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عايزين نتكلم النهارده بإذن اهلل في موضوع من المواضيي المهمية يدا والخطييرة يدا ,احنيا ليص ةيالة ,بيص ليص رل ية
ِ
يم" الفاتحة6:
الص َرا َ
بندعي بنقول " ْاه ِدنَا ِّ
ط ال ُْم ْستَق َ
ده أملنا للنا
"اهدنا الصراط" ي ني يا رب وةيلنا ييا رب" ,اهيدنا الصيراط" دي للنيا بنقولهيا رغيم إني ليص واحيد مننيا فيي مرحلية غيير
التيياني :فيي واحييد منطلييا وعييايز يكمييص أي مييا بييدأ ,وفيي واحييد بييدأ يحصييص لي فتييور وهييو علييى الطريييا ,بييدأ يتييوه عيين
الطريا ,بدأ يحس بحيرة وشتات مش أي أول االلتزام.
في واحد قرب من الوةول وعاوأ يكمص خايف أحسن في الخطوات األخيرة يُق .
"اهدنا الصراط المستقيم" ,وةلنا يا رب ده المنى بتاعنا للنا ,ده األمص بتاعنا للنا .أمنية لص السائرين إلى اهلل
أنا عايز أتكلم م الم يا ماعة في موضوع ي ني في غاية األهمية بالنسبة لنيا للنيا ي نيي الواحيد بيقيرأ القيرحن بيرو إني
يوةص من خالل القرحن ,بتقابلك قواعيد فيي القيرحن بيتحس إني الليي هياخيد القواعيد دي ويطبقهيا ممكين يوةيص لربنيا
سييبحان وت ييالى ,قواعييد للسييائرين إلييى اهلل أةييول السييير إلييى اهلل ,أةييول إنييك انييت تنطلييا إلييى اهلل ومييا تتييوقفش ,ألني
إحنييا فينييا نييا لتييير ممكيين م منييا يييا ماعيية غرقييان فييي شييبر مايي  ,الواقي فيي مشييكلة ةي يرة فييي حياتي لييو اتحلييت
حينطلا بأقصي سرعة إلى اهلل سبحان وت الى.
ي ني ممكن يكون مشاللنا في الطريا إلى اهلل مشالص بسيطة ولكن محتا ية توضيي ,,محتياق قواعيد ,محتا ية مبياد
تمشي عليها ,نتكلم عن قواعد السير إلى اهلل ,قواعد للسائرين إلى اهلل ,قواعيد مين القيرحن الكيريم ,عياوأ أدور م يالم
من خالل لذا قاعدة خدو بالكم إحنا الألنا في در التفسير ,الألنيا فيي در القيرحن ,ولكين بنحياول نسيتخلن مين
القييرحن قواعييد توةييلنا لربنييا ,قواعييد تييزود سييرعتنا شييوية فييي الطريييا إلييى اهلل سييبحان وت ييالى ,ميين ضييمن القواعييد اللييي
حنحاول ندور حواليها الليلة:
قواعد للسائرين إلى اهلل:
 -1ا ص الوةول إلى اهلل هو أع م هدف في حياتك..
ا ص الوةول إلى اهلل هو المهمة األولى في حياتك.
إنت مين؟ من سلسلة "التربية بالقرآن"
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ومن ضمن القواعد اللي هنتكلم عليها بإذن اهلل -سبحان وت الى:-
 -2لن ةادقا في الوةول
انت ةادق وا ّال أل؟ ,انت ف ال قلبك مهموم ومحروق وينفطر من شدة حرارة الهم إن يوةص وا ّال أل.

من ضمن القواعد:

 -3ةنف نفسك دائما وانتب قبص أن تندم
ةنف نفسك دائما أي ما القرحن بيصنفك وبيديك تصنيفات دايما ةنف نفسك وانت ساير إلى اهلل.
من ضمن القواعد اللي الأم نتسل ,بيها:
 -4انك تست د للموا هة الحتمية م الدنيا
فرييت منهيا ,مهميا اعتزلتهيا هتقابلهيا ,يبقيي الأم تسيت د للموا هية الحتميية مي
الدنيا حتوا ها حتقابلها حتقابلها مهميا ّ

الدنيا ,لما تقابص الدنيا ت مص إي هت مص إي م الدنيا؟
من ضمن القواعد اللي هنتكلم عنها:
 -5لن ةاحب رسالة

وده اللي إحنا هنبدأ بي يا ماعة ..لن ةاحب رسالة
أول قاعدة للسير إلى اهلل -سبحان وت الى -لن ةاحب هدف ,لين ةياحب وميو  ,الطميو ده بيخليي الليي بيرليز
يييا اخواننييا فييي هييدف واحييد فييي حيات ي بيوةييص لحا ييات ال يمكيين ألي إنسييان تيياني يوة يص لهييا إن ربنييا سييدده ووفق ي
وأعان .
ي نييي وفلييين ة ي يرين يقتلييوا أبييو هييص اللييي حوالي ي حراسيية رهيبيية! القييوي ذو الييبطش ,أبييو هييص الرهيييب! ده وفلييين
ة يرين ض فاء يقتلوه! حه في غزوة بدر أيوه ويب يقتلوه إأاي؟!
ألنهم دخلوا في الم رلة مكانش لهم هدف غير إنهم يقتلوا أبو هص ,يبقي الهدف خلّيى وفليين يقتليوه ,فرعيون هيذه

األمة ,ألن لان ليهم هدف.

 سيييدنا موسييى عليي السييالم لمييا قييال " َال أَبْيير حتييى أَبْيلُي َْ م ْجمي الْب ْحييريْ ِن أَو أ َْم ًِي َيي ُح ُقبييا" الكهييف 66:إنييت عييايز
َ ََ َ َ ْ
َُ َ
ترو فين يا موسى -علي السالم -مجم البحيرين ي نيي بحير حيلتقيي مي بحير وعنيد المجمي بتاعي ي نيي الكيالم ده

فين يا ماعة؟ ي ني المسافة اللي لانت بين موسي وبين الهدف بتاع أد إي ؟ ولكن ألن حدد لنفس هدف قطي ليص
المسافة الرهيبة دي لدر ة إن اتجاوأها وب د لده ر  ,ي ني متخيلين الهدف ممكن ي مص فيك إي ؟!.
 لو انت ةاحب رسالة ,لو انت ةاحب ومو  ,لو ليك هدف في الحياة ,لو خليت لص حياتك بتيدور حواليي  ,ليوخسرت لص حا ة في سبيص الوةول إلي مش هتحزن على أي حا ة وال هتحس إنك خسرت حا ة.
 ولو لسبت لص حا ة وخسرت مفيش حا ة ليها و م في حياتك أبدا.الواحد أول االتزام لانت نقطة بداية االلتزام للها ابتالءات شديدة دا ,أعتقد إن لثيرا منكم ي اني منها يا ماعة,
إنت مين؟ من سلسلة "التربية بالقرآن"
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بداييية إنييك فييي الكلييية وضي و الدراسيية وضي و الوالييدين ولمييا يكونييوا الوالييدين بيحبييو حييب شييديد فيطلي ده بشييكص
ةيراع رهييب مي التزاميك ,وضي و المجتمي والفييتن المحيطية بيييك ,وضي ف الصييحبة المجتهيدة الصييالحة ,وقلية إنييك
تالقي مو أو مربي يمشيك في الطريا ..ي ني مشالص لتير ,وعدم فهمك لبداية الطريا ,إنت مش فاهم قيمية للمية
يا رب وانت لسي عليى أول خطيوة عليى أعتياب بياب المليك ,لسي ميش فياهم الطرييا ..تمشيي إأاي؟ لسي عاوفية بيال
عقص.
 سييبحان اهلل يييا ماعيية سييبحان الملييك لييان أهييم سييبب لثبييات الواحييد وسييو أول سيينين االلتييزام اللييي لييان للهيياابتالءات ومشالص ..الطمو  ,إن الواحد وسو أول سنين االلتزام اللي لان للها ابتالءات ومشالص.
 الطمو إن الواحد من ساعة ما التزم وهو لي ومو إن ي يش حيات للها أن يوةص لربنا إن ينصر دين بكص لح يةفي حيات وبكص ذرة في واقت .
 إن لما يبقى ليك ومو  ..حياتك حتت ير ألتر ,ربي ة بن ل يب األسيلمي -رضيي اهلل عني  -الليي ليان مين أةيحابالصييفوة اللييي النبييي -ةييلى اهلل علي ي وسييلم -قييال ل ي سييلني يييا ربي يية ,قييال ل ي أسييألك مرافقتييك فييي الجنيية ,لمييا فييي
ةحي ,مسلم
يت مي رس ِ ِ
عن َربِي َةُ بْ ُن َل ْ ٍ
يال لِيي:
ضيوئِِ َو َحا َ تِي ِ فَي َق َ
َسلَ ِم ُّي ,قَ َ
ةيلى اهللُ َعلَْيي ِ َو َسيل َم فَأَتَي ْيتُي ُ بَِو ُ
الُ :ل ْن ُ
ب ْاأل ْ
يول اهلل َ
يت أَبِي ُ َ َ َ ُ
ِ
يك بِ َكثْ ييرةِ
ِ
ك مرافَي َقتَي َ ِ
يتُ :هي َيو َذا َ  .قَي َ
ْجني ِية .قَي َ
يال" :أ َْو غَْي ي َير َذلِي َ
يك" قُي ْلي ُ
يص" فَي ُق ْلي ُ
يت :أ ْ
يك فييي ال َ
" َسي ْ
يال" :فَيأَعنِّي َعلَييى نَي ْفسي َ َ
َسيأَلُ َ ُ َ
السييج ِ
ود" .عييارف هدفي والهييدف ي ّيواه واضيي ,ومفيييش ي ّيواه هييدفين يتنيياأعوا وق ييد يتييردد اختيياره ده وا ّال ده ,علشييان
ُّ ُ
عارف هدف  ,أول ما ت ل فرةة انتهزها ووةص ألعلى در ات اآلخرة.
يبقى يا ماعة إنك ت رف هدفك وتحدده بيخليك توةص لحا ات عمر ما تتوق ها.
عبييد اهلل ابيين مسي ود -رضييي اهلل عني  -لمييا ولي النخليية شييافوا سيياق ضييحكوا عليي لمييا فييي األدب المفييرد وةييحح
ٍ
ِ
ِ
يج َرة فَييَأْتِيَي ُ ِم ْني َهيا
األلباني َع ْن َعلِ ٍّي رضي اهلل عن قَ َ
ةلى اهللُ َعلَْي َو َسل َم َع ْب َد الل بْ َين َم ْسي ُود أَ ْن يَ ْ
ال :أ ََم َر النبِ ُّي َ
صي َ َد َش َ
بِ َ ٍ
يول الل ي ِ ةييلى اهلل َعلَي ي ِ
َةييحاب ُ إِلَييى سي ِ
يال َر ُسي ُ
ًي ِيح ُكوا ِمي ْين ُح ُمو َشي ِية "دقيية" َسيياقَي ْي ِ! فَي َقي َ
ياق َع ْبي ِيد الل ي ِ ,فَ َ
ُ ْ
َ
َ
شي ْييء ,فَينَ َي َير أ ْ َ ُ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ
ُح ٍد".
َو َسل َمَ " :ما تَ ْ
ً َح ُكو َن؟ لَر ُص َع ْبد الل أَثْي َق ُص في الْم َيزان م ْن أ ُ
 بص أُ ُحد ده يوأن لام واحد مني ومنك ,بص أحد ده يوأن لام ألف واحد مائة ألف واحد خمسة مليون واحد.ر ص ابن مس ود بس بماليين الر ال أي ما الرسول -ةلى اهلل علي وسلم -قال.

س ,أَن رس َ ِ
ةوت أبو ولح في الجيش لما في مسند أحمد وةحح األلباني َع ْن أَنَ ٍ
ةيلى اهللُ َعلَْيي ِ َو َسيل َم-
ول اهلل َ -
َُ
ت أَبِييي وَل ِ
ْجي ْيي ِ
ش َخ ْي يير ِمي ْين فَِي ٍية" -الجماعيية التييي تكييون فييي م ي خرة الجيييش -وفييي رواييية – ألييف
قَي َ
"ةي ْيو ُ
يالَ :
ْحيةَ فييي ال َ
َ
ر ص".
ده ةوت بس ,ده لس مادخلش ,ده لسي مامسيكش سييف ,ده لسي ميانزلش الم رلية ,ةيوت بيس فيي قيذف الرعيب,
في قلوب األعداء وتشتيت للصف ,بس ةوت  ..ي ني تخيلوا يا ماعة انت تساوي إي ؟ انتو عارفين النا دي
إنت مين؟ من سلسلة "التربية بالقرآن"
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وةلت للي وةلت ل إأاي؟ ,وةلت للمستويات الرهيبة دي إأاي؟ ,علشان هدف واحد في حياتهم ,علشان لانوا
أةحاب رسالة وحددوا هدفهم في الحياة.
ِحيرام بيين ملحييان لمييا و يين ميين ههييره وهييو يييدعو إلييى اهلل وسييو األعيراب وقييال" :فييزت ورب الك بيية" لمييا فييي ةييحي,
البخاري ومسلم عن أنس بن مالك.
ف ييزت ف ييين ده ان ييت ش ييبابك را ! ,ده ان ييت م ييش حتش ييوف والد ! ,وم ييش را ي ي بيت ييك! ,وم ييش حتش ييوف مرات ييك!,
وشيبابك ضيياع وماعيادك ليييك و يود! ,ده انييت دنيتيك انتهييت فيزت إأاي؟! اه واهلل فييزت –اأاي؟ -ألني حقييا هدفي .
لان ل هدف واتحقا ,الن الصورة قدام لانت واضحة مالانش قدام غبش فيي التصيور ,هيو هدفي الجنية ..خيال
وةص للجنة ,يبقى لن ةاحب رسالة ولن ةاحب قًية ,خلي ليك هدف واحد لحياتك ,خلي ليك ومو .
إي وموحك؟ إي هدفك؟ إي رسالتك؟
 واهلل يا ماعة الصدق في الهدف وتحديده واهلل ربنا بيفتت بي الصخر ,ربنا بيفتت لك بيي ةيخر الم وقيات اللييقدامك وول ما انت ليك هدف.
 م من حل ياسين "و ِِ
ِ ِ
ين" يس26:
ْصى ال َْم ِدينَ ِة َر ُ ص يَ ْس َى قَ َ
اء م ْن أَق َ
ال يَا قَي ْوم اتب ُوا الْ ُم ْر َسل َ
ََ َ
اء مااستناك حد يجيل  ,مااسيتناك حيد ييرو ييدعو ويقولي انيزل اعميص ليدين اهلل ,عاوفية حيارة متوقيدة ّيوه ةيدره,
اء من أقصى المدينة ي ني بذل مجهود رهيب علشان ييجي ,مش القًية ي ني خطوتين مشاهم ده اي إي ده؟!
ِِ
اء َها ال ُْم ْر َسلُو َن" يس13:
 " َوا ْب لَ ُه ْم َمثَال أ ْ
ض ِر ْ
َة َح َ
اب الْ َق ْريَة إ ْذ َ َ

الحييدف فييي القرييية وهييو ميين أقص يى المدينيية ورا ميين أقص يى المدينيية ل اييية القرييية عشييان دييين ربنييا سييبحان وت ييالى.

 و اء من أقصى المدينة ر ص يس ى ,مش اي تقيص مش اي بيتجر ر بقلب  ,اي بكص عواوف لربنا.يال يَييا قَي ْيوِم" :وقييف فييي وك أهلي وبلييده والنييا للهييا والييدنيا للهييا علشييان ربنييا وفيي اآلخير قييدم دمي  ,نييا ليهييا
 "قَي َهدف يا ماعة نا ليها و هة في الحياة ,نا ليها ومو  ,نا ليها رسالة في الدنيا ,انت ليك هدف فيي حياتيك؟
انت لو ليك هيدف هتيوأن أمية لاملية ,انيت ليو لييك هيدف ت يير اليدنيا للهيا ,انيت ليو لييك هيدف ممكين ت يير خيرائو
ال الم للها.
بس لو ليك هدف في حياتك هدف واحد وت يش علشان  ,قًيية واحيدة ,رسيالة واحيدة ,وت ييش عشيان هيذه الرسيالة
وول عمر ساعتها حتشوف الم جزات اللي ربنا ادهالك.
ِ
ِ
ُحي ٍيد" .هيمييوت عليى الجنيية "إنييي
يَ ,
الجنيية ُدو َن أ ُ
أنيس بيين النًيير لمييا وقييف فييي أُحيد قييال لسي د بيين م يياذ" :إِنِّييي أَ ي ُد ِري َ

أل د ريي ,الجنية دون –إيي  -أُحيد" بينيي وبيين هيدفي بيص قطي الجبيص وانطليا ليو بينيك وبيين هيدفك إيي انطليا إليى

هدفك ماتًي ش وقتك ,ماتًي ش عمر .
خالد بن الوليد يا ماعة اللي بإذن اهلل بتُنسب إلي نصيف فتوحيات اإسيالم ال الميية ..خاليد بين الولييد الليي الرسيول

ب ت في غزوة م تة را لقى عدد المسلمين ب د ما أيد ابن حارثة أول قائد اتقتص ,ب د لده
إنت مين؟ من سلسلة "التربية بالقرآن"

فر اتقتص ,ب د لده
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عبد اهلل بن رواحي اتقتيص ,ماعيادك فيي قائيد ..ولي خاليد ابين الولييد مسيك الجييش -رضيي اهلل عني وأرضياه -وعميص
خطة عبقرية لالنسحاب من قدام الروم خلى نا تقف ورا الجيش تق د تسير غبار غبار غبار يتهيأ للروم إني

ي ميدد

لبييير ميين يييش المسييلمين ,وبييدأ لييص يييوم يجيييب الميمنيية مكييان الميسييرة والميسييرة مكييان الميمنيية والقلييب ير ي ورا
واللي ورا يطل قدام يتهيألهم إن في يش ديد يحاربهم ل اية ما الروم هم اللي تمنوا االنسحاب.
يت فِييي يي ِيدي ي ييوم م ْ تَيةَ تِسي ةُ أَسييي ٍ
اف فَ َمييا بَِقي َيي فِييي يَي ِيدي إِال
 يييا ماعيية خالييد بيين الوليييد يييوم م تيية قييال" :لََقي ِيد انْي َقطَ َي ْْ َ َْ
َ ََْ ُ
ِ
يحة يَ َمانِيَة".
َ
ةف َ
 -خالد بن الوليد لو لان عنده احتمال واحيد فيي الملييون إني لي مكيان غيير هنيا ليان هيرب ,ليان فير ,ماليانش ثبيت,

هو ربيو مسيتقبل باليدين خيال  ,هيو ربيو مسيتقبل بالصيخر الليي وقيف عليي خيال
خيال احتمال واحد في المليون إن يسيب الطريا ده أو إن ير
تاني خال

ماعيادك فيي ذهني وال بييراو

عن أو إن يب د عن أو إن ي يير رأيي  ,أو ياخيد قيرار

خد القرار أنا حياتي وموتي هنا على الصيخرة دي عليى الهيدف ,ده اتكسير فيي إييده تسي سييوف يوميهيا

لي ؟ ل هدف ,ل قًية ,ل رسالة في الحيياة يبقيى أول نصييحة بأقيدمها وأول ي نيي أول سيبب وأول قاعيدة مين قواعيد
السييير إلييى اهلل سييبحان وت ييالى,لن ةيياحب رسييالة ,ليين ةيياحب هييدف ,ليين ةيياحب ومييو  ,خلييي ليييك وم يو فييي
الحياة.
القاعدة الثانية :اعتبر الوةول إلى اهلل هو هدف حياتك األول
اعتبر الوةول إليى اهلل هيي مهمية حياتيك األوليى ,عليا حياتيك للهيا بالوةيول إليى اهلل -سيبحان وت يالى -مثيص سييدنا
ِ ِ
يم
إبيراهيم -عليي الصييالة والسييالم -سيييدنا إبيراهيم شييوفو ربنييا فيي سييورة األن ييام بيقييول عليي إيي " َوَلي َذلِ َ
ك نُي ِري إبْي َيراه َ
وت السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ " األن ام55:
َملَ ُك َ َ َ
نري ربنا أراد إن يفت ,ل بصيرت  ,إن يبن ن رة غير اللي البشر للهم شايفينها.
ليكييون ميين المييوقنين هيوةييص ألعليى در ييات اليقييين ويمتلييك قلبي بمقامييات اإيمييان شييوفو سيييدنا إبيراهيم لمييا بييدأت
أنوار الوةول إلى اهلل وأنوار الطريا إلى اهلل عمص إي ؟
ِ
يص" األن يام 56:ين مين للمية إيي ؟ نيى مين للمية الجنية برضيو يب ن يمهيا عليى النيا  ,فلميا
 "فَيلَما َ ن َعلَْي الل ْي ُن علي الليص لف ال الم من لص ناحيي  :ي نيي فًيص ييا ماعية ماشيي ب يد عين قومي وب يد عين ليص النيا ورا مكيان
لوحده في هالم دامس ,ال الم لف من لص ناحية.
 سيدنا إبيراهيم -عليي السيالم -قطي عالقتي بالبشير واليدنيا وليص مشيروع ليان ماشيي فيي بحياتي ليي علشيان يوةيصإلى اهلل ..ي ني إي ؟
اعتبر وةول إلى اهلل قًية حيات األولي اعتبر وةول إلى اهلل هي قًية ال مر هي قًيية حياتي  ,فلميا ين عليي اللييص
قط لص حا

إأاي ما هو يا ماعة أحيانا بتالقي نفسيك خيال

ميش عيارف توةيص ومفييش حا ية مين الواقي الليي

حواليك مساعدا ومحتاق إنك توقف تست يث باهلل سبحان .
إنت مين؟ من سلسلة "التربية بالقرآن"
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تتدبر تقف م نفسك تلزمها سيدنا إبراهيم عمص لده يا ماعية ل ايية ماوةيص إليى المليك الجلييص -سيبحان وت يالى-
اعتبر وةولك إلى اهلل قًية حياتك األولي.
من أعجب القصن:

يالُ " :لنيا ُ لُوسيا ِع ْني َد
مثص سلمان الفارسي من أعجب القصن ,قصت في ةحي ,البخياري ومسيلم َع ْين أَبِيي ُه َريْي َيرَة ,قَ َ
حخ ِر ِ
ت َعلَي ِ سورةُ ال ِ
ِ
ْح ُقوا بِ ِه ْم" الجم ة3 :
النبِ ِّي َ -
ين م ْني ُه ْم لَما يَيل َ
ةلى اهللُ َعلَْي َو َسل َم ,-إِ ْذ نَي َزلَ ْ ْ ُ َ ُ
ْج ُم َة ,فَيلَما قَي َرأََ " :و َ َ
ِ
يال ر ييص :ميين َهي ُ َال ِء؟ يييا رسي َ ِ
ةيلى اهللُ َعلَْيي ِ َو َسييل َمَ -حتييى َسيأَلَ ُ َمييرة أ َْو َمييرتَي ْي ِن أ َْو ثََالثييا,
يول اهلل فَيلَي ْيم ييُ َرا ْ ي ُ النبِي ُّيي َ -
َ َُ
قَي َ َ ُ َ ْ
يال" :لَ ْيو َليا َن ِْ
يميا ُن
ةيلى اهللُ َعلَْيي ِ َو َسيل َم -يَي َدهُ َعلَيى َسيل َْما َن ,ثُيم قَ َ
الَ :وفِينَا َسل َْما ُن الْ َفا ِر ِس ُّي قَ َ
قَ َ
ال :فَي َو َ
ضي َ النبِ ُّيي َ -
اإ َ
ِع ْن َد الثي َُّريا ,لَنَالَ ُ ِر َ ال ِم ْن َه ُ َال ِء" ةحي ,مسلم
ي ني إي يا اخواننا سيدنا سلمان لان بين وما بين اإيمان ,بين وبين النبي أب د من الليي بينيك وبيين الثرييا ,ليان وسيو

مجو وأبوه عابد نار ,ولان وةص إني الليي بيوقيد النيار وبيحيافه عليهيا  24سياعة ,وأبيوه ربطي بياألغالل والسالسيص
أول ماحس إن عنده ميول إن راغيب عين ديني وليان فيي األر محياط بمجيو عبيدة النيار وب يد ليده عبيدة الصيليب
من لص ناحية وب د لده مشرلي ال رب ومكة هيوةص للنبي إأاي ,هيوةيص إأاي بيني وبيين اإيميان أب يد ميا بينيك وبيين
الثريا ووةص إلى اهلل -سبحان وت الى -عارفين لي يا ماعة؟
ألن علا حيات للها بالوةول إلى اهلل ,ألن اعتبر الوةول إليى اهلل قًيية حياتي األوليى أخطير بطولية فيي قصية سيلمان
ولييص قصيية سييلمان بطييوالت وأخطيير بطوليية فييي قصيية سييلمان بطييوالت إني ال راضييي يتجييوأ وال راضييي ي مييص أي حا يية,
سلمان يا ماعة انطلا في األر

يبحث ليف يصص إلى اهلل؟ ليف يصص إلى الحا؟

 مين لتيير ت لييا قلبي بيالحا وسييو واقي للي ضييالل ,للي ضييالل مبييين ,علييا حياتي بالوةييول ماقييدرك يسييتقر فييي أيحا يية ف ييي ال ييدنيا غي يير لم ييا وة ييص لل ييدين ,لم ييا ح ييو ر ليي ي عل ييى أر

ثابت يية ف ييي عالقتي ي مي ي ربن ييا س ييبحان وت ييالى.

 س ي ي ييلمان بيق ي ي ييول لي ي ي يك ل ي ي ييان أب ي ي ييي دهقي ي ي يان ه ي ي ييذه القري ي ي يية ه ي ي ييي قري ي ي يية ي ن ي ي ييي إيي ي ي ي م ي ي يين ق ي ي يير ف ي ي ييار اس ي ي ييمها" ي" لانت قرية من قر فار وأبيوه ليان دهقيان -أعييم الفالحيين أو القريية ,ر يص أعميال هيذه القريية -سيلمان مين
لتر حب أبوه لي أبوه حبس في البيت من لتر حب لي  ,وليان سيلمان ي ميص إيي ق يد يوقيد فيي النيار وي بيد النيار ل ايية
ما وةص ألن بقى هو المس ول باستمرار عن إيقاد النار.
سيلمان ميره أبييوه ليان عنييده ضيي ة -أر فيهيا أرع أو تجييارة لبييرة -ع يميية فأرسيل أبيوه للًييي ة دي علشيان يقًييي
الي يوم فيهييا ..وهييو فييي الطريييا ميير علييى لنيسيية ميين لنييائس النصييار سييم ةييوت الصييالة دخييص شيياف الصييالة يقييول
ف لمي أن هذا اليدين خيير مين دينيي ,فيورا ييا ماعية اإنسيان الليي عيايز حيا أول ميا أشيوف مالمي ,مين مالمي ,الحيا
قلب ي خذ فورا ,علمي أن هذا الدين خير من ديني ف للت م هم حتى غابت الشمس..
ر

ألبوه انت لنت فين االةطدامات اللي بتكون في األول ي ني واالنف ال اللي بيخلي الواحد مش قادر يمسك
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نفس فأخبره بصراحة أن هذا الدين خيير مين ديننيا ,أبيوه خياف عليي فربطي بالسالسيص دلوقيت سيلمان ييا ماعية م ياه
حجة إن يق د عنده ,تخيلوا سلمان عمص إي حارب أبيوه ,سيلمان سيأل عين أعليم أهيص األر فيي هيذا اليدين وأفًيص
أهص األر

في هذا الدين عيرف إنهيم النيا الليي فيي الشيام ,ب يد ليدا انت ير ل ايية ميا يت قافلية مين النصيار وفيك

األغالل وهرب ,هرب ي ني إي سياب أهلي وسياب أبيوه وسياب بليده وووني ومالي وشيباب وسياب ليو ليان عياوأ يتجيوأ
واحييدة م ينيية سيياب لييص حا ية ,نهييى عالقت ي بالييدنيا لي ي علييا حيات ي بالوةييول إلييى اهلل ,اعتبيير الوةييول إلييى اهلل قًييية
حيات وفًص يرو من قسيس لراهب في الشام ميش خيال

ي نيي ار ي بليد ! بليدي ميين؟ اولي فيوق وشيوف أنيوار

ألتر.
 عايز ي ييش حيياة أفًيص سيلمان ليان م ليا قلبي للوةيول بدر ية رهيبية نقيول لي ويب بين فيي واحيد فيي الموةيص,الموةص إي ي ني ده حنطل شمال عمان فوق الشام نيرو الموةيص ييجيي الليي عنيد الموةيص يميوت يقيول لي توةيي
بي لميين يقيول لي فيي واحيد فيي النصيبين دي فيوق فيي الشيمال ممكين فيي حخير ال يراق وممكين لميان فيوق ال يراق..
اللييي عنييد النصييبين يمييوت يقييول لي توةييي بييي لمييين يقييول لي أوةييي بييك لواحييد فييي عمورييية دي بلييد فييي أوروبييا ل اييية
مييايالقي فيي نييا قبيليية لليب يقييول لي خييدوا ال نمييات بتيياعتي اولقييوني م ييالم ياخييده واحييد ميين اليهييود يوديي المدينية
سبحان اهلل ال يم.
ييا اخواننيا سييلمان ده قصييت واهلل أعجيب مييا يكييون واحييد يليف األر

شييمال غييرب و نييوب علشيان يوةييص لربنييا وفيي

اآلخيير ربنييا يوةييل لمكييان لييو لييان ق ييد م ييات السيينين يلييف الكييرة األرضييية بلييد بلييد علشييان يوةييص مكييانش وةييص ده
مصر لوحدها  4666حالف قرية لوحدها يلف فين!
وتخيلييوا الس ي ودية لييام قبيليية لييو انييت مسييافر ميين مكيية للمدينيية لييام قبيليية علييى يمينييك وشييمالك لييو انييت ف يي الطريييا
تخيلوا لان حيلف فين؟ ويرو ربنا يودي للمكان يفًص عبد يشيت ص خيدام عنيد القساوسية علشيان يوةيص لربنيا ويبقيى
عبد عند البشر علشان يوةص لربنا ويسبب لص حا ة علشان يوةص لربنا..
لما يرو المدينة وهو وال على نخلة يجني الثمر لسيدة يسم واحد يقول لقد ياء ر يص والتيف حولي أهيص المدينية
يزعم أني نبيي مين اهلل يقيول فياخزتني ال يراوات -الليي هيي الحميى مي الرعشية -م قيول أنيا بينيي وبيين الوةيول خطيوة
بيني وبين إنيي أوةيص لربنيا خطيوة يقيول أخيذت أقيول مياذا تقيول؟ مياذا تقيول؟ أنيا م قيول خيال

قربيت فكيتم الكيالم

ل اية ما وةص لرسول اهلل -ةلى اهلل علي وسلم -حتى ال ي ذ من سييده ,ورأييت عليي عالميات النبيوة يقيول فنزليت
على رسول اهلل -ةلى اهلل علي وسلم -أبكي.
 يييا اخواننييا انييت لييو ةييادق ربنييا هيوةييلك حتييى لييو مام ييالش حييد ,سييلمان مييا اسييتناك حييد يرافقي  ,مييا تييأثرك بييأيمحبو يحبط  ,سلمان يا اخواننا ربو حيات للها بالوةول إلى ربنا..
القًية التانية اعتبر وةولك إلى اهلل هي قًية حياتك األولى.
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القاعدة الثالثة :ةنّف نفسك وانتب قبص ما تندم

فييي سييورة األنفييال تصيينيف ألربي أنييواع مننييا لييص واحييد فينييا واحييد ميين األرب يية دول يقينيا تصيينيف عجيييب ييدا واهلل يييا
ماعة ولص ماتمشي في سورة من القرحن تالقي القيرحن مصينف اييب ليك  3أو  4أةيناف وبيقيول ليك اعيرف انيت
فين؟ قيس نفسك انت أحسن من رمًان اللي فات وا ّال لس  ,ورمًيان الليي ياي أي رمًيان الليي فيات ي علييك
انت أحسن مين الشيهر الليي فيات وا ّال أل؟ انيت أحسين مين األول وا ّال أل؟ ,انيت لسي عليى مشياعر بدايية الطرييا وا ّال
أل؟ ,المشيياعر الل ييي دخلييت ل ييك لس ي منتقص يية فييي قلب ييك وا ّال أل؟ ,انييت ماش ييي وا ّال أل منييت م وا ّال أل؟ ,الأم تق يييس
يال لِلي ِ
ك َعي ِن ْاألَنْي َفي ِ
يال قُي ِيص ْاألَنْي َفي ُ
نفسييك ,الأم تصيينف نفسييك شييوف ربنييا -سييبحان وت ييالى -بيقييول لييك إيي ؟ "يَ ْسيأَلُونَ َ
والر ُس ِ
ول" األنفال1:
َ
 دول مين دول؟ أول أنواع من أنواع الم منين اللي شايص َهيم اليدنيا ,شيايص هيم هاخيد إيي ؟ ,شيايص َهيم أنيا هاخيد إييمن الطريا؟ ده بقى اللي هاخده ,أنا ماشي في وريا الدين اللي هاخده بقى ,إي اللي ربنيا ييدهولي؟ ,أهيو النيوع ده ييا
ماعة خطورت إن ربنا ذلره أول نوع في السورة لي ؟ ألن النوع ده ممكن يًيّ لص حا ة وممكن يًيّ نفس .
النوع ده بيبقي قاعد وسطنا ومش باين برسالة حب بقلب لليدنيا عليى ويول ميش بياين ,ويول ميا مفييش دنييا مجتهيد فيي
الدين ,مجتهد في الدر بييحفه قيرحن أيي أي غييره ممكين حخيره أول ميا اليدنيا تطلي أول ميا يجيلي بيس فرةية ..ميا
حصن نفسك من األول من األول حو لنفسك مباد من دلوقت.
على هذا تب تكِّ ,

 -تجيد ةيحابي يقيول "اللهيم خيذ ميين دميي الييوم حتيى ترضيى" ألّي  ..ده ده مييش مسيتثقص التًيحية! أل ييا رب خيد يييا

رب أنا دمي خمسة لتر خد لتير لتيرين تالتية الخمسية ,لحميي ,أعًيائي اللهيم خيذ مين دميي الييوم حتيى ترضيى ,ليص ييا
رب اللي يرضيك خده مني ,سبحان اهلل مست د يًحى بأي حا ة ومن دم  ..من دم مش من وقت .
 تجد ةحابي يقول اللهم ارأقني اليوم ر ال لافرا شجاعا ةنديدا إي ! يقتلني ,يبقر بطني ,يقط أنفيى ,يجيدع أذنييألقا يا رب بدمي ..هو إي ده!
همي ينتصير هيو ميش شيايص ه ّيم النصير أةيال خيالن ,هيو شيايص هيم
وهمي إني ينتصير ,هيو ميش ّ
 واحد داخيص م رلية ّهأقابص ربنا أقول ل إي ؟ ,أنا هأرضي ربنا وا ّال أل ,أنا ربنا هيرضى عني وا ّال أل ,نقدر نبقيى ليده ييا ماعية؟ ,نقيدر نبقيى
أي الصييحابة؟ نقييدر نطلي الطل يية الليي ول هييا الصييحابة؟ ..أهي ّي دي ةينّف نفسييك وانتبي قبييص مييا تنييدم قبييص مييا تيجييى
تالقى نفسك لنت بره التصنيف خالن لنت بره..

 أي ما الجام ات عملوا تصنيف للجام ات على ال الم ..ول ت ألبر ام ة عنيدنا ام ية القياهرة ميش عيارف رقيم 566وليام فجييم فيي الجرايييد ةيدمة أعلييى  566ام يية إحنييا ميش فيهييا هييو انييتم يايين تتصييدموا دلوقييت! انتييو لسي
لنتم عايزينهم يقولوا لكم علشان تفوقوا وتفهموا انتم في الديص لدر ة إي ! وال انتم في القاع لدر ة إي !.
لس مستني إنك تسم الترتيب يوم القيامة علشان ت رف إنت لنت فين! ما تفوق من دلوقت ميا تنتبي مين دلوقيت ميا
تشت ص من دلوقت.
إنت مين؟ من سلسلة "التربية بالقرآن"
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ةاحب الجواهر الحقيقية عشان ت رف حقيقتك
ع ييارفين ي ييا ماع يية الج ييوهرة المزيفي ية ..الرا ييص اللي يي ل ييان م يياه ييوهرة مزيف يية ون ييزل الس ييوق يبي ه ييا فك ييص م ييا ي ييدخص
لجواهر ي ويقول ل أنا عايز أبي الجوهرة ال يمة دي يقول ل إي يا ابني ده! دي وهرة مزيفة! ,مزيفة! يا را يص ييا
نصاب يا ضاللي اللي عايز تسرقني ,عايز تاخد حقي ,لص ما يدخص المحص يقول ل ييا ابنيي دي يوهرة مزيفية يشيتم
ويديل للمتين ويمشي ل اية أما وةص آلخر محص لان را ص عاقيص قيال أنيا ليو شيتمت ميش هيكسيب حا ية فبيقيول لي
عايز أبي الجوهرة ال يمة دي قال ل دي وهرة خطيرة ,دي وهرة ماحصيلتش ,ولكين الجيواهر ال يمية دي ميش
أي حد يشتريها ,إنت حت ينها عندي في الخزنة هنا في الحفه والصون وتق د م ايا وول األسبوع ده ل ايية أميا ييجيي
واحد م ين بيشتري الجواهر ال يمة حخر األسبوع بي ها ل إنت بنفسك..
فًص الرا ص قاعد م اه في المحص ووول ما هيو قاعيد فيي المحيص ليص ميا حيد ييجيي يشيتري يواهر يشيوف الجيواهر
الحقيقة وي رف الجوهرة بتتقيم بناء على إي  ,وي رف الجوهرة دي أغلى مين دي ليي  ,ودي أرخين مين دي ليي  ,ودي
أحسن من دي لي  ,ل اية لما على حخر األسبوع بقى فاهم في الجيواهر ,حخير األسيبوع قيال لي ولّي الجيوهرة ال يمية
بتاعتك بقى ألن الرا ص قرب ييجي عشان تجهزها للشر والبي ,

يطلّ الجوهرة مين الخزنية أول ميا بصيلها قيال:

إي ده دي مزيفة! دي مزيفة! هو اللي عرف بنفس إنها مزيفة ..لي ؟ ألن عرف الجواهر الحقيقية.

يا اخواننا إنت عمير ميا حت يرف إنيت التزاميك ده حقيقيي وا ّال مزييف وا ّال التيزام فالصيو إال ليو احتكييت بالمجتهيدين

فيي الييدين إال ليو عرفييت انييت ليام واحييد ميين أةيحابك الييك الشييهر الليي فييات قييال ليك أنييا شييوفت النبيي فيي الرؤييية
ووةف لك مالمح -علي الصالة والسالم -والنبي قال لي أنا راضي عنك وا ّال النبي قال لي لذا وا ّال النبيي و هنيي
لكذا ,لام ي ني لو انت واحد ةاحبك بس شاف رؤية أي دي ينت حتحس بإي ؟!

لام واحد من أةحابك بيق د لسة الًحى لص يوم؟ لام واحيد مين أةيحابك بيقيوم اللييص ليص ليلية؟ ليام واحيد مين
أةييحابك خييتم المصييحف ومجتهييد ف يي إ يياأة وا ّال مجتهييد ف يي ولييب علييم؟ لييام واحييد ميين أةييحابك مجتهييد ف يي
الدعوة؟

 -إذا لنييت انييت م يش مصيياحب الجييواهر الحقيقييية أُمييال حييتفهم منييين وهرتييك مزيفيية وا ّال حقيقييية؟ حت ييرف منييين؟

ماهو انت الأم تحتك بالجواهر الحقيقية علشان ت رف وهرتك ,الأم تنزل سوق الجيواهر علشيان ت يرف ,الأم تنيزل

علشييان ت ييرف لمييا نقييول عيياملين تحفيييه أو عيياملين مسييابقة فيي الحفييه وتيجيي مييثال تالقيي واحييد التييزم ب ييد و ياي
ومسم أحسن منك ت رف انت فين.
التحفيه وحافه أحسن منك
ّ
إنمييا انييت مييا بتحييت ّكش خييالن وقاعييد م تقييد إني األخ الملتييزم ي  ,األخ الملتييزم را  ,يبقيى قًييية ةينّف نفسييك ميين

اآلن.

إنت مين؟ من سلسلة "التربية بالقرآن"
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في ةفحة يا ماعة في سورة التوبة الصفحة دي مين أول اآليية  166:166الصيفحة دي ب ي

ال لمياء قيالوا عليهيا

م ت لص أةناف البشر ,اللي عايز يصنّف نفس يشوف الصفحة دي.
يك َعلَييى ُهييد " البقييرة 5:انيت ول ييت عليى بييص الهداييية واسييتقريت عليى قمتيية ب ييد مجاهييدة؟ وا ّال انييت " ُلل َمييا
"أُولَِي َ
ش ْوا فِي ِ َوإِذَا أَهْلَ َم َعلَْي ِه ْم قَ ُاموا" البقرة 26:شوية الدنيا منوره وشوية...
اء لَ ُه ْم َم َ
أَ
َض َ

وا ّال انت أي اللي استوقد نار وا تهد في الدين وب د لده ضيّ لص حا ة وانتكس؟
إنت مين؟

السورة بتقول لك مقيا أول حل عمران أرب مقاييس وأرب أنواع ..إنت مين؟ إنت من اللي أيّن لهم حيب الشيهوات

للنساء والبنين والقناوير المقنطرة؟ ,وا ّال انت من الصابرين والصادقين والقانتين والمست فرين باألسحار؟.
إنت مين؟

ِ
يك يَي ْلَي ُيم أَني َ
سييورة المزمييص اللييي فييي مكيية بتقييول لييك ةينّف نفسييك "إِن َربي َ
صي َف ُ َوثيُلُثَي ُ
يوم أَ ْدنَييى مي ْين ثيُلُثَي ِي الل ْيي ِيص َونِ ْ
يك تَي ُقي ُ
ِ ِ ِ
ك" المزمص 26:ي ني إيي "وائفية"؟ ي نيي ميش للنيا بنقيوم اللييص ,ميش للنيا مجتهيدين فيي اليدعوة,
ين َم َ َ
َووَائ َفة م َن الذ َ
مش للنا مجتهدين في اليدين ,ده يزء بيس ,يزء مننيا ,يزء بيبقيى شيايص اليدين واليدعوة ,شيايص ال ميارة و يزء سيالن

وخييال

يياي بيسييتمت وخييال  ,إنييت مييين؟ إنييت فييين؟ إنييت تصيينيفك إيي ؟ إنييت تقييدمك شييكل إيي فييي السيينة اللييي

فاتت ..إنت بتتقدم وا ّال أل؟ ,إنت واقف مكانك؟ بتر ؟ الأم ت رف قبص أن تندم.
ِ
ِ
يوهم بِِإحسي ٍ
ِ
ِ
يان" التوبيية166:
ين َو ْاألَنْ َ
صييا ِر َوالييذ َ
سييورة التوبيية ربنييا يقييول لييك إيية " َوالسيياب ُقو َن ْاألَولُييو َن مي َين ال ُْم َهييا ِر َ
ين اتيبَي ُي ُ ْ ْ َ

حدي أول نييوع ..إنييت ميين السييابقين؟ إنييت ميين أسييبا النييا ؟ يييا تيير يييا ماع ية أول واحييد فينييا هيقييف علييى سييجادة
الصالة في الثلث األخير من الليص إمتى الليلة؟.
يا تر يا ماعة أسبا واحد فينا في الدعوة مين؟ يا تر يا ماعة أسبا قلب فينا إلى اهلل ميين؟ إنيت فيين؟ إنيت مين

السابقين؟
ِ
ِ
اب منَيافِ ُقو َن وِمين أ َْه ِيص الْم ِدينَ ِية مير ُدوا َعلَيى النِّي َف ِ
ياق" التوبية 161:الليي مين يوه اليدار ,ال فلية
َ ْ
" َومم ْن َح ْولَ ُك ْم م َن ْاألَ ْع َر ِ ُ
َ
ََ
ومست على قلوبهم ..انت مين؟ دول مش عارف واهلل برض مش من دول.
ِ
ِ
يوب َعلَ ْيي ِه ْم" التوبية 166:إنيت مين دول؟ وا ّال ميش
ويب ت الى للثالثة " َو َ
حخ ُرو َن ُم ْر َ ْو َن أل َْمي ِر اللي إِميا ييُ َ ِّيذبيُ ُه ْم َوإِميا يَيتُ ُ
ميين دول؟ إنييت تصيينيفك إيي ؟ إنييت نوعييك إيي ؟ ,إنييت ميين اللييي خلطييوا عمييال ةييالحا وحخيير سييّ ا عسيى اهلل أن يتييوب
عليييهم إنييت ميين المخلطييين؟ ,إن يت ميين اللييي شييوية لييده وشييوية لييده؟ إنييت ميين اللييي عل يى سييطر ويسيييب سييطر؟ إنييت

تصنيفك إي ؟ يبقى القاعدة الثالثة ةينف نفسيك دائميا وانتبي قبيص أن تنيدم ..يبقيى قلنيا أول قاعيدة لين ةياحب رسيالة
لن ةاحب ومو خليك ةاحب قًية.
 عبييد اهلل ابيين مس ي ود لمييا حييدد لنفس ي هييدف واضيي ,فييي الحييياة ر ل ي بييس مييش بيياقي أعًييائ وأنييت مالي يين منيييومنييك ,لي ي ؟ ةيياحب قًييية ,ةيياحب رسييالة ,ةيياحب هييدف عيياك علشييان حا ية واحييدة فييي حيات ي  ,رلييز واقت ي فييي
إنت مين؟ من سلسلة "التربية بالقرآن"
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حا ة واحيدة فيي حياتي  ,الحا ية التانيية اعتبير وةيولك إليى اهلل قًيية حياتيك األوليى ,قًيية عمير األوليى إنيك إنيت
توةص لربنا أي سيدنا إبراهيم فلما اف علي الليص قط لص حا ة علشان يوةيص لربنيا القاعيدة الثالثية ةينف نفسيك
دائما وانتب قبص أن تندم وقول لنا النموذق اللي ن ر

نفسينا عليي فيي قييام اللييص أول ةيفحة فيي سيورة األنفيال إنيت

هم الدنيا هتاخد إي ؟ شايص هم الدنيا هتدي إي ؟ شايص ه ّيم اليدين ومحيبو بسيبب ضي ف الصيف وا ّال شيايص ه ّيم
شايص ّ
مراد اهلل وتحقيا اإيمان؟.
القًية الراب ة للوةول إلى اهلل :لن ةادقا في ولب الوةول
إنت عايز توةص ف ال؟ إنت بحا وحقيقيي ملهيوف إنيك توةيص؟ إنيت عاميص أي الليي توليوا وأعيينهم تفيي

مين اليدم

حزنا ,إنت ف ال دموعك بتسيص على خد لما تقف في قيام الليص لده وتفتكر إنك إنت لس مش قادر توةيص ولسي
قلبك مش أي قلوب عباد اهلل السابقين والصيالحين ,إنيت ف يال دموعيك بتفيي

لميا تشيوف أحيوال األمية وإنيت لسي

مش قادر تنصر دينك بحا ة وتقف على ث ر وت مص حا ة لإلسالم..
إنت دموعيك فيين؟ دميوع الصيدق فيين؟ الصيدق ييا ماعية بيت يرف مين دميوع ال يين ومين مالمي ,اليوك ,الصيدق واهلل
ال يم بينطا بي لص ارحة من وارحك ,إنت عالميات ةيدقك ههيرت وا ّال أل؟ إنيت ةيادق وا ّال أل ,إنيت فيي قييام

الليص ,في ةبر ثابت؟

وه ّم إنك تقرب من ربنا؟
وه ّم إنك توةص لربنا؟َ ,
دمك بي لي من لتر َه ّم إنك تنقذ النا من النار؟َ ,

يييا اخواننيا يييا ماعيية عييارفين األب لمييا بييجييي ابني يتجييوأ بيقييول إيي لييو ابني مييثال أي للينتييون ,أم للينتييون لمييا مسييك
الحكم قالت لك أنيا عيايزة أميوت عيايزة تميوتي ليي ؟ األب لميا ابني يتجيوأ يقيول ليك إيي أنيا ماعيدتش عيايز حا ية مين
الدنيا ..لي ؟ ألن ابني لان هدف حيياتي للهيا ابنيي ميالنتش عيايز اليدنيا للهيا غيير علشيان أميا ابنيي خيد اليدنيا خيال
أنييا مييش عييايز الييدنيا ,عييايز الييدنيا ليي أنييا مييش عييايز علشييان نفسييي أهييو إنييت لييده أنييا عييايش علشييان دينييي ,أنييا عييايش
علشان أوةص ,أنا عايز الفلو علشان أوةص إلى الفيردو األعليي ,أنيا عيايز أي دنييا أدخيص بيهيا الفيردو األعليي,
أنييا عييايز الصييحبة الصييالحة علشييان أوةييص بيهييا الفييردو األعلييي ,أنييا أي حا ية عايزهييا علشييان الجنيية علشييان ربنييا
علشان ديني علشان اإسالم.
شييوفوا يييا اخواننييا الم ي من ..لمييا ثالث ية ميين الرسييص واقفييين يييدعوا وهييو دخييص واقييتحم سيياحة الييدعوة ..تخيييص الجم ييية
الشييرعية لييص يييوم در سيييدنا محمييد أنييا عييايز مهمييا تخيلييت الموقييف الموقييف رهيييب وأنصييار السيينة لييص يييوم در
سيدنا موسى مثال ومثال مسجد ثالث ليص ييوم سييدنا إبيراهيم أنيا عيايز تتخييص ي نيي إيي ثيالف رسيص؟! ي نيي إيي ثيالف
رسص من اهلل مو ودين ف ال!
لي ويب علشان إي ؟ عارفين لي يا ماعة؟ عارفين هو دخص يدعو لي ؟ عارفين ماقدرك يسكت لي ؟
ألن الصادق مابيقدرك يبقى م الدين متفرق ,مابيقدرك يبقى متفرق ..أي حا ة ممكن الدنيا تول يقف يتفرق,
إنت مين؟ من سلسلة "التربية بالقرآن"
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إنمييا الييدين ال ..مايقييدرك ,عاوفتيية تجيياه الييدين أعل يى ميين إن ي يقييدر يسيييطر عل يى نفس ي  ,لمييا يشييوف الييدين محتيياق
مايقيدرك ي يييش متفييرق مي قًيايا الييدين ,مايقييدرك يشييوف أميرا

قلبي ويسييكت ويفًييص متفيرق عليى أحوالي وسييوء

أحوال  ,مايقدرك يالقيي نفسي وال بيقيوم وال بيصيوم وبيتفيرق عليى نفسي  ,ميا بيقيدرك يشيوف الملتيزمين مجتهيدين فيي
الدين ويفًص يتفرق عليهم ,مايقدرك يشوف األمة بتمزق والدين بيتحارب ويفًص يتفرق ,مايقدرك نأحية ثكلية ميش
نأحة مستأ رة,لص واحد بيتقتص من األمة لأن أخوه الكبير ,لأن نفسي هيو الليي اتقتيص ,ليص واحيدة بي تيد عليهيا فيي
األمة لأن أخت هي اللي بي تد عليها ,مايقدرك يا ماعة ..هو ده الصادق.
شوفوا لما النا ةدقوا في حب الدنيا عملوا إي !
من أخطر المخاور من ر األتيوبيس السيري واهلل ال ييم لميا الواحيد يسيافر عليى الطرييا السيري ليده وييبن لل ربييات
ينهييار أبييي

شييواحن عالي ية وعربيييات شييرلات وتجييار مابين ياموك ليييص نهييار وعربيييات مقطييورتين السييواق بقال ي يييومين

مانامش وقاعد وعربيات نقص ة يرة مليانة ووب وألو ورمص وعربيات ناقل بًاعة وحا ات ..إي ده؟!
ووريا راي ,و اي إي ده؟! النا يا ماعة من حب الدنيا عملوا م جزة مزهلة ..عارفين هي إي ؟
عمروا ست قارات ,إنتو عارفين ي ني إي النا عمروا ست قارات؟ ي ني إي ست قارات ات مرت واتبنيت وبقيت ميدن
وبقت دول وبقت عمارات وبقت م سسات وشرلات عابرة للقارات وبنو  ..إي ده؟ لص ده من حب الدنيا!.
النا لما حبت الدنيا ول ت القمر ,النا لما حبت الدنيا حولت لص حا ة بيالريموت لنتيرول علشيان تيريّ ,نفسيها,

النا لما حبت الدنيا اخترعوا أ هزة ت مص لص اللي النا بت مل وهما قاعدين يتفر وا علييهم ,غسيالة قاعيدة ت سيص
شف ونجيب الجهاأ يكوي ب دها والنا قاعدة تتفرق ,لي ؟ من حب الدنيا.
وتن ّ

خال ت مص إي ؟
وانت ةدقك في حب الدين ّ
ي ني يا اخواننا ده النا لما ةدقت في حب الدنيا عملت لده ,انت ةدقك في حب الدين خال ت ميص إيي ؟ إحنيا
ِ
ةدقنا في حب الدين خالنا ن مص إي ؟ ليي لين ةيادقا فيي وليب الوةيول إليى اهلل ةيادق إنيت نفسيك توةيص األول,
حبيب قلبي إنت لو بصيت قصاد الأم ت ّود نفسك على الكفا علشان دينك ..أُمال هتوةص إأاي؟!.

أخ ييجي يدي للمة ب د الصالة فيي مسيجد يُحيبو ..ليي ؟ مياول تش أي اليدر بتياع الداعيية فيالن ,ييا ابنيي هيو انيت
ت بت الت ب اللي فالن ت ب وأنت ربنا يفت ,عليك أي ما فت ,علي !

وأخ تاني أعالن وأنا بأشت ص في الدعوة ما فتحش عليي أي القبيول الليي فيت ,عليى فيالن! وانيت شيوفت فيالن أييام ميا
لان بيحًر ل واحد في المسجد ,واهلل ال يم أحد الدعاة المشهورين أنيا حًيرت لي واهلل ال ييم ميرة در حاضير
ل ي واحييد وأنييا مييالنتش أعييرف ده أنييا راييي ,م ييدي مييش فييالر م ييدي فييي إي ي لقيييت واحييد حاضيير سييبحان اهلل ال يييم
مجتهييد ويوةييص الليييص بالنهييار لال تهيياد وربنييا -سييبحان وت يالى -يفتحهييا علي ي أحنييا عايزينهييا حت ية بقييالوة وا ّال إي ي يييا
ماع ؟! إحنا عايزين الدين حتة بقالوة؟! الصادق بيوفر نفس للكفا علشان ينصر دين  ,علشان يخدم دين .
إنت مين؟ من سلسلة "التربية بالقرآن"
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إنت عارف الشيخ فالن الليي اشيت ص؟ ال يالِم فيالن ميثال مين ألبير ال لمياء دلوقيت الليي اشيت ص بيياع فيي سيوبر مارليت
مصيري علشييان يصين نفسي عليى اليدعوة األول ,ت ييرف الشيييخ فيالن ال ييالِم فييالن الليي ميين ألبيير علمياء األميية مصييري
برضي اللييي اشييت ص لييان بيجيييب تميير ميين السي ودية وييجييي يبي ي فييي بالدهييم علشييان يصييرف عليى نفسي وعليى ولييب
ال لم ,انت ت رف الشيخ فالن الداعية المشهور اللي لان بيشت ص سواق تالسي األول ,الداعية فالن الليي أةي ر مني
اللييي لييان سييواق تالسييي ,ي نييي مييثال مييش عييايز أقييول لكييم الشيييخ األلبيياني لييان بيصييل ,سيياعات علشييان يصييرف عليى
الدعوة ,لان محدد يزء فيي الييوم يصيل ,فيي سياعات علشيان يصيرف عليى وليب ال ليم ,إنتيو فالرينهيا إيي ييا ماعية
فالرينها بقالوة؟! فالرين الدين حتة بقالوة بناللها وبنوةص لربنا! الحمد اهلل.
وأحد اإخوة لان يقول لي يا ابني إحنا وهيفتنا أمان أيام ما لنا في الكليية إن احنيا نق يد ننيام وأميا ربنيا بقيى يجييبالتمكين على إيد حد نقوم نسقف ونقول ل هييي الحمد اهلل التمكين
وا ّال ب

 ,إي ده؟!

اإخيوة يقيول ليك أليص ونيوم وحسينات بيالكوم ييا ماعية الموضيوع ميش ليده خيالن ,ييا ماعية الموضيوع

لفييا  ,تييووين اليينفس عل يى الكفييا  ,ليين ةييادقا فييي ولييب الوةييول ,ليين ةييادق خلي يك ةييادق خلي يك شييايص هييم,
لألسف الشديد إحنا لما بنيجيي نيتكلم عين الصيدق علشيان ن يرف ي نيي إيي ةيدق بنجييب نمياذق أهيص اليدنيا وةيورة
أهص الدنيا م الدنيا لألسف الشديد ,أقول لكم األب لما ابن اتجوأ قال أنا ماعدتش عايز حا ة من الدنيا!
علشان نت لم ن امص الدين إأاي.
لألسف لما بنيجي نتكلم عين عليو الهمية ممكين نيتكلم عين إبلييس نميوذق عليو الهمية! الليي بيقيول لربنيا "أَنْ ِ ْرنِيي إِلَيى
يَي ْوِم ييُْبي َثُو َن" األعراف14:
انتوا عارفين إبليس لي قال "أَن ِ رنِي إِلَى ي ِ
وم يُب َثُو َن" عارفين لي ؟ حد ي يرف ليي ؟ علشيان مفييش بنيي حدم واحيد يفليت
ََ
من إيدي .
 -أول مييا تتولييد بي يييّن لييك شيييطان مخصييو  ,نييدي ميين نييود إبليييس مخصيين ليييك مخصييو

بتاعييك إنييت قاعييد

م ا ل اية الموت وقاعد يمده بالخطو واالستراتيجيات علشان يًي ك.

لييو لقييى شيياب مييثال شييكل لييويس شييوية وةييوت حلييو شييوية ي ملي لورسييات مكثفيية ده ده ممكيين يطلي إمييام ميين أئميية
الًالل ده موهوب.
 لما يالقي واحد موهيوب فيي م صيية م ينية ..ي ميص لي دورات مكثفية فيي اإغيواء واألضيالل علشيان ي يده إني يبقيىندي من نوده في األر .
نماذق من النا :
النموذق األول :أول ما الدنيا تصب ,أمام لأن ال ي رفنا وال ن رف .
 -أو أول ما الدين ييجي من وراه دنييا ,تيجيي مين وراه ُشيهرة أو مرليز أو ميال تفا يأ لأني ال ي رفنيا وال ن رفي بنيي حدم

تاني ,واحد تاني مش ممكن ده فالن مش ممكن!.
إنت مين؟ من سلسلة "التربية بالقرآن"
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 ده اللي لان قبص غزوة بدر وأنتم أذلة بيسيت يث برسيول اهلل فيي قمية اليذل واالفتقيار ,أول ميا ال يزوة تخلين يجيريعلييى النب يي الفلييو دي بتيياعتي يييا رسييول اهلل ..أل الفلييو دي بتيياعتي أنييا يييا رسييول اهلل ..أل الييدهب ده بتيياعي أنييا يييا
رسييول اهلل ,ميش ممكيين! مييش ممكيين الليي هييا ر وسيياب الييدنيا وبيياع الييدنيا للهييا واقييف دلوقييت بيييتكلم علييى الفلييو
مش ممكن! اأاي؟!
هيي دي مشييكلة النمييوذق ده يييا ماعية ,هيي دي خطييورة النمييوذق ده يييا ماعية ,الليي شييايص هييم ممكيين يكييون مي من
وملتزم وعنده رغبة إلى اهلل ولكن واه شايص هم أنا هاخد إيي ؟ أنيا إيي الليي هاخيده مين اليدنيا؟ ,أول ماليدنيا أةيبحت
أمام لأن ال ي رفنا وال ن رف .
النموذق الثاني :أول ما تيجي التًحية لأن ال ي رفنا وال ن رف
ِ
ِِ
ك بِال َ ِ
ين لَ َكا ِرُهو َن " األنفال5:
ك ِم ْن بَي ْيتِ َ
ك َربُّ َ
شوف ربنا يقول لك إي " َل َما أَ ْخ َر َ َ
ْح ِّا َوإن فَ ِريقا م َن ال ُْم ْ من َ
 النوع اللي شايص َه ّم الدنيا بس مش شايص َه ّم أنا هاخد إي ؟ ده شايص َه ّم أنا هأدي إي ؟ شايص َه ّم التًحية..مييش قييادر يقبييص إن الطريييا ده وريييا التًييحية ,مييش قييادر إني الأم يقييدم علشييان يوةييص وإنييك مييش هتوةييص إال ب ييد
ِ
ِ
مااتخدشي ْتش ,عيياوأ الييدنيا بتاعي
مااتمسي ْتش..
تًييحيات تقييدمها لربنييا ..هييو عيياوأ يوةييص وليص حا ية فييي ديني سيليمة

سليمة ماتقوليش ِّ
يحي! ,خيد مين وقتيك وادي اليدين!
يص فجير ماشيي ,ة ِّ
يص ماشيي ,ة ِّ
قدم ..ة ِّ
يص قييام ماشيي ..إنميا ض ّ
ضحي ما اقدرك.
خد من هد وادي الدي! خد من شبابك وادي الدين! آل ماتقوليش ّ

ِ
ِِ
ِ
ين لَ َكيا ِرُهو َن" لياره ده عاوفية قلبي  ,لياره ميش قيادر ميش قيادر يخيرق مين
شوفوا ربنا يقول ل إي " َوإن فَ ِريقا م َن ال ُْمي ْ من َ
ادلُونَ َ ِ
بيت وممكن يًحي بديني " .يج ِ
ْح ِّيا" ده بقيى لسيان لميان ,ده بقيى يجيادل باللسيان ,بقيى الليي فيي قلبي
ّ
يك فيي ال َ
َُ
ول على لسان " يج ِ
يك فِيي الْ َح ِّيا بَي ْي َد َما تَيبَييي َن" ب يد ميا ليص حا ية بقيت واضيحة والطرييا واضي ,ولسي بيجيادل
ادلُونَ َ
َُ
" َلأَنمييا يسيياقُو َن إِلَييى الْمييو ِ
ت َو ُهي ْيم يَي ْن ُي ُيرو َن" األنفييال 6:5ماعييادتش قًييية لسييان ده عيياد ر ييرة ييوار  ,ده عيياد
َْ
َ َُ
سياقُو َن" ي نيي إيي ؟ ده امبيار ليان سيري يدا أول ميا اتطليب مني تًيحية بقيى تقييص,
وارح تقيلة يا ماعة " َلأَن َميا يُ َ
الكص سبق ب د ما لان هو اللي سابا الكص امبار  ,الكص سبا لي ؟

يًحي ,ماقيدرك إني هيو لميا يت الدراسية ماقيدرك ي ميص حا ية فيي اليدين انيتكس ,بقيى أةيحاب منطلقيين
ماقدرك ّ
وعلى حخر الدراسة سبقوه وهو مش قادر ياخد قرار إن يدي من وقت لليدين إني هيو ييدي مين فكيره لليدين ميش قيادر

ياخد القرار للي  ,قاعيد سيابق ليص مياتيجي مقارنية بيين اليدين واليدنيا يتجر ير ويُسياق شيايص َهي ّم أنيا هيأدي إيي ؟ ,النيوع
اللي أول ما تيجي التًحية ال ن رف وال ي رفنا!.

النموذق الثالث :أول ما يوا الدنيا ينتكس
ِ
ْحا بِ َكلِ َماتِِ" األنفال 5:يا رب أنا عمري لل علشانك بس يا رب إأاي؟ ,إأاي
ربنا بيقول إي " َويُ ِري ُد الل ُ أَ ْن يُحا ال َ
إنت مين؟ من سلسلة "التربية بالقرآن"
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الدين ينتصر؟ إأاي؟ يا رب ده الكفار بيحاربونا ليص نهار ,يا رب ده الملتزمين  %06منهم أول ما يوا
الدنيا ينتكس ,هو فين الملتزمين اللي ينصروا الدين وا ّال يقوموا الدين؟

يا رب ده هما عدد وعده واحنا ال عدد وال عُدة ,ييا رب وييب حننتصير إأاي؟ ده الفيتن انتشيرت والشيباب بيفسيدوا,
ِ
ْحا بِ َكلِ َماتِِ" بكلمة ربنا
ده أهص الباوص على أشد هدهم الوقت؟ أهو ده ربنا بيقول ل إي " َويُ ِري ُد الل ُ أَ ْن يُحا ال َ
ينهي الصراع بين الحا والباوص ,انتوا فالرين الموضوع إي ! دي للمة..

انتو عارفين أي المدير الليي بإمًياء مني ينهيي ليص حا ية -وهلل المثيص األعليى -ي ميص لي دورات مكثفية فيي اإضيالل
علشان يبقيى نيد مين نيوده فيي األر  ,يطلي م نيي ضيال مًيص يطلي ضيال مًيص ,الشييطان ييا ماعية مابينيامش
من لتر الجهود ليص نهار علشان يًص البشر.
لألسف لما نيجي نتكلم عن علو الهمة نقول الشييطان لميا نيجيي نيتكلم عين الحيب ونقيول ي نيي إيي حيب اهلل نجييب
حب الشباب والفتيات ونسكت عن الكالم عن حب اهلل ليي ؟ ليي أهيص اليدنيا حبيوا اليدنيا ألتير ميا احنيا حبينيا اليدين؟
اأاي عياملوا اليدنيا أحسين ميا عاملنيا اآلخيرة؟ لين ةيادقا فيي وليب الوةيول :ربنيا -سيبحان وت يالى -بيقيول ليك "إِ َذا
ت النا َ يَ ْد ُخلُو َن فِي ِدي ِن الل ِ أَفْي َوا ا" النصر2:1
ص ُر الل ِ َوالْ َف ْت َُ * ,وَرأَيْ َ
اء نَ ْ
ََ
ت" وانت بتقراها تحس إنك عايز تبكي ..أخييرا ب يد ميا
ورأَيْ َ
 " َوَرأَيْ َت" مش ودخص النا في دين اهلل أفوا ا ,للمة " َ
عمر را في الرسالة دي شفت النا وهي تأتي إلى اهلل ,أخيرا شفت الكفار وهي تُسيلِم ,أخييرا شيفت النسياء وهيي
بتتحجب ,أخيرا شفت الشباب وهي تلتزم ,أخيرا شفت األمة ملي ية باليدعاة وال لمياء والمجتهيدين وعبّياد ومجاهيدين,

أخيرا شفت األخ اللي لان ض يف وغلبان ومايقدرك على شهوات أةب ,داعية بيزلزل المنبر من قوة قلبي فيي الحيا,
أخيييرا شييفت الصييف اإسييالمي أةييب ,ةييفا قوي يا واإخييوة أةييبحوا ر يياال قييادرين عل يى حمييص الييدين ,لمييا النبييي رف ي
الستارة قبص موت بساعات ب د فجر االثنين ون ر إليى الصيحابة وهيي تصيلي وتبسيم الرسيول -ةيلى اهلل عليي وسيلم-
شاف الر ال الذين سيحملون الدين من من رهم في الصالة عرف إنهم هيحملوا الدين في ال الم لل .
أخيرا شفت اإسالم بيُي َز والنا بتدخص في  ,أخيرا شفت النا بت بد موال وحبيبيك ربنيا -سيبحان وت يالى ,-أخييرا
شييفت النييا بتُن َق يذ ميين النييار ,أخيييرا شييفت اإخييوة التايهيية اللييي عامليية أي ال يينم فييي الليليية الشيياتية أةييبحوا ر يياال
ينصرون دين اهلل ,أخيرا الدين وقف على ر لي وربنا اةطفى الر ال اللي هتنصر دين اهلل ,يا اخواننيا الرايية اترف يت.

 الصدق ن مة ع يمة أوي من ربنا إنك تكون ةادق أما اللي مش ةادق ده تاي وت بان وغلبيان ,إنتيو عيارفين أسيوأفترة بت دي في الجام ة أو أسوأ فترة بت دي فيي اليدنيا عيارفين عليى ميين؟ عليى الطاليب الملتيزم الليي شيايص َهي ّم اليدنيا

أي ما بيقولوا شايص هم الكرة األرضية على دماغ  ,شايص هم الدنيا للهيا ,هيميوت علشيان ييدعو بيس ميش قيادر الهيم
شل  ,هيموت علشان يطلب علم بس مش قادر الهم شل  ,هيموت ويدخص مسابقة حفه قران بس مش قادر..
الهم شلّ  ,هيموت علشان ينطلا وياخذ سند ويطلب علم بس مش قادر ..الهم شلّ .
إنت مين؟ من سلسلة "التربية بالقرآن"
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لي تبقى مشلول؟ لي ض ف اإيمان في قلبك يشيلّك؟ ,ليي متكينش ةيادق شيفت المجتهيدين نقصيوا إيي فيي اليدنيا؟

وا ّال را عليهم إي في الدنيا؟ ,لن ةادقا في ولب الوةول.

القاعدة الخامسة :ووِّن نفسك م الموا هة الحتمية م الدنيا
أحيانا نر أخ يقول لك أنيا خيايف أتجيوأ أحسين أُفيتن ,ييا ماعية الصيحابة لانيت بتتجيوأ .ويقيول ليك أةيص ت طلنيي

عن الجهاد ,إي يا ابني انت خايف واأة تهز ؟! وتالقي واحدة خايفة ..لي ؟ أةص أُفتن في ديني ب د ما اتجوأ.

وتالقي واحد خايف ..لي ؟ أةيص ب يد ميا أتخيرق أالقيي عقيد عميص يًيي ني .واحيد تياني خيايف ..ليي ؟ أةيص لميا أرو
الجيش أُفتن في ديني وماقدرك أحفه قرحن.

يا ماعة الموا هة م الدنيا هتيجي هتيجي ,تيجي في يواأة ,تيجيي فيي شي النة ,تيجيي فيي عقيد عميص ,هتيجيي فيي
أي حا يية ,المن طفييات الخطييرة هتقابلييك هتقابلييك وانييت عليى الطريييا ,المفييارق المفا يية هتقابلييك هتقابلييك ,الحييص
مش اعتزالها ولكن الحص أفهم أت امص م اها اأاي؟ إن أنا أح ّيول الصيخور إليى سياللم أةي د عليهيا فيي ورييا الوةيول
إلى اهلل -سبحان وت الى ,-لنت بأقرأ قول ت الى " َوييُنَي ِّز ُل َعلَْي ُك ْم ِم َن الس َم ِاء َماء لِيُطَ ِّه َرُل ْم بِ ِ"
يت بِي ِ
اسييم م ايييا" -1 ..لِيطَ ِّهييرُلم بِي ِ" " -2وي ي ْذ ِهب َع ي ْن ُكم ِر ييز الشي ْييطَ ِ
ان" َ " -3ولِيَ ي ْيربِ َ
و َعلَييى قُيلُييوبِ ُك ْم" َ " -4وييُثَبِّي َ
ْ َْ
ُ َ ْ
َُ َ
ْاألَقْ َد َام" األنفال11:
الثبات امتى؟ قلت سبحانك يا رب علشان الثبات يحصص انيت عيايز تثبيت أميام فيتن اليدنيا ,انيت عيايز مياتكونش
حصيلة
أي ييش ويالوت و يالوت لميا شياف فتية النيار واليدنيا عُرضيت ليي نيزل وغيرق فيهيا وسياب اليدين ,الثبيات ُم ِّ
ِ
ِ
مجهييود إنييت بت مل ي  ,إنييت الأم تسييت د قييال ت ييالى "أَلَييم تَيير إِلَييى الي ِيذ ِ
يمييوا الصي َيالةَ َوحتُييوا
يص لَ ُهي ْيم ُل ُّفييوا أَيْييديَ ُك ْم َوأَق ُ
َ
ْ َ
ين قيي َ
ِ
يب َعلَي ْيي ِه ُم ال ِْقتَي ُ
يال إِذَا فَ ِريييا ِمي ْني ُه ْم يَ ْخ َ
الزَليياةَ" اسييت دوا قلبييا تييزودوا بال بييادات والشييحن اإيميياني "فَيلَمييا ُلتي َ
شي ْيو َن النييا َ
َل َخ ْشيييَ ِة اللي ي ِ" النسيياء 55:ليي ي ألنهييم ل ييم يسييت دوا ألن فت ييرة االسييت داد لموا ه يية الييدنيا ض ييي وها فلمييا ي ي الطل ييب
والتًحية لم يقدروا على حملها.
أوال" :لِيُطَ ِّه َرُل ْم بِ ِ" أمرا قلبك الأم تتطهر ,الأم األمرا
ثانيييا" :وي ي ْذ ِهب َع ي ْن ُكم ِر ييز الشي ْييطَ ِ
ان" -مرحليية المجاهييدة -الشيييطان ال يجييد مكييان للييدخول إلييى قلبييك ألن قلبييك
ْ َْ
َُ َ
تحصن ,أمرا قلبيك الليي ليان بيحيب النسياء والليي ليان بيحيب الميال والليي ليان بيحيب المرليز والليي ليان بيحيب
والشهوات والشبهات ,المداخص بتاعة قلبك تتطهر.

الشي ييهرة واللي ييي لاني ييت بتحي ييب الزيني يية ..الكي ييالم ده لل ي ي ات ي ييالش فالشي يييطان لي ييم يجي ييد المي ييدخص للي ييدخول من ي ي .
و َعلَى قُيلُوبِ ُك ْم"  -يثبتك ويرسخك بم اني المقامات االيمانية وتحصيص.
ثالثاَ " :ولِيَي ْربِ َ
ت بِ ِ ْاألَقْ َد َام" -ب د لده الثبات ييجي ب د ليص ده تبقيى إنسيان ثابيت تبقيى أي محميد بين َمسيلَمة لميا فيي
راب اَ " :وييُثَبِّ َ
َخافُي َهييا َعلَْيي ِ إِال ُم َحمي ُد بْي ُين
سينن أبيي داود وةييحح األلبيياني قَي َ
َحييد ِمي َين النييا ِ تُ ْد ِرُلي ُ ال ِْف ْتينَيةُ ,إِال أَنَييا أ َ
يال ُح َذيْي َفيةَُ " :مييا أ َ
ت رس َ ِ
ِ
ً ُّر َ ال ِْف ْتينَةُ" ةحح األلباني
ةلى اهللُ َعلَْي ِ َو َسل َم يَي ُق ُ
ول " َال تَ ُ
ول الل َ
َم ْسلَ َمةَ" فَِإنِّي َسم ْ ُ َ ُ
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لي بننتكس م أول موا هة م الدنيا؟
ب د لص ده يبقى منسوب اإيمان في قلبك أعلى من إن الدنيا تهدم أو تأثر علييك أو تفتنيك ,ليي  %06مين اإخيوة
بينتكس م أول موا هة م الدنيا؟ ,لي بيت ير وبيتبدل لما بينزل الدنيا؟ ,لي األخ ب يد الجيواأ تالقيي نيزل؟ ,ليي األخ
ب د ش ل تالقية نيزل؟ ,ليي التبيدل والت يير؟ ده اأاي تمير بينيا السينين واحنيا ثيابتين فيي الطرييا؟ ,واحنيا هنيا مكاننيا فيي
بيييت ربنييا وسييو بي يية اإيمييان لييص قًيييتنا درو الييدين ودرو ال لييم وولييب ال لييم وةييحبة المشييايخ وةييحبة اإخييوة
المجتهدة والقرحن وقيام الليص وةال القلب ونصرة الدين.
ةي ْد ٍق وأَ ْخ ِر ْ نِيي م ْخيرق ِ
ب أَ ْد ِخلْنِيي مي ْد َخص ِ
ةي ْد ٍق" اإسيراء06:
يص َر ِّ
ُ ََ
َ
اأاي تمر بينا األيام واحنا ال نت ير ال نتبيدل؟ " َوقُ ْ
ُ َ

خر يت منهييا أي مييا دخلتهييا ,فًييلت ويول الطريييا أي مييا بييدأت ,فًييلت مشياعر بداييية الطريييا مسيييطرة عليييك وييول
الهي ّم اللييي فييي قلبييك للييدعوة مايًيي ش ,اأاي حمييا
الطريييا ,اأاي الحمييا اللييي فييي قلوبنييا للييدين ميايت يرك؟ اأي َ

انك تقوم اللييص وتتربيي قلبييا ال ينهيار؟ اأاي ييا ماعية؟ ,اأاي اليدنيا مات يرنياك؟ ,اأاي اليدنيا ماتوق نياك؟ ,اأاي ن يص

ثابتين؟ حص الموضوع ده ,الصحابة لانوا بيشت لوا في الدنيا؟ أيوه لانوا بيشت لو تجار ,ولكن الأم يق دوا م النبيي -
علي ي الصييالة والسييالم -لييان ليييهم المو ّ ي والمربييي اللييي بيتيياب هم والأم يتقييابلوا ويق ييدوا م ي ب ي  ,ي نييي لييان في ي
الصحبة وبي ة اإيمان ولان الأم يقرؤوا القرحن يوميا ,لان الأم يتصلوا بالقرحن يوميا بالنهار وبالليص.
يا ماعة بي ة اإيمان دي بي تهم لو دخلت الدنيا ولكن حاف يت عليى بي ية اإيميان ميش هتنهيار ,ولكين المصييبة "إِن
ِْ
سا َن ُخلِ َا َهلُوعا" الم ارق 10:قبص االمتحانات تقول قفص يا ابني لص حا ية ال درو وال تحفييه وال دعيوة ..ليي
اإنْ َ
يا ابني؟ ده مفيش غير  0شهور على االمتحان ,لألسف أول ما يرو الش ص يقول ميش هأحًير درو ..ليي ييا ابنيي؟
وةص ال شاء في المسيجد واحًير اليدر إيي القًيية؟! ييا ماعية
أةص بأرو الش ص من  5-0ويب ب د  5ات د
ِّ
إي المشكلة؟! هو لص لما تقابلنا الدنيا توق نا لي يا اخواننا؟ لي مانقدرك ننتصر على نفسنا؟.
الحص إي ؟
الحص االستمرار في االتصال ببي ة اإيمان ..لو الدنيا ,ليو الدراسية ,ليو االمتحانيات ,ليو التجيارة ,ليو الشي ص ,ليو َعقيد

ال مص ,لو الجواأ ,لو الخلف ,لو أي ةورة من ةور الدنيا واالحتكيا بيهيا ,ليو أي ابيتالء ابتلييت بيي فيي الطرييا أو
ف ييي أي حا يية ,أي ة ييورة م يين ة ييور ال ييدنيا عطلت ييك ع يين حً ييور ال ييدرو  ,االتص ييال بالش يييوخ ,االتص ييال بص ييحبة
المجتهدين ,االتصال بالقرحن تبقى الدنيا دي وبال عليك..
ي نييي أقييدر أ مي بييين دي ودي؟ والصييحابة م ييوا اأاي؟ والصييحابة وةييلوا اأاي؟ والصييحابي اللييي لييان بيييحكم بلييد
ب د موت النبيي -عليي الصيالة والسيالم -وهيو متصيص بكيص ده اأاي ييا اخواننيا؟ ,والصيحابة الليي ليان عنيدهم مالييين
وبيتييا روا ولييانوا متصييلين بكييص ده ,إأاي يييا اخواننييا؟ اوعييى الييدنيا تكييون وبييال عليييك ,اوعييي تسييمحي إن الييدنيا تكييون
وبييال عليي ِ
يك ,اوعييى تسييم ,إن الييدنيا تًييي ك ..خليييك يقييه ,الييدنيا وقّ ييت اللييي أشييد منييك ,اوعييى الييدنيا تبقييى وبييال
إنت مين؟ من سلسلة "التربية بالقرآن"

" صفحة  17من " 02

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

عليييك ,اوعييى تسييم ,أبييدا الييدنيا تبقييى وبييال عليييك ,اوعييى تسييم ,إن الييدنيا تًييي ك ,خليييك حييذر ,خليييك يقييه يامييا
ابت اللي أشد منك على أنف واهلل ال يم ,واللي هيق من قمة الجبص يا ماعة مش هيستقر غيير فيي القياع ,خيدوا
بالكم.
 يبقى لنيا النهيارده مي خميس قواعيد السيير إليى اهلل -سيبحان وت يالى -الحقيقية إن أنيا لميا وقفيت قيدام ي نيي ب يالقواعييد ميين القييرحن الكيريم وحيييات القييرحن والقواعييد بتاعية السييير إليى اهلل حسيييت إن الموضييوع لبييير ييدا يييا ماعيية
وحسيت إن في قواعد لتير دا عايزين نتكلم عنها ,عايزين نتكلم الفت ,على قدر المجاهدة ,عايزين نيتكلم إييا أن
تنت ر أحد ..ماتستناك حد في وريا ربنا ,عايزين نتكلم إأاي تقرب من اهلل لص يوم خطوة ديدة ,عايزين نيتكلم سير
فت ,اهلل عليك إي ؟ عايزين نتكلم عن قواعد لتيير للوةيول إليى اهلل -سيبحان وت يالى -قواعيد لتيير لالنطيالق إليى اهلل
سبحان وت الى.-ي ني اتكلمنا النهارده عن خمس حا ات فالرينهم يا ماعة:
 -1لن ةاحب رسالة ..خلي عند ومو وهدف واحد في حياتك.
 -2اعتبر الوةول إلى اهلل قًية حياتك األوليى أي الرسيول واألنبيياء ,قصين األنبيياء مليانية قواعيد الوةيول إليى اهلل
سبحان وت الى -ألعلى المقامات. -3ةنّف نفسك دايما وانتب قبص أن تندم ..ةنف نفسك دايما إنت فين؟ اقرأ أول سورة البقرة ,أنا فين؟

اقرأ أول حل عمران ,األرب أةناف أول سورة حل عمران ,أنا فيين؟ اقيرأ أول ةيفحة مين األنفيال أول أربي حييات أدي

األرب ي ي ي أةي ي ييناف ,أني ي ييا في ي ييين؟ اق ي ي يرأ اآلي ي ي يات مي ي يين  166إلي ي ييى  166في ي ييي سي ي ييورة التوبي ي يية أرب ي ي ي أةي ي ييناف ,أني ي ييا في ي ييين؟
دور عل ي ي ي ي يى نفسي ي ي ي ييك إني ي ي ي ييت في ي ي ي ييين؟ في ي ي ي ييي لي ي ي ي ييص ده.
دور عل ي ي ي ي يى نفسي ي ي ي ييك في ي ي ي ييي القي ي ي ي ييرحن ,لمي ي ي ي ييا تق ي ي ي ي يرأ القي ي ي ي ييرحن ّ
ّ

 -4لن ةادق في ولب الوةول ,خليك ةادق أشد من ةدق أهص اليدنيا فيي الوةيول إليى اليدنيا,لن ةيادق فيي
ولب الوةول.
 -5است د ..إن الموا هة الحاتمة م الدنيا ,الصحابة -رضي اهلل عينهم -نزليوا اليدنيا ميوق تهمش خيالن بفًيص اهلل
"ولَوالَ أَن ثَيبَتنا َ " اإسراء54:
سبحان وت الى َ

است د ..الدنيا يا ماعة مش هي اللي بتوق واهلل ال ييم ..نفياق قلوبنيا الليي أول ميا بنشيوفها ي نيي م ليش ييا ماعية
النييا بتجييري عليهييا ,أول مييا تشييوفها هييو ده اللييي بيًييي إنييك انييت مييش عييايز مين الييدنيا قييدر الحا ية ..أل ,ده انييت
أول ما بتشوفها خال

بتنسى الدنيا واللي فيها بتنسى لص حا ة أول ما بتشوف الدنيا..

إنما لو انت ةادق قلبك مش مليان إال الدين وبتت امص م الدنيا لًرورة ..انت فيي اليدنيا الأم هتت اميص م اهيا أُميال

هت مييص إي ي ي نييي؟ أُمييال هت يييش فييي ةييوم ة! هت مييص إي ي ؟ إنييت مًييطر إنييك تت امييص م اهييا ,إنييت بتت امييص ميين بيياب
الًروري تقدر يقدها م الدنيا ,إنما م اآلخرة هي همك ووريقك.
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إأاي ننطلا إلى اهلل الفترة الجاية؟
ي نييي بييإذن اهلل -سييبحان وت ييالى -إحنييا الألنييا عل يى ال هييد عييايزين نرلييز فييي الكييالم عيين اهلل -سييبحان وت ييالى -وعيين
الوةييول إلييى اهلل -سييبحان وت ييالى ,-سييواء عبيير ع ميية اهلل أو ليييف ننطلييا إلييى اهلل الفتييرة الجاييية بييإذن اهلل -سييبحان
وت الى.-
ي نييي يييا ماعيية أنييا عييايز نييدخص فييي ي نييي سييورة مفتوحيية شييوية بالتربييية بييالقرحن ألن هييدفنا الييدر ده التربييية بييالقرحن,
هدف الدر ده إن من خالل القرحن نفهم خطورة م جيزة القيرحن فيي بنائنيا وتربيتنيا هيو ده الهيدف ده أن تتفجير أميام
أعيننييا الطاقييات التربوييية المبهييرة فييي لتيياب اهلل ,إنييك انييت تييرو ي نييي لييان الواحييد يياي فييي الكلييية لنييت واهلل أقييول
لإلخوة أنا عايز ي ني لما الواحد بدأ يفهم ي ني إي قرحن أول مرة أفهم ي ني إي قرحن أنا عايز أةحى من باللييص أبين
للمصحف لده أالقيي المصيحف منيور األوضية واليدنيا ضيلمة مين لتير إحساسيك بيالنور الليي ويال مين ليص للمية وليص
حرف هو ده اللي هيوةلك ,هو ده اللي هيوةلك ,اقرأ القرحن بفهم الوةول إلى اهلل وانت توةص لكنيز ,لكنيوأ فيي
أةول الوةول وأةول الوةول إلى اهلل سبحان وت الى.
 الفترة الجايية ييا إميا هنجييب مجموعية مين اآلييات إن شياء اهلل بيإذن اهلل أو سيورة ي نيي لسية قرحنيية ,لسية تربوييةنتكلم فيها إأاي نوةيص لربنيا ,لسية عليى ب ًيها مجموعية حييات عليى ب ًيها نيتكلم فيهيا إأاي توةيص؟ إأاي ن ييش؟
إأاي نقرب من اهلل؟ إأاي ن رف اهلل؟ مين هو اهلل -سبحان وت الى-؟.
والسلسييلة التانييية اللييي هتمشييي متواأييية م اهييا إن إحنييا مييش هنمشييي فييي قصيين ميين اآليييات ي نييي نجيييب مييثال ةييفحة
ونييتكلم فيهييا أو سييورة ونييتكلم فيهييا لييو إن إحنييا نلييتقو عبيير القييرحن للي قواعييد أي النهييارده لييده نمسييك أربي خمييس
قواعد ونتكلم فيهم من خالل القرحن والسنة ,إأاي إن إحنا نوةص باآليات دي إلى اهلل؟
ي ني هدف الفترة الجاية لل ييا ماعية هيدف سياخن يدا ي نيي أنيا عيايز النيا تسيخن م اييا ,أنيا عيايز النيا تسيخن
على تربية نفسك م ايا ,أنيا عيايز الفتيرة الجايية ليص قًييتك تربيتيك إأاي تتربيي؟ إأاي تطلي ؟ إأاي ت ليى؟ إأاي القيرحن
ي لّيك؟ إأاي تستفيد مين أنيوار القيرحن؟ ,الليي غيير وةيص للصيديقية بيهيا ووةيص مي النبيي -عليي الصيالة والسيالم-
في الجنة بيها إأاي تتربي بكتاب اهلل؟

ده هييدف المرحليية الجاييية عييايز ي نييي تسييت ين عل يى نفسييك بييالقرحن ,هييذه الفتييرة نق يرأ القييرحن بفهييم التربييية ,بفهييم
الوةول إلى اهلل ,أي سورة واهلل ال يم يا ماعة ي ني حديث أحد إخواني في اهلل قال لما ربنيا أحيانيا يرأقنيا فيي قييام
الليييص ..فييي قيييام الليييص أنييا ب يأقف أمسييك سييورة قًيييتي قييدامي السييورة دي أنييا عييايز أوة يص لييك يييا رب بالسييورة دي
السورة دي يقين فيها لنوأ هأوةص لها فيها ..السورة دي يقين فيها قواعد ومباد وأةول للوةول إلييك ,أنيا حيياتي
هتت ير لو فهمتها ,فهمني يا رب ,فهمني أوةص لك إأاي من السيورة دي؟ ييا رب النهيارده سيورة األنفيال ,بكيره سيورة
األحقاف ,ب ده سورة الحديد ,ب ده سورة ق ,ب ده ..سبحان اهلل ال يم وربنا عليى قيد هميك ي ينيك وعليى قيد هميك
يفت ,عليك.
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عايزين نتربى بالقرحن يا إخواني ,عيايزين نوةيص لربنيا بيالقرحن ,عيايزين نكيون ةيادقين ,عيايزين نطلي بقيى عيايزين نت يير
بقى ,نت ير بحا وحقيقي.
نت ير إأاي بالقرحن؟
الخطوة األولى المصداقية ألي ت ير بحياتنا فوةيية هيذه الفتيرة بيإذن اهلل -سيبحان وت يالى -فيي اليدرو بتاعتنيا الليي
هييي سلسييلة التربييية بييالقرحن سييواء قواعييد السييير إلييى اهلل اللييي احنييا بييدأنا فيهييا النهيياره أو الجلسييات القرحنييية اللييي هييي
هنمسك بقى قط ة من القيرحن بنيتكلم عين ربنيا أو بنيتكلم عين الوةيول إليى ربنيا -سيبحان وت يالى -ونبيدأ نيتكلم فيهيا
لل ي هيتكافييص م ي ب ً ي ممكيين مييره دي ,مييره دي حسييب مييا ربنييا يفييت ,أنييا عييايز أمشييي م ييالم أي مييا أنييا ماشييي م ي
نفسيي ,أنييا عيايز اللييي أنيا بيأللم نفسيي فيي أللمكيم فيي أنيا انف لييت الفتيرة اللييي فاتيت فييي سيورة األنفييال والتصيينيفات
تدور على نفسك إنت فين؟ حسيت إن الأم نبقى ماشيين مي ب ي
القرحن وإأاي إنك الأم ّ

مفتو بينا علشان نقدر نمشي م ب

فأنيا عيايز الموضيوع يبقيى

 ,علشيان لميا أللمكيم أللمكيم ف يال مين قلبيي بصيدق ,أللمكيم فيي الحا ية

اللييي أنييا شييايص هنفوسيينا بينييي وبييين نفسييي بصييدق إأاي نوةييص لربنييا ده هييم لييص مي من وده حلييم لييص مي من ودي قًييية
حياة لص م من ,ودي رسالة لص م من إنت م من وا ّال أل؟
ي ني موعدنا بإذن اهلل -سبحان وت الى -لص ليلة في الثلث األخير مين اللييص الليي بيبيدأ مين أول السياعة ليام؟ هيا أميا
بأسأل الس ال ده بيجيلي إحباط لألسف ,الم رب بيأذن الساعة لام؟ الساعة السادسة وثالف والفجير بييأذن السياعة
الراب ة من  4 :6لام؟ عشر ساعات ة ..,ثلث ال شر ساعات لام؟ ثيالف سياعات ونصيف اويرحهم فيي أرب ية يبقيى
الساعة لام؟ ها  12ونن ..يا حبيبي إي رأيك بقيى ييا حبييب قلبيي ت يرف  12ونين تبقيى عليى سيجادة الصيالة؟ اهلل
المسيت ان ,قولييوا اهلل المسيت ان مييا حييدك ييا ماعيية بيسييتكثر فًيص ربنييا أبيدا ,واهلل يييا ماعية لح ية الوةييول إلييى اهلل
بتيجي في لح ة والفت ,بيبقى في لح ة..
اللهم افت ,قلوبنا باإيمان ,اللهم أنر قلوبنا باإيمان ,اللهم امأل قلوبنا بما مألت بها قليوب عبياد الصيالحين ,اللهيم
عمرت بها قلوب الصيادقين ,اللهيم أةيل ,لنيا
أنزل على قلوبنا ما أنزلت على قلوب الصادقين ,اللهم أعمر قلوبنا بما ّ
قلوبنا ,ا ِ
هد قلوبنا ,أنر قلوبنا أ ِّ نفوسنا.
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدر للنشر على النت في قسم تفريْ الدرو في منتديات الطريا إلى اهلل تفًلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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