اسم املادة :مقتطفات من سورة ق 2

من سلسلة :آيات تتلى
لفضيلة الشيخ :د .أمحد عبد املنعم

"اسم الحلقة" من سلسلة "اسم السلسلة"

 1|9صفحة

شبكة الطريق إلى هللا

way2allah،com

اسـ ـم املادة :مقتطفات من سورة ق 2
من سلسلة :آيات تتلى
لفضيلة الشيخ :د .أحمد عبد املنعم
راب ــط املادةhttps://way2allah.com/khotab-item-188416.htm :

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-أهالً بكم يف احللقة الثانية من وقفات

مع سورة ق ،ضمن برانمج آايت تتلى ،تكلمنا يف املرة املاضية بفضل هللا -سبحانه وتعاىل ،-عن خواص السورة األثرية وما ورد عن النيب -

صلى هللا عليه وسلم -من اهتمام هبذه السورة العظيمة ،وكيف كان أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -يقرأها يف اجملامع الكبار؛ على مستوى
العيد ،على مستوى خطبة اجلمعة ،على مستوى صالة الصبح ،النيب -صلى هللا عليه وسلم -اهتم هبذه السورة.

الرس" ،قلنا قتلوا نبيهم حىت تُبَّع
اب َّ
أيضاً تكلمنا عن الفرائد اليت متيزت هبا سورة ق اجلو اللي واضح إن فيه طغيان " َربَّنَا َما أَطْغَْي تُهُ" " َوأ ْ
َص َح ُ
ملا أسلم قتلوه ،وهذه التجميعة اليت مل تذكر إال يف هذه السورة ،فتكلمنا عن جو هذه السورة ،وعن ترتيب السورة يف قضية املفصل ،وتكلمنا
عن احملكم ،وأن أي خطاب دعوي يقدم لعموم الناس خيلو من الكالم عن قضية الدار اآلخرة هو خطاب أجوف ،هو خطاب ال ميثل هذا

الدين ،ألن ده مركز من مراكز الوحي ،من مركزايت الوحي الكالم عن الدار اآلخرة ،فالبد أن نعي هذا األمر ،أن أي خطاب بيقدم ،ده هم
اء ُهم -إيهُّ -منذر" ،فكأن الوظيفة الرئيسية له هي قضية اإلنذار ،فإذا غاب اإلنذار عن الداعية؛
نفسهم قالوا يف أول السورة "بَ ْل َعجبُوا أَن َج َ

أحياانً بيتحول الداعية لألسف مطمئن للناس على دنياهم ،ومبشر بزخارف الدنيا ،وإين أان لن أغري شيء ،هذا ليس خطاب القرآن ،لذلك
اء َان -اللي مش عايزين دار آخرة ما عندمهش مانع من وجود قرآن،
هم يف سورة يونس ،قال ربنا -سبحانه وتعاىل" -قَ َ
ال الَّذ َ
ين َال يَ ْر ُجو َن ل َق َ
ولكن قالوا إيه -ائْت ب ُقر ٍ
آن غَ ْري ََٰه َذا وال أقول لك احنا ممكن نشيل منه حتت أ َْو بَدلْهُ" يونس ،15:لكن هو ما عندهومش مشكلة من قرآن
ْ
عبارة عن كالم معريف مزين ال يغري يف أمناط حياهتم ،لكن ليس هذا هو اخلطاب األخروي الذي مسي ابحملكم الذي أول ما نزل كما قلنا املفصل
الذي غري حياة الناس ونقلهم حىت أمنا عائشة هلا تعبري مجيل بتقول إيه؟ حىت إذا اثب الناس ،وكأن املفصل بيعيد العقل إىل رشده مرةً أخرى.

طيب نبدأ الشوط التاين انت بتيجي تقلب الصفحة كده الصفحة التانية اللي من سورة ق وابدئة بداية عجيبة ،واحنا قلنا اي مجاعة إن اخلطاب

القرآين كلمتكم عن مقالة إبراهيم السكران سطوة القرآن ،كنت زي ما قلت لكم يف درس امسه مميزات اخلطاب القرآين كيف أن خطاب
القرآن كأنه من ٍ
ص َّرفْ نَا" الكهف ،54:فيه حالة من
عل حييط ابلنفس البشرية ،النفس ما تعرفش تفلفص منه ،لذلك ربنا بيقول إيه؟ " َولََق ْد َ
التصريف اخلطاب القرآين إنه حييط ابلنفس البشرية ،ختيل إن واحد منكر للبعث ،بيقدم خطاب إعالمي تعجيب ساخر من قضية البعث ،ختيل
اآلايت دي بتقول له إيه؟ هللا -سبحانه وتعاىل -يعلم ما يف صدرك ،ويعلم ما يدور يف صدرك ،وما تتكلم من كلمة إال وهللا يعلمها ،الواحد

ممكن يقول إيه؟ إيه ده؟ ختيل لو انت بتكلم واحد مثالً ملحد ،واحد يقول لك ال ال ما تقولوش كده ،أصل هو مش هيصدق الكالم ده،
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دع هذا اخلطاب ينفذ إىل أعماق قلبه ،القرآن -ركزوا معي يف النقطة دي -بيضغط على نقاط الضعف عند اإلنسان ،حىت لو هو بينكرها
ظاهرايً ،لكن الفطرة بداخله تصرخ عند الضعف ،لذلك القرآن يقول له إيه؟ هتعمل إيه يف املرض؟ هتعمل إيه ملا تكون يف نص البحر ،القرآن

بينزع اإلنسان من مواطن قوته ويريه مواطن ضعفه ،ويقول له أنت حتتاج إىل هللا يف مواطن ضعفك ،عند موتك ،عند البعث ،عند مرضك،
عند حاجتك إىل هللا -سبحانه وتعاىل -ولن ينفعك أحد ،زي يف منتصف البحر ،فالقرآن بيوقظ الفطرة مرةً أخرى ،فتخيل القرآن بيخاطب

شخص معاند ،احنا بنقول القرآن هنا يف سورة ق معاند طاغية متكرب عنيد مريب ،فيه لبس ،بيقدم خطاب إعالمي كمان طاعن ،والقرآن
ب إل َْيه م ْن َح ْبل ال َْوريد" ،الصفحة األوىل أان أصالً ملا جيت اقرأ ختيل
سهُ ۖ َوََْن ُن أَق َْر ُ
نسا َن َونَ ْعلَ ُم َما تُ َو ْسو ُ
س به نَ ْف ُ
يقول له إيه؟ " َولَ َق ْد َخلَ ْقنَا ْاإل َ

خصوصا اللي بيقرأ من طبعة املصحف اللي هي السعودي انت قرأت الصفحة األوالنية من سورة ق "ق ۚ َوالْ ُق ْرآن ال َْمجيد" وخلصت
مثالً
ً
س من َخل ٍْق جد ٍ
يد" ختيل لو انت بتقلب الصفحة وما قريتش الصفحة
وبعد كده " َك َّذبَ ْ
َ
ت قَ ْب لَ ُه ْم" بعد كده "أَفَ َعيينَا اب ْخلَلْق ْاأل ََّول ۚ بَ ْل ُه ْم يف ل َْب ٍ ْ

نسا َن َونَ ْعلَ ُم" لغاية ما خيشوا النار وخيشوا اجلنة وبعد كده كملت بقية السورة ،انت ممكن حتس إن الصفحة
دي خالص من أول " َولََق ْد َخلَ ْقنَا ْاإل َ

دي ممكن تتشال عادي جداً ،يعين انت ممكن تشعر إن السياق مكمل ،هذا السياق اللي هو ده حلقة النهاردة هو نزع هلذا املتكرب العنيد،
ألن دامياً اي مجاعة اإلنسان يف زمحة الطغيان ومع اجملموع بيشعر حبالة من الكرب ومنع الوعظ لذلك ربنا بيقول هلم إيه؟ "قُل إ َّمنَا أَعظُ ُكم بواح َدةٍ
ْ َ
ْ
ادى" سبأ ،46:القرآن بيعمل ده ،إنه بياخده لوحده ،يقول له ختيل مشهدك وانت دلوقيت هتسري يف حلقات البعث
وموا ََّلِل َمثْ ََن َوفُ َر َ
أَ ْن تَ ُق ُ
خطوة خبطوة إىل أن اي إما تلقى يف جهنم أو لو أسلمت وتبت تدخل اجلنة.

نسا َن" ،عايزك تستحضر ،اآلايت دي بتكلم واحد قاعد بيطعن يف الدين وبيقدم خطاب ويرتيق على البعث وبيرتيق على
" َولََق ْد َخلَ ْقنَا ْاإل َ
ب إل َْيه م ْن َح ْبل ال َْوريد * إ ْذ يَتَ لَ َّقى ال ُْمتَ لَقيَان"
سهُ ۖ َوََْن ُن أَقْ َر ُ
نسا َن َونَ ْعلَ ُم َما تُ َو ْسو ُ
س به نَ ْف ُ
الدين ،فييجي حد جنبه يقول له إيه؟ " َولََق ْد َخلَ ْقنَا ْاإل َ
انت قاعد بتوسوس وختطط يف صدرك ،وبعد كده الكالم بيبدأ يطلع على لسانك وتقول ،فيه انس وظيفتها فقط يَتَ لَ َّقى ال ُْمتَ لَقيَان ،أصالً إن
القرآن جييب التعبري ده وراء بعضه ده مقصود ألنه يف نطقه صعب ،يَتَ لَ َّقى ال ُْمتَ لَقيَان ،التلقي ده واحد قاعد جاهز ،عشان كده قال قعيد هو

ظ -ما هو أكيد هيقول كالم -من
دي وظيفته قاعد هلا فقط ،وبصيغة املبالغة "إ ْذ يَتَ لَ َّقى ال ُْمتَ لَقيَان َعن الْيَمني َو َعن الش َمال قَعيد * َّما يَلْف ُ
اص ْرب َعلَ َٰى َما يَ ُقولُو َن" ،وواضح إن
قَ ْوٍل إ َّال لَ َديْه َرقيب َعتيد" ،األقوال مذكورة كتري يف سورة ق ،وحىت اسم السورة ق فيها القول وفيها "فَ ْ
ٍ
قرآين قوي لدفع اخلطاب اإلعالمي الكافر ،واحنا الزم نتعلم ده يف الدعوة،
أقوال املشركني أثرت يف نفوس املسلمني ،فكان البد من
خطاب ٍ

إن ملا يكون فيه خطاب إعالمي قوي بيطعن يف ثوابت الدين ال بد أن ينتفض الدعاة ويقدموا خطاب قوي زي ما هنا يف سورة ق ،اخلطاب

اء َك".
بينزع اإلنسان من غفلته ،وينزع الغطاء "فَ َك َ
ش ْفنَا َع َ
نك غطَ َ

ظ من قَ ْوٍل" ،حصار للنفس ،شوف السورة بتحاصره ،بتقول له نفسك حماصرة ،األقوام اللي قبل كده كانوا حماصرين ،جثتك ملا
" َّما يَلْف ُ
بتموت وتتحط يف األرض كل جزئية بتتشال منها انت حماصر ،يعين شوف الرقابة ،انت عارف أان حبس إن سورة ق عملت إيه؟ جمموعة من
الكفار قاعدين بيخططوا؛ احنا نطعن يف الدار اآلخرة إزاي؟ احنا نعمل كذا ،الربانمج انت هتطلع تقول كذا يف الربانمج ،وفجأة الكشافات

تتفتح عليهم؟ سورة ق فتحت الكشافات عليهم واتفضحوا ،ويتقال له انت مراقب ،صدرك مراقب ،أقوالك مراقبة ،وساوسك خواطرك

ض م ْن ُه ْم" رقابة ،جو من احلصار .القرآن اللي قامت به سورة ق.
ص ْاأل َْر ُ
مراقبة ،ملا هتموت وكل جزئية بتتاخد منك "قَ ْد َعل ْمنَا َما تَن ُق ُ

ظ من قَ ْوٍل إ َّال لَ َديْه َرقيب َعتيد" ،هو معد لذلك ،رقيب ،فجو الرقابة يف سورة ق موجود ،ختيل بقى كمان السياق القرآين؛ قاعد
" َّما يَلْف ُ
ت َسك َْرةُ ال َْم ْوت اب ْحلَق"،
اء ْ
بيوسوس وخيطط ويتكلم ،وفجأة وهو قاعد يف القعدة دي اللي بريتب فيها ماذا سيقدم ويطعن يف الدين؟ " َو َج َ
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نت م ْنهُ َحتي ُد"،
اء ْ
ت َسك َْرةُ ال َْم ْوت اب ْحلَق ۖ َٰذَل َ
ك َما ُك َ
السياق أصالً إن ربنا بيتكلم إن الواحد أفعاله مراقبة ،وساوسه وخواطره مراقبة ،فجأة َو َج َ

نت م ْنهُ َحتي ُد" ابن عطية كان له كالم مجيل يف اآلية أرجو إن انتم تراجعوه ،وابن عاشور خده وأضاف عليه ،وصاغوه بصيغة بيانية مجيلة،
" َما ُك َ

نت منْهُ َحتي ُد".
يعين أرجو إن انتم تقرأوه ،لفظ " َما ُك َ
وإن شاء هللا يف احللقة التالتة "فَ نَ َّقبُوا يف الْب َالد َه ْل من َّحمي ٍ
ص" فقالوا إن حاد وحاص وحتيد وحتيص قريبة من نفس املعَن وإن واضح مها اي

مجاعة خلينا نعيد ترتيب دماغنا كده يف السورة ،مها بينكروا إيه يف السورة؟ بينكروا البعث ،إيه اللي ما ينفعش ينكروه؟ إيه احلقيقة اللي ما

ينفعش ينكروها؟ املوت ،طيب ،هو أصالً خايف من املوت ليه؟ ألن املوت هيقطع عليك شهواته ،فكل -أان أعين كلمة كل -كل تفكري
احلضارات املادية أقصى درجة استمتاع هبذه احلياة ،وهروب وأتجيل املوت بقدر ما يستطيعون ،يعين هم بيفزعوا من سرية املوت ،يقعد يفكر

طب نعمل أدوية للشيخوخة؟ طب لو انس ماتت ينفع نعني جثثهم حبيث لو اكتشفنا سر الروح نعيدهم اتين؟ ويقعدوا يعملوا أفالم يف هذه

الطريقة ،فقضية الفزع من املوت ده موجود يف احلضارات املادية اليت ال تفكر إال يف املادة ،لذلك هو آية سورة البقرة قضية إن هو يتمَن أن
ْف َسنَ ٍة" البقرة ،96:هو قضيته إن هو يعمر ،يعين هو ال يتمَن وال يفكر إال يف هذه الدنيا ،فربنا
َح ُد ُه ْم ل َْو يُ َع َّم ُر أَل َ
يعيش ألف سنة ،هو "يَ َو ُّد أ َ
ت َسك َْرةُ ال َْم ْوت ،خد ابلك ألن الكلمة دي بتتكرر معنا يف سورة اب ْحلَق ،يف األول "بَ ْل َك َّذبُوا اب ْحلَق" ،ويف اآلخر هتيجي
اء ْ
بيقول له َو َج َ
الصيحة اب ْحلَق ،والحظ إن الكلمات املتكررة معاان القول والرقيب واحلق وما فيها من كلمة ق وقوهتا ،حبيث ده برضه بيديك جو عام للسورة.

ت َسك َْرةُ ال َْم ْوت اب ْحلَق هذا املوت الذي كنت حتيد ،يعين حتيد انت عارف إيه؟ عمال متيل كده ،هو املوت عمال جيي لك كده؟ طب
اء ْ
َو َج َ

أطول مش عارف إيه؟ وسبحان هللا مثالً أزمة كوروان زي اللي احنا عايشينها؟ أسأل هللا السالمة والعافية ،وأسأل هللا -سبحانه وتعاىل -أن
ٍ
مريض مسلم وأن جيعل هذا الوابء كفارًة ملن ابتلى به من املسلمني ،وشهاد ًة ملن مات به من املسلمني ،شوف حاجة إزاي أزمة
يشفي كل
نت منْهُ َحتي ُد ،أتيت اآلايت
عاملية وجتد حالة فزع ،حالة فزع من هذا الوابء ،وإزاي إن االقتصاد اتدمر بفريوس ال يرى ابلعني اجملردةَٰ ،ذَل َ
ك َما ُك َ
آايتنَا"
تلو اآلايت ،لكن هم على طول ،أول ما اآلية بتبدأ ابلنسبة هلم ختفت ينسبوهنا إىل غري هللا -سبحانه وتعاىل" -إذَا َهلُم َّمكْر يف َ
نت منْهُ َحتي ُد ،شوف السياق ،استحضر معااي الصفحة دي ،هو كان قاعد
ض ٍر َم َّ
سهُ" يونسَٰ ،12:ذَل َ
ك َما ُك َ
يونس ،21:مرة " َكأَ ْن َملْ يَ ْدعُنا إىل ُ
ظ من قَ ْوٍل إزاي أان أطعن يف الدين ده ،وبعدين فجأة وهو قاعد يف القعدة دي ،ااتخد،
سهُ وبعدين بيتكلم َّما يَلْف ُ
بيفكر َما تُ َو ْسو ُ
س به نَ ْف ُ
ك
ع ،ويف الفزع ده إيه اللي حصل؟ َونُف َخ يف ُّ
اء ْ
نت م ْنهُ َحتي ُد ،فَز ْ
الصور ،الكل بقى حصل البعثََٰ ،ذل َ
ت َسك َْرةُ ال َْم ْوت اب ْحلَق ۖ ََٰذل َ
ك َما ُك َ
َو َج َ
يَ ْو ُم ال َْوعيد اللي انت كنت بتنكره ،وبعد كده فجأة لقى نفسه بيتاخد ،وجاءت شوف السياق متتايل ،انت بتخاطب واحد منكر لكل ده
أصالً ،يعين اي مجاعة القرآن ال يبايل إبنكارهم ،ودي نقطة اتكلمت عنها كتري يف القرآن ،مشكلة النقاشات مع امللحدين إن فيه منطقة مثالً
ده اإلحلاد مثالً ،ويف منطقة هنا إلثبات إن فيه يقينيات يف الكون وإن فيه إحكام وإن فيه ربنا وإن فيه قرآن وإن فيه بعث ،وبعد كده بقى
األحكام التشريعية ،جزء كبري من النقاشات بيضيع يف املنطقة دي أصالً لألسف ،القرآن بيتجاوز كل ده بيتكلموا على إنه حقائق بيحاصروا،

زي ما قلت لكم أان يعين فعالً وهللا ملا جيت أحضر السورة آخر السورة قعدت أضحك ،يعين ملا وصلت آلخر السورة واحد منكر يف آخر
ك َح ْشر
استَم ْع يَ ْوَم يُنَاد ،يعين انت متخيل؟ يعين واحد منكر حلاجة بتقول له هيحصل ،وهتسمعه ،واألمر بسيطََٰ ،ذل َ
السورة بيقول له َو ْ
َعلَْي نَا يَسري ،فعالً هذا ال يقوله إال هللا ،مفيش بشر يقدر يقول كده ،مفيش بشر يف النقاشات ،يقدر يتكلم ابلثقة دي ،فتخيل كده ،اتين
نت م ْنهُ َحتي ُد ،وبعد كده فجأة كل صحابه
اء ْ
ت َسك َْرةُ ال َْم ْوت اب ْحلَق ۖ َٰذَل َ
ك َما ُك َ
يوسوس به نفسه ،بعد كده بيتكلم ،وبعد كده اختطفَ ،و َج َ
ت لقى نفسه بيتساقُ ،ك ُّل نَ ْف ٍ
س كل واحد لوحده ،والرتكيز على الفردية ،ركزوا معااي ،الرتكيز
كمان َونُف َخ يف ُّ
اء ْ
الصور ۚ َٰذَل َ
ك يَ ْومُ ال َْوعيدَ ،و َج َ
على الفردية يف احلساب أمر مقصود يف القرآن ،ألن كتري من املشركني هو ماشي مع إيه؟ مع املتبوع ومن الرسايل اجلميلة قوي األتباع
ت ُك ُّل نَ ْف ٍ
س َّم َع َها َسائق َو َشهيد على دماغها ،يشهد على أفعاهلا ،ماشي؟ واخلالف
اء ْ
واملتبوعون يف القرآن الكرمي دكتور صالح اخلالديَ ،و َج َ
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ت ُك ُّل نَ ْف ٍ
س َّم َع َها َسائق َو َشهيد ،وبعد كده فجأة احتط يتقال له خطاب ،هو دلوقيت أول مرة بقى
اء ْ
بقى هل هو ده امللكني وال ال؟ َو َج َ
ص ُر َك الْيَ ْوَم َحديد ،لو مسحت بكرر اتين ،عيش اآلايت كأنك
نت يف غَ ْفلَ ٍة م ْن ََٰه َذا فَ َك َ
ش ْفنَا َع َ
هيُ َخاطَب خطاب مباشر ،لََّق ْد ُك َ
اء َك فَ بَ َ
نك غطَ َ
أول مرة تسمعها ،استحضر إن واحد مشرك معاند رافض جاحد منكر للبعث ،وختيل النيب -صلى هللا عليه وسلم -واقف بيقرأ عليه هذه
اآلايت ،وبيتقال له األقوام اللي قبلك كذبوا ،ما توسوس به نفسك ربنا يعلمها ،أقوالك ربنا يعلمها ،فجأة هتموت ،وجاءت سكرة املوت،
نت أول بقى خطاب موجه مباشر للفرد جيي هنا
فجأة هينفخ يف الصور ،فجأة هتساق فجأة هتقعد على الكرسي ُحتاسب ،يتقال لك لََّق ْد ُك َ
نت يف غَ ْفلَ ٍة م ْن ََٰه َذا ،فتخيل ملا واحد وهو لسه يف الدنيا ،طب وأان ليه أحط نفسي يف املوقف ده؟
لََّق ْد ُك َ
نت يف غَ ْفلَ ٍة م ْن ََٰه َذا فيها تالت أقوال:
طبعاً لََّق ْد ُك َ

 هل اخلطاب للنيب -صلى هللا عليه وسلم -قبل القرآن ،انت ما كنش عندك هذه الطريقة وال هذه الدعوة وال هذه اآلايت. -وال اخلطاب للكافر فقط؟

 -وال اخلطاب لكل مؤمن وكافر ،اخلطاب للعموم ،وده مال إليه الطربي وابن كثري.

وفيه انس قالت ال ،أظن ابن عاشور رجح بقوة إن اخلطاب للكافر ،ألن السياق إن فيه جاحد يف جحود َربَّنَا َما أَطْغَْي تُهُ ،خالص؟
نت يف غَ ْفلَ ٍة م ْن ََٰه َذا،
وأان أميل إن هي لكل غافل ،بالش نقول مؤمن وكافر ،وهللا أعلم ،لكل غافل ،لذلك اخلطاب فجأة بيقول له لََّق ْد ُك َ
هذا ،اسم إشارة للقريب ،السياق بيكلمه على إنه حقيقةً يف البعث ،القرآن لديه قدرة عجيبة على كسر حواجز الزمان ،يعين القرآن بيقول
اء َك
نت يف غَ ْفلَ ٍة م ْن ََٰه َذا فَ َك َ
ش ْفنَا َع َ
له بص حواليك إيه ده الناس بتبعث ،وده وفجأة بيحاسب يقول له ها عرفت بقى إن لََّق ْد ُك َ
نك غطَ َ

ص ُر َك الْيَ ْوَم َحديد ،الذي يوقن ابلقرآن يصبح بصره حديداً ،يعين إيه احلدة واإلصابة؟ اي مجاعة النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال حديث
فَ بَ َ
صحيح إن شاء هللا من سره أن ينظر إىل القيامة رأي العني ،ملا كنت تقرا النص األول ده من احلديث تتوقع إيه مثال؟ اللي عايز يشوف

القيامة ،عايز تشوف مش تسمع ،عايز تشوف القيامة أتوقع مثالً فلينظر إىل فوهة بركان ،مثالً ،فلينظر مثالً إىل قاع حبر بينفجر مثالً ،ما أان
ْي ع ٍ
ني؛ فليقرأْ- :إيه ده؟ يعين أان عايز أشوف القيامة اقرأ بس هتقرأ بقلبك،-
ينظر إىل يوم القيامة كأنه َرأ ُ
عايز أشوف القيامةَ ،من َس َّره أن َ
أقرأ إيه؟ فليقرأ "إذَا َّ
ت" ،1يعين القرآن لديه قدرة على أن تبصر ،أن تبصر الدار
ت" و"إذَا َّ
ت" و"إذَا َّ
الس َماءُ انْ َفطََر ْ
س ُكوَر ْ
ش َّق ْ
الس َماءُ انْ َ
الش ْم ُ
أي ع ٍ
اآلخرة ،وحنظلة قال كده ،أان كنت بروح للنيب -صلى هللا عليه وسلم ،-ارجع " َّ
ني" ،2بيقول هلم أان شفت اجلنة والنار كأين شفتها،
كأان ر َ
فهو القرآن عنده قدرة لكده ،لو انت عشت مع القرآن ،لذلك يف آخر السورة إن مش أي حد هيستفيد من السورة ،فالناس تقول لك إيه

ده؟ السورة املغرية انت كلمتنا عن طاقة تغيريية جمهولة وكلمتنا عن املفصل ،وإزاي عمل انقالب يف جيل الصحابة؟ وإزاي اثب الناس إىل
رشدهم؟ ما هو مش أي حد ،فيه شروط يف آخر السورة.

اء َك يبقى سورة ق بتنزع الريبة من الصدور ،وبتنزع الغطاء من العيون ،سورة ق تنزع الريبة من
نت يف غَ ْفلَ ٍة م ْن ََٰه َذا فَ َك َ
ش ْفنَا َع َ
لََّق ْد ُك َ
نك غطَ َ
نك
نت يف غَ ْفلَ ٍة م ْن ََٰه َذا فَ َك َ
ش ْفنَا َع َ
الصدور ألن هم يف أم ٍر مريب يف أم ٍر مريج يف لبس ،هم على طول يف حالة شك ،وفيه غطاء ،لََّق ْد ُك َ

ص ُر َك الْيَ ْوَم َحديد ،خد ابلك هو مش مالحق ،هو فجأة كان وسوسة ،وبعدين كالم ،وبعدين فجأة مات ،سكرة املوت ،فجأة لقى
اء َك فَ بَ َ
غطَ َ
نت يف غَ ْفلَ ٍة هو لسه ما نطقش ،يعين هو لسه ما دافعش
سائق وشهيد ،وبعدين نفخ يف الصور ،بعد كده قاعد على الكرسي بيتقال له لََّق ْد ُك َ
ال قَرينُهُ -قرينه هنا امللك اللي معه-
ص ُر َك الْيَ ْوَم َحديد لسه جاي يتكلم؛ َوقَ َ
نت يف غَ ْفلَ ٍة م ْن ََٰه َذا فَ َك َ
ش ْفنَا َع َ
عن نفسه ،لََّق ْد ُك َ
اء َك فَ بَ َ
نك غطَ َ
 1حسنه األلبان
 2صححه األلبان
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ي َعتيد ،أهو ده لسه جاي يقول وهللا اي رب أان ما عملت حاجة ،لسه جاي يتكلم ،ال ال ال ،كل حاجة مكتوبة ومعدة وحمفوظة
ََٰه َذا َما لَ َد َّ
ابخلواطر.

ريةً" الكهف ،49:كنت بقرأ يف القرطيب
كنت بقرأ يف سورة الكهف يف قول هللا -سبحانه وتعاىلَ " -مال َه َذا الْكتَاب ال يُغَاد ُر َ
ريةً َوال َكب َ
صغ َ

عامل جتميعة لألقوال عجيبة ،يعين مرعبة ،قال لك الكبرية املعصية والصغرية التبسم يف املعصية ،يعين أحوالك وانت بتعمل معصية ،كنت
اها" ،اإلحصاء أدق،
صَ
ريًة -مش إال كتبها -إ َّال أ ْ
َح َ
بتضحك؟ كنت متضايق؟ ختيل ،هم انبهروا َمال َه َذا الْكتَاب ال يُغَاد ُر َ
ريًة َوال َكب َ
صغ َ
اإلحصاء أدق ،فانت متخيل فجأة لسه مادافعش ،أان اللي ابهرين يف سياق سورة ق إن هي بتخطفه ،يعين واحد كان قاعد يف أمان هللا عنده
شوية وسوسة يف صدره وقاعد بيتكلم ،اختطف ،جت سكرة املوت ،بعد كده ساق وشهيد ،نفخ يف الصور ،قعد على كرسي ،كنت يف غفلة،
َّم ،اجلميل هنا إن جت ابألوصاف،
َّم صدر األمر وهو قاعد ،أَلْقيَا يف َج َهن َ
لسه جاي يدافع ،هذا ما لدي عتيد ،اترمى يف جهنم ،أَلْقيَا يف َج َهن َ
انت منهم؟ هترتمىُ ،ك َّل َك َّفا ٍر َعن ٍ
يد ،العند" ،إنَّهُ َكا َن آل َايتنَا َعني ًدا" املدثر ،16:فيه انس مهما تيجي آايت ،هو عنيد ،زالزل ،فريوسات،

ودا"
صعُ ً
ابتالءات ،هو عنيد ،مش راضي خيضع ،مش راضي ،دامياً العنيد اي مجاعة عقابه شديد ،لذلك ربنا قال إيه عن العنيد؟ " َسأ ُْره ُقهُ َ
املدثر ،17:سريهق ،ألنه كان عنيد ،طيب هنا أَلْقيا يف جهنَّم ُك َّل َك َّفا ٍر َعن ٍ
يد ،ومن عنْ ُده ومن كفره مينع اخلري ،واحد مستغرب مينع اخلري ما هو
ُ
َ ََ َ
طبيعي مينع اخلري ،وداميا من النقاشات اإلحلادية املشهورة ،إيه القانون األخالقي اللي عند املالحدة يعين؟ ليه يتعامل أبخالق؟ يعين ليه؟ يعين

حىت ملا بتيجي تقرأ حىت يف بعض الكتب العلمية يعين اما تيجي مثالً تقرأ عن عمل اخلري للناس أو التربع ابلدم أو حىت التربع ابألعضاء وملا
بيناقشوها حىت هم ما عندمهش دين ،يف بعض الكتب هو رافض أصالً دخول الدين ،فيقول لك إزاي أقنع إنسان إنه يعمل اخلري ده؟ يعين

مفيش بعث ،ماينفعش يقول له إيه؟ اصرب واحتسب ،احتسب إيه اي حبييب؟ مفيش احتساب ،فيه حساب ،مفيش احتساب ،انت حاسبين
ب ابلدين" املاعون ،1:أي حد هينكر
ماشي ،هو ما عندوش الكالم ده أصالً ،فبالتايل هو مينع اخلري ،لذلك ربنا بيقول إيه؟ "أ ََرأَيْ َ
ت الَّذي يُ َكذ ُ
البعث ،طبيعي" ،فَ ََٰذل َ َّ
يم" املاعون ،2:هياكل حقوق الضعفاء ،غياب البعث وغياب فكر الدار اآلخرة على طول يعيش يف
ك الذي يَ ُدعُّ الْيَت َ
ب ابلدين * فَ ََٰذل َ َّ
يم" ،وال يف دماغه املسكنيَ " ،وَال
غابة مباشرةً ،ده التطور الطبيعي لغياب الدار اآلخرة" ،أ ََرأَيْ َ
ت الَّذي يُ َكذ ُ
ك الذي يَ ُدعُّ الْيَت َ
ض َعلَ َٰى طَ َعام الْم ْسكني" املاعون ،3:ليه أصالً؟ ليه يدعم املسكني؟
َحيُ ُّ
أَلْقيا يف جهنَّم ُك َّل َك َّفا ٍر َعن ٍ
َّاع للْ َخ ْري ُم ْعتَ ٍد وعايش يف ريبة وكل شوية نظرية تفسريية للكون ،وكل شوية نظرية تفسريية خللق اإلنسان،
يد * َّمن ٍ
َ ََ َ

وكل شوية نظرية اقتصادية ونطلع من نظرية لنظرية ،ولألسف أصحاب اهلزمية النفسية من املسلمني؛ االشرتاكية اإلسالمية ،الليربالية اإلسالمية،

اإلحلاد اإلسالمي ،كل حاجة نشوفلها وجنيب نظريتهم وَنط جنبها إسالمي وقمة االهنزام النفسي طب ما احنا عندان الطرح القرآين بتاعنا
وها" النجمُ ،23:م ْعتَ ٍد ُّمر ٍ
يب * الَّذي َج َع َل َم َع
فهما دائماً يف ريبة ألن النظرايت بتتغري مع تغيري األمساء وهي دي كلها "إ ْن ه َي إ َّال أ ْ
َمسَاء َمس َّْي تُ ُم َ
اَلِل إ ََٰهلًا آ َخ َر فَأَلْقيَاهُ والشيء اللي بيلقى الذي ال قيمة له ،فَأَلْقيَاهُ يف ال َْع َذاب َّ
َّ
الشديد ،إلنه كان كفار عنيد ،مناع اخلري كلها صيغ مبالغة ،وزي
ما قلت لكم السورة بتخاطب الطغاة اللي كانوا بينكروا البعث وبيطعنوا يف دعوة النيب -صلى هللا عليه وسلم ،-واحد يقول يل طب األتباع
الصغريين بقى الناس اللي كانت إيه؟ بتخدم على أبو جهل وكده ،ما هو انت ملا بتضرب الكبري ده بيخاف ،ختيل ملا اخلطاب ده بيقدم

للطغاة ،ختيل ملا النيب -صلى هللا عليه وسلم -مبفرده بيقدم هذا ،زي ابلزبط كده سيدان موسى ملا يقف قدام فرعون بيقول له أرسل معنا بين

اسرائيل ،الناس إيه ده؟ ويبصوا لفرعون؟ ما هو لو فرعون خاف؟ هو كمان هيخاف ،يعين ختيل انت ملا بتخاطب الكبار الطغاة هبذا اخلطاب
هو الصغري بيخاف ،وده طريقة إعالمية مهمة.
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اَلِل إ ََٰهلًا آ َخ َر فَأَلْقيَاهُ يف ال َْع َذاب َّ
الَّذي َج َع َل َم َع َّ
الشديد ،كل ده خد ابلك الراجل كان قاعد ،مش عايز أقول يف أمان هللا ،كان قاعد بقى يف
أمان الشيطان ،قاعد نفسه بتوسوس له بشوية خواطر ،وقاعد عامل قعدة ،إزاي أان أطعن يف الدين ،ااتخد من القعدة دي،ومات واحلساب
ونفخ يف الصور وجه سائق وشهيد واتقال له لقد كنت يف ٍ
غفلة من هذا ،جيه يدافع عن نفسه لقى كتاب مفصل هذا ما لدي عتيد ،صدر

األمر ألقيا يف جهنم لسه هيرتمى يف جهنم معاه الشيطان بتاعه ،قرينه بقى الشيطان هيرتمى معاه يف جهنم ،طب األتباع طب املتبوعني؟ طب

ال قَرينُهُ َربَّنَا َما أَطْغَْي تُهُ ،خد ابلك َما أَطْغَْي تُهُ يعين ده طاغية ،طب الشيطان يقول وهللا أان ما
الشيطان وهللا ،قبل ما يتكلم عن الشيطان ،قَ َ
ض َال ٍل بع ٍ
يد ،ده أان كنت أبفاجأ ،ده
عملت له حاجة ،ده هو أصالً هو اللي كان بيعلمين ،أان كنت بتعلم منه الفسادَ ،ما أَطْغَْي تُهُ ،ده َكا َن يف َ َ
ٍ
ضالل بعيد وتربؤ الشياطني من الطغاة مشهور يف
أان يعين ده احنا استفدان منه ،ده احنا كنا بنكتب وراه ،احنا استفدان منه وقد كان يف

القرآن ،وإذا قلت لكم دراسة األتباع واملتبوعون يف القرآن بتاع الدكتور صالح اخلالدي مجيلة ،فيها استقصاء لكل آايت القرآن ،اآلايت

اللي جت يف سورة البقرة واللي جت يف سبأ واللي جت يف غافر حتتاج فعالً إىل جتميعة ،وإزاي آية إبراهيم اآلية احملورية حينما يقف الشيطان
ال َّ
الش ْيطَا ُن ل ََّما قُض َي ْاأل َْم ُر إ َّن َّ
اَلِلَ َو َع َد ُك ْم َو ْع َد ا ْحلَق -وأان طلعت ندل معاكمَ -وَو َعدتُّ ُك ْم فَأَ ْخلَ ْفتُ ُك ْم" إبراهيم،22:
خيطب يف انر جهنمَ " ،وقَ َ

يل
وبس اي مجاعة أان معلش مش هنضحك على بعض ،عمركم شفتم مخسة شياطني رابطني واحد وبيضربوه عشان يعمل معاصيَ ،وَما َكا َن َ
َعلَْي ُكم من سلْطَ ٍ
ان ،بس أان هعرتف أبخطائي ،اللي أان عملته أان وسوست ،إ َّال أَن َد َع ْوتُ ُك ْم أان لسه بنادي عليك فاستجبت فاء السرعة،
ُ
س ُكم.
فَ ْ
وموين َول ُ
استَ َج ْب تُ ْم يل ۖ فَ َال تَ لُ ُ
ُوموا أَن ُف َ
فالشيطان هيتربأ ،الراجل ده ااتخد من القعدة امللك بيشهد عليه ،طب قرينه الشيطان كمان هو كمان بيتربأ منه؟ َربَّنَا َما أَطْغَْي تُهُ َوَٰلَكن َكا َن
ض َال ٍل بع ٍ
يد ،قرينه الشيطاين اللي عارف تفاصيل تفاصيل تفاصيل أحوالك ،ولذلك النيب -صلى هللا عليه وسلم -ملا قال املعلومة دي
يف َ َ
للصحابة اختضوا ،كل واحد موكل به قرينه من اجلن ،قال حىت أنت اي رسول هللا؟ قال حىت أان ،ولكن هللا أعانين عليه فأسلم ،يعين سواء هو

فأسلم أو فأسلم أو ألن يف رواية زايدة فأسلم فال أيمرين إال خبري ،فمسألة القرين دي انت واحد عارف تفاصيل بتحب إيه؟ نقاط ضعفك،
ۡ
"إ َّمنا ٱ ۡست زَّهلم ٱ َّ ۡ
سبُوا" آل عمران ،155:فيه نقاط عندك ضعف ،الزلل ده إنك بتحط رجلك على حجر مش اثبت فتزل
َ َ َ ُُ
لشيطََٰ ُن ببَ عض َما َك َ
القدم بعد ثبوهتا ،فخد ابلك انت فيه نقاط ضعف عندك الشيطان عارفها كويس ،وانت عارفها فالزم حترتم حلظات الضعف.

َٰ
ض َال ٍل بع ٍ
يد ،العجيب حىت كالمه اللي دافع به عن نفسه احتذف ،بس هو قال هو دافع ورد وقال أان ما عملتش
َربَّنَا َما أَطْغَْي تُهُ َولَكن َكا َن يف َ َ

ي ،يعين واضح إن هو رد على الشيطان وقال ال هو اللي ضحك علي ،واملتبوعون دول ،حىت
احتذف ،بدليل إيه؟ ربنا قال َال َختْتَص ُموا لَ َد َّ

ت إل َْي ُكم ابل َْوعيد ،انت كنت عارف وجاء لك رسول ،وجالك قرآن ،وجت لك آايت ،وانت
كالمه مل يذكر ،قَ َ
ال َال َختْتَص ُموا لَ َد َّ
َّم ُ
ي َوقَ ْد قَد ْ
ي َوَما أ ََان بظََّالٍم لل َْعبيد ،انت متخيل عايزك تتخيل كده ،واحد اتين كافر قاعد مستين اللي قبله خيلص حسابه،
أنكرتَ ،ما يُبَد ُ
َّل الْ َق ْو ُل لَ َد َّ
نت يف غَ ْفلَ ٍة ،وامللك جه شهد عليه عايزك تعيش املشهد ،امللك جه شهد والشيطان قال ما أطغيته ولسه جاي
واللي قبله اتقال له لََّق ْد ُك َ
يدافع عن نفسه ،ربنا قال ال ختتصموا لدي ،ارموه يف جهنم ،وقبل ما يتنادي إيه؟ ختيل -هلل املثل األعلى -اللي بعده ،ففجأة لسه هيدخل
ول َهل من َّمز ٍ
يد وجيي اللي بعده خيش احلساب ،انت
بقى احلساب ،جهنم بتقول إيه؟ هل من مزيد؟ ختيل! يَ ْوَم نَ ُق ُ
َّم َهل ْامتَ َألْت َوتَ ُق ُ ْ
ول جلََهن َ

داخل يف جو؛ اللي قبلك كل وسائل الدفاع فشلت ،امللك شهد عليه والشيطان شهد عليه ،وااتخد اترمى يف جهنم ،وجهنم منتظراك ،ختيل
ول َهل من َّمز ٍ
يد ويتقفل الستار على النقاش مع الكفار هنا ،يعين ختيل كده الكافر اللي بيسمع
انت داخل يَ ْوَم نَ ُق ُ
َّم َهل ْامتَ َألْت َوتَ ُق ُ ْ
ول جلََهن َ
السورة وبيتخيل صاحبه اللي أطغاه واللي أغواه واترمى يف جهنم وهو هيدخل هيعمل إيه؟ يتقفل الستار ،ودي دامياً عادة القرآن ،إنه بيرتك

اخليال يذهب بعيدا ،وهو يقعد يفكر ،زي كتري يف القرآن جداً مش عايز أطول عليك ،كنت يف درس سورة القيامة فصلت إزاي القرآن

بيجيب لقطات وأصوات وبعد كده يسدل الستار ،ويسيبك انت تسرح وتفكر حتط نفسك اي ترى؟ يعين مثالً إيه؛ "تَظُ ُّن أَن يُ ْف َع َل هبَا فَاق َرة"
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القيامة ،25:اآلية دي مليئة ابجملهوالت ،تَظُ ُّن ظن مش أكيد ،هو قاعد اي ترى أَن يُ ْف َع َل مني اللي هيفعل هبا؟ مش عارف ،مبين لغري الفاعل،

فَاق َرة فاقرة حاجة هتقتطم وسطه ،هي إيه ماهوش عارف ،يعين واحد قاعد يوم القيامة ،شاكك إن هتيجي حاجة مش عارف منني ،وال مني،
ول -هي
َّم َهل ْامتَ َألْت َوتَ ُق ُ
وال هي إيه ،هتقطم ضهره ،ختيل الرعب والفزع ،وتسيبه اآلية ،تروح للي بعدها ،فهنا برضه كده ،يَ ْوَم نَ ُق ُ
ول جلََهن َ
اد متََيَّ ُز م َن الْغَْيظ" امللك ،8:فهنا تقول هل من
تغضب من خملوقات هللا زي ما اتكلمنا يف سورة امللك تغضب هلل -سبحانه وتعاىل" ،-تَ َك ُ

ط وتكتفي ،وينشئ هللا -سبحانه وتعاىل -خلقاً آخر للجنة،
مزيد؟ وتظل تفعل ذلك حىت يضع الرمحن فيها -سبحانه وتعاىل -قدمه فتقول قَ ْ
مث يقول هللا -سبحانه وتعاىل ،-املشهد بقى املرعب انتهى ،وأُ ْزل َفت ا ْجلنَّةُ للْمتَّقني غَ ْري بع ٍ
يد ،عايزك تفصل بقى شوية كده ،املتقني ايما تعبوا،
َ ُ َ ََ
َ
وايما مشيوا عشان اجلنة ،آن األوان أن تتقرب منهم اجلنة ،هم ايما مشيوا عشان ربنا ،وايما سعوا عشان ربنا ،دلوقيت بقى اجلنة هي اللي

تقرب ،لذلك العلماء اختلفوا جداً ،يعين إيه َوأُ ْزل َفت ا ْجلَنَّةُ يعين اجلنة هتتحرك؟ وال احلساب أصالً كان جنب اجلنة؟ وال دي وسائل االنتقال

ني
ْمتَّق َ
للجنة هتبقى بسرعة؟ أايً كان وال فجأة هتفتح اجلنة فيشموا رحيها ،أاي كان قعدوا يفكروا ،أان عايز نسيب اللفظ كدهَ ، ،وأُ ْزل َفت ا ْجلَنَّةُ لل ُ
غَ ْري بع ٍ
يد ،ختيل فجأة كده يف وسط اجلو الدرامي وده بيتضرب وده بيرتمى يف جهنم ،وفجأة تشم ريح اجلنة ،ايه ،أخرياً كل املتاعب هتخلص،
ََ
كل األذى واالبتالءات واألمراض واملشاكل ومعاندة الشهوات والرد على الشبهات ،كل ده خالص؟ عارف وتفتح بقى خالص أبواب اجلنة،
والنظرة األوىل  ،وأُ ْزل َفت ا ْجلنَّةُ للْمتَّقني غَ ْري بع ٍ
وع ُدو َن ،هو كان منتظر ده ،يعين الناس رفضت الوعد ورفضت الوعيد ،ده صدق
يد * ََٰه َذا َما تُ َ
َ ُ َ ََ
َ
هذا ،فاتقال له ده اللي انت كنت منتظره ،اي مجاعة املؤمنني بيمروا اببتالءات كتري قوي يف الدنيا ،بس بيتصربوا ابللحظة دي ،بيتصرب ابللحظة
اللي هيخش فيها اجلنة ،بيتصرب ابللحظة اللي هينغمس يف أهنار اجلنة ،وينطلق يف طرقات اجلنة ،بيتصرب بده ،يف كل مرض يف كل أذى يف كل
ابتالء يف كل تعذيب ،يف كل سجن ،يف كل ابتالء مر به بيتصرب ،املؤمن له ما يتصرب به ،وده مش خيال ،وال ده ضحك على الدقون ،ده
وع ُدو َن ل ُكل أ ََّو ٍ
اب وخد ابلك هو ده ما كنش مالك ،كان بيغلط وكان بيذنب لكن كان بيتوب
حقائق هو بينتظرها ،فربنا بيقول له ََٰه َذا َما تُ َ

كان سريع األوبة ،أواب؛ كثري األوب بريجع لربنا ،يعين إيه بريجع لربنا؟ فريد األنصاري له تعبري مجيل؛ قال بريجع لربنا ،إذا أذنب وبريجع
لربنا لو مرت عليه فرتات وما أطعش ربنا ،عشان كده التقط التقاطة بديعة قال ليه النيب -صلى هللا عليه وسلم -مسى الضحى صالة األوابني؟

قال ألن املسافة بني الفجر والضهر مسافة طويلة ،املسلم ال يتحمل أن يظل طول هذه الفرتة بدون صالة ما يستحملش ،ربنا عمل الضحى
والقيام هلؤالء األوابني الذين ال يصربون على قلة الصالة ،ما يستحملش اي مجاعة املسلم ما بيستحملش ،عارف القلب املؤمن عامل زي

احلاجة اللي ملا بتطلعها من التالجة وتعفن ما تستحملش تقعد بره التالجة ،هو قلب املؤمن كده ما يستحملش يقعد بعيد عن الذكر ،ال
يتحمل ،يعين ده حاجة داخلية جواه ،لذلك املنافق طبيعي إهنم ال يذكرون هللا إال قليالً ،املسلم طبيعي إنه بيذكر ربنا كتري ،ال يتحملََٰ ،ه َذا
اب حف ٍ
الر ْ َٰ
محَ َن ،خشي والرمحن إزاي؟ خشية؛ خوف وفزع ،والرمحن؛ رمحة ،يعين دي كانت خشية خمتلفة،
يظ * َّم ْن َخش َي َّ
َما تُ َ
وع ُدو َن ل ُكل أ ََّو ٍ َ
عالقة ال توصف ،أبو احلسن الندوي يف مقدمة كتاب األركان األربعة وكتاب ماتع وهو بيتكلم عن الصالة بيقول العالقة بني العبد وربنا عالقة
ليست كالعالقة بني السيد والعبد وال املالك واململوك وال األب واالبن ،وال أي تفسري مش موجود ،دي عالقة خمتلفة ليس هلا إال بني الرب

والعبد ،عالقة خمتلفة ،عالقة حب وخوف ،خشية وإانبة ،عالقة خمتلفة ،وطبعاً هو قلمه بديع وسيال ،أرجو إن انتم تقرأوا كالمه عن الصالة
فيها.

اب حف ٍ
الر ْ َٰ
محَ َن ابلْغَْيب الكلمة
يظ ،كان مركز ،كان بيحافظ على الفروض ،وخايف من املعاصيَّ ،م ْن َخش َي َّ
قال ََٰه َذا َما تُ َ
وع ُدو َن ل ُكل أ ََّو ٍ َ
ْب ُّمن ٍ
اء ب َقل ٍ
يب ،ابقي املصاحبة دي ،ختيل أان حبس يف اآلية دي واحد ماسك قلبه وعمال حيافظ عليه ،وتيجي فنت تعرض الفنت
البديعة َو َج َ

على القلوب ،وحيافظ على قلبه من الفتنة دي ،وبعدين تيجي له طعنة يف قلبه ،فيحاول ينضفها ،وقلبه يتسخ فيحاول ميسحه ،وبعدين ماشي
بقلبه كده يف الدنيا ،فقلبه يتعلق حبتة ينظر مثالً عجبته قوي الدنيا ،فيحس إن قلبه اتعلق فينضف احلتة دي ،وحيس إن قلبه فُنت فينضف،
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بقلب سليم ،جاء ربه ٍ
هو واحد قاعد نفسه يوصل لربنا بقلبه سليم ،جاء ربه ٍ
بقلب منيب ،يعين منظر واحد عايش ستني سنة ماسك قلبه

خايف عليه يتلوث ،وقلبه بيقع منه ويطني فيقوم وينضفه ويشبك يف حاجة يف الدنيا فيقطعها ،ويتعلق مبخلوق فربنا يبتليه ابتالءات ويقطع
يب لو جنح يف إنه أواب وحفيظ وخشي الرمحن وجاء بق ٍ
ْب ُّمن ٍ
اء ب َقل ٍ
لب منيب يسمع
هذا التعلق ،حىت يصل إىل هللا جنح أخرياً ،جاء ربه َو َج َ
س َالٍم ،أمجل نداء ،اي مجاعة ده اللي بيقطع كارت عشان يشرتي أي حاجة وال رقم يف موابيل وال
أحلى نداء يف حياته وأمجل نداء ،ا ْد ُخلُ َ
وها ب َ
س َالٍم ،بال حساب
يف بنك وال أي حاجة وبيستَن رقمه ملا بينادوا على رقمه بيبقى مبسوط ،بعد طول انتظار ،ختيل ملا يتقال لك ا ْد ُخلُ َ
وها ب َ
س َالٍم ،واطمن ،من أول حلظة بيتقال لك خد
وبال عذاب قمة السالم ،دار السالم ،وهللا هو السالم ،وهتدخل أخرياً دار السالم ،ا ْد ُخلُ َ
وها ب َ
نت م ْنهُ َحتي ُد ،وكانوا حتيص ،زي ما هنقول إن شاء هللا احللقة اجلاية ،يتقال هلم لن متوتوا،
ابلك هم يف الدنيا كانوا خايفني من املوت َٰذَل َ
ك َما ُك َ
شاءُو َن ف َيها،
ك يَ ْو ُم ْ
اخلُلُود ،يعين داخل بسالم وخلود ،ويتقال لك استَن ،قبل ما تدخل عايز أقول لك على حاجة مهمة قويَ ،هلُم َّما يَ َ
ََٰذل َ
أحس الواحد أول ما يسمع الكلمة دي يطلع جيري يف اجلنة ،فينادي عليه منادي ولك أعظم من كل ٍ
نعيم يف اجلنة ،وما هو اي رب؟ أن تنظر
إىل وجه هللاَ ،ولَ َديْ نَا َمزيد ،حاجة مش موجودة غري يف اجلنة ،أن تنظر إىل وجه هللا -سبحانه وتعاىل ،-أسأل هللا يل ولكم أن مين علينا هبذا

النعيم ،أسأل هللا -سبحانه وتعاىل -لذة النظر إىل وجهه الكرمي ،أسأل هللا -سبحانه وتعاىل -الشوق إىل لقائك ،هذا الشوق الذي يرطب

علينا ابتالءات الدنيا ،ويعطينا زاداً يف املسري يف هذه احلياة ،أقول قويل هذا وأستغفر يل ولكم ،والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،

"مقتطفات من سورة ق  "2من سلسلة "آيات تتلى"
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