  لَالُوا 
 سحر، وزنا، ووسوسة للناس، وتفرٌك بٌن المرء وزوجه، ثم ولّو إلى لومهم منذرٌن!

 أول ما رأوهم لومهم لالوا: ماذا بكم؟ مالذي تؽٌر؟

 تؽٌرت سماتهم، تؽٌرت نظرتهم للدنٌا ،

 .سمعنا وتؽٌرنا)لَالُوا ٌَا لَْوَمنَا إِنَّا َسِمْعنَا (

 كم مرة سمعنا؟نحن

 وؼٌرو كل شًء، مرة واحدة هم سمعوا

 بٌنما نحن كم مرةسمعنا؟ وكم مره ؼٌرنا من شًء؟

ٌِْه (لالوا: ٌَْن ٌَدَ لًا ِلَما بَ  ماذا ٌوجد فً هذا الكتاب؟ )إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَاًبا أُْنِزَل ِمْن بَْعِد ُموَسىَٰ ُمَصدِّ

 كل ما ٌعمله باطل وهذا ٌهدي إلى الحك، )ٌَْهِدي إِلَى اْلَحّكِ (لالوا:

ِ (ٌَا لَْوَمنَا أَجِ ۞ )ٌَْهِدي إَِلى اْلَحّكِ َوإَِلىَٰ َطِرٌٍك ُمْستَِمٌمٍ  ًَ اَلِلَّ  ثم بدإوا ٌذّكرون، هم على األلل كانوا مكلفٌن، ٌبُوا دَاِع

 لكن هنان حٌوانات أحست بالمسإولٌة وذكرها رب العالمٌن، لال هللا عز وجل:

ٌَْر(  جاء سلٌمان معه جنده وملكه وتفمد الطٌر، لم ٌجده )َوتَفَمَّدَ الطَّ

بَنَّهُ َعذَاباً َشِدٌداً أَْو ألَْذبََحنَّهُ أَْو لٌََؤْتٌَِنًِ بُِسْلَطاٍن ُمبٌِنٍ ۞اَن ِمْن اْلؽَابِبٌِنَ )فََماَل َما ِلً ال أََرى اْلُهْدُهدَ أَْم كَ  ٌَْر ۞ ألَعذِّ فََمَكَث َؼ
 بَِعٌٍد (

 إال جاء إلٌه الطٌر ورفع رأسه ٌكلم سلٌمان الذي آتاه هللا ملن لم ٌإته أحد من العالمٌن،لم ٌعتذر ألنه تؤخربل لال:

(۞ بِنَبٍَإ ٌَِمٌنٍ  َوِجبْتَُن ِمن َسبَإٍ  طُت بَِما لَْم تُِحْط بِهِ )أَحَ   هو ٌتكلم عن نفسه وهو ٌشعر بالمسإولٌة ، إِنًِّ َوَجدتُّ

ٍء َولََها َعْرٌش َعِظٌٌم ( ًْ  ولكن أٌن المشكلة ؟)َوَجدتُّ اْمَرأَةً تَْمِلُكُهْم َوأُوتٌَِْت ِمْن ُكّلِ َش



 ؟ماذا بهم )َوَجْدتَُها َولَْوَمَها(

 رأٌتهم واضعٌن رإوسهم فً األرض ألجل الشمس من دون هللا، )ٌَْسُجدُوَن (

ٌَْطاُن أَْعَمالَُهْم َفَصدَُّهْم َعْن السَّبٌِِل(  هدهد مستحمر المشركٌن وهم ساجدٌن لؽٌر هللا، )َوَزٌََّن لَُهْم الشَّ

 اذا ترٌد؟ لال:حسنا وم )فََصدَُّهْم َعْن السَّبٌِِل فَُهْم ال ٌَْهتَدُوَن (

) ِ  سبحان هللا )أاَلَّ ٌَْسُجدُوا َلِِلَّ

 حسنا وما عاللتن ٌسجدون هلل أو للشمس أو للممر هل طلب منن أحد أن تدعو للدٌن؟ ال،

 هل لال لن أحد أن لن حسنة؟ ال،

 هل لال لن أحد أن لن الجنة ؟ ال،

 وما شؤنن إذًا؟

هلل، ال ٌتخٌل الهدهد أن بشر خلمه ربً و أجرى الدماء فً عروله، وحرن أنفاسه  ( : )أاَلَّ ٌَْسُجدُوا َلِِلَِّ سٌجٌبن المرآن،لال
 .. لال: الهدهد وأطرافه، وشك سمعه وبصره ثم ٌسجد وٌضع رأسه تحت لؽٌر هللا، أبت علٌه نفسه

ِ الَِّذي(  الذي ماذا؟ ماذا أعطان أعطان مثلنا سٌارات ومالبس؟ ال،)أاَلَّ ٌَْسُجدُوا َلِِلَّ

 جنة؟ ال،وعدن ب

 إذًا ماذا؟

 ما الذي ٌحرق للبن ؟ لال:

َمَواِت َواألَْرِض ( ِ الَِّذي ٌُْخِرُج اْلَخْبَء فًِ السَّ أنا أخرج مع زلزلة العصافٌر وبزوغ الفجر أخرج وأنا ال  )أاَلَّ ٌَْسُجدُوا َلِِلَّ
أعلم وال أعرؾ أٌن آكل،ثم سبحانه هلالج لج ٌنشا السحاب الثمال، وٌنزل المطر وٌشك األرض شمًا، ثم ٌخرج حبًا، ثم أشبع 

 بفضله، كٌؾ ال أحمد هللا!

 لخلك للخالك!ألجل حبتا لمحٍ شعر أن لدٌه مسإولٌة تجاه الدٌن، أحس بمسإولٌة تعبٌد ا

 إذًا لو أعطاه هللا ما أعطانا!

 جلسات وبٌوت ومكٌفات، ماذا كان سٌفعل لو وعده هللا بحسنة؟

 هذا ولٌس عنده حسنات، فً النهاٌة سٌكون تراب!

 لما لاله سلٌمان علٌه السالم لال:

اآلن لو ذهب أحدنا ولال لمدٌره فً العمل خبر تعب ألجله ورد علٌه المدٌر )لَاَل َسنَنُظُر أََصدَْلَت أَْم ُكنَت ِمْن اْلَكاِذبٌَِن (
بتشكٌن لمصدالٌته ماذا كان سٌفعل؟ سٌمول هذا جزابً وأنا أعمل لدٌنكم وسٌؽضب، هذا ألننا مساكٌن، نعمل بالمنة لكن 

 هل الهدهد محتاج؟

 ال ما ٌحتاج، هدهد فاهم صح،

ٌِْهْم ()لَاَل َسنَنُظُر أََصدَْلَت أَْم كُ  المفروض ٌمول "ٌاسلٌمان أنا أعمل بدون  نَت ِمْن اْلَكاِذبٌَِن اْذَهب بِِكتَابًِ َهذَا فَؤَْلِمِه إِلَ
 حسنات احمدوا ربكم أتٌت لكم بالخبر وفلٌذهب أحد من البشر الذٌن عندهم حسنات" صح؟

 ولكنه لم ٌنسى إطعام هللا له ونفذ أمر سلٌمان،

 الهدهد أن عمله أكثر من كالمه،الحظ ملحوظة عجٌبة فً لصة 

نحن كالمنا أكثر من عملنا بٌنما هوذهب وعمل ثم تكلم للٌاًل ورجع لٌعمل، فكالمه للٌل معدود على األصابع لكن أفعاله 
 رفعته،

 اآلن حبٌبً الؽالً لماذهللا ذكر سبؤ؟ لماذا تحدث هللا عنها؟

 ه،هللا سبحانه وتعالى ال ٌضٌؾ حرؾ للمرآن إال وله دالل

 لماذا اختار سبؤ من بٌن الكرة األرضٌة؟

 ألنها أجمل بمعة فً الدنٌا، من الذي ٌمول هذا الكالم؟ ربً سبحانه، ٌمول:

 بلدتهم أصاًل معجزة،وإذا وصؾ هللا بلدة بؤنها معجزة فتفكر كٌؾ ستكون؟)لَمَْد َكاَن ِلَسبٍَإ فًِ َمْسَكنِِهْم آٌَةٌ (

" ال ٌكون ولع هذه الجملة على نفوسنا كما لو أن من لالها ملن؛ ألنه حٌن ٌمولها ملن اآلن لو لال رجل فمٌر "فالن تاجر
 تعرؾ أنه تاجر،

 فاهلل ٌمول بلدتهم معجزة، ماذا بها ٌاربً صفها لنا، وأنا والؾ فً سبؤ ماذا سؤرى؟ لال:

 شًء بؤنه جنان فاعلم أن المضٌة ؼٌر متصورة،إذا خالك الجنان ٌصؾ  لَمَْد َكاَن ِلَسبٍَإ فًِ َمْسَكنِِهْم آٌَةٌ َجنَّتَاِن((

 حسنا أحدهم ٌسؤل نفسه، الهدهد هذا لما رأى األنهار تجري ورأى الثمار، )َجنَّتَاِن َعن ٌَِمٌٍن َوِشَماٍل(

 ما هو أحب شًء لدى الهدهد؟

 أن ٌرى نهر ٌشرب منه وشجرة ٌصنع علٌها عشه وثمر ٌؤكله،

 ٌؤكل، ٌشرب، ٌنام،والحمدهلل صح؟

 ن كل الطٌور مرت أكلت، شربت، وذهبت إال هاذا الطابر، ألجل ذلن عندما ترى الهدهد ألسم باهلل إنن ستحبه فً هللا،لك

 وهللا إن لدٌنا فً المستشفى هدهد وإنً أحبه فً هللا؛ ٌذكرن باهلل عز وجل،

 اآلن عندما ٌسافر أحدنا إلى بلد ثم ٌرجع، ٌبدأ فوًرا بالتحدث عما رآه لدٌهم،

 لسلٌمان رأٌت عندهم أنهار وجنان، ال، الهدهد رأى الجمال هذا كله لكن لما رجع مالال



 لال وجدت شرن عندهم البد أن ٌُعدّل، شًء أهم ألنه رأى

 سبحان هللا،نحن عندما ندخل االسواق ونرى الثٌاب والمنكرات لما نرجع نكلم الناس نمول رأٌت ثٌاب وتخفٌضات!

طٌب ولكن هنان منكرات البد أن تَُحل، فكري بطرق حل، فكري بكتب ومطوٌات توزعٌنها، تنصحٌن فالنة وفالنة، وفالن 
 ٌنصح فالن،

 اذًا البد أن تكون هنان مسإولٌة أحبتً الفضالء،
 ماذا أعطى هللا عز وجل الهدهد؟

  أعطاه عدّة أمور،
ٌمول ابن المٌم: "إذا ذكر هللا أحدًا فً كتابه فاعلم أن هللا  زة،اول أمرأن هللا عز وجل ذكره فً أعظم كتاب،هذه مٌ

 ٌحبه"ذلن ٌعنً أن هللا ٌحب الهدهد،
 طٌب الهدهد هذا هو الوحٌد الذي كان مهدد بالمتل من بٌن الطٌور كلها صح؟

ٌَْماَن ُجنُودُهُ ) ٌْرِ ِمنَ  َوُحِشَر ِلُسَل نِس َوالطَّ  (اْلِجِنّ َواإْلِ

بالمتل هو الهدهد، وهو الوحٌد الذي أخبر هللا عز وجل نبٌه علٌه الصالة والسالم أن ٌخبر أصحابه  الطٌر الوحٌد المهدد
 أن ال ٌمتلوا أي هدهد،

 سبحان هللا!

 الذي دافع عن الدٌن واحد، ولكن هللا حفظ ساللته كلها،
لسالم لادم وٌمشً هو وجنوده األمر الثالث أن هللا ضرب مثل للنبً علٌه الصالة والسالم، نملة رأت سلٌمان علٌه ا

 ناحٌتها لم تَفُر وحدها، ال، بل لالت:

 هً شعرت بالمسإولٌة،وهللا ٌحب من لدٌه مسإلٌة تجاهه، حتى لو كانت من الحشرات،ٌَا أٌََُّها النَّْمُل()

ٌَْماُن َوُجنُودُهُ   (،)َوُهْم اَل ٌَْشعُُرونَ ثم تعتذرت لهم تمول: ()ٌَا أٌََُّها النَّْمُل اْدُخلُوا َمَساِكنَُكْم اَل ٌَْحِطَمنَُّكْم ُسلَ

ٌا جماعة إذا هللا ذكر نملة فً المران ألنها حملت هم لومها، فهل ٌذكرن هللا عز وجل؟ٌذكرن عنده بؤنن عملت عمل؟ 
 شعرت بمسإولٌة تجاهه؟

 
 ختاما أحبتً الفضالء،

دار بٌنً وبٌن مشرَكٌن فً هذه البلدة فً هذه  حتى نعلم أن أعظم مسإولٌة لنا هً مسإلٌة التوحٌد، سؤلول لكم حوار
 المدٌنة بالضبط،

 فً شهر مضان الماضً جاءنً رجل بلؽاري لالوا لٌبؤنه ٌسؤل عن االسالم،
جاءنً ٌسؤل على استحٌاء، ووهللا من ٌرىتعابٌر وجهه ٌشعر بؤنه ٌسؤل ألنه ٌرٌد الخٌر،هنان أناس ٌسؤل فمط للجدال، 

 ٌر،بٌنما هذا ٌسؤل ٌرٌد الخ

 بكل أدب فمال لً:"هل لٌؤن أسؤلن سإال؟"

 للت: اسؤلنً ما ترٌد،
 لال: "لن تستاء؟"

 للت:أبدًا اسؤلنً بكل ما ٌجول فً خاطرن،
 :لال:"أنتم لماذا تسخطون إذا للنا أن عٌسى ابن هللا؟" تعالى هللا علًوا كبًٌرا،إنها كلمة كبٌرة ٌا جماعة! ٌمول هللا هلالج لج

ْحَمُن َوَلداً()  َولَالُوا اتََّخذَ الرَّ
 تحَسبُها كلمة بسٌطة!!ٌمول:

ٌْبًا إِدًّا  كم ٌبلػ كبر هذا اإلد ؟()لَّمَْد ِجبْتُْم َش

 لال تعالى: اآلن واحد فً األرض لال أن هلل ولد. لو تركت الكون ٌعبر لهذا الواحد بما لال، ماذا كان سٌحدث؟

َماَواُت ٌَتََفطَّ )  تتشمك السماوات،ْرَن ِمْنهُ(تََكادُ السَّ
  كل هذا الدمار ٌا ربً وكل هذه الجبال تتدمر لماذا؟)َوتَنَشكُّ اأْلَْرُض َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل َهدّاً(
ْحَمِن َولَداً لال:  .()أَن دََعْوا ِللرَّ

ًَ أَْحسَ )هنان آٌه فً المران تمول  ،(نُ َواَل تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِالَّ بِالَّتًِ ِه

 فعندما سؤلنً للت له:أنا سؤجاوبُن لكن أود أن أسؤلن سإال، لماذا أنتم تمولون أن له ولد؟حتى أعرؾ دلٌلن وأرد علٌه.
 لال:"ألن عندنا فً االنجٌل أنه ُوِلد من أم دون أب" ،

هللا تعالى هللا عن  للت: ممتاز حتى نحن عندنا سورة كاملة بإسم أمه، وأنه ُخلك من ؼٌر أب، فهل هذا الذي جعله ابن
 ذلن؟

 لال: "نعم"

 للت: وهللا أنن ذكً؛

 ألن هذا عنده تحلٌل منطمً،فكل الناس لدٌهم أموأب إال هذا علٌه الصالة والسالم جاء من أم دون أب،



للت:إذا كان هذا السبب الوحٌد الذي جعله ابن هللا أنا سؤعطٌن مثَل فً المرآن وعندكم فً االنجٌل أًٌضا،ٌنسؾ عنن 
 المضٌة التً سؤلتنً عنها،

ِ َكَمثَِل آَدََم(ِعْندَ  )إنَّ َمثََل ِعٌَسى  ا َلِلَّ

 أم أًٌضا،فهل هو ابن هللا؟ إن كانت لدٌن مشكلة أن واحد ُخلك بدون أب،فآدم علٌه السالم ُخلك دون أب وال

 لال:" ال "

 إذًا كٌؾ؟

 لال:"لم أفكر بها فً حٌاتً! ، لكنه ٌُحًٌِ الموتى"

 للت: له ممتاز ، أنت اآلن تمول أن إحٌاء الموتى فضٌلة ال تُعطى لؽٌر اإلله، أنا اآلن سؤسؤلن سإال ، هل موسى إله؟

 لال: ال

ل، وعند الٌهود فً التوراة أن موسى علٌه السالم فعل أعظم مما فعل للت:ولكن عندنا فً المرآن، وعندكم فً اإلنجٌ
  عٌسى علٌه السالم،

 عٌسى علٌه السالم ماذا فعل؟

ًَ روح كانت موجودة فً شخص أخرجها هللا بإذنه ثم سمط الشخص، ثم أراد هللا أن ٌعٌد الروح على ٌد عٌسى بن  ه
 مرٌم، صح؟

ن هذا، موسى علٌه السالم حّول كابن حً عصا نبات إلى كابن حً حٌوان بعد لكن موسى علٌه السالم فعل ماهو أصعب م
 أن نفخ فٌه الروح، فتحركت،َمن أصعب موسى أم عٌسى؟

 لال: ال موسى،
 للت: طٌب هو ابن هللا أًٌضا؟

 لال:ال، أنا فً حٌاتً ما فِهمت الشًء هذا، ولم أكن أدري عنه.

 
هنان رجل آخر أمرٌكً ٌمؾ وٌستمع من بعٌد، وهللا ٌا أخوانً أنً كنت أرى  أثناء حدٌثً مع هذا المشرن البلؽاري كان

 فً عٌنٌه الشر والكره وهو ٌنظر إلٌنا، وظن أنً سؤخّرب صاحبه البلؽاري، فتعمتد أرفع صوتً كً أجعله ٌمترب،

 بعد ُمضً دلابك بسٌطة حتى الترب فمال:

 " ممكن أسؤلن سإال؟ " هذه المرة بملة أدب..

 عم ٌمكنن .للت : ن

 " لال: حتى لو كان سإالً محرج؟"

 للت : نعم حتى لو كان محرج

 لال: "من األفضل عٌسى أم دمحم؟"

 اللهم صّل وسلم على دمحم

  للت له: أنت أٌهم أفضل بالنسبة لن ؟
 
 

  انظروا ٌا جماعة البد أن نخاطبهم كاألطفال وبحلم،
 ان ماذا لال له؟النبً علٌه الصالة والسالم لما سؤل ُحصٌن بن عمر

 لال: كم إله تعبد؟ لال: سبعة.

 لال:أٌن هم؟

 فالنبً علٌه الصالة والسالم كان ٌعامله كؤنه ٌعامل طفل..

 
 فملت له: من األفضل عندن؟

 لال:أنتم من األفضل عندكم؟

 للت:سؤجاوبن لكن أجبنً من األفضل عندن؟

 -علٌه الصالة والسالم-لال: أنتم عندكم أن عٌسى أفضل من دمحم 

 للت: لماذا؟
  مرات 4مرة، وكم ذُكر دمحم؟6ٔلال: كم ذُكر عٌسى فً المرآن من مرة ؟

 هل رأٌت؟ حتى عندكم فً المرآن عٌسى أفضل من دمحم

 للت: فمط ألنه مذكور أكثر منه؟

 لال:نعم

رن أن الشٌطان أفضل منهم كلهم؛ألنن ال تكاد تمرآ صفحة إال ذُكر فٌها الشٌطان، ولد للت: وهللا أنن ذكً، اذًا أود أنؤ بش
 ذُِكر بكل المرآن، وفرعون أفضل منهم إن كانت المضٌة بالكثرة ..



 سكت، ثم لال: ولكن أنت كٌؾ تمنعنا بدٌن ما فٌه مساواة وَظلََم المرأة؟
 
 

 مساواة مطلمة اآلن اإلسالم فٌه مساواة فً الحسنات، لكن ما فٌه

 أنت ال تحاول تلمٌع الدٌن ألن الدٌن لوي دون الحاجة لذلن، لال هللا عز وجل فً سورة النساء: )
 
 

ُ بِِه بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض  َل اَلِلَّ  هل هنان مساواة ؟ ال،()َوال تَتََمنَّْوا َما فَضَّ

ا اْكتََسبُوا َوِللنَِّساِء ) لال: مَّ َجاِل َنِصٌٌب ِمّ  ،نَِصٌٌب(ِلّلِرّ

 هنان أمور تسبمنا بها المرأة بملٌون مرة، وهنان أًٌضا أمور ٌكون الرجل فٌها أفضل من المرأة بملٌون مرة،

 لما ُسبل النبً علٌه الصالة والسالم"أي الناس أحك بصحبتً؟"

مرات أخًٌرا لال: ثم أبون. لال: ثم من؟. بعد أن ذكر األم بثالث  لال: ثم من؟. لال:أمن . لال: ثم من؟. لال:أمن. لال:أمن.
 مرة واحدة فمط

 
 هل فٌها مساواة؟ال،لٌس هنان مساواة

 لكن هل تستحك األم هذا التمدٌر؟ نعم وهللا تستحك.
 
 

 دٌانة فً هذه الدنٌا تمول ألتباعها الزموا لدمها. لن تجد

 أي اذهب عند رجلها ولٌس رأسها،
 الزم لدمها فثم الجنة.

 هل هنان دٌن أعطى هذا للمرأة؟ال،
 
 

 الشاهد،

 للت له: صحٌح أنت صادق،لٌس هنان مساواة فً الدٌن،

 ثم سؤلته .. المساواة عدل أم ظلم؟

 لال: المساواة عدل.

 للت:هل أنت متؤكد؟ولن تؽٌر كالمن؟

 لال:لن أؼٌر كالمً.

دابٌة وطالب آخر ٌدرس فً الجامعة للت: ممتاز،اآلن هل من العدل أن أحضر طالب ٌدرس فً المرحلة اإلبت
 بالعدل،بنفس االختبار الجامعً ونفس الماعة، ونفس المرالبٌن والمصححٌن هل هذا ٌعد من العدل أم الظلم؟ وأختبرهم

 لال :ال، من الظلم.
 للت:لماذا ظلم وأنت تطالب بالمساواة والعدل؟

 لال:ال، ألن لدراتهم مختلفة.
ساعة من ألوى  ٕٔساعة والرجل ٌعمل  ٕٔللت: ممتاز إذن أي مساواة بٌن مختلفٌن ظلم، وإذا كانت المرأة تعمل 

 جسدٌا؟الرجل،

ومن التً ٌعترٌها أسبوع من كل شهر دورة شهرٌة،تُضعؾ وضعها الجسدي والذهنً وتؽٌر فً الهرمونات وتضعؾ 
 أكثر؟ المرأة ،

 ،المرأةوتعب ؟من التً فٌهم ٌحمل وهنًا على وهن 

 ،المرأة؟-نُفاس-من التً بعد الحمل والوالدة عندها

 ،المرأة من التً ترجع من الدوام وترعى أوالدها فً البٌت؟

 ٌاَظلََمة كل هذا الضعؾ والرجل الٌحمل والٌتعب والتؤتٌه دورة، ماعنده مشكلة ومع ذلن ٌتساوون فً الراتب ٌا ظالم،

 صح وال ال؟

 ضل مافٌها نعومتها، توظفها مع الشرطة ومع الجنود تطارد المجرمٌن ٌامجرم!امرأة ضعٌفة، أنثى أف

للت له:أعطنً ِدٌن فً العالم أو أعطنً أي مإسسة فً العالم حكومٌة، إدارٌة، أو أهلٌة تُمدر وضع المرأة فً الدورة 
 الشهرٌة وتمول لها أنِت تعبانه وتؽٌرعندن الوضع خذي إجازة أسبوع كل شهر.

 ٌوجد.لال: ال 

للت:نحن عندنا فً الدٌن ٌُعطٌها هللا عزوجل إجازة من ثانً أركان اإلسالم، عمود الدٌن، التً لو تركها الرجل ٌكفر، 
 دلابك بالكثٌر، ومع ذلن لُدّر وضعها. ٓٔدلابك أو  5الصالة ، هً حتى ال تؤخذ أكثر من 



حج، وصٌام، وصالة، كل هذه تُمدر فٌها المرأة فً سبحان هللا، أركان الدٌن خمسة، ثالثة منها تحتاج مجهود جسدي: 
 وضعها هذا،

 ٌمول لها التصومً والتصلً والتحجً تمدًٌرا لِن،

 عندهم .. سٌرحمونها؟ وهللا ماٌرحمونها،

 نماش عن كل هذا. طوٌل ولد نزل بفضل هللا فً شرٌط بعنوان )الجواب فً المرآن( النماش فً هذا

 وأخًٌرا..

أسؤل هللا أن ٌنفع بما للنا وأن ٌجعلنا معتزٌن فً دٌننا وصلى اللهم وسلم وبارن على نبٌنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعٌن، 
 وجزاكم هللا خٌر.

 

 لالستماع للمحاضرة صوتيّاً :

http://www.abdelmohsen.com/play-733.html 

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

 

http://www.abdelmohsen.com/play-733.html
http://www.abdelmohsen.com/play-733.html

