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ذَا َعدُوٌّ لََّن  ٌمول هللا عز وجل }فَمُْلنَا ٌَا آدَُم إِنَّ َهَٰ
 َوِلَزْوِجَن{

ٌُعلمن من  صرٌحانظر ال إله إال هللا , لرآن واضح 
توالً, ومن تعادي, ٌعلمن من تكون معه إذا احتجت , 
فكن مع هللا عز وجل , إذا كنت ترٌد أمورن تتٌسر فوق 
األرض , تحت األرض , إذا كنت ترٌد أمورن صح, 

 تعٌش صح , وتموت صح , وتُحشر صح ..

ذَا َعدُوٌّ لََّن َوِلَزْوِجَن فاََل  ٌُْخِرَجنَُّكَما ِمَن  }فَمُْلنَا ٌَا آدَُم إِنَّ َهَٰ
} *إِنَّ لََن أاَلَّ تَُجوَع فٌَِها َواَل تَْعَرىَٰ  اْلَجنَِّة فَتَْشمَىَٰ

أناس ٌعٌشون هكذا .. هً أسعد حٌاة مع رب  وهللا هنان
*وأَنََّن اَل تَْظَمأُ  العالمٌن }إِنَّ لََن أاَلَّ تَُجوَع فٌَِها َواَل تَْعَرىَٰ

} صل ؟! كان ٌعٌش عٌشة ال ما الذي ح فٌَِها َواَل تَْضَحىَٰ
نتصور سعادتها ,ثم فجأة ٌمول هللا عز وجل بدأت أول 
خطوة فً خسران آدم علٌه السالم وزوجه , كل هذه 

-'ال تعرى , وال تشمى ,وال تظمى'  -النعم 
ٌَْطاُن{ }فََوْسَوسَ   ٌِْه الشَّ وساوس ..أكٌد هنان أناس  إِلَ

أحبتً من السهل جداً إبلٌس ٌجره , سهل جداً, ٌعنً 
إبلٌس ما ٌأخذ معه أصال ثوانً , تحاول تمنعه طول 
عمرن أن النبً علٌه الصالة والسالم هو أحسن مثال 



فً الدنٌا, وأن هللا سبحانه وتعالى أمرنا أن نملده ولم 
لَّمَْد َكاَن لَُكْم فًِ } ٌأمرنا أن نملد غٌره, ٌمول هللا تعالى

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ{ أكثر الناس ممكن ٌأخذ أي  َرُسوِل اَّللَّ
مثل العبٌن أو ممثلٌن , لكن احذر  شخص أسوه حسنه

تمول له افعل مثل دمحم علٌه الصالة والسالم !! مستحٌل 
ٌمتنع, لكن عندما الٌهود والنصارى ٌمولون برموده كل 

حبٌبً لبلتها منهم ولم تمبلها  العالم لنص الساق , لماذا
من الذي كان سبب بعد هللا فً دخولن اإلسالم ونجاتن 

 من الكفر؟!

 ٌعنً هل بٌنن وبٌن النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مشكلة !!

وفً موضوع اللحى ٌا جماعة , الكثٌر ٌتبع الموضة 
سواء بالحلك أو التطوٌل ,لكن ال تصبح مثل دمحم علٌه 

 م لبل أن تصل لصها !! صح ؟الصالة والسال

 احذر أن تصبح مثل النبً علٌه الصالة والسالم ,,

ما الذي بٌنن وبٌن النبً علٌه الصالة والسالم ٌجعلن 
 حذر أن تتبعه ؟!!

انتبه من النبً صلى هللا  -أحبتً هذه وساوس الشٌطان 
 -علٌه وسلم 

ٌَْطاُن{ ٌِْه الشَّ  }فََوْسَوَس إِلَ

خً أنت ستدخل الجنة وأنصحن ال ٌأتً ٌمول لن ٌا أ
 تصبر.. ال ال ..ٌأتً ٌزٌن لً أنا وأنت ,,

ٌَْطاُن لَاَل ٌَا آدَُم َهْل أَدُلَُّن  لال تعالى ٌِْه الشَّ ) فََوْسَوَس إِلَ
( َعلَى َشَجَرةِ اْلُخْلِد َوُمْلٍن الَ   ٌَْبلَىَٰ

هذه معادلة : مجرد ما ٌمسو الملب ٌطول علٌن األمد 
وٌمول لن إبلٌس أبشر وٌأمنن أنن لن تموت .. ٌمول لن 



مستحٌل أنت معن تزكٌه منً لن تموت ..ولكن الٌوم 
العصر فً الراجحً هنان من صلٌنا علٌه , كان لد لال 
له إبلٌس " معن تزكٌه منً أنن لن تموت " وخمسه فً 

}  كلهم مزكٌهم إبلٌس , لال هللا عز وجلالعتٌما, هؤالء 
ِ َوَما نََزَل  أَلَْم ٌَأِْن ِللَِّذٌَن آَمنُوا أَن تَْخَشَع لُلُوبُُهْم ِلِذْكِر اَّللَّ

ٌا  ماذا عنهم ؟ِمَن اْلَحّكِ َواَل ٌَُكونُوا َكالَِّذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب {
ٌِْهُم اأْلََمدُ فَمََسْت  رب  لُلُوبُُهْم {}ِمن لَْبُل فََطاَل َعلَ

دابما إذا لرأت "لسوه" اعرف إن إبلٌس فاتح لن المجال 
لَاَل ٌَا آدَُم َهْل أَدُلَُّن َعلَى  )ومستحٌل تخشع فً الصالة ,

( َشَجَرةِ اْلُخْلِد َوُمْلٍن الَ   ٌَْبلَىَٰ

هو فمط ٌصٌد آدم علٌه السالم كما ٌصٌدنً أنا وإٌان 
لال له : كل  وٌصٌد أختنا هنان ,فعالً فً حركه واحده
فمط , لاسمه باهلل إنً لن من 

ٌخبرن هللا عز وجل أنه أطاع  ِمْنَها{ }فَأََكاَل  الناصحٌن
إبلٌس, ماذا حدث له ! ولو أطعت إبلٌس ماذا سٌحدث 

كل ما تتبع خطوة من  َسْوآتُُهَما{ }فَأََكاَل ِمْنَها فَبَدَْت لَُهَما لن
ن َماُكنتم }إنّما تُجَزوخطوات الشٌطان تخرج لن مصٌبه

لال هللا عز وجل هم كانوا فً أمن وفً ستر  تعملون{
وما عندهم مشكلة تكدر علٌهم حٌاتهم , لكن عندما بدأ 

} فَبَدَْت لَُهَما َسْوآتُُهَما  مع إبلٌس.. لال هللا عز وجل
ٌِْهَما ِمن َوَرِق اْلَجنَِّة ۚ َوَعَصىَٰ آدَُم َربَّهُ  َوَطِفمَا ٌَْخِصفَاِن َعلَ

 {فَغََوىَٰ 
فغوى , أو فالنه عصت  فالن عصى ربه كم مره لٌل أن

 ربها فغوت,, الحظت ؟

 كلما تعصً معصٌه كلما تُسحب منن نعمة



هنان أناس للوبهم مازالت حٌة تشعر بهذا الشا , 
وهنان أناس وهللا مٌته للوبهم تُسحب منه النعم وهو ال 

ٌدري !! األسبوع الماضً كنت فً الكوٌت ألمً 
محاضرة أنا ودمحم العوضً فً مشروع ركاز فكان فٌه 
مشاركات , فجاءت امرأة بل فتاة بعباءة سوداء والنساء 

وع هذا فً سوق , ومحاضراتهم متبرجات, وألن المشر
فإنن ترى متبرجات وترى  ; جزاهم هللا خٌر فً السوق

أشكال غرٌبة , وجاءت هذه من بٌنهن وعلٌها لفازات 
ولالت أنا لبل فتره كنت مثلهم , تمول لبل شهر واحد 
ٌعنً شهر شعبان كنت ذاهبه لمكة المكرمة, فكنت أنا 

طرٌك , وبنت عمً فً الطرٌك فكنا نتحدث طوال ال
هً كانت دابما تضحكنا ودابما تحش فً الناس , تسب 
فالنه , وتملد فالنه ,هً التً كانت دابما فً اجتماعاتنا 
تجعلنا نضحن فً معصٌه هللا سبحانه وتعالى , فذكرتها 
بمعلمة كانت عندنا , كنت أرٌدها أن تعلك علٌها بفكاهة 

لو أو غٌبه أو أي تعلٌك لكً نضحن , فمالت ٌا فالنه 
سمحِت أنا تبت, هل تفهمٌن أم ال , تمول ومازلت أنا 
والشٌطان ٌوسوس لً وأحاول أصّر علٌها وكل مره 

ألول لها وهً تستغفر وتسبح وتمرأ لرآن وتمول ٌا بنت 
الناس أنا تبت ماذا ترٌدٌن منً , تمول لم ٌبك وسٌله 
للشٌطان إال وسوسها لً , تمول وهللا لم تمل غٌر هذه 

أختً هل تفهمٌن أم ال , أنا تبت هلل عز وجل  الكلمة "ٌا
, إذا أنت ال ٌهمن هللا ٌحبن أوال ٌحبن أنا ٌهمنً أن هللا 

ابٌَِن{ ٌحبنً , هللا عز وجل ٌمول َ ٌُِحبُّ التَّوَّ لالت  }إِنَّ اَّللَّ
: أنا لررت من الٌوم أن هللا ٌحبنً, المهم تمول حاولنا 



حن نضٌك علٌها نجعلها تتكلم وتعلك وتضحكنا وبٌنما ن
دخلت الحرم وهً متغٌره , ورجعنا من السفر ومازالت 
متمسكه وال أحد ٌتكلم إال وتمول له "إنً تبت" ولدر هللا 

إنً أركب فً السٌارة الثانٌة وأمام عٌنً حصل لها 
واحد , من بٌنهم هذه التً لالت "أنا ٕٔحادث وٌموت

ا تبت" تمول من ذلن الٌوم وأنا ملتزمه , تمول حٌنم
حصل الحادث رأٌت واحد بالطرٌك وكان مشغل أغانً 
عندما رأى الحادث سمعته ٌمول وهللا العظٌم ال أسمع 

أغانً بعد الٌوم أبداً , الجثث كلها هامده على األرض , 
تمول رأٌتها وتذكرت إنها تمول تبت تبت تبت , أرٌد هللا 
ٌحبنً, وعابده من الحرم , تمول فملت ٌعنً هً لم ٌمدر 

ها الشٌطان وٌمدر علً أنا ؟! تمول سألت نفسً لو علٌ
أن هذه وسوس لها الشٌطان وأرسل علٌها شٌاطٌن 
اإلنس, لو أنها لم تتب , تخٌلُت لو أنها انجرفت مع 
شٌاطٌن اإلنس ذلن الٌوم الذي ماتت فٌه , لكن انظر 
إلى الشرف تموت وهً عابدة من الحرم وهً لد 

جماعة من الذي  لررت لرار شجاع "لالت تبت" ,ٌا
 ٌملن الشجاعة وٌمول "تُبت" ؟

هللا عز وجل أعطانا كل شا وإبلٌس ما أعطانا شا, 
ٌمول إبلٌس عجباً البن آدم ٌحبون هللا عز وجل 

وٌعصونه باللٌل والنهار وٌزعمون أنهم ٌبغضونً وكل 
 ٌوم ٌطٌعونً ,,

 فمتى سننتصر؟!

هذا النكره الذي ضحن علٌه الشٌطان وأّزه , 
زؤوا بدمحم علٌه الصالة والسالم , استغرب واسته



كثٌرون لالوا كٌف ٌتكلمون بهذا , لكن لو كنت فاهم 
اْلٌَُهودُ  }َولَن تَْرَضىَٰ َعننَ  المرآن لن تستغرب لال تعالى

انظر للمرآن كٌف ٌبدل وساوس إبلٌس التً تمول {
 "ٌجب أن ٌعتذر" والمرآن ٌمول لن ال تجعله ٌعتذر,,

 أمر ! أنا وأنت لم نفهم

 ترٌد أن تفهم ؟

 تعال معً والرأ المرآن

} َولَْن تَْرَضى َعْنَن اْلٌَُهودُ َوال النََّصاَرى  تعالى لال
َّبَِع ِملَّتَُهْم لُْل إِنَّ -))حتى: حرف غاٌه((  - َحتَّى... ُهدَى  تَت

ِ ُهَو اْلُهدَى َولَبِِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهْم بَْعدَ الَِّذي َجاَءنَ  َن مِ  اَّللَّ
ٍ َوال نَِصٌٍر{ ًّ ِ ِمْن َوِل  اْلِعْلِم َما لََن ِمَن اَّللَّ

 هل فهمت هذه اآلٌه ؟؟

 ؟ )َولَبِِن اتَّبَْعَت أَْهَواَءُهْم..( هل تعرف ما معنى
ٌمول هم ٌكرهون , ولن ٌرضوا عنن حتى تضرب 

 الصلٌب, وتصلً فً الكنابس,,

} َولَبِِن  لكن متى تفهم أن هللا ٌمول لن:
 ؟؟أَْهَواَءُهْم..{ اتَّبَْعتَ 

هم ٌتمنون أن تمص مثلهم, ٌتمنون أن أختنا الغالٌه هنان 
 تلبس مثلهم ,هذه الفتحات وهذه البناطٌل, وهذه

} َولَبِِن اتَّبَْعَت  تعالى العباءات المتبرجة , ٌمول هللا
ٍ  أَْهَواَءُهْم بَْعدَ الَِّذي َجاَءَن ِمَن اْلِعْلِم َما لَنَ  ًّ ِ ِمْن َوِل ِمَن اَّللَّ

 َوال نَِصٌٍر{

مستحٌل تجد أحد ٌنجٌن من هللا عز وجل , تعال واسمع 
اآلٌه الثانٌه, بعض الناس ٌمول: ماذا ٌا أخً َ! النصارى 

 كانوا طٌبٌن معنا ..



إبلٌس ٌوسوس لن ٌمول: هم طٌبٌن  ;ألنن لم تفهم المرآن
, لال معكم !! وهللا عز وجل فً المرآن ٌنبه وٌذكر

 }لَْد بَدَِت اْلبَْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم ..{ سبحانه

ٌمول : الذي سمعته شًء للٌل, فال تنتظراعتذار؛ ألن 
هللا سٌخبرن أن فً للبه شًء لم تره أنت ؛ ألننا 

مساكٌن لو أردنا رؤٌة الحدث ذهبنا ننظر) 
( أو أي لناة , بشر مع بشر ٌحللون  BBC أو CNNل

 , هل ..؟؟ ال وهللا ..لضٌة, هل سٌعتذر

ٌا أحبتً دعونا نأخذ الخبر من المرآن, ٌمول هللا 
ٌمول هللا تعالى:  }لَْد بَدَِت اْلبَْغَضاُء ِمْن أَْفَواِهِهْم ..{ تعالى

 لو نظرت لصدره, ماذا ستمول؟؟

...لَْد  -حالد علٌن حمد  -... }َوَما تُْخِفً ُصدُوُرُهْم أَْكبَرُ 
 بٌََّنَّا لَُكُم ..{

 "لكم" تعنً: أنا وإٌان وأنِت أخٌه ..

 } لَْد بٌََّنَّا لَُكُم اآلٌَاِت إِْن ُكْنتُْم تَْعِملُوَن {

ٌمول: لبل أن تفتح الرٌموت ,اذهب وافتح المرآن , 
ألجل أن تفهم اآلٌات هنان , أنا لد بٌنت لن اآلٌات إن 

 كنت تعمل !!

 .. } َها أَْنتُْم أُوالِء تُِحبُّونَُهْم ..{لال بعدها:

ال ٌأتً بموضه إال ونسارع لفعلها, وهللا ٌا جماعة أننا 
 نتبع موضات الٌهود والنصارى لبلهم ..وهللا !!

 ...( )َها أَْنتُْم أُوالِء تُِحبُّونَُهمْ 

 -ثم ٌكشف لن هللا أنه ال ٌحبن وال ٌطٌمن  -
 نُوَن بِاْلِكتَاِب ُكلِِّه َوإِذَا لَمُوُكْم..()..َوال ٌُِحبُّونَُكْم َوتُْؤمِ 



لالوا: بالعكس نحن لٌس لدٌنا مشاكل مع المسلمٌن, 
 والمسلمٌن طٌبٌن , نحن لٌس لدٌنا مشكلة معهم !!

 لَالُوا آَمنَّا: إلهنا وإلهكم واحد, لٌس لدٌنا مشكله ,,

 ,, } َوإِذَا َخلَْوا..{ هللا تعالى ٌمول:

لٌست األخبار التً تصٌدها  -أخبار هللا تعالى ٌخبرن ب
 –الكامٌرات 

ٌخبرن باألخبار التً ال تصٌدها الكامٌرات, إذا أغِلمت 
ٌخبرن هللا تعالى  ;كامٌرات المصورٌن وخلف الكوالٌس

ٌُْكُم األنَاِمَل ِمَن  : بشا وا َعلَ } َوإِذَا َخلَْوا َعضُّ
ٌِْظ..{ لٌه نحن ال نستغرب هذا النكرة أن ٌسب دمحم ع اْلغَ

الصالة والسالم, هذه عمٌدته وهذا دٌنه , وهو أصالً 
كافر باهلل عز وجل, وال نستغرب من غٌره الذٌن 

استهزأوا بالنبً علٌه الصالة والسالم, هؤالء كفار, هل 
 تتولع منهم ٌمدحون النبً علٌه الصالة والسالم ؟!

لكن نحن ماذا فعلنا للنبً علٌه الصالة والسالم؟؟ نحن 
 ا مما ٌفعل النبً علٌه الصالة والسالم ؟!!ماذا للدن

هل منا من إذا رآه الناس لالوا ما شاء هللا ٌذكرنا بحدٌث 
 النبً علٌه الصالة والسالم ؟!

نحن ال نلوم هؤالء الكفار الذٌن عمابدهم أصالً زابغة, 
لكن نلوم من هم من بنً جلدتنا وٌتكلمون بألسنتنا, 

 ضحن علٌهم الشٌطان !!

تعالوا أحبتً نفهم المرآن, أخذت درس لبل للٌل فً 
ٌَْت فٌه, لرأ اإلمام آٌه لال : ِر  المسجد الذي َصلَّ }بَّشِ

 من هم؟؟ اْلُمنَافِِمٌَن بِأَنَّ لَُهْم َعذَابًا أَِلًٌما {



ٌأتً إبلٌس وٌمول: وهللا أنت هذا الكالم لٌس لن !! اآلٌه 
 تتحدث عن أناس غٌرن ,,

د أخلفناها ! وكم من عهد غدرنا ! ونحن كم من مواعٌ
وكم من كالم كذبنا فٌه ! وكم من صالة للنا الصالة لم 

تُمم بعد , أصبر للٌالً, وإذا لمنا إلى الصالة لمنا كسالى, 
 وٌأتً إبلٌس بكل سهولة وٌمول لن:

 ال.. أنت لٌس لن شأن بهم ,,

 بل وهللا أنه لنا شأن بهم ٌا أحبتً!!

ِر اْلُمنَافِمِ  ٌَن بِأَنَّ لَُهْم َعذَابًا أَِلًٌما * الَِّذٌَن ٌَتَِّخذُوَن }بَّشِ
اْلَكافِِرٌَن أَْوِلٌَاَء ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنٌَِن أٌََْبتَغُوَن ِعْندَُهُم 

ةَ..{ ٌمول هللا :عندما للده , وأصبحت حٌاته كأنه  اْلِعزَّ
} أٌََْبتَغُوَن ِعْندَُهُم  واحد أمرٌكً ٌبتغً بذلن العزة !!

ِ َجِمٌعًا {الْ  ةَ َّلِلَّ ة فَإِنَّ اْلِعزَّ  ..ِعزَّ

أن العزة إذا فعلت مثل دمحم علٌه الصالة  ٌخبرن سبحانه
 والسالم,,

أخبرونا بأحد أحسن من دمحم علٌه الصالة والسالم 
 وسنملده !!

أعطونا أحد أحسن من النبً علٌه الصالة والسالم, ٌفعل 
أي شًء فً لحٌته وهللا نفعله من الٌوم, صح الخبر عن 
سٌد البشر "أنه تركها فتركناها" ونتمنى أن نلماه على 
الحوض وأشكالنا مثله, نحن نتمنى أن نكون مثل أحب 

 الخلك إلى هللا, الذي سٌشفع علٌه الصالة والسالم,,

 بعد هذه اآلٌه؟؟ ماذا لال

ٌُْكْم فًِ اْلِكتَاِب { َل َعلَ أجمل شًء أن تسمع كالم  }َولَْد نَزَّ
هللا عز وجل ! أجمل شًء أن تأخذ اإلجابات من كالم 



هللا عز وجل! ماذا نزل فً الكتاب ؟؟ ٌا لٌتنا فهمنا هذا 
ٌُْكْم فًِ اْلِكتَاِب أَْن إِذَا َسِمْعتُمْ الكتاب, َل َعلَ  } َولَْد نَزَّ

 فمط لو تسمع.. ..{

 نحن سمعنا ورأٌنا و ضحكنا وفرحنا !!

 ٌستهزؤون بشًء جاء به من ؟؟

 جاء به دمحم علٌه الصالة والسالم, مذكور فً المرآن ,,

 هنٌبا لنا, هنٌبا لنا أن مثلنا دٌننا صح ! هنٌبا لنا !

ٌنظرون إلٌنا النصارى ونحن نضحن على دٌننا , 
 ! ونرٌد منهم أن ٌحترموا الدٌن

تخٌل نصرانً لاعد ٌشاهد معن التلفاز, وٌنظر لن 
وأنت تضحن على واحد ممصر ثوبه !! تضحن فرحان 

 والنصرانً ٌنظر إلٌن ,,

وهو ٌتساءل وٌمول من هو هذا الذي ٌستهزؤون به ؟؟ 
 من الذي جعلهم ٌلبسون هكذا, من الذي أمرهم ؟؟

عندما تمول: الرسول علٌه الصالة والسالم, ٌمول: ما 
ء هللا علٌن, هل هذا رسولن الذي أنت ممتنع به ؟؟ شا

انظر..أحد لدٌه لحٌه وأنت تضحن ! ٌأمرن بالمعروف 
وٌنهان عن المنكر, كأن الذي ٌأمرن بالمعروف وٌنهان 
عن المنكر لٌس من عند هللا عز وجل !! أحبتً دعونا 

ٌُْكْم فًِ اْلكِ  نفٌك للٌال, دعونا نفٌك للٌال َل َعلَ تَاِب } َولَْد نَزَّ
ِ ٌُْكفَُر بَِها َوٌُْستَْهَزأُ بَِها..{ هذا نجده  أَْن إِذَا َسِمْعتُْم آٌَاِت اَّللَّ

فٌنا أكثرنا , ٌا رب ماذا ترٌدنا أن نفعل إذا سمعنا آٌات 
 هللا ٌُستهزأ بها ؟؟ ماذا نفعل ؟؟

هللا أكبر, هل هللا تعالى غالً  تَْمعُدُوا َمعَُهْم ..{ } فاََل 
مجرد  الشََّجَرةَ..{ }َواَل تَْمَربَا َهِذهِ  عندن ؟ هو لال آلدم :



}ثُمَّ  نزل من عند هللا عز وجل , -ذاق -أن الترب وأكل 
ٌِْه ..{  بعد أن تاب ,, اْجتَبَاهُ َربُّهُ فَتَاَب َعلَ

 فاهلل تعالى ٌمول: ال ..

إلٌها كم عدد حروفها ,  دابما الحرفان "ال" هذه ال ننظر
 نحن ننظر إلى ال "من لالها" !!

إذا كان الذي لالها شخص مهم, امتثلنا, إذا كان الذي 
لالها تافه, لم نمتثل, فهل هنان أعظم من هللا عز وجل؟؟ 

الذي لالها هو الذي حرن للبن, ولو شاء فً لحظه 
 واحدة لجعلن تحت األرض اآلن "هو سبحانه"

لبل أسبوعٌن خرج من عند الحالق  وهللا جاءنً مرٌض
لٌس فٌه إال العافٌه ,جسم لوي , وهللا لم أر فً حٌاتً 
إلى الٌوم من الحاالت مثل حالته , لم أر حاله هزتنً 
من الداخل مثل حالته,خرج من عند الحالق فأحس 

بتعب , حس بألم فً رأسه ,أحضروه , وهللا ٌا جماعه 
ض مخدر كلما مرت خمس ثوانً نهض ٌنتف

( ٌنهض ٌنتفض وكل من رآه ٌبكً, 93,ٖوحرارته)
للت: سبحان هللا, لو كنت أنا مكانه ! سبحان هللا , هللا 
 تعالى لادر أن ٌجعل الناس ٌرحمون فً أي لحظه .

 .. } فاََل تَْمعُدُوا َمعَُهْم..{ فاهلل تعالى ٌمول:

ٌا رب لو لعدنا معهم ؟؟ نرٌد إجابات من المرآن من 
وإذا  - ... } إِنَُّكْم إِذًا ِمثْلُُهمْ  إذا لعدنا ؟؟رب العالمٌن, 

َ َجاِمُع اْلُمنَافِِمٌَن َواْلَكافِِرٌَن فًِ ... -صرنا مثلهم؟؟ إِنَّ اَّللَّ
 ٌستهزؤون !! هؤالء أناس َجَهنََّم َجِمٌعًا {

فنحن أحبتً أسواُ منهم فذكر بالمُران من ٌَخاف وعٌد و 
 الذي ال ٌخاف ال تذكره ,,



أحبتً فً المُرآن ذكرهم هللا عز وجل كانوا و أناس 
أحسن منا كلنا .. لكن انظر كٌف سمطوا من عٌن هللا 

عز و جل , خرجوا مع النبً علٌه الصالة و السالم إلى 
تبون, انظر الشٌطان كٌف ٌوسوس لن ٌجعلن تخسر 
أعظم صفمة تكسبها مع هللا ُسبحانه و تعالى , ٌجعلن 

علن تخسر الُمعطٌات و تخسر رضا رّب العالمٌن, ٌج
النعم والهبات التً كان سٌعطٌن إٌاها رّب العالمٌن , 
ذهبوا لتبون , انظروا الرحلة تركوا أوالدهم ألجل من 
؟ ألجل هللا عّز و جل لم ٌشفع لُهم هذا ُكله , خرجوا فً 

الحر , الجبال تلتهب و األرض تلتهب و األحجار 
السالم أٌنما  تشتعل , ذهبوا مع النبً علٌه الصالة و

ذهب , ٌذهبون ٌبتغون رضا هللا ُسبحانه و تعالى , ثّم 
جاء الشٌطان لعب على الثالثة منهم , لال أنتم ذاهبون 

اآلن ضابمه صدوركم لوحدكم لٌس عندكم شًء , 
تكلموا , ال تتكلموا عن النبً علٌه الصالة و السالم وال 

ند النبً تتكلموا عن هللا , تكلموا عن المتدٌنٌن الذٌن ع
 علٌه الصالة و السالم ,,

فقالوا و هللا ما رأينا مثل قُراءنا هؤالء أرغب بطوناً و 
لم يتكلموا عن  –ال أكذب ألِسنن و ال أجبن عند اللقاء 

 رسول هللا ,هم يحبوه بزعمهم !
ًّ علٌه الصالةُ و السالم فمال ٌا  فانطلك رُجل إلى النب

 ن و فالنرسول هللا نحن فً جهاد و فالن و فال

ٌستهزؤون بمن امتثل لدٌنن و شرعن , فنزلت اآلٌة 
تخبر النبً علٌه الصالة و السالم بأمرهم , واحد منهم 
 -عندما سمع الخبر انتفظ ,ولمد وصفه عبدُ هللا بن عمر 



 -ٌصف أحد الذٌن كسبهم إبلٌس وخسروا رّب العالمٌن 
هللا ٌمول ٌا رسول هللا لماذا فهمتوا غلط ٌارسول هللا , و

إنما ُكنا نخوض و نلعب وهللا كنا نتسلى فمط لنمطع 
الطرٌك , لال و النبً علٌه الصالة و السالم ال ٌنظُر 

} ولَبِن َسأَْلتَُهْم لٌََمُولُنَّ  إلٌه و ال ٌكلمه إال بما أُنزل علٌه
فمط نتحدث  التوبه سورة ٘ٙآٌه  إِنََّما ُكنَّا نَُخوُض َونَْلعَُب {

لتضٌٌع ولت , لم ٌمولوا : نرٌد نستهزئ بالدٌّن ,بل 
 لالوا نتحدث نضٌع ولت ,,

 اآلن الحظوا الّرد !

"لُل  لن تتصور الّرد , المفروض على فهمنا أن هللا ٌمول
 كنتم تستهزبون" ..صح ؟! أبِالمُراء

} لُْل  : ألنهم استهزؤوا بالمُراء , انظر ماذا لال هللا تعالى
ِ َوآٌَاتِِه َوَرُسوِلِه ُكنتُْم تَْستَْهِزبُونَ   سورة التوبة * ٘ٙآٌه  { أَبِاَّللَّ

حسنا ..ُهم لم ٌستهزؤوا باهلل و ال رسوله و ال آٌاته .. 
هللا ٌحسبها علٌه ٌا جماعة ألن هذا الذي ُشرع , هو 

ِ َوآٌَاتِِه َوَرُسولِ  لال هللا عز وجل طبك شرع ! ِه } لُْل أَبِاَّللَّ
 ُكنتُْم تَْستَْهِزبُوَن الَ تَْعتَِذُروا لَْد َكفَْرتُم {

ٌا ربً ٌمكن هؤالء ُمنافمٌن , ثالثه مجتمعٌن مع بعض 
بل كان واحد منهم  ٌتكلمون , ال وهللا لٌسوا ُمنافمٌن

ٌساوٌنا جمٌعاً , كان كل واحد فٌهم تارن أهله ألجل هللا 
} لَْد َكفَْرتُم  وجل! ٌتصبُب عرله ألجل هللا ! لال هللا عّز 

وألجل أن تفهم المرآن والٌلعب علً و علٌن إبلٌس  {
,لم ٌمل "لد كفرتم بعد نفالكم " ولم ٌمل "بعد شرككم " 

 .. ال.. بل لال :

 ٌمول كنتم تساوون عندي ,, } لَْد َكفَْرتُم بَْعدَ إٌَِمانُِكْم ۚ{



هل سألت نفسن و أنت تمرأ هذه اآلٌات : ٌا ربً أٌن 
 تودٌعهم ألوالدهم ؟ كان ألجلن ٌا رّب ..

 أٌن العرق الذي تصبب ألجلن ٌا رّب ..

 أٌن الجوع الذي رأُوه فً حٌاتهم ألجلن ٌا رّب ..

أٌن ذهبت ُصحبتهم للنبً علٌه الصالة و السالم , 
 الٌساوي عند هللا شً ..

 أنت تستهزئ بدٌنن ..انتبه أن ٌلمان و 

 ٗٗالفرلان آٌه  - } أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثََرُهْم { لال هللا تعالى

 "أكثرهم" ٌعنً لٌس نصفهم !

 ٌمول هللا تعالى " أكثرهم "

 } أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكثََرُهْم ٌَْسَمعُوَن أَْو ٌَْعِملُوَن ۚ{

 ٌا رّب لماذا ال ٌسمعون وٌعملون ؟

 ٌعملون ؟ٌا رّب كٌف ال 

 .. } إِْن ُهْم إِالَّ َكاأْلَْنعَاِم ۖ{

)  هو صح إن أكثرهم كاألنعام , لكن أنت لست كاألنعام
) بَْل ُهْم أََضلُّ َسبٌِالً  لكن اآلن فّكر إِْن ُهْم إِالَّ َكاأْلَْنعَاِم ۖ (

) 
أحبتً هنان أناس مازالت عمولهم تحت, ٌمول ٌا أخً 

 ما بهم هؤالء ٌنتمدون ,,

ً انتمد دورٌه , انتمد دابره حكومٌه , انتمد ٌا أخ
 مستشفى, انتمد مؤسسه, انتمد شً الذي وضعه بشر ..

 لكن انتبه تلمى هللا وأنت تنتمد شا هللا سبحانه شرعه ,,

أترٌد أن تنتمد ؟ سأخبرن عن رجل فً السوق أمام 
الناس وهللا بهذه الطرٌمه وبهذا الشكل : جاء و رأى 

على ٌده , لم ٌمل لو سمحت ٌا  واحد البس خاتم ذهب



حبٌبً اخلع الخاتم , بل جاء ُمباشره وأمسن الٌد وسحب 
ثُم ذهب و تركه ,  األرض الخاتم أمام الناس ورماه فً

 ما رأٌكم فً أسلوبه هذا ؟ هل ٌُنتمد أحبتً ؟

سؤال: لو رأٌت واحد ٌعاكس بنت وٌأخذ شنطتها  أسألن
ء واحد تشاد معه و ٌرٌد أن ٌرلهما و ٌحوم حولها , وجا

 وتعارن معه , ما مولفن من ذان الواحد

ماذا ستفعل معه؟ تخٌل أنها أختن أو زوجتن وواحد 
جاء تشاد مع الذي ٌحاول أن ٌتحرش بها ,جاء ٌدافع 

 عن عرضن , ماذا ستفعل له ؟

 انا وهللا أللبل رأسه ,,

-حسنا .. لماذا إذا صار هذا المولف مع بنت أخرى 
تمول ٌا أخً وهللا هؤالء لٌس عندهم  -لٌست أختن

 أسلوب ,,

حسنا.. لماذا أنت لم تنصحه عندما عاكس أختن ؟! لماذا 
 لم تمل له ٌا حبٌبً وهللا ما ٌصلح هذا ؟! ..

 ألنها أختن ..

نحن ال نمول أن إخواننا أسود الهٌبات لٌس عندهم 
غلطات , أنا بشر عندي غلطات , لكن وهللا أن 

أخطاءهم تضٌع فً بحور حسناتهم , أحد اللمطاء خرج 
إلى الدنٌا وال ٌعرف من أبوه وال أمه .. اذهبوا زوروهم 
وستعرفون معنى الهٌبة التً تنام أنت , وهو ال ٌنام.. 

رب لٌتهم امسكوا األم التً ولدته  ستدعون وتمولون ٌا
 واألب لبل أن ٌزنً بها ..

 أحدهم ٌمول وهللا جلست أجمع وأجمع وأجمع ,



سنٌن ٌجمع ٌمول كلما رأٌت الناس بالتلفزٌون ٌحجون 
ٌتمطع للبً , وهللا الناس تبكً بعٌونها و أنا أبكً بملبً 
, أرٌد أن أذهب للحج , وال أحد ٌدري ما هً ظروفً, 

ة أحرم نفسً من أشٌاء ألجل أن أحج ..ٌمول وكل مر
وبعد سنوات من هللا علً بالحج , ٌمول حججت مع 
حملة و انظر للذٌن بجانبً نابمٌن , ٌمول وهللا الناس 
ٌنامون فً منى وال أنام . .ٌنامون الناس وٌأكلون 

وٌشربون وٌتهنون و أنا أتجرع الغصص مع كل لممة 
هذا ٌأتً إلى أبوه ٌكلمه انتظر ٌوم عرفة ,, ٌمول أشاهد 

, وهذا أبوه ٌعطٌه حجر الجمرات , و آخر أبوه ٌسأله 
 هل ٌنمصن شً ,,

 إال أنا ..ال أم وال أب ال هنا وال هنان ..

الممدم : هنا سابلة ٌا شٌخ , تمول أختً مصابه 
  بالوسواس المهري فما عالجها ! ؟

الشٌخ : نمول أحبتً الفضالء رأٌت وهللا من 
مرة وشفاها هللا عز وجل من هذا كله  ٖٓتتوضأ 

, أوال.. الذٌن أصابهم الوسواس المهري هم 
أطٌب الناس , ضحن علٌه إبلٌس , ٌأتً ٌتوضأ 
وٌمول له: اسمع ستصلً لكن صالتن هذه لن 
تُمبل ألن ٌدن لم تغسلها أو أنت صلٌت ركعتٌن 

, لٌعلم صاحب الوسواس  ٖالمفروض تصلً 
ت لعالج هذه المضٌة المهري أوال أن هنان خطوا

,  
أول أمر أن ٌستعٌن باهلل عز وجل من للبه , و 
ٌكون مخلص النٌة هلل , وٌتوكل على هللا سبحانه 



وتعالى, وٌرفع دعوة وٌمول: ٌا ربً أعوذ بن 
من همزات الشٌاطٌن و أعوذ بن ربً أن 

  ٌحضرون ,,
 

األمر الثانً : مثال عندما تتوضأ اجعل أحدهم 
ت تتوضأ , وعندما تأتً ٌصورن بجوال وأن

لتعٌد الوضوء شاهد نفسن وستعلم أنن غسلت 
جمٌع األعضاء , الشٌطان ٌلعب علٌن كل مرة 

بالطرٌمة هذه , ال تلتفت له أبدا.... فاهلل لم ٌرد بنا 
 العسر..

 ) ٍْن َحَرج ٌُْكم ّمِ ُ ِلٌَْجعََل َعلَ  )َما ٌُِرٌدُ اَّللَّ

 ( َبُِكُم اْلٌُْسر ُ  (َواَل ٌُِرٌدُ بُِكُم اْلعُْسرَ  ٌُِرٌدُ اَّللَّ
شاهدٌها وهً تصلً أمامن وأنت جالسه عندها 

 أخبرٌها أنها صلت صح ..

حتى لو صلٌتً اثنتٌن لولً إلبلٌس : نعم اخسأ 
عدو هللا , صلٌت اثنتٌن ورب العالمٌن ٌعلم , 

وال تعٌدٌها ولٌكن هذا فً ذمتً , ال تعٌد الصالة 
.. 

ٌأتً الشٌطان ( والسالم ٌمول النبً علٌه الصالة
 -(  ٌنفخ فً دبر أحدكم, فٌظن أنه خرج رٌح

 )فال ٌلتفت إلٌه(. ملسو هيلع هللا ىلص لال _

هذا الذي شرع لنا , إذا لال لن هللا شً , لل 
النبً علٌه الصالة والسالم هو الذي لال ال 



) فال ٌنصرف حتى ٌسمع صوتا تلتفتوا ,, لال :
 أو ٌجد رٌحا (

س صلٌتً ركعتٌن , لولً : نعم لال لن إبلٌ
صلٌت ركعتٌن , لال صلٌتً خمس , لولً : نعم 
صلٌت خمس , وهللا جربنا البرنامج مع إحدى 
لرٌباتً وهللا اآلن ال تتوضأ إال مرة واحده , 

وكلما جاءت ولالت وهللا إنً أخاف لم أغسلها , 
لولً لها بل غسلتٌها أنا عندن وشاهدتن 

ن الشٌطان فمط ٌحاول أن غسلتٌها, ستبدأ تمتنع أ
 ٌمنعها ......

ْل عََلى اْلعَِزٌِز  ( وبعد هذا كله وفً أثنابه َوتََوكَّ
ِحٌمِ   (الرَّ

ن ٌُِجٌُب اْلُمْضَطرَّ إِذَا  و لنعلم ما معنى الدعاء )أَمَّ
 دََعاهُ(

اللهم ٌا ربً اشف كل من أُصٌب بهذا الوسواس 
 إنن على ذلن لدٌر سبحانن ..

 
 

اللهم اجعلنا نفهم هذا الشهر الكرٌم كما أردته منا ٌا رب 
 " أن نكون من المتمٌن"

اللهم كما جعلتنا نرفض الماء فً نهار رمضان ولو دُفع 
لنا مبات األلوف و أذلتنا حٌاة المتمٌن الذٌن ال ٌمبلون 
مهما جاءتهم من المغرٌات أن ٌغضبوا هللا عز وجل, 

نهار رمضان وفً لٌالً  اللهم اجعلنا كما فعلناها فً
رمضان أن نفعلها فً غٌر رمضان ٌا ربً , اللهم ٌا ب 



اجعلنا نخرج من هذه الدورة ونحن متمٌن, اللهم إن 
فوق األرض اللهم    أتممت علٌنا هذا الشهر ونحن 

فاجعلنا فٌه من العتماء من النار , اللهم ال تبمً فً هذه 
ٌن فً هذا الٌوم األسماء اسما إال ولد كتبت أن ٌُرفع إل

من العتماء من النار, اللهم إنن تعلم ما فً صدور أحبتً 
هؤالء من أمنٌات تخفى علٌنا معشر البشر وال ٌعلمها 
إال أنت ٌا رب البرٌات , اللهم ال تفرق جمعهم هذا ٌا 
ربً وفً صدر واحد منهم أمنٌه هً لن رضا ولهم 

موموا فٌها صالح إال كتبت لضاءها و إجابتها لبل أن ٌ
من ممامهم هذا , إن ذلن علٌن ٌسٌر و إنن على ذلن 
لمدٌر , اللهم ٌا ربً كما شرفتنا برؤٌتهم فً خٌام لد 
صنعها البشر اللهم اجمعنا وإٌاهم فً خٌام أبدعتها ٌا 

رب البشر مع النبٌٌن والصدٌمٌن والشهداء والصالحٌن 
وحسن أولبن رفٌما , اللهم وفك كل من لام على هذا 

ء ومن سمع ومن شارن فٌه ولو برفع كف إلى هللا , اللما
اللهم ال تبمً فً صدورهم أمنٌة إال لضٌتها وبارن لنا 
وإٌاهم , شرفونا برؤٌة من نحب اللهم فاجعلهم وإٌاي 
ممن تحبهم وٌحبونن وٌمثلون دٌنن وكتابن وسنة نبٌن 
علٌه الصالة والسالم و آسف على اإلطالة ولكنً ال 

ا, و أصلً وأسلم على أشرف خلمه , أسألكم علٌه أجر
من وطأت لدمه الثرى بأبً و أمً علٌه الصالة والسالم 

.. 

 

 لالستماع للمحاضرة صوتٌاً :
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 هإن كان من خطأ فمنّا والشٌطان , وما كان من صواب فمن هللا وحد

 


