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وس ال ا على عباده الذين اصالالىفى مث أ ا بعد ...فالنهارد

إبذن هللا سبحانه وتعاىل اي مجاعة هنبدأ ندخل يف أشواط القرآن املكي ...القرآن املكي بيتكلم عن ايه؟ القرآن املدين
كان بيتكلم عن كيفية إقا ة الدين يف الواقع ،إزاي نقيم الدين يف اجملتمع؟ القرآن املكي بيتكلم عن إقا ة الدين يف
النفس ،إزاي عاين الدين تقو داخل قلبك وداخل نفسال الالك؟ عشال الالان كده املعاين أو املقا ات اللي إحنا مسعناها يف
القرآن املكي الصعبة أوى والعالية علينا دلوقيت يف القرآن املكي هنرتىب عاجلذور بتاعتها ،يعين ملا كنا بنتكلم عن محل
املس ال ال ال ولية وعن هم الدين وعن التضال ال الالحية وعن إن الدين يبقى ابنك الوحيد و ..و ..و ،املعاين اإلميانية اللي لو
وجود جو قلبك حتقدر تنفذ الك

ده ...هي القرآن املكي اللي بيكلمك عليها

القرآن هو احلل
اي مجاعة لو انت جيت تشوف أي ابب ن أبواب الدين هت قي عليه زمحة جا د أوي  ..ابب العلم الشرعي الناس
يعين زمحة عليه ا شاء هللا ،ابب دراسة العقيد زمحة ،ابب دراسة الفقه زمحة ،ابب دراسة أي علم يف الدين زمحة...
إمنا لو جيت تشوف ابب دراسة التفسري وفهم القرآن حت قيه ابب فاضي جدا! ليه الناس زاهد يف فهم كتاب هللا؟!

ت
آاي ُ
ا أزهدان يف فهم كتاب هللا  ...القرآن هو احلل. . .القرآن هو احلل عشان كد سور يونس ن أوهلا "الر تِل َ
ْك َ
ال ِ
ْكتَ ِ
اب ا ْحلَ ِك ِيم" يونس ١ :قبل ا ندخل يف سال الالور يونس عايزين نقول إن احنا دلوقيت يف الشال الالوط التاين يف تفسال الالري
كتاب هللا ،الشالالوط األول كان السالالور املدنية الىوال اللي نزلت يف املدينة ...الشالالوط التاين ن يونس لإلس الراء اللي

نزل آخر كة. . .آخر حاجة نزلت يف املدين ،املدين يف األول ،بعدين آخر كة  ،يبقى آخر كة بعد املدين وأول
حاجة نزلت خالص األجزاء األوالنية املدثر واملز ل.. .ال 29و 30ت قيها يف آخر املصحف. . .ليه اي رب الك
ده؟ هنتكلم عن حكمة الرتتيب املعجز آلايت كتاب هللا وسور كتاب هللا يف حماضر ستقلة إبذن هللا سبحانه وتعاىل
حال املسلمني عند نزول السور
احنا دلوقيت اي مجاعة سالالنة  11كية . ..ده عز اإلبت ء وعز التضالاليي

ن كة على املسالاللمني وعلى الصالالحابة وعز

احلرب االع ية املهولة ،جزير العرب كلها ا بقت تعرفش عن حممد وأتباعه غري أهنم فئة ض ال ال الالالة والعياذ ابهلل
ظهرت يف كة وفرقت بني املرء وولد وزوجه وأخيه ،وإن الناس دي أص الالبحت حماص الالر إع يا ،و افيش حد واخد
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عنهم أي صالالور حلو بسالالبب احلرب اإلع ية املهولة اليت أصالالبحت على أشالالدها يف هذا الوقت ،حمدش عاد بيدخل
اإلس

خ ص! والصحابة حيوصلو رحلة االنفجار ..طب وبعدين؟ ا ىت الدين هينتشر؟ األلوف اللي بتموت كل

يو على غري" ال اله اال هللا " ني اللي ينقذها ن النار اللي هي راحية فيها؟! احل

ني اللى هينص ال ال الالره!؟ اجملر ني

املتكربين هم اللي ص الالور م رفوعة وكلمتهم س الالموعة! فكان وقت آخر كة وقت خنقة ابلنس الالبة للص الالحابة ..قمة
االختناق زي املرحلة اللي حنن فيها دلوقيت ،الثغور كلها فتوحة والتضالالحيات املىلوبة عالية جدا ،وأهل الباطل على
أشالالدهم يف احلرب على اإلس ال

والصالالور بتاعت اإلس ال

يف العامل شالالوهة كله ،بل صالالور امللتز ني يف اجملتمع بتاعنا

شالالوهه ،واحنا عايشالالني يف املرحلة دي اي مجاعة ،املرحلة ن يونس لإلس الراء جاية عشالالان تغذينا يف هذه املرحلة اللي
احنا عايشالالني فيها ،وتقولنا املفروض نعمل إيه؟ املرحلة زي املرحلة ابلظبط ،سالالور يونس انزلة  11كية يف آخر كة
بعد سالالور اإلس الراء ،اللي رجح اهنا  11كية يف تفسالالري التحرير والتنوير لىائر بن عاشالالور يف تفصالاليل ال داعي لذكره
اآلن
سبب نزول سور يونس
يبقى إذا يونس ،يوسالف ،هود ،االسالراء السالور بتاعت آخر كة دي عايزين نرتىب على عانيها السالور دي برتكز على
ايه؟ بتتكلم على إيه؟ يف رحلة اإلختناق الدعوي ملا الدعو بتقف ،أحياان بت قي الداعية واقف يفكر ،ا يكنش
األز ة اللي الدعو فيها بسالالبب بعض الثوابت اللي وجود يف الدعو اللي اان كنت بدافع عنها ؟ طب الواحد مييل
شوية ،اي أخي خلي عندك صلحة دعو اي أخي ،اي أخي خلي عندك فقه وواقع اي أخي ..طب نبدأ نتنازل عن بعض
الثوابت عشالالان املركب متشالالي؟ طب نبدى هنادن أهل الباطل عشالالان املركب متشالالي؟ طب نبدى خنيب جزء ن الدين
ونعرض جزء للناس! أصال ال الالل الناس بقت بعيد اوي عن ربنا ،ونبدى بعض األحكا اجلديد ب ش نقوهلا للناس !
نتسالالاهل فيها و ش شالالكلة! أ ا الناس اتخد  50%ن الدين احسالالن ا تروح خالص ،تبتدى تظهر مناذج تميعة
ن الدين!
والصال الالور التانية انس تشال الالدد كارهة للناس ولبعدهم عن الدين ،وأحياان نبدئ نتخلى عن الثوابت ،وأحياان نبتدى
هنادن أهل الباطل ،فبيبقى القىر بتاع الدعو اللي اشالالي أو وكب الدعو اللي اشالالي يبدى خيرج عن "الرتاك" اللى
ربنا وضال الالعه ،ا عادتش الدعو حمكو ة بشال الالرع هللا ألن النفوس خمنوقة وعايز أي نفس ينفس عنها ،فيبدأ حيصال الالل
احنرافات عن نهج الدعو وتنازل عن ثوابت الدعو ومتييع يف فاهيم الدين و بادئ الدين  ..س ال الالور يونس انزلة
عشان كد ووالشوط ده ن يونس لإلسراء انزل عشان كد  ،عشان يفكران "ابلرتاك" اللي الز وحنن يف وسط األز ة
اللي حنن عايش الالني فيها ا خنرجش عنه أبدا  ..وعش الالان أوعوا حتبىوا  ..عش الالان تفض الالل تش الالتغل يف الدين والدعو ..
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عشان املوكب اللي املاشي يف الرتاك يفضل على أقصى سرعة نىلقة ..عشان نفضل شاحنة يف الىري اىل هللا تعاىل
..عشان ال نتوقف ..
طوفان اإلميانيات أول سور يونس
عشالان كد سالور يونس أول ا تدخلها هتحس أن يف طوفان إميانيات جاي ىف وشالك ،طوفان ن اإلميانيات  ..ن
أول ال الالا ت ال الالدخله ال الالا ك ال الالد  ،ت قي ربن ال الالا بكلم ال الالك عن الثواب اإلخراوي أله ال الالل ال ال الالدين ولو ثبتو على ال ال الالدين..
ات يال ْه ِدي ِهم رِإم إبِِميَاهنِِم َْم ِري ِ ن َْحتتِ ِهم األ َْهنَار ِيف جن ِ
ش ال ال الالوف ربنا بيقول "إِ َّن الَّ ِذين آ نُواْ و َع ِملُواْ ال َّ ِ ِ
َّات الن َِّع ِيم"
ُ َ
ْ
صال ال ال الاحلَ َ ْ َ ُ ْ
َ َ َ
ُ
ِِ
وه ُه ْم قَ َرتال َوالَ
َح َس النُواْ ا ْحلُ ْس ال ََ َوِزَاي َد ال َوالَ يَال ْرَه ُ ُو ُج َ
ين أ ْ
يونس ٩ :وملا تنتقل عرب السالالور ت قي آايت الثواب اتين "للَّذ َ
ِذلَّةال" يونس ٢٦ :بل ن أول آية يف هذه الس ال الالور ِ َّ ِ
َن َهلُم قَ َد ِ
صال ال ال ْد دق ِعن َد َرإِِ ْم " يونس٢ :وملا
ين آ َ نُواْ أ َّ ْ َ
"وبَشال ال ال ِر الذ َ
َ
تدخل يف الس ال الالور ت قي طوفان اإلميانيات س ال الالتمر يف الك عن الثواب الدنيوي اللي هناخده ،اوعوا تفكروا إن
التضالحيات دي اللي بتقد وها ش هتاخدوا زيها  ..أوعو تفكروا إن التعب اللي بتتعبوه عشالان الدين ش هتاخدوا
أده أو أكرت نه يف الدنيا قبل اآلخر "أَال إِ َّن أَولِياء ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوالَ ُه ْم َْحي َزنُو َن" يونس ٦٢ :آايت بتفكرك
اّلل الَ َخ ْو ال
َْ
إن الدنيا ليك انت "فَ َك َّذبوهُ فَالنَ َّج ْيالنَاهُ و ن َّ عهُ ِيف الْ ُفل ِ
"وا ْ ِ
ىت
اه ْم َخ َئِ َ
ْك َو َج َعلْنَ ُ
ََ َ
ُ
ف" يونس ٧٣ :بل آخر آية َ
صال ال ال ال ْرب َح ََّ
ِ
ني" يونس ١٠٩ :هيحكملك يف الدنيا قبل اآلخر ابلنص ال ال ال الالر قبل اآلخر " َولَ َق ْد بَال َّوأْ َان بَِين
َْحي ُك َم اّللُ َو ُه َو َخ ْريُ ا ْحلَاك ِم َ
ِ ِ
يل ُبَال َّوأَ ِص ْد دق" يونس ٩٣ :هتبوؤوا التمكني يف الدنيا قبل اآلخر صدقا ن هللا ووعدا صادقا ن هللا سبحانه
إ ْس َرائ َ
وتعاىل

"يَال ْه ِدي ِه ْم َرِإُ ْم إبِِميَاهنِِ ْم" يونس ٩ :اىل آخر آايت البشالالرى يف الدنيا قبل اآلخر  ،هن قي طوفان ك عن هللا سالالبحانه
ِ ِ
َّ ِ
السماو ِ
ش يُ َدبِ ُر األَ ْ َر َ ا ِ ن َش ِفي دع إِالَّ
استَال َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ض ِيف ستَّة أ ََّايد ُمثَّ ْ
ات َواأل َْر َ
وتعاىل ن "إِ َّن َربَّ ُك ُم اّللُ الذي َخلَ َ َّ َ َ
ِ
ِ ِ ِِ
"هو الَّ ِذي جعل ال َّش ال المس ِ
َّها ِر َوَ ا َخلَ َ اّللُ ِيف
ض ال اليَاء َوالْ َق َم َر نُورا * إِ َّن ِيف ا ْختِ َف اللَّْي ِل َوالنال َ
ن بَال ْعد إِ ْذنه" يونسَ ُ ٣ :
ََ َ
ْ َ
ض آلاي د
ِ
ت لِ َق ْود يَالتَّال ُقو َن" يونس" ٦ :٥قُ ْل َ ن يَال ْرُزقُ ُكم ِ َن ال َّسال َم ِاء َواأل َْر ِ
صال َار
ض أَ َّ ن ميَْلِ ُ
ك ال َّسال ْم َع واألَبْ َ
ال َّسال َم َاوات َواأل َْر ِ َ
ِ
ِ
ت ِ َن ا ْحلَ ِي َوَ ن يُ َدبِ ُر األَ ْ َر " يونس٣١ :
ِج ال َْميَّ َ
ِج ا ْحلَ َّي َن ال َْميِت َو ُخيْر ُ
َوَ ن ُخيْر ُ
اْلَْل َ ُمثَّ يُِعي ُدهُ * قُ ْل َه ْل ِ ن ُش َرَكآئِ ُكم َّ ن يَال ْه ِدي إِ َىل ا ْحلَ ِ
اْلَْل َ ُمثَّ يُِعي ُدهُ قُ ِل اّللُ يَال ْب َدأُ ْ
"قُ ْل َه ْل ِ ن ُش َرَكآئِ ُكم َّ ن يَال ْب َدأُ ْ
ِ ِ
ْح ِ " يونس  ،٣٥:٣٤وآايت الك عن عظمة هللا سال الالبحانه وتعاىل تسال الالتمر طول السال الالور اي مجاعة
قُ ِل اّللُ يَال ْهدي لل َ

لغاية آخر السور

ِ ِ ِِ
ف لَه إِالَّ هو وإِن ي ِر ْد َك ِِبَ ْدري فَ َ ر َّ ِ
ضلِ ِه يص ِ ِ
ِ
ور
ك اّللُ بِ ُ
"وإِن ميَْ َس ْس َ
ض در فَ َ َكاش َ ُ ُ َ َ ُ
يب به َ ن يَ َشاءُ ْن عبَاده َو ُه َو الْغَ ُف ُ
آد ل َف ْ ُ َ ُ
َ
َ
َّ ِ
ْن و ا تَال ْتاللُو ِ ْنهُ ِ ن قُالر د
د
آن َوالَ تَال ْع َملُو َن ِ ْن َع َم دل إِالَّ ُكنَّا َعلَْي ُك ْم ُش ال ال ال ال ال ُهودا إِ ْذ
"وَ ا تَ ُكو ُن ِيف َش ال ال ال ال ال َ َ
ْ
يم" يونسَ ١٠٧ :
الرح ُ
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تُِفي ُ ِ ِ
ك ِ ن ِ ثْال َق ِ
ك َوال أَ ْك َرب إِالَّ ِيف كِتَ د
ال ذَ َّرد ِيف األ َْر ِ
اب
صال ال الغَ َر ِ ن ذَلِ َ
ب َعن َّربِ َ
ض َوالَ ِيف ال َّسال ال ال َماء َوالَ أَ ْ
ضال ال الو َن فيه َوَ ا يَال ْع ُز ُ
َ
ني" يونس ٦١ :كل ده ك عن ربنا؟ "قُ ِل انظُرواْ اذَا ِيف ال َّس الماو ِ
ِ بِ د
ت َوالنِ ُذ ُر َعن قَال ْود الَّ
ات َواأل َْر ِ
اآلاي ُ
ُ َ
ض َوَ ا تُالغْ ِين َ
ََ
يُال ْ ِ نُو َن" يونس ١٠١ :يبقى ن أول واحنا داخلني اي مجاعة جهز قلبك إن ا دا التضحيات تقيلة و ادا املىلوب
عايل جدا يبقى الز اإلميانيات تبقى جرعتها عالية جدا يف هذه السور املباركة.

سور يونس ..بتتكلم عن إيه؟
وضالوع سالور يونس  :زاد الداعية إىل هللا يف أوقات اإلبت ءات واألز ات ،وإحنا بندعو إىل هللا ا حنا شالايفني الدين
اتقىع  ..هندعوا إىل هللا  ..الزاد بتاعك إيه؟ ملا اإلبت ء يزيد  ..ملا الثغور تتفتح ..ايه الزاد بتاعك؟
 ٣أنواع ن الزاد
 -1زاد إمياين قليب طويل على دى السور  ٤ ..حاجات
 -2زاد دعوي ...يبقى زاد ليك يف صفات الدعو  ..املفروض صفاتك كداعية يف الواقع يبقى شكلها ايه؟
 -3وملا األز ة تزيد أوي ،وملا حرب أهل الباطل تزيد أوي وملا الصور بتبقى سودا ،وملا بغداد تسقط ،وملا اْل فة
تض الاليع ،وملا افغانس الالتان تروح ،وملا ت قي الثغور كلها اتفتحت ،وملا ت قي التض الالحيات عش الالان دينك فوق س الالتوى
إحتمالك أو إحتمال إميانك الضال الالعيف يف هذه املرحلة ،وملا ت قي أهل الباطل هجمو بكل قو م  ...ىلوب نك
تثبت على  3حاجات ربنا ذكران بيهم يف آخر السور :
 -1الز تثبت على اليقني اهلائل
 -2وتثبت على التوكل التا ابهلل ،إن طول ا ربنا عك ال ميكن حد يقدر يعملك حاجة
 -3وتثبت على إتباع أ ر هللا وتوصياته يف هذه املرحلة هما كان ،نتظرا فرج هللا سبحانه وتعاىل.
احلكمة يف إسم سور يونس
ندخل اي مجاعة يف س ال الالور يونس ،وأول حاجة حندخل فيها يف س ال الالور يونس  ..إس ال الالم س ال الالور يونس أول حاجة ن
احلاجات الغريبة إن قصة يونس يف السور  109آية  ..أية وحد بس يف السور  ..آية وحد وتتسمى السور بيه ..
اتين حاجة إن آخر اسم كان ممكن ش يذكر كعنوان لل سور  ،يذكر يف السور أص إسم سيدان يونس  ..ده سيدان
حممد ،يعين ختيلو ايمجاعة س ال الاليدان حممد كانت حالته النفس ال الاليه يف الوقت ده إيه  ..س ال الاليدان حممد حيموت  ..احل
بيحارب والباطل بينتفش واألرض هجور نها عباد هللا.
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ختيلو حالة ساليدان حممد وهو بيشالوف الصالحابة بيتعذبوا كان شالكلها إيه  ..ختيلو يف الوقت ده ملا ربنا يذكره بساليدان
يونس  ..امشعنا س ال الاليدان يونس؟! الوحيد ن األنبياء اللي قو ه آ نوا بيه و ا أهلكهمش العذاب ،ايااااه وربنا كإنه
ِ
د
َّ ِ
اب
ين َح َّق ْ
ت َربِ َ
ت َعلَْي ِه ْم َكلِ َم ُ
ك الَ يُال ْ نُو َن * َولَ ْو َجاء ُْ ْم ُك ِل آيَة َح َّىت يَال َرُواْ ال َْع َذ َ
بيقول شالالايف احلرب بتاعتهم " إِ َّن الذ َ
ِ
ِ
ِ
س " يونس ٩٨ :اي رب
ت قَال ْريَةال آ َ نَ ْ
يم *فَاللَ ْوالَ َكانَ ْ
األَل َ
ت فَالنَال َف َع َها إميَا ُهنَا " يونس ... ٩٨ :٩٦حمدش آ ن "إالَّ قَال ْوَ يُونُ َ
ده احنا قاعدين نقول للنيب صلى هللا عليه وسلم خ ص واصرب و ا يهمكش نهم ،وخ ص هم اللي كفره ويستاهلو

اللي حيصالاللهم  ..جنيب سالالري يونس اللي قو ه آ نوا به ليه هنا يف النص؟ ش حتبقى دي تقيلة على قلب النيب صالاللى
هللا عليه وس الاللم؟  ..ال اي مجاعة  ..دى بش الالرى ض الالمنية لرس الالول هللا إن انت وس الالط األنبياء هتبقى زي يونس ،قو ك
يسلموا على يدك إبذن هللا ولن يهكلهم العذاب كما حدث يف فتح كة بعد كده .غري انه ربنا بيذكر النيب صلى هللا
ك وَال تَ ُكن َك ِ
ب ا ْحل ِ
ص الِ ْرب ِحلُك ِ ِ
وت" القلم ٤٨ :سالاليدان يونس ملا يف اآلخر
عليه وسالاللم بسالاليدان يونس ليه؟ "فَا ْ
َ
ص الاح ِ ُ
ْم َرب َ َ
يئس ن قو ه س الالاإم و ش الالي ،كإن ربنا بيقول للنيب ص الاللى هللا عليه وس الاللم اتس الالبهمش ،إنت عبد ليا ...اوعى بط
..اوعى بط ،وتسيب قو ك وتتنازل عن الدعو  ..كاد أولوا العز أن يكونوا ستة  ..ملا تقرأ يف قصص سيدان يونس
والصالرب اللي هو صالربو على قو ه ...تقول لو كان ساليدان يونس

اسالبش قو ه بدون أ ر ن ربنا كان أولوا العز

بقوا ستة سبحان ريب  ..فاصرب وأوعى تتنازل عن قو ك وخليك اثبت إبذن هللا سبحانه وتعاىل  ..وهذه بشر ضمنية
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ..
الزاد اإلمياين يف السور وأنواعه
بعد ا ندخل اي مجاعة يف س الالور يونس ،هن قيها بتتكلم يف األول عن الزاد اإلمياين ،أربع أنواع ن الزاد اإلمياين حنن
حمتاجينها يف الوقت اللي حنن فيه ده ..
أول حاجة  :ك

عن القرآن ،عايزين نعم ع قتنا ،نعم ارتباطنا بكتاب هللا.

اتين حاجة  :تعظيم اآلخر  ،نعظم اآلخر يف قلوبنا.
اتلت حاجة  :تعظيم هللا ،هي الس الالور بتذكر األول القرآن مث بتذكر بعد كد عظمة هللا وبعد ذلك بتذكر اآلخر ..
تعظيم اآلخر يف القلوب وتعظيم هللا يف القلوب ،ده اتلت زاد.
والزاد الرابع اللي ذكور برض اله يف أول السالالور بعد هذه االشالالواط الت تة  ،خروج حب الدنيا ن القلب  ..إن حب
الدنيا خيرج ن قلبك ،ألن حب الدنيا يف املرحلة دي ا ينفعش ليه؟؟ ألن ىلوب تض ال الالحيات عالية أوي ،إزاي
أضحي وأان يف قليب الدنيا؟؟ لو هي يف قليب ،ش ليا قلب عشان ضحي ،يبقى الز حب الدنيا يقضى عليه متا ا ن
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القلب يف هذه املرحلة عشالالان إنك تقدر تشالاليل الدين يف هذا الوقت ،الدنيا كلها تزينة وإنت بتقول أل ،عشالالانك اي
رب أان بضالحي بكل حاجة ،عشالان كد ن يونس لإلسالراء هن قي تركيز كثف شالديد جدا على ع ج حب الدنيا
يف القلب  ..واجلزء 29و 30اللي نزل يف آخر كة ا ت قيش ذكر حب الدنيا فيهم ،اندر لو لقيت ن بعيد ذكر
حب الدنيا ،طب ليه اي رب؟ أصل يف أول كة الناس بتحب الدنيا لسة والقلوب لسة ش واخد عالتضحية ،فمن
لىف ربنا انه ا يكلمهمش األول عن التضال الالحية يف الدنيا ،ليه؟ عشال الالان ايكرهوش الدين ينفروا نه ،إمنا عند آخر
كة أل خ ص بقى ىف ش الالوط تربيه يكفي أنو نتكلم يف هذا املوض الالوع ،وده ن فقه التدرج يف الدعو يف كتاب هللا
سبحانه وتعاىل
الزاد اإلمياين األول  :القرآن
يبقى اربعة أشالالواط إميانية هنتكلم عنها اي مجاعة  ..هنبدأ  ..عايزين نبدأ ابلقرآن  ..ليه ربنا بدأ ابلقرآن؟ شالالايفني "الر
ت ال ِ
ْكتَ ِ
اب ا ْحلَ ِك ِيم" يونس ١ :ده أول حاجة ربنا اتكلم عليها يف القرآن يف سالالور يونس طب يف سالالور هود؟
آاي ُ
تِل َ
ْك َ
اللي بعدها "الَر كِتاب أ ِ
ت آايتُهُ ُمثَّ فُ ِ
ت" هود ١ :القرآن بعده ،أول حاجة يف س الالور هود ..طب اللي بعده
صال اللَ ْ
َ ال ْ
ُحك َم ْ َ
ني" يوسالالف ١ :طب بعد سالالور يوسالالف ،يف سالالور النحل "أَتَى أَ ر ِ
ت ال ِ
ْكتَ ِ
ْمبِ ِ
اّلل فَ َ
آاي ُ
سالالور يوسالالف؟ "الر تِل َ
ْك َ
اب ال ُ
ُْ
وح"
تَ ْسال التَال ْع ِجلُوهُ" النحل ١ :ده يف س الالور النحل يف نفس الش الالوط " ُسال ال ْب َحانَهُ َوتَال َع َاىل َع َّما يُ ْشال ال ِرُكو َن * يُالنَال ِز ُل ال َْمآلئِ َكةَ ِابلْ ِر ِ

النحل ٢ :١مسى القرآن روح ،بيحيي القلوب وبيحيي العقول وبيحيي األرض بعد وا ا ،طيب ويف سور الرعد؟ "املر
اب" الرعد ١ :ويف س الالور إبراهيم اللي بعدهم برض الالو يف نفس الش الالوط "الَر كِتاب أَنزلْناه إِلَي َ ِ
ت ال ِ
ْكتَ ِ
ِج
آاي ُ
تِل َ
َ ال َ َ ُ ْ
ك لتُ ْخر َ
ْك َ
النَّاس ِ ن الظِلُم ِ
ات إِ َىل النِوِر" إبراهيم ١ :ده إيه ده اي مجاعة؟ ليه الشالالوط ده كله ابدي ابلقرآن؟ عشالالان ربنا يقولك
َ َ َ
إن القرآن هو احلل ،القرآن هو احلل اي مجاعة ،ش عايزين نقول ش ال الالعارات حمدد يف اهلدف  ..القرآن هو احلل،
اإلرتباط ابلقرآن هو احلل ،فتاح الثبات يف هذا الواقع هو القرآن ،فتاح التمكني يف هذا الواقع هو القرآن ،فتاح
حل األز ات اللي بتقابلنا دلوقيت والنصال الالر على أ ريكا ورفع راية اإلس ال ال

ر اتنية هو القرآن ،فتاح التمكني يف

قلوبنا وع ج شالالهواتنا اللي كل ا نخرج ونشالالوف الفنت اللي بره ترجع لقلوبنا اتين هو القرآن ،فتاح غسالالل قلبك
وص ال حك وإص ال حك وبناء األ ة كلها هو القرآن  ..عشالالان كده ربنا بيجيب القرآن يف األول  ..ون حظ أن كل
الشالالوط طبعا أو عظمه ابدي إبيه؟" الَر"..كع ة إن الشالالوط ده كله بيتكلم عن حاجة وحد أو يف وحد شالالرتكة
ِ
ِ
ت ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب ا ْحلَ ِك ِيم * أَ َكا َن لِلن ِ
َّاس
آاي ُ
يف املوضوع بتاع الشوط" .الر تِل َ
ْك َ
َّاس َع َجبا أَ ْن أ َْو َح ْيالنَا إ َىل َر ُج دل ْنال ُه ْم أَ ْن أَنذ ِر الن َ
ِ َّ ِ
َن َهلُم قَ َد ِ
صال ال ْد دق ِعن َد َرإِِ ْم " يونس ٢ :١القرآن جاي يبش الالران أن ليك قد ص الالدق ،كل حاجة
ين آ َ نُواْ أ َّ ْ َ
َوبَشال ال ِر الذ َ
قد تها هلل يف الدنيا هت قيها عند هللا صالالدقا يو القيا ة ،كل ثقال ذر قد ته عشالالان إميانك وعشالالان دينك هتجده
عند هللا يو القيا ة ،يعين قد على أد ا تقدر ..القران وعدان بوعدين  ..ربنا فيه وعدان بوعدين  ..وعدان أبن كل
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حاجة هنقد ها يف الدنيا هناخدها يف اآلخر ووعدان ان ربنا هيبوأان يف الدنيا قبل اآلخر التمكني ،والوعدين ربنا
َن َهلُم قَ َد ِ
صال ال ال ال ْد دق ِعن َد َرإِِ ْم " يونس ٢ :يعين يف اآلخر حت قي كل تقدميه قد تها
ذكران بيهم ابلس ال ال الالور يف أوهلا "أ َّ ْ َ
وجوده ،آية حتمسك انك تعيش حياتك كلها هلل
ويف آخر الس الالور " ولَ َق ْد بال َّوأْ َان ب ِين إِ ْسال الرائِيل بال َّوأَ ِ
صال ال ْد دق" يونس ٩٣ :يبقى ربنا ص الالدق عاهم وبوأهم يف الدنيا قبل
َ َ َُ
َ َ َ
اآلخر  ..ملا بنتكلم عن القرآن يبقى عناه أن القرآن هو احلل ،يبقى عناه إن إحنا نرتبط بكتاب هللا ارتباط وثي .
الزاد اإلمياين الثاين  :ذكر الدار اآلخر
َّ ِ
اءان" يونس ٧ :ش عايزين آخر ! ش قتنعني ابآلخر  ،ش عايزين آخر ! راحيني تكلموا
ين الَ يَال ْر ُجو َن لِ َق َ
"إَ َّن الذ َ

الش الالباب بره  ..الش الالاب اللي بيوقع يف املوبقات والكبائر ،اوعا تفتكر إن الش الالاب ده ش قتنع ابإللتزا  ،ده ش
َّ ِ
ضال الواْ ِاب ْحلَيا ِ ال ِدنْاليَا َواط َْم َنِواْ ِإَا" يونس ٧ :راض الالي ابلدنيا أان
اءان َوَر ُ
ين الَ يَال ْر ُجو َن لِ َق َ
عايز التزا  ...ش عايز! "إَ َّن الذ َ
عايز عربية وعروسالالة وبنت حلو اموزها أو ا اموزهاش! وشالالقة مجيلة ،عايز فلوس ورصالاليد يف البنك واان راضالالي ..
ايبين كل ده فااااين  ..أان راضي انت الك!
" َواط َْم َنِواْ ِإَا" يونس ٧ :رضال الالوا بشال الالهوا ا واطم نوا أبسال الالباإا ...هي دي صال الاليبتنا اي مجاعة ،إن احنا رض ال الينا ابلدنيا

واطمئناان ابلدنيا  ..إن لو شالالهوات الدنيا عاك ترضالالى ،ولو أسالالباب الدنيا املركز والفلوس وقريبك الظابط الكبري وال

اللواء تىمن! واالتنني ال ده يرضالالى حد وال ده يىمن عاقل الن شالالهوات الدنيا ال ميكن متمع النسالالان ،علشالالان كدا
داميا ت قى اهل الدنيا حزاان ...عندهم حزن ليه؟ النه ش قادر ايخد الشهوات كلها
الولد كلم دى وال عمل دى و ا قدرش ايخد اللى بعدها وال اللى احسالالن نها فحزين ،وت قيهم داميا خايفني ليه اهو
اصال الالل ابواي ايعم ظابط او لواء ففى نقىة املرور حمدش هيكلمَ ،امنا لو جاىل رض عضال الالال الىب ش هيعرف يعمله
يبقى اان لو نلت سال الالبب ش هنال التاى ،ولو نلت عشال الالره ش هنال العش ال الرين الباقني ،يبقى اذا اي مجاعة سال الالر احلزن
واْلوف اللى اتعس الناس بره ...الرضا ابلدنيا واالطمئنان بيها
امنا احنا اهل الدين واهل االميان ربنا جيعلنا نهم ايرب رض الالاهم ابهلل واطمئناهنم ابهلل علش الالان كده "الَ َخ ْو ال
ف َعلَْي ِه ْم َوالَ
ض ال ال ال ال الواْ ِاب ْحلَيا ِ ال ِدنْالَيا َواط َْم َنِواْ ِإَا" يونس ٧ :فلما الدنيا لت قلوإم
ُه ْم َْحي َزنُو َن" يونس ٦٢ :ال خوف وال حزن " َوَر ُ
لت عيوهنم وشالالغلت عيوهنم وخىفت نظرهم فلما شالالافوا آايت ربنا اللى ىف السالالما واألرض اشالالفوهاش َّ ِ
ين ُه ْم
"والذ َ
َ
ِار " يونس ٨ :٧هو كلمة ى دى يعَ ايه؟ البيت اللى انتم راحيني تسالرتحيوا
آايتِنَا غَافِلُو َن * أ ُْولَال ال ال ال ال الالئِ َ
ك َ َْو ُ
َع ْن َ
اه ُم الن ُ

فيه! اكنه اس ال ال ال الالتهزاء  ...هو ده بيتكم اللى انتم راحيينه ىف اآلخر ،وامل وى ده اللى اان بئوى اليه بعد يو تعب ،اان رايح
اس الرتيح بعد نيسالالني ألف سالالنه تعب وأهوال ...يدخلوا جهنم! وامل وى ده اان بروح اكل واشالالرب واقعد واس الرتيح فرايح
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ِ
َّم َدعا" الىور ١٣ :راحيني يتجرجروا على وجوهم والعياذ ابهلل إليها فهذا سخريه
بنشاط ودول "يَال ْوَ يُ َدعِو َن إ َىل َان ِر َج َهن َ
واستهزاء ن هللا " ْواهم النِار ِِبَا َكانُواْ يك ِ
ْسبُو َن" يونس٨ :
َ
َ َ ُُ ُ

اإلميان هيغريك

َّ ِ
ين آ َ نُواْ َو َع ِملُواْ" يونس ٩ :إميان يبقى عمل ،فيش حاجه امسها اان قلىب
الس ال الالور التانية "إِ َّن الذ َ

ن و افيش عمل،

افيش حاجه امسها اان ن و افيش قيا  ،افيش حاجه امسها اان ن و افيش ت و قرآن ،افيش حاجه امسها اان
ن و افيش دعوه ،فيه إميان يبقى فيه عمل "إِ َّن الَّ ِذين آ نُواْ و َع ِملُواْ ال َّ ِ
احل ِ
ات يَال ْه ِدي ِه ْم َرِإُ ْم إبِِميَاهنِِ ْم" يونس٩ :
ص ال ال ال ال ال َ
َ َ َ
ايس ال ال ايرب ...اإلميان اي مجاعه ده فتح عليك ىف كل حاجه ،كان فتح على الصال الالحابه قلب ليهم حيا م وقلب حيا
الس ال ال الالحر وقلب حيا إبراهيم ،بل الس ال ال الاللف كانوا بيواص ال ال الاللوا الليل ابلنهار ىف طلب العلم بس ال ال الالبب العزمية اللى االميان
اديهاهلم ،لو أنت آ نت ح اإلميان هيديك عزمية هائلة على فعل كل شئ إنت نفسك تفعله ىف الدنيا ،اإلميان هيديك
بصالالريه تفرق بيها بني احل والباطل ،وبني الفنت ملا الفنت تلتهم على اللى عاك أنت بتبقى شالالايف القرب بوضالالوح،االميان
هيديك سالكينة وسالعاده وراحة نفساليه ،اإلميان هيغري شالخصاليتك وهيغري طباعك وهيغري تفكريك وهيغري رؤيتك وهيغري
فاهيمك وهيغري وازينك ،اآلميان هيخليك إنس الالان اتى متا ا كنت كروه أش الالد الكراهيه وأص الالحابك يرتيقوا عليك ..
بقيت إنسال ال ال الالان كل الناس بتحبك وكل الناس عاوزه تقف عاك ،وكل الناس بتحرت ك وبتقدرك وكل الناس بتكربك ...
اإلميان اي مجاعه ملا جيى بيقلبلك كل حاجه ىف حياتك كل شئ ىف حياتك حىت تفكريك حىت فهمك كل شئ بيتقلب
لو ضاع اإلميان ضاع كل شئ
طب لو راح اإلميان كل حاجه تروح  ...اذا لو ضالالاع اإلميان؟ لضالالاع كل شالالئ ىف اجملتمع وىف نفسالاليتك  ..اكتئاب وحزن
وقل وض ال الالي وحريه وت قى الش ال الالاب عايش خمنوق و ش عارف يعمل ايه وس ال الالط الناس؟ الناس تبدأ تكره بعض وحتقد
على بعض و اعدتش حد حيب التاى واليعىف على التاى وال يسال ال ال الالاعد التاى ،الربكه بتاعت الزرع تتمح الزرع طعمه
يروح وكميتاله تروح و الاعالدتش يبقى ىف قىن وال يبقى ىف رز وال ىف ذره وال يبقى ىف اْلري بتالاع ز الان كالل حالاجاله ،املىر
نفسالاله يقل ،الىقس يتغري وتبقى الدنيا اي حر قوى اي برد قوى  ،كل حاجه تتغري الظلم ينتشالالر والبلىجه تنتشالالر وكراهية
الناس للناس تنتش ال الالر ،واالغتص ال الالاب ينتش ال الالر والقتل ينتش ال الالر كل ده إيه؟ ملا ض ال الالاع اآلميان ...ملا اإلميان ض ال الالاع كل حاجة
ضال الالاعت كل شال الالئ بيضال الاليع ،النهر ده هوا تعرفش ميب كباية يه نظيفه تشال الالرإا ،بذنوبك النهر اللى طول عمره الناس
بتشالالرب نه على طول بقيت اتعرفش متد إيدك تشالالرب نه ب

يه ،جييلك بلهارسالاليا وجييلك بتاع عوى تلبك عوى،

وممكن يكون ىف البتاعه دى اي حاجه وجييلك آى حاجه تتوقع اهنا أتتى ن امليه اللى ىف أطول هنر ىف العامل ملا اإلميان
يضيع ..
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أهل اإلميان والعمل الصاحل
"يَال ْه ِدي ِه ْم َرِإُ ْم إبِِميَاهنِِ ْم" يونس ٩ :شال ال ال الالوفوا الك اللى جاى ده كل كلمه نه بتبينلك كل نوع ن نعيم اجلنه علشال ال ال الالان
"م ِري ِ ن َْحتتِ ِهم األ َْهنَار " يونس ٩ :مرى ن حتتهم االهنار! ده وصال ال ال ال الالف امللوك ِ ِ
ار َْم ِري ِ ن
تنبهر ابجلنه َْ
"و َهذه ْاأل َْهنَ ُ
َ
ُ
ُ
َْحت ِيت" الزخرف ٥١ :تبقى لك ،اش الالتغل دلوقىت علش الالان تبقى لك ،أنت بتتعب دلوقىت علش الالان تبقى لك ىف اجلنة،
ض ال الالحى دلوقىت علش ال الالان تبقى لك ىف اآلخر  ،مرى ن حتتهم االهنار ىف جنات ش جنة واحده بس يبقى العز ،العز
والفخفخه ىف جنات النعيم
إيه الفرق بني النعمه والنعيم؟!
النعمة ان اان عندى فلوس ث ولكن ممكن عندى رض ش ممتعَ بيها ،النعمه ان اان عندى تسال الالع عيال بريتبوا على
احملافظه ىف دارسهم وعندى عيل سقط و بهدلَ و قىعَ ،النعمه ان اان عندى نيسني ليون جنيه بس عندى سكر
وضغط نغصني عليا ...يبقى ممكن يبقى ىف نعمه لكن ش ستمتع بيها
إ منا النعيم ان كل شهواتك بقت عاك وكل االسباب بقيت متلكها فمعدتش ىف حاجه نقصاك يبقى كلمة النعيم عناها
قمة الرض ال ال ال الالا واالطمئنان اللى مها كان أهل الدنيا عاوزينهم ىف الدنيا رض ال ال ال الالوا بيها وأطم نوا بيها ،اخدوهاش انت اللى
اه ْم" ش دعواه
اتخدها الن انت اللى ع هللا سال ال ال ال الالبحانه وتعاىل اتخدها ىف الدنيا وىف اآلخر ىف جنات النعيم َ " ..د ْع َو ُ
جو "واو اجلماعه" واالنس والبهجه ونبقى ع بعض اي مجاعه تبقى حاجه مجيله وهللا
"د ْعو ِ
ك اللَّ ُه َّم" يعَ مها قاعدين كده احتاجوا يه ،احتاجوا ث كباية عصال الالري ،نفسال الالك ىف عصال الالري ايه
يها ُس ال ال ْب َحانَ َ
َ َُ
اه ْم ف َ
ث ىف حد عىش ال ال الالان عاان ،ىف حد جعان عايز ث وجبه حلوه كدا فراخ ش عارف عموله اباليه كده على ش ال ال الالوب

حاجه ،اى طلب ن الىلبات اللى انت جالك نفس ال الالك فيها تقو تقول بس س ال الالبحانك اللهم تقو امل ئكه على طول
ِ
يها َسال ال َ ال" كلت وشال الربت وخدت ايه يعَ أخدت زاجك
"وَِحتيَّالتُال ُه ْم ف َ
تقو جيالك ،فيقولولك سال ال تقول سال ال تبقى َ
ن األكل والشال ال ال الالرب تقول "ا ْحلم ُد ِ ِ
ّلل َر ِ
ني" يونس ١٠ :ا أنت ش هتشال ال ال الاليل االطباق دى وال هتعمل انت
ب ال َْعالَ ِم َ
َْ

بتتخد بس ...احلمدهلل رب العاملني يقو امل ئكه جايني شايلني االكل خ ص او اْلد جايني شايلني االكل
ليه نعيم الرفاهيه وجود هنا ىف السور دى ابلذات ؟

كل سالالور برتكز على نعيم غري السالالور التانيه ،يعَ ىف سالالور برتكز على احليا االجتماعيه ىف اجلنه ،ىف سالالور برتكز على
النظر لوجه هللا ،ىف سور برتكز على النعيم املادى ،ىف سور برتكز على اجلو املرح ،امشعَ دى برتكز على الرفاهية؟ إلن
احنا ىف أخر كة احنا ىف وقت تعب و ش ال الالقه وتض ال الالحيه وجهد ،فالتعب اللى انت فيه كإن ربنا بيقولك هاديك راحه مل
تتصورها ومل تتخيلها ...لو أنت تعبت علشاى هتبقى لك
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"د ْعو ِ
ك اللَّ ُه َّم " يونس ١٠ :امشعَ التسالالبيح هو اللى ربنا سالالخر ليهم بيه خد اجلنه التسالالبيح اي مجاعه
يها ُسال ْب َحانَ َ
َ َُ
اه ْم ف َ

فتاح النصر التسبيح دا ملا يعظم قا ربنا ىف قلبك ربنا ميكنلك  ..التسبيح ده فتاح الصرب التسبيح ده فتاح التوبه

ملا يعظم قا ربنا ىف قلبك اتقدرش تعمل عصالالية ىف ح هللا أبدا ،التسالالبيح ده فتاح التسالالخري ملا خيرج املخلوق ن
قلبك ا انت ملا تقول سالالبحان هللا يعَ بعظمتك ايرب ،تفضالالل تعظم ربنا لغاية ملا املخلوق ينتهى ن قلبك ،ملا يدخل
ىف قلبك تعظيم قا هللا خيرج ن قلبك تعظيم املخلوق  ...هللا يسالالخر ليك املخلوق ،يسالالخر ليك الدنيا كلها لو أنت
سال الالبحت ربنا بقلبك ،علشال الالان كد كانت الكلمة اللى خد اجلنة بيتسال الالخروا لينا إبذن هللا بيها ىف اجلنة كلمة التسال الالبيح
ِ
"د ْعو ِ
يها َس ال َ ال" يونس ١٠ :ابيكرتوش ىف الك ليه؟ أصالالل هو داي لذ العباده
يها ُس ال ْب َحانَ َ
َ َُ
ك اللَّ ُه َّم َوَِحتيَّالتُال ُه ْم ف َ
اه ْم ف َ
أوى اي مجاعة
َن ا ْحلم ُد ِ ِ
ِ
آخر َد ْعو ُ ِ
ّلل" يونس ١٠ :احلمد هلل يعَ ع ة على الرض ال ال الالا يعَ لك وأنس ،وإجة ومجاعة ورض ال ال الالا
اه ْم أ َ ْ
"و ُ َ
َ

واطمئنان ،وعز وفرح ،ولذ عباده وصالالحبة

نني ،وجوار هللا وصالالحبة النىب صالاللى هللا عليه وسالاللم والصالالحابه ورفاهيه

هوله ...هى دى اجلنه ،اي مجاعه عاوزين ندخل اجلنه وال ش عاوزين ندخل اجلنه؟! ايه الدنيا دى إحنا اسال الالكني فيها
ليه؟ ايه اللى ىف كل اللى احنا قولناه؟ ده فيه واحد ىف املية نه بس ىف اجلنه ...احنا اسال ال ال ال الالكني ىف الدنيا ليه؟ قلوبنا
ضالواْ ِاب ْحلَيا ِ ال ِدنْاليَا" يونس ٨:رضالالينا اناح بعوضالالة! رضالالينا ِبروف عفن يت!  ..رضالالينا إبيه
اسالالكة و تبته فيها ليه؟ " َر ُ
اي مجاعه؟! إزاى رضينا ابلدنيا وسبنا اآلخر !
ِِ
ين
يبقى ده الشالالوط االوالى بيتكلم عن اآلخر  ...علشالالان تعظم ىف قلوبنا ،الشالالوط التاى اللى بيتكلم عن االخره "للَّذ َ
َح َس النُواْ ا ْحلُ ْس ال ََ َوِزَاي َد ال "يونس ٢٦ :اللى أحسالالنوا ىف اليقني ،وأحسالالنوا ىف الص ال  ،إن ىف الص ال لشالالغله وأحسالالنوا ىف
أْ

العباده وأحسالالنوا ىف الصالالو أحسالالنوا ىف كل حاجه ،ليهم احلسالالَ ىف كل حاجه ،احلسالالَ ىف القرب افيش بقى الشالالده وال

العذاب القرب ،وال ده روضة ن رايض اجلنة
احلس الالَ س الالاعة املوت ،امل ئكه تتنزل عليهم أفواج تبش الالرهم احلس الالَ س الالاعة لقاء هللا ،ومها راحيني ىف وفد املتقني يقابلوا
الرمحن س الالبحانه وتعاىل احلس الالَ ىف اجلنة  ...وزايده إيه؟ الزايده النظر لوجه هللا س الالبحانه وتعاىل ىف ص الالحيح س الاللم " إذا
دخل أهل اجلنة اجلنة ،قال يقول هللا تبارك وتعاىل  :تريدون شال الاليئا أزيدكم؟ فيقولون  :أمل تبيض وجوهنا؟ أمل تدخلنا اجلنة
وتنجنا ن النار  .قال فيكشف احلجاب  .فما أعىوا شيئا أحب إليهم ن النظر إىل رإم عز وجل" هيا دى الزايده اي
وه ُه ْم قَ َرتال َوالَ ِذلَّةال" يونس ٢٦ :هو ده نعيم ...آه ألن األصال الالل يو القيا ة أن
"والَ يَال ْرَه ُ ُو ُج َ
مجاعه النظر اىل وجه هللا َ
القرت والذلة هيملى وجوه الناس والعياذ ابهلل ،ن كل ألف تسال ال الالعميه تسال ال الالعه وتسال ال الالعني وش أسال ال الالود و ذلول وواحد بس
ك" أهل
وسىهم هو اللى وشه نور ،فمجرد انك تبقى انت الواحد ىف االلف ده ...ده إكرا ليك أوى ن ربنا" ،أ ُْولَالئِ َ
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ِ ِ
يها َخالِ ُدو َن" يونس٢٦:
الرفعه "أ ْ
اب ا ْجلَنَّة ُه ْم ف َ
َص َح ُ
جزاء الذين كسبوا السيئات
"والَّ ِذين َكس ال البواْ ال َّس ال اليِئَ ِ
ات " يونس ٢٧ :كسال الالبها يعَ إيه؟ يعَ أبرادته ،يعَ إيه؟ يعَ حمدش جيى يقول قضال الالاء وقدر
َ َ َُ
...دى حريتك وأرادتك "والَّ ِذين َكس البواْ ال َّس اليِئَ ِ
ات َج َزاء َس اليِئَ دة ِِبِثْلِ َها " يونس ٢٧ :زى ا عملت سالاليئه هيسالالاء وجهك
َ َ َُ

يو القيا ة ،دى ش آية رمحة دى أية ديد ،زى اعصال ال الاليت ربنا هينكل بيك يو القيا ه ،زي ا اديت ضال ال الالهرك لربنا

هتحجب عن هللا يو القيا ه ،زى ا انر الشالالهوات اسالالتعرت ىف قلبك انر اآلخر هتسالالتعر ىف جسالالدك يو القيا ه ،زى
ا انت نشرت الشهوات ىف الدنيا كل سيئة ِبثلها
"وتَالره ُقهم ِذلَّةال َّ ا َهلم ِ ن ِ
اّلل ِ ن َعا ِ
ص ال ال دم " يونس ٢٧ :ني اللى هينفعك؟ حمدش هينفعك يو يها اْلمسال الالني ألف سال الالنه
ْ
َ َْ ُ ْ
ُ َ

اللى واقف على س الاليئة ،واحد لو جرى يىلب حس الالنه ن أهل احملش الالر كلهم نيس الالني ألف س الالنه ا فيش حد هيديها له
نيس الالني ألف س الالنة "وتَالره ُقهم ِذلَّةال َّ ا َهلم ِ ن ِ
اّلل ِ ن َعا ِ
وه ُه ْم قِىَعا ِ َن اللَّْي ِل ُظْلِما" يونس٢٧ :
صال ال دم َك ََّمنَا أُ ْغ ِشال اليَ ْ
ت ُو ُج ُ
ْ
َ َْ ُ ْ
ُ َ
أصال الالل الليل ممكن يبقى فيه وانس ال الة  ...وال ىف حتة نور وال جنمه نوره وال القمر طالع  ..ظلمة  ،كحل أسال الالود والعياذ
ابهلل ...ايااااه إيه اي مجاعه الذل ده! وإيه اي مجاعة القرت ده! وإ يه اهلوان ده اي مجاعة وربنا جاب الذل قبل السال ال ال ال الالواد
عاهم ليه؟ النه بيجرى يتذل على اهل احملشالالر كلهم ...حد يديله حسالالنه حمدش بريضالالى يديله حسالالنه ،وال حد بريضالالى
يشال الالفعله! فلما بتظهر النتيجه بقى النهائيه ان هو خ ص سال الالقط والعياذ ابهلل و ن أهل النار السال الالواد والقرت بيجى على
ِ
يها َخالِ ُدو َن" يونس٢٧ :
وشه ،بتاع الكبسه اللى هو خداها ىف أرض احملشر "أ ُْولَالئِ َ
كأ ْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
شهد احلشر يو القيا ة
املشال الالهد الثالم ن شال الالاهد اآلخر  ،شال الالاهد اآلخره اللى ىف السال الالور كتري ،إحنا عاوزين نركز على الث ثه دول بس،

ش ال ال ال الرُهم َِ
مجيعا" يونس ٢٨ :عارفني يعَ إيه حشال ال ال الالر؟ هنتجمع والوحوش كمان هتتحشال ال ال الالر ،دا كمان اي مجاعه
"ويَال ْوَ َْحن ُ ُ ْ
َ
الدواب والبقر واالغنا  ،البقر واالغنا هتتحشر ليه؟ يعَ علشان اللى دفعش الزكا تفضل اْلمسني ألف سنه تى ه
أبقدا ها وحوافرها وأظ فها وأقدا ها ،نيسالالني ألف سالالنه لغاية ملا يو القيا ه ينتهى ،حديم لرسالالول هللا صالاللى هللا عليه

وس الاللم ىف رايض الص الالاحلني ص الالحيح اثبت عن رس الالول هللا ،وكمان الدواب وكمان تاع الدنيا يتحش الالر إزاى تفيئ االرض
فلذات أكبادها ،األرض برتجع العمارات والعربيات واملوبي ت ،بس شايفني االنسان ملا ايكل التفاح كان شكلها حلو
إزاى وهو بياكلها وملا جيى يرجعها يبقى شال ال ال ال الالكلها إيه؟! ابن على حقيقته ،ا عدش الزواق بتاعه ،االرض ملا رجعت
وحشرت احلاجات اللى جواها يو القيا ه ابنت على حقيقتها
في تى القاتل ويقول ىف هذا قتلت! وأيتى السال ال ال ال الالارق ويقول ىف هذا سال ال ال ال الالرقت! وأيتى قاطع رحم ويقول ىف هذا قاطعت
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رمحى! إيه ده! الدنيا ملا اتفضال الالحت وابنت على حقيقتها ...الربج اجلميل ده إى قصال الالر ن قصال الالور اجلنه لو وقع وا د
ث

ث يعَ يزاد مجاال ليه؟ أصال ال ال ال الالله ن جوا ل ل ودهب ،وإمنا الدنيا دى ن جوا طوب ور ل وزلط فالربج اجلميل

أوى ده لو وقع هيبقى نظره وحش قوى هيتفض ال ال ال الالح  ..ىف هذا قتلت! ىف هذا س ال ال ال الالرقت! ىف هذا أكلت الراب! ىف هذا
ش ال ال ُرُه ْم
"ويَال ْوَ َْحن ُ
اديت ظهرى لربنا سال الالبحانه وتعاىل ،فيو احلشال الالر ده يو عظيم ،كل ده بيتحشال الالر حىت الدابن بيتحشال الالر َ
َِ
مجيعا" يونس ٢٨ :كله وجود ىف كان واحد
"مثَّ نَال ُق ُ ِ ِ
ين أَ ْش ال َرُكواْ َ َكانَ ُك ْم أَنتُ ْم َو ُش ال َرَكآ ُؤُك ْم فَال َزيَّاللْنَا بَال ْيالنَال ُه ْم" يونس ٢٨ :إيه ده املوقف
خدوا ابلكم ن املوقف ده ُ
ول للَّذ َ

ده بيوص ال ال ال الالف إيه؟ ده بيوص ال ال ال الالف زى ابلظبط كده ملا البوليس يكبس على قهو ...العص ال ال ال الالابه بتتخان ع بعض فيها،
فالبوليس بيدخل يقول إيه كل واحد يقف كانه ،اهو ابلظبط كدا ك ن الصالالور بتبينلك شالالهد الشالالركاء واللى اشالالركوا
بيهم قاعدين اسال ال ال الالكني ىف خناق بعض ىف أرض احملشال ال ال الالر ،تيجى امل ئكه " َ َكانَ ُك ْم " كل واحد يقف كانه "فَال َزيَّاللْنَا

بَال ْيالنَال ُه ْم" يعَ فض األشال ال ال الالتباك جبنا دول ىف انحيه وجبنا دول ىف انحيه ،كانوا اسال ال ال الالكني ىف خناق بعض عارفني زى إيه
ابلظبط اي مجاعه املش الالهد ده؟ بيفكرى أبيه أ ا واحد ث يض الالحك على واحد وخيليه يس الالرق فالبوليس قبض عليهم مها

االتنني فيقو البوليس جييب اللى اض ال الالحك عليه يقوله أنت عملت كدا ليه ،يقوله هو اللى ض ال الالحك عليا ،طب هاتوه،
يقو جييبه يقوله انت ض الالحكت عليه؟ قدا الظابط يقوله  :اان اعرفك اي بَ! اان عمرى ش الالوفتك! اان اش الالوفتكش! ده
اللى بيحصالالل ابلظبط ،يقوله انت ا شالالوفتنيش ،انت ضالاليعتَ وضالالحكت عليا و ني اللى ضالالحك عليا و ني اللى كان
بيقعد يقوىل و ني اللى كان..تضال ال الالعيَ وتسال ال الاليبَ ،ال ميكن اعرتف ،ش هاعرتف! يقو اسال ال الالك ىف خناقه ،يقو االتنني
اس الالكني ىف بعض قىعني بعض ،يقو جاى املخرب واال الظابط الص الالغري يقو فاص الالل ابينهم ،ختيلوا املش الالهد اللى بعد
كده إيه؟ يقو اللي ضحك عليه ده يقعد يعدل ىف هدو ه وهو بيعدل ىف هدو ه يقوله أان ا عرفوش اي حاضر الظابط
 ،اقسملك ايحاضر الظابط أن اان ال أعرفه وال عمرى شوفته! هو ده اللى بيحصل
مجيعا ُمثَّ نَال ُق ُ ِ ِ
ش ال ال الرُهم َِ
ين أَ ْش ال ال ال َرُكواْ َ َكانَ ُك ْم" يونس ٢٨ :كل واحد يقف كانه ،كانوا اسال ال الالكني ىف خناق
"ويَال ْوَ َْحن ُ ُ ْ
ول للَّذ َ
َ
بعض ،املش الالهد اللى قبل كده ىف س الالور القص الالص ِ
يل ا ْد ُعوا ُشال ال َرَكاء ُك ْم " هاتوهم "فَ َد َع ْو ُه ْم فَاللَ ْم يَ ْسال التَ ِجيبُوا َهلُ ْم " احنا
َ
"وق َ
اب" القصال ال الالص ٦٤ :ا نعرفكوش؟! فقا وا اسال ال الالكني ىف خناق بعض هنا ىف الصال ال الالور "فَال َزيَّاللْنَا
"وَرأ َُوا ال َْع َذ َ
انعرفكوش َ

ال ُش َرَكآ ُؤ ُهم َّ ا ُكنتُ ْم إِ َّاي َان تَال ْعبُ ُدو َن" يونس:
"وقَ َ
بَال ْيالنَال ُه ْم" جم االتنني ده ىف انحيه وده ىف انحيه شوف شركائهم بيقولوا إيه َ
ِِ
ِ
ِ
ني" يونس ٢٩ :سال ال الالبحان هللا العظيم نفس
 ٢٨وبعد كده "فَ َك َفى ِابّلل َش ال ال ال ِهيدا بَال ْيالنَالنَا َوبَال ْيالنَ ُك ْم إِن ُكنَّا َع ْن عبَ َ
ادتِ ُك ْم لَغَافل َ
ك" هنا بس "تَال ْباللُو ُك ِل نَال ْف د
ت"يونس٣٠ :
س َّ ا أَ ْس اللَ َف ْ
"هنَالِ َ
اللى بيحصالالل ىف الدنيا ،شالالهد ن شالالاهد احلشالالر الفظيعه ُ

كل نفس تعرف احلقيقه املر اللى ضايعت الدنيا علشاهنا ،وكل واحد يعرف قيمة الدنيا اللى ضيع نفسه وضيع آخرته

علشاهنا وضيع صريه علشاهنا! يبقى الزاد التاى زاد اآلخر
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الزاد اإلمياين الثالم  :تعظيم هللا سبحانه وتعاىل
ن أوهلا كده "إِ َّن ربَّ ُكم اّلل الَّ ِذي َخلَ َ ال َّس الماو ِ
"مثَّ ا ْس التَال َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
ش" يعَ عَ العرش ده
ض" صالالفة اْلل ُ
ات َواأل َْر َ
َ ُ ُ
ََ
اناله امللالالك بتالالاع اْلل ده كلالاله ،الا فيش حالد بينالالازعاله عليالاله "يُال َدبِ ُر األَ ْ َر" هو اللى إبيالده الرزق واأل ر والنفع والضال ال ال ال الالر
والصال ال الالحه واملرض والقبض والبسال ال الالط " َ ا ِ ن َش ال ال ال ِفي دع إِالَّ ِ ن بَال ْع ِد إِ ْذنِِه " يعَ األ ر ده كله الوش نازع فيه ،يعَ ربنا
بيقولالك أان امللالك وحالدى ،أان اللى ِبلالك اْلل وحالدى ،أان اللى ِبلالك اال ر وحالدى "ذَلِ ُك ُم اّللُ َربِ ُك ْم فَالا ْعبُال ُدوهُ أَفَ َ

تَ َذ َّك ُرو َن" يونس ٣ :تذكر ده يعَ حاجه سريعه كده ،يعَ كإن ربنا بيقولك أن عظمة ربنا دى ىف فىرتك جمرد أن تشغل
بس قلبك كده حاجه بسال ال ال الاليىه خالص هت قى فياضال ال ال الالاانت ن تعظيم ربنا اتفجرت ىف قلبك "أَفَ َ تَ َذ َّك ُرو َن" أنت ش
فاكر كل اللى ىف فىرتك اللى اان اودعته ىف فىرتكم ن تعظيم هللا "أَفَ َ تَ َذ َّك ُرو َن"

"هو الَّ ِذي جعل ال َّشالمس ِ
ضاليَاء َوالْ َق َم َر نُورا" يونس ٥ :حتكم وتقدير حمكم ن هللا سالالبحانه وتعاىل شالالوف ربنا بيقول إيه
َُ
ََ َ ْ َ
ِ
َّها ِر" يونس ٦ :أان عاوز نعيش ع بعض ىف جو اآلايت على قد انقدر،
بقى ىف ك س ال الريع "إِ َّن ِيف ا ْختِ َف اللَّْي ِل َوالنال َ
عالاوز ننفعالل جوا اآلايت ،اان عالايز أحس إن القرآن ده ىرقاله انزلاله على جالدار الغفلاله اللى حوالني قلوبنالا ..لغالايالة ملالا
يتفتت بعد ا تسمع شرح اجلزء او بعد ملا اتقرأ السور أو بعد ملا تسمع األيه ىف الرتاويح
ِ
َّها ِر"
عايزين اي مجاعة نسال ال الالمع القرآن أكنه ىارق انزله على قلوبنا إبذن هللا سال ال الالبحانه وتعاىل "إِ َّن ِيف ا ْختِ َف اللَّْي ِل َوالنال َ

اخت ف الليل والنهار ...ايااه شال ال الالوف ربنا جاب كا فجر وشال ال الالقه وفجره ىف الليل بقدرته ن يو ا خل االرض لغاية
دلوقىت ،وجاب كا ليل وأوجله ىف النهار بقدرته ن يو اخل االرض لغاية دلوقىت "إِ َّن ِيف ا ْختِ َ ِ
ف اللَّْي ِل َوالنَّال َها ِر َوَ ا
ض آلاي د
ِ
ت لِ َق ْود " يتدبرون؟ بتفكرون؟ ي نون؟ ال "يَالتَّال ُقو َن" يونس ٦ :يعَ بيخافوا ،يعَ
َخلَ َ اّللُ ِيف ال َّس ال ال ال ال ال َم َاوات َواأل َْر ِ َ
املفروض ملا اش ال الالوف الش ال الالمس أخاف؟ ملا اش ال الالوف القمر أخاف؟ آه اي مجاعة خناف ...خناف ليه؟ اي مجاعة اان ملا اكون

عاوزك تىلع ربع جنيه ص ال الالدقه أقوله اتكس ال الالف اي أخى وطلع ص ال الالدقة ،ملا أكون عايزك تىلع نيس ال الاله جنيه هاقولك قال
رس الالول هللا كذا ،ملا أكون عاوزك تىلع نيس الالائة جنيه هاجبلك شال الريط عن الص الالدقة ،ملا أكون عاوزك تىلع نيس أالف
جنيه هاجبلك ش ال الاليم يكلمك عن الص ال الالدقة ،يبقى كل ملا يزداد احلم على الش ال الالئ عناه إن أان عايز نك حاجه عاليه،
يبقى الربعمالائالة ليالار جمر اللى ىف الكون دول والتسال ال ال ال الالع اآلف نوع بتوع الىيور ،والث ثالة أالف نوع بتوع احليواانت،
والعشرين آلف نوع بتوع السمك اللى ىف ابطن البحر ،وكل املظاهر الىبيعيه املهوله اللى ربنا حاطىها ىف الليل والنهار
...كل ده علشال الالان إيه؟ علشال الالان ركعتني ختىفهم! اينفعش اي مجاعة ،اي مجاعة كل امل ثرات الرهيبه اللى ىف الكون دى
علشان تذكرك بعظمة هللا علشان تبقى حياتك كلها هلل علشان تبقى خملص هلل سبحانه وتعاىل ،علشان قلبك يبقى ع
هللا سبحانه وتعاىل
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْح ِ " يونس ٣٥ :خدوا ابلكم ربنا جاب ع الشال ال ال ال الالركاء
"قُ ْل َه ْل ن ُش ال ال ال ال ال َرَكآئ ُكم َّ ن يَال ْهدي إِ َىل ا ْحلَ ِ قُ ِل اّللُ يَال ْهدي لل َ
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للح  ،إمنا ع هللا جاب للح "إىل" ،يعَ ث ملا أقولك ودى املصالالحف ده إىل آخر املسالالجد يعَ فيه سالالافة إمنا ملا
أقولك أنقل املصال ال ال الالحف ده ن احلا ل للكرسال ال ال الالى ،يبقى هاشال ال ال الاليله إبيدى هاحىه كده ،يبقى ملا كان طريقك ن خ ل
األ سباب والشركاء كان طري طويل قوى على اتوصل ،إمنا ملا كان طريقك للدين أو الدنيا أو للهداية ن هللا طريقك
قصالالري أوى  ،اي مجاعه ن دخل على راده ن ابب األسالالباب طال طريقه وصالالعب وصالالوله ،و ن دخل على راده ن
ابب هللا قص الالر طريقه وقرب وص الالوله ،ملا تدخل على حاجتك عايز أى حاجه قول اي رب ...خلى ربنا هو أقص الالر طري
ِ ِ
ْح ِ " هذا ربنا ...يعَ ىف حلظه ت قى
ليك ىف كل حاجه انت عايزها النه فع كده سال ال ال ال الالبحانه وتعاىل "قُ ِل اّللُ يَال ْهدي لل َ
نفس الالك ،املهدى يص الالنعه هللا بني يو وليله ممكن خيليك زى املهدى ىف اإلميان ن يو وليله ،يص الاللحلك قلبك خيليه آية
بني يو وليلة
ِ
ِ
"قُ ْل َ ن يَال ْرُزقُ ُكم ِ َن ال َّس ال ال َم ِاء َواأل َْر ِ
ت ِ َن ا ْحلَ ِي
ض أَ َّ ن ميَْلِ ُ
ِج ال َْميَّ َ
ك ال َّس ال ال ْم َع واألَبْ َ
ِج ا ْحلَ َّي َن ال َْميِت َو ُخيْر ُ
ص ال ال َار َوَ ن ُخيْر ُ
َوَ ن يُ َدبِ ُر األَ ْ َر فَ َسال ال ال اليَال ُقولُو َن اّللُ فَال ُق ْل أَفَ َ تَالتَّال ُقو َن" يونس ٣١ :ش خايف نه ايخد مسعك وبص ال ال الالرك اللى انت بتقول

أهنم إبيديه! ش خايف نه ميوتك وأنت عارف أنه ممكن ميويت! ش خايف نه انه بدل ايدبرلك أ رك يسيبك تتوه
ىف الدنيا لوحدك! ش خايف نه ان مينعلك رزقك ن الس الالما واالرض ويس الاليبك ىف الدنيا دى ذليل حريان فقري حمتاج
ش خايف "أَفَ َ تَالتَّال ُقو َن" أنتم ا بتتقوش!

ص ال ال ال ال َرفُو َن" يونس ٣٢ :اللى ىف إيده رتبك وحوافزك وترقيتك ،وصال ال ال الالحتك ووالدك
اآليه اللى بعدها ربنا بيقول "فَ َّ
َى تُ ْ
ورزقك ونفعك وضرك ،اللى إبيده كل شئ وآخرتك و صريك ودينك ،وقلبك وانصيتك إبيده ،وقلبك بني أصبعني ن

أصال ال الالابعه سال ال الالبحانه وتعاىل اللى إبيده ...كل ده إزاى قلبك يصال ال الالرف عنه حلظه؟! إزاى عقلك يصال ال الالرف عنه حلظه أزاى
ص ال َرفُو َن" إزاى بعد ملا عرفتوا أن ربنا أبيده األ ر كله تصالالرفوا "فَ َماذَا بَال ْع َد
حياتك تصالالرف عنه وتبقى لغريه حلظه "فَ َّ
َى تُ ْ
ا ْحلَ ِ إِالَّ َّ
ص َرفُو َن" يونس ٣٢ :فالك عن هللا سبحانه وتعاىل دا الزاد اإلمياى الثالم اي مجاعه.
الض َ ُل فَ َّ
َى تُ ْ
الزاد اإلمياين الرابع  :خروج الدنيا ن القلب
يعَ الك عن الدنيا كتري ىف الصالالور  ،أان عايز التقط نه حاجه ،يعَ لمح كده االنسالالان بيحب الدنيا أد إيه شالالوف
ض ال ال ِر دع َاان ِجلنبِ ِه أَو قَ ِ
ض ال ال در
"وإِ َذا َ َّ
ض ال ال َّرهُ َ َّر َك َن َّملْ يَ ْد ُعنَا إِ َىل ُ
اعدا أ َْو قَآئِما فَاللَ َّما َك َش ال ال ْفنَا َع ْنهُ ُ
س ا ِإلن َس ال الا َن ال ِ َ َ َ ْ
ربنا بيقول َ
َّ َّسال الهُ" يونس ١٢ :ايااه نظر النداله بتاعت االنس الالان ىف عا له ربنا ،إنت اش الالى كده لقيت شال الريط القىر نزل وقفت
القىر عدى الشال الريط اترفع عديت " َ َّر َك َن َّملْ يَ ْدعُنَا" إنت اس الالك الكيس الالني بتوعك و اش الالى  ،وانت اش الالى اتكعبلت
البنىلون اتقىع ،طبعا الرتاب لى وشال ال ال ال الالك ورجليك واتعورت ،والكيسال ال ال ال الالني اتفرطوا ىف االرض واتبهدلت ،جه واحد
طبىب عليك ومللك الكيس الالني اتى ،وخيىلك البنىلون ونفض الاللك الرتاب ،وص الاللحلك اجلروح وشال الربك ش الالوية ايه وال
شوية عصري ...قمت ابصص كده ،لقيت نفسك سليم قمت كمل اتى خ ص عادى!
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جارك اللى مجبك  ...ابوس إيديك اتوسط البَ علشان ش عارف ايه..ابوس ايدك ،بعد اعملك املصلحه اتى يو
وانت انزل على السلم وهو طالع ابصتلوش و اقولتلوش الس عليكم ...نداله! أهو كإن ربنا بيقولك كده االنسان
ض ِر دع َاان ِجلنبِ ِه أَو قَ ِ
ض َّرهُ َ َّر
"وإِذَا َ َّ
اعدا أ َْو قَآئِما فَاللَ َّما َك َش ْفنَا َع ْنهُ ُ
نسا َن ال ِ َ َ َ ْ
ده ندل ىف عا لة هللا سبحانه وتعاىل َ
س ا ِإل َ
ِ
ك ُزيِن لِل ِ
ني َ ا َكانُواْ يَال ْع َملُو َن "
َك َن َّملْ يَ ْد ُعنَا إِ َىل ُ
ْم ْس ِرف َ
ض در َّ َّسهُ" وال ك ن ىف اى حاجه ايه دا " َك َذل َ َ ُ
"ولَ ْو يُال َع ِج ُل اّللُ لِلن ِ
َّاس ال َّش ال ال َّر ا ْس ال التِ ْع َجا َهلُم ِاب ْْلَِْري"يونس ١١ :ده شال الالهد اتى ن شال الالاهد حب
شال الالوفوا اآليه اللى قبلها َ
الدنيا ش اسالالتعجاهلم للخري ابْلري يعَ اْلري وجود أصال يعَ أان عااي  ١٠٠ألف جنيه هم أهو ىف جيىب أصال بس

عالايز املياله يبقوا  ٢٠٠وال  ٢٠٠يبقوا  ٣٠٠وال  ٣٠٠يبقوا  ،٤٠٠فال ان عالااي اْلري وعالايز كمالان خري عالااي اْلري،
وااليه بتقولك أن االنسان ا بيفرقش بني الشر واْلري ...هو عايز أى حاجه بتلمع!
عارف ملا ميب عيل صالالغري فتقوله اان عايز أجيبلك عربيه ايحبيىب أجبلك عربيه إيه؟ عايز عربية محرا بتلمع كده ،عربيه
حب وحقيقى! هقوله الء اي حبيىب العربيات فيه عربيه "النسر" وىف عربيه " رسيدس" قوىل املوديل بتاعها ،قوىل اان عوز
عربيه كذا "س ال الالى س ال الالى" قوىل ش عارف عاوز عربيه "ابور" وال ش "ابور" ...ال اان عايز احلمرا اللى بتلمع! يبَ محرا
بتلمع ايه! الناس اي مجاعة ...الدنيا جوا صال ال ال ال الالفيحه محرا بتلمع ،مها ش عارفني ايه اللى جواها! عارفني ملا كانوا بعض
بتوع شال الالركة الصال الالوفية اللى مها بيعبدوا القبور ،يعَ ملا كانوا راحيني شال الالايفني قرب وقاعدين يىوفوا حواليه ،ملا جم يهدوا
القرب لقوا جواه إيه؟ لقوه عظم محار!
اهو احنا كده اي مجاعه! احنا قاعدين نىوف حوالني بتاعه ...اللى حواليها صال الالفيحه محرا بتلمع ،هنيجى يو القيا ة ملا
تتشالالال هللا أعلم هيبان إيه حتتها! عايزين اي مجاعة نسالالرتشالالد بنور القرآن وابآلميان وهدى هللا ىف إن احنا نعرف إيه اْلري
وإيه الشالالر ،ب ش االسالالتعجال اللى ىف قلوبنا ده ،فربنا كإن بيقول اإلنسالالان عجول أد إيه ىف الدنيا االنسالالان أد إيه هو
جه لربنا ىف الضال الالر علشال الالان الدنيا وأول ملا الضال الالر اتكشال الالف خ ص ايرب! عارفني زى الىالب اللى ىف اال تحاانت اان
عاك ايرب وبعد اال تحاانت ...اال تحاانت اجلايه اي رب! وقت الزنقه واالبت ائت اان عاك ايرب وملا يفرج عليه إن
شاء هللا الزنقه اجلاية ايرب! إمنا أاي ت قى اال تحاانت لسه عليها شهر ث لو بعد ر ضان لسه عليها شهر يبدأ بقى
التوبه ،وأول ملا اال تحاانت ختلص خ ص عادوا ملا هنوا عنه والعياذ ابهلل! يبقى كإن ربنا بيقولك االنسالالان بيحب الدنيا
أد إيه!
ِ
ْرب والْب ْح ِر"وهو اللى بيمشالاليك ،هو اللى بيحركك ىف الرب والبحر "ح َّىت إِذَا ُكنتُم ِيف الْ ُفل ِ
ْك" أهو
ُ
"ه َو الَّذي يُ َس الِريُُك ْم ِيف ال َِ َ َ
َ
ْ

كنتم ىف الفلك ،أهو كلنا ىف الفلك أهو ،وربنا دخلنا الفلك ع دول علش الالان نتفرج عليهم ن جوه علش الالان نعيش ىف

جو القرآن "ح َّىت إِذَا ُكنتُم ِيف الْ ُفل ِ
ْك َو َج َريْ َن إِِم" خ ص عدانش احنا ىف الضمري ،علشان احنا بنتفرج دلوقىت ،علشان
َ
ْ
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يح طَيِبَ دة َوفَ ِر ُحواْ ِإَا َجاء َْا
"و َج َريْ َن إِِم بِ ِر د
نبقى بنشوفهم ،علشان نعرف شاهد عيان أد ايه االنسان ندل ىف عا لة ربنا َ
ِ
ف وجاءهم الْمو ِ
ِ
ط إِِم َد َعواْ اّلل ُخمْلِ ِ
د
ِ
ين لَئِ ْن أَجنَْيالتَالنَا ِ ْن َه ِالذهِ لَنَ ُكونَ ِن
صَ
ج ن ُك ِل َ َكان َوظَنِواْ أ ََّهنُ ْم أُحي َ ْ ُ َ
ِر ال
يح َعاص ال َ َ ُ ُ َ ْ ُ
ني لَهُ الد َ
ِ
ِ
ين" يونس ٢٢ :احنا شال الالايفني املوت بعنينا أهو اي مجاعه ،شال الالايفينهم ومها بيتوسال الاللوا وبيبكوا وبيتضال الالرعوا هلل،
َن ال َّش ال الاك ِر َ

اه ْم إِذَا ُه ْم يَال ْبالغُو َن ِيف األ َْر ِ
ض بِغَ ِْري ا ْحلَ ِ " يونس ٢٣ :رجعوا اتى بعد ا املشال ال ال الالكلة اللى
شال ال ال الالايفينهم اهم قدا نا "فَاللَ َّما أَجنَ ُ
كانت ىف الشالالاب احتلت رجع اتى ،وبعد ا اال تحاانت خلصالالت املصالالايف رجعت اتى اللى فيها املعاصالالى رجعت كل

حاجة اتى!
َّاس إِ َّمنَا بَالغْيُ ُك ْم َعلَى أَن ُف ِس ُكم "" ،إِ َّمنَا َ ثَ ُل ا ْحلَيَا ِ ال ِدنْاليَا"يونس ٢٤ :ايرب انت بتدينا ثل للدنيا؟ ربنا بيقولك
َ
"اي أَيِال َها الن ُ

الدنيا زى ا أديك ،ثل ثل ايه؟ ده املثل ،اان ملا بكون بوصال ال الالفلك اجلنة بديلك ثل إلن حمناش عارفني شال ال الالكلها ،إمنا
اديك ثل حلاجة انت شال ال الالايفها بعنيك أيو اي مجاعه ...إلن ن كرت غما ة الشال ال الالهوات والغفلة اللى غىت عنني الناس
عدوش شايفني حقيقتها فربنا يدينا ثل علشان نعرف الدنيا اللى قدا عنينا
ات األَر ِ ِ
"إِ َّمنَا ثَل ا ْحليا ِ ال ِدنْاليا َكماء أَنزلَْناهُ ِ ن ال َّس ال ال ال ال الم ِاء فَا ْختاللَ َ ِ
َّاس َواألَنْال َعا ُ" يونس ٢٤ :طب
َ
َ َ َ
ط بِه نَالَب ُ ْ
َ ُ ََ
َ
َ
ض ممَّا َْأي ُك ُل الن ُ

واحد حض الرتك واالنعا بياكلوا نه وهوا الدنيا ،اان اكل ىف طب واحد ع االنعا ! هيا دى الدنيا قرفان ونفسالالك عاليه
عليالالك خلى قلبالالك ع اآلخر "ِممَّالا ْأي ُكالل النالَّاس واألَنْالعالا ح َّىت إِ َذا أَ َخال َذ ِ
ت " األرض اتزينالالت
ض ُز ْخ ُرفَال َهالا َو َّازيَّالنَال ْ
ت األ َْر ُ
َ ُ ُ َ َ ُ َ َ
والشالاليىان كيجها متا وكل حاجة امتكيجت ،والكليبات امتكيجت والقنوات الفضالالائية امتكيجت ،وااليدز والسالالرطان

لقوله ع ج ،واالرض بقت بتىلع وربنا اسال ال ال ال الالتدرج الناس ،واملىر بقى بينزل "وظَ َّن أَ ْهلُها أ ََّهنُم َق ِ
اد ُرو َن َعلَْيال َها" والدنيا
َ ْ
َ
اجلميلة حىت املكياج وخرجت ىف زينتها والناس كلها سال ال ال الالجدتلها "أ ََات َها أَ ْ ُرَان لَْي أ َْو َهنَارا" كل البنيان قا واقع على
د اغهم! الدنيا اتفض الالحت والدنيا اللى بقت حلو ومجيلة بقت اشال ال ء نثور تمزقة ،حمدش يرض الالى يبص الاللها وال يبقى

اها ح ِ
ص ال ال ال ال اليدا َك َن َّملْ تَالغْ َن ِابألَ ْ ِ
"واّللُ يَ ْد ُعو إِ َىل َدا ِر
وجود ىف املكان اللى هيا فيه َ
"أات َها أَ ْ ُرَان لَْي أ َْو َهنَارا فَ َج َعلَْن َ َ
س"َ ،
"ويَال ْه ِدي
َّ
الس َِ " يونس ٢٥ :دى دار الفناء ودار التقلب ودار االال ودار احلقار  ،ىف الدار اللى سلمت ن كل هذا َ
صر د
ِ ِ
يم"
اط ِ ْستَ ِق د
َ ن يَ َشاءُ إ َىل َ

الزاد الدعوي وأنواعه
وبعد الزاد االمياى ايمجاعة الزاد الدعوى ،الزاد الدعوى نيس حجات  .١اجلهد  :جهد الدعو  . ٢ ،الرابنية

٣

.قو القلب اثناء الدعو اىل هللا . ٤ ،فن الدعو . ٥ ،هم الدعو
الزاد الدعوي األول  :هم الدعو
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والس ال ال

دى اول صال الالفة يبقى عندك ...هم النىب صال الاللى هللا عليه وسال الاللم ،الز اي

مجاعه اإلميانيات دى كلها ،اه احنا نقعد نس الالمع االميانيات دى كلها ،والناس حمرو ة نه ليه؟ احنا نقعد نس الالمع القرآن
ك" يونس ٤٢ :ن
"وِ ْنال ُهم َّ ن يَ ْسالتَ ِم ُعو َن إِلَْي َ
والناس حمرو ة نه ليه؟ شالالوف هم النىب صالاللى هللا عليه وسالاللم ربنا يقوله َ
َنت تُ ْس ال ِم ُع ال ِ
ص ال َّم َولَ ْو َكانُواْ الَ
"وِ ْنال ُهم َّ ن يَ ْس التَ ِم ُعو َن إِلَْي َ
ك أَفَ َ
كرت ا النىب صالاللى هللا عليه وسالاللم اهلم ىف قلبه ربنا يقوله َ
يَال ْع ِقلُو َن" انت هتعملهم ايه؟ هتموت نفسك عليهم ،واحد بيسمعش هتعمله ايه!
ِ
ك" يونس ٤٣ :ده كإن ربنا اعترب ش ال ال الالكل وش النىب ص ال ال الاللى هللا عليه وس ال ال الاللم دليل على ص ال ال الالدق
نهم َّ ن يَنظُُر إِلَْي َ
"و ُ
َ

االس ال ال  ،ختيل ملا تبقى ن كرت الرابنية واإلميان اللى ىف قلبك وشال الالك نفسال الاله اللى يشال الالوفوا يقول أشال الالهد أبن هذا الوجه
ِ
نهم َّ ن يَنظُُر
"و ُ
ليس بوجه كذاب ،زى عبدهللا ابن سال ال قاهلا على رس الالول هللا ملا دخل املدينة عليه الصال ال والسال ال َ
َنت َْ ِدي ال ُْع ْم َي َولَ ْو َكانُواْ الَ يُال ْب ِص ُرو َن " هتعملهم إيه؟ الز يبقى عندك هم زى هم النىب صلى هللا عليه وسلم
إِلَْي َ
ك أَفَ َ
على انقاذ الناس ن النار ...الز الز يبقى قلبك حمروق إن الناس هرتوح جهنم أو هتتعذب فيها ،يبقى عندك رمحة

زى النىب صلى هللا عليه وسلم
الزاد الدعوي الثاين  :اجلهد
إيه اجلهد؟ سالور يونس أطول صالوت جدال للمشالركني ىف القرآن كله  ١٠٩آيه جدال اي مجاعه ،ده احنا ىف آخر كة
خ ص كفاية اللى قولناهوهلم ،كفاية ايه! ده احنا دا بدأان نوصالالل لآلخر  ...هوا اصالالل سالالور يونس دى آخر فرصالالة
املرحلة ،دى آخر فرصة ،علشان كده ن حكمة برضه ان السور دى امسها سور يونس ك هنا رساله ملشركى كة إن
قو يونس آ نوا ىف آخر فرصة قبل ا العذاب أيتيهم ،فدى آخر فرصة قدا كوا أهو ،وفع كانت آخر فرصة الشوط
ده ...كان آخر كة خ ص
بعد كده خ ص جه التمكني وجت بدر وجت وجت ...يبقى اجلهد ،ش ال ال ال الالوف اجلهد بتاع الدعو املبذول ىف الس ال ال ال الالور
جهد هول السال ال ال ال الالور دى حواىل جزء اي مجاعة ،كلها جدال ودعو  ،يعَ ىف اآلخر كان هيبوس ايديهم ...اه ايو الز
جنرى ورا الناس علشالالان ندعوهم إىل هللا وجنيبهم ،اجلهد ننزل إىل الناس ىف الشالالارع ونكلم الناس ونفوت على الناس ىف
البيوت ا مها دول األنبياء اي مجاعه ،ونكلم الناس عن ربنا لغاية ا الناس جيوا لربنا سال ال ال ال الالبحانه وتعاىل يبقى اجلهد اللى
ابين ن طول ش الالوط اجلدال اللى ىف الس الالور  ،يبقى اجلهد ده ابين علش الالان انص الالر الدين واجلهد ده علش الالان هم الدين
ينتصر ،واهلم بتاع النىب صلى هللا عليه وسلم علشان هم إنقاذ الناس ن النار
الز االتنني دول يبقوا عندك هم إ ن الدين ينتصال ال ال ال الالر ويقو وهم ان الناس تدخلش جهنم ،اللى عنده ان الدين بس
حيفظ ويقو و عنالدوش هم النالاس ...بيبقى انس ال ال ال ال الالان تش ال ال ال ال الالدد الناله يهموش النالاس ،واللى خالايف على النالاس بس
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و عندوش هم إن الدين حيفظ ويقا ...يبقى انسالالان تسالاليب النه خايف على الناس بس هوش خايف على الدين ،ملا
يبقى عندك االتنني تبقى انسان توازن عتدل ىف الدين هم الدين وهم الناس
الزاد الدعوي الثالم  :الرابنية
الصالفة التالتة اي مجاعة واملهمة أوى أوى الرابنية ...تبقى انسالان رابى ،يعَ ايه رابى؟ يعَ السالور بتقولك انت سالاعى
بريد ،عاك ورقة تروح تديها للناس ،لو مسحت اجلواب ده جالك ن ربنا ،ممكن ترغبهم ىف الك

اللى فيه ،امنا ليس

لالالك احل على االط ق إنالالك تغري حرف أو كلمالالة فيالاله "وإِذَا تُال ْتاللَى َعلَْي ِهم آايتُالنَالا باليِنَال د
ات " يونس ١٥ :اآليالالة دى لو
ْ َ َ
َ
ات َق َ َّ ِ
ت بِ ُقر د
فهمناها نبقى طلعنا ِبري جا د أوى النهارد "وإِذَا تُال ْتاللَى َعلَْي ِهم آايتُالَنا باليَِن د
اءان ا ْئ ِ
آن
ين الَ يَال ْر ُجو َن لِ َق َ
ْ َ َ
ْ
ال الذ َ
َ
غَ ِْري َه ال ال ال ال ال ال ال َذا أ َْو بَ ِدلْهُ " ال اي عم الك اللى املش الالايم عماله تقوله على املنابر ده ك ده تش الالدد ش عاجبنا! احنا...
الك ده! ش الالوف النىب ص الاللى هللا عليه وس الاللم قاهلم إيه؟ ش الالوف ربنا أ ره يقول ايه "قُ ْل َ ا يَ ُكو ُن ِيل أَ ْن أُبَ ِدلَهُ ِ ن تِْل َقاء
ِ
اب يَال ْود َع ِظ ديم * قُل لَّ ْو َشال الاء
َخ ُ
وحى إِ ََّ
صال ال ْي ُ
يل" ده رقم " ٢إِِين أ َ
ت َرِيب َع َذ َ
اف إِ ْن َع َ
نَال ْفسال الي" ده رقم " ١إِ ْن أَتَّبِ ُع إِالَّ َ ا يُ َ
اّللُ َ ا تَاللَ ْوتُهُ َعلَْي ُك ْم" ايه الك

ده؟ الدعو بتتكون ن  ٣حجات

أركان الدعو
 .١ك

الدعو  :اللى أان قاعد أقوهلولكم دلوقىت ...هتقول للناس ايه؟ هتكلم الناس عن ايه؟

 .٢نهج الدعو  :تكلم ني قبل ني؟ والدخلة بتاعتك يبقى ش ال ال الالكلها إيه؟ وا ىت تش ال ال الالد ىف حيلك على الناس؟ وا ىت
تعتزل وتروح اجر؟ خىة الدعو ن أجل التمكني
 .٣الداعيه نفسه
أوال  :ك

الدعو

الدعو "قُ ْل َ ا يَ ُكو ُن ِيل أَ ْن أُبَ ِدلَهُ ِ ن تِْل َقاء

الرسول صلى هللا عليه وسلم لغى شخصيته ىف ال ٣متا ا  ...األوالنية ك
نَال ْف ِس ال ال ال ال الي" ده ش ك ى اي مجاعه ،ده أان بقولكم ك هللا ،أان بقولش أان ،بجيبش حاجة ن عندى أص ال ال ال ال ال  ،أان
بشالوف القرآن والسالنة وابجى اكلمكوا بس  ...يبقى انت بتلغى شالخصاليتك متا ا ،ده ك
انت إيه؟ أان سال ال ال الالاعى بريد ،الك

هللا ،الك ك

هللا ،يبقى

اللى بنشال ال ال الالوفه دلوقىت الدعا اللى بيخبوا حته ن الدين ويىلعوا حته! الدعا اللى

بيميعوا األحكا ! الداعيات اللى بيميعوا األحكا ! الك

ده اي مجاعه ضد هذا الك  ،علشان كدا شوفوا الك

ده

جاى فني؟ ىف أوقات األز ات ،بنش ال الالوفوا قدا عنينا على الفض ال الالائيات أهو ىف أوقات الثغور املفتوحة واألز ات والواقع
الرهيب وظهور الباطل ...شال ال ال ال الالوفناه قدا عنينا أهو ن الدعا اللى على الفضال ال ال ال الالائيات اللى الكثري نهم إيه؟ إنه بدء
يتمايع على الدين ويتناول عن الدين ...ليه؟ إل نه خايف على الناس و هواش عارف يعمل إيه؟ اوعوا ىف املرحلة دى
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تتنازلوا عن ثوابتكوا
الدين وجه مجيل انتوا بس اظهروه ،انت سال الالاعى بريد ىف طري نصال الالر الدين هللا سال الالبحانه وتعاىل ،لو غريت حرف تبقى
خائن افتكر كلمة سالاعى بريد أوى ،الدين وشاله مجيل أوى اي مجاعه أوى ،فواحد سالاعات جيى يشالوف حسالنة ىف الوش
فاحلسال الالنة دى لو انت شال الالوفتها على الشال الالاشال الالة لوحدها هت قيها حتة بتاعه سال الالودا كده ...إيه املنظر الوحش ده عاوزين
نش الاليل البتاعة دى ن وش الدين علش الالان الناس تقبل الدين ،ىف حني انك لو بص الاليت على الوش كله هت قى احلس الالنة
دى ىف وش املرأ ث ىف احلته دى ت قيها عا لة كده شالالهد لذيذ جدا ،يعَ أان عاوز اقولك إن ىف سالالاعات جزئية أو
حكم شالالديد الداعية يقول ده شالالديد على الناس اي بَ ش شالالديد على الناس ،انت لو عرضالالت الدين كما هوا الناس
هتنبهر ابجلمال بتاع الدين ...يبقى اول حاجة ك

الدعو ن هللا

اثنيا  :نهج الدعو

ِ
ِ ِ ِ
يل " أان ىف نهج الدعو وىف خىة الدعو
وحى إِ ََّ
اتى حاجة "قُ ْل َ ا يَ ُكو ُن ِيل أَ ْن أُبَدلَهُ ن ت ْل َقاء نَال ْفس ال الي إِ ْن أَتَّبِ ُع إِالَّ َ ا يُ َ

اشال ال ال ال الالى ورا ربنا بردوا ،أان اقعد ىف كة هاقعد ،هاجر هاجر ،املدي نة اتفتحت بس تهاجرش دلوقىت غري ملا ائذنلك

حاضالالر ،بعد سالالنة ن فتح املدينة هاجر وخد أبو بكر حاضالالر ،ادعوا ادعوا ،اسالالكت اسالالكت ،اهجر اهجر ،اان اشالالى
ورا ربنا ،اان اشال الالى ورا الرسال الالم اهلندسال الالى اللى ربنا ديهوىل ىف القرآن ،يبقى انت سال الالاعى بريد وانت كمان بتبَ الرسال الالم
اهلندسى
 ٨٠سالنة احلركة االسال ية بتلف حوالني نفسالها ليه...ليه؟! الن كل واحد جيى حيسالب نفساله هوا اللى فيها يعمل رسالم
هندسى ن د اغه ،يقو الناس تيجى تنفذه املبَ يتمش ،الن ش ده بتاع ربنا ،ش ده الرسم اهلندسى بتاع القرآن،
لو رجعنا للرسال ال ال الالم اهلندسال ال ال الالى بتاع القرآن وفهمنا نهج الدعو ن القرآن وفهمنا فن الدعو ن القرآن وخرجنا للناس
بفقة الدعوه بتاع القرآن ،املنهج الدعو العظيم بتاع القرآن  ...نهج الدعو العظيم بتاع كل س الالور يبنيب لمح ص الالغري
نه ،لو دخلنا للناس ابلفكر ده ،شالالوف أد إيه القرآن أ ران إن إحنا ننزل للناس ونكسالالب الرأى العا ونكسالالب الناس،
نكسب ش نقعد إحنا ىف اجلوا ع ،والناس برا وايكش تولع زى ا البعض بيعمل ...ال ...نكسب الناس
شال ال ال ال الالوف لو إ حنا دخلنا للناس األول ابملداخل االميانية قبل انكلمهم ىف احل ل واحلرا زى البعض بيعمل ،ودخلناله
ابملداخل االميانية زى ا ربنا قال لنا نكسب الناس ،شوف لو دخلنا ابإلسلوب البسيط الضحكة واالبتسا ة والىبىبة
واإلكرا زى ا ربنا قالنا ىف القرآن نكسال ال الالب الناس ،شال ال الالوف بادئ الدعو ىف القرآن لو طبقناها فع اي مجاعة هنبقى
حتفة ىف كسال ال ال ال الالب الناس ،أهل الباطل ش هيقدروا يعملوا لنا حاجة ،يبقى إذا احلاجة التانية إنك اشال ال ال ال الالى ورا الرسال ال ال ال الالم
اهلندسى بتاع القرآن
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اثلثا  :شخصية الداعية
الرس ال الالول ص ال الاللى هللا عليه وس ال الاللم لغى نفس ال الاله متا ا أو ربنا اللى قاله ،دعوتك اي بَ ...ارفع هللا ىف دعوتك ،اوعى ترفع
نفسالالك ،اوعى تقعد قدا الناس وتقوهلم أان ا بارح عملت كذا ...إمنا حصالالل كذا ،أحياان الداعية يقعد حيكى عن بعض
حجات عملها أو جهد بذله ن أجل قصد إنه يبني للناس حكمة ن حادثة حصلت ...إمنا تحسش بنفسك ال ...
ده هللا ن عليا ا بارح اننا فهمت احلتة دى وهللا يسالالر ىل ،بعد ا كنت هتكلم ىف املوضالالوع ده هتكلم ىف املوضالالوع ده،
وهللا رزقَ بفهم كذا ىف احلته دى ،داميا هللا هيا الكلمة على لسانك ...هللا هللا هللا ...هيا دى كلمات االنبياء
يبقى اتلت حاجة "قُل لَّ ْو َشاء اّللُ َ ا تَاللَ ْوتُهُ َعلَْي ُك ْم َوالَ أَ ْد َرا ُكم بِ ِه" يونس ١٦ :انتو فاكرين إن الدين ده فكر طلعت ىف
د اغى وجت اكلمهالكوا! انتو فاكرين إ هنا حاجة كدا ...ال ...وال نهجى وال فكرى وال حاجة ،ده حاجة ن عند

هللا ،ده دين هللا والش ال الالباب اللى بيدخل اجلوا ع وبيلج للدين وال ٩ص ال الالفوف عربيات اللى بيجوا يص ال الاللوا الرتاويح كل
دول اي مجاعة ن عند هللا ،ش ن عند حد الدين ده أو امللتز ني دلوقىت ،زرع هللا ىف حد يقدر حيصد زرع زرعه هللا؟!
دول بناء بناه هللا سبحانه وتعاىل بيده ،حد يقدر يهد بنيان بناه هللا؟! دول النور هللا حد يقدر يىفئ نور هللا؟!
خدوا ابلكوا كل ا حرب أهل الباطل بتزيد على أهل احل ..اإلميان بيزيد اكرت س الالبحان هللا ،علش الالان كإن ربنا يقولك
دى دعوتى أان  ...ش دعوتكو إنتوا ،الغى شال ال ال ال الالخصال ال ال ال الاليتك ىف الدعو وارفع هللا ىف دعوتك ...هللا يرفعك ،امنا هرتفع
نفس ال الالك ...هللا هيخفض ال الالك وخيفض الدعو بتاعتك ...يبقى دى الرابنية ،دى بعض
شالالاء هللا هنتكلم عن ربنا ك

ح الرابنية ىف س ال الالور هود ،إن

مجيل جدا ىف قصالالة سالاليدان نوح ،إزاى إنك أنت يبقى قلبك كله ع هللا ،حياتك كلها ع

هللا ،إزاى إنك تبقى عايش ليل هنار ...حيا القلب كلها ع هللا سبحانه وتعاىل
الزاد الدعوي الرابع  :قو القلب يف احل
خلى قلبك جا د ...انت صالاحب احل

ش مها ،شالوف ساليدان نوح ،بص سالور األنبياء نوح و وسالى ىف آخر السالور ،

امشعَ نوح و وسالالى؟ دول اإلتنني اللى ربنا جناهم عن طري البحر ،ده ش ال له البحر ،وده اجرى له السالالفينه ىف البحر،
ودول االتنني اللى قو هم غرقوا ىف البحر ده ىف الىوفان وده فرعون ىف البحر ،فدول االتنني شالالوف قو قلبهم شالالكلها
إيه؟
ت ِ
ال لِ َقوِ ِه اي قَالوِ إِن َكا َن َك ُرب َعلَْي ُكم َّ َقا ِ ي وتَذْكِ ِريي ِِباي ِ
اّلل "
"وا ْت ُل َعلَْي ِه ْم نَالَب َ نُ د
وح إِ ْذ قَ َ ْ َ ْ
َ
َ
سال ال ال ال الاليدان نوح بيقول لقو ه َ
َ
يونس ٧١ :عدتوش قادرين تس الالتحملوى واان واقف ىف الس الالوق بكلم الناس عن ربنا "فَالعلَى ِ
ْت فَ ِْ
َمج ُعواْ أَ ْ َرُك ْم
اّلل تَال َوَّكل ُ
َ

َو ُش ال ال ال ال َرَكاء ُك ْم" أعلى ا ىف خيلكم اركبوه ،هاتوىل كل ا كانياتكم وهاتوا كل طاقتكم وهاتو كل أهل الباطل عاكم ُ
"مثَّ الَ
ِ
نظر ِ
ون" تسال ال الاليبونيش يو واحد ،سال ال الالتنيكوا وواقف اهو ،هاتوا كل قوتكو
ض ال ال الواْ إِ ََّ
يَ ُك ْن أَ ْ ُرُك ْم َعلَْي ُك ْم غُ َّمة ُمثَّ اقْ ُ
يل َوالَ تُ ُ
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وتعالوا شالوفوا هتعملوا ايه؟! أان ع هللا ،إى توكلت على هللا ،شالايفني القو ؟ شالايفني قو القلب اي مجاعة شالايفني اليقني
اللى يهد جبل ويتزلزل قدا ه اجلبل!
وين بِ ُك ِل س ِ
شايفني سيدان وسى بعدها فرعون يقول إيه "ائْالتُ ِ
اح در َعلِ ديم" يونس ٧٩ :هاتوىل كل ساحر اسحر بيه الناس
َ

هاتوىل سالالاحر الفضالالائيات علشالالان اسالالحر بيها الناس ،هاتوىل سالالاحر اجلنس علشالالان اسالالحر الشالالباب يتسالالعر بيه ،هاتوىل
كل سالالاحر يبعد الناس عن الدين وفرعون يقول إيه يقتل ابناء املسالاللمني ويذبح ابنائهم ويسالالتحى نسالالائهم ،فرعون قاعد
يستعمل س ح القهر والتعذيب ،و وسى قاعد يستعمل س ح الدعاء واليقني
ت فِ ْر َع ْو َن َوَ ألهُ ِزينَة َوأَ ْ َواال ِيف ا ْحلَيَا ِ ال ِدنْاليَا" يونس ٨٨ :إنك آتيت ا ريكا سالاللىاان وقنابل
"وقَ َ
ال ُو َس الى َربَّالنَا إِنَّ َ
ك آتَال ْي َ
َ
ك
نووية ،ش ا ريكا اللى عملت كدا ده ربنا اللى ديها اي مجاعة ،علشال ال ال ال الالان تعرفوا ربنا هوا الفاعل ىف الكون "إِنَّ َ
ت فِر َعو َن و ألهُ ِزينَة وأَ ْ واال ِيف ا ْحليا ِ ال ِدنْاليا ربَّالنَا لِي ِ
ِ
س َعلَى أَ ْ َواهلِِ ْم َوا ْش ال ُد ْد َعلَى قُاللُوإِِ ْم
ض اللِواْ َعن َس البِيلِ َ
َ َ ُ
ََ
آتَال ْي َ ْ ْ َ َ
َ َ
ك َربَّالنَا اطْم ْ
ِ
ِ
يم" وقن إن العذاب جاى ،و وقن إن النصال ال ال ال الالر جاى ،و وقن إن ربنا هيحكم للح
فَ َ يُال ْ نُواْ َح َّىت يَال َرُواْ ال َْع َذ َ
اب األَل َ
آن س البِ َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
يل الْبَ ْح َر فََتْالبَال َع ُه ْم فِ ْر َع ْو ُن
"قَ َ
يل الذ َ
ال قَ ْد أُجيبَت َّد ْع َوتُ ُك َما فَا ْس التَق َ
ين الَ يَال ْعلَ ُمو َن * َو َج َاوْزَان ببَ ِين إ ْس ال َرائ َ
يما َوالَ تَالتَّب َع َ َ
ودهُ بَال ْغيا َو َع ْدوا َح َّىت إِ َذا أَ ْد َرَكهُ الْغَ َر ُق" يونس ٩٠ :٨٩هناية املش الالهد  ...ش الالوف قو قلب وس الالى كان ش الالكلها ايه!
َو ُجنُ ُ
وهناية فرعون كانت شكلها ايه! وجربيل يقول للرسول عليه الص

والس

 ":اي حممد! فلو رأيتين وأان آخذ ن حال

البحر ف دسه يف فيه ،خمافة أن تدركه الرمحة " صححه األلباى سبحان هللا العلى العظيم ش عارف يقول ال اله اال هللا!
نت أَنَّهُ ال إِلِ ال ال ال ال ال ال ال الالهَ إِالَّ الَّ ِذي آ نَ ْ ِ ِ ِ ِ
يل" قول ال اله اال هللا ش عارف ينىقها! هوا اعش عليها
"قَ َ
ال آ َ ُ
َ
ت به بَالنُو إ ْسال ال ال ال َرائ َ

هيموت عليها إزاى؟! عاوز متوت على ال اله اال هللا؟ عيش على ال اله اال هللا ،عاوز تبعم على ال اله اال هللا؟ عيش
على ال اله اال هللا ،عاوز تبعم ع حممد رس الالول هللا ص الاللى هللا عليه وس الاللم عيش على نهج رس الالول هللا ص الاللى هللا عليه
وسال ال ال ال الاللم ،عالاوز تبعالم اوار هللا ىف اجلنالة ىف الفردوس األعلى؟ عيش اوار أ ر هللا ىف الالدنيالا ،عالاوز الالدين يرفعالك يو
القيا ة؟ ارفعه فوق كل حاجة ىف قلبك ،اللى انت عاوز تتعا ل بيه ىف اآلخر اتعا ل بيه ىف الدنيا ...قو القلب ىف
احل
الزاد الدعوي اْلا س  :فن الدعو
الصال ال الالفة األخري ىف صال ال الالفات الدعو قبل أن خنتم هذا اللقاء ...صال ال الالفة الفن ،فن الدعو  ،خليك فنان ىف الدعو  ،إزاى
سور يونس ن أصعب السور ىف احلفظ؟ ليه الشاب أو األخت يقولولك اان ش عارف احفظها؟ ش عارف اآلايت
عن القرآن "أَ َكا َن لِلن ِ
َّاس َع َجبا أَ ْن أ َْو َح ْيالنَا" يونس ٢ :وبعد

ش الالوفوا اي مجاعة ،ش الالوفوا فن الدعو الس الالور بدأت ابلك
كده الك عن هللا "إِ َّن ربَّ ُكم اّلل الَّ ِذي َخلَ َ ال َّسال ال الماو ِ
ض" يونس ٣ :ركزوا عااي ىف املراية اجلميلة اوى دى،
ات َواأل َْر َ
َ ُ ُ
ََ
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َّ ِ
اءان" يونس ٧ :واهم النار والتانني واهم اجلنة ،يبقى الك
ين الَ يَال ْر ُجو َن لِ َق َ
عن اآلخر "إَ َّن الذ َ

عن

اآلخر  ،القرآن ..هللا ..اآلخر

ض ال ال ال ال ال ِر دع َاان ِجلنبِ ِه أَو قَ ِ
اعدا" يونس١٢ :
"وإِ َذا َ َّ
س ا ِإلن َس ال ال ال ال الا َن ال ِ َ َ َ ْ
بعد كده الك عن حب الدنيا ،ظاهر حب الدنيا َ
ات قَ َ َّ ِ
اسالالتعجاله للخري كل ظاهر حب الدنيا ،بعد كده صالالفحة جدال "وإِ َذا تُال ْتاللَى َعلَْي ِهم آايتُالنَا باليِنَ د
ين الَ يَال ْر ُجو َن
ْ َ َ
ال الذ َ
َ
ت بِ ُقر د
اءان ائْ ِ
آن غَ ِْري َهال َذا أ َْو بَ ِدلْهُ " يونس ١٥ :شوفوا عااي اتى أهو ...قرآن ..هللا ..اآلخر  ..حب الدنيا ..اجلدال،
لِ َق َ
ْ
"وإِ َذا
اللى كان قبل اجلدال ايه؟ حب الدنيا ،اللى بعد اجلدال على طول هنرجع حب الدنيا اتى ،اللى بعد اجلدال َ
َس َرعُ َ ْكرا إِ َّن ُر ُسلَنَا يَ ْكتُالبُو َن َ ا متَْ ُك ُرو َن" يونس:
َّاس َر ْمحَة ِ ن بَال ْع ِد َ
آايتِنَا قُ ِل اّللُ أ ْ
ْر ِيف َ
ض َّراء َ َّس ْتال ُه ْم إِذَا َهلُم َّك ال
أَذَقالْنَا الن َ
ِ
الس َم ِاء" يونس٢٤ :
َنزلْنَاهُ ِ َن َّ
 ٢١و"إِ َّمنَا َ ثَ ُل ا ْحلَيَا ال ِدنْاليَا َك َماء أ َ

اللى كان قبل حب الدنيا ىف الش ال الالوط االوالى كان اآلخر  ،يبقى اللى بعد حب الدنيا  -هيا ص ال الالعبه ش ال الالوية ولكن اللى
عاه صحف هيجبها عااي على طول  -اللى بعد حب الدنيا اآلخر اتين َّ ِ
السيِئَ ِ
ات َج َزاء َسيِئَ دة ِِبِثْلِ َها"
ين َك َسبُواْ َّ
"والذ َ
َ
مجيعا ُمثَّ نَال ُق ُ ِ ِ
ش ال ال ال الرُهم َِ
ين أَ ْش ال ال ال ال َرُكواْ َ َكانَ ُك ْم" يونس ٢٨ :يبقى اآلخر  ،اللى كان قبل اآلخر
"ويَال ْوَ َْحن ُ ُ ْ
ول للَّذ َ
يونس ٢٧:و َ
صال ال ال ال ال ال َار" يونسُ " ٣١ :ق ْل َه ْل ِ ن
الك عن ربنا ،يبقى يرجع بعد اآلخر الك عن ربنا "أَ َّ ن ميَِْل ُ
ك ال َّس ال ال ال ال ال ْم َع واألَبْ َ
ِ ِ
ِ
ُش َرَكآئِ ُكم َّ ن يَال ْب َدأُ ْ
ْح ِ " يونس٣٥ :
اْلَْل َ ُمثَّ يُعي ُدهُ" يونس" ٣٤ :قُ ِل اّللُ يَال ْهدي لل َ
عن القرآن ،يبقى بعالالد الك

عن هللا الك

عن

مث بعالالد كالالده الك عن هللا ،اللى ك الان قبالالل الك عن هللا الك
ون ِ
القرآن "و ا َكا َن َه ال ال ال ال َذا الْ ُقرآ ُن أَن يال ْف َرتى ِ ن ُد ِ
اّلل" يونس ٣٧ :ايه دى؟ يبقى رايه ..ىف األول واآلخر القرآن ،بعد
ََ
ُ َ
ْ
كده ندخل ش ال ال الالوية ن قى ىف األول واآلخر هللا ،وبعد كده ندخل ش ال ال الالوية هن قى ىف األول واآلخر حب اآلخر  ،وبعد
كده ندخل شالالوية هن قى ىف األول واآلخر حب الدنيا ،وبعد كد ىف النص اجلدال ،ايس ال
س ال ال ال ال ال

ايرب على فن الدعو  ،اي

اي مجاعة لو نتعلم فن الدعو ن القرآن ،ربنا حىلك اجلدال بتاعهم وقبله حب الدنيا وبعده حب الدنيا ...

اوعى تفتكر انك ملا برتوح تكلم صاحبك ىف اإللتزا ويقولك ش قتنع و قتنع ويوقعك يف الشبهات ،شكلته أ ص
ش ىف اإلقتناع وعد اإلقتناع ده شال ال الالكلته حب الدنيا ،علشال ال الالان كده ربنا حىلك حب الدنيا قبلها وبعدها علشال ال الالان
يقولك إن السبب هوا حب الدنيا ،فاوعى يضحك عليك وتقعد تناقشة ومادله وهوا ش ده ِسكته اص  ،طب حب
الدنيا حط قبله وحط بعده إيه؟ اآلخر ك ن املىحنة اللى بيىحن فيها حب الدنيا هيا اآلخر  ،عايز تعاند حب الدنيا
ىف قلبك امسع كل يو شال الريط عن اجلنة والنار والقيا ة واملوت ،عاوز حب الدنيا يتنس الالف ىف قلبك وانت بتقرى القرآن
وبتختمه اقف عند كل ايه ن آايت اآلخر وكررها نيس رات ت قى حب الدنيا بيتنسالالف ن قلبك ،طيب قبل حب
الدنيا؟ هللا ...يبقى هللا والدار اآلخر مها الع ج االمياى االسال ال الالاسال ال الالى ،طيب وقبل هللا؟ قبل ذكر هللا؟ اسال ال الالتغفر هللا ك ن
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القرأن هوا البداية وهوا املنىل وهوا احلاجة اللى بتدينا املاد اللى احنا بنعمل بيها ،كل ده الشال ال ال ال الالوط الكبري أوى ده
كان اجلدل فيه آه علش ال ال ال الالان كده ملا تقول اطلع إدى درس تدنيش درس عن املعص ال ال ال الالية الف نية ،وبعد كده درس عن
املعص الالية التانية ،وبعد كده درس عن املعص الالية التالتة ،وبعد كده درس عن املعص الالية الرابعة ،يعَ الواحد ىف ص الالدره ش الالئ
ن هذا األ ر ىف سال ال لة انك تدى ث كل عص الالية ىف شال الريط اي مجاعة ،ش الالكلة الناس ش كده ..ش الالكلة الناس إن
فيش إميان ،يبقى لو قولتلك دلوقىت حضرىل درس عن احلجاب هتعرف هتقوىل إيه وال تعرفشى؟ هتعمل إيه؟ هتبدء
األول قد ة عن انىت عارفة ني اللى انىت بتعصال ال الاليه؟ انىت عارفة عظمة ربنا اللى انىت بتعصال ال الاليه اد ايه؟ وبعد كده تتكلم
عن اجلنة والنار ،عقوبة ترك احلجاب وترك أ ر هللا ىف اجلنة والنار ،وبعد كده نتكلم طب انىت ش ال الالبهاتك إيه؟ طيب انىت
شال الالكلتك إيه علشال الالان تلبسال الاليش احلجاب؟ وبعد كدا ىف اآلخر شال الالوط اتى تذكرها ابجلنة والنار وبعظمة ربنا سال الالبحانه
وتعاىل
أ اي ا كان الواحد بيتكلم عن احلجاب بفضال ال ال ال الالل هللا وِبنة هللا سال ال ال ال الالبحانه وتعاىل كان الواحد كان قدا ه اختيارين يبقى
الشال الريط كله عن احلجاب أو الشال الريط يبقى بيتكلم عن ربنا ،أو الدار اآلخر وىف النص ك

عن احلجاب ،بفض الالل هللا

اخرتت اإل ماه اللى ىف سال ال الالور يونس وبفضال ال الالل هللا وِبنة هللا وبكر هللا سال ال الالبحانه وتعاىل ،يعَ هلل احلمد والشال ال الالكر كانت
النتائج بفضال الالل هللا  ...أس ال ال ل هللا أن يتقبل سال الالبحانه وتعاىل ننا مجيعا ،املقصال الالد اي مجاعة اتعلموا فن الدعو بقى ،يبقى
هرتوحوا تكلموا الناس عن إيه؟ هللا والدار اآلخر  ،عايز تصال ال ال ال الاللح قلبك؟ تكلم قلبك عن إيه؟ هللا والدار اآلخر  ،يبقى
دول اْلمس حجات اللى مها زاد ليك ىف الدعو  -١هم الدين إن الدين يقا  -٢هم الناس ان مها ينقذوا ن النار
حرا علينالالا وهللا العظيم ،يبقى هم الالالدين وهم النالالاس ،بعالالد كالالده قو القلالالب ىف احل  ،تبقى راجالالل تبقى قوى ىف احل
تتهزش تبقى قوى ،أسد ...أسد انزل يكلم الناس عن ربنا
ختيل لو ا دد أسال ال ال الالد انزل يكلم الناس عن ربنا سال ال ال الالبحانه وتعاىل ،رقم  ٤الرابنية حيا القلب ع هللا ...أان ش هقول
حاجة ده دعو ربنا وأان بقول ك

ربنا و سالالتَ الفرج ن ربنا ،وأان مملكش للى بيكذب حاجة وال ِبلك للى بيصالالدق

حاجة وال ِبلك لنفسال ال الالى حاجة ،وداعيا اىل هللا إبذنه ...ده أان علشال ال الالان أنزل أقول الكلمتني دول عن ربنا واخد اإلذن
ن ربنا ،أان إيه وكل وظيفىت ارفع هللا ىف الدعو  ،أان ليش أى دور اي مجاعة ،وهللا ولو قولت ك

مجيل هللا اللى القاه

على لسال ال ال ال الالاى إنك عايش ع هللا ىف الدعو  ،اي مجاعة صال ال ال ال الالفح خىري خىري وهللا لو تدخل ىف قلوبنا قاييس الدعو
دلوقىت هتنقلب متا ا ،مث الص الالفة اْلا س الالة فن الدعو ...اعرف تدخل للناس ازاى واعرف تكلم الناس ىف الدين ازاى،
واوعى يدضحك عليك ابجلداالت والشبهات ش ده السبب االساسى
اثبت على اإلميان والتوحيد واليقني
مث ىف هناية السالالور يعَ الكلمة االخري  ،افرض الواقع ده شالالد عليك اوى والدنيا اسالالودت اوى و

ح الصالالور رأيتها
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كلها سالالوداء والثغور كلها اتفتحت ،ولقيت نفسالالك تعبان ولقيت ان الدنيا كلها بتضالاليع ،وحسالاليت ان اهل الباطل مها
اللى ليهم الصالولة ال ...الز تثبت كإن ربنا ىف اخر السالور قالك اثبت على  ٣حجات ال  ٣جم ىف كلمة قاهلا ساليدان
ِ
ِ
ِ
ني" اإل س اللى هوا
وسى لقو ه "إِن ُكنتُ ْم آ َ نتُم ِابّلل" يونس ٨٤ :ح االميان "فَال َعلَْيه تَال َوَّكلُواْ" التوكل "إِن ُكنتُم ِ ْسل ِم َ
اإلتباع لأل ر أو اإلسالالتقا ة على أ ر هللا ،الت ته دول اللى جم ىف السالالور اللى ربنا ختمهم ىف اخر السالالور "قُ ْل َاي أَيِال َها
النَّاس" دى اْلامتة "قُل اي أَيِال َها النَّاس إِن ُكنتُم ِيف َش ال ال ال ال ال د
ك ِ ن ِد ِيين" يونس ١٠٤ :هللا سال ال ال ال الالبحانه وتعاىل حيفظ القرآن ىف
ْ
َْ
ُ
ُ
قلوبنا اي مجاعة اللهم ا ني ايرب ،ن نسال الالى القران فهذا نسال الاليان ذاكر اي مجاعة اي نسال الاليان قلب ،غفلة قلب او شال الالهو
طلعت عليك ىف اللحظة دى ،نس ال ال الالئل هللا س ال ال الالبحانه وتعاىل ان يثبت القرأن ىف قلوبنا كل ا قلبك خيلص هلل كل افع
هتبقى ذاكر للقرآن
ِ ِ
ِ
اّلل ولَ ِ
َّ ِ
د ِ ِ
الك ْن أَ ْعبُ ُد اّللَ الَّ ِذي يَالتَال َوفَّا ُك ْم" خدوا
ين تَال ْعبُ ُدو َن ن ُدون َ
َّاس إِن ُكنتُ ْم ِيف َشك ن د ِيين فَ َ أَ ْعبُ ُد الذ َ
"قُ ْل َاي أَيِال َها الن ُ

ابلكم اي مجالالاعالالة يبقى أان بعبالالد هللا وحالالده يبقى "هللا أحالالد" ...خالالد ابلالالك ن الكلمالالة دى" ،هللا احالالد" بعبالدش غري هللا
ِ
ِ
سال الالبحانه وتعاىل "وأَ ْن أَقِم و ْج َه َ ِ ِ ِ
ني" يونس ١٠٥ :حنيفا يعَ إيه؟ يعَ يل عن
ْم ْش ال ال ِرك َ
ك للدي ِن َحنيفا َوالَ تَ ُكونَ َّن َن ال ُ
َ َْ
كل اآلهلة دى وخلى وجهتك هيا هللا "هللا الصالالمد" اصالالمد إىل هللا وحده ،وسالاليب كل اآلهلة التانية وسالاليب كل السالالكك
ون ِ
التانية "والَ تَ ْدعُ ِ ن ُد ِ
ضال ال ِر َك" يونس ١٠٦ :وال تدعو ن دون هللا ايه؟ االينفعك وال يض الالرك
ك َوالَ يَ ُ
اّلل َ ا الَ يَن َف ُع َ
َ
ِ
َح الد" اإلخ ص ٤ :٣انت بتدعو ني؟ فيش حد زى ربنا أ بدا ،ادعوا هللا الذى
" َملْ يَل ْد َوَملْ يُوَل ْد * َوَملْ يَ ُكن َّلهُ ُك ُفوا أ َ
ليس له شال ال ال ال الالبيه وال نظري ،يبقى الت ت آايت اللى بيقولولك اثبت على اليقني واإلميان والتوحيد مها الت ته بتوع أعلى
سور التوحيد اللى بتعدل تلت القرآن وهيا سور االخ ص
ف لَهُ إِالَّ ُه َو" يونس ١٠٧ :حمدش هيملك لك أى حاجة ىف
ض ال ال در فَ َ َكا ِش ال ال َ
ك اّللُ بِ ُ
"وإِن ميَْ َس ال ال ْس ال ال َ
احلاجة التانية التوكل َ
"وإِن يُ ِر ْد َك ِِبَ ْدري" عارف ملا يقولك أان عاوزك ِبري ،أان عاوز اشال ال الالوفك ِبري ش يردك
الضال ال الالر غري هللا ىف تنزيله وىف رفعه َ
"وإِن يُ ِر ْد َك ِِبَ ْدري
ِبري ...يعَ يديك خري؟ ال يريدك ِبري يعَ ِبري ىف كل حاجة ،يعَ يريد إن أحوالك كلها تبقى ِبري َ
ادهِ وهو الْغَ ُفور َّ ِ
فَ َ ر َّ ِ
ضال اللِ ِه يصال ال ِ ِ
ِ ِ ِ
يم" ليه ايرب الغفور الرحيم هنا؟ هتتكرر ىف هود اتى
ُ
يب به َ ن يَ َشال الاءُ ْن عبَ َ ُ َ
آد ل َف ْ ُ َ ُ
َ
الرح ُ
 ...ك نك بتقول  ":وهللا اان ا اسالالتاهل حاجة " انت بذنوبك تسالالتاهلش اص ال ولكن علشالالان ربنا غفور رحيم بينزلك
فضالالله وبريفع الضالالر عنك ِبغفرته وبرمحته "قُل اي أَيِالها النَّاس قَ ْد جاء ُكم ا ْحل ِ ِ ن َّربِ ُكم فَم ِن ا ْهت َدى فَِإ َّمنَا يال ْهت ِدي لِنَال ْف ِس الهِ
ََ
ْ َ َ
َْ َ
ُ َ ُ َ
ض َّل فَِإ َّمنَا ي ِ
ض ِل َعلَْيال َها َوَ ا أ ََانْ َعلَْي ُكم بَِوكِ د
يل" يونس ١٠٨ :يبقى اآليه األولنيه حمدش ميلك لك حاجة ،االية التانية
َوَ ن َ
َ
وال انت متلك للناس حاجة هو ده التوكل حمدش ميلك ألى حد ىف الكون كله اى شئ إال هللا ،اثبت على التوكل ،يعَ

اش الالتغل ىف الدين ،يعَ حمدش ميلك لك ىف الكون أى ش الالئ إال هللا ،هتخاف ليه؟ ان كنت هتخاف ختاف ن هللا ،وربنا
ا ىت ينزل عقوبته؟ لو سيبت الدعو  ،يبقى لو هتخاف خاف ن ترك الدعو تخافش ن الشغل ىف الدعو
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"واتَّبِ ْع"
س ال الالفينه النجا هيا س ال الالفينه الدعو  ...هيا س ال الالفينه نوح اللى هنتكلم عنها بكر إبذن هللا س ال الالبحانه وتعاىل ،أخريا َ

ك" طب أان بقاىل اسالالبوع وال اسالالبوعني بدعو واال بتعبد
وحى إِلَْي َ
"واتَّبِ ْع َ ا يُ َ
يونس ١٠٩ :أسالاللم ...اإلس ال هلل واإلتباع َ
"و ْ ِ
ىت َْحي ُك َم اّللُ" الصمود اي مجاعة ،إن يبقى فيه صمود ،إن يبقى ىف صابر  ،ان
واال ...بس بدئت اتعب ...ال َ
اص ْرب َح ََّ

يبقى ىف ثابر  ،ش اتباع شوية وال شغل ىف الدين شوية ...ال ...للنهاية ...الىري  ،ايرب واان صابر على دينك وعلى

"و ْ ِ
ىت َْحي ُك َم اّللُ" حيكم ابلنصر ىف الدنيا لينا إبذن هللا سبحانه وتعاىل ،وابلتمكني وبعود العراق وبعود
تكاليفك َ
اص ْرب َح ََّ
افغانس الالتان ،وبعود اْل فة وبعود الشال الريعة ،وبعود اهلداية وأبس الاللمت اجملتمع وبعود القلوب إىل هللا س الالبحانه وتعاىل،
املشالالرقة ىف العامل كله وبعود دخول الناس ىف دين هللا افواجا

وبعود عز اإلس ال على الكفار ،وبعود صالالور االس ال
ِ
"و ْ ِ
ني" يونس...١٠٩ :
ىت َْحي ُك َم اّللُ َو ُه َو َخ ْريُ ا ْحلَاك ِم َ
َ
اص ْرب َح ََّ

أسال الالئل هللا سال الالبحانه وتعاىل أن جيعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصال الالاران وج ء مهو نا وذهاب احزاننا ،اللهم علمنا
القرآن ،اللهم وسع رزقنا ن القرآن ،اللهم وسع نصيبنا ن القرآن ،اللهم افتح علينا ن عظيم فضلك ىف فهم القرآن
ايرب العاملني ايرب العاملني ايرب العاملني اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ا لئ به ليلنا وهناران ،ارزقنا العمل ابلقرآن
ارزقنالا فهم القرآن ،ارزقنالا ت و القرآن ،ارزقنالا القيالا ابلقرآن ،ارزقنالا ان تكون حيالاتنالا كلهالا للقرآن وابلقرآن انالك وىل
ذلك والقادر عليه ..سبحانك هللا وحبمدك اشهد ان ال اله اال انت استغفرك وأتوب اليك .

مت حبمد هللا

شال ال ال الالاهدوا الدرس للنشال ال ال الالر على النت ىف قسال ال ال الالم تفريغ الدروس ىف نتدايت الىري إىل هللا،تفضال ال ال الاللوا هنال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا :

http://www.way2allah.com/forums/forumdisplay.php?s=d5fa851b936c6742ef5d2ac53524ee58&f=36
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