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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الهــدف األسـاسي من دورة بصـائر قرآنية
بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -بإذن اهلل عز وجل نبتـد سـوي,اا المفـرول الجـز

الثاني من دورة بصائر قرآنية إحنـا قلنـا بصـائر قرآنيـةا الغـرل األساسـي منهـا إن إحنـا نكسـر الحـاجز اللـي أققـيم علـى
مدار سنيين بين الناس وبين كتاب اهلل عز وجل.
فيه حواجز سوا العقجمة اللي معادش فاهمين الكالما سوا المشاعرا سوا المعانيا سوا الواقع بتاع الصحابةا كل

ده حصــل فيـه فجــوه بينــا وبــين نصــو ,ال ــرآنا فاحنــا غرضــنا فــي دورة بصــائر قرآنيـة إن إحنــا نكســر هــله الحــواجزا

ونعود مرة أخرى.
قلنـا الـدورة هتب ـى إن شــا اهلل جـزئينا الجـز األول كـان الفكــرة إتحـ لـه عنـوان اســمه ال ـرآن حيـاتيا ال ـرآن حيــاتي
ست دروس الغرل بتاعها إن إحنا نحول المعلومة بتاعة أهمية ال رآن نحولها من مجرد معلومة إلى ع يـدةا فيـه فـارق
بــين المعلومـة وبــين الع يــدة أنــا عنــد معلومـة إن فيـه كــلاا أو الفلــوس د بتعمــل كــلاا لكــن لمــا المعلومـة د بتقع ــد

ع يدة يعني ارتبطت على ال لبا لما المعلومـة د تتحـول إلـى ع يـدة هيبنـى عليهـا أفعـالا هيبنـى عليهـا ردود أفعـالا
هتالقينــي بأبــلل مجهــود لمــا أعت ــد إن ال نجــاة وال هــدى وال نــور وال بصــائر إال فــي كتــاب اهلل عــز وجــلا لمــا تيجــي
هتتحــول إلــى ع يــدة هتالقــي ردود أفعــالي اختلفــتا دا الغــرل مــن الســت دروس األوالنيــين بت ـاع الجــز األول مــن
البصائر ال رآنية.
الجـز الثالثين :آيات طــرقات على ال لب الغافل
الجــز الثــاني خــال ,إحنــا اقتنعنــاا إحنــا فهمنــاا إحنــا أي ننــاا إحنــا ب ــى عنــدنا ع يــدةا فنبــدأ بدايـة منهجيـةا اختارنــا إن
إحنا نبـدأ بــجز عـما ليـه جـز عـم؟ جـز عـم دا كم دمـة سـريعة أول مـا نـزل علـى الصـحابة مـن األوائـل مـك كلـه يعنـي
جز عم فيه مميزات إن اآليات بتاعته قصيرةا آيات طرقات على ال لب الغافل..
ود بتفيدنا ج ,دا في الدعوة إلى اهلل عز وجلا فيه فـارق لمـا بتيجـي تكلـم اإلنسـان تناقشـه فـي موضـوع وعنـده خلفيـه

مسـب ةا عنـده أدلـة مسـب ةا وانــت بتحـاول تتنــاقك معـاها وفــارق بـين إنســان غافـلا اإلنســان الغافـل مــا يـنفعكا يشــرد
منك أثنا الكالم.
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س ــا َلقو َن َعـ ـ نن النَبَ ــإ ال َْع نظ ـ ن
ـيم الَ ـ نـل قه ـ ْـم فني ـ نـه
ل ــللك بتيج ــي أغل ــب نص ــو ,الج ــز الثالث ــين ج ــز ع ــم تالق ــي " َعـ ـ َم يَـتَ َ
ن
ن
ادي ن
ن
ض ْب ,حا" العاديات1:
ات َ
"والنَا نز َعات غَ ْرق,ا "النازعاتَ " 1:وال َْع َ
قم ْختَل قفو َن"النبأَ 1:1
كل السور مـا يـدوش لـه فرصـة يفـوقا ماياخـدش فرصـة يفـوق ياخـد اآليـة األوالنيـة يفكـر فيهـاا النازعـات :يعنـي روحـي
تتنزعا ييجي ي رأ اللي بعدها على طول إن فيه ناس روحها بتنش ا ييجي اللي بعدها على طول يالقـي ال يامـة قامـتا
ييجـي اللـي بعــدها علــى طــول يالقــي فرعــون أقغــرقا اللـي بعــدها علــى طــول يالقــي ربنــا خلــا الســماوات واألرلا اللــي
بعدها على طـول يالقـي ال يامـة قامـتا اللـي بعـدها يالقـي داخـل فـي السـورة اللـي بعـدها "إن َذا ال َ
ت " ييجـي
ُ قك َـوَر ْ
ش ْـم ق
يبص على الشمُ ييجي عمال يفوق من الخبطة بتاعة اآلية األوالنية يالقي اآليـة التانيـة نازلـه عليـها يخـر وهـو مـك
فاهم خر بإيه؟
السورة حاسُ إن حصل تغيير في حاجة قلبي حاسُ إنه مجهد من الطل ـات والرـربات اللـي نزلـت عليـها هـو مـك
فاهم بالرب اللي حصل المهم إنه اتغيـرا أو قـرر ي ـم مـع نفسـه وقفـةا ي ـول لـك هـله السـور لمـا كانـت بتنـزل علـى
الصــحابةا أو حتــى علــى المشــركين كانــت بتحولــه لحاجـة مــن االتنــين إمــا إنــه يـ منا أو إنــه يجحــد مــا تخلــيك أ حــد
ي م بالنص إنه شاكك أو احتمل دا سمة عامة في الجز الثالثين.
يما ينفع مع الناس الغافلة الغارقة في الشهواتا لما ب ـى فـي مجتمـع فـي المدينـة المجتمـع
لللك دا الجز الثالثين دا ,
المتـدين وأقــيم مجتمــع وفــي أهــل كتــاب وعنــدهم تشـريع مرــاد وانــت عمــال ت ــنعهم وتــرد علــيهم وتبــين لهــم األفرــل

يم ـا
أصــبص صــياي اآليــات طويــل شــوية ود ســمة أحيانــا بيســتعملها العلمــا للتفريــا بــين المكي ـة والمدني ـةا المكي ـة دا ,
رـا بتب ـى اآليـات
بتالقي اآليات بتعتهـا قصـيرةا سـريعةا متتاليـة فـي الغالـبا إنمـا اآليـات المدنيـة كـللك فـي الغالـب أي ,

فيهــا طويل ـةا إلن هــي بتشــرع لنــاس أي نــت خــال ,في ـه نــاس قالــت لــك خــال ,إحنــا مــوقنين إن ال ــرآن دا حــا بــُ
محتــاجين تفاصــيلا فــال رآن دا إيــه يفهمهــم واحــدةا واحــدة وياخــدهم واحــدةا واحــدة أو يــرد صــياي الــردود مــع أهــل
طبعـا فيـه نـاس كتيـر اتكلمـت
الكتاب عندهم تشريعا هم جايبين تشريع مراد فانت محتا لنوع من التفصيل فلـللك ,

أهمية الجز سوا التسعة وعشرين أو الثالثين كبداية نبدأ بيها.
م دمة ال اطرة ..سورة النبأ

فاحنــا اخترنــا كبداي ـة منهجي ـة نبــدأ بيهــا "جــز عــم"ا هنبــدأ إن شــا اهلل عــز وجــل ســورة النبــأا وســورة النبــأ هــي م دم ـة
ال اطرة الرهيبة اللي معانا في الجز الثالثين ونجد إن غالب الجز بيتكلم عن مواضيع معينة يمكن تب ـى أقجملـت فـي

سورة النبأ هنبدأ بإذن اهلل عز وجل النهارده مع بعض في سورة النبأ نبدأ قول اهلل عز وجل بسم اهلل الرحمن الرحيم..
سا َلقو َن" النبأ1:
قال تعالى " َع َم يَـتَ َ

عجيب ـة إن الجــز ده بالح ــائا الرــخمة اللــي فيــه بــدأت بتســاؤلا وبــدأت بس ـ ال عــن الس ـ ال يعن ـي عــم يتس ـا لونا
يمـا يـا جماعـة عـايزين
بدأت بسـ ال عـن التسـاؤالت اللـي فـي المجتمـعا أنـا عـايزت تتخيـل معايـا كـده مشـهد السـورة دا ,

وإحنــا مــع بعــض فــي ال ــرآن إن إحنــا نعــيك الســورة مايب ــاش مجــرد إن أنــا فهمــت إن العاديــات :يعن ـي الخيــل الل ـي
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بتجــر ا وإنــي فهمــت إن الرـبص :دا صــوت كـلاا وإنــي فهمــت إن الزلزلـة :دا صــوت اهتـزاز األرلا وإنــي فهمــت إن
الخــالف فــي كلم ـة البين ـة هــل هــو النبــي -صــلى اهلل عليــه وســلم -وال ال ــرآنا مــك بــُ د المرحل ـة األولــى لكســر
المعجمة علينا.
المفردات ق

مـن لطائم كلمـة سورة

المرحلـة الثانيـة إن أنــا أعــيك الوضــع بتــاع الســورةا أعــيك عــايزت كـدا معايـا أصـ ,ـال كلمـة ســورة يعنــى مــن لطــائم كلمـة

ســورة كـأن فــي جنينـة حواليهــا ســور فاحنـا مــع بعــض هنعمــل إيــه؟ هنحــاول نتســلا هــلا الســور عشــان ننبهــر مــع بعــض

بالجنينةا والثمارا والحدائا اللي جوه فتعالوا نتصور سورةا سورة لنرى ما فيها من جنَات فاحنا لسه بنفـتص سـورة النبـأ
كدا يا ترى إيه البداية هنسمع إيه؟ واال هنرى إيه؟

ن
س َن
ـيم"الحـج1:
فيه سورة بتبدأ بمشهد مرعب ز ,
ـاس اتَـ قـوا َربَ قك ْـم إن َن َزل َْزلَـةَ ال َ
ـاعة َش ْـي َ َعظ َ
مثال سورة الحج "يَـا أَيـه َهـا النَ ق
َن
ص هدوا َع ْن َسبن ن
َض َل أَ ْع َمالَ قه ْم" محمد1:
يل اللَ نه أ َ
ين َك َف قروا َو َ
فيه سورة بتبدأ "الل َ
ن
ادي ن
ض ْب ,حا" العاديات1:
ات َ
فيه سورة بتبدأ خيل بتجر مانتك عارف بتجر رايحه فين " َوال َْع َ
سا َلقو َن"
" َع َم يَـتَ َ

السورة بتبدأ معانا يعني كأنه فيه ناس قاعـدة فـي مجـالُ فـي مكـة قاعـدين مجموعـاتا وقاعـدين همـُ يعنـي قاعـدين
يتكلموا وقاعـدين إيـه يعنـي سـمعت اللـي حصـل دا بي ولـوا كـدا فكـأن السـورة عمـال ت ـرب مـنهم أكثـرا وت ـرب مـنهم

أكثر مين دول؟ا دول مجموعـات مـن المشـركين قاعـدين فـي مكـةا إيـه الموضـوع اللـي كـل مكـة بتـتكلم فيـه؟ قاعـدين
سـا َلقو َن" وهلل المثـل
يتكلموا على ح ي ة جت جديدة عندهما أو موضـوع جديـد كلـه عمـال يسـأل وربنـا بي ـول " َعـ َم يَـتَ َ

مثال أستاذ دخل على مجموعة من الطلبةا وقاعد مراقبهم من بعيد وسامع الطلبة عماله ت ـول يـاترى فـي
األعلى تخيل ,
امتحانات واال أل؟!

أنا سمعت إنهـم هيلغـوا االمتحانـات أل يـاعم مـا فـيك امتحانـات دا الموضـوع كلـه طلـع اشـتغاالت الا ال إزا مـافيك
امتحانــات هــم مع ــول هيبنــوا المبنــى دا كلــه وبــاآلخر هيطلــع مــا فــيك امتحانــات الا الا ال أه يــاعم طلــع مــا فــيك
سـا َلقو َن" يعنـي انتـوا لسـه قاعـدين بتتسـا لوا إنـه
امتحانات وفجأة يجي صوت قطع دا كله أنتم بتتكلموا في إيه " َع َم يَـتَ َ

لســه فــي امتحانــات واال مــافيك! انتــوا لســه بعــد مــا بنيــت لكــم المبنــى دا وجبــت لكــم المدرســين وعلمــتكم وصــرفت
عليكم وبنيت لكم كل المباني د !ا هل كل دا عبث؟ا وانتوا لسه بتتسألوا؟
سا َلقو َن" إنتوا لسه بتتسألوا عن سبب الخلا؟ انتوا لسه هنـا بتتكلمـوا فيـه بعـث
وهلل المثل األعلىا فاهلل بي ول " َع َم يَـتَ َ
واال مافيك؟ واال ال رآن ح ي ه واال أل؟!ا واال دا رسول واال أل؟!
إنتوا لسه بتتكلموا "أَلَم نَجع نل األَر ن
ادا" النبأ6:
ل م َه ,
ْ َ
ْ َْ
مـك أنــا عملـت لكــم األرلا وعملـت لكــم الجبـالا وعملــت لكـم الســما وعملـت لكــم المطـرا وطلعــت لكـم الــزرع
مع ول كل ده ولسه بتتسألوا؟!
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هل س الهم بحث,ا عن الحا أم س ال استهزا واستنكار؟

فس ال قاطع لهله التساؤالت سـ ال اسـتنكار إنتـوا قاعـدين بتعملـوا إيـه؟ فبـدأت السـورة مجموعـات قاعـدةا عـايزين
اجــا" النبــأ 11:المجموعــات
ناخـد بالنــا مــن كلمـة مجموعــات إلن د هتتكــرر معانــا "يَـ ْـو َم يـقـن َف ق فنــي ال ه
صــونر فَـتَـأْتقو َن أَفْـ َو ,
اجــا" هــله المجموعــات اللــي
المتس ـا له بنفخ ـة واحــدة هينت لــوا إل ـى الــدار اآلخــرة "يَـ ْـو َم يـقـن َف ق فنــي ال ه
صــونر فَـتَ ـأْتقو َن أَفْـ َو ,
قاعدين بيتسا لوا يا ترى وقاعدين يستهزؤوا وحد ي ول إيها إيه آخر حاجة سمعها عن موضوع يـوم ال يامـة بتـاعهم إيـه

آخــر آيــه نزلــت فينــا؟ أنــا ســمعت إنهــم بي ولـوا إن فيـه جهــنم وفيـه زقــوم وفيـه حاجــات حلــوة فــي جهــنم كــلا مــا تيجــي
نجرب الموضوع لهله الجلسات.
سا َلقو َن" فيها صيغة المرارع وصيغة الفعل ..ما الحكمة؟
َ
"ع َم يَـتَ َ

ســا َلقو َن" جـت بصــيغة المرــارع "يتسـا لون" يب ــى ربنــا ســبحانه وتعــالى بي ـول إن مكـة تحولــت إلــى مخلوقــات
" َعـ َم يَـتَ َ

قاعدين بيتناقشـواا بيتناقشـوا فـي إيـه؟ ربنـا -سـبحانه وتعـالى -كـان بيعرفنـا بيتكلمـوا فـي إيـه؟ ود بتعطـي ث ـة للمـ من
ز بداية سـورة األنبيـا قـول اهلل عـز وجـل "اقْـتــرب لنلنَ ن ن
ضـو َن َ َمـا يَـأْتني نه ْم نم ْـن نذ ْكـ رر نم ْـن
سـابـق قه ْم َو قه ْـم فنـي غَ ْفلَ رـة قم ْع نر ق
ََ َ
ـاس ح َ
ن
ر
َج َوى" المجموعات المشـركة بيتكلمـوا
َس هروا الن ْ
َربَ نه ْم قم ْح َدث إنَال ْ
استَ َمعقوهق َو قه ْم يَـل َْعبقو َن َ َالهيَة ,ققـلقوبـق قه ْم " ربنا بي ول" َوأ َ
عشان الكالم ما يوصـلك إلـى النبـي -صـلى اهلل عليـه وسـلم-ا قاعـدين يتكلمـوا مـع بعـض عشـان الكـالم مـا يوصـلك
َن
ـحر وأَنْــتقم تقـ ْب ن
ص قـرو َن" ب ـى
ش َـر نمـثْـلق قك ْم أَفَـتَـأْتقو َن ال َ
ـل َهـ َلا إنَال بَ َ
َس هروا الن ْ
للم منيين " َوأ َ
س َْ َ ْ
َج َوى الل َ
ين ظَلَ قمـوا" بي ولـوا إيـه " َه ْ
شوفوا الرؤسا ال ادة حين يدعوا الرعفا إنت رايص للسحر برجليك!
سـ َـما
شــوف ربنــا -ســبحانه وتعــالى -ل َم ـا النبــي -صــلى اهلل عليــه وســلم -بي ــول إيــه " قَـ َ
ـال َربَــي يَـ ْعلَـ قـم الْ َ ـ ْـو َل فنــي ال َ
ن
ل و قهو ال َ ن
يم" إنت بت ول لهم على فكرة أنا كنت عارف إنتـو إمبـار بالليـل بت ولـوا إيـها أنـا عـارف فـي
سم ق
َواأل َْر ن َ َ
يع ال َْعل ق
ن
ل و قهـو ال َ ن
ـيم
مجالسكم الخاصة بالليل بتعملوا إيها قال رسول اهلل " قَ َ
ال َربَي يَـ ْعلَ قم الْ َ ْـو َل فنـي ال َ
سـم ق
س َـما َواأل َْر ن َ َ
يع ال َْعل ق
ن
ن
ن ن ر
ر
ـل ْاألَ َولقـو َن" أنـا
ضـغَ ق
ـل قَـالقوا أَ ْ
اث أَ ْح َـالم بَ نـل افْـتَـ َـراهق بَ ْ
" أقولكم إنتوا كنتوا بت ولـوا إيـه "بَ ْ
ـل قه َـو َشـاع َر فَـلْيَأْتنَـا بَيَـة َك َمـا أ ْقرس َ
ن
ر
اهـا
آمنَ ْ
ـت قَـ ْبـلَ قه ْم م ْـن قَـ ْريَـة أ َْهلَ ْكنَ َ
ب ى هـأرد لكـم علـى الشـبهات اللـي أنـا مـا سـمعتهاش أص ,ـال أنـا هـأرد لكـم عليهـا " َمـا َ
أَفَـ قه ْم يـق ْ نمنقو َن" األنبيا 6:1
بــدأ يعنــي تخيــل الصــدمة الل ـي تحصــل للمشــرت إيــه! ده هــو وعــارف إحنــا بنــتكلم فــي إيــه؟ وجــاوب إجابــات علــى
فعال إنه يوصل إلى مرحلة إما إنه ي من أو إنه يجحدا معادش واحـد بي ـول أنـا أص ,ـال
التساؤالت د فبتخلي المجتمع ,
مك م تنع ..هـو أي ـن لكـن خـد قـرارا والعيـاذ بـاهلل قـرار العـداوات ومـا ب يـت ز اليهـود كـداا هـو عـرف الحـا لـللك
سا َلقو َن".
كدا السورة زودت دا مك بُ عرفتنا هم بيتسا لوا على إيه دا أنكرت عليهم هلا التساؤل " َع َم يَـتَ َ
مجموعـة ثانيـة كـدا نفــتص المشــهد إحنــا بنفــتص الســورة يعنـي نــاس قاعــدين مجموعــات فــي مكـةا قاعــدين بيعملــوا إيــه؟
ســا َلقو َن" فــي حــاجتين يتســا لوا د فيهــا صــيغة المرــارع عــايزكم تركــزوا معايـا
قاعــدين بيتسـا لوا وبعــدين كلمـة " َعـ َم يَـتَ َ
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شــويه فيهــا صــيغة المرــارع وفيهــا صــيغة الفعــل يتســا لونا ربنــا مــا قـالك عـ َم يسـألون ومــا قـالك عـ َم تســا لوا ال جــاب
حاجتين جاب صيغة المرارعا وجاب صيغة الفعل

 -1يتسا لون صيغة المرارع يعني الموضوع كان مستمر يعني مكانك قاعدة وخلصتا يعني كل يـوم ت ريب,ـا كـان فيـه
جلس ـةا عــارف الموضــوع لمــا ييجــي جديــد ز موضــوع الش ـريعة ك ـدا لمــا خ ـد وقــت فتــرة ب ي ـت كــل برنــامج بتفتحــه

مســكين قش ـبهة مــن قش ـبهات الش ـريعة قاعــدين بيتكلمــوا فيــها وقاعــدين عــايزين ي نعــوا النــاس إن الموضــوع يعن ـي شــبهة

مســتحيل إن الش ـريعة تطبــاا فكــل يــوم فــي مجلــُ بيجمعــوا شــبهات ضــدا ســوا لمــا بنــتكلم عــن الخــالف النبــو

العظيما سوا عن يوم ال يامة أو عن ال رآن أو عن الرسول ..كل يوم فيه جلسـات سـوا إن ال ـادة قاعـدين بيرـحكوا
ـحر وأَنـتقم تقـ ْب ن
ص قـرو َن" أو جلسـات اسـتفزاز للمـ منين أو جلسـات اسـتهزا أو
على الصغيرين بي ولـون لهـم "أَفَـتَـأْتقو َن ال َ
س َْ َ ْ
قعدات استنكارية بينهم وبين بعض أين كانا إن ده صيغة المرارع يعني ده الموضوع يومي.
 -2يتسـا لون إن كــل واحــد ي عــد فــي قاعــدة يب ــى هــو اللـي بيسـأل بعــدين بياخــد إجابــات وبيــرو يسـأل واحــد تـانيا
وتاني يوم وهو يتسا ل والمجتمع كله عمال يتسا ل طيب بيسألوا ليه؟ هـل بيسـألوا بحث,ـا عـن الح ي ـة؟ ودا الزم مهـم
إن نعــرفهم ودا أمــر كثيــر جـ ,دا فــي ال ــرآن الزم تعــرف هــل السـ ال دا س ـ ال البحــث عــن الحــا؟ا واال سـ ال اســتهزا

واستنكار؟.

واحد بيستهزأ بيك ويسأل اسأله خال ,لو إسا ه له بتاعة اللي قدامك اسأله استهزا ماتجاوبوشا ما تريعك وقتـك
ـثال قلنــا كــلا يــوم ال يام ـة إمتــى
معــاها تجــاوز الس ـ ال علــى طــول إن إنــت تفحمــها يعن ـي ز لمــا واحــد ييجــي يس ـأل مـ ,

قطعـاا وسـوف يعـلب المنكـرا
هييجي؟ إمتى؟ إنـت ت ـول لـه مـات ولك هييجـي إمتـى؟ ت ـول لـه يـوم ال يامـة سـوف يـأتي ,
إنت تجاوزت المرحلة اللي هو بينكر لواقع مسألة اللي هيحصل للمكلب.

ودا اللي حصل معانا في السـورة لمـا واحـد بييجـي ي ـول أنـا سـمعت إن مـافيك امتحانـاتا أل فـي امتحانـات إيـه آخـر
أخبـار االمتحانـات بتـاعتكم؟ ت ـوم انــت بت ـول لـه يـوم النتيجـة بتاعـة االمتحـان اللـي هيسـ هيحصـل فيـه كـلاا وكــلاا
ص نـل َكـا َن نمي َ ات,ـا" النبـأ11:
وكلا انـت اتكلمـت عـن الحاجـة اللـي بينكرهـا كأنهـا أمـر واقـعا أمـر مفـروي منـه "إن َن يَـ ْو َم الْ َف ْ
أصال لوقته محدود وموضوع واألمر منتهي.
األمر مفروي منها األمر منتهي ,

ب ــى اتناقشــتوا مــا اتناقشــتوا تســا لتوا مــا تســا لتوش اقتنعتــوا مــا اقتنعتــوش األمــر هيحصــل هيحصــلا فبــدأت " َع ـ َم
ســا َلقو َن" ربنــا -ســبحانه وتعــالى -بي ــول عــن النبــأ العظــيما يعن ـي المثــال الل ـي األول قلنــاه المــدرس لمــا دخــل علــى
يَـتَ َ
الطلبة وهم بيتكلموا قال لهم إيه؟ ده انتوا بتتكلموا في إيه؟ انتوا بتتكلموا في االمتحان! هـو لسـه فيـه طلبـة بتنكـر إن

فيـه امتحــان وهلل المثـل األعلــى ربنــا -سـبحانه وتعــالى -بي ـول لســه فيـه نـاس بعــد مـا شــافت كــل اآليـات الكونيـةا وكــل
اآليات ال رآنية لسه فيه ناس بتتسا ل فيه بعث واال أل؟
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وقفـات مع النبأ العظيم:
ســا َلقو َن َعـ نن النَبَـنإ الْ َع نظـ ن
ـيم" ربنــا -ســبحانه وتعــالى -عرفنــا هــم كــانوا بيتكلمــوا فــي إيــها وعرفنــا إن الحاجـة اللـي
َ
"عـ َم يَـتَ َ

كانوا بيتكلموا فيها نبأ عظيما عايزين ن م مع النبأ العظيم كدا وقفة..

الوقفة األولى :إن الدعاة إلى اهلل يعملوا قرية كبيرة اسمها النبأ العظيم "دعوة عالمية"
ومن قوة طرحهم ده الزم المجتمع كله يتكلم عن النبأ حتى المستنكر مك قادر يبطل كـالما لـللك داي ,مـا لمـا تالقـي

أهــل الباطــل يحســو بالرــعما وخـايم مــن قوتــك حتــى لــو إنــت لســه مسترــعم ومــك معــات أدوات التمكــين وإنــت
مسترـعم تالقيـه عمـال يتنــاقك فـي الطـر بتاعــك وغرضـه إنـه يفنـده ز مرحلـة كـلاا وتالقـي كـل البـرامج تـتكلم فــي
إيه؟ الشريعة وتطبيا الشريعة وخطورة وصول مك عارف إيه اإلسالميين وعمالين يتكلموا إنـت لسـه مـا معـاكك حاجـة
بــُ هــو مرعــوب مــن ده فأصــبحت قرــية الســاعة عنــده الــدعا إلــى اهلل إيــه ال رــية الل ـي بيل وهــا فــي المجتمــع النبــأ
العظيما اللي ي ولوه لناس تخلـي النـاس اللـي فـي الميكروبـا ,تـتكلم فـي الموضـوع دها النـاس فـي الشـغل بتـتكلم فـي
الموضـوع دها النــاس فــي الشــارع بتــتكلم فــي الموضــوع دها إنــت وإنــت بتــتكلم مــع النــاس الزم فيـه نبــأ عظــيم نتحــدث
عنه لـو الـدعوة إلـى اهلل تجـاوزت هـلا النبـأ العظـيم وبـدأت بـالفروع قبـل أن ت صـل إلـى النبـأ العظـيم الـدعوة د ماشـيه
غل مك دا الطريا بتاعها.
الوقفة التانية :إن دعوتك تكون أقخروية
ي ــول لــك مــن معــاني ســورة الحــجا الحــج فــي اللغـة :ال صــد فكــإن ســورة الحــج بت ــول لــك الوجــه وال صــد األساســي

ـاس
ـاس" يب ـى رقـم واحـد دعوتنـا دعـوة عالميـة لنـاس كلهـم " يَـا أَيـه َهـا النَ ق
الدعوة إلى اهللا أو الدعا إلـى اهلل "يَـا أَيـه َهـا النَ ق
ن
س َن
يم" الحج1:
اتَـ قوا َربَ قك ْم إن َن َزل َْزلَةَ ال َ
اعة َش ْي َ َعظ َ
البوصلة اللي بتظب الدعوة إنها دعـوة أقخرويـة أصـ ,ال د ن طـة خطيـرة جـ ,دا اللـي بيبـدأ مـع النـاس مـن الـدنيا والمـردود
الدنيو ومايكلمهمك عن المردود األقخرو دا بيعكُ في الدعوة إلـى اهللا بيعمـل ان ـالب فـي المـوازين فـي الـدعوة

إلى اهلل بيبدأ غل ا بيمشي غلـ وأ حاجـة فيهـا ان ـالب مـا بـتكملك إلن هـي ماشـيه غلـ فـاللي بي لـب فـي مـوازين
عمره ما هيوصل.
واحد بي ول لي طيب اللي هيبدأ كدا مك هيح ا تمكينا أنا مك بأكلمك فـي تمكـين أو مـك تمكـينا أنـا بأكلمـك
مك دا الطريا اللي بيرضي ربنا -سبحانه وتعالى-ا حتى لو حصل تمكين تب ى د حاجة مبدئيةا حاجة وهميـة مـك

هات تي أق قكلهاا مك دا اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى.

مــك د الــدعوة الل ـي ربنــا ســبحانه وتعــالى يســددها ويــوف هم مــك هيــا د عملــت ان ــالب فــي الم ـوازين بتعــتهما
فالدعوة الزم تبدأ بنبأ عظيم تالقيه في المجتمعا هل الدعاة إلـى اهلل عشـان إنـت ت ـيم الـدعوة د صـحيحة واال أل..
وم بلا وباحـث عـن الحـا
وموقنا ق
أقلد في المجتمع نبأ خلت المجتمع كله يتسا ل ما بين مصدق ومكلبا وشاتا ق

الزم يحسوا إن الدعاة بيطرحوا نبأ عظيما بعدين ما قالك عن الخبر العظيم ال قال عن النبأ العظيم.
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الفــرق بيـن النبأ والخبـر:
دائمـا صـدق النبـأ فـي اللغـة :غالب,ـا مـايجيك غيـر
فيه فارق بين الخبر والنبأا النبأ دا األمر الل ذو جلـلا األمـر اللـي ,
على حاجة صدق " وَال يـقنَبَئق َ ن ن
دائما بييجي على صدقا
ك مثْ قل َخبي رر" فاطر 14:مك وال يخبر كنبأ ,
َ

ـثال إحنــا قاعـدين أنــا عرفــت إن
لنبـأ الفــرق بينــه وبـين الخبــر مجــرد مجموعـة عــابرة ممكــن مـا ينبنــيك عليهــا رد فعـل ..مـ ,

مثال فيه تحت عربية جـتا أو أ حاجـة جـت فخـال ,أنـا الموضـوع عنـد معلومـةا طيـب أنـا قاعـد فـي مكـان معـين
,
ـثال ال قـدر اهلل إن البيــت بيولـع دا نبــأ يعنـي هنجــر فربنـا ســبحانه وتعـالى بي ــول إن النبـأ دا محتــا رد
ـثال وسـمعت مـ ,
م,

فعل مك محتا تسـاؤل النبـأ دا محتـا دعـوةا محتـا قيـام ليـل محتـا لجـو إلـى اهللا محتـا ترـرعا محتـا عبـادة

محتا بحثا محتا اجتهادا محتا علما محتا إنفاقا دا النبأ يب ى إحنا الزم المردود بتاع الكالم يكـون لـه حركـة
في الواقع إنما أنا آجي أقول لك اإلسالم شوية معلوماتا اإلسالم إن اللي عـايز يسـلم يغتسـلا ولـو متجـوز أكثـر مـن
أربعة يطل هم ومعادش ْيوئد بنته إلن وأد البنات ب ت حاجة مك كويسةا أل دا طر ناقص عـن اإلسـالما اإلسـالم هـو
نبأ عظيم ابتدأ تعرفوا إن هنات دار آخرة ..فيه نبأ عظيم.

أكثر أمرين هزوا المجتمع في مكة:
لللك ابن عاشور بي ول كلمـة جميلـة أو بي ـول النبـأ العظـيم هنـا اللـي بت ـرأه فـي ال ـرآن بي ـول" :د أكثـر حـاجتين
هزت المجتمع في مكة هم حاجتين  -1التوحيد إن مفيك حد له دور في الكـون إال اهلل إن كـل اآللهـه د وهـم ودا
طبعا االقتصاد تبع مكة كل دا مبني على اآللهه.
,

 -2البعث إن كل كلمة بت ولهاا وكل حاجة بتعملها بتتحاسب عليها"ا بي ول ما كانوش عـارفين يصـدقوا الموضـوع ده
يعني اآللهه بتاعتنا د يعني أباؤنا األولين يعني ال بائل اللي مبنيـة علـى اآللهـه طيـب التجـارة اللـي بتجينـا مـن مكـة مـن
كل أنحنا العالم من مكة عشان اآللهه "أَجعل ْاآلَلنهةَ إنلَها و ن
اح ,دا" 5:,
ََ َ َ َ ,
جمع ال رآن لكل استنكاراتهم وترليلهم
ومن الحاجات الجميلة اللي ات الت في التفسير عـايز تعـرف هـم كـانوا بيتسـا لوا علـى إيـه واال األسـئلة بتـاعتهم كانـت
استهزا واال أل جمع كل األسئلة اللي قالها الكفار في ال رآن..
" أَجعـ ن
ن
ن
ـام " الفرق ــان 1:ك ــل االســتنكارات واالس ــتفهامات واألس ــئلة
ـل الطَ َعـ َ
ـل ْاآلَل َهـ ـةَ" َ " 5:,م ــال َه ـ َلا ال َر قس ــول يَأْ قك ـ ق
ََ َ
ـحر وأَنـتقم تقـ ْب ن
ص قـرو َن"
االستنكارية اللي قالوها في ال رآن تجمعها تعرف هم في المجتمـع كـانوا بي ولـوا إيـه "أَفَـتَـأْتقو َن ال َ
س َْ َ ْ
األنبيــا  1:تعــرف الجلســات اللـي كانــت بتــتم فــي مكـة جلســات الترــليل اإلعالميـةا اللـي كانــت بتــتم فــي مكـة كــان
بيت ال فيه إيه؟

اقــرأ كـدا ال ــرآن يعنـي اخــتم كـدا ال ــرآن هــات خاتمـة جمــع فيهــا "وقَـ َ َ ن
ين َك َفـ قـروا" وقــالوا جمــع فيهــا أقــوال الكفــار
ق
َ
ـال الــل َ
إلضالل الناس" َه ْل نَـ قدله قك ْم َعلَـى َر قج رـل" سـبأ 1:ي ومـوا كـدا يعملـوا قاعـدة تعـالوا هن ـول لكـم كـدا حتـة نكتـة فيـه واحـد
بي ول بعد ما نرجع حتة تراب هنرجع بني آدمين تاني مع ول فيه ناس بت ول كـداا يعلمـوا كـلا قاعـدة واشـتغالة وي ولـوا
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إيه قلنا ب ى يجيبوا واحد م من إيه آخر حاجة عندكم عن البعـث؟ إيـه عنـدكم مـن نعـيم؟ جلسـات اسـتهزا وتسـاؤالت
األصل فيها استهزا ا ال ـرآن مـن قـوة الطـر ال رآنـي قلـب المـوازين علـيهم معـادش ي ولـوا بـُ اسـمعني الموضـوع مـا
سا َلقو َن َع نن النَبَنإ ال َْع نظ نيم" ربنا سـبحانه وتعـالى بيـتكلم وربنـا
ينفعك الموضوع ن ل إن ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم َ
"ع َم يَـتَ َ
ئما في الدعوة إلى اهلل.
-سبحانه تعالى -نسب لنفسه الكالم وقال "أَلَ ْم نَ ْج َعل" د نون العظمة دا ,

ما تخليك إن فيه معركة بينك وبين الشخص المدعو أب ,داا انت بتفهمه إن أنا ناقل الموضـوع بينـك وبـين ربنـا سـبحانه

دائمــا تـ َد قخل األشـخا ,فــي الــدعوة بيفســدهاا بيربــي عنـد اللـي قــدامك نفســنه
وتعـالى أنـا مــاليك دعــوةا أنــا ناقــل ألن ,

وحسيه بتخليـه مـا ي ـبلك الكـالم لـو أنـت بتـتكلم إن اهلل عـز وجـل ي ـول أنـا مـأمور ز مـا انتـوا مـأمورينا إن أنـا مجـرد
قخالنَف قك ْم إنلَ ٰى َما أَنْـ َها قك ْم َع ْنهق" هود11:
"وَما أق نري قد أَ ْن أ َ
قمبلَغ لكم إن الكالم دا أنا أطب ه ز ما انتوا تطب وه َ

هو ممكن ي بـل الكـالم بتاعـك اشـيل الحـواجز النفسـية اللـي ت ـوم نتيجـة إن هـو خـايم يحـُ إن انـت تفـرل نفسـك
س ـا َلقو َن َع ـ نن النَبَ ـنإ ال َْع نظـ ن
ـيم" قلنــا في ـه نبــأ عظــيم أقل ـي فــي
عليــها ال دا أنــا بأن ــل لــك كــالم ربنــا ســبحانه وتعــالى َ
"ع ـ َم يَـتَ َ
المجتمع عمل هزةا المجتمع كلـه بيتسـا ل لمـا الـدعاة الـى اهلل بينزلـوا إلـى المجتمـع فـي الـدعوة الزم يب ـى معـاهم نبـأ
ق

عظيم.

الزم لما تنزل تتكلم مع الناس سوا لما هتنزل تتكلم مع الناس في قهوة هتتكلم في شغلكا هتكلم النـاس فـي شـارع
الزم يحسوا إن فيه نبأ عظيما انت منتظر لشي عظيم جا ا لو ما حسوش الصدق في دها هو مك هيتحرت قبـل مـا
تكلمه في أ تفاصيل لشريعةا أو أ طاعات انت عايزها منه الزم تكلمه إن ورا هلا أمـر عظـيم سـوف يحـدثا كـل
ـب الـدعوة
دا هيتهدا السما اللي انت شايفها د واألرل كل دا هيتهد وهيبدل فيه دار آخرةا فيـه أمـر عظـيم ودا ل ق
إن إحن ــا ب ــنكلم الن ــاس ع ــن شـ ـي مس ــت بلي عظ ــيم الل ــي بتخل ــي أح ــداث ال ــدار اآلخ ــرة ف ــي ب ــدايتها الش ــمُ بت ــعا

َاس قس َك َارى" الحج2:
والسحابا والجبالا والشا اللي في األرل والبحار تفجر نارا مشهد َ
"وتَـ َرى الن َ
الحامل تس

الحمل والمرضعة ترمي الرضيعا إحنا ما نكلمك الناس عن ده.

دا إحنـا مجـرمين لمـا إحنـا نب ـى مـوقنين فـي ده وشـايفينه فـي ال ـرآن ومـانكلمك النـاس ون ـول لهـم ال آه عـاد كملــوا
مافيك حاجة مافيك مشكلة أهـم حاجـة تـاكلوا وتشـربوا كـويُا أهـم حاجـة دنيـتكما أهـم حاجـة الزبالـة تب ـى كويسـةا
وتاكلوا كويُا وهنظب لكم الكهربا ا هو دا أهم حاجة..

إنما المست بل األقخـرو مـك مهـم عـاد دا إحنـا بنب ـى قمجـرمين دا إحنـا بنقرـل النـاس عـن هـلا النبـأ العظـيم فالـدعوة
كانت قوية درجة أحدث ضجة في المجتمع لو كانوا حاسين إن النبأ العظيم دا مك هيأثر في الناس ما كانوش عملـوا

تساؤالت عنها وال كانوا اتكلموا فيها وال عملوا جلسات استهزا ا وال عملوا جلسات استنكار مـا بيبـدلوش المجهـود
ده إال لــو خــايفين مــن تــأثير النبــأ العظــيما مــا يوزعــوش ال طــن علــى مســار مكــة الكرســم كحمل ـة مجاني ـة لتر ـليل مــا
بيعملــوش ك ـدا إال إذا كــانوا خــايفينا يب ــى الزم النبــأ دا أمــر عظــيم الــدعاة إلــى اهلل يحسســوا النــاس إن في ـه نبــأ عظــيم
هيحدث عن النبأ العظيم.
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اختالف العلما حول النبأ العظيم ..هل هو البعث أم ال رآن؟
طبعا العلما اختلفوا إن هو على البعثا أو على ال رآنا أو علـى الرسـول  -صـلى اهلل عليـه سـلم -وهـي الثالثـة ز
,
مــا قلنــا بتصــب فــي حــاجتينا ز مــا قلنــا ز مــا ابــن عاشــور جمعهــم نفــى اآللهــه والبعــث ونجــد إن الســورة عالج ـت
ن
صــفا ال يَـتَ َكلَ قمــو َن" مــافيك حــد وال اآللهــها وال حتــى
ـوم ال ـ هرو ق َوال َْمالئ َك ـةق َ
البعــث األول وفــي آخــر الســورة "يَ ـ ْـو َم يَـ ق ـ ق
ص َـواب,ا" نفـت أ تـدخلا أو أ شـفاعة لآللهـه فعالجـت ال رـيتين
المالئكه ال يتكلمون "إنالَ َم ْن أ نَذ َن لَهق ال َر ْح َم قن َوقَ َ
ال َ
وأقهتمت بالبعث عن النبأا إحنا قلنا الفرق بين النبأ والخبر إيـه؟ النبـأ بيترتـب عليـه هـو صـدق وأمـر ذو جلـلا وبيترتـب
عليه رد فعل الزم لما أقول لك على نبأ ما ينفعك أقول لـك النبـأا وهلل أمـر جميـل جـ ,دا الزم انـت تتحـرت تعمـل حاجـة

كرد فهل لهلا النبأ.

فربن ــا س ــبحانه وتع ــالى بيس ــتنكر عل ــيهم إن ك ــل ردة أفع ــالهم اتج ــاه النب ــأ ه ــو مج ــرد التس ــاؤلا اتج ــاه ه ــلا النب ــأ فيـ ـه
مجموعات بتتسا ل ال رآن ز ما يكون دخل عليهما عارف انت دخلت اللـي قاعـدين بيتسـا لوا فجـأة ال ـرآن دخـل
سا َلقو َنَ َع نن النَبَنإ ال َْع نظ نيمَ الَ نل قه ْم فن نيه قم ْختَلن قفو َن"
عليهم بيتعمل إيه بتتسا لوا فيه َ
"ع َم يَـتَ َ
لم ي ل اهلل عز وجل "الل يختلفون فيه" بل قال "الَ نل قه ْم فن نيه قم ْختَلن قفو َن"

تعبير جميل أو كل كلمة فـي ال ـرآن معجـزة م ـالك الـل يختلفـون فيـه "الَ نـل قه ْـم فني نـه قم ْختَلن قفـو َن" كـأن هـم بـلواتهم

وأجســادهم دخلــواا دخــل االخــتالف كـأنهم معـادش وراهــم حاجـة غيــر االخــتالف وموضــوع البعــثا كـأن مجتمــع مكـة
ب ــى قاعـد فاضــي لموضــوع ال ــرآن والنبــي-صــلى اهلل عليــه وســلم– والبعــث والمـ منين بعــد كــل همــه إزا نخلــص مــن
الناس د ؟ إزا نعمل حمالت إعالمية؟ا إزا نعمل تعليب؟ا إزا نرل الناس؟
ب ى قاعد المجتمع كله مشغول ز ما ي ولوا أحيان,ـا كـل مـا يحـُ يعنـي النـاس اللـي رافرـيين الشـريعة كـل لمـا يحسـوا

مجرد بداية تمكين أو أ حاجة تالقي تفريغ كامل ..كل البرامج وكل الناس قاعدين ز الوقت شبهات مـن أجـل كـدا
أول مـا يحســوا إن فيـه بــدايات تمكــين علـى طــول كلـه حالــة الطــوار تعلَـن وكلــه قاعـد بيــتكلم شــبهات "الَ نـل قهـ ْـم فنيـ نـه
قم ْختَلن قفو َن" كأنهم ه َم اللي في النبأ العظيم قاعدين مشغولين بيـها طيـب ولمـا هـو مـك ذو قيمـةا ولمـا انتـو بتنكـروه إيـه
االهتمام المبالغ ده! إال إذا انت من جوات عارف إن ده هيأثر عليهم ه َما هيأثر على مصالحهم االقتصادية.
ربنا جا بال رآن ليق يم العدل والفصل بين الناس يوم ال يامة
ال رآن نجه بي ول لهم إن كل الناس تقبعث سواسية العدل أو بتعبير اللـي جالنـا فـي السـورةا الفصـل بـين النـاس كـل ده

هيحصل يوم ال يامة لللك من الناس اللـي سـماهم ال ـرآن بالوصـم اللـي جـا بسـورة النبـأ الطـاغينا الطـاغي هـو اللـي

مك عايز حدودا الطاغي اللي مالوش حد تجاوز الحدا ال رآن ح لكل واحد الحد بتاعه..
حتى الرئيُ يح له الحد بتاعها انت ما ينفعك تتجاوز كلاا وكلاا وكلا انت موظم بتعمل كـلاا وكـلاا وكـلاا انـت
عبد الراجل اللي شغال في االقتصادا انت عبد ليك حدود ما تتعدهاشا فييجي ب ـى يـوم الفصـل يرجـع الحـدود اللـي
طبعا إلن كل اقتصادهم قائم على عكُ ده فلما تيجي ت ول له كلكم سواسيةا
ب ى هم تعدوها فهم رافريين دا ,
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وفي البعث وكله هيتحاسب يرفض "الَ نل قه ْم فن نيه قم ْختَلن قفو َن"
" َك َال َسيَـ ْعلَ قمو َن َ ثق َم َك َال َسيَـ ْعلَ قمو َن" فيـها أقـوال:
فربنا بي ول لهم " َكال َسيَـ ْعلَ قمو َن" َكالَ يعني إيه؟ يعنـي توقفـوا عـن هـله التسـاؤالتا توقفـوا عـن هـله التقراهـات عشـان

الم من ما يقستدرجك في الكالم معاهما عشان ما ي عدش برنامج ساعة المليعة المتبرجـة عمالـه تـتكلم فـي قرـية مـن

صال ما أصلناش ع يدة البعث ما أصلناش ع يدة ال ـرآن إن هـو الكـالم الحـا األوحـد
قرايا الشريعة الحجاب وإحنا أ ,

اآلن على وجه األرل ما أصلناش إن النبي -صلى اهلل عليه وسـلم– إن هـو خـاتم الرسـل مـا أصـلناش األصـول د دا
كلــه قتراهــات دا معــادوش كــالم " َكـالَ َسـيَـ ْعلَ قمو َن" َسـيَـ ْعلَ قمو َن إيــه؟ َسـيَـ ْعلَ قمو َن ح ي ــة النبــأ الــل كــانوا فيــه مختلفــونا هــم

عمالين يختلفواا وربنا سبحانه وتعالى بي ول لهم هتعرفوا كل اللي إنت بتنكره هتعلمه.

ال ول األولَ " :كالَ َسيَـ ْعلَ قمو َن" قالوا األوالنية إنه هيشوفوها عيان,ـاا والثانيـة ثق َـم َكـالَ َسـيَـ ْعلَ قمو َن" هيـلوقوها يعنـي أول مـره

هيشوف النار بعينه.

ال ــول الث ـاني :والعيــاذ بــاهلل هيــدخل جــوه النــار وقيــل " َك ـالَ َس ـيَـ ْعلَ قمو َن" أ ســيعلم أهــل اإليمــان أنهــم كــانوا علــى حــا
"ثق َم َكالَ َسيَـ ْعلَ قمو َن" وسيعلم أهل الكفر أنهم كانوا علـى باطـل مـن حكـم إقامـة يـوم ال يامـة إن أهـل اإليمـان يوقنـوا أنهـم

كـانوا علـى حـاا وإن أهـل الباطــل يوقنـوا أنهـم كـانوا علــى الباطـل وإن أهـل اإليمـان ي ولـوا ألهــل الكفـر "قَـ ْد َو َجـ ْدنَا َمــا
هل َو َجدتقم َما َو َع َد َربه قك ْم َح َ ا ",االعراف 44:د من الحكم اللي ي وم عليها يوم ال يامة
َو َع َدنَا َربـهنَا َح ا ,فَ ْ
ال ول الثالثَ " :كالَ َسيَـ ْعلَ قمو َن" بعرهم قال إن سيعلمون األولى للم منين والثانية للكفار.

ال ول الرابع :وبعرهم قال دا ترقي في العلم إن الواحد لمـا يمـوت هيشـوف جـز مـن اللـي كـان بيت ـال لـه فـي ال ـرآن

في ال برا ولما هيقبعث هيشوف جز من اللي كان بيت ال له هتكتمل الح ي ة الكاملة والعياذ باهلل لمـا يل ـى فـي جهـنم

ســاعتها هي ــول آه فعـ ,ـال صــدق المرســلون دا الكــالم اللـي كــانوا بي ولـوها دا مـا كــانك تخويــما دا الكــالم اللـي كــانوا
بي ولوه لنا ما بيرحكوش بيه عليناا دا ح ي ة لغاية ما يلوقها بنفسه والعياذ باهلل " َك َال َسيَـ ْعلَ قمو َن َ ثق َم َك َال َسيَـ ْعلَ قمو َن"
مجمـوعة من األدلة وهي قحجة عليهم:

بعــد هــله الم دم ـة الســورة هجم ـت علــى النــاس الل ـي كانــت قاعــدة بتتنــاقك وبتــتكلم باســتهزا ن لــت الموضــوع بجــد
حســت إن الموضــوع نبــأ عظــيم مــا يــنفعك فيــه خــالف إلن اإلنســان ممكــن إنــه يختلــم فــي معلوم ـة إنمــا ازا ممكــن
يختلــم فــي نبــأ عظــيما يعنـي مــا يــنفعك نختلــم إن الشــمُ هــي بتطلــع واال ألا مــا يــنفعك نختلــم إن النــاس بتمــوت
واال ألا أنا مك م تنع إن الناس بتموت إنكار البعثا ز إنكار المـوتا إنكـار البعـث ز إنكـار إن فيـه نـاس بتتولـدا
إنكار البعث ز إنكار إن فيه نبته بتخر من األرلا إنكار البعث ز إنكـار تـداول الليـل والنهـارا إنكـار البعـث هـو
إنكار لظاهرة التزاو ا إنكار البعث ز اإلنكار لكل الظواهر في الحياةا كل ده بييجي من األدلة اللي ربنا صاغها لنـا
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من البعث فيه حاجات ما يـنفعك يب ـى فيهـا خـالف فسـورة نزلـت علـى المجموعـات اللـي بتتسـا ل وبتسـتهزأ وبتسـأل
أسئلة مك على وجه الح ي ة قلبت الموضوع جد وإن " َك َال َسيَـ ْعلَ قمو َن َ ثق َم َك َال َسيَـ ْعلَ قمو َن" محدش كـان متوقـع ب ـى "
اجا"
ص نل َكا َن نمي َ ات,ا يَـ ْو َم يقن َف ق فني ال ه
إن َن يَـ ْو َم الْ َف ْ
صونر فَـتَأْتقو َن أَفْـ َو ,
ربنا سبحانه وتعالى قبل ما ي ول لهم كدا من رحمـة اهلل عـز وجـل بـدأ معـاهم كـدا "أَلَـم نَجع نـل ْاألَر ن
ـادا َ وال ن
ـال
ْجبَ َ
ْ َ
ْ َْ
ل م َه َ ,
ادا َ و َخلَ ْ نَا قكم أَ ْزواجا َ وجعلْنَـا نَــوم قكم سـبات,ا َ وجعلْنَـا اللَي ن
ـار َم َعا ,شـا َ َوبَـنَـ ْيـنَـا فَـ ْـوقَ قك ْم َسـ ْبـ ,عا
اسـا َ َو َج َعلْنَـا النـ َ
ْ َ  ْ َْ ََ َ ,قَ َ ََ
ـل لبَ ,
َه َ
أ َْوتَ َ ,
َْ
ن
ن
ات ما ثَ َجاجا َ لننق ْخ نر بن نه حبا ونَـبات,ا َ وجن ر
ن ن
َات أَلْ َفاف,ا"
نش َد ,
َ َ َ َ ََ
َاجا َ َوأَنْـ َزلْنَا م َن ال قْم ْعص َر َ , ,
اجا َوه ,
ادا َ َو َج َعلْنَا س َر ,
ص نل َكا َن نمي َ ات,ا" ربنا سبحانه وتعالى باألول جاب لهم مجموعـة مـن األدلـة قبـل مـا يـن لهم
ثم بعد كدا قال "إن َن يَـ ْو َم الْ َف ْ
ن لــه إلــى يــوم الفصــل ثــم جهــنما ثــم كــال الم ـ منين الجن ـة ثــم ختــام ت ـاني لمنظــر الخلــاا وه ـ َم كلهــم واقفــين أمــام ربنــا
سبحانه وتعالى " ال يَ ْملن قكو َن نم ْنهق نخطاب,ا"

صـ نـل َكــا َن نمي َ ات,ــا" قــول "أَلَـ ْـم
فــإذ,ا مــن رحمـة ربنــا ســبحانه وتعــالى بــدأ معــاهم كـدا ودا يفيــدنا بــدعوة برضــه قبــل "يَـ ْـو َم الْ َف ْ
نَجعـ نـل ْاألَر ن
ـادا" ذكــروا نعــم ربنــا ســبحانه وتعــالى وكــان ربنــا ســبحانه وتعــالى بي ــول لهــم الشــوت بتـاع "أَلَـ ْـم نَ ْج َعـ نـل
ل م َهـ ,
ْ َ
َْ
َات أَلْ َفاف,ا" كل دا داخل ضمن مرمون الس ال بتـاع "أَلَـم نَجع نـل ْاألَر ن
ْاألَر ن
ادا " لغاية "وجن ر
ـادا" وألـم نجعـل
ل م َه ,
ل م َه ,
ْ َ
ْ َ
ْ َْ
ََ
ال ن
سبعا شدادا مك ربنا سبحانه وتعالى عمل لكم كدا؟ مـك ربنـا سـبحانه وتعـالى اداكـم
ْجبَ َ
ال أ َْوتَ ,
اداا وألم نبني فوقكم ,
ك ـدا؟ مــك ربنــا ســبحانه وتعــالى ادات عينــين وأي ـدينا ورجلــين؟ مــك ربنــا ســبحانه وتعــالى طالمــا أكرمــك ربنــا ســبحانه
وتعالى أن لت من الموقم الفالنيا التساؤل خاله بعد كل آية يوقم ويتسا ل مك ربنا سبحانه وتعالى عمل كدا؟.
الغرل والحكمة لالستدالل على البعث:
هــله اآليــات ألــم نجعــل الكــالم عــن األرل والجبــالا والســما ا والــزرع ليــه الشــو ده كـأن ربنــا ســبحانه وتعــالى هنــا
اآليات الكونيـة تيجـي فـي ال ـرآن كثيـر السـتدالل البعـث آيـة الغـرل مـن اآليـات ال رآنيـة السـتدالل البعـثا واللـي أنـا
هأقولــه إال إنـه مجمــوع مــن أكثــر مــن تفســير ليــه ال ــرآن بييجــي اآليــات ال رآنيـة إيــه الغــرل والحكمــة لالســتدالل علــى
البعث؟
أوال :إلثبات ال درة
,

وتادا وإن الل أنزل المطر من السما ا وأخر الزرع إن الل فعل كـل
مهادا وجعل الجبال أ ,
وإن الل جعل األرل ,

دائمــا فــي ال ــرآن د هتفيــدنا فــي ال ــرآن كل ــه أغ ـرال ذكــر اآليــات ال رآنيـ ـة
ـادرا عل ــى البعــثا إن ,
هــله األشــيا قـ ,
لالستدالل على البعث.

يعنـي كــأن ربنــا ســبحانه وتعــالى بي ــول لهــم انتــوا بتنكــروا البعــث ليــه؟ عشــان مســتحيل أو مــن عجــز هــو حاشــاه ســبحانه
ن
ين" الصــافات 11:أظننــتهم فيــه العجــز حتــى تنك ـرون البعــث؟ حاشــاه اهلل
وتعــالى يعن ـي ز "فَ َمــا ظَ ـنه قك ْم بنـ َـر َ
ب ال َْعــالَم َ
ســبحانه وتعــالى أو ظننــتم فيــه العجــز حتــى تنكــرون البعــث؟ فبالتــالي "إن" بتبــث لكــم إن اهلل ســبحانه وتعــالى علــى كــل
شي قديرا اهلل سبحانه وتعالى جعل كلا وخلا كلا فإثبات ال درة.
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ثاني,ا :نفي العبث

من أدلة البعث من استعمال األدلة الكونيـة للبعـثا نفـي العبـث يعنـي إيـه نفـي العبـث؟ يعنـي مع ـول وهلل المثـل األعلـى
نرجع للمسألة بتاع األسـتاذ أو المـدرس دخـل علـى الطلبـة فاألسـتاذ بي ـول لهـم مع ولـة المدرسـة د تتبنـىا والفصـول
والمدرسـين والمرتبـاتا وكــل ده عشـان كـدا مــافيك امتحانـات وال شـهاداتا يعنـي نيجـي ن ـول انتــو بنيتـوا الكليـة د
كدا ي ول عايزيين نخر حاجةا وال عايزيين نعلم حاجةا وال بنعمل امتحانات وال بنـد شـهاداتا فنـاس بت ـول دول
مجنايينا دا عبثا فيه حاجة اسمها مبنية كدا من غير حكمةا وال غرلا وال أ حاجة كدا!
ـادا والشــمُ والنبــات والمط ـر كــل ده ك ـدا مــن غيــر حكم ـةا وكــل ده
ـادا والجبــال أوتـ ,
فــاهلل عــز وجــل جعــل األرل مهـ ,

موجـود كـدا خــال ,مـن غيــر أ حاجـة وال تتسـا لوا عليــه والعــين واألقذنا وال لـب والكليتــين وكــل اللـي عنــدت دا كـدا
مك هتتحاسب عليه؟ إزا ب ى؟ إنت لو رحت شركة بي ولوا لك خد كلاا وكلاا وكلا وعربيـةا وفلـوسا وشـ ة وت ـول
لهــم إيــه المطلــوب؟ وي ولــوا ال مــافيك حاج ـة مطلوب ـة منــكا يعن ـي اعمــل الل ـي إنــت عــايزها يعن ـي اشــتغل براحتــكا دا
عبث! انت َمن بت ول دا عبث حاشاه سبحانه وتعالى فإذا كنتم تنزهون أقـل النـاس ع ـل فـي هـله الـدنيا عـن فعـل هـلا
فاهلل سبحانه وتعالى أحا في هلا سبحانه وتعـالى إ ,ذا إن اإلنسـان الزم إحنـا بنـتكلم ليـه؟ اسـتعمال األدلـة الكونيـة علـى

إثبات البعث  -1ال درة المطل ة  -2الحكمة ونفي العبث
ثالث,ا :االستدالل إن ربنا سبحانه وتعالى جاب لهم مشاهد

المشــاهد اللـي بيشــوفوها قريبـة مــن البعــث يعنـي مشــهد التـزاو وإنجــاب الطفــل ز النبــي –صــلى اهلل عليــه وســلم-
بي ول "بزق النبـي -صـلى اهلل عليـه وسـلم -فـي كفـه ثـم وضـع أصـبعه السـبابة وقـال :ي ـول اهلل عـز وجـل :أنَـى تقعجزنـي
ابن آدم وقد خل ت من مثل هله" حسنه األلباني

اجـا" النبـأ1:ا "لننق ْخـ نر َ بن نـه َحبـا َونَـبَات,ـا" النبـأ15:ز
"و َخلَ ْ نَـا قك ْم أَ ْزَو ,
إزا اإلنسان كان نطفة كان ميت واتحـول إلـى حـي َ

األرل كانت ميتةا وطلعت داخل هله المشاهد أصل في مشاهد بتـدل علـى البعـث إنـت بتنكـر البعـث خـال ,انكـر
التزاو ا انكر إن الكتكـوت بيطلـع مـن البيرـةا انكـر إن األرل تطلـع ثمـار مـا هـو اللـي بينكـر البعـث الزم ينكـر هـله
األشيا ا إلن هله األشيا أصبحت واقع إنت بتشوفها فاهلل عز وجل بيجيبلهم داخل هله المشاهد حاجـات بتناسـب
ذلك.
ابعا :المشاهد الكونية كلها مترابطة مع بعض
ر,

بمعنى إن األرل محتاجة للجبال واألرل بتنتظر الما من السما ا والسحاب فيه تناسا بينه وبـين السـحاب وحركـة

المـا بتحتــا إلــى الشـمُ والمــا لمــا بتطلــع السـما بتســت بلهاا يعنـي المخلوقــات د متناغمـة ومتناسـ ة مــع بعرــها
يعنى الـل خل هـا واحـد يعنـي الكـون محتـا لبعرـه يعنـي الـلرات اللـي هنـا بيحتـا إلـى النبـات بيحتـا ثـاني أوكسـيد
الكربون اللي اإلنسان بيخرجه اللي هي بترجع تطلع له أوكسجين اللي بترجع تديلـه حاجـات معينـه ..إذ,ا كـل الـدورات
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اجـا" اللـي فعـل كـل هـلا إلـه
الكونية د متداخلها مترابطة مـع بعرـها الـبعضا وأشـهر التـداخل التـزوا " َو َخلَ ْ نَـا قك ْم أَ ْزَو ,

واحدا فهلا داللة ال درة اللي تدل ثاني على البعث.

إذ,ا  -1ال ــدرة المطل ـةا  -2نفــي العبــث حكمـة ربنــا ســبحانه وتعــالى إن أكيــد فيـه غــرل مــن اللـي عملــه دا إيــه تـاني

 -1اسـتدالل مـن المشــاهد داخـل المشـاهد مشــاهد تـدل علـى البعــث  -4احتيـا المخلوقـات إلــى بعرـها وإن اللــي
خلا كل ده اإلله واحد
ْا اللَ نه"
"ه َلا َخل ق
خامسا :كأن ربنا سبحانه وتعالى بي ول لنا َ
,

مهادا شوف اإلنسان لما يحب يسفلت شـارع بيـرو
مهادا ماذا لو أراد اإلنسان يجعل األرل ,
يعني اهلل جعل األرل ,
َن
ين َك َفـ قـروآ أَ َن
يطلــع عنــد النــاس الل ـي ســاكنيين عشــان يجيبــوا وي عــدوا فتــرة شــوف األرل بعــد مــا كانــت "أ ََولَـ ْـم يَـ َـر الــل َ
ال َ ن
اه َما" األنبيا 11:
ل َكانَـتَا َرتْـ  ,ا فَـ َفتَـ ْ نَ ق
س َم َاوات َواأل َْر َ
َن
شـوا فنـي
مين اللي خلى األرل د
ل ذَلق ,
ذلوال؟ا كان ,
مهادا؟ مين اللي خالها ,
ـوال فَ ْام ق
,
ـل لَ قك قـم ْاأل َْر َ
ذلوال د "الـل َج َع َ
َمنَاكنبن َها" الملك 15:الللول د الدابة اللي كانت مفترسة خالها اهلل سبحانه وتعالى ذلول تللل لإلنسان..
فكأن األرل د كانت مفترسةا يعني إيه كانت مفترسة؟ يعني األرل د كـان ممكـن ترـل فـي الكـون دا تخـب فـي
الشمُا وييجي فيها نيازت تدمر وت ـرب مـن الشـمُ فتنصـهر وتبتعـد مـن الشـمُ فتبـرد والبـراكيين اللـي فيهـا تنفجـر
فـي أ لحظـة واألنهــار اللـي فيهـا تغــور فــي األرل فتصــبص غـورا يعنـي األرل كــان ممكــن يحصـل فيهــا أ حاجـة مــن
اللــي ضــب األرل مــا ت ـربك مــن الشــمُ وال تبعــد عــن الشــمُ م ـين الل ـي ضــب إن األنهــار تمش ـي بنســا معــين؟ا
ودورة الما تمشي بنسا معـين؟ا مـين اللـي ضـب الجبـال تب ـى فـي أمـاكن؟ا ومـين اللـي ضـب إن البـراكين تخـر فـي
أماكن؟ا وإن الزالزل تحدث في أماكن؟ مين اللي عمل ده؟ مين اللي مهدها؟!
الفرق بين قدرة اهلل جل جالله وقدرة اإلنسان:
ز شــوف التعبيــر الجميــل "أَلَــم نَجعـ نـل األَر ن
ـادا" المهــاد دا الطفــلا األم لمــا تعمــل الس ـرير بتــاع طفلهــا الصــغير
ل م َهـ ,
ْ َ
ْ َْ

وتحـ طفلهــا الرضــيعا وهلل المثــل األعلــى اهلل ســبحانه وتعــالى أرحــم بنــا مــن األم بولــدها كمــا إن الطفــل الصــغير ده مــا
يعرفك يعمل لنفسه حاجة..
فكأن ربنا سبحانه وتعالى بي ول لنا انتو ما تعرفـوش تعملـوا لنفسـكم حاجـة أنـا اللـي عملـت لكـم كـل حاجـةا أنـا اللـي
ضبطت لكم عدد الجزيئاتا واللرات وكل حاجة في الكون اللي انتو محتاجينها.
إ ,ذا أ حاجة اختلت كل حاجة بترو فكأن ربنا سبحانه وتعالى بي ول لكم شوفوا قدرتكم! فين الشـركا ؟ أرونـي مـاذا
خل وا من السماوات واألرل! عملوا إيه؟ لما يحبوا يعملوا وتد للخيمة شوفوا بيعملوا إيه!
ـدادا ..عملتـوا إيـه؟
ـبعا ش ,
لكن اهلل سبحانه وتعالى لما عمل وتد عمل الجبال أ ,
وتاداا اهلل سبحانه وتعالى لما بنى بنـى س ,

ثجاجـاا يكفـي
سماوات اهلل سبحانه وتعالى لما بنا سماوات بنا ,
سبعا شدادا اهلل سبحانه وتعالى لما أنـزل المـا أنزلـه ,
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الكون كلـه لمـا يـوم ال يامـة انتـو لمـا بتجيبـوا مـا بتعملـوا إيـه بتطلـع عيـنكم عشـان توصـلوا مـا اهلل سـبحانه وتعـالى لمـا
خلا طلع من األرل نبات,ا وجنات ألفاف,اا انتو بتطلعوا إيه إزا ؟

لمــا بتجيبــوا ت ـراب بتطلعــوا منــه كــدا إنــت لمــا بتيجــي ت ــارن بــين قــدرة اهلل عــز وجــل مــافيك أصــل وجــه م ارن ـة وقــدرة

را د من قدرة اهلل عز وجل على البعث.
اإلنسان توقن إن اإلنسان ضعيم أي ,
اجا َ َو َج َعلْنَا نَـ ْوَم قك ْم قسبَات,ا"
آيتي قهـر اإلنسان " َو َخلَ ْ نَا قك ْم أَ ْزَو ,

آخــر حاجـة إن فــي هــله األشــيا اللـي ربنــا ســبحانه وتعــالى ذكرهــا إن اإلنســان بيجبــر علــى هــله األشــيا ا بي هــر علــى

أشيا ا اإلنسان بي هر على أشيا " َو َج َعلْنَا نَـ ْـوَم قك ْم قسـبَات,ا" اإلنسـان ي هـر علـى التـزاو ا مـا اإلنسـان محتـا يخلـم الزم

يتــزاو يحتــا فــي داخلــه شــهوة بتدفعــه إلــى التـزاو ا اإلنســان م هــور علــى أشــيا الليــل بييجــيا واال النهــار بيطلــع فــي
نظام معين هو مجبر عليه هيمنة اهلل عز وجل ما هو اللي عمل فيكا هو اللي أجبرت على كدا وهـو اللـي قـادر يميتـك
ثم يحيك ال زال إنت معترل على إيه بتصادم إيه!ا بتناطص إيه!

ُ نمـن الْم ْشـ نر نق فَـأ ن
ز ما قلنا اللي عايز يمنع البعث خال ,امنع إن الشمُ ما تطلعك "فَنإ َن اللَـهَ يَـأْتني بنال َ
ْت بن َهـا
ش ْـم ن َ َ
نم َن ال َْمغْ نر ن
ب" الب رة251:
ولو إنت عايز تنكر البعث ربنا سبحانه وتعالى قال إن إنت كنت ميت فأحياتا ثـم يميتـكا ثـم يحيـكا إنـت بت ـول ال

إنت هتصادم ده طيب ما تقصـادم الشـمُ خلـي الشـمُ مـا تطلعـك اجتمعـوا أيهـا النـاس وخلـوا الشـمُ مـا تطلعـكا

اجتمعوا يا أيها الناس وشيلوا كل الجبال اللي في األرلا اجتمعوا يا أيها الناس وابحثوا عن مكـان آخـر غيـر األرلا
سـيبوا األرل روحــوا مكـان ثــاني ..كــل هـله األشــيا بنســتفيدها فـي ال ــرآن كلــه لمـا بتيجــي األدلـة الكونيـة علــى إثبــات
البعث.
اهلل تعالى أعلم بمصالص العباد من أنفسهما وأرحم بهم من أمهاتهم
"أَلَــم نَجعـ نـل األَر ن
ل
ل م َهـ ,
ـادا" سـر ,يعا كـدا وقفــات مــع اآليــات د خمــُ دقــايا كـدا نخلــص اآليــات "أَلَــم نَ ْج َعـ نـل األ َْر َ
ْ َ
ْ َْ
ن
ـادا" وقلنــا إن اهلل عــز وجــل بي ــول أنــا اللــي عملــت األرل د نــون العظم ـة محــدش عــارف يعملهــا ك ـدا أنــا الل ـي
م َهـ ,
مهادا الصبي ورحمة اهلل عز وجل بالناس.
عملتها دول ,
"وال ن
ـادا
ْجبَ َ
ـادا فبي ـول إيـه دا األرل مـك مه ,
ادا" كلمة جميلة ات الـت كـان واحـد بي ـول لمـا يسـمع إن األرل مه ,
ال أ َْوتَ ,
َ
إلن في ـه جبــال فك ـأن ربنــا ســبحانه وتعــالى بي ــول الجبــال الل ـي مر ـاي ات د ا د ســبب حفظ ـك فك ـأن في ـه حاجــات
مثال اإلنسان يتمنـى إنـه لـو مكـانك ينـام فربنـا سـبحانه وتعـالى بي ـول النـوم دا عشـانك
أحيان,ا ترايا اإلنسان ز النوم ,
ربنا سبحانه وتعالى بي ول أنا قهرتك بالنوم لمصلحتك ولو كان اإلنسان قوَكل إلى نفسـه كـان ضـيع نفسـه فـاهلل سـبحانه
وتعالى أعلم بمصالص العباد من أنفسهما وأرحم بهم من أمهاتهما بل من أنفسهم.

أوتادا ..هنات فيه إعجاز علمي ..الغالف الجو وإزا الجبال لهـا دور إزا الثبـات؟ا والـزالزل أيـن كـان دا
والجبال ,
مك كالمنا نرجع فيها إلى مرن يعني "أَلَم نَجع نل األَر ن
ادا َ وال ن
ادا" دول اتنين في الخلا اتنين
ْجبَ َ
ال أ َْوتَ ,
ْ َ
ْ َْ
ل م َه َ ,
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لإلنسان
اجا َ َو َج َعلْنَا نَـ ْوَم قكمْ قسبَات,ا" احتيا اإلنسان إلى الزو د االحتياجات بي هر فيها اإلنسـان ولمصـلحته
" َو َخلَ ْ نَا قكمْ أَ ْزَو ,
أزواج ـا د التوحيــد الكــون كل ـه توحيــد اهلل عــز وجــل هــو الواحــد األحــد الفــرد الصــمد ســبحانه وتعــالى د
وخل نــاكم ,
اجا َ َو َج َعلْنَا نَـ ْوَم قكم قسبَات,ا"
ظاهرة كونية تدل على التوحيد " َو َخلَ ْ نَا قكم أَ ْزَو ,

خـدوا بــالكم يــا جماعـة مــن لفــج الجعــل مــك ز الخلــاا كـأن يعنـي مــع إن ربنــا ســبحانه وتعــالى مــافيك كـأن فــي كــل
اه َمـا" فترـبي
ل َكانَـتَـا َرتْـ  ,ـا فَـ َفتَـ ْ نَ ق
حاجة اهلل قادر على كل شـي كـأن األرل د األول الخلـا يعنـي هـي أرل " َواأل َْر َ

األرل د الجعــل د عمليـة ال يســتطيع لهــا اإلنســانا الجعــل دا تحويــل مثــل الترابيـزه د لحاجـة دا جعــل نجعلهــا
ـادا وجعلـت نـومكم سـبات,اا
كدا اللبن بيعملـوا منـه زبـاد دا بيجعـلا فربنـا سـبحانه وتعـالى بي ـول أنـا جعلـت األرل مه ,
يعني ربنا سبحانه وتعالى بي ول أنا خليت النوم بتاعك يريحكا كان ممكن النوم بتاعك يتعبك ما يريحكك.

والعجيب سبحان اهلل شوف تدبر ربنـا سـبحانه وتعـالى اإلنسـان لمـا ييجـي يرتـب حاجـة لمـا ييجـي يعمـل لنفسـه جـدول
دائمــا بيرتــب أوقــات الحرك ـة مــا ي ـرتبك أوقــات الســكونا يعن ـي ممكــن الشــغل المواعيــد ينســى يح ـ حاج ـة
بينســى ,
للراحـة ..فربنــا ســبحانه وتعــالى فــي تــدبير الكــون خلــا أوقــات النــوم قهري ـة يعنـي لــو كانــت قوَكلــت لإلنســان كــان ضــيع

نفسها خلا أوقات النوم بتاعتكا يعنـي لـو واحـد حـاول يسـهر يتعـب وينـام غصـب عنـه عشـان مصـلحتها لـو كـان ربنـا
دائما بي ولوا أقل الناس نوم –اللـي
سبحانه وتعالى خلَى اإلنسان ما يحسك بَالم السهر كان ممكن يموت فجأة إلنه ,

عمرا..
مك محافج على نومه كويُا مك مالزم الساعات -أقل الناس ,

الشاهد إن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته باإلنسان خلى النوم سباتاا وسباتا بمعنى ال طعا عارف إحسـاس الرسـتارتا
إن الواحــد بيب ــى تعبــان ودا حاج ـة عجيب ـة ج ـ ,دا تالقيــه تعبــان ومصــدع وأعصــابه مشــدودةا ومجهــد ممكــن يــدخل ينــام
ساعتين يصحى يالقي كل ده را  ..طيب إزا ؟ا إزا حصل هلا التجديد؟

ٰ
وتتعجب ب ى وإنت بت ول وإنت داخل تنام ت رأ آيـة الكرسـي ت ـول "ال تَأ ق
ْخـ قلهق نسـنَةَ َوال نَـ ْـوَم" سـبحانه اهللا "اللَـهق َال إنلَـهَ
ٰ
ـوم" ال يـوم يعنـي الـل ي ـوم علـى حفـج األشـيا فمـن رحمتـه
ْح هـي الْ َ يه ق
إنَال قه َو" من أذكار قبل النوم "اللَهق َال إنلَهَ إنَال قه َو ال َ

ـثال اللـي بي ــوم علــى حفــج الحاجـة بت ــول لــه مــا
وهــو بي ــوم علــى حفــج األشــيا ومــن كمالــه ســبحانه وتعــالى يعنـي دا مـ ,
ينفعك تنام لو نمت الحاجة بتبوظ..

ْخـ قلهق" ز كـأن ربنـا سـبحانه وتعـالى
ْخـ قلهق نسـنَةَ َوَال نَـ ْـوَم" خـد بالـك مـن " َال تَأ ق
ـوم َال تَأ ق
ْح هـي الْ َ يه ق
فاهلل سبحانه وتعالى " قه َـو ال َ
بي ول لك انتـو تأخـدكم بعنـى غصـب عنـك هتنـاما اهلل سـبحانه وتعـالى هـو خـالا النـوم سـبحانه وتعـالى ال ينـام سـبحانه
ْخ قلهق نسنَةَ َوَال نَـ ْوَم" الب رة255:
وتعالى " َال تَأ ق
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التربي ـ الكــونـي لحياة اإلنسان
"و َج َعلْنَـا نَـ ْـوَم قك ْم قسـبَات,ا" وجعـل لنـا الترـبي الكـوني ب ـىا وجعـل لنـا األرل تترـب تـتح فيهـا جبـال
فنرجع مرة ثانية َ

وبعــدين انتــو هتحســوا بوحشـة خــال,ا نعمــل لكــم خــال ,تـزاو وتحســوا بــاألنُا طيـب مــا إنــت هتحتــا فتــرة تـريص
فيهاا خال ,هأعمل لك النوما طيب بالليـل مـا الزم تب ـى الـدنيا مظلمـة "وجعلْنَـا اللَي ن
اسـا" طيـب النهـار عشـان أنـا
َ ََ
ـل لبَ ,
َْ
َه َار َم َعا ,شا" وتحُ انك محفوظ..
"و َج َعلْنَا النـ َ
أعرف أتحرت َ
ادا" حركـة المطـرا السـرا الوهـا اللـي نـور وفـي نفـُ الوقـت يبخـر المـا يطلـع ثـاني
طيب " َوبَـنَـ ْيـنَا فَـ ْـوقَ قكم َسـ ْبـ ,عا نشـ َد ,
حركة دورة الما عشان ما تخلصك "وجعلْنا نسراجا و َهاجا وأ ن
ن ن
اجا"
َ ََ َ َ َ َ , َ ,
َنزلْنَا م َن ال قْم ْعص َرات َما  ,ثَ َج ,
اش َدادا" وبعدين "وجعلْنـا نسـراجا وهَاجـا" وبعـدين "وأ ن
ن ن
اجـا
"وبَـنَـ ْيـنَا فَـ ْوقَ قك ْم َس ْبـ ,ع ن ,
َ َ
َنزلْنَـا م َـن ال قْم ْعص َـرات َمـا  ,ثَ َج ,
َ ََ َ َ , َ ,
خل بالك من َ
* لَنق ْخ نر بن نه حبا ونَـبات,ـا * وجنَ ر
ـات أَلْ َفاف,ـا" تيجـي ت ـرأ اآليـات التناسـا والتنـاقم وقـدرة ربنـا سـبحانه وتعـالى المبهـرة يعنـي
َ َ ََ
ََ
حاج ـة مبهــرة حاج ـة جميل ـةا ز مــا قلنــا كــل آي ـة مــن اآليــات د فــي الحاجــات الل ـي إحنــا قلناهــا األدل ـة علــى إثبــات
البعث وجعلنا حاجتين في األرل وحاجتين في الخلا "أَلَم نَجع نل األَر ن
ادا وال ن
ادا"
ْجبَ َ
ال أ َْوتَ ,
ْ َ
ْ َْ
ل م َه َ ,

نهارا
 -1تظبي راحة اإلنسان في النوم ,
ليال والسعي على الرزق ,
َ
ـل
"و َخلَ ْ نَا قك ْم أَ ْزَو ,
وحاجتين قهر لإلنسان وهو محتاجهم َ
اجا َ َو َج َعلْنَا نَـ ْوَم قكم قسبَات,ا" تربي لنوم اإلنسـان " َو َج َعلْنَـا الل ْي َ
ن
َه َار َم َعا ,شا"
اسا * َو َج َعلْنَا النـ َ
لبَ ,
 -2منــظومة المطر
وبعــد كــدا منظومــة المطــر "وبـنـيـنــا فَــوقَ قكم سـبـعا نشـ َدادا َ وجعلْنــا نســراجا وهَاجــا َ وأ ن
ن ن
اجــا"
َ َ , َ , َ َ ََ َ ,
َ ََ ْ َ ْ ْ َ ْ ,
َنزلْنَــا مـ َـن ال قْم ْعصـ َـرات َمــا  ,ثَ َج ,
جاجـاا الجنــات قــال ألفافــا د زيــادة فــي الرحمـةا زيــادة فــي
وهاجـا قــال مــا ث ,
اجا قــال ,
تعبيــر ال ــرآن م ــالك عنهــا سـر ,
ثجاجاا زيادة في الرحمة.
العطا ربنا سبحانه وتعالى ي ول ما وخال,ا ال قال لك ,

 -1ال يفعل ذلك إال اهلل
ـادا إال اهللا محـ ــدش يجعـ ــل الجبـ ــال أوتـ ــاد إال اهللا
محـ ــدش ينـ ــزل مـ ــا
الثجاج ـ ـا إال اهللا محـ ــدش يجعـ ــل األرل مهـ ـ ,
,
المواصفات د أفعاله إال اهلل "وأ ن
ن ن
اجا"
َ َ
َنزلْنَا م َن ال قْم ْعص َرات َما  ,ثَ َج ,
قيــل المعصـرات :هــي الســحاب أو الريــا أو الســما د ثــالث أفعــال لكــن األرجــص إن هــي الســحاب إلن هــي اللـي
بتنزل المعصراتا جا وقت نختم المعصـرات يعنـي حـان وقـت العصـر بتاعهـا إن هـي تعصـر وأتنـزل فـي هنـا بيسـموها
همزة الحينونة يعني إيه المعصرات بتيجي من أعصر الهمزة د همزة الحينونةا يعني إيه عايز أنـا أقـول مـن الكـالم ده
وأنزلنا من المعصـرات يعنـي ربنـا سـبحانه وتعـالى هـو اللـي بيحـدد الوقـت اللـي بيتنـزل فيـه اهلل سـبحانه وتعـالى هـو اللـي
بيــأمر إن الســحابة مــا تمطــرش غيــر فــي الوقــت الفالنــي والمكــان الفالنــي والنهــارده دا أصـ ,ـال يــوم عجيــبا إحنــا قلنــا

خال ,الصيما وحر وفجأة تالقي مطر وبرق والرعد اهلل عز وجل هو اللي بيحدد الحين..
تفسير سورة النبأ ( )1من "سلسلة بصائر قرآنية"

( صفحة  16من ) 11

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

لللك د بيسموها همزه الحينونة بتاعة المعصرات اهلل عـز وجـل هـو الـل يحـدد الوقـت والزمـان والمكـان وال ي ـدر
أحد كأئنا من كان يأمر السحاب إنه في الوقـت ذا المكـان ذا "وأ ن
ن ن
اجـا" عشـانكم لنخـر بـه
َ َ
َنزلْنَـام َن ال قْم ْعص َـرات َمـا ثَ َج ,
َ ,
حب,ا ونبات كان كفاية حب يا ربا لكن ربنا سبحانه وتعالى زاد حب ونباتا وجنات ألفاف,ـا كـرم وعطـا وبعـد هـلا كلـه
ص نـل َكــا َن نمي َ ات,ــا"
ينكـروا البعــث يبـدأ الشــطر الثـاني اللـي مـك عاجبــه كـل اآليــات د خـال ,هيواجــه ب ـى "إن َن يَـ ْو َم الْ َف ْ
خال ,نكتفي بهلا ال در سبحانك اهلل وبحمدت أشهد أن ال إله اال أنت أستغفرت وأتوب إليك.

تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس للنشر على النت في قسم تفريغ الدروس في منتديات الطريا إلى اهلل وتفرلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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