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يـــقـــدم

اليوم الرابع

من "سلسلة الطريق إلى القرآن"
( باللهجة المصرية)

لفضيلة الشيخ  :الدكتور  /حازم شومان
رابـط الــمادة https://way2allah.com/khotab-item-115.htm :

السالم عليكم ،احلمد هلل وكفى وصالة على عباده الذين اصطفى ،مث أما بعد

فإحنا اي مجاعة الزلنا يف هذه الس لللس لللة املباركة إبذن هللا س للبها وتعاىل وإحنا بنهاول إن إحنا خنطو ىف الطريق إىل
كتاب هللا سبها وتعاىل

يعىن كثريا مللا تسل ل ل ل للم ىف الللدرو

أو ىف اخلط ل

واحللد يقول ل

إي ل ؟ عللاينين الطريق م القرآن إىل النصل ل ل ل للر

الطريق م القرآن ! ده إحنا لس بينا وبني القرآن فجوة كبرية جدا ،إحنا لس عاينين األول سد الفجوة دي وصل

للقران بعد كده تستصه القرآن لنصر فإحنا الزلنا اي مجاعة بنهاول إن إحنا صل ىف الطريق إىل هللا عاينين قط
الفجوة اللى بينا وبني كتاب هللا
ظاهرك وابطن

هو ده هدف هذه السلسلة إن بعد رمضان إبذن هللا تالقى الفجوة اللي كا ت بين وبني كتاب هللا أزيلت ،وقدرت

فعال إ

تستصه كتاب هللا مع ىف الطريق إىل هللا ،عارفني البهر بيبقى الظاهر بتاع شديد اهليجان والثورة حبر

اثئر من بره وهائج ،إمنا من جوه القاع ساكن هادى قمة اهلدوء والسكينة

أهو هوه القرآن جيعل من كل واحد مننا حبر اي مجاعة ،يعىن مقام البهر ده اللى إحنا عاينين وصللل من وراء القرآن،
إ

تبقى من الظاهر شللديد الثورة ،إ سللان متهرك ،إ سللان ش ل ال يف الدعوة ،إ سللان ش ل ال ىف صللرة الدين ،اللي

يش للوف من بره حيس إ هو ش للاي

ثورة متهركة ،ولكن قلب داخليا قمة الس للكينة وقمة االتص للال ابهلل س للبها

وتعاىل ،وده طول ما إحنا م القرآن إبذن هللا سبها وتعاىل هنتقدم إلي يوم ورا يوم
جدار القل

عاملني إي ىف صلالة الرتاويح ؟ يعىن هل ىف حتسلن شلوي ىف صلالة الرتاويح  10%حىت ؟ حد اي أخي يطي خاطري
20%حىت وال حاجة ؟ طي احلمد هلل واضح من الوجوه إن يف تقدم بفضل هللا يف صالة الرتاويح اي مجاعة البعض

بيشكو إ ل اية دلوقىت لس مش القى قلب رغم أ بيهضر اجلنء و بيسم التفسري !

اي مجاعة أحياان اجلدار اللى متكون حوالني القل

بيبقى شل للديد السل للم  ،لدرجة إ مش عاين مطرقة وال إتنني وال

تالتة ،يعىن على  10رمضلان إن شلاء هللا تالقى القل ألن معاك وتبدأ تسلتشلعر اإلميا يات بتاعت رمضلان و بتاعت
القرآن

آايت غنوة أحد
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إحنا النهاردة إبذن هللا هنعيش م سللنة  3هجرية حتديدا ىف النص ل الثاىن من شللوال ،بعد خروج الصللهابة من غنوة

أحد هنعيش م آايت غنوة أحد اي مجاعة ،اآلايت اللى هنتكلم عنها النهاردة من أول قول هللا س للبها وتعاىل من
ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ين" آل عمران100 :
ين أُوتُواْ الْكات ا
آمنُل اواْ إِن تُط ُ
ين ا
اب يال ُردُّوُكم بال ْع اد إِمياا ُك ْم اكاف ِر ا
يعواْ فا ِريقاً م ان الذ ا
اآلايت " ااي أايُّل اها الذ ا
ده أول شوط هنعيش معاه ،لس مدخلناش ىف أحد ،ده الشوط اخلتامى ملعركة الشبهات ،الشوط ده ثالث صفهات

ابلظبط ،وبيكلمنا عن إزاى كس ل ل

معركة الشل للبهات ؟ إزاى احلرب اللى أمريكا عمالها علينا شل للبهات ضل للد دينا،

واألداين األخرى عمالها علينا شللبهات ضللد دينا ،إحنا اللى كسللبها والعامل كل يعرف إن إحنا أعظم دين .وصللورة

اإلس للالم العظيمة تظهر وتنتش للر يف العامل ،وبدل ما مها ي نوان فكراي إحنا اللى نوهم فكراي ده الش للوط األوالىن من
ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ين"
ين أُوتُواْ الْكتا ا
آمنُل اواْ إِن تُط ُ
ين ا
اب يال ُردُّوُكم بال ْع اد إِمياا ُك ْم اكاف ِر ا
يعواْ فا ِريقاً م ان الذ ا
أول اآلية " ااي أايُّل اها الذ ا
آل عمران  100 :إىل قول س للبها وتعاىل"إِن َتاْسل لسل ل ُكم حسل لناةَ تاسل ل ْ ُهم وإِن تُ ِ
صل لِوُواْ
صل ل ْب ُك ْم اسل ليِحاةَ يال ْف ار ُحواْ ِاا اوإِن تا ْ
ا ْ ْ اا ُ ْا
ط" آل عمران 120:100
ض ُّرُك ْم اك ْي ُد ُه ْم اش ْيحاً إِ َّن اللا ِِباا يال ْع املُو ان ُُِمي َ
اوتالتَّل ُقواْ الا يا ُ
ت ِمن أا ْهلِ ا تُلبل ِوئ الْم ْ ِمنِني م اق ِ
اع اد لِل ِْقتا ِ
ال
بعد كده هندخل يف آايت غنوة أحد مباش للرة من أول قول تعاىل" اوإِ ْذ غا اد ْو ا ْ
ا ُ ُ اا
ِ ِ
َّ ِ
ضل للِ ِ ُه او
آَت ُه ُم اللُ ِمن فا ْ
ين يال ْب اخلُو ان ِِباا ا
يم" آل عمران  121:إىل آخر آايت غنوة أحد " اوالا اْحي اسل ل ا َّ الذ ا
اواللُ اَسي َ اعل َ
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِِ
اث ال َّسل لماو ِ
َّ
َّ
ات اواأل ْار ِ
و اواللُ ِِباا تال ْع املُو ان اخبِريَ" آل
ري ُ
اا
اخ ْرياً هلُ ْم با ْل ُه او اشل ل هر هلُ ْم اسل ليُطاَّوقُو ان اما اللُواْ ب يال ْوام الْقيا اامة اولل م ا
عمران  60 180 :آية  60ور  60وا

وإحنا عاينين هنا ق

نلوا لنا من عند هللا سللبها وتعاىل عشللان يضلليء لنا الطريق فيما بعد،

وقفة تسل للاءل هيا آايت غنوة أحد انزلة تقول إي ؟ دى انزلة حتكى قصل للة غنوة أحد ،ط

وانزلة حتكيها ملني ؟ للصللهابة ،ط مالصللهابة كا وا لسل طالعني من ال نوة ،مها لسل عاينين حد حيكيلهم غنوة أحد
؟ اي مجاعة داميا بعد كل غنوة من غنوات اإل س ل للان  ...بيننل القرآن يش ل للر هذه ال نوة ،ط
دلوقىت بصينا لألحداث ابلنظارة البشرية بتاعتنا ..ال إحنا عاينين بصلها ابلنظارة القرآ ية

لي ؟ عش ل للان إحنا

تننل اآلايت تعلق على األخطاء اللى حصلللت عشللان تعلم منها ،تعلق على املواق املشللرفة اللى حصلللت عشللان
ختلدها وتبقى قدوة لينا ،تعلق على أسللباب اهلنمية زى غنوة أحد ،تعلق على أسللباب النصللر زى غنوة بدر بدأ بص

لألحداث برؤية راب ية ،عش للان قدر ش للوف العو والدرو َتام بعد كل غنوة بتهص للل ،عش للان كدة القرآن مليان
غنوات الرسول سلم صلى هللا علي ومجيعا

الشبهات

َّ ِ
َّ ِ
ين قاالُواْ إِ َّن اللا فا ِقريَ اواَْن ُن أا ْغنِيااء اسناكْتُ ُ اما قاالُواْ اوقال ْتللا ُه ُم
بعد كدة بنرج َتىن لشوط الشبهات "ل اق ْد اَس ا اللُ قال ْو ال الذ ا
ِ
اب ا ْحلا ِر ِيق" آل عمران  181 :ده الش ل للبهات بتاعت أهل الكتاب مرة أخرى ،مث
اء بِ ا ِْري احق اوال ُق ُ
ول ذُوقُواْ اع اذ ا
األا بيا ا

آخر شوط بتنتهى بي السورة املشرقة اجلميلة ،الشمس تشرق ىف هناية السورة ،الصورة بتاعت امل من اللى كأن ربنا
سل للبها وتعاىل بيقول هو ده النموذج اللى هينتصل للر الدين على إيدي  ،اللى من أول قول هللا سل للبها "إِ َّن ِيف اخل ِْق
ِ
السماو ِ
آلايت ِأل ُْوِِل األلْبا ِ
ات اواأل ْار ِ
اب" آل عمران 190:
و اوا ْختِالاف اللَّْي ِل اوالنل ا
َّها ِر ا
َّ ا ا
يعىن إحنا حنتكلم عن إي النهاردة:
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.1اسباب كس معركة الشبهات
.2اسباب كس معركة السي

.3النموذج املشرق اللى صرة الدين متوقفة على وجوده
القل والكعبة

اجلنء الراب مش ابدىء من أول اآلايت دى ،ابدىء بتالت أو أرب آايت قبلها إحنا اتكلمنا عنهم امبار ولكن
ِ
ِ
ِ
منهم آية مجيلة مش عاينين عديها قول هللا "إِ َّن أ َّاو ال بل ْيت و ِ
ني" آل
ض ل ل ل ل ل ا للنَّا ِ لالَّذي بِبا َّكةا ُماب ااركاً او ُه ًدى لل اْعالا ِم ا
ا ُ
عمران96:
عاينين شتاق شوية لعبادة احلج أو لعبادة العمرة ،ىف حد مننا طال عمرة ىف رمضان "إِ َّن أ َّاو ال بل ْيت و ِ
ض ا لِلنَّا ِ لالَّ ِذي
ا ُ
ِ
ني" آل عمران 96 :ط دلوقىت أان ىف مصر والبيت ىف مكة ،هدى ليا إزاى ؟
بِبا َّكةا ُمبا ااركاً او ُه ًدى لل اْعالا ِم ا
إي اهلدى اللى ليا واللى ىف أمريكا ؟ ده الكعبة هدى لي إزاى ؟
عارفني جسللم اإل سللان ؟ عارفني قل اإل سللان القل بيضل الدم للجسللم ،بعد كدة ملا اجلسللم بيسللتهل هذا الدم

يقوم الدم يرج َتىن للقل عشللان القل يضللخ للرئة ،يتأكسللد وينض ل ىف الرئة والقل  ،يقوم القل ضللخ َتىن

للجس للم بعد ماأتكس للد ،أهى هيا دى الكعبة ،هيا دى مكة عاملة زى القل

ابلظبط ،قل العامل ،إحنا بنرو هناك

َنج و عتمر ،ت سل من ذ وبنا و ت سل من شهواتنا و نض و طهر و تأكسد ،بعد كدة كل واحد يرج البلد بتاعت

عشان ي ذيها ابإلميان اللى فايض ىف قلب .

عاينين شتاق لعبادة احلج والعمرة اي مجاعة واللى قدام فرصة إ حيج جياهد حىت لو هيدف والده ووالدت شوية بس
جياهد عشان يطل حيج إبذن هللا سبها وتعاىل

أسباب كس معركة الشبهات :
ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ين" آل عمران 100:
ين أُوتُواْ الْكتا ا
آمنُل اواْ إِن تُط ُ
ين ا
اب يال ُردُّوُكم بال ْع اد إِمياا ُك ْم اكاف ِر ا
يعواْ فا ِريقاً م ان الذ ا
" ااي أايُّل اها الذ ا
.1عدم التلقى من الكفار والتلقى من القرآن والسنة

ميبقاش الكفار مها مص للدر التلقى بتاعنا عش للان كدة ىف اآلية اللى بعدها ربنا س للبها وتعاىل بيقول " اواك ْي ا تا ْك ُف ُرو ان
ت الل" أدى القرآن " اوفِي ُك ْم ار ُسولُ ُ" آل عمران  101:أدى السنة
آاي ُ
اوأا تُ ْم تُل ْتللاى اعلاْي ُك ْم ا

الزم مرجعيتنا اي مجاعة تبقى القرآن والسللنة ،إمنا دلوقىت تعال شللوف الشللباب بيتلقى منني ؟ األغاىن اللى بيسللمعوها

أجنبية ،القنوات الفضللائية اللى بيتفرجوا عليها كلها واخدة الفكر بتاعها من ال رب ،املفكرين بتوعنا مرتبني بره على

أيد العلما ني ىف جامعات أورواب وأمريكا ،إحنا بنتلقى منني حىت ملا َن
أبي أو إذاعة مو تكارلو إحنا بنتلقى فكران منني اي مجاعة ؟!

سم األخبار فتح إذاعة لندن أو إذاعة تل

يبقى أول حاجة إن إحنا تلقى مبادئنا وثوابتنا من القرآن والسنة ،بتفتح التليفنيون تالقى در تفسري ،تفتح اإلذاعة
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تالقى ش للر أحاديث ،تفتح القنوات الفض للائية تالقى برامج دينية كل حاجة يف مص للادر التلقى ختلينا رتبط ابلقرآن
والسنة عشان تبىن على القرآن والسنة
.2اخلوف من هللا

َّ ِ
آمنُواْ اتَّل ُقواْ اللا اح َّق تُل اقاتِ ِ اوالا َتاُوتُ َّن إِالَّ اوأا تُم
ين ا
احلاجة التا ية اللى بعد كدة ىف قول سل ل ل ل للبها وتعاىل " ااي أايُّل اها الذ ا
ُّم ْسلِ ُمو ان" آل عمران  102:شوف ربنا اللى خلق السماوات دى كلها املفروو ختاف من أد إي ؟
شوف ربنا اللى بقدرت رف السب َساوات دول املفروو تسم كالم أد إي ؟

.3الوحدة...أمة واحدة
ص ل ل ل ل لمواْ ِحبب ِل ِ
الل اِ
مجيعاً اوالا تال اف َّرقُواْ" آل عمران  103:الوحدة إن إحنا بقى أمة واحدة ،إن إحنا بقى
اَس " اوا ْعتا ِ ُ اْ
مرتابطني ،مش بقى متقطعني ،ط دلوقىت إحنا مرتابطني ؟ لألسل الشللديد على مسللتوى العوام زى ما ا توا شللايفني

احلالة بتاعتنا شكلها إي ىف عدم الوحدة واخلالف والشقاق والب ض والكراهية !

ط وعلى مس للتوى النا امللتنمني ؟ ده يعىن دلوقىت بعض اإلخوة اي مجاعة لو ش للاف أخ بيعمل بدعة صل ل رية واال
بيعمل خالف سل ل للائ ص ل ل ل ري يقول " :أان ههجرك ىف هللا ! " هتجرىن ىف هللا إي ! اي بىن ده إحنا بنتقط كدة اي بىن

املفروو إن إحنا صل لللح خالفاتنا اللى ما بينا وبني بعض ،وإحنا إييد واحدة ،إمنا أ

ط ما الدين اتقط كدة !

ترو الشل للرق وأرو ال رب

أمريكا  50دولة كفار حطوا إيديهم ىف إيدين بعض وبقوا دولة الوالايت املتهدة األمريكية ،وإحنا املس ل لللمني مش
ول ار ِ
ني" الشعراء16:
وال إِ َّان ار ُس ُ
عارفني َنط أيدينا و توحد وربنا سبها وتعاىل بيقول "فاأْتِياا فِ ْر اع ْو ان فال ُق ا
ب ال اْعالا ِم ا
سلليدان موسللى وهارون  :ملا تروحوا لفرعون ماتقوهلوش إن إحنا رسللولني من عند ربنا قولوا ل إحنا رسللول واحد لي ؟
كلنا إييد واحدة ،كل العاملني للدين حاجة واحدة ،والزم اي مجاعة بقى قل واحد ،حىت وان كان كل واحد بيسد

ث ر غري التاىن ،كون كلنا اييد واحدة وقل واحد ،إمنا التمنق والتشرزم املوجود دلوقىت بيضي الدين

طي وبعد الوحدة ؟
ِ
ِ
" اولْتا ُكن ِمن ُك ْم أ َُّمةَ يا ْد ُعو ان إِ اىل ْ
ْم ْفلِ ُهو ان " آل عمران 104
ْمن اك ِر اوأ ُْولا للح ا ُه ُم ال ُ
اخلاِْري او اَي ُْم ُرو ان ِابل اْم ْع ُروف اويال ْنل اه ْو ان اع ِن ال ُ
 :يعىن كل ما الواحد بيسم اآلية دى ىف صالة الرتاويح ىف رمضان أو ىف أى صالة ،الواحد وهللا اي مجاعة صع جدا

إ ميس ل ل

فس ل ل من البكاء ،كل ما أَس اآلية دى و أان بصل لللى أقعد افتكر اآلية ،وافتكر القهاوى والشل للوارع ! ايااه

شوفوا ربنا أراد إن إحنا بقى إي  ،وإحنا بقينا إي ايااه !!
شوفوا ربنا بيقول " اولْتا ُكن ِمن ُك ْم أ َُّمةَ" آل عمران 104 :عارفني يعىن إي " اولْتا ُكن ِمن ُك ْم أ َُّمةَ" يعىن مش ال 1000دول
مثال  50واحد واال ال 100دول  20واحد واال ال 10دول ...ال اي مجاعة مش جمموعة من األمة تطل تدعوا و
الباقى قاعدين ىف بيوهتم " اولْتا ُكن ِمن ُك ْم أ َُّمةَ"
زى ما أمس واحد كدة وأقول وليكن من رجال ،يعىن خلي راجل ،مش أقط حت من وخليها راجل
" اولْتا ُكن ِمن ُك ْم أ َُّمةَ" يعىن خليكوا كلكم على قل واحد ىف الدعوة اىل هللا " اولْتا ُكن ِمن ُك ْم أ َُّمةَ يا ْد ُعو ان إِ اىل ْ
اخلاِْري او اَي ُْم ُرو ان
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ِ
ِ
ْم ْفلِ ُهو ان" آل عمران 104:
ْمن اك ِر" ودليل هذا الفهم خاَتة اآلية " اوأ ُْولالح ا ُه ُم ال ُ
ِابل اْم ْع ُروف اويال ْنل اه ْو ان اع ِن ال ُ
يعىن لو إحنا قلنا املقص للود ش للوية بس اللى يدعوا اىل هللا ،إن مها دول املفلهون والباقى هريو جهنم ؟ ال اي مجاعة ده
كأن ربنا بيقول خليكم أمة دعوة إىل هللا وأمر ابملعروف وهنى عن املنكر

الحظ إن لفظ األمر ابملعروف والنهى عن املنكر بدأ يظهر هنا ىف املدينة ،ماكنش ظاهر ىف مكة ،يعىن إحنا دلوقىت

أساسا املطلوب مننا الدعوة إىل هللا ،ألن األسا ىف اجملتم دلوقىت لألس الشديد البعد عن هللا سبها وتعاىل

يبقى خليكوا أمة دعوة ،ط لي ربنا أمر ابلوحدة قبل ما َيمر ابلدعوة ؟ ألن دلوقىت لو أان معادي وأ ت معاديىن

وإحنا متخا قني م بعض ،لو إ تا جيت تدعو هقعد أهدم ىف دعوت  ،وأقعد أ قد في  ،ولو أان جيت أدعو هتقعد

تنتقد فيا ،والطاقات بتاعتنا هنش ل ل ل للتتها و بددها ىف حرب بعض ،بدل ما وحدها و كثفها ىف دعوة غري املس ل ل ل لللمني إىل

اإلسالم

ِ
ِ
ملا ربنا قال " اولْتا ُكن ِمن ُك ْم أ َُّمةَ يا ْد ُعو ان إِ اىل ْ
ْم ْفلِ ُهو ان" آل
ْمن اك ِر اوأ ُْولا ل ل ل للح ا ُه ُم ال ُ
اخلاِْري او اَي ُْم ُرو ان ِابل اْم ْع ُروف اويال ْنل اه ْو ان اع ِن ال ُ
عمران  104:كأن ربنا بيقولنا روحوا ادعوا الكفار ،ده كان اي مجاعة أايمها املقصل ل ل ل للود ابلدعوة دعوة الكفار ،األمة ما

تدهورتش إىل هذه الدرجة اللى أصللبح مصللطلح الدعوة إىل هللا ،ملا يطلق دلوقىت يقصللد بي املسلللمني الشللباب املسلللم
والفتيات املسل ل لللمات ،إمنا زمان كا ت األمة كلها رجال  ،يبقى بعد الوحى يعىن أول حاج التلقى من القرآن والسل ل للنة،

َتىن حاجة الوحدة بقى إيد وحدة
.4الدعوة إىل هللا

ِ ِ
َّ ِ
ات اوأ ُْولال ل ل ل ل للحِ ا اهلُ ْم
اءه ُم الْباليِنا ُ
ين تال اف َّرقُواْ اوا ْختاللا ُفواْ من بال ْعد اما اج ُ
"والا تا ُكوُواْ اكالذ ا
بقى أمة دعوة ،و أولح هم املفلهون ا
ِ
ض ُو ُجوهَ اوتا ْس او ُّد ُو ُجوهَ"
يم * يال ْوام تال ْبليا ُّ
اع اذ َ
اب اعظ َ
َّ ِ
َّ ِ
وه ُه ْم أا ْك اف ْرُت بال ْع اد إِمياا ِ ُك ْم فا ُذوقُواْ ال اْع اذ ا ِ
َّت
اس او َّد ْ
ين ابْليا ض ْ
ت ُو ُج ُ
ين ْ
اب ِباا ُك ْنلتُ ْم تا ْك ُف ُرو ان * اوأ َّاما الذ ا
الدار اآلخرة "فاأ َّاما الذ ا
ِ ِ ِ
ِ
يها اخالِ ُدو ان" آل عمران 107:105
ُو ُج ُ
وه ُه ْم فافي ار ْْحاة الل ُه ْم ف ا
اي رب إحنا هنتكلم عن أحكام ومسللحوليات ،إي اللى دخلنا دلوقىت ىف اجلنة والنار ؟ ماينفعش إن إحنا نسللى الشللهن

اإلمياىن ىف أى مرحلة من مراحل العمل لدين هللا ،ا ت ُمتاج كل يوم زى احملمول بتاع ابلظبط تتهط ىف الشل ل ل ل للاحن
تتشل للهن ابليل ىف قيام الليل ،وخترج بره للنا خترج الشل للهن بتاع ىف الدعوة إىل هللا سل للبها وتعاىل ،يبقى الشل للهن

اإلمياىن ما نسهوش أبدا اي مجاعة
ْحل الرسالة

ت لِلنَّا ِ " آل عمران  110:الص ل للفة الرابعة اللى ربنا بيوجهنا ليها ْحل الرس ل للالة ،بقى
ري أ َُّمة أُ ْخ ِر اج ْ
بعد كدة " ُكنتُ ْم اخ ْ ا
ْحلة رسالة ،بقى ْحلة قضية ،ملا برتو للشباب دلوقىت تقول شيل رسالة وال شيل قضية يقول ا ت هاي وال إي !
اللى بيتكلم ىف املعاىن العالية بقيت هيا اهليافة ! واللى بيتكلم ىف اهليافة والكورة واملس لللس للالت بقى هو ده الفكر العام

السائد !

ت لِلنَّا ِ " إحنا أمة اخرجت للنا  ،مش كل واحد يقفل على فس ل ل ابب بيت ويقعد يتعبد ،إحنا
ري أ َُّمة أُ ْخ ِر اج ْ
" ُكنتُ ْم اخ ْ ا
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أمة اي مجاعة أمة دعوة ،أمة ذات مسل للحولية وذات رسل للالة ،الزم خنرج للنا عشل للان نقذ النا من النار ،عشل للان نقذ
ت
ري أ َُّمة أُ ْخ ِر اج ْ
ال 200أل واحد اللى يوميا بيموتوا على غري "ال ال اال هللا" من النار ،دى رسل ل ل ل للالة علينا " ُكنتُ ْم اخ ْ ا
لِلنَّا ِ "
ال 3ش ل للروط أتمرون ابملعروف وتنهون عن املنكر وت منون ابهلل ،ط هو األمر ابملعروف والنهى عن املنكر هو األعلى

واال اإلميان ابهلل هو األعلى ؟ اإلميان ابهلل ،ط ماكان ربنا قال "ت منون ابهلل وأتمرون ابملعروف" ...ال ايمجاعة ،أص ل للل

ري أَُّمة" يعىن أحسللن من أمة اليهود قبلكم ،وأحسللن من أمة سلليدان عيسللى ،وأحسللن من أمة إبراهيم
ربنا بيقول " ُكنتُ ْم اخ ْ ا
أايم سيدان ابراهيم ،يعىن أحسن من كل دول !

ط أحسللن من كل دول ىف إي ؟ ابإلميان ،ط مامها بل وا عنان السللماء ىف اإلميا يات ،إحنا فضلللنا على سللائر األمم
ابألمر ابملعروف والنهى عن املنكر حبمل رسللالة الدين ،حبمل مسللحولية الدين ،إب نا أصللهاب قضللية بنضللهى عشللاهنا ىف

حياتنا كلها ،ط لو را مننا الش ل ل ل للرط ده ؟ خالص ط ما كل االمم أص ل ل ل للبهت على إميان يبقى إحنا ماُفض ل ل ل لللناش
عليهم.فهمتوا إحنا فضلنا عليهم إبي ؟ يبقى النقطة الرابعة إستشعار إن إحنا ْحلة رسالة من أجلها ضهى حبياتنا كلها
عشان الدين يقوم ،ربنا سبها وتعاىل
عدم اهلنمية النفسية أمام ال رب

الذلَّةُ أاين ما ثُِق ُفواْ إِالَّ ِحببل ِمن ِ
ت اعلاي ِهم ِ
الل او اح ْبل ِم ان النَّا ِ "
بعدها بيوص أهل الكتاب بيقول ُ
اْ ْ
ْا ا
"ض ِربا ْ ْ ُ
آل عمران  112:عدم اهلنمية الفكرية أمام ال رب ،ضل ل ل ل للربت عليهم الذلة إحنا دلوقىت بنضل ل ل ل للرب عليهم العنة ،إحنا
بنبص ل لللهم بعنة ،كأن ربنا بيقول دول أذالء ،اهننمنا فس ل لليا قدامهم إزاى ؟ دلوقىت حلم أي ش ل للاب أ يس ل للافر أمريكا،

الش ل للاب بيس ل للافر أمريكا ،ويرج اجلامعة يقوهلم ":أان كنت ىف الص ل للي ىف أمريكا" العيال تقعد اللى َتخد ملسل ل ل واللى

يستبارك بي واللى يقول ط اطل إزاى ! العيال مهبولة أبمريكا

إي أمريكا اي مجاعة ؟ إي اي مجاعة ال رب واال أورواب ،واال اللى عاين يسل ل ل ل للافر إيطاليا وال اللى عاين يرو يشل ل ل ل للت ل ىف
السويد ،إي اي مجاعة ده ايمجاعة ،إحنا اهننمنا فسيا هلذه الدرجة !
إ صاف اإلسالم

مث الصفة اللى بعد كدة شوف التسامح بتاع اإلسالم ،واإل صاف بتاع اإلسالم ،والتجرد بتاع اإلسالم ،والعظمة بتاعت
ت ِ
اإلسل للالم "لايس ل لواْ س ل لواء ِمن أا ْه ِل ال ِ
اب" اوعوا تفتكروا أن أهل الكتاب كلهم كدة "أ َُّمةَ قاآئِمةَ يل ْتللُو ان آاي ِ
ْكتا ِ
آانء
الل ا
ُْ ا ا ْ
ا ا
ا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اخلاْري ِ
ات
اللَّْي ِل او ُه ْم يا ْسل ل ل ل ل ُج ُدو ان * يُل ْ منُو ان ِابلل اوالْيال ْوم اآلخ ِر او اَي ُْم ُرو ان ِابل اْم ْع ُروف اويال ْنل اه ْو ان اع ِن ال ُ
ْمن اك ِر اويُ اسل ل ل ل لا ِر ُعو ان ِيف ْ ا
ِ ِ
الصاحلِِني * وما يل ْفعلُواْ ِمن اخ ْري فاللان ي ْك افروهُ والل اعلِيم ِابل ِ
ني" آل عمران 115:113
ْمتَّق ا
اوأ ُْولالح ا م ان َّ ا ا ا ا ا ْ
ُ ُْ ا ُ َ ُ
ده إي اي مجاعة ؟! دى صلفة التجرد ،صلفة اإل صلاف ،صلفة إن أان اللى قدامى اعرتف ابحلسلنات واعرتف ابلسليحات،
التسامح ده قيمت إي ىف هذه اآلايت إن أخطر صفة بتخلي تكس الرأى العام كل  :صفة التسامح ،داميا النا ملا

تشوف اتنني بيتشاكلوا م بعض ،تفضل تراقبهم ،تشوف مني اللى قليل األدب ومني اللى متسامح ؟! مني اللى صدره

ضيق ؟ ومني اللى صدره واس ىف اخلالف ؟! اللى اكثر تسامح واكثر جترد واكثر إ صاف هو داميا اللى بيكس الد يا
كلها ،فإحنا عاينين كس العامل كل ابإل صاف بتاعنا واألخالق بتاعتنا
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آل عمران 118 :
احذر منهم احذر

مث خيتم هذا الش ل ل للوط بقول س ل ل للبها وتعاىل "اي أايُّلها الَّ ِذين آمنُواْ الا تالت ِ
َّخ ُذواْ بِطاا اةً ِمن ُدوِ ُك ْم الا اَيْلُوا ُك ْم اخبااالً اودُّواْ اما
ا ا
ا ا
ضاء ِمن أافلْو ِاه ِهم وما ُختْ ِفي ص ُدورُهم أا ْك او قا ْد بليَّلنَّا لا ُكم اآلاي ِ
ِ
ِ
ت إِن ُكنتُ ْم تال ْع ِقلُو ان"
ُ ُ ْ ُ ا
ُّم قا ْد با ادت الْبال ْ ا ْ ا ْ ا ا
ُ ا
اعنت ْ
ما تروحش تعمل وزير يهودى ،وترو تعملى وزير مش عارف إي  ،زى ما كا ت األمم اإلس للالمية بتعمل أايم العباس لليني

والدول اإلس للالمية وأ ت انزل ما تروحش تس للتعني بنا هى أص للال كارهاك وحاقدة علي وبتش للمت في ومس للتنيال

مصيبة !
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُّم" أى حللاجللة
"الا تالتَّخ ل ُذواْ بطالا الةً من ُدو ُك ْم" أقللل من ل "الا اَْيلُوا ُك ْم اخبالاالً" عللاينيني يودوكوا ىف داهيللة " ،اودُّواْ ام لا اعنت ْ
هرتهق وهتعنت تبقى قمة الفرحة بتاعت ىف حيات  ،كأن ربنا بيقول إ ي ؟ احذر منهم ،احذر من أعدائ  ،اوعى

إ

أ ت تفتكر إن دول حبايب  ،بيمدول إيديهم ! ومش عارف مني يننل مل بلد إي وحيضنوا بعض وهو بيهضر

ل سكينة مسمومة يطعن من ضهره ،اوعوا اي مجاعة تصدقوهم

هو يعىن مأس للاة العراق والكويت كلها كان س للببها إي ؟ إن أمريكا بعتت س للفري لص للدام حس للني بتقول الكويت طريقها

مفتو قدام ادخل زى ما أ ت عاين ! عاينين يدخل يقوموا مها داخلني وكل املصل ل للاي اللى حصل ل لللت بعد كدة كان
بسب إن هذا صدق األمريكان إن مها عاينين مصلهت وعاينين القوة اإلقتصادية للبالد اإلسالمية والبالد العربية !
ما تفرقش أبدا

يبقى إذاً الش ل للوط ده كي

نتص ل للر ىف معركة الش ل للبهات طول ما إحنا مص ل للدر تلقينا القرآن والس ل للنة ،بنهض ل للر درو

التفسللري ،بنهضللر درو السللنة مرتبطني إبتباع رسللول هللا صلللى هللا علي وسلللم وسللنة رسللول هللا صلللى هللا علي وسلللم
مابنقولش على العامل بتوع السنية دول عامل إرهابيني  ...ال  ...ده مها دول اللى شايلني الدين ايمجاعة

إبذن هللا سبها وتعاىل وطول ما إحنا اييد واحدة اي مجاعة ،كلنا اييد واحدة حىت لو فينا أخطاء ،حىت لو بعضنا عنده

أخطاء بقى كلنا اييد واحدة ،بقى كلنا حاجة واحدة ،ما تفرقش أبدا أبدا

ده س لليدان هارون ملا بىن اسل لرائيل عبدوا العجل وا قس للموا ص للفني ماتدخلش أبكرت من الوعظ ،س لليدان موس للى ملا رج
يت أان
أخده من دقن وشعره بيجرجره قدام النا  ،بيقول أ ت إي اللى منع إ أ ت تق وقفة جد قال ":إِِّن اخ ِش ُ
ْت ب ْ ا ِ ِ
يل اواملْ تال ْرقُ ْ قال ْوِِل" ط  94 :ايااه ص ل للو على عبادة العجل من بعض بىن اسل ل لرائيل عش ل للان
تال ُق ا
ول فال َّرق ا ا
ني باِِن إ ْسل ل ل ارائ ا

الص ل ما يتمنقش لي ؟ ألن كان في فرصللة إن املشللكلة تتهل من غري ما الص ل يتمنق ،يبقى ما مننقش الص ل أبدا

اي مجاعة

ق إييد واحدة من أجل إن إحنا كون ص ل ل ل ل ل ىف صل ل ل ل للرة الدين ،بعد كدة الدعوة اىل هللا ،بعد كدة ْحل الرسل ل ل ل للالة

ومسلحولية هذا الدين العظيم ،بعد كدة عدم اإلهننام فسليا أمام ال رب ال أمريكا وال بتاع بىن بلدان هنا و بىن أمتنا هنا،

بعد كدة اإل صللاف واألخالق العالية املشللرقة اللى بتبهر العامل كل ىف دين اإلسللالم اللى هي املعجنة األخالقية ىف دين

اإلسالم ،مث بعد هذا احلذر من أهل الكتاب ومن عداوهتم الباطنة
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ا ت هت دو على اي ؟

ت ِمن أا ْهلِ ا تُلبل ِوئ الْم ْ ِمنِني م اق ِ
اع اد لِل ِْقتا ِ
ال اواللُ
بندخل بعد كدة ىف الشلوط التاىن اللى هوة شلوط غنوة أحد " اوإِ ْذ غا اد ْو ا ْ
ا ُ ُ اا
اَِسي َ اعلِي َم " آل عمران121 :
ت" ال دو  :كل النا ي دو فبائ فس ل ل ل ل ل فمعتقها أو موبقها ،كل النا
كل كلمة ىف اآلية دى ليها معىن " اوإِ ْذ اغ اد ْو ا
بت دو إ ت هت دو على إي ؟ هت دو إىل هللا ؟ هت دو إىل الدعوة ؟ هت دو إىل اجلهاد ؟ واال هت دو على مص ل للان الد يا
وبس وتنسى الدين و صرة الدين ؟
ت ِم ْن أا ْهلِ ا " إي كلمة من أهل دى ؟ ما أان عشل ل للان أقدر أشل ل للتعل ىف الدعوة الزم أكون عندى اسل ل للتقرار
" اوإِ ْذ غا اد ْو ا
أسلرى ،خطورة دور األسلرة ىف اجلهاد ،يعىن الشلباب اللى قاعدين دول كل شلاب ينشلن كدة إن شلاء هللا يتنوج إ سلا ة
ملتنمة شديدة اإللتنام لي ؟ عشان ملا البيت بتاع يبقى بيت ملتنم هتقدر خترج تدعو اىل هللا

إمنا لو خرجت من بيت غري ملتنم مش هتعرف تعمل أى حاجة ،بدليل إن الش ل للباب اللى ملتنمني ىف أس ل للر غري ملتنمة
مهماش عارفني يشت لوا ىف الدين وال عارفني يتقدموا ،لي ؟ ألن البيحة الداخلية أصال مش مساعداك
ت ِم ْن أا ْهلِ ا " آل عمران 121:طبعا األخوات برده ينقوا أزواج ملتنمني
" اوإِ ْذ غا اد ْو ا

والية هللا سبها وتعاىل ألهل اإلميان
اع اد" آل عمران 121:كلمة "م اق ِ
"تُلبل ِوئ" دى كلمة فيها شرف كأن اجلهاد ده شرف "تُلبل ِوئ الْم ْ ِمنِني م اق ِ
اع اد" توحيل
ا ُ
ا
ا ُ ُ اا
إن اللى هيتهط ىف ث رها يفضل في حلد ما ميوت ،أان قاعد مرابط هنا ،ثبات امل منني ىف الص

إحنا طبعاً لس ل ل مقدمة غنوة احد ،لس ل ل ما بدأتش ىف الكالم عن غنوة أحد ،ده اآلايت اللى احنا بنتكلم فيها دلوقىت
بتتكلم عن غنوة بدر بتفكر املسلمني األول بيها ط لي ؟
ِ ِ
ئ الْم ْ ِمنِ ا ِ ِ ِ ِ
يم" آل عمران 121:معية هللا ألهل اإلميان
ني ام اقاع اد للْقتاال اواللُ اَسي َ اعل َ
هنقول أهو "تُلبال ِو ُ ُ
"إِ ْذ امهَّت طَّآئِافتا ِ
ان ِمن ُك ْم أان تال ْف اش لالا اواللُ اولِيُّل ُه اما" آل عمران  122 :والية هللا سللبها وتعاىل ألهل اإلميان ،إ ت ممكن

تكل

أبمر ىف الللدين أو مثال يتعرو علي ل

دعوة إىل هللا تبقى هتفشل ل ل ل ل للل ،أان مش هقللدر ،أان مش قللادر ،إن ربنللا

معصمكش ربنا هي ض علي ربنا سبها وتعاىل

ِ ِ ِ
وء
ص ل ل ل ل ِر ا
يعىن سل ل ل لليدان يوس ل ل ل ل ملا امرأة العنين الفتنة بتاعتها عرضل ل ل للت علي ملا َّ
"رأاى بُل ْراها ان اربِ اك اذل ا لنا ْ
ف اع ْن ُ ال ُّس ل ل ل ل ا
اوالْ اف ْه اشاء" يوس  24:إحنا ُمتاجني والية هللا عشان النمن الصع اللى إحنا عايشني في فضل اثبتني على الدين
الل فال ْليلتلوَّك ِل ال ِ
ان ِمن ُكم أان تال ْف اشالا والل ولِيُّلهما وعلاى ِ
"إِ ْذ امهَّت طَّآئِافتا ِ
ص ارُك ُم اللُ بِبا ْدر اوأا تُ ْم أ ِاذلَّةَ فااتَّل ُقواْ
ا ُ ا ُا اا
ْم ْ منُو ان * اولا اق ْد ا ا
ْ
ُ
اا ا
اللا لا اعلَّ ُك ْم تا ْش ل ل ل ُك ُرو ان" آل عمران  123:122ملا كنتم أذلة ،ملا كنتم منكس ل ل لرين هلل كان النصل ل للر بيتننل ،وتلت اآلف
مل مننلني ليكم ،ىف اآلية اللى بعدها ومخس اآلف مل مننلني ،إحنا عندان خمنون اس ل ل ل ل لرتاتيجى حواىل سل ل ل ل للب تالف
مليار مليار مليار مل ىف السب َساوات ،أى عدد منهم جاهن إن هوا يننل ينصران ىف أى حلظة

اوعوا ختافوا لو َسعتم إن أمريكا جيشل ل ل ل للها كذا وال مش عارف بلد إي واحنا مالنا اي مجاعة ؟ إحنا املخنون االحتياطي
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بتاعنا من جنود املالئكة عدده يفوق عدد أهل األرو مليارات املرات ،يبقى إحنا خناف لي ؟
يعىن املالئكة بتتننل لي ؟ عشللان " اوأا تُ ْم أ ِاذلَّةَ" علشللان طاعة ربنا ،علشللان على دين ربنا ،علشللان منكس لرين هلل وقلوبنا
متعلقة ابهلل

إمنا مثال ىف حرب تالتة وس ل ل ل للبعني ملا قعدان قول ":هللا أكو ..هللا أكو" بدأ النص ل ل ل للر ييجى ،والراية ترتف والدين يرتف

والنص ل ل للر يتننل ،مث بعد يومني من النص ل ل للر بدأت الكتاابت العلما ية املس ل ل للمومة تطل ىف اجلرايد ،اوعوا تقولوا إن أحنا

ا تصللران بسللب مش عارف إي وال إميان إي ! ده إحنا ا تصللران بسللب األسللباب وبسللب العدة اللي بقاهلا سللت سللنني
وبس ل ل للب مش عارف التخطيط بتاع اي ! َتىن يوم حص ل ل لللت الث رة ىف جيش ثالث وس ل ل للبعني ،اللى غريت جمرى احلرب

وأجوتنا إن إحنا توق عن هذه احلرب لي ؟ ملا كنا بنقول "هللا أكو" ربنا رفعنا لكن ملا قلنا إن "األسل ل للباب أكو" ربنا
خفضنا و وراان األسباب هتعملنا إي !
إي اللى قل النصر هنمية ؟!

بعد كدة بتبدأ اآلايت بنصل للر بدر تننل الفتوحات واملدد من هللا تيجة إن إحنا على دين هللا ،طي وبعد كدة املفروو

إن هتيجى آايت غنوة أحد ،آايت هنمية أحد ،ط اي رب أ ت بدأت آبايت عن غنوة بدر و بعدها آايت هنمية أحد
؟ ال في آايت يف النص
ض ل ل لاع افةً واتَّل ُقواْ الل لاعلَّ ُكم تُل ْفلِهو ان" خافوا ربنا "واتَّل ُقواْ النَّار الَِّت أ ِ
َّ ِ
آمنُواْ الا اْأت ُكلُواْ ِ
َّت
ُعد ْ
الرااب أا ْ
ا ا ْ ُ
ين ا
ا
ا
ض ل ل ل اعافاً ُّم ا ا ا
" ااي أايُّل اها الذ ا
ِ ِ
ين" آل عمران  131:130النار أعدت للكافرين بس إ تم ممكن تدخلوها ،كأن ربنا بيقول لنا كدة اتقوا النار
ل ْل اكاف ِر ا
اللى أان أعددهتا للكافرين ،شل ل للوفوا غضل ل للي على الكافرين أد إي  ،ختيلوا أان أعددت هلم عذاب شل ل للكل إي ؟ اهو أ تم

ابلذ وب دي بتعرضوا فسكم إن أان أدخلكم ىف جهنم اللى أان عملتها علشان الكفرة أصال
"واتَّل ُقواْ النَّار الَِّت أ ِ
ُعد ْ ِ ِ
ت ِمن قال ْبلِ ُك ْم ُس لنا َن فا ِس لريُوْا
ين" مث بعد آايت الراب بتيجى فوراً آايت غنوة أحد "قا ْد اخلا ْ
َّت ل ْل اكاف ِر ا
ا
ا
ِ
ِيف األ ْار ِ
ني" آل عمران 137:
ْم اك َّذبِ ا
و فاا ْظُُرواْ اك ْي ا اكا ان اعاقباةُ ال ُ
لي الرتتيبة دى إي ؟ ص ل ل للر بدر ،الراب ،غنوة أحد ،أان داخل أتفرج أهوه الس ل ل للتارة اتفتهت على منظر ا تص ل ل للار عظيم
ومالئكة بتتننل وفتوحات ومدد ،بعد كدة السل ل للتارة اتقفلت وقرأت آية الراب ،بعد كدة السل ل للتارة اتفتهت على مشل ل للهد

هنمية وس للبعني من كبار الص للهابة مقتولني وْحنة ممنق إي ده ؟! إي اللى قل النص للر هنمية ؟! املعص للية ،ربنا وضل ل لنا

املعصية بني النصر واهلنمية عشان كأن يقولنا اللى بيقل النصر هنمية هى املعصية

ايمجاعة خطورة املعصللية هائلة ! زمان أايم ما كنا لس ل بنهارب بره ،ملا كا ت مصللر بتهارب احلبشللة ما كا ش حرب هلل

وآل حاجة وآل للدين وآل حاجة ،كا ت مصر بتهارب احلبشة على أايم واحد مش عارف اخلديوى مني كدة حاجة زمان
كدة ،فاحلبشة قاعدين ينتصروا علينا وكل يوم خو مصيبة جديدة ...خو كسة جديدة

فالراجل اللى هو الكبري مش فاكر اَس إي  ،فماشللى م واحد فبيقول أ ت بتعمل إي ملا الد يا بضلليق بي ؟ بيقول ملا

الد يا بيضل ل لليق بيا وأحس إن في ابتالءات جبي شل ل للوية مشل ل للاي من األزهر  -اللى مهة مشل ل للاي األزهر املباركني ! -

اقعدهم ىف قبلة األزهر ،وكل واحد ميس صهيح البخارى ويعدوا يقرؤا صهيح البخارى ،إن شاء هللا املشكلة بتتهل
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! قال خالص بسيطة هاتلى شوية مشاي من بتوع األزهر وهاتلى كذا سخة من صهيح البخارى وقعدمهلى ىف القبلة

بتاعت األزهر ،ويقعدوا يقروا صلهيح البخارى َ...تىن يوم لسلة املصلاي جاية ،اثلت يوم لسلة املشلاكل جاية راب يوم
لس ل  ،فالراجل را ليهم قاهلم  " :ال ...إما اللى بتقرؤه ده مش صللهيح البخارى ،ال إما ا تم ان مش صللاحلني أبدا !

" فواحد من النا اللى كا وا قاعدين  -يعىن عنده قوة ىف احلق شوية – قال ل يعىن ا ت إزاى بتقولنا إن السب ده

اي إما مش ص ل للهيح البخارى اي إما إحنا  ...هوا ا تم مش فاحتني احلاانت واملواخري للنا " هوا ا تم مش ُمللني الراب ؟

هوا ا تم مش عارف عاملني إي ! ...فالراجل ا كس ل للر كدة ش ل للوية قال ل ط وأان هعمل إي ؟ ما األجا

ومش عارف إي قال ل ":خالص وما ذ
هتفضل اهلنائم تتننل وراء بعضها

والضل ل ل ط

البخارى" خالص لو قعدان قرأ البخارى لبعد بكرة واملعاص للى دى موجودة

آايت غنوة أحد
ِ
ت ِمن قال ْبلِ ُك ْم ُس لنا َن فا ِس لريُواْ ِيف األ ْار ِ
ني" آل عمران  137:آايت غنوة أحد
"قا ْد اخلا ْ
ْم اك َّذبِ ا
و فاا ْظُُرواْ اك ْي ا اكا ان اعاقباةُ ال ُ
أرب أشللواط ،الوقىت في هنمية ،في كسللة ،جت في مشللكلة كبرية ،وإن كا ت أحد ليسللت هنمية ِبعىن الكامل للهنمية
ولكن لفظ جمازى في زلنلة حصلت ىف األمة ،أول شوط شوط املواساة ،شايفني احلكمة بتاعت النص ؟ كان ممكن من

أوهلا كدة ا تم السب وا تم اللى عملتم كدة ...ال  ...من أوهلا بس واسى النفو املكسورة

مث الشوط التاىن شوط العتاب ييجى العتاب ،بس العتاب الرقيق ،العتاب اللى عرفنا األخطاء اللى بسببها حصل اللى

حصل ،طبعا إحنا كلنا متصورين إن هنمية أحد بسب إي ؟ كل يقول ىف فس واحد كدة الرماة ،الرماة اللى نلوا ،رماة

إي اي مجاعة بس ؟! املوضوع أكو من كدة بكتري أوى

املوضللوع كبري هنتكلم دلوقىت في إبذن هللا ،ده حىت ربنا عشللان يفهمنا إن الرماة مش مها أول سللب جمبهمش مها أول

عتاب ،ده العتاب رقم مخس ل للة عش ل للان يقولنا إن ده مش أخطر س ل للب إهننمنا من أصل ل لالً ،وإن كان ده من األس ل للباب

األساسية ،بعد كدة شوط العتاب ،األسباب ...أسباب اهلنمية اللى حصلت

بعد كدة شوط التثبيت ،الشوط اللى ربنا بيثبت في القلوب ،ما هوا بعد ما اتعاتبنا ما هوا برده ا ت ُمتاج حد يطبط
علي ُ ،متاج حد يواسي ...شوط التثبيت ،مث أخريا الشوط اخلتامى وشوط تعليق النياشني ،إي املوضوع ده ؟

الشوط األول ...شوط املواساة
ِ
ت ِمن قال ْبلِ ُك ْم ُسنا َن فا ِسريُواْ ِيف األ ْار ِ
ني" آل عمران  137:اوعوا تفتكروا اهنم
"قا ْد اخلا ْ
ْم اك َّذبِ ا
و فاا ْظُُرواْ اك ْي ا اكا ان اعاقباةُ ال ُ
ا تصروا هيفضلوا منتصرين على طول ...ال اي مجاعة هينهنموا إن شاء هللا ،هينهنموا وأان سنىت ىف اخللق
لو شفت التاري كل الكفار بينهنموا ،يعىن ربنا بيطمنا
"ه ل ل ل اذا بليا َن لِلنَّا ِ وه ًدى ومو ِعظاةَ لِل ِ
"ه ل ل ل اذا بالياا َن" يعىن إي بيان ؟ يعىن حاجة بتوضح حاجة
ني" آل عمران  137:ا
ْمتَّق ا
ا ُ ااْ
ا اا
ُ
مش ابينة ،لي ؟ الص للهابة راجعني من أحد هيهص لللهم حاجة ،اي رب مش قلت لينا هننتص للر ؟ اي رب مش واعدان إن
َنن نتصر إزاى نهنم ؟ إزاى إحنا احلق نهنم و مها الباطل ينتصروا ؟ مش قادرين يفهموا ،ا تم عارفني زى إي ابلظبط
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؟ زى ما يكون ا ت كدة التنمت ،االمتهان بعد شهرين ،فجيت ىف مسجد َسعت الراجل اللى بيقعد هنا بيقول جهد

اآلخرة ال يتوق  ،و اوعى تبطل العبادة أايم االمتهاانت ،فقلت بس أان هشد ىف العبادة أايم االمتهاانت ،و استنيت،
ملا تدخل االمتهاانت الفتوحات تتننل بقى ! ففوجحت إ

حصل مشكلة أايم االمتهاانت

بتهصللل لنا مننا ابتالء حلسللن الظن ابهلل ،فتيجى هنا ا ت خارج من االمتهان ،أ ت ما يهمكش االمتهان وإي يعىن
ما أان طول عمرى بشلليل ،يعىن إي القضللية ؟ ا ت املشللكلة اللى عندك إزاى ربنا يعمل معااي كدة ،ا ت عندك لبس ىف

"ه ل ل ل ل ل ل اذا بالياا َن" يبقى اآلايت دى هتفهمكوا اللى حصللل ده
دماغ  ،أان عاين حد يبني ليا اللى حصللل ده ؟ سللبب إي ؟ ا
"ه ل ل ل اذا بالياا َن لِلنَّا ِ او ُه ًدى" بعد ما بتعرف اللى بسبب ده حصل لي ؟ آه ده أ ت كان عندك معصية عملتها
سبب إي ؟ ا

امبار  ،و ا ت مش واخد ابل ! ده أ ت كان عندك سوء ظن ابهلل موجود ىف قلب !

تقوم قايل ط أعمل إي عشل ل ل للان أرضل ل ل للي ؟ هوا ده " او ُه ًدى" اهلدى اللى هوا العلم ،ا تعرف مراد ربنا سل ل ل للبها
وتعاىل ،طي أان عرفت مرادك مىن اي رب ...بس مش قادر ...برده شل ل ل ل للهوتى بت لبىن أعمل إي ؟ "ومو ِعظاةَ لِل ِ
ني"
ْمتَّق ا
ااْ
ُ
آل عمران  138:موعظة آايت بتفكرك ابجلنة والنار وعظمة ربنا ،عشان تفضل داميا مشهون ىف الطريق إىل هللا
"والا اهتِنُوا اوالا اْحت انُوا" آل عمران  139:أوعوا تنعلوا " اوأا تُ ُم األا ْعلا ْو ان" آل عمران  139:ا تم حىت لو بتتض ل ل ل ل لربوا ىف
ا
أف ا س للتان ،وبتتقهروا ىف العراق ،وبتتهبس للوا ىف فلس للطني والد يا كلها عليكم أ تم األعلون ...اإلس للتعالء ابإلميان حىت
وأ ت يف أسود املواق ا ت مستعلى إبميا

من املواق اللى بتسللجل ىف التاري  ،موق عن واحد كافر ولكن يعىن انبليون ملا اهتنم وأسللروه ومها ممشلليين للسللجن

بتاع عملول حبل ىف الطريق واطى ،عشان يضطر وهوا معدى إ يوطى علشان يعدى ،فعمل إي ؟!

ملا ج عند احلبل را َتىن ركبت و نل ركبت خالص وفضل صدره مرفوع وهوا بيعدى ،يعىن ما ا كسرش بيقوهلم أان مش

هنكسر لكم أبدا...كافر ملناش دعوة بي  ،لكن أحنا بنتكلم إ دامياً تبقى مستعلى إبميا
ِ
ِ
س
ني * إِن مياْ اس ل ل ْس ل ل ُك ْم قال ْر َ فال اق ْد ام َّ
" اوالا اهتنُوا اوالا اْحت انُوا اوأا تُ ُم األا ْعلا ْو ان إِن ُكنتُم" معاكم جيش كبري ...ال "إِن ُكنتُم ُّم ْ منِ ا
الْ اق ْوام قال ْر َ ِمثْللُ ُ" آل عمران  140:139يعىن معلش لو ا ت أص ل ل ل للاب حاجة ما مها برده اتبهدلوا وحص ل ل ل لللهم ..آي
بتواسي  ،ملا تشوف أهل الباطل قاعدين يضربوا فينا ...معلش ماهم متبهدلني بردوا ومش عارفني يناموا
ني النَّا ِ " آل عمران  140:مث يبني
" اوتِْل ا َّ
األاي ُم " آل عمران  140:هية دى االايم يوم لي ويوم علي " ُ ادا ِو ُهلاا با ْ ا
هللا حكمة من حكم اللى حصلل علشلان يواسلى قلوبنا ِ
َّ ِ
آمنُواْ " آل عمران  140:يعرف مني الثابت
ين ا
"وليال ْعلا ام اللُ الذ ا
ا
ِ
ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ين" آل عمران 141:140
"ويالتَّخ اذ من ُك ْم ُشل ل ل ل اه اداء اواللُ الا ُِحي ُّ الظَّال ِم ا
ين ا
ني * اوليُ امه ا
آمنُواْ اومياْ اه اق الْ اكاف ِر ا
ص اللُ الذ ا
ا
َّ ِ
ِ ِ
آمنُواْ" ما تفضل ل ل لللش ملتنم على ما تفرج ...تتمدن شل ل ل للوية َ...تنت ملا تدخل ىف األهوال دى َتنت
ين ا
" اوليُ امه ا
ص اللُ الذ ا
ِ
ين" لي ؟ كأن لو إحنا بقينا رجالة الكافرين هيتمسهوا
وتبقى راجل ،ط بعد ما ميهص هللا الذين آمنوا " اومياْ اه اق الْ اكاف ِر ا
من على وج األرو يعىن إي ؟ لو إحنا بقينا رجالة وحاربنا األرو كلها هننتص ل ل ل للر على األرو كلها ،كأن ربنا بيقول

إن أ ت الزم تبقى راجل عشل للان الكفر ىف األرو ينتهى ،فلما أ ت تبقى راجل قدر قضل للى على الكفار ىف أى معركة
واجهم بيها

الشوط الثاىن ...شوط العتاب
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بعد شوط املواساة يبدأ شوط العتاب 8 ،عتاابت من هللا للص

العتاب األول...مثن اجلنة !
َّ ِ
ِ
ص لابِ ِرين" آل عمران  142 :هم ا تم فاكرين
اه ُدواْ ِمن ُك ْم اويال ْعلا ام ال َّ
ين اج ا
"أ ْام احس ل ْبلتُ ْم أان تا ْد ُخلُواْ ا ْجلانَّةا اولا َّما يال ْعلا ِم اللُ الذ ا
َتن اجلنة س للهل واآل إي ؟ هوا ا تم فاكرين إن العملية س للهلة ؟ أان عاين اس للأل فس للنا السل ل ال ده اي مجاعة إحنا فاكرين
مثن اجلنة سهل ؟ إحنا فاكرين اللى إحنا بنعمل ده مثن للجنة ! اجلنة !

شللوفوا الصللهابة عشللان خيدوا اجلنة دفعوا مثن شللكل إي ؟! عاملني زى واحد دف عش لرين مليون جني عشللان يتجوز

واحدة ،قمت أ ت جاى قلت ...ال ال أان هدف مثن بردوا كبري وقمت داف  15قرش كدة واآل حاجة ! ده املهر اللى

أان هدفعهوهلا اعتقدت ا ت يقينا إن ا ت هتقبل زى ما هوا قبل ! أو ممكن أ ت كمان اللى هتخدها مش هوا اللى
هيخدها ...ال اي مجاعة ...الصل ل ل للهابة دفعوا للجنة مهر غاىل أوى إ ت دفعت إي ؟ بل الصل ل ل للهابة عشل ل ل للان ربنا يتوب

عليهم دفعوا مثن غاىل أوى ،إحنا بنق ىف الرتاويح اإلمام يقول اللهم ت علينا قول آمني وخترج من الرتاويح معتقد

إ من عتقاء الليلة من النار ! الص ل للهابة قعدوا فوق العشل ل لرين س ل للنة يض ل للهوا بدمهم قبل ماهلم وِباهلم قبل أوالدهم
َّب وال ِ
ين
وأقار م ووطنهم ض ل ل ل للهوا بكل حاجة عش ل ل ل للان ربنا يقوهلم ىف آخر س ل ل ل للورة التوبة "لا اقد ََّت ا
ْم اهاج ِر ا
ب هللا اعلاى النِ ِ ا ُ
َّ ِ
ين اتَّلبال ُعوهُ" التوبة  117 :يعىن ض للهوا بكل حاجة عش للان ىف اآلخر بعد عشل لرين س للنة ربنا يتوب عليهم،
اواألا ا
صل لا ِر الذ ا
ط ا ت هتعمل إي عشل للان ربنا يتوب علي ؟ اي مجاعة مثن اجلنة مش سل للهل ،يبقى ا ت حصل لللت أد إي من يوم ما
اجتهدت ىف الدين من مثن اجلنة ؟! الزم كل واحد يسأل فس هذا الس ال ،و عرف إن مثن اجلنة مش سهل

العتاب التاىن ...الدين مسحولية فردية

ات أ ْاو قُتِ ال ا اقلاْبلتُ ْم اعلاى أا ْع اقابِ ُك ْم اوامن
ىف قول هللا سبها وتعاىل " اواما ُُما َّم َد إِالَّ ار ُس َ
ت ِمن قال ْبلِ ِ ُّ
ول قا ْد اخلا ْ
الر ُس ُل أافاِإن َّم ا
ِ
ين" آل عمران  144:يعىن الوقىت في شللي بيدى در
يان اقلِ ْ اعلا اى اع ِقبال ْي ِ فاللان يا ُ
ض ل َّر اللا اش ل ْيحاً او اس ليا ْج ِني اللُ ال َّش لاك ِر ا
هنا ،وقاعدين كلم عن اجلنة والنار سل ل ل للنة كاملة ،افرو الشل ل ل للي اَتن بكرة ،يقوم ده حيلق دقن  ،وده يرج َتىن ،وده
معدش يشل للت ل ىف الدعوة وده يسل للي العبادة ...ال ...الدين أو القرآن بريىب منوذج مهما كا ت املشل للاكل ومهما كنت

لوحدك ىف الطريق تفضل للل ش ل ل ال بردو ،يعىن الدين بيقول أن الدين مسل للحولية فردية ،يعىن حىت لو سل لليدان ُممد مات

بردوا تفضل تشت ل ىف الدين ،صاح النيشان ىف هذه اآلية سيدان أ س بن النضر رضى هللا عن ملا قالوا ل ان سيدان

ُممد قتل قال " :وما تفعلون ابحلياة من بعدة قوموا فموتوا على ما مات علي رس ل ل ل للول هللا ص ل ل ل لللى هللا علي وس ل ل ل لللم"

بطل ...بطل فعالً فاز ىف هذه اآلية

يبقى العتاب التاىن بيقول إن الدين مسل ل ل ل للحولية فردية ،هوا ىف إي ؟ ا ت بتعبد ُممد واآل بتعبد هللا سل ل ل ل للبها وتعاىل ؟
بسل ل للب عدم فهم هذه اآلية قارة اورواب كلها ضل ل للاعت مننا ،ملا ُممد الفاتح كان بيفتح أورواب من املشل ل للرق واقرتب من

روما مات ُممد الفاتح ،اجليش س ل ل للاب املعركة ورج َتىن وس ل ل للاب األراض ل ل للى اللى فتهها ،يعىن كنا خالص كنا هناخد

إيطاليا ىف ال رب ،ىف توقيت مقارب من هذا كان عبد الرْحن ال دقى بيفتتح غرب أورواب ل اية ما وصل ل للل لنص فر سل ل للا
مات عبد الرْحن ال دقى واسللتشللهد ىف معركة بالط الشللهداء ،اجليش سللاب األراضللى اللى كسللبها كلها ورج يعىن اي

مجاعة اإلرتباط ابلقائد ضل ل للي مننا من هنا شل ل للرق أورواب ومننا من هنا غرب أورواب ،يعىن لو ما كا ش في ارتباط ابلقائد
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كان زمان أورواب دلوقىت قارة إسل ل للالمية وكان زمان العامل كل دلوقىت معظم عامل اسل ل للالمى ،ولكن إلن إحنا مش قادرين
فهم القرآن ألن في بينا وبني آايت القرآن فجوة

العتاب الثالث ...ميعاد موت مكتوب

ِ ِ
اب
عشل ل ل للان كدة العتاب اللى بعده ىف اآلية اللى بعدها " اواما اكا ان لِنال ْفس أا ْن َتاُ ا
وت إِالَّ إبِِ ْذن هللا كتااابً ُّم ا َّجالً اوامن يُ ِر ْد ثال او ا
الد ْليا ُل ْ تِِ ِم ْنلها ومن ي ِر ْد ثالواب ِ
اآلخ ارةِ ُل ْ تِِ ِم ْنل اها او اس لنا ْج ِني ال َّش لاكِ ِرين" آل عمران  145:ميعاد موت مكتوب ،اوعى
ا اا ُ ا ا
ُّ ا
تفتكر إن الش ل ل للجاعة والدخول ىف املعركة هيس ل ل للرعوا أو اجل والقعدة ىف بيت هيبط ا ،أهى اآلية دى بس ل ل للب فهمها

جيش إسل ل ل للالمى ىف مرة من املرات ا تصل ل ل للر ىف فتح العراق ،اجليش كان رايح حيارب وبين وبني العدو هنر دجلة ،فأحد
املس لللمني وق  ،مش عارفني يعدوا ،مش عارفني يعملوا إي  ،املس لللمني خايفني من النهر ،خايفني أحس للن يكون عميق

...أحس للن..أحس للن ...فقال ":ما مينعكم من عدوكم هذه النطفة" ا تم عارفني يعىن إي ؟ النطفة قطة املية اللى ىف قاع

اجلردل ،يعىن هنر دجلة ىف ظر امل من قطة مية ،هذه النطفة هيا دى اللى بينكم وبني عدوكم ،مث قرأ قول هللا سل للبها
وت إِالَّ إبِِ ْذ ِن هللا كِتااابً ُّم ا َّجالً "
وتعاىل " اواما اكا ان لِنال ْفس أا ْن َتاُ ا
آل عمران  145:مث ا طلق ،النا اتشللجعت وا طلقت وراه ،األعداء أول ماشللافوا هذا املنظر قالوا دول جن واآل إي

؟ ماهم ش ل ل للكلهم جن ماينفعوش غري كدة ! فهرب األعداء وا تص ل ل للر املس ل ل لللمون ىف هذه املعركة بدون أن حياربوا لي ؟
بسب آي واحدة بس دخلت ىف القلوب ...آية واحدة ،فده العتاب.

العتاب الراب ...كو وا رجاالً

ِ
ِ
ِ
صل ل لا اُ ْم ِيف
العتاب اللى بعد كدة ،ا تم فني من الرجالة ؟ ا تم فني ؟ " اواكأايِن من َِّب قااتا ال ام اع ُ ِربِيُّو ان اكثريَ فا اما او اهنُواْ ل اما أا ا
يل ِ
ضل ل ُع ُفواْ واما ا ْسل لتا اكا ُواْ واللُ ُِحي ُّ ال َّ ِ
اسل لبِ ِ
ين" آل عمران  146:ملا حص لللهم مش للاكل وزلنلة وحص لللهم
الل اواما ا
صل لاب ِر ا
ا
ا
ابتالءات ال وهن وال ضع وال استكا ة

الوهن  :إن أان لسة ش ال ىف الدعوة بس من جواي بدأت جييلى احباط ،بدأت الد يا أتثر عليا ،بس لسة من جوا مش
من برة ،الض لع  :إن اإل تكا الداخلى اللى بدأ جواي بدأ يطل ويظهر عليا من برا ،فبدأت إي ؟ امشللي على سللطر

و اسي سطر ،بدأت ابقى متخاذل شوية بس لسة عالطريق ،االستكا ة  :إن أان سبت السكة ومشيت

فربنا س للبها وتعاىل كأ بيقول ا تم فني من الرجالة اللي حاربوا وراء اال بياء ومهما حص لللهم فض لللوا اثبتني ؟ ل اية ما

ربنا سبها وتعاىل صرهم  .إحنا فني اي مجاعة من الرجالة ؟ الرجالة اللي حاربوا يف ال نوة اللي إحنا بنتكلم عنها

أبو دجا ة اللي عمل فسل ل مص للدة بشل لرية على جس للم النب ص لللى هللا علي وس لللم عش للان هو اللي يطعن والنب علي

الصالة والسالم ما يطعنش

سيدان مصع بن عمري ملا تقرئ عن اللي هو عمل يف ال نوة تبكي غص عن  ،سيدان مصع بن عمري كان ماس

الراية النب علي الصالة والسالم كان مديل الراية زي ما كان حامل راية الدعوة وفتح املدينة دعواي هو اللي كان حامل

راية اجلهاد ،ومات وهو ش ل للايل راية اجلهاد ! س ل لليدان مص ل للع بن عمري تقط إيده اليمني اللي ماس ل للكة الراية ميس ل للكها
ابلشمال تنقط الشمال ميسكها بصدره ما بني صدره وعنق ل اية ما يق والراية متقعش

وكمان ملا لقى أُىب بن خل ورايح للنب صللى هللا علي وسللم عشلان يقتل النب صللى هللا علي وسللم عمل إي ؟ وق
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قدام النب جبسللم رضللي هللا عن  ،وهللا اي مجاعة كان أصل ر من كل اللي يف املسللجد ده هو سلليدان مصللع بن عمري ملا
اسل للتشل للهد وق قدام النب جبسل للم  ،يعِن عمل عملية اسل للتشل للهادية ،يعِن ابلظبط كدة زي ما حار أحد امللوك واآل

الرؤساء ملا جيي الرئيس يضرب جيي احلار ي طي جبسم ...مش يستخي ،ي طي جبسم  ،هو سيدان مصع بن عمري
غطى الرس للول علي الص للالة والس للالم جبس للم عش للان يتقتل من ضل لربة أُىب بن خل والرس للول علي الص للالة والس للالم
ميهصلوش حاجة مات فداء رسول هللا صلى هللا علي وسلم

سلليدان أبو بكر الصللديق يقول كنت أول من عاد إىل رسللول هللا صلللى هللا علي وسلللم فإذا برجل يشللتد من خلفي كأ

الطري ،فالتفت فإذا هو أبو عبيد بن اجلرا فا طلقنا إىل رسل للول هللا صل لللى هللا علي وسل لللم ،الصل للهابة كا وا اتفرقوا عن
النب فإذا برجل يداف عن رسل ل ل ل للول هللا فقلت "كن طلهة فداك ايب وامي" فإذا هو طلهة بن عبيد هللا ،طلهة ...أبو
عبادة بن اجلرا ...وأبو بكر اللي ثبتوا يف أحد مني ؟! اللي اتربوا يف مكة اللي اتربوا على االميان والعبادة اللي عاش لوا

فرتة تربية اميا ي وقلبي مها اللي وقفوا يف املوق ده علشل ل ل ل للان ملا قول رتىب ايمجاعة تعرفوا خطورة الرتبية وقت ماجيي

ازمة أو مشكلة أو ابتالء أو فتنة

"كن طلهة فداك ايب وامي" فإذا هو طلهة بن عبيد هللا ،قدام الرس ل للول كان س ل للب جثث من األ ص ل للار كل واحد يقوم

يداف عن النب ويتقتل يداف ويتقتل ،ل اية ملا س لليدان طلهة خد كثري من الطعنات والض للرابت وهو لسل ل واق يداف

عن النب سل ل ل ل لليدان طلهة طل من املعركة دى ،وإيدي مشل ل ل ل لللولة غري اجلرو الرهيبة اللي يف جسل ل ل ل للم يعِن تبص كده
متصدقشي إن ده واحد خرج عايش ،علشان كدة كان رسول هللا صلى هللا علي وسلم كان بيقول بعدها

"من سره أن ينظر إىل شهيد ميشي على وج األرو فلينظر إىل طلهة بن عبيد هللا" صهه األلباىن بعد كل الضرابت

ده ولسل ل ماش للي عايش إبذن هللا س للبها وتعاىل ،فعل فعال يوج هللا ل ب اجلنة ،يعىن عمل بطولة ربنا كت لي اجلنة

بسل ل ل للببها ،أ ت وجبت لي اجلنة يف إي ؟ هل أ ت عملت حاجة فعال يقال علي  :إ

اجلنة ؟ العمل البطوِل اللي ا ت عملت تستهق بي اجلنة ؟

ا ت أوجبت أو وجبت لي

فكا ت غنوة أحد مثار للبطوالت ومثار لبطولة سل لليدان ا س بن النضل للر ":إّن ألجد ريح اجلنة دون أحد" سل للبعني طعنة
يعِن اتشر ...اتشر قبل ما ميوت اتشر يف سبيل إن الدين ينتصر  ...ده اتشر وهو بيهس إن رسول هللا قتل
علي الصالة والسالم

أحد الصهابة ...أحد األ صار وهو بيهتضر قال ألحد الرجال ":بل قومي اال صار أ العذر لكم عند هللا إن خلص
إىل رس للول هللا وفيكم عني تطر " يعِن ا ت بتموت أهو بس لسل ل بتعرف حترك عني مالكش عذر عند هللا إن رس للول
هللا ص لللى هللا علي وس لللم و دين هللا أو راية احلق ُخيلص إليها ،وا ت لسل ل في رمق من احلياة ،تقوم وجتي آخر رمق
عشان الدين ميتهنمش ...عشان الدين مايقعش

فالعتاب التالت ا تم فني من الرجالة ؟ الكالم ده وهللا الواحد ملا يقرأه الواحد يقعد يفكر كدة إذا كان ده عتاب ربنا

للصل للهابة ،إمال إحنا لو نل علينا قرآن دلوقت هيقولنا إي ده ؟ هتبقى حاجة يعِن احلمد هلل إن إحنا لسل للنا على عهد
رس ل للول هللا ص ل لللى هللا علي وس ل لللم ،اللي بيقول اي ريتِن كنت على عهد النب ص ل لللى هللا علي وس ل لللم وأان كنت اعمل

واعمل ،يعِن لو كنا على عهد النب صل ل لللى هللا علي وسل ل لللم كنا بقينا من املنافقني اي مجاعة ،كنا بقينا من التلت اجليش
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اللي فصل قبل غنوة احد هرابً من املوت وخوفاً من املوت ...والعياذ ابهلل ربنا يثبتنا على احلق
العتاب اخلامس...على عدم اتباع أمر رسول هللا صلى هللا علي وسلم
وهنُم إبِِ ْذ ِِ" آل عمران  152:قاعدين تقطعوا يف رقابيهم أهو
صل ل ادقا ُك ُم اللُ او ْع ادهُ إِ ْذ احتُ ُّسل ل ا
العتاب اللي بعد كدة " اولا اق ْد ا
"ح َّىت إِ اذا فا ِش ل ل ل ل للْتُ ْم اوتالان ااز ْعتُ ْم ِيف األ ْامر" آل عمران  152:بدأ التنازع وماعدتش الوحدة بدء إي ؟ بدأ يف تنازع ويف
ا
خالف ،واخلالف اللي ممكن يعدينا أان وا ت مش مش ل ل للكلة إحنا خمتلفني بس ايدينا يف اييد بعض ...أل بدأ اخلالف ده
صل ْيلتُم ِمن بال ْع ِد اما أ اارا ُكم َّما ُِحتبُّو ان" آل عمران  152:ا ت األول كنت داخل
يبقى مسلار للفرقة ما بينا وبني بعض " او اع ا
علشللان ربنا ،فبدأت الثمرة الد يوية جتيل فبدأت مبادئ تت ري افتناان ابلد يا اللي فتهت علي كم من أان ت ريت
مبادئهم من بعد أن مكن هللا هلم علشل ل ل ل للان كدة ربنا مابيمكنش للملتنمني إال بعد مايطهنوا يف املعركة م أهل الباطل

عارفني لي ؟! علشل ل ل ل للان الفنت الد يوية بتاعت فتح الد يا من بعد التمكني ممكن ختلي بدل ما أ ت حاربت علشل ل ل ل للان

الدين يقوم بعد ما َتس ل ل احلكم حيصل للل إي !؟ تقعد تتفنت إ

أ ت تعمل لنفس ل ل د يا وتعمل لنفس ل ل مركن وتعمل

وتعمل ...فربنا ميهص الصل األول علشللان اللي يوصللل للتمكني يبقى فعال أمني على تبلي رسللالة هللا وعدم اإلفتتان
ِ
ِِ
ص ل ْيلتُم ِمن بال ْع ِد اما أ اارا ُكم َّما ُِحتبُّو ان ِمن ُكم َّمن يُ ِري ُد ُّ
الد ْلياا
ابلد يا "إِ ْذ احتُ ُّس ل ا
وهنُم إبِِ ْذ اح َّىت إِ اذا فاش للْتُ ْم اوتالنا ااز ْعتُ ْم ِيف األ ْام ِر او اع ا
ِ
ِ
ص ل ْيلتُم ِمن بال ْع ِد اما أ اارا ُكم" إي ؟! " َّما ُِحتبُّو ان"
"و اع ا
اومن ُكم َّمن يُ ِري ُد اآلخ ارةا" آل عمران  152:احنا عاينيني ركن هنا عند ا
ص ْيلتُم" مني ؟ الرماة اللي عصوا رسول هللا صلى هللا علي وسلم علشان كدة هنمية أحد ا تصار
آل عمران  " 152:او اع ا
للسنة ،إلن لو كنا ا تصران رغم معصية أمر رسول هللا كان ده معناه إن أحنا ممكن نتصر وأحنا بعاد عن سنة رسول هللا
ص لللى هللا علي وس لللم ،علش للان كدة هنمية أحد أكو ا تص للار لس للنة رس للول هللا وملنهج اتباع رس للول هللا ص لللى هللا علي

وسلم ،إن ال ميكن تنتصروا وأ تم عصاة لرسول هللا صلى هللا علي وسلم
علش للان كدة ربنا بيقول يف اآلية اللي بعدها "إِ ْذ تُ ْ ِ
أحد " آل عمران  153:طالعني جتروا مش
صل لع ُدو ان اوالا تالل ُْوو ان اعلاى ا
ول يا ْدعُوُك ْم ِيف أُ ْخ ارا ُك ْم " آل عمران  153:واق ينادي ا تم راحيني فني سايبني الدين
الر ُس ُ
عارفني بتجروا على فني " او َّ
وبتهربوا لفني " فاأ اااثبا ُك ْم غُ َّماً بِ ام " آل عمران 153:ملا الرسول انداّن و داك ومسمعناش واتبعنا سنة رسول هللا ربنا

أص لابنا غم على غم وكرب على كرب وهم على هم  ,بعد هم وغم فلسللطني جات هم وغم البوسللنة واهلرس ل بعد غم

بتاع البوسللنة ج ال م بتاع اف ا سللتان بعد غم أف ا سللتان غم العراق بعد غم  ...كل يوم هتشللوف غم جديد طول ماا
حنا بعاد عن سللنة رسللول هللا صلللى هللا علي وسلللم طول مااحنا مش متبعني لسللنة رسللول لن نداد ِبرور االايم اال غم
صل ل ْيلتُم ِمن بال ْع ِد اما أ اارا ُكم َّما ُِحتبُّو ان"
الر ُسل ل ُ
"و َّ
ول يا ْد ُعوُك ْم" آل عمران  153:دي الكلمة لينا إحنا اي مجاعة " او اع ا
على غم ا
آل عمران  152 :يبقى العتاب هذا العتاب اخلامس عتاب على عدم اتباع رسول هللا صلى هللا علي وسلم
العتاب الساد ...مه إي ؟!
" ُمثَّ أا ان ال اعلاْي ُكم ِمن بال ْع ِد الْ ا ِم أ اامناةً ُّل اعاسلاً يال ْ اشلى طاآئِافةً ِمن ُك ْم" آل عمران  154:شلوية كدة انموا والنوم يف املعركة آية
اجل ِ
ِ ِ
اهلَِّية" آل عمران  154:طائفة قد أمهتهم
"و اطآئِافةَ اق ْد أ ا
ري ا ْحلا ِق ظا َّن ْا
من اايت هللا ا
س ل ل ل ل ل ُه ْم ياظُنُّو ان ابلل غا ْ ا
امهَّْتل ُه ْم أا ُف ُ
أ فسل ل ل ل للهم ،ا ت مه إي بقى ؟! ده العتاب على إن ا ت مهوم إي ؟ أولوايت إي ؟ وا ت انمي كدة النهاردة زعالن
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عشان إي ؟ وا ت صاحي بكرة فرحان فرحان علشان إي ؟! إي مهوم ؟

مهوم إزاي الدين حيصل للل كدة ؟! زي ُممد رشل لليد رضل للا رْح هللا ملا كان مرة زعالن أم بتقول إي ؟! ده يف مذكرات

بتقول ملاذا أ ت زعالن اي بِن ؟ هل مات اليوم مسللم يف الصلني ؟! هو يف حد من املسللمني مات النهاردة يف الصلني ؟
هي عارفة إن أحنا كلها علشل ل ل ل للان دين  ،ا ت أحنا

علشل ل ل ل للان إي ؟ ا ت زعالن لي وفرحان لي وإي احلاجة اللي

هتفرح وا ت دين بيتقط يف األرو كلها ؟! وإي احلاجة اللي هتهن

احنا بنصاب بيها يف دينا ؟

يف مهوم الشل ل للخصل ل للية بعد األحنان اللي

عاينيني اي مجاعة يبقى اهلم بتاعنا هو دينا ،ايمجاعة عاينيني طل  ،عاينين بقى ان

ض ل للاف عاينين ...يبقى كل مهومنا

تبقى مهوم دينا ،عاينيني يبقى كل قضيتنا يف احلياة إزي إن الدين بتاعنا ينتصر ؟
اهلِيَّ ِة يل ُقولُو ان هل لَّنا ِمن األام ِر ِمن اشل ليء قُل إِ َّن األامر ُكلَّ َِِّ
لل غا ْري ا ْحل ِق ظا َّن ا ْجل ِ
امهَّْتلهم أا ُفسل لهم يظُنُّو ان ِاب ِ
ِ
لل
ْا ُ
ا ا ا ْ
ا
ا
ا ا
"وطاآئ افةَ قا ْد أ ا ُ ْ ُ ُ ْ ا
ا
ْ ْ
ِ ِ
صل ل ل ل ل ُدوِرُك ْم
" آل عمران  154:يف أخر اآلية ربنا يبني حكمة جديدة اللي حص ل ل ل للل يف أحد بيقول " اوليال ْبلتال اي اللُ اما ِيف ُ
ولِيم َّهص ما ِيف قُللُوبِ ُكم" آل عمران  154:يعِن إي ؟ ِ ِ
صل ل ل ل ل ُدوِرُك ْم " آل عمران  154:ما أ ت
"وليال ْبلتال اي اللُ اما ِيف ُ
ا ُا ا ا
ْ
ا
قاعد تقوِل الدين الدين ،واإلميان اإلميان ماش للي ؟ خالص ادخل بقى اإلبتالء علش للان تش للوف اإلبتالء بيطل البالوي

اللي جوا قلب  ،األل ام املدفو ة اللى جوا قلب اللي ا ت ما كنتش واخد ابل من ها وممكن تنفجر يف قلب يف أي

حلظة بدل ما تنفجر في يف اآلخرة إن مل تطهرها يف الد يا ،اإلبتالء اي مجاعة بيطل قدام عيني احلاجات اللي جواك
ت ِمن قال ْب ِل أان تال ْل اق ْوهُ فال اق ْد ارأايْلتُ ُموهُ اوأا تُ ْم تانظُُرو ان" آل
َّو ان ال اْم ْو ا
علشل ل ل للان كدة ربنا سل ل ل للبها وتعاىل بيقول " اولا اق ْد ُكنتُ ْم َتاانل ْ
عمران  143 :العتاب ده وق مننا يف النص

العتاب الساب ...على ضع الصدق
العتاب الس ل للاب ا تم كنتم عمالني تقولوا عاينين منوت يف س ل للبيل هللا ش ل للوفتوا املوت قدام عنيكم ،ماهو أص ل للل كأن ربنا
بيقولل ملا هو مش اللدين ده حتلة بقالوة هتلاكلهلا ! األخ بيتهيحلوا إن اللدقن اجلميللة والوش املنور ده بتلاع صل ل ل ل للالة

الفجر ،واللي رايح يقولوا اي عم الشللي واللى جاي يقولوا عم الشللي  ،وبعد كدة يف األخر حتة سللهم جييلوا هنا فيقول
آى يالقي مخس ل للة آالف حورية مس ل للتنيين ابالس ل للتقبال والدفوف بقى ...واحلمد هلل واملش ل للهد اخلتامي ! فأول ما يننل

االلتنام إي ده هو ده الدين وال إي ؟!

فالشللباب قبل رمضللان بيصلللي يف مسللجد جبنء اي مجاعة ...بيصلللي جبنئني الشللاب بيتهيحلوا إ هريو الرتاويح املاليكة
هتفضللل شللاياله وقاعد طاير ! يقوم رايح يصلللي يف مسللجد بيصلللي جبنء فيالقي فس ل بعد ركعتني تالتة خالص انم يف

األرو ! مش ده اللي إحنا قلنا علي ومش ده رمض ل للان مش دى الرتاويح ...أل ...مش عاينيني التص ل للور اخلاطيء عن
التضهيات املطلوب تقدميها من أجل هذا الدين ،الدين ده ُمتاج تضهيات من أوهلا كدة
ت ِمن قال ْب ِل أان تال ْل اق ْوهُ " آل عمران 143 :
َّو ان ال اْم ْو ا
"ولا اق ْد ُكنتُ ْم َتاانل ْ
زائد العتاب ده عتاب ألية عتاب لعدم الصل ل ل ل للدق ا
عاينين منوت شل ل ل ل للهدا ،عاينين جناهد يف العراق ،عاينين مش عارف تعمل إي  ،وا ت لو النور قط علي و ا ت قاعد
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لوحدك يف الشل ل ل للقة هتنط من البلكو ة ،ا ت قاعد تنعم ط ما تشل ل ل للوف النعم بتاع بيعمل إي ؟ يبقى إذا عاينين
بقى صادقني ،يبقى عتاب على ضع الصدق

العتاب الثامن واآلخري ...أثر الذ وب يف عدم الثبات
"إِ َّن الَّ ِذين تالولَّواْ ِمن ُكم يلوم الْتال اقى ا ْجلمع ِ
ان" آل عمران  155 :اللي مقدرش يشل ل ل لليل املس ل ل ل لحولية ملا لقى الدين بيهمل
اْ ا
ْ اْ ا
ا اْ
مس ل ل لحولية "إِ َّمناا ا ْس ل ل لتال انَّهلُ ُم ال َّش ل ل ل ْيطاا ُن بِبال ْع ِ
ض اما اك اس ل ل لبُوا" آل عمران  155 :أثر الذ وب يف اهلنمية ،أثر الذ وب يف عدم
الثبات إن ممكن الذ اللي أ ت عملت من سللنني يتسللب يف إ متعرفش تثبت يف موق  ...ثبات أو مصللريك كل
أمام هللا كل يتوق على ثبات في  ،مش ا ت ممكن بذ

عملت الشيطان يستذل حلظة املوت َتوت على إ

مش

قادر تقول "ال ال إال هللا" والعياذُ ابهلل ،ممكن وال أل ؟!
"إِ َّمناا ا ْس ل لتال انَّهلُ ُم ال َّش ل ل ْيطاا ُن" آل عمران  155 :إبي ؟ "بِبال ْع ِ
ض اما اك اس ل لبُواْ" آل عمران  155 :كل معصل للية ا ت بتعملها
كأ ا ت فتهت ابب من أبواب قلب الش ل لليطان يعرف يدخل من  ،يف واحد ممكن يبص على قلب من بره يتهيحلوا

إن األبواب مقفولة ،بس الش ل للباك بتاع املس ل للقط موارب ش ل للوية الش ل لليطان برده يدخل من  ،خد ابل الش ل لليطان مش
هي ل ...قاعد يل حولي ا ت وظيفة حيات ! كل ذ

بتعمل و كل معص ل ل للية بتعملها وكل ش ل ل للهوة يف قلب ابب

موارب يف قلب الش ل ل ل لليطان ميكن يدخل لقلب من يف أي حلظة وممكن اللهظة ده تبقى حلظة ا ت أحوج ما تكون إىل
الثبات فيها ،يبقى الذ وب اي مجاعة ...الذ وب واملعاصي
الشوط الثالث ...شوط التثبيت

اللي هو ربنا بيثبتنا بي  ،شوط التثبيت ده في معاّن مجيلة جدا ،يعِن شوف ربنا بيقول للنب علي الصالة والسالم إي ،
ماهي النفو دلوقت اثئرة وس ل للاعة املش ل للاكل يعِن ملا الواحد يش ل للوف االخوة التجار كده تالقي االتنني فاحتني ُمل م

بعض فاوقت مايكو وا بيكس ل للبوا ده بيعدي لدا ودا ماينعلش من دا أول بقى ما حتص ل للل خس ل للارة حيص ل للل إي ؟ تالقي
االتنني بينقروا يف بعض زي الديوك والعياذ ابهلل

أو بالش التجارة حاجة ا تم كلكم شايفينها ملا تتلم م مخسة ست من اصهاب وترحوا تلعبوا ماتش كورة شوفوا وا تم
راحيني بقى لو جيبتوا جون ورا جون ورا جون عادي بتعدوا لبعض مش مش ل ل للكل ولو واحد عمل غلطة مش مش ل ل للكلة

ولو واحد مابصل للهاش ل مش مشل للكلة امنا ختيل ان اهننمتوا شل للوفوا تعملوا يف بعض اي بقى تقعدوا تشل للتموا يف بعض
وتقلاطعوا بعض وكل واحد يقول للتلاّن ا ت متخلاذل وا ت خاين وا ت ماعرفش ا ت عمللت اي اهو هو ده اللي

بيهصل ساعة اهلنامي

عموما دي فسية البشر ربنا بيقول للنب علي الصالة والسالم "فابِما ر ْْحة ِمن ِ
نت اهلُ ْم" آل عمران  159:ده من
الل لِ ا
ا اا ا

رْحلة ربنلا إ ل لنلت معلاهم وبقيلت رفيق معلاهم ،ملا اص ل ل ل ل لطلدمتش بيهم وملاشل ل ل ل للتمتهومش وملاعقلدهتمش من اللدين،
ومالتقطتش يف أخطائهم وحسستهم إن مها فسقة "فابِما ر ْْحة ِمن ِ
ظ الْ اق ْل ِ الا اف ضُّواْ ِم ْن
نت فاظاً غالِي ا
نت اهلُ ْم اولا ْو ُك ا
الل لِ ا
ا اا ا
ِ
ت فالتال اوَّك ْل اعلاى الل" آل عمران  159:قصل للة
اح ْول ا فاا ْع ُ اع ْنل ُه ْم اوا ْس ل لتال ْ ِف ْر اهلُ ْم" وإي ؟ " او اش ل لا ِوْرُه ْم ِيف األ ْام ِر فاِإذاا اع انْم ا

اآلية دى إي ؟ الرسول علي الصالة والسالم قبل غنوة أحد الشباب املتهمس السخن قالوا ل خنرج ،فالرسول صلى
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هللا علي وس لللم بدل ما يعنفهم على إهنم بيخالفوا األمر أو بيخالفوا احلكمة  ...الرس للول ص لللى هللا علي وس لللم رْحهم

وأداهم فرصللة ،إهنما يقولوا رأيهم وملا قالوا رأيهم كا وا مها األغلبية خد ابملشللورة وخرج ،رغم أن رأي رسللول هللا صلللى
هللا علي وسل لللم ،ورؤية رسل للول هللا صل لللى هللا علي وسل لللم كا ت إن هو ميخرجش إمنا علشل للان األغلبية احلقيقة اللى يف
اإلس للالم الرس للول ص لللى هللا علي وس لللم نل حتت حكم املش للورة وخرج ،وملا خرج وج خيرج ولبس لحمة احلرب لبا

احلرب ،قعدوا م بعض للهم قالوا إي ده ؟ ا تم أجوت رسل لول هللا ص لللى هللا علي وس لللم على اخلروج وهو يريد أال خيرج،
ارجعوا إىل رسللول هللا صلللى هللا علي وسلللم فأ نلوا على رأي فننلوا على رسللول هللا صلللى هللا علي وسلللم فقال هلم ":ما
ينب ي لنب لبس ألمت أن يضعها حىت حيكم هللا بين وبني عدوه" صهه األلباىن

يبقى الرسول صلى هللا علي وسلم عمل تلت حاجات قبل املعركة رحم املخالفني وخد ابملشاورة حىت لو فيها هتور وملا
عنم إ خيرج خرج ،فممكن بعد املعركة يرج الشل ل ل ل لليطان يدخل ا ت ويدخل ألي م من من امل منني ويقول إي ؟

يقولوه آه ما أان دلوقت خدت برأيكم وخيبتوّن ...أان بعد كدة معدتش آخد برأي حد ،ههكم برأيي بعد كدة خالص
ُمدش ل دعوة بعد كدة غري برأيي ،واملشل ل ل ل للورة هي اللي ودتنا يف داهية ُمدش ل مشل ل ل ل للورة بعد كدة ،والرْحة والرفق

ابلشل ل للباب األهوج...ده أان معدتش هرحم حد بعد كدة ! والعنمية ؟ أل ...الواحد بعد كدة ملا جييلوا فرصل ل للة إ يرتاج

الزم يرتاج ...أل اوعى تتهن ثقت يف املبادئ بتاعت  ،لو حصل ل ل ل للل مشل ل ل ل للكلة ىف التطبيق أوعى تتهن ثقت ابملبادئ
بتاعت أبداً أو ثق ابملبادئ بتاعت

"واما اكا ان لِناِب أان يال ُ َّل" آل عمران  161 :اآلية اللي بعدها يف خطاب
علشل ل ل ل للان كدة يف االية اللي بعدها ربنا بيقول ا
امل منني في حتة غنيمة فقدت فاملنافقني اسل للت لوها ،وقالوا ده الرسل للول صل لللى هللا علي وسل لللم هو اللي خدها ! اوعوا

تفقدوا ثقتكم يف القيادة يعِن إي اي مجاعة ؟ يعِن ربنا بيوصللي الرسللول صلللى هللا علي وسلللم ابمل منني وبيوصللي امل منني
ابلرس للول ص لللى هللا علي وس لللم يعِن إي ؟ يعِن اي مجاعة وقت األزمة ؟ ده املفروو إن احل ينيد والرْحة تنيد ،وقت

األزمات بتاعتنا التش ل للنج بينيد والعص ل للبية بتنيد واملش ل للاكل بتنيد واخلالف بينيد والثقة بتفقد ! اوعوا الرْحة تقل بينكم
وبني بعض  ...اوعوا ،احرتام اآلراء رأى أى فرد ىف اجملتم  ،بينكم وبني بعض خد ابملشل ل ل للورة ،اوعى احرتام اآلراء يقل،

اوعوا ثقتكم يف النب علي الصالة والسالم ،أو ثقة النب صلى هللا علي وسلم يف امل منني تقل اوعوا الصفات دى خترج

بينكم علشان تفضلوا على طريق اإلميان أو طريق اهلداية واهلنمية بتاعة املعركة ماجتيش هنمية يف الواق
ات ِعن اد ِ
الل" آل عمران  163 :يعِن إي اي رب هم درجات عند هللا ؟
"ه ْم اد ار اج َ
بعد كدة ربنا سل ل ل ل للبها وتعاىل بيقول ُ
الص ل للفات اللي إحنا قلناهم  ...وإحنا قاعدين كدة درجات يف ح الد يا ،درجات يف الرجولة ،درجات يف هم الدين،
درجات يف هم الد يا ،درجات يف الصل ل ل للدق وْحل مسل ل ل للحولية الدين ،درجات يف فهم إن الدين مسل ل ل للحولية فردي علي

واستعدادك للتضهية بكل شيء يف سبيل  ،درجات يف ا

ا ت كل كلمة بتقوهلا ا ت صادق فيها فعال ،لو قلت ديِن

هو أغلى حاجة عندي يبقى هو اللي هتض ل للهي علش ل للا بكل حاجة ،درجات يف املعاص ل للي والبعد عن هللا ،درجات يف

اتباع سنة رسول هللا صلى هللا علي وسلم
ات ِعنل اد ِ
الل" آل عمران  163 :يعِن إيل ؟ يعِن بللدل مللاتقعللدوا تنعلوا أ تم دلوقت يف امتهلان
"ه ْم اد ار اجل َ
ربنللا بيقول ُ
أصللال ،االبتالء ده امتهان ،ا تم دلوقت بتتنافسللوا مني األعلى عند هللا يف هذه الصللفات ؟ يبقى بيتهول فكر الصللهابة
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من احلنن إىل أن دى مسابقة كلنا نطلق إىل هللا سبها وتعاىل فيها

بعد كدة بيجي من عند هللا سللبها وتعاىل قول هللا "لا اق ْد م َّن الل علاى ال ِ
ث فِي ِه ْم ار ُسلوالً ِم ْن أا ُف ِسل ِه ْم" آل
ني إِ ْذ بال اع ا
ْم منِ ا
ا ُ ا ُ
عمران  164:افتكروا عمة ربنا عليكم يعِن ُمدش جيي يسل ل ل ل لليء الظن ابهلل ...أل...افتكروا عمة ربنا علي ابهلداية
ِ
اىن اه ل ل اذا قُ ْل
اص ْبلتُم ِمثْللاْيل اها قُللْتُ ْم أ َّ
اصابال ْت ُكم ُّمصيباةَ قا ْد أ ا
وابلقرآن وابلرسالة ،يبقى افتكر عمة ربنا اآلية اللي بعدها "أ ااولا َّما أ ا
هو ِمن ِع ِ
ند أاْل ُف ِسل ل ل ل ل ُك ْم" آل عمران  165:بذ وبكم بذ ويب وبذ وب  ،يعِن ربنا يف اآلية األوال ية كأ قال افتكر عمة
ُا ْ
ربنا علي  ،يف اآلية التا ية قال افتكر ذ وب يف حق هللا ،االثنني دول اللي إحنا بنقوهلم يف آخر س ل لليد االس ل للت فار أبوء

ل بنعمت علي وأبوء بذ ب فاغفر ِل فا ال ي فر الذ وب اال ا ت  ...يعِن ربنا بيثبتنا ابلراب ية ،افتكر مش ل ل ل ل للاعر
الل ولِيلعلام ال ِ
ِ ِ ِ ِ
َّ ِ
ين اانفال ُقواْ "
ْم ْ منِ ا
"واما أ ا
ني * اولْيال ْعلا ام الذ ا
اصابا ُك ْم يال ْوام الْتال اقى ا ْجلا ْم اعان فابِإ ْذن ا ا ْ ا ُ
االميا ية ا
آل عمران  167 :166علشان الفضايح تطل !
الشوط اخلتامى

يل ِ
َّ ِ
ين قُتِلُواْ ِيف اسل ل لبِ ِ
الل
"والا اْحت اسل ل ل ا َّ الذ ا
بعد كدة جيي الش ل للوط اخلتامي يف آايت غنوة أحد يف قول هللا س ل للبها وتعاىل ا
يل ِ
َّ ِ
ين قُتِلُواْ ِيف اس لبِ ِ
الل أ ْام اواَتً
أ ْام اواَتً" آل عمران  169:تعليق ياشللني ،ياشللني على الشللهداء بتوع أحد " اوالا اْحت اس ل ا َّ الذ ا
احيااء ِعن اد ارِِ ْم يُل ْرازقُو ان" آل عمران  169:اي سالم ُمدش فس ميوت شهيد اي مجاعة وهللا العظيم اللي عنده يقني
با ْل أ ْ
ابهلل ويقني ابلقرآن ملا يسل للم آية زي دى يبقى حلم حيات الوحيد إن هو ميوت شل للهيد ،يتجنن علشل للان ميوت شل للهيد،
اللهظات القليلة اللي الواحد بيسللتشللعر فيها فعال عظمة اجلنة ،وبعد كدة يفتكر الشللهادة الواحد بيهس أ عايش يف
س للجن ايرب ،أان عاين أموت ش للهيد عش للان أدخل اجلنة ،املش للاعر دى عاينيني عيش فيها زي الص للهابة كا وا عايش للني
فيها "والا اْحتس َّ الَّ ِذين قُتِلُواْ ِيف سبِ ِ ِ
احيااء ِعن اد ارِِ ْم"
يل الل أ ْام اواَتً با ْل أ ْ
ا اا
ا
ا
ِ
آَت ُه ُم اللُ ِمن
ني ِِباا ا
آل عمران  169:شوف يف أعلى عليني "يُل ْرازقُو ان" آل عمران  169:يعِن كمان عيم مادي "فا ِرح ا
ف علاي ِهم والا هم اْحينُو ان * يستلب ِشرو ان بِنِعمة ِمن ِ
ِِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
فا ْ ِ ِ
ضل
الل اوفا ْ
ْه ُقواْ م م ْن اخلْف ِه ْم أاالَّ اخ ْو َ ا ْ ْ ا ُ ْ ا
ين املْ يالل ا
ا ْ اْ ُ ْ ا ا
ضل اويا ْستال ْبش ُرو ان ِابلذ ا
ضي أاجر ال ِ
ِ
اوأ َّ
ني" آل عمران  177 : 170اآليتني اللي هنختم بيهم أحد "الذين استجابوا هلل ولرسول
ْم ْ منِ ا
ان اللا الا يُ ُ ْ ا ُ
من بعد ماأصللا م القر " آل عمران  172:مهما حصلللهم من مشللاكل يف طريق الدين بردوا اثبتني على الطريق ،اآلية
دي ايمجاعة بعد غنوة أحد ما خلصت جت غنوة َت ية ،فالرسول صلى هللا علي وسلم قال الزم خترج طارد املشركني،

الصهابة متقطعني ابلسيوف وقاموا وراء رسول هللا علشان يتبعوا أمر رسول هللا صلى هللا علي وسلم فربنا خلد ذكرهم

يف القرآن بسب هذه البطولة ،ا ا ت مهما كا ت املوق عسري والتضهية صعبة برده ديِن أغلى حاجة عندي
ِ
ِ
ِِ
َّ ِ
ِِ
الرس ل ِ ِ ِ
َّ ِ
ين قا ا
اح اس لنُواْ م ْنل ُه ْم اواتَّل اقواْ أ ْ
ين أ ْ
ول من بال ْعد اما أا ا
ين ا ْس لتا اجابُواْ لل او َّ ُ
يم * الذ ا
اج َر اعظ َ
ص لا اُ ُم الْ اق ْر ُ للَّذ ا
"الذ ا
ال اهلُ ُم النَّا ُ
إِ َّن النَّا ا قا ْد امجا ُعواْ لا ُك ْم" آل عمران  173 : 172ا تم خارجني حتاربوا مني ؟ ده إذا كان ش ل ل للوية ان صل ل ل ل رييني ا تم
اتقطعتوا منهم يف أحد ،إمال اجليوش اللي جمتمعة لكم هناك ...بيخوفوهم ! ده واحد أبو سفيان بعت علشان خيوفوهم
اد ُه ْم
إهنم يروحوا يطردوا املشللركني "إِ َّن النَّا ا قا ْد امجا ُعواْ لا ُك ْم" آل عمران  173 :ا تم راحيني تعملوا إي "فاا ْخ اش ل ْو ُه ْم فال ان ا
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ِ
ِ
ِ
يل" آل عمران  173 :كل ما األسباب ما تنقط أكثر كل ما الثقة ماتنيد أكثر ،كل
إميااانً اوقاالُواْ اح ْسبُلناا اللُ او ْع ام ال اْوك ُ
مالظروف ماتسللوء أكثر كل مااليقني يف صللر هللا ينداد أكثر "فاا اقلابواْ بِنِعمة ِمن ِ
ض لل َّملْ مياْ اس ل ْس ل ُه ْم ُس لوءَ اواتَّلبال ُعواْ
الل اوفا ْ
ُ ْا ا
ضوا ان ِ
ضل اع ِظيم" آل عمران 174 :
الل اواللُ ذُو فا ْ
ِر ْ ا
بعد كده بتختم آايت أحد وتيجي آايت الشل للبهات بتاعة أهل الكتاب ويعِن داللة على إن املعركة مش هتنتهي ،أوعوا

تفتكروا أهنم هيسل لليبوان هيهاربوكم ابلشل للبهات بعد الشل للبهات ،سل للي بعد سل للي ...شل للبهات ،مش هيسل لليبكوا ،وطن
فس على النفس الطويل يف الطريق اىل هللا

مث أتيت اخلاَتة اإلميا ية املش ل ل ل للرقة اللي فيها ص ل ل ل للفات النموذج اللي إحنا عاينين اي مجاعة ،ص ل ل ل للفات النموذج اللي إحنا
و وا ْختِالا ِ
ف اللَّي ِل والنلَّها ِر آلايت ِألُوِِل األلْب ِ َّ ِ
ِ
ين
عاينيني كل واحد مننا يبقى في "إِ َّن ِيف اخل ِْق َّ
ا
ْ
ْ ا ا ا
اب * الذ ا
الس ام ااوات اواأل ْار ِ ا
ِ
السماو ِ
ِِ
ات اواأل ْار ِ
و" آل عمران 191: 190
يا ْذ ُك ُرو ان اللا قيااماً اوقُل ُعوداً او اعلا اى ُجنُو ْم اويالتال اف َّك ُرو ان ِيف اخ ْل ِق َّ ا ا
الذكر والفكر
الذكر على طول ربنا على لسللا

والفكر التدبر يف خلق هللا سللبها وتعاىل يعِن أهل عبادة ،يبقى أول صللفة العبادة،

س للورة البقرة افتتهت بنموذج إية ؟ أان عاين حد يقول منوذج إي ؟ امل من العابد اللي هو واة اإلص للال والت ري وس للورة

آل عمران اختتمت بنموذج امل من العابد ،ربنا داميا بيهط امل من العابد وسط آايت القتال أو آايت التكالي الشاقة
علشان إي ؟ علشان أن هو ده الراجل اللي هيق  ،هو ده اللي هيصمد ويثبت

فربنا ختم آل عمران ابمل من العابد علشل للان عرف إن هو ده واة النصل للر مث بعد كدة "ويلتال اف َّكرو ان ِيف اخل ِْق ال َّس ل لماو ِ
ات
اا
اا ُ
ِ
ِ
اواأل ْار ِ
اب النَّا ِر" آل عمران  191 :يبقى اخلوف من النار خوف من هللا
و اربَّلناا اما اخلا ْق ا
ت اهذا اابطالً ُس ْب اها ا ا فاقناا اع اذ ا
ان أا ْن ِ
"ربَّلنا إَِّ ا من تُ ْد ِخ ِل النَّار فال اق ْد أا ْخنيلت وما لِلظَّالِ ِم ِ
ادايً يلنا ِ
ِ
ادي لِ ِإلميا ِ
ِ
آمنُواْ بِاربِ ُك ْم
اا
ا
ني م ْن أا ا
ص ل لار * َّربَّلناا إَِّلناا اَس ْعناا ُمنا ُ
اْ ا ُ ا ا
ا
ا
آمنَّا اربَّلانا افا ْغ ِف ْر لاانا ذُ ُوبالانا" آل عمران  193: 192اخلوف من النار واخلوف من الذ وب ،يبقى أول حاجة أهل
اف ا
العبادة وأهل تعظيم هلل َ ..تّن حاجة أهل خوف من هللا
"ربَّلناا اوآتِناا اما او اعدتَّلناا اعلاى ُر ُسل للِ ا " آل عمران  194:اي رب بكل جلس للة ض للهى اديِن حجة وعمرة ،ايرب بكل 12
ا
ركعة صل للليتهم ل اديِن قصل للر قي اجلنة ايرب ،بكل سل للبهان هللا العظيم وحبمده اديِن خنلة سل للاقها من ذه يف اجلنة
ايرب ،ايرب بكل هو هللا أحد  10مرات قلتها اديِن قصل ل ل للر يف اجلنة ايرب ،بكل حرف يف القرآن قريت اديِن عشل ل ل للر
حسللنات تضللاع حس ل كرم وفضللل عليا ايرب ،ايرب بكل ص من صللوص الفضللائل طبقت اديِن ثواب بتاع

يبقى الرجاء يف رْحة هللا ،يبقى أهل تدبر يف خلق هللا والعبادة أهل تعظيم هلل وأهل خوف ورجاء هلل اللي مها جناحني
امل من اخلوف من هللا والرجاء يف رْحة هللا
"فاا ْسل ل ل لتاجاب اهلُم رُّ م أِاّن الا أُ ِ
ضل ل ل لي ُ اع ام ال اع ِامل" آل عمران  195:يبقى مش اللي بيقولوا وبعد كدة يقولوا أل ...آل
ا ا ْ ا ُْ
ِ
دول اللي بيقولوا وبعد كدة ينفذوا "أاِّن الا أ ِ
ُضي ُ اع ام ال اعامل" آل عمران  195:ابشروا اي مجاعة ربنا مبيضيعش عمل
عامل

واحد من الش ل ل للباب الروش ينبس ل ل للط قوي ويقوِل إي بقى ؟ احلمد هلل يعِن ربنا هيديِن ثواب الدر اللي أان حضل ل ل لرت
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وثواب الركعتني اللي أان خطفتهم وثواب اجلنئيني اللي أان قريتهم ! شل ل ل للوفوا كلمة عمل عامل ربنا فسل ل ل للرها قال "أِاّن الا
ِ
َّ ِ
أُ ِ
اج ُرواْ اوأُ ْخ ِر ُجواْ ِمن ِد ااي ِرِه ْم اوأُوذُواْ ِيف اس ل ل لبِيلِي
ض ل ل لي ُ اع ام ال اع ِامل ِمن ُكم ِمن ذااكر أ ْاو أُ ثاى بال ْع ُ
ين اه ا
ض ل ل ل ُكم من بال ْعض فاالذ ا
ِ
ِِ
ِ
َّه ْم اجنَّات" آل عمران  195:شللوفوا مثن اجلنة بسلليط إزاي ،شللوفوا مثن
اوقااتاللُواْ اوقُتِلُواْ ألُ اكف ار َّن اع ْنل ُه ْم اس ليِحااهت ْم اوألُ ْدخلانل ُ

اجلنة ! احلمد هللا إحنا عدانه من زمان ،اي مجاعة شل ل ل ل للايفني مثن اجلنة أهو ،هو ده مثن اجلنة يبقى اللي إحنا بنعمل إحنا
بنلع اي مجاعة ،لس ل ل إحنا عاينين دف مثن اجلنة ،مثن اجلنة هذه البطوالت ،مثن امل فرة هذه البطوالت إحنا عايشل للني
يف وهم وهللا العظيم ،هنيجي يوم القيامة هنرو وسللط الصللهابة وال وسللط السللل وال وسللط الرجالة بتوع االايم دي ؟

فني هيلا دي األعملال اللي ربنلا يريلدهلا منل ؟ يريلد منل هلذه العبلادة والراب يلة واخلوف والرجلاء ،ويريلد منل العملل

البطوِل ،يبقى ربنا بيختم سللورة آل عمران بنموذج امل من العابد ،اللي أتب اإلميان ابلعبادة واجلهاد والبطوالت االميا ية
والبطوالت اجلهادية
اآلية اخلتامية...اصو وصابر
َّ ِ
ص ل ل لِوُواْ" آل عمران  200:اصل ل للو مهما كا ت املعركة صل ل للعبة ...مهما كا ت الث ور كلها مفتوحة
آمنُواْ ا ْ
ين ا
" ااي أايُّل اها الذ ا
األخ اللي بيقوِل عاين أرو أجاهد يف العراق ،جتاهد يف العراق إ ي اي بِن ؟ كل الدول اإلسل ل ل ل للالمية كل الث ور فيها
مفتوحة وا ت اي بِن هرتو جتاهد األمريكان ابلسلي  ،واآل جتاهد املنصلرين يف التنصلري ،واآل جتاهد بتوع افسلاد التعليم

هناك والت رير ابملرأة ،واآل جتاهد الشباب ال ري ملتنمني هناك تدعوهم لاللتنام ،واآل جتاهد احلرب على القرآن ،هتجاهد

مني اي بِن هناك ؟ مث إن كل الث ور اللي هناك موجودة يف كل حتة يف دول اإلسل ل ل للالم ،اي مجاعة ال 46دولة اسل ل ل للالمية
مجي الث ور مفتوحني فيهم ،اصووا على سد هذه الث ور ،مهما احتاجت من جمهودات ومهما كلفت
ص لابِ ُرواْ" آل عمران  200 :اض ل ط على فس ل أكرت وأكرت وهذا ال يكون
"و ا
طي مش قادر آبجي يف األخر واتع ا
إال ابلصدق ل اية ملا الدين يقام زي مالصهابة ما أقاموا الدين بتضهيتهم
"وارابِطُواْ" آل عمران  200:احنا دلوقت بنرابط أهو ،الرس للول ص لللى هللا علي وس لللم قال "ذلكم الرابط" على املكث
ا
يف بيوت هللا ،وعلى العبادة بتاعة رمضل للان وعلى القرآن و القيام والذكر والتهجد ،يبقى الرابط هو اإلعداد هلذا اجلهاد
وهذه التضهيات ابلعبادة واالميان " اواتَّل ُقواْ اللا لا اعلَّ ُك ْم تُل ْفلِ ُهو ان" آل عمران 200:
دعل للاء
أقول قوِل هذا واس ل ل للت فر هللا ِل ولكم ...اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا و ور أبص ل ل للاران وجالء أحنا نا وذهاب
مهومنا وغمومنا ،اللهم فقهنا يف القرآن ،اللهم فقهنا يف القرآن ،اللهم فقهنا يف القرآن

اللهم ارزقنا فهم القرآن و الفهم ابلقرآن ،اللهم فقهنا ىف القرآن وفقهنا ابلقرآن ،اللهم علمنا القرآن وعلمنا ابلقرآن،
اللهم وس لنا من أرزاقنا ىف فهم القرآن  ،ارزقنا فهم القرآن وحفظ القرآن وح القرآن وتالوة القرآن والقيام ابلقرآن
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والعمللل ابلقرآن واجلهللاد ابلقرآن ،ارزاقنللا أن كون طلبل لعلم فهم القرآن الكرمي ،ايرب العللاملني ايرب ،ايرب ارزقنللا،

اللهم ارزقنا اإلميان الراس حني تالوتنا للقران

اللهم اعنا على تالوة القرآن آانء الليل وآانء النهار على وج الذي يرض ل للي عنا برْحت اي أرحم الرْحني ،س ل للبها
اللهم وحبمدك أشهد أن ال ال إال ا ت است فرك وأتوب إلي
ت حبمد هللا
شاهدوا الدر للنشر على النت ىف قسم تفري الدرو ىف منتدايت الطريق إىل هللا تفضلوا ُهنا :
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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