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السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته
الحمد هلل وحده والصالة والسالالم علالم مالن ال نبال بعالده محمالد -صاللم اهلل علياله وماللم -اللهالم امالمعملنا ال عال مالا
يرضالاليا وا عال ال أعمالن الالا صالص الالة لو ه الالا الكال الريم وتقبله الالا منالالا ي الالا رب الع الالالمين وا عله الالا ا ا لن الالا ي الالوم لقا الالا ي الالا رب
العالمين.
إن شالالاا اهلل اليالالوم عالالايكين نالالمكلم ال موضالالو ناصالالد أصال مالالن اأصالالوو و ايمالا الواحالالد بيركالالك علالالم يةالالية كمالالاب اهلل عالالك
و وأهمية القرآن اهلل عك و من رحممه مبحانه وتعالم لما صلق الخلق لم يمالركهم دمالدو ولكالن أرمال إلاليهم رمال
وأنكو إليهم كمب ،السموات واأرض لن تقوم إال بالقرآن ،ياو اهلل عك و ال " إِ َّن َٰهالَا الق دق قالرآن يال قه ِالد لِلَّمِال ِهال أيقالالو دم"
اإلمراا 9 :أيوم ك ش ا ،السؤاو الل عايكين نسأله النهار ه..
ماذا لو غاب القرآن؟

تعالوا نمخي كده ونشوف آيات القرآن ونشوف القرآن بيعلمنا تخي انال حياتالا أو حيالاة اأدمالة لالو غالاب عنهالا
القرآن ،طبعا القرآن باق إلم يوم القيامة "إِنَّا ن قح دن نال َّكلقنا الَ قكر وإِنَّا لهد لحالا ُِدون" الحجالر 9 :لكالن يالد ال يبيالب هالو بال
يد نمبيب عنه نحن نفس النمايج الل هنقولها ماذا لو غاب القرآن؟
ه لو احنا هجرنا القرآن ه

نفس النمايج علم ك المسمويات من أوو النب -صلم اهلل عليه وماللم -للصالحابة

والمابعين واأمة إلم يوم القيامة إلم آصر الكمان ،القرآن مهم ك هَه المراح ومهم لك البشر إبمداا مالن رمالوو
اهلل -صالاللم اهلل عليالاله ومالاللم -النب ال -صالاللم اهلل عليالاله وم الاللم -يقالالوو "يد ال إِ قن ضالالل قل د ِانَّمالالا أ ِ
ض ال ف علال َٰالم نال قف ِسال ال وإِ ِن
ق
قاهمدي د " بسبب إيه؟ " بِما ي ِ
وح إِل َّ رب " مبأ05 :
ق
د
احمياج النب –صلم اهلل عليه وملم -إلم القرآن؟
النب ال -صالاللم اهلل عليالاله ومالاللم -ربنالالا بيالالأمره إنالاله يبلالالن النالالا أن ال هدايالالة للنب ال أوال مالالم للنالالا إال باتباعالاله للقالالرآن وإن
اهمدي بسبب الوح  " ،بِما ي ِ
وح إِل َّ رب " لن يكون هداية أ أحد بالمال إال بالقرآن..
د
ِ
َٰ ِ
ِ
الاب وال قِ
اإليمالالا دن
يقالالوو اهلل عالالك و ال آصالالر مالالورة الشالالورو "وكالالَلا أ قوح قيالنالالا إِل قيالالا دروحالالا مال قالن أ قم ِرنالالا مالالا دك قنال تال قد ِر مالالا القكمال د
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َٰ ِ
الاب وال قِ
اإليمالالا دن" ه ربنالالا
ولكال قالن علقنالالاهد نالدالورا نال قهالالد بِالاله مال قالن نشالالااد مال قالن عبا ن الا" الشالالورو" 05 :م الا دك قن ال ت ال قد ِر مالالا القكمال د
بيخاطب النب -صلم اهلل عليه وملم -ما كن تدر ما هو اإليمان؟ وال تفاصي اإليمان؟ إال بعد نالكوو الالوح لالن
ماذا لو غاب القرآن؟
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نهمد إلم اإليمان ويوة اإليمان واليقين والصدق والموك وك مراتب اإليمالان اال بالالوح يبقالم

حقيقالة بمقالر علالم

النب -صلم اهلل عليه وملم -أوال ،بالمال ما ونه أولم يحماج إلم القرآن يعينه.
النب -صلم اهلل عليه وملم -يحماج إلم القرآن أ الهداية "وإِ ِن قاهمدي د بِما ي ِ
وح إِل َّ رب " مبأ05:
ق
د
ِ
اب وال قِ
اإليما دن" الشورو05:
يحماج إلم القرآن من أ اإليمان "ما دك قن ت قد ِر ما القكم د
يحماج إلم القرآن من أ الثبات ،الكفار يالوا إيه ال مالورة الفريالان "لالوال نالدالكو علي ِاله الق دقالرآ دن ملالة و ِ
احالدة" الفريالان:
ق ق دق
ق
25
ليالاله القالالرآن مالالانكلو مالالرة واحالالدة؟ الكفالالار بيسالالألوا مالالؤاو شالالبهة ليالاله القالالرآن بينالالكو مالالنجم مفالالرق علالالم مالالدار  52مالالنة؟ ليالاله
مانكلو مرة واحدة؟ يقوو اهلل عك و "ك ََٰلِا" أ نكو القرآن مفريا منجما " ك ََٰلِا" ليه؟

مالالن أهالالم الو الالا "لِندثبال بِال ِاله" الهالالاا عايالالدة علالالم إيالاله؟ علالالم القالالرآن "لِندثبال بِال ِاله دالالؤا " الفريالالان 25 :الكالالاف
بماعة مين؟ النب -صلم اهلل عليه وملم -أ لنثب بالقرآن الؤا  ،يعنال ربنالا بيقالوو للنبال -صاللم اهلل علياله وماللم-
هييجال
الفالالؤا
ال فر دم ِ

الالروف هممالالر علالالم النبال -صاللم اهلل عليالاله ومالاللم -أويالالات ومحالالن وضاليق وأ مالالات لالالن يثبال إال بنالالكوو القالالرآن،
َ عليالالا ِمالالن أنقالبال ِ
الاا
لالالن يسالالمقر إال لمالالا تنالكو آيالالات مالالن القالالرآن تثبال النبال -صالاللم اهلل عليالاله ومالاللم" -ودكال نالال نال دقال ف ق
ق
ما نالدثب د بِ ِه دالؤا " هو 055 :

برضالاله آصالالر هالالو تخيال ه احميالالاج النبال -صالاللم اهلل عليالاله ومالاللم -للقالالرآن النبال -صالاللم اهلل عليالاله ومالاللم -يحمالالاج إلالالم
ِ
ِ
ِ
اب وال قِ
اإليما دن" ويلنالا
القرآن آل تثبي الهداية "وإِن قاهمديق د بِما يدوح إِل َّ رب " واإليمان "ما دك قن ت قد ِر ما القكم د
إيه آصر واحدة الل ه المثبي طيب أدماو اأمة بقم..
ماذا لو غاب القرآن عن اأدمة؟

إيه الل يحص لو اأدمة ابمعدت عن كماب اهلل عك و ؟ إيه الل يحص لها؟ طبعا الل عايك يركك ال أهميالة القالرآن
يالاله كمالالب ال ةالالا القالالرآن لحفالالات ا الالر وا مالالنهم حمالالم اإلمالالام ابالالن كثيالالر أ الالر الالكا لفةالالا القالالرآن ه مالالن بالالاب

اأحا يث والثواب ويرااة القرآن ،لكن عايك تعرف بقم القرآن كي تكلم عن القرآن؟
عايك وان بمقرأ القرآن وان بمخمم المصح ك ما تيج آية يها القرآن أو الكماب ار ع ايرأها تان وايالرأ اللال
يبلها وايرأ الل بعدها علشان تعرف ييمة القرآن همكمش إن كثير من مور القرآن بممحدث عن القرآن
همكمشال ال آي الالات عجيب الالة الالدا ال ال م الالواطن عجيب الالة آص الالر القص الالَ م الالثال "إِ َّن الَّال ِالَ ال الالرض عل قي الالا الق دق ال قالرآن ل الالرا ف "
القصَ50 :

النب -صلم اهلل عليه وماللم -مالايب مكالة -اآليالة
ربنا يقوو له إن القا ر المقمدر لرا

نكلال

إلالم ميعالا  ،لياله الالَ

ال الهجالرة -مالايب مكالة وصالارج للمدينالة كالان ممكالن
الرض عليالا القالرآن؟ كميالر آيالات ال القالرآن تمحالدث عالن

القرآن تحماج إلم ويفات احنا هننمق منها أشياا كده نعرف أهمية القرآن لألمة؟
ماذا لو غاب القرآن؟
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ماذا لو غاب القرآن؟ تسقط اأدمة
لو غاب القرآن عن اأمة تعيو اأمة

الفمن
من لن تسمطيع أن تنجو منها إال بالقرآن نةرب مثالاو :إياله أعُالم منالة ال

الماريخ؟ الد او أكبر منة الماريخ وبروآيات كثيرة عن النب -صلم اهلل عليه وملم -إن أصطالر منالة منالَ صلالق اهلل
عك و السماوات واأرض إلم أن تقوم الساعة ..الد او ومالا مالن نبال إال حالَر أمماله الالد او َّ
"وإن اهلل ع َّالك و ال َّ لالم
ث نبينا إال ح ََّر أ َّدممه َّ
الد َّ او" صححه األبان
يال قبالع ق
لكن النب -صلم اهلل عليه وملم -اصطفاض ال وصال الالد او أن اأمالة

الم اآلصالر هال اللال همشالو ه .طيالب

النب -صلم اهلل عليه وملم -ياو الل يشوف الد او يعم معاه إيه علشان ينجو؟ يقرأ عليه إياله؟ الوات وإن كانال
روآيات تانية ولكن اأر

الفوات الخواتيم وات مالورة إياله؟ الكهال يبقالم انال لالو مالو معالا

الوات مالورة الكهال

مالالو همنجالالو ،مالالا هالالو النبال -صالاللم اهلل عليالاله ومالاللم -أصطالالر منالالة النجالالاة بآيالالات مالالن القالالرآن لالالَلا العلمالالاا همالالوا هالالم
عميق دا من المسألة

.

يالوا إذا كان مورة الكه تنج من أعُم منة

الماريخ يبقالم يالرااة مالورة الكهال و هالم مالورة الكهال ينجال ممالا

ونهالالا مالالن الفالالمن ون منالالة الالالد او ،لالالَلا أحمالالد بالالن حنب ال ال منالالة صلالالق القالالرآن كثيالالرا مالالا يق الرأ مالالورة الكه ال وكالالان
الحسالالن بالالن عل ال -رض ال اهلل عنهمالالا -لمالالا منالالة بالالين الصالالحابة ولمالالا تنالالا و عالالن الخال الالة لمعاويالالة كالالان يومي الا يق الرأ مالالورة
الكه هو يعلم إن يه نجاة من الفمن

مورة الكه .

لَلا نددب لنا يسمحب إن احنا نقرأ مورة الكه أمبوعيا -النهار ه الجمعة -أمبوعيا ليه؟ أن الفمن ممماليالة يقالوو

الام وال
النب -صلم اهلل عليه وملم -مابمصلوش علم النب ليه يقوو النب -صلم اهلل عليه وملم" -ال يأت علاليكم ع و
يوم َّإال والَ بعده شر م قنهد" صححه األبان
و
الفمن بممكايد يبقم ان ك أمبو النور بماعا ال م يمكايد علشان تقاوم الفالمن ،الفالمن بممكايالد وانال النالور بماعالا بيقال
مو همقاوم الفمن ،طيب احنا محما ين ا أمبوع من النور بسورة الكه ماذا لو غاب مورة الكه ؟
النا مو همعرف تنجو من الد او ،مو همفهم إيه صطورة الد او "إِنَّا علقنا ما علالم قاأ قر ِ
ض ِينالة لهالا" الكهال 7 :

وه

أصطر كرة

الد او أن يكين للنا .

الالالد او أصالالال يعن ال الكالالَاب كلمالالة "الالالد او" :الش ال ا الممالالوه مالالن أصال معانيهالالا ال اللبالالة إنالاله يجيالالب حمالالة حديالالد أو
نحا ويدهنها بمية هب يةحا علم النا يفمكروه هب ،هالب ممالوه ه
كده

ال كالانوا بيطلقالوا علالم اللال بيعمال

او ،الد او الل يبين للنا الحديد علم أنه هب و ه اللال بيعملاله الالد او بيعالرض للنالا النالار علالم إنهالا

الجنة ويعرض للنا الجنة علم إنها النار كَب و ور وبهمان.
مالورة الكهال بمجمالك كلمالة الكينالة مالن القلالوب علشالان كالالده كلمالة الكينالة ال مالورة الكهال

ال  2مالرات عكالس الكينالالة

الرشد إنا تفقه إن الكينة ال ييمة لها ،إنا تبقم إنسان عند درشد وإنسان راشد كلمة الرشد
ماذا لو غاب القرآن؟

ال مالورة الكهال
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 4مرات أكمر من الكينالة إذا مالورة الكهال بمعلمالا كيال تمبلالب علالم ينالة الالدنيا وأن يبقالم عنالد رشالد كال اصميالارات
اأربع يصَ

مورة الكه -إن كان

عايكه لقاا -تبين رشد

االصميار وتو يق من اهلل عالك و ال وأنهالم لالم

يفمنالالوا بكينالالة الالالدنيا ،إذا لالالو غالالاب القالالرآن عالالن المجممالالع هيسالالقطوا ال الفالالمن ،القالالرآن بيالالد نالالور لالالَلا مالالن اأحا يالالث
ةا مورة الكه كان بعض العلمالاا حسالنها وبعةالهم ضالعفها "مالن يالرأ مالورة الكهال ِ ال ي ِ
الوم الجمع ِالة
المروية
الجمعمين" صححه األبان
أضاا له من النوِر ما بين د

صد بالا أضاا اهلل له من إيه؟ "من النور" يعن ان بميج تاصد من النور ما تكم به السالبع أيالام يبالدأ يلبالا صالال

البطاريالالة تفةالالم تيجال اأمالالبو اللال بعالالده تشالالحن علشالالان مالالاتدفمنو طالالوو اأمالالبو لالالو غالالاب القالالرآن مالالقط اأدمالالة ال

الفمن.

ماذا لو غاب القرآن؟ ال تسمطيع اأمة الممييك بين الحق والباط
اأمة ماتعر و تميك بين اأ كار القيمة والمبا ئ القيمة وبين اأ كالار السالخيفة والسالفاهة والةالالو ،اأمالة مالاتعر و
تميك ،يلمبس عليها الحق بالباط وأنا لما أيوو يالا ماعالة اأمالة مالاتعر و بمعنالم لالو تويال الالدعاة والعلمالاا عالن تعلاليم
القالرآن وتفهاليم القالرآن للنالا النالا همخالالملط عليهالا المالوا ين ،النالا مالو همعالالرف و ه مالن أهالم وأصطالر اأضالرار اللال
بمحصال بسالالبب غيالالاب الطالالرن القرآنال علالالم النالالا  ،النالالا مالو مرتبطالالة بالالالقرآن مالابمعر و تميالك بالالين الحالالق والباطال ،
تالييه عماو يسأو هو ه ص ؟ هو ه غلط؟
تاليال أشالالياا واضالالحة ..ضالالالو وحالالق ،باطال وحالالق واضالالحين وضالالون الشالالمس وتاليال نالالا

ايالالة بمسالالأو هالالو معقالالوو ه

يبقم ضالو؟ اآليات واضحة بمفص وبمميك بين الحق وبين الباطال لكالن هال ال تطالرن علالم النالا وغايبالة عالن النالا ،
ِ
امممع نالفر ِمن ال ِ
قجن" امممعوا إليه؟ للقرآن
نا تايهة لَلا يقوو اهلل عك و "يد ق أدوح إِل َّ أنَّهد ق
و
" القالدوا إِنَّا م ِالمعنا يدالرآنالا ياله ِالد إِلالم ال فر قش ِالد آمنَّالا بِ ِاله ولالن ند قشال ِر بِربالنالا أحالدا * وأنَّاله تالعالالم ال فد ربالنالا مالا اتَّخالَ ص ِ
الاحبة وال
د َٰ
ق ق ق
ق
ولدا * وأنَّهد كان يال دق د ِ
يهنا علم اللَّ ِه شططا" الجن 4:0
وو مف د
الجن وو كانوا مخبرين بعمهم إبلاليس حصال تبييالر ال السالماا لقالوا السالماا " دملِئال ق حرمالا ش ِالديدا و دش دالهبا" الجالن:
 5امالالمبربوا ،الابليس بع ال م الراياه ال اأرض يشالالوف إيالاله الل ال حص ال ال اأرض! أكيالالد يالاله حا الة حصالالل ال
اأرض ،يا عَاب هينكو علم أه اأرض ،يا ه مبعث نب .
حظ مجموعة من الجن م لقوا النب -صلم اهلل عليه وماللم -يقالوم يقالرأ القالرآن ال صالالة الفجالر امالممعوا للقالرآن،
آيالالات امالالممعوا لهالالا للقالالرآن يالالرروا إن إبلالاليس مالالفيه ،يالالرروا إن القا الالد الل ال بيقالالو هم لسالالنوات مخلالالوق مالالفيه ،الل ال هالالو
الشالاليطان هالالم مالالدو مالالفاهة اأ كالالار اللال كالالان بيطرحهالالا إبلالاليس شالالوف بيقولالالوا إيالاله" ،وأنَّالالهد كالالان يال دقال د ِ
يهنا" اللال هالالو
الوو مالالف د
ِ
يهنا علم اللَّ ِه شططا" إبليس كان بيالديهم رو ال العقيالدة بالس ال العقيالدة الفامالدة ،إبلاليس كالان بيالمكلم
إبليس "مف د

علالالم اهلل -تعالالالم اهلل عمالالا يقولالالون علالالوا كبيالالرا -إبلالاليس لمالالا كالالان بيبالالوت عقيالالدة الجالالن كالالان بيالالديهم رو
ماذا لو غاب القرآن؟

ال العقيالالدة
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الفامدة تخي منوات من الملق لهَه العقيدة الفامدة طاش بسبب آيات امالممعوا ليهالا مالن القالرآن يالالوا إياله ه؟!،
مفاهة ،إيه الل احنا كنا يه ه؟

ه احنا كنا عايشين

لالالو غالالاب الطالالرن القرآنال عالن النالالا  ..النالالا مالالو همعالالرف تميالالك كميالالر مالالن اأ كالالار اللال بمطالالرن علالالم العالالالم مالالو علالالم
مجموعة من المسلمين ،النا مابممبينو مالدو الخطالأ بماعهالا أو السالفاهة بماعمهالا إال لمالا يجربوهالا مالنين ،ال م يجربالوا
مثال حا الة االشالمراكية ..يجربوهالا مالنين وبعالدين ير عالوا يجربالوا الليبراليالة مالنين علشالان يكمشالفوا إن هال مالاتنفعو
نعم يها تعدي إلنها ه أصال أ كار بشرية ولن يصل البشر إال كالم رب البشر "إِ َّن َٰهَا الق دق قرآن يال قه ِد لِلَّمِال ِهال
أيالقو دم" اإلمراا 9:إذا غياب القرآن ينك إن الفكرة تبقم كرة ييمة وضالو هالَه الفكالرة لالن يُهالر إال بعالد أويالات
مو ال م يُهر

أوو المجربة.

ماذا لو غاب القرآن؟ يةيع الهدو والثبات واإليمان عن اأمة
المالتة بمو النب -صلم اهلل عليه وملم -إذا غاب القرآن عالن اأمالة هاله يلنالا إياله؟ اأوو يبال السالفاهة أناله كالان يقالوو
مفيهنا احنا يلنا المثاو الل يبلاله الفالمن الكا اهلل صيالرا مالورة الكهال تسالقط اأمالة ال الفالمن لالن تنجالو مالن الفالمن ا
منة تجيلنا مالايعر و مالايعر و ينجالو مالن الفالمن امالمطا الحسالن بالن علال -رضال اهلل عالنهم-كالان بيقالرأ مالورة الكهال
يوميا اممطا إنه

أعُم منة تنا و عن الخال ة لسيدنا معاوية عام  40مموه عام الجماعة.

الحسن بن عل كان بيمش كان هو الخليفة وكان يمش بين النا المسلمين يبصقون

و هاله ،تخيال كالانوا بيمفالوا

علالالم وشالاله! المسالاللمين يقولالالوا لالاله إيالاله؟ يالالا مسالالو و الالوه المالالؤمنين ويبصالالقوا ال و هالاله حفيالالد رمالالوو اهلل -صالاللم اهلل عليالاله
وملم -ميد شباب الجنة ..ليه؟ يقولوا له عشان ان تنا ل عن الخال ة يبصقوا ال و هاله ومبال الحسالن بالن علال ،
النج اأمالة مالن الفالمن إال بالالقرآن لالن نعالرف مالدو مالفاهة أ
منة عُيمة الشاهد إن لالم ت د

كالرة بمطالرن علينالا إال بالالقرآن

أيةا.

ماذا لو غاب القرآن؟ لن تكون الرؤية واضحة
لو غاب القرآن وبالنسبة أه الدين يه يةايا مو هنبقم اهمينها ،هيبقم يه عدم وضون رؤيالة وتسالاؤالت مالهالاش
إ ابالالة و

أصطالالر نقطالالة إحنالالا محما ينهالالا اليالالومين وو ،لالالو غالالاب القالالرآن هيبقالالم يالاله تسالالاؤالت مالالو عالالار ين نجالالاوب

عليهالالا مثالالاو :المسالاللمين را عالالين مالالن غالالكوة أد دحالد مالالو الالاهمين إيالاله اللال حصال ! ا ا نمبلالالب؟ ا ا حمالالكة يدقم ال ؟ ا ا
يدمث ال بجثالالة حمالالكة؟ ا ا مصالالعب يدقم ال ؟ ا ا النب ال -صالاللم اهلل عليالاله ومالاللم -يالالؤذو؟ ا ا ه يحص ال ؟ مالالو احنالالا
مؤمنين وهما كفار! مو احنا علم الحق وهما علم الباط !
طيب المنا قين كان رأيهم نقعد
ذكرناه يب كده أذكر

المدينة والنب -صلم اهلل عليه وملم -لما أرا إناله يجلالس ال المدينالة -و ه كنالا

لقاا مابق ،إن ممكن المؤمن يخمار اصميار نيمه يه هلل والمنالا ق يخمالار نفالس االصميالار ولكالن

نيمه يه امدة.-
ماذا لو غاب القرآن؟
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اأوو يفة

النب -صلم اهلل عليه وملم -كان رأيه

المدينة مم نكو علم رأ الشباب الممحمس وصرج

صالالارج المدينالالة ،طيالالب إيالاله ه يعن ال كالالان رأ المنالالا قين ص ال يعن ال احنالالا غلطنالالا إن احنالالا صر نالالا ،تسالالاؤالت ا ا

يحص ؟ ا ا احنا نمبلالب ال أدحالد؟ ا ا المشالركين يعلالوا علينالا ال أدحالد؟ وا ا ينالا وا ويروحالوا وراا المساللمين أ ال

ه

القوم أب بكر؟ أ القوم عمر؟ ويقوو أبو مفيان لنا العدالكة وال عدالكة لكالم ولكالن يالر الرمالوو -صاللم اهلل علياله وماللم-
اهلل موالنا وال مولم لكم ،الشاهد ا ا

ه يحص ؟

المساؤالت الل لخصمها آية آو عمران "يدال قلالمد قم أنَّالم هالَا" آو عمالران 060 :الصالحابة كالانوا را عالين مالو الاهمين

ا ا ه يحص ! موي شديد صد بالا ه لساله هير عالوا المدينالة المنالا قين هيقولالوا لهالم مالا يلنالالكم ايعالدوا معانالا مالا
انمم لو كنمم يعدتم معانا "ل قالو أطاعدونالا مالا يدمِلدالوا" آو عمالران 065 :يلنالالكم ماليبكم مالن السالكة  ،السالكة كلهالا
ضرب وموت ،صليكم أحسن اممعوا الكالم.
انال ماتبقالالاش الالاهم ..اإلنسالالان هنالالا ممكالالن يفقالالد عقلالاله أو يفقالد ينالاله لومالالا همو ،تنالالكو آيالالات آو عمالران تحالالولهم مالالن
را عين منهكمين منكسرين ،تحولهم إلم يوو اهلل عك و "الَّ ِالَين امالمجابوا لِلَّ ِاله و َّ ِ ِ
ِ
ن"
ق د
الر دمالوو م قالن بال قعالد مالا أصالابال ده دم القق قالر د
آو عمران 075 :شوف القوة النفسية الل القرآن بيدكسبها ..بيحوله من إنسان ماكانو الاهم ،منكسالر ،يالارب علالم
ِ
ِ
ن" اوبال لاله علالم كال
الهكيمة النفسية إلالم إنسالان عنالده يالوة نفسالية عاليالة الدا ،امالمجاب "م قالن بال قعالد مالا أصالابال ده دم القق قالر د
اأمئلة ،وايرأ بقم آو عمالران مالن اآليالة  055مالن أوو "وإن غالدوت" إلالم آصالر السالورة تجاوبالا علالم كال المسالاؤالت
اللال تخطالالر ال ذهنالالا ،ه ليالاله حصال ؟ وإيالاله الحكالالم؟ وهال كالالان ممكالالن ينفالالع مايحصالاللو؟ وهال اأولالالم إن هالالم كالالانوا
ينمصالالروا؟ واال اأولالالم إن كالالانوا يبلبالالوا؟ وإيالاله أمالالباب الهكيمالالة؟ و الالين لط ال ربنالالا بالاليهم؟ ك ال

ه يمجالالاوب عليالاله ال آو

عمران.
الشالاهد لالالو غالالاب القالالرآن تسالالاؤالت كميالر احنالالا بنسالالألها لويال  ،احنالالا مالالو عالار ين نجالالاوب عليهالالا ليالاله؟ ه بيحصال ليالاله
اللال بيحصال

ه بيحصال ؟ لياله أهال اإليمالان مسمةالعفين ال االرض؟ لياله مبلالوبين؟ إياله الرؤيالة الواضالحة للال بيحصال ؟

غياب القرآن يؤ

إلم تيه مفيو واب.

أموأ ش ا وأصعب ش ا علم المؤمن إنه يسالأو أنالم هالَا؟ ومالايالييو حالد يالر علياله ،بسالورة آو عمالران الصالحابة لمالا
مألوا أنم هَا نكلال آو عمالران تالر علاليهم أمالوأ شال ا يمالر بياله المساللم إن أحالداث همطيالر لاله ماغاله مالو يالا ر يفهالم
وعماو يمسااو ومايالييو آيات تنكو بلسم علم صدره مايعر و يكم صالال

معالا ش يقالدر يكمال  ،يصالاب بهكيمالة

نفسية لَلا عمر بن الخطاب نفس الفكرة ماذا لو غاب القالرآن؟ عمالر بالن الخطالاب -رضال اهلل عناله -ال صالل
الحديبية مو يا ر إيه الل بيحص ه؟ ألسالنا علالم الحالق؟ أليسالوا علالم الباطال ؟ ألسال رمالوو اهلل؟ لِالم نرضالم الدنيالة
ال

يننالا؟ مالو ه ماليدنا عمالر؟ مالو الاهم ويالرون أبالو بكالر النبال -صاللم اهلل علياله وماللم -يقالوو "إنال رمالوو اهلل

ولس أعصيه" صحي البخار
ماذا لو غاب القرآن؟
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ويرون أبو بكر يسأله نفس اأمئلة ويجاوب بالنفس اإل ابالات برضاله ماليدنا عمالر مالو يالا ر يفهالم ه حصال لياله يعنال
النب -صلم اهلل عليه وماللم -ر علياله بكالالم بالس برضاله لالم يشال ِ صالدر عمالر ،هالم را عالين مالن صالل الحديبيالة كميالر
من الصحابة مو اهمين ..تنكو مورة الفم "إِنَّا الم قحنا لا ال قمحا فمبِينا" الفم 0 :
ينا النب -صلم اهلل عليه وملم -يقالوو أيالن عمالر؟ وروا لال علالم عمالر يقالوم المنالا

ويقالوو أيالن عمالر؟ يالا عمالر

أ ب رموو اهلل ،ميدنا عمر بيقوو أنا ا ويل بس نكو َّ يرآن ،بس أنا أكيد نكو َّ آيات ذم.
ه ميدنا عمر للنب -صلم اهلل عليه وملم -قاو يا عمالر لقالد نكلال علال َّ مالورة أحالب إلال َّ مالن الالدنيا ومالا يهالا ويالرأ

عليه مورة الفم ميدنا عمر ياو أ الم و هالو؟ إياله ه ه الموضالو عالال ،ه صالل الحديبيالة طلالع حا الة كويسالة ،شالوف
القرآن لما نكو ،شوف الرؤية تمة ا ا والةباب بينكان ،القوة النفسية بمأت .

وليه النب -صلم اهلل عليه وملم -يخمار عمر ويقالرأ علياله الفالم ؟ إلن هالو اللال كالان بيسالأو ،هالو اللال كالان مالو يالا ر
يسك  ،ما كان

صدر عمر كان

صدر بعض الصالحابة أو كثيالر مالن الصالحابة ،لمالا اللال تسالااو ومالأو ..الالدنيا

عنده تمة يرون يوضحها للنا  ،قرأ عليه مورة الفم .
ماذا لو تأصرت مورة الفم ؟ ماذا لو تأصرت مورة آو عمران؟ ه

اإلشكالية الل احنالا بنعانيهالا ..إن بيبيالب عننالا

القالرآن احنالالا مالو الالاهمين ،ياله مالالنن ..الكالون ه يالالا م عليهالا ،احنالالا مالو الالاهمين والموضالو علالالم كالرة مالالو محمالالاج
يعن إن ان تبقم عالِم ممبحر ..ال ،القرآن بيهد مالن يريالد الهدايالة ،اللال بيقبال علالم القالرآن بصالدق ويصالبر ويصالابر
ربنا بيو قه.
مبحان اهلل يريبا كن بأشالوف أحالد النالا اتكلالم را ال هالو تقريبالا عالايو ال أمريكالا وأصالال تقريبالا باكسالمان الجنسالية
وعايو

أمريكا وال يحسن العربية ،يمكلم باللبة االنجليكية بيقوو ص ال مالرة تقريبالا مسالجد ال رمةالان بيحكال

هو عن نفسه يعن بيقوو مالن  00مالنة أو مالن  05مالنة ،كالان بيعشالق القالرآن بالس مالابيفهمو مالو يالا ر يفهالم القالرآن
بيقالالوو كنال أمسالالا القالالرآن ويحةالالن القالالرآن ويقبلالاله ويقالالوو أنالالا بأحالالب الكمالالاب ه الالدا يالالا رب ونفسال أ همالاله يالالا رب
بيقوو أنا ماكنمو بأ ع إال الدعاا ه ،كان يمسا المصح ويقب المصح

ويقوو I love this book

ايما يقعد يقوو كده يا رب أنا بأحب الكماب ه يا رب همهول يا رب.
بيقوو ربنا َّ
يدر له إنه ران اتعلم اللبالة العربيالة و ر بالغالة و ر علالم المفسالير و لويال مالن أيالوو النالا اللال بمالد ،
يعنال مالالا شالالاا اهلل ال يالالوة إال بالالاهلل بيالالد

رو باللبالالة االنجليكيالالة بيسالالمطيع إنالاله يق الرأ ال المفامالالير ويفهالالم بالغالالة القالالرآن

ويهةمها ويديها للنا بأملوب مه وباللبة االنجليكية يعن دم عليه.
المسألة صدق وإيباو ،صدق وإيبالاو علالم هالَا القالرآن ،القالرآن بيو الق ويهالد المقبِال علياله ،لمالا بيبيالب القالرآن عننالا
تاليينا عمالين نسأو أنم هَا؟ ومالو الاهمين ،تاليال مويال يحصال

صالل الحديبيالة واحنالا مالو يالا رين نسالمحم

ومابنقرأش القرآن مو يا رين نكم محبط ،مفيو يوة نفسية بمجيلا أو عكيمة مابمجيو صال
ماذا لو غاب القرآن؟

لَلا.
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ماذا لو غاب القرآن؟

مسألة عدم وضون الرؤية وعدم الفهم ..أنا عايك أيوو لا إحنالا بنالمكلم إن مالورة آو عمالران

أو مورة الفم ال ،ال ،ال ه لالو آيالة واحالدة غابال عالن اأدمالة ،آيالة واحالدة واأمالة كانال محما اهالا ..اأمالة كلهالا تةال ،
لكن اهلل عك و ال برحمماله كمالب أن ال تجممالع اأمالة علالم الةالالو يعنال احنالا بنفمالرض لمالا مالات رمالوو اهلل -صاللم اهلل

عليه وملم -واحنا مو عار ين يعن إيه مات رموو اهلل -صلم اهلل عليه وملم -ومايعر و يعن إيه مالات رمالوو اهلل
صلم اهلل عليه وملم -إال الل عاش مع رموو اهلل -صلم اهلل عليه وملم.-تخي الصحاب لما كان تقابله مشكلة يرون يقوو له يا رموو اهلل نا ق حنُلة والشاب يقوو له يا رموو اهلل إ الَن لال
الكنا والل كان عنده شهوة يرون للنب -صلم اهلل عليه وملم -إ َن لنا ال كالَا واللال كالان عنالدها مشالكلة تقالوو
لالاله و ال عنالالد معالالاه مشالالكلة "ي ال قد مال ِالمع اللَّالالهد ي ال قالوو الَّمِال تدجا ِ لدالالا ِ ال قو ِ هالالا وت قشالالم ِك إِلالالم اللَّال ِاله " المجا لالالة 0 :ران
اتكلالم يالاو انال ِ علال كُهالالر أمال كالان كال اللال كالالان عنالده مشالالاك كالان بيالرون للنبال -صاللم اهلل عليالاله وماللم -احنالالا
مو اهمين أ إيه ييممه عندهم؟ يعن إيه مات رموو اهلل -صلم اهلل عليه وملم-؟
أنس بن مالا يقوو "لما ص رموو اهلل -صلم اهلل عليه وملم -المدينة أضالاا يهالا كال شال ا ولمالا مالات رمالوو اهلل
-صالاللم اهلل عليالاله ومالاللم -أ لالالم يهالالا ك ال ش ال ا" احنالالا مالالو عالالار ين ويقالع يعن ال إيالاله مالالات رمالالوو اهلل -صالاللم اهلل عليالاله

وملم -إال الل عاش معاه.

لَلا المدينة كلها اتهكت هرج ومرج كله بكالاا وصالريخ ماليدنا عمالر يالاو ر الع ماليفه يالاو" :مالن يالاو أن رمالوو اهلل يالد
مات يطع عنقه يد ذهب رموو اهلل -صلم اهلل عليه وملم -إلالم لقالاا رباله كمالا ذهالب مومالم وليعالو ن رمالوو اهلل -
صالاللم اهلل عليالاله ومالاللم -ولالاليقطعن ريالالاب أيالالوام منالالا قين" تخيال

ه مالاليدنا عمالالر ،مالاليدنا عثمالالان مايالالدرش يالمكلم ،مالاليدنا

عل ال لالالم تحملالاله يالالدماه ومالالقط علالالم اأرض ،عالالايك تمخي ال مشالالهد المدينالالة لحُالالة و الالاة رمالالوو اهلل -صالاللم اهلل عليالاله
وملم.-
ييجال الصالالديق ..والعجيالالب و ه العجيالالب ال القصالالة إن اللال يثبال إن هالالو أيالالرب واحالالد لرمالالوو اهلل -صالاللم اهلل عليالاله
وملم -كان ممويع العكس أنه هيبقم أكمر واحد ممأمر ه "مانِ امقالنال قي ِن إِ قذ دهما ِ القبار" الموبة45 :
لكن النب -صلم اهلل عليه وملم -رباه علم المعلق بالالوح  ،ربالاه علالم المعلالق بالاهلل ،لالَلا أبالو بكالر الصالديق الصالدمة

صدها بدر عنهم لما وي الرموو -صلم اهلل عليه وماللم -يبال أن يمالوت بأيالام ويالاو "إن عبالدا صيَّالالرهد اهللد بالين
أن يؤتيه من هرةِ الدنيا ما شاا ،وبين ما ِعنده ،اصمار ما ِعنده ،بكم أبو بكر" صحي البخار
قالاو الصالالحابة عجبنالالا ،عجبنالا لهالالَا الشالاليخ يقالوو رمالالوو اهلل -صالاللم اهلل علياله ومالاللم -إن عبالالدا صيالره اهلل بالالين مالالا عنالالد
اهلل وبالالين هالالرة الالالدنيا اصمالالار مالالا عن الد اهلل يبك ال  ،هالالَا الشالاليخ بيبك ال علالالم إيالاله؟ أبالالو بكالالر صالالد الصالالدمة يالالبلهم بالالدر
وعاشالالها وصالالال

وصلالالَ الموضالالو  ،الاله عنالالد و الالاة رمالالوو اهلل كالالان الالاهك لمالالا ال الصالالدمة الاله أبالالو بكالالر الصالالديق

ماذا لو غاب القرآن؟
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و ص علم رموو اهلل -صلم اهلل عليه وماللم -ور الع البطالاا ويبال رأ النبال -صاللم اهلل علياله وماللم -مالم صالرج إلالم
النا وياو "ا لس يا عمر" لم يجلس قالاو" :أيهالا الحالار علالم رماللا" لالم يجلالس ابمعالد عناله أبالو بكالر والمفال
للنا

انصرف النا عن عمر إلم أب بكر.

يالالا تالالرو أبالالو بكالالر هيقالالوو إيالاله؟ يعنال إيالاله اللال هيمقالالاو؟ تخيال لالالو أبالالو بكالالر يعالالد يشالالرن لهالالم مالالن كالمالاله هالالو يقالالوو لهالالم يالالا
ماعة ا همون ه نفس بشرية وأ نفس بشرية ممكن تموت وال م نفهم إن ه ..ماكانو حالد هيصالديه قالرأ علاليهم
القالرآن يالاو لهالم بصالوا يالاو اهلل عالك و ال "ومالا دمح َّمال ود إِالَّ ر دم و
الوو يال قد صلال ق ِم قالن يال قبلِ ِاله ال فر دمال د أ الِا قن مالات أ قو يدمِال انقالقل قبالالمد قم
ال القالالرآن! لالالَلا ال روآيالالات ومنهالالا ال
علالالم أ قعقالالابِ دك قم" آو عم الران 044 :الصالالحابة امالالمبربوا إيالاله ه؟ اآليالالة
البخالالار خالالرج النالالا مالالن عنالالد أبال بكالالر يقالالرؤون هالالَه اآليالالة ،نالالا طالعالالة بآيالالة ،مالالاطلعمو بالالالكالم طلعال بآيالالة معينالالة
اتحال الموضالالو  ،شالالوف بقالالم لالالو مالاليدنا أبالالو بكالالر حالالاوو يقالالنعهم مالالن غيالالر يالالرآن هالالو هيقالالوو لالاله أ مالا يالالرون
مومم يقاب ربه وياو مما ياو "إِنَّا مي و وإِنَّال ده قم ميمدون" الكمر25 :

مالاليدنا

أحيانا آية تحال المويال  ،آيالة واحالدة بالس تحال المويال  ،لالو غابال اآليالة هنالا النالا تفةال بقالم مالو اهمالة وتاليال

بقم تخي مثال لو غاب اآلية

؟ النا بقالم همنقسالم الرق ونالا همقالوو آه ه النبال -صاللم اهلل علياله وماللم -ران

يلقم ربنا وتبقم رية بقم إلم يوم القيامة منمُالرة عالو ة النبال ال آصالر الكمالان

الشاليعة مالثال كالده وتاليال تخيال بقالم

إيه الل كان ممكن يحدث من الشمات لو لم تقرأ هَه اآلية؟!
إذا غياب القرآن عننا يؤ

إلم اللَّبس وعدم الوضون والفالمن ولألمال

ه اللال بيحالدث ،ه اللال بيحالدث اآلن احنالا

بنخاطالالب النالالا صالالد بالالالا مالالن كلمالالة خالالرج النالالا مالالن عنالالد أب ال بكالالر يقالالرؤون هالالَه اآليالالة الكلمالالة

ه ال أوو معنالالم

حص مع النب -صلم اهلل عليه وملم -نفسه لمالا النبال -صاللم اهلل علياله وماللم -نالكو علياله الالوح نالكو علياله بريال
صحي البخار " ر الع بِهالا"
وياو له "ايرأ ،قل د ما أنا بقارئ" مم يرأ عليه اآليات من مورة العلق يقوو الراو
رموو اللَّ ِه -صلم اهلل عليه وملم" -تر د د بوا درهد" صحي البخار "ر ع بها" يعن إيه ر ع بها؟
د
ر ع باآليات ،ر ع بالقرآن ،ر ع باآليات ،اآليات صالرج بهالا احنالا اللال بيقعالد معانالا بير الع باياله بير الع بآيالات لمالا
نيج نمكلم مع النا بنخل النا تر ع بآية أو حديث ،نالَ ،وحال  ،نالور علشالان وهالو عالايو ال الحيالاة يسمةال ا
بهالَا النالالور لالَلا النبال -صاللم اهلل عليالاله وماللم -يقالالوو " َّ
إن طالوو صالالالةِ الر ال ِ ويِصال ِر صطبمِاله مئنالةو مالن ق ِهالاله .الالأطيلوا

قصروا الخطبة" صحي مسلم
الصالة واي د
ِ
الخطبة" إنا ان تخطب صطبة يصيرة "مئنَّةو من ِقه ِه" ه ر
صالةِ" تصل صالة طويلة "ويِصر
"طوو ال َّ

قياله لياله؟

امالالمطا إنالاله يالالربط النالالا بالأكثر كالالم مالالن القالالرآن ال الصالالالة بأيال الكلمالالات علالالم يالالدر المسالالمطا لمالالا تقلال مالالن كالمالا

وتكمر من القرآن ه أ ة  ،النا ترتبط بالقرآن.
لَلا شالوف هالم الصالحابة العميالق حا الة عجيبالة الدا أبالو بكالر -رضال اهلل عناله -بيقالوو لساليدنا عمالر هلالم بنالا إلالم أم
أيمن حاضنة النب -صلم اهلل عليه وملم -تعالم نكورها راحوا يكوروا أم أيمن مَاكروا طبعا هيمكلموا عن مين؟
ماذا لو غاب القرآن؟
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هيمكلموا عن حبيبهم رموو اهلل -صلم اهلل عليه وملم -بك أم أيمن وبكالم أبالو بكالر وعمالر قالالوا يالا أم أيمالن أمالا
تعلمين أن ما عند اهلل صيالر لرمالوو اهلل -صاللم اهلل علياله وماللم ،-يالا أم أيمالن اطمنال علالم النبال مالو انال ِ عار الة اللال
عند ربنا صير من الدنيا "يال ما أبك علم هَا" ،أدماو بمبك علم إياله؟ "يالال ولكالن أبكال علالم انقطالا الالوح مالن
السماا".
شالالوف النالالا اللال كانال مرتبطالالة بالالالوح ! هال احنالالا بنبكال إن أنالالا معيالاليو آيالالات يالالرآن أعالاليو بهالالا ال الوايالالع؟ هال أنالالا
بأبك علم عاليم الةعيفة بالقرآن؟ ه أنالا بالأبك إن كال شالوية يحصال موايال ومعياليو ا يرآنال أعاليو بياله؟ هال
أنا بأبك علم كالده؟ أم أيمالن بمبكال علالم انقطالا الالوح  ،أيالرب تالتالة للنبال -صاللم اهلل علياله وماللم -أبالو بكالر وعمالر
وأم أيمن والمالتة بيبكوا علم انقطا الوح من السماا تخي ! احنا ال م القةية تبقم عندنا واضحة.
اهلل عالالك و ال نالالكو هالالَا النالالور والبصالالا ر والبينالالات والهالالدو وال م الكالالالم ه يفةال يمكالالرر علالالم مسالالامعنا حمالالم نعالالو مالالرة
أصالرو للقالالرآن واأمالالة كلهالا تسالالمع القالالرآن ،عالالايك أيالوو لالالا إن كميالالر مالن المواضاليع اللال انال بممنالايو يهالالا آيالالة واحالالدة
ممكن تخلصها لكن ان مو عار ها أو عار ها ومو اهمها ،كمير من الكالم بنةيعه علشالان معنالاش القالرآن بنقعالد
الب أ قئِالالدتال ده قم وأبقصالارده قم كمالا لال قالم
نالمكلم ،نالمكلم ،نالالمكلم واللال مالو هيالالؤمن بهالَه اآليالة ال القالرآن لالن يالالؤمن ببيرهالا "ونالدقل د
يالد قؤِمندالوا بِ ِاله أ َّوو م َّالرة ونالالَ درده قم ِال طدبقيالانِ ِه قم يال قعم دهالالون * ول قالو أنالَّنالا نال َّالكلقنا إِلال قالي ِه دم القمال ِكالة وكلَّم ده دالم القمال قالوتم وحش قالرنا عل قالي ِه قم دكال َّ
شال ق ا يدالالبدال مالالا كالالاندوا لِيدال قؤِمندالالوا" اأنعالالام 000:005يعنال اللال مالالو هيالالؤمن بالالالقرآن مالالو هيصالالدق أ حا الالة تانيالالة انال
ماتةيعو ويما معاه ببير القرآن يعن اللال مالو هيالؤمن بالالقرآن لالو نكلال لاله الماليكالة واأمالوات صالحيوا وكال شال ا
كلمه مو هيسمجيب برضه ماتةيعو ويما بعيد عن القرآن.
ماذا لو غاب القرآن؟ مفيو هداية ،مفيو إيمان ،مفيو مبات ،هنسقط

الفمن ،مو هنعالرف مالفاهة اأ كالار اللال

بمعرض علينا ،عدم وضون الرؤية.
ماذا لو غاب القرآن؟ يحدث تحري

الدين ونحن ال نعلم

أصالالوو ال الالالدين بمحالالرف واحنالالا مالالانعر و ،تخي ال ! وأنالالا أكالالرر يل ال مالالاذا لالالو غالالاب القالالرآن؟ مالالو معناهالالا إن القالالرآن
المصاح تخلَ ..ال ،معناه إناله يبيالب عالن عقولنالا ويلوبنالا وعالن العلمالاا والالدعاة ،يبيالب الطالرن القرآنال علالم النالا
اأصوو..
لما بيبيب الطرن القرآن علم النا يحدث تحري
يقالالوو اهلل عالالك و ال "وِم ال قنالهم أدميفالالون ال يالعلمالالون ال ِ
قكمالالاب إَِّال أمالالانِ َّ وإِ قن دهال قالم إَِّال يُدنفالالون" البقالالرة" 75:وِم ال قنال ده قم أدميفالالون ال
دق
ق د
قكماب إَِّال أمانِ َّ " يعن إيه "وِم قنالهم أدميفون ال يالعلمون ال ِ
يالعلمون ال ِ
قكماب إَِّال أمانِ َّ "؟ يعن من بن إمالرا ي نالا هنالا مالو
دق
ق د
ق د
المقصو أميون يعن مابيعر و يقرؤوا ..ال ،هنا أدم بمعالان المالوراة يعنال هالو يقالرأ المالوراة ال يفقاله يهالا شال ا وال الاهم
إيه الل مكموب وال أ حا ة هكله كهكو الشعر عماو يقوو وصال "ال يالعلمون ال ِ
قكمالاب إَِّال أمالانِ َّ " يعنال مالايلكموش
ق د
مالالن الكمالالاب بماعالاله إال شالالوية أحالالالم نيويالالة أو طموحالالات نيويالالة يعن ال هالالو ك ال الل ال يلكمالاله مالالن القالالرآن إن هالالو يمسالالا
ماذا لو غاب القرآن؟
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المصح كده يحطه علم ابناله المعبالان يشالفم ،علالم العربيالة اللال اتخبطال
القرآن كده يصل له شوية مشاك
نفسه بيها ،طيب الصن

ممصالل  ،علالم مالو عالارف إياله ،هالو عالايك

حياته وصال  ،هو ه بالنسبة له القالرآن أمالان  ،إنمالا معالان الالدين مالو شالاغ

ه بدأ يبقم مو و

ومطنا واال أ؟

نا مالاتعلمو مالن القالرآن معانياله اأصاللية ،اأصالوو وكال هماله مالن القالرآن إناله يسمشالف بياله أو إناله يمبالار بياله بالس ،ه
مو الالو واال أ يبقالالم إيالاله النميجالالة؟ اآليالالة اللال بعالالدها ،اآليالالة اللال بعالالدها إيالاله؟ " الويال لِلَّال ِالَين ي قكمدبالالون ال ِ
قكمالالاب بِأيقال ِالدي ِه قم مالد َّالم
د
قو
يال دقولدون َٰهَا ِم قن ِع قن ِد اللَّ ِه" البقرة 79 :والنا ين؟ أنا كن أيرأ اآلية بأتعجب! النالا ا ا مالابوهم يكمبالوا تالوراة
بأيديهم ويقولوا هَا من عنالد اهلل؟! ،النالا راحال

الين؟ همال لمالا يالرأت اآليالة اللال يبلهالا إن النالا أميالون أصالال وال

مالن القالرآن ،إنمالا

ماغهم معان القرآن وال يلكمه ،هو ك الل يلكماله البركالة بالس ،شالوية طموحالات عايكهالا وصالال
إنه يفهم ين ويعيو ين وينصر ين مايلكموش ،معان الدين تدحرف وتدبدو واحنا مانعر و أصال..

أنالالا أتعجالالب إن مالالثال يطلالالع واحالالد يالالمكلم ال الالالدين ويقالالوو معنالالم ..المعنالالم ه يخالالال أصال مالالن أصالالوو القالالرآن والنالالا
تصديه ،ه العجيب ه اأعجب ،طيب واحد ض مفيو مشكلة هو صال

يهد من يشاا وية مالن يشالاا بعلماله

ورحممه مبحانه وتعالم ،ماذا لو غاب القرآن؟ تحرف اأصوو وتةيع يةايا كلية

الدين والنا ال تشعر

النا الل بمقرأ القالرآن نفسالها ..يعنال كال رمةالان المسالجد يصالل بجالكا وبيسالمع اآليالات وبعالدين يالرون يمفالرج علالم
برنامج يطلع واحد يبير له أص من اأصوو ويصديه ..طيب ا ا ؟!
تفهم يعن إيه "وِم قنال ده قم أدميفون ال يال قعل دمون الق ِكمالاب إَِّال أمالانِ َّ " يعنال أنالا أتعجالب ال مالرة كالان ياله امالرأة بمالمكلم يعنال هال
المفروض إن ه الل بيدوا ماو للدين وغير ذلا يعن  ،بممكلم بمشالرن حا الات ال الالدين جال ماليرة النصالارو
طبعا علم طوو الممشد ين الل بيكفروا النصارو ،بمقوو إيه ه حمم ربنالا بيقالوو ال القالرآن ذكالر إن النبال مكمالوب
الر دمالوو النَّبِال َّ اأدمال َّ الَّ ِالَ ي ِج ددونالهد م قكمدوبالا ِع قنالد ده قم
عندهم الموراة واإلنجي -اآلية بماعة اأعراف" -الَّ َِين يالمَّبِعدون َّ
ِ المالَّوراةِ وا ِإل ِ
نجي ِ " اأعراف007 :
ق
تقوو شوف ه القرآن أهه بيقوو إن احنا بنعمرف بالموراة واإلنجي  ،طبعالا أنالا مالو الاهم إياله و اله اإلمالمدالو ،البريالب

إن اآليالة و يالاله نالا طبعالا بمصالدق إن اآليالالة أصالال بمقالالوو إن النبال -صالاللم اهلل علياله ومالاللم -الا لهالالم علشالالان
ِ
الرمالالوو النَّبِال َّ اأدم ال َّ الَّال َِ ي ِج ددونالالهد م قكمدوبالالا ِع قنالالد دهم ِ ال المَّ الالوراةِ وا ِإل ِ
نجي ال ِ
ق
يمبعالالوه يعن ال الل ال ه ال اآليالالة "الَّالالَين يالمَّبِعدالالون َّ د
ق
ِ
الاهم عال ِن القمنكال ِر وي ِحال ف لهالالم الطَّيبال ِ
ِ
صالالرده قم واأ قغالالالو
الات ويدحالالردم علال قالي ِه دم القخبا ِالالث ويةال دالع عال قنال ده قم إِ ق
د
يالأ دقم درده قم بالالالقم قع دروف ويال قنالهال د ق
د
دد
الوو اللَّال ِاله إِلال قالي دك قم ِميعالالا"
الَّمِ ال كان ال ق عل ال قي ِه قم" وو هالالم أه ال الكمالالاب واآليالالة الل ال بعالالدها "يد ال ق يالالا أيه الا النَّالالا د إِن ال ر دمال د
اأعراف 005 :007عالمية الرمالة.
عا وا النا بيسمخفوا بيهم ،و لوي يقالوو لالا انال مجالرم ،انال بمكفالر النصالارو ،هالو أنالا اللال بالأ َّ
كفر النصالارو لمالا
ربنا يقالوو "لقال قد كفالر الَّ ِالَين يالالدوا "...مالواا المسالي عيسالم ابالن مالريم إن هالو اهلل أو هالو ابالن اهلل كال الطوا ال "إِ َّن اللَّاله
ماذا لو غاب القرآن؟
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الث مالمالالة" الما الالدة 72 :أو "إِ َّن اللَّالاله دهالالو القم ِسالالي د ابقال دالن مال قالريم" الما الالدة ،75:مالالواا ه أو ه ا ا انال بممهمنال أنالالا؟
مالِال د

وبعدين

مسألة كفر النصارو والنا الل بممكلم بكثرة يه اليومين وو ه مبنية علم أصال مهالم الدا ال م النالا

تبقالالم اهمالالاه ..إن هالالَا القالالرآن كمالالاب صالالاتم وإنالاله رمالالالة عالميالالة ،بالمالالال مالو يةالالية نصالالارو أو يهالالو أو مجالالو ،
الرمالالالة الخاتمالالة لك ال اأمالالة وكلمالالة اأمالالة يعن ال لك ال العالالالم اآلن أدم الاو ليالاله ربنالالا بيقالالوو "يالالا أ قه ال ال ِ
قكمال ِ
الاب ي ال قد الالاا دك قم"

الما دة 09 :الخطاب أه الكماب أهه " اا دك قم ر دمولدنا" طيب النب راي لهم ليه؟ "يالدبالي دن ل دك قالم" مالواا نفالس المقدمالة
ال آيمالين "يالبالالين ل دكالم كثِيالالرا ِم َّمالا دك قنالمدم تد قخ دفالون ِمالالن ال ِ
قكم ِ
الاب" الما الدة 00 :أو "يالدبالالي دن ل دكال قالم عل َٰالم ال قمالالرة ِمالن ال فر دمال ِ أ قن
ق
د د ق
ِ
ِ
تال دقولدوا ما اانا ِم قن ب ِشير وال نَير" الما دة" 09 :يا أ قه القكم ِ
اب ي قد اا دك قم"
أدماو الرموو راي لهم برمالة لياله؟ أصال تبعالات الكالالم ه صطيالر الدا ،تبعالات الكالالم ه إن اإلمالالم يالن مالن ومالط
اأ يان الل عايك يخمار يعن اإلنسان هالو حالر اللال عالايك يبقالم كالده أو كالده أو كالده انال مخيالر الصالحابة بيسالموا ه
مرتد ،الل بيمر اإلمالم ه لدين آصر ه مرتد ،لوي معنالم كالمنالا مفالا كالمنالا إناله عالا
يخو الجنة أنا بأتخي أص بهَا الحجم مو و

إن ه يخالو الجنالة و ه

القرآن والسالنة مبنال علالم إن الرمالوو ه صالاتم الرمال محمالد -

صالاللم اهلل عليالاله ومالاللم -والقالالرآن صالالاتم الكمالالب وإن الرمالالالة

رمالالالة عالميالالة بالمالالال بعالالد المقالالدمات المالتالالة وو إن

الرموو صاتم الرم والقرآن صاتم الكمب ،الرموو والقرآن رمالالة عالميالة بالمالال النميجالة بعالد المقالدمات الالثالث إن
ما أنالا بكفالر بالطالاغوت "

الل حيبمعد عن غير هَا الرموو والمنهج كا ر مالوش مكان هنا أ يكفر بهَا المنهج
من ي قك دفر بِالطَّاغد ِ
وت ويالد قؤِم قن بِاللَّ ِه " البقرة 506 :أنا بمعجب.
ق ق
أص الال 2أصوو وو يرآن صاتم ال دكمب والنب صاتم الرم والقرآن رمالة عالمية المعنم ه يكالا يبطال ربالع القالرآن

أص من هَا اأصوو غايب عن كثير من النا ا ا ؟! الواحد بيمعجب ا ا وبمحمالاج نقاشالات وإينالا ال أصال أن
" وِم قنالهم أدميفون ال يالعلمون ال ِ
قكماب إَِّال أمالانِ َّ " البقالرة 75:وغيرهالا مالن اأصالوو أصالوو بمةاليع ،أصالوو يةالية الحاكميالة
دق
ق د
يةية الوالا والبراا ،يةية الجها  ،أصوو بمةيع بسبب " وِم قنالهم أدميفون ال يالعلمون ال ِ
قكماب إَِّال أمانِ َّ "
دق
ق د
ور العلماا

هم النا للقرآن:

ور العلمالالاا هنالالا والالالدعاة كسالالر الحالالوا ك اللال اتبنال بالالين النالالا وبالالين القالالرآن منهالالا :بعالالد عالالن اللبالالة العربيالالة وعالالدم هالالم
اللبة العربية ،النا صال

ما عا تو مرتبطة باللبة العربية لوي تقالوو لاله ايالرأ الحالديث يقالرأ الحالديث ال البخالار

يقوو لا مو اهم ،تقوو له ايرأ الشرن ،يجيب م البار مثال يقرأ يقوو لا أنا عايك تر مة ،تقوو له ه الكمالاب
عرب  ،يعن ابن حجر كمبه بالعرب  ،ما هو مايعر و عرب  ،مايعر و عرب  ،أصب النا تمباهم إنه هو عالا
باللبة اإلنجليكية ولكن ملهوش

يالمكلم

اللبة العربية ،يمباهم بَلا.

مالا احنالالا شالالايفين تاليال الرا ال اللال الالات المحال عربال واللال بيشالالمروا منالاله عالالرب وكاتالالب البمالالا بالالاالنجليك طيالب
لياله؟ مالو عالارف طيالب هالو كمباله لمالين كالده؟ مالو عالارف يعنال علشالان لالو ال مالثال نالا مالن بالره يمفر الوا! مالو الالاهم
ماذا لو غاب القرآن؟
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علم ا أما ! المبريب الل حص والبعد عن اللبة العربية والبعد عن الالدين والالدين يبقالم مالا ة رعيالة كال البعالد ه
حالالوا ك اتبنال  ،احنالالا ال م نكسالالرها ه ور أهال المسالالجد مالالع النالالا  ..يكسالالروا الحالالوا ك بالالين آيالالات القالالرآن وبالالين
النا  ،يقربوا النالا مالن النصالو  ،النالا تمحالر مالع بعالض بالنصالو

تقالوو ه كالَا ه يالاو كالَا ،يالاو رمالوو اهلل -

صلم اهلل عليه وملم -كَا الموضو انمهم.
لَلا كمير من النقاشات الل بمحص و بالرامج المالو شالو ممكالن تنمهال بآيالات ..لكالن هال مليانالة لال وعجالن لياله؟
أن مفاليو آيالات اصاللة ،واضالالحة تخلالَ الموضالو كلالاله أ احنالا عمالالين هالو يقالالوو وأنالا أر علياله واينعالاله طيالب مالا ربنالالا
بيقالالوو كالالَا صالالال

الموضالالو صلالالَ ،بمالالا إن هالالو مسالاللم يعنال  ،بمالالا إن هالالو مسالاللم وبيعمالالرف بالالالقرآن أنالالا أوو مالالا أرون

أرون ات المصح واهلل إن بمقوو كَا طيب ربنا مبحانه وتعالم بيقوو كَا وكَا وكَا بس الموضو صلَ.
لو ان بقم مو مصدق بالقرآن نبدأ من اأوو نر الع ورا صطالوتين تالتالة مفاليو مشالكلة بمالا إن انال بمصالدق بالالقرآن
وإنا مسلم إذا ربنا بيقوو كَا هنقفك صطوات كثيرة يعن هنو َّر أويات كثيرة من النقاشات والجالداو اللال مالالوش أ
ممرة غير البعد عن القرآن .إذا لو غاب القرآن تحرف اأصوو وتدةيع هم ياصدين كده.
وربنا مبحانه وتعالم ياو لنا إن يه نا همعم كده..
ِ ِ
ات ه َّن أد فم ال ِ
ِ
قكم ِ
ات أ َّمالا الَّ ِالَين ِال يداللدالوبِ ِه قم يقال ون اليمَّبِعدالون
اب وأدص دالر دممشالابِه و
"الََّ أنقالكو عل قيا القكماب م قنهد آيات دم قحكم و د
الر ِ
ام دخون ِ ال ِقعل ِقم يال دقولدالون آمنَّالا بِ ِاله دكال ِم قالن ِع قن ِالد ربالنالا
ما تشابه ِم قنهد ابقمِباا ال ِقف قمالن ِة وابقمِباا تأق ِويلِ ِه وما يال قعل دم تأق ِويلهد إَِّال اللَّهد و َّ
وم الالا ي ال َّالَ َّكر إَِّال أدولدالالو قاألقب ال ِ
الاب" آو عمال الران 7 :الن الالا هيس الالمبلوا هال ال بع الالض الن الالا ب الالبعض آي الالات الق الالرآن اللال ال يه الالا
د

ممشابهات يقوو لا أهه ربنا بيقوو كَا ويجيب آية مالن الممشالابهات ،وربنالا هالو اللال يالاو أنالا نكلال الممشالابهات منالة
للنا علشان ير وهالا للمحكالم ،اللال عالايك يفهالم القالرآن بيالر اآليالات إلالم بعةالها الالبعض "الَّ ِالَ أنقالالكو عليالا ال ِ
قكمالاب
ق
د
ِ
ات ه َّن أد فم ال ِ
قكم ِ
اب" يعن اآليات المحكمات أم اآليات الممشالابهات ،كمالا إن الطفال مالاينفعو
م قنهد آيات دم قحكم و د
يبمعد عالن أماله ..مالاينفعو تفسالر الممشالابهات بعيالد عالن المحكمالات "ه َّالن أد فم ال ِ
قكم ِ
ات أ َّمالا الَّ ِالَين ِال
الاب وأدص دالر دممشالابِه و
د
يداللدوبِ ِه قم يق ون " يعملوا إيه ييجوا عند اآليات الممشابهات ويشرحها من غير المحكمات يقالوو للنالا شالفموا أهاله القالرآن
بيقوو كَا ويفسد النا .
لَلا اآلية الل بعدها "وما ي ََّ َّكر إَِّال أدولدو قاألقب ِ
غ يداللدوبالنالا بال قعالد إِ قذ هالديقالمالنا" إن
اب" اآلية الل بعدها بمقوو إيه "ربالَّنا ال تد ِك ق
د
غ يداللدوبالنالالا بال قعالالد إِ قذ هالالديقالمالنا" يالالا رب
كالمهالالم مايالأمرش ينالالا " يمبعالالون مالالا تشالالابه منالاله ابمبالالاا الفمنالالة وابمبالالاا تأويلالاله" "ربالَّنالالا ال تدال ِك ق
ب لنا ِم قالن لال ددنقا ر قحمالة " آو عمالران 5 :ييال رحمالة أ همالا لهالَه
ماتخليو كالمهم يأمر ينا بعد ما آمنا بالقرآن "وه ق
الممشابهات.
غ يداللدوبالنالالا" همالالا طلبالالوا طلبالالين بعالالد آيالالة إن يالاله نالالا بمركالالك
تالالان  ..صالاللوا علالالم النبال -صالاللم اهلل عليالاله ومالاللم" -ربَّالنالالا ال تدال ِك ق

علم ممشابهات وتفمن بيها النالا
ماذا لو غاب القرآن؟

انال صالاي  ،شالوف المالؤمن بيفالك إلالم اهلل صالاي علالم إيماناله وعلالم يلباله أوو لمالا
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غ يداللدوبالنالالا بال قعالالد إِ قذ هالالديقالمالنا" أنالالا آمن ال
عالالرف إن يالاله نالالا بممبالالع الممشالالابهات علشالالان تة ال النالالا  ..يالالاو يالالا رب "ال تدال ِك ق
غ يداللدوبالنالا بال قعالد إِ قذ هالديقالمالنا" طيالب الممشالابهات اللال بيقولوهالا
بالقرآن يا رب ماتخليو كالالم أ حالد يالأمر ال َّ "ال تدال ِك ق
ِ
ِ
الاب
ب لنا م قن ل ددنقا ر قحمة" الرحمة هنا يي هالم هالَه اآليالات علشالان مايبقالاش ال صالدر حالرج "كم و
عايك أ همها "وه ق
ِ
ج ِم قنالهد" اأعالراف 5 :مايبقالاش ال صالدر حالرج مالن القالرآن إذا لمالا بيبيالب القالرآن
أدنق ِكو إِل قيا ال ي دك قن ال صال قد ِر حالر و
وبيبيب المعام مع القرآن تحدث ك هَه اآل ات.
ماذا لو غاب القرآن؟ لن تسمبين مبي المجرمين
يقوو اهلل عك و "وك ََٰلِا نالدفص د قاآليات ولِم قسمبِين مبِي د ال دقم قج ِرِمين" اأنعام 00 :كَلا نفص اآليات القرآنيالة ،إياله
الل هيحص لما احنا نفص للنا اآليات القرآنية؟ تسمبين مالبي المجالرمين" ،مالبي د" مر وعالة ،اعال  ،يعنال إياله

"تسالالمبين مالالبي المج الرمين"؟ يعن ال طريقالالة المجالالرمين همُهالالر للنالالا لوحالالدها مالالو ان ال الل ال همبينهالالا ،إن ال

ور إنالالا

تشرن اآليات القرآنية للنا بعد ما تشرن اآليات القرآنية للنا النا همعالرف مالين المجالرم ،إنال مالو ور أحيانالا
مو ور
إيه

الفمرة

من الفمن ،مو ور إنا تقوو الن الفالن مجرم ،ممكن لو يلال كالده ال يقبال منالا ،طيالب أعمال
وأنا ماينفعو امالك عالن الباطال ؟ ،أبالين للنالا  ،تفصال اآليالات القرآنيالة ،اآليالات القرآنيالة بينال مالن

هم المجرمالون؟ ومالا ومالا لهم للصالد عالن الالدين؟ ومالا هال صالفاتهم؟ وكيال نعالر هم؟ ومالا هال أصاليهالم؟ ومالاذا يقولالون؟
سفهااد" البقرة045 :
وماذا ميقولون؟ "ميال دق د
وو ال ف
ِ
اه قم" محمالالد:
لالَلا ربنالا مالالبحانه وتعالالم بيقالالوو للنبال -صاللم اهلل عليالاله وماللم" -ولال قالو نشالااد أريقالنالاك ده قم اللعالالر قالمال ده قم بِساليم د
عر الالا أمالالماا المنالالا قين وأعمال لالا علالاليهم
 25ربنالالا بيقالالوو للنبال -صالاللم اهلل عليالاله ومالاللم -أنالالا كالالان ممكالالن بالالالوح أ َّ

عالمات ما الد او كده عليه عالمة كا ر يقرأه ك مؤمن ،كان ممكن ربنا يعم علم ك منا ق ال المدينالة عالمالة
ِ
اه قم" كان ممكن يعم لاله ماليمة علالم و هاله يمكمالب علالم وشاله كالده منالا ق ويبقالوا ماشاليين ال المدينالة
" اللعر قالمال ده قم بِسيم د
معرو ين ..مكموب عليه منا ق.
طيب ربنا ماعملو كده ليه؟ مو

حا ة كان همبقم كويسة؟ مو

كان همح أ مة كبيالرة أيالام النبال -صاللم

اهلل عليه وملم -طيب ليه ربنا ماعملو كده؟ إيه رأيكم؟ علشان الجي الل بعد كده.
طيب ه ي المدينالة عالرف المنالا قين ،طيالب احنالا هنعالرف المنالا قين ا ا ؟

كانال همبقالم حا الة صاصالة للنبال -

صلم اهلل عليه وملم -طيب احنا؟ ربنا ياو لنا نعرف المنا قين ا ا ؟
َّه قم ِ ل قح ِن القق قالو ِو" محمالد 25 :مالورة الموبالة ومالنهم ومالنهم ومالنهم ومالورة النسالاا ومالورة محمالد
إ انا صفات "ولمال قع ِر النال د
وآيات اأحكاب ومورة المنا قون ،مور كلها تبين لا ان بعد ما تقالرأ السالور كالويس وتشالرحها للنالا كالويس
ييج يسمع واحد يقوو آه ه ان أهاله ال اآليالات أهاله شالوف بالالُبط نفالس الكالالم مالع اصالمالف بالس نفالس الكالالم
ِِ
ص فدون ع قنا
بالُبط ،ان المنا ق الل القرآن ياو عليه إن هيج منا قين يببةوا الشريعة "رأيق ال دقمنا قين ي د
ماذا لو غاب القرآن؟
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ص ددو ا" النساا 60 :أيوه الل بينكروا السنة ،أيوه أهه مو و ين أ دهم الل بيسمهكؤوا بأه اإليمان وبيسخروا منهم
د
الصالدي ِ
ات" الموبالة 79 :واللال بيقولالوا "ويالالدوا ال تال قن ِف دالروا ِال القحالر" الموبالة:
"الَّ َِين يالل ِقم دكون ال دقمطَّو ِعين ِمالن ال دقم قالؤِمنِين ِال َّ
 50الل بيقولوا مفيو يماو ،مفيو ها والجهالا انمهالم معالا ش ياله حا الة امالمها هالا  ،أهالم مو الو ين المنالا قين
أهم ،أيوه وصال

انمهم.

عر مه مواصفات القرآن نكو علم المساللمين يبالين لهالم مواصالفات اللال يعمال كالَا كالَا كالَا كالا ر ،اللال يعمال كالَا كالَا
كالالَا امالالق ،الل ال يعم ال كالالَا كالالَا كالالَا منالالا ق ،تشال َّالربوا المعالالان

راحالالوا المدينالالة عاشالالوا ال ومالالط النالالا هالالم عر الالوا

لوحدهم ،مات الرموو -صلم اهلل عليه وماللم -الصالحابة عاشالوا بالالقرآن ،عر الوا يمعالاملوا مالع النالا

 ،عالرف اممالم

يمعام مع ه واممم يمعام مع ه ،لن تمة مبي المجالرمين للنالا عامالة إال بعالد مالا نشالرن لهالم القالرآن ،نفسالر لهالم
اآليالات القرآنيالة ،كالمنالالا مالو هيدقبال  ،إحنالالا كالمنالا كبشالر مالالو هيدقبال أصال انال ليالا أغالراض نيويالالة ،أصال انال ليالالا
أغالالراض ميامالالية ،أص ال ان ال بمقالالوو إن الكالالالم ه يةالالا الش الريعة وإن الكالالالم ه مالالن الحكالالم ببيالالر مالالا أنالالكو اهلل ،إن ال
بمقوو كده عشان انال عالايك الحكالم! إنمالا لمالا تقالوو لاله يالاو اهلل عالك و ال "وم قالن ل قالم ي قح دك قالم بِمالا أنقالالكو اللَّالهد أدولئِالا ده دالم
القكا ِ درون " الما دة 44 :لما تديله آيالات وتبالين لاله اأحكالام وتقولاله النبال -صاللم اهلل علياله وماللم -يالاو كالَا كالَا كالَا
وان حر بقم ،ان صد طبَّق أنا شاهد عليا يوم القيامة إن أنا بلبما.
ه من أهم اأماليب وال ميما

هَه اأيام أكيد إنا ان ماتمدصلو ،تطالرن علياله ،تشالرن لاله اآليالات واأحا يالث

وتسيبه هو ،والل مو هيفهم كده مو هيفهم حمم لو صرح  ،تقوو ل أ ما هو ال م أيالوو لاله علالم الالن الفالنال ،
اللال مالالو هاليفهم كالالده مالالو هاليفهم "ولال قالو أنالَّنالالا نال َّالكلقنا إِلال قالي ِه دم القمال ِكالالة وكلَّم دهال دالم القمال قالوتم وحشال قالرنا علال قالي ِه قم دكال َّ شال ق ا يدالالبدال مالالا
كاندوا لِيدال قؤِمندوا" اأنعام000 :
صال مو هيصديوا ..الفمرة الل احنا يهالا مالرة عصاليبة و المن وابالمالاات نالا مالو هممحمال إنالا توا ههالا بحقالا ق
عالالن أشالالخا

أو عالالن عقا الالد أو وأ كالالار ضالالالة مالالو هيسالالمطيع ،مالالو هيسالالمطيع إن هالالو يمالالر تقاليالالد عالالايو عليهالالا مالالنين

بكالما إنما ان تقوو له ياو اهلل تعالم كَا يالاو رمالوو اهلل -صاللم اهلل علياله وماللم -كالَا ،تسالمَّر بالنصالو  ،اتكلالم

بالالالقرآن والسالالنة هممة ال مالالبي المجالالرمين مالالاعمها يهلالالا مالالن هلالالا عالالن بينالالة ،الل ال عالالايك بقالالم مصالالمم يسالالير بعالالد هالالَا
المبيالالين و يالاله نالالا همسالالير بعالالد المبيالالين بعالالد كال المبيالالين اللال بيحصال يالاله نالالا همخمالالار طريالالق الةالالاللة عالالن وضالالون ربنالالا
بيقوو "ليال قهلِا م قن هلا عن باليالنة" اأنفاو45 :
مالورة اأنفالاو ال غالكوة بالدر ياله نالا ياتلال ال غالكوة بالدر ضالد المساللمين
يعن يه نا راح ياتل اآلية
ومات عن بينالة إن ه الرمالوو الحالق ..تخيال ! ،هلالا عالن بينالة مالن أمالره ،ه بيحصال  ،الده هيفةال مو الو لكالن احنالا
ورنا المبيين والمفصي  ،لن تسمبين مبي المجرمين إال بعد تفصي اآليالات القرآنيالة "وك َٰالَلِا نالدفصال د قاآليالات ولِم قسالمبِين
م البِي د ال دقم قج ال ِرِمين" اآليالالة ال مالالورة اأنعالالام ولهالالا مويالالع صالالا وارتبالالا باآليالالات كنالالا شالالرحناها ال ملسالاللة لمفسالالير مالالورة
اأنعام وارتباطها باآليات.
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ماذا لو غاب القرآن؟ تدسمخ العقوو
كان أيةا من أهم اأشياا ولكن برضه أيةا أذكر

هالَا المسالجد المبالار اتكلمال

يهالا ال مالورة الكصالرف عنالدما

مورة الكصرف.

يبيب القرآن تدسمخ العقوو ،يه شرن مو و علم الن مسألة شرن
كي تدسالمخ عقالوو النالا ؟ عنالدما يبيالب القالرآن ..ا ا رعالون يالدر يةالحا علالم النالا بخطالاب عقاليم تا اله مالفيه

والنالالا صالالديمه؟ ا ا ؟ عنالالدما غالالاب القالالرآن ..ا ا المشالالركين امالالمطاعوا يةالالحكوا علالالم عقالالوو النالالا ؟ عنالالدما غالالاب
القرآن ،لما أعرضوا عن القرآن.
البض العلالم
أيوو عندما يبيالب القالرآن أو نمبيالب نحالن عالن القالرآن كمالا أصبالر النبال -صاللم اهلل علياله وماللم" -ولكالن يق د
ِ
ِ
العلماا ،حمم إذا لم يالدقب ِق عالما ،اتخَ النا د درؤوما د هَّاال" صحي البخار
بقبض

إممم النا تمخَ رؤوما هاال؟ ياو -صلم اهلل عليه وماللم -ذلالا يحالدث عنالد مالوت العلمالاا ،طيالب ا الرض العلمالاا
مو و ين بس ماكمين ،يمماوتون ..برضه النا هيمخَوا رؤوما هاال.

ماذا لو غاب القرآن؟ مو معناها إن القرآن صال مالو حناليياله ال المصالاح  ..أ ،لكالن احنالا اللال ممبيبالين عالن
القالرآن و مالالا يلال لكالالم أشالالهر مثالالاو "وِمال قنالهم أدميفالالون ال يالعلمالالون ال ِ
قكمالالاب إَِّال أمالالانِ َّ " المالالوراة مو الالو ة عنالالدهم لكالالن هالالم
دق
ق د
مالالو الالاهمين وال شالالاغلين بالالالهم إن هالالم يفهمالالوا وال حالالد بالاليفهمهم ،بال كالالانوا علمالالاا اليهالالو يقصالالدوا إنهالالم مايشالالرحوش
المالالوراة للنالالا  ،مالالو أ حالالد يبقالالم الالاهم المالالوراة ،يلالالة يليلالالة هال بالالس اللال اهمالة المالالوراة وكالالانوا يو عالالوا المالالوراة مالالو ال
كماب واحد "تجعلدونه يالر ِ
اطيس تدال قب ددونالها وتد قخ دفون كثِيرا" اأنعام 90 :بحيث يدقسم مايبقالاش المالوراة ال كمالاب واحالد أ
ق د
ا الالرض عالالايك يشالالي منالاله حمالالة ير الالع النالالا تالالبَ تالي ال عالالد الصالالفحات ي ال ! أ ،يقسالالمها ي الراطيس يطل الع لمالالا يح الب
القرطا

ه مثال كا يعن من الكماب كمب صالبيرة الجالكا ه مالثال ياله أصالالق ..هالو عالايك للنالا اأصالالق بالس مالو
كا اأصالق ،طيب مو عايك اأصالالق ..ير الع يخبال

عايك مثال العبا ات ،يطلع للنا

الكا اأصالالق ويطلالع للنالا

الكا العبالا ات ،طيالب الالكا القمالاو أ صبياله لويال  ،طيالب الكا الحكالم صبيباله ،الالكا كالَا طلعاله ،المقساليمة
كان بيمعجب ا ا يدحرف

الواحالالد

الكماب ويكمب ويمقاو لهم ه ربنا الل يايله والنا تصدق!

طيب القرآن محفوت ،كلمات القرآن محفو ة من المبدي  ،لكن معان القرآن همُ يمصدر لها نالا بمحر هالا ،الال م
يمصدر لهم علماا وأصبر النب -صلم اهلل عليه وملم -مالمُ طا فالة مالن اأمالة تفعال ذلالا نسالأو اهلل أن نكالون مالنهم

اللال تبالالين تحريال المبطلالالين للقالالرآن ،يالاله نالالا همحالالرف معالالان القالالرآن و ه أشالالد علالالم كالالرة امالالمخفا ا بالالالعقوو ،يعنال
بمو اليهو لما يبيروا الكالم ويكمبوا كالم وبعدين يروحوا للنا ويقولوا لهم شو وا أهه ربنالا بيقالوو أهاله النالا تيجال
تبَ تقوو آه عال بس هو حرف
احنا بقم مابنعملو كده

هَه اأدمة ما بيحصلو كده بييج اأ مة المةلين اآليات

يقالوو لالاله ال..ال..ال ه اآليالات
ماذا لو غاب القرآن؟

الكالم.
ما هال مالو يالا ر يحر هالا

أصالالال مالو معناهالالا كالده ،مالالو معناهالا كالالده صالالَ طيالب ا ا

ه اآليالة واضالالحة
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مالالا شالاليخ اإلمالالالم يقالوو "كثيالالر مالالن آيالالات القالالرآن ال يحمالالاج أصالالال إلالالم تأويال أو تفسالالير" ه اآليالالة

اآليالالة ال تحمالالاج..

واضالالحة ال..ال..ال ه مالالو معنالالاه كالالده ه لالاله معنالالم آصالالر بالالاطن غيالالر المعنالالم الُالالاهر ويةالالحكوا علالالم النالالا والنالالا
تصديهم ،ليه؟ لما انمشرت صد بالا مالن اللفُالة لمالا انمشالرت "اأميالة القرآنيالة" "وِمال قنال ده قم أدميفالون" لالَلا أحبمال ال
اهلل ماذا لو غاب القرآن؟ موضو طوي ولكن أصمم أن اهلل عك و حمالم يحفالظ هالَا الالدين لالم يحفالظ النبال -صاللم
اهلل عليه وملم -من الموت ولكن حفظ القرآن من المبدي أن اهلل احفظ معايا القاعدة

..

أن اهلل عالك و ال مالالن أ ال أن يحفالالظ هالالَا الالالدين إلالالم يالالوم القيامالة كالالان ممكالالن حا الة مالالن اتنالالين إن اللال بيشالالرن وبيطبالالق
الدين يفة مو و  ،معصوم من الموت إلم يالوم القيامالة ،إن النبال -صاللم اهلل علياله وماللم -يفةال مو الو معانالا إلالم
يوم القيامة أو المنهج يفة معصوم من المبدي والمبيير..
اصمار اهلل عك و

أن يموت النب محمد -صلم اهلل عليه وملم -وأن يدحفظ القرآن من المبدي والمبيير.

مفالاليو نجالالاة وال عصالالمة إال بالممسالالا بالالالقرآن وبالسالالنة ،مفالاليو نجالالاة وال عصالالمة ..ونعيالالد بقالالم الكالالالم اللال احنالالا يلنالالاه
الثبات ،الهداية ،المو يالق ،الفهالم ،وضالون الرؤيالة ،النجالاة مالن الفالمن ،هالم القواعالد الكليالة واأصالوو ،عالدم االمالمخفاف
بالعقوو ،هم مفاهة اأ كار ..ك
أمأو اهلل عك و

أن يفقهنا

ه يحدث حينما نعو إلم القرآن.
يننالا وأن يعلمنالا المأويال  ،اللهالم ا علنالا مالن أهال القالرآن الالَين هالم أهلالا وصاصالما،

اللهم ار ينا يرااة القالرآن آنالاا الليال وأطالراف النهالار علالم الو اله الالَ يرضاليا عنالا ،اللهالم امالمعملنا لنشالر القالرآن ال
اأرض ،اللهالالم علمنالالا منالاله مالالا هلنالالا وذكرنالالا منالاله مالالا نسالالينا ،اللهالالم اهالالدنا واهال ِالد بنالالا وا علنالالا مالالببا لمالالن اهمالالدو ،اللهالالم
اصرف عن بلدنا مصر الفمن وعن ما ر بال المساللمين ،اللهالم نبنالا الفالمن مالا هالر منهالا ومالا بطالن ،اللهالم وحالد صالفنا
وا مع شملنا علم اتقم يلب ر

منا يا رب العالالمين ،اللهالم ييالد لهالَا البلالد أمالر رشالد يعالك ياله أهال طاعمالا ويهالدو

يه أه معصيما ويؤمر يه بالالمعروف وينهالم ياله عالن المنكالر يالا رب العالالمين ،اللهالم ربنالا آتنالا ال الالدنيا حسالنة و ال
اآلصرة حسنة وينا عَاب النار.
أيوو يول هَا واممبفر اهلل ل ولكم.
مبحانا اللهم وبحمد أشهد أن ال إله إال أن اممبفر وأتوب إليا.
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدر للنشر علم الن

يسم تفرين الدرو

منمديات الطريق إلم اهلل تفةلوا هنا:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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