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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،محمد -صلى اهلل عليهه ولهلم ،-يعنهي بها ئ ذي بهد أشهكر
األخوة في هذه المدينة المباركة على هذه االلتضهافة ،ألهل اهلل -عه وله  -أن يجعه أعمهالهم خالصهة لولههه وأن
يتقب منا ومنهم وأن يجمعنا في الفر وس األعلى مع الحبيب محمد -صلى اهلل عليه وللم.-
تعالوا ندخ إلى القرآن
طبعا الموضوع :مسللة الكالم عن القرآن ،يعنهي حتهى نهدخ فهي الموضهوع بهدون مقهدما  ،ههذا الكتها الع يه  ،ههذا
الكتها المبهار  ،إحنها عهاي ين الكهالم فههي ههذه الجلسهة السهريعة يعنهي مايبقها مجههر إنهي اعهد بهاتكلم كهالم بالغههي،
يعنههي أنهها مه

عههاي أ ههو كههالم بالغههي عههن القههرآن ،فالنههاس تعلههع إحنهها عمههالين نهتكلم عههن القههرآن ،إحنهها نفسههنا نكسهر

الحال ه وندخ إلى القرآن.
أي حد لو لللته في الشارع انت بتعظم كالم ربنا؟ يقو لك طبعا ،ما بالك أه المسالد؟! مها بالهك العهاملين لهدين
اهلل؟! م هها باله هك الل ههي نفس ههه ينص ههر ي ههن ربن هها؟! فه هده طبيع ههي ،فلألل ههن إحن هها مه ه

ع ههارفين يمه هة زي م هها ربن هها هها :

"ومها هد وروا اللههه حه ه ِدره" األنعهام ،19:يمههة ههذا الشهفا والبصههابر والبينها والهههد والهرو  ،كه

ي أوصهاب ربنهها

ذكرها في كتابه عن الكتا  ،عن القرآن.

ماذا ا القرآن عن القرآن؟
تعههالوا نشههوب القههرآن هها إيههه عههن القههرآن؟ بهها ئ ذي بههد الزم نفهههم إن القههرآن ه صههفة مههن صههفا ربنهها ،صههفة مههن
صههفا اهلل ،الكههالم ..تكلههم اهلل –ع ه ول ه  -بهههذا القههرآن حقيقههة ،لمهها تح ه

و ههع ه فههي لبههك خههال السههماوا

واألرض ،الههذي لههبحانه وتعههالى درتههه معلقههة ال يوعج ه ه شههي  ،علههى ك ه ش هي ههدير ،صههفا المهابههة كلههها والع ه ة

وصه ه ههفا الرحمه ه ههة :اله ه ههرحيم ،اللعيه ه ههن ،اله ه ههربوب بعبه ه هها ه .تكله ه ههم بكه ه ههالم لعبه ه هها ه ليخه ه ههرلهم مه ه ههن الظلمه ه هها إله ه ههى
النور"،كتا أنِه لِناهو إل ِيك لتو ِخرج الناس من الظُّلوما إلى النُّور" إبراهيم9:
يبقههى القههرآن ن ه  ،تكلههم ب هه اهلل؛ ليخههرج النههاس مههن الظلمهها إلههى النههور" ،اللهههو وله ُّهي الههذين آمنوههوا" ،ربنهها مايسههب
المؤمنين ،يتوالهم ،أعلى صور الوالية "يو ِخر ول وه ِم من الظُّلوما إلى النُّور" البقرة ،752:ربنا يتولى الناس في ك حالهة
لكن أعلى صور الوالية "يو ِخر ول وه ِم من الظُّلوما إلى النُّور".
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يبقى نفهم األو إن القرآن عشان وإحنا بنتعام معاه على حسب مها بتتعامه األله

والقواعهد والمشهاعر اللهي تجهاه

كتا أو شخص بتعرب تتعام معاه ،يبقى لما نفهم إن القرآن اللي أمامنا ه تكلم اهلل به ليخرلنها مهن الظلمها إلهى
النههور عشههان ربنهها مايسههبنا تههايهين ،تكلهم بهههذا الكههالم ليخرلنهها مههن الظلمهها إلههى النههور ،وربنهها هها إن القههرآن هههد
وبينا وبصابر ورو .
غيا القرآن يعني الظالم والضال والموا
يعني لما غيا هذه األوصاب بتخلي حياة اإلنسان فهي ضهال وفهي هالم وتيهه ومهوا عكه كه ههذه األوصهاب،
هرآن أو المجتمهع اللهي مفيههو

الزم الموضوع ه يصبح عندنا يقيني ،يعني اللي حياتهه مفيهها

هرآن البهد أن يهو ن

أن حياتههه ضههال و ههالم وتيههه ومهوا  ،الزم يههو ن كههده حتههى لههو مهرتب بشههي آخههر ،لههو مبتعههد عههن كتهها ربنهها لههبحانه
وتعالى مفي
يعني إيه وِر ؟

في حياته ولو آية ،حتى بيقو لك المفروض أن تقرأ وِر القرآن.
الِوِر و الِم ِوورو و" ههو  ،19:وبيسها أهه النهار فهي آخهر لهورة مهريم إلهى

كلمة الوِر ي لت في القرآن؟ الوِر "وب ِئ
سو و ال وِم ِجرمين إلهى لههنم وِر ا" مهريم 98:خهال
لهنم ور ا "ون و

يعنهي وِر ا ها ابهن عبهاس" :أي ععاشهى" يعنهي إيهه
الرعها و"
صهدر ِّ
ععشانين؟ تر المها يعنهي إيهه تهر المها ؟ تهر المها يعنهي تيجهي ععشهان ،تصهدر مهن عنهد المها "حتهى يو ِ
القصص ،72:الناس اللي بيرعوا ،يبقهى تهر المها يعنهي تيجهي ععشهان ،تصهدر يعنهي تمشهي مهن عنهده شهبعان ،فكلمهة
وِر القههرآن انههت لههاي للقههرآن ععشههان المفههروض تعلههع مههن عنههد القههرآن وأنههت ريههان وأنههت شههبعان ،المفههروض بتيجههي
تتغذ من القرآن.
كن على يقين بلنك من ون القرآن لتضيع
عهاي ين نتعامه مهع القهرآن ببسهاطة كهده ،إن ه مصهدر نهور فهي حياتنها ولهو غها هنضهيع ،ال يمكهن اإلنسهان يههو ن إن
القههرآن فيههه ك ه هههذه األوصههاب وإن لههو ابتع هد عنههه هيضههيع وعنههده المسههللة ي يقينيههة ويكههون ه التعام ه بتاعنهها مههع
القرآن! مستحي .
مستحي إنسان مو ن مثال عنهده امتحهان ،أو محتهاج شهغالنة؛ عشهان يصهرب ولهو مااشهتغل

هيمهو مهن الجهوع ،أو

ممكن يتسجن و..و..و وتال يه اعد في البيت ،ويقو لك يعني هلعم إيه؟
يعني أيوه ان

لن على الناس ،يقهو لهك وأنها هلعمه إيهه يعنهي
ور على شغ  ،ا رأ في الجرايد على إعالنا  ،ان
ِ

أنا لسه هلن ؟! م

مشكلة بقى.

يبقى انت تقو لهه" :يبقهى انهت مه

مصهد إن الحالها

ي كلهها تحصه فيهك" ،اللهي أنها عهاي أ ولهه ونخهرج بيهه

النهار ه إن الزم لوا طا ة تتحر تجاه كتا ربنا ،انهت تتصهرب ،انهت تبحهو وتسهل  ،ال يمكهن تبقهى مهو ن وتقهو
لي وأنا أعم إيه يعني؟!
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ه نصد القرآن فعال ونتمسك به؟!
والمكهذ و بههه
المصههد و بهه أحمه
و
عمهر بهن عبههد الع يه لمهها كهان بيههتكلم عهن ا خههرة كهان بيقهو للنههاس" :أنهتم فههي أمهر و
هالههك" ،فالجملههة مه مفهومههة فههابن كثيههر بيشههر فههي آخههر لههورة فصههلت ،بيشههر الجملههة ي فههي التفسههير ،بيقههو :
الحياة اللي انتهوا عايشهينها ي بالنسهبة للهدار ا خهرة اللهي مصهد فهيكم إن فيهه ار آخهرة ..أحمه واللهي ومكهذ إن
فيهه ار آخههرة ..هالههك ،ليههه بيقههو كههده؟! بيقههو ألن ال يمكههن ه إنسههان مصههد و ه حالههه مههع ا خهرة! يبقههى أحمه ،
ه تعاملنا مع كتا ربنا لبحانه وتعالى؟!

مصد و ه حاله مع ا خرة! ومكذ هيهلك ،فه

الواحد لما بيسل نفسه ،أنا بالل نفسي أنا :انهت بتقهرأ فهي كتها ربنها وربنها بيقهو علهى القهرآن كه ههذه األوصهاب
وبعدين حالي أنا مع كتا ربنا كده؟! يبقى أنا أكيد في تيه ،يبقى ك التيه اللهي فهي المجتمهع اللهي إحنها فيهه ه ومه
عارفين نعم إيه والتوهان اللي إحنا فيه.

ولهنتي" حسهنه
طيب ما ربنا بيقو أنا ن لت لك نور" ،تر و
كت فهيكم أمهرين لهن تضهلُّوا مها إن تمسهكتوم بهمها :كتها اللهه و
األلباني

طيب إحنها ليهه مابنتمسهك

بهالقرآن ،ليهه مهابنب ل

لههو ؟ ،ممكهن يكهون فيهه لههو بفضه اهلل طيبهة ،ممكهن لههو

حفظ القرآن و ه رابع ،وضع المصاحن؛ إنه يبقى عنده مصاحن ،أل احنا عاي ين نتوغ أكثر من كده.
القرآن وحي وخص به النبي -صلى اهلل عليه وللم-

عاي ين نهدخ أكثهر فهي عال تنها بهالقرآن ،يقهو النبهي -صهلى اهلل عليهه ولهلم "مها مهن األنبيها نبهي إال أوععهي مها مثلوهه
آمهن عليهه البش وهر وإنمها كهان الهذي أوتيتوهه وحيها أوحهاه اهللو إلهي ،فهلرلو أن أكهون أكثهرهم تابعها يهوم القيامهة" صهحيح
البخاري ،يعني بيقو -صلى اهلل عليه وللم -إن ك نبي خد من ا يا اللي تخلهي البشهر تضهعر لإليمهان "أوععهي

البشر".
ما مثلوه آمن عليه و

كانوا يشوفوا ا ية يضعر حالة من اتنين :يا يؤمن يا يجحد ،إنما يقن بين االثنين؟ أل ،يا يؤمن يا يعرب إن ههي آيهة

فيجحد ،النبي -صلى اهلل عليه وللم -يقو بصيغة الحصر ،طيب مها النبهي -صهلى اهلل عليهه ولهلم -كهان لهه آيها
تانية :انشقا القمر وخروج الما ما بين أصابعه وتسبيح الحصى ،كان له آيا أخر  ،لكهن خهص آيهة واحهدة ،ها :
"وإنما كان الذي أوتيتوهو وحيا أوحاهو اهللو إلي ،فلرلو أ ِن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة".
عاي ين القرآن يؤثر فينا
عههاي ين نههدخ فههي مسههللة إن القههرآن يهؤثر فينهها ،هلضههر لكههم مثهها  :تخيلههوا أم أميههة ال تقهرأ وال تكتههب ،وابنههها لههافر،
ابنهها الوحيهد اللههي بتحبهه وملهها غيههره ،لهافر اشهتغ بههره وبقالهه عشهر لههنين شهغا  ،فبعهت لههها لهوا وابنهها ه كههان
رال فصيح وبتاع لغة عربية وأ يب فبعت لها لوا كله بالحالها البالغيهة" :وإن القلهب ليتضهرم بالنهار ،ولقهد هن
شعر رألي" فالجوا كله مكتو بلللو بالغي.
فاألم مسكت الجوا هي ألالا مابتعرف

تقرا وتكتب ،فمسكت الجوا  ،أو حالة عد توبوس في الجوا
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وتحضن في الجوا وتعي وهي لسه م

فاهمة إيه ،وعمالة تعي وبعدين لابت واحد يقرأ لها ويفسر لهها اللهي فهي

الجههوا  ،فجابههت رال ه بتههاع لغههة عربيههة ،فالرال ه اعههد مالههك الجههوا وبيقههو لههها ه بيقههو إن القلههب ليتضههرم
ويتضرم يعني يشتع  ،هو الرال عما يفسر الكلما وهي عمالة تعي  ،هو الرال عمها يقهو الكلمهة ي معناهها
كذا وهي عمالة تعي  ،هي عمالة إيه ،تعي ..
اللي لواها من مشاعر خالها تفهم ما ورا الكلما  ،هي لواها مشاعر البنها منتظهرة أي كلمهة مهن ابنهها ،خلهى كه
كلمة تقو له :تاني ،تقو له :التنى ،عيد ،تاني ،و تاني ،و تهاني ،وتعهي وتقهو لهه :هو تهاني ،وتعهي  .لواهها
مشاعر ،المشاعر ي كانت أحسن حالة.
الرال اللي بيقرأ ما بيعيع  ،الرال اللي فاهم وبيعرب يقرأ ما بيعيع

وم

متلثر ..ليهه؟ ألنهه مه

لهواه المشهاعر

ي تجاه هذا الكالم .ه اللي أنا صدي عليه.
إحنا ممكن نبقى فاهمين لكن م

عايشين ،م

حالين إن ي رلالة اهلل إلينا ،فبنقرأها تاني تاني،

لي بقهى تهاني

ي معناها إيه؟ اهلل يقو هذا وانت بتعدي الكالم عا ي! ال يمكن لب ملي بالمشاعر تجاه ربنا يتعامه مهع القهرآن
على إنه كتا عا ي ،وإن هو فههم معنهى الكلمهة ي أو الكلمهة ي معناهها فقه ؛ أل ،ه ي أو

رلهة مهن رلها

المعاملة ،لسه كلمة التدبر.
يعني إيه تدبر القرآن؟
 71:التذكر له بعد التدبر ،يعني إيهه يتهدبر؟ يعنهي

" كتا أنِه لِناهو إل ِيك ومبار ليدبه وروا آياته وليتذكر أوولوو ِاأللِبا "
إيه كلمة يتدبر؟ التدبر :النظر في بر الشي  ،ما ورا الشهي  .ههذه الكلمها ورا هها مهن المعهاني والمشهاعر والعقابهد
ما ورا ها إلى ما ال منتهى "وال يوحيعوون بش ِي م ِن علِمه إال بما شا " البقرة.755:
على در لب المؤمن مها بيشهتع إيمانها ويهتعلم يهن ربنها -لهبحانه وتعهالى -تال يهه بيتوغه فهي فههم مها ورا ا يها ،
ي نور في حياته.

وتكون ا يا

يحتاج إلى تلوي
كثير من آي القرآن ال
و
عاي ين نح

هاج إلهى تلويه " أغلهب
اعدة الها شهي اإللهالم عشهان الكهالم يبقهى للكه "كثيهر مهن آي القهرآن ال يحت و

آيهها القههرآن مه

محتالههة تفسههير .ألههللكم لههورة

لههو أنهها إ يههت المصههحن و لههت لههك :له تبههار أو لههورة

الحا ة أو أغلب السور ،ال مر ،شهاور لهي علهى عهد الكلمها اللهي مه

أو

فهاهم معناهها ،وعهد المواضهع اللهي محتالهة

هور السهماوا و ِاأل ِرض" النهور،25:
تتشر عند  ،هتجد بتشاور لي على  %91في األكثهر %71 ،والبها ي "اللههو نو و

"الل ه ه ههه ل ه ه هههو وم ِل ه ه ه و
هك الس ه ه ههماوا و ِاأل ِرض" البق ه ه ههرة" ،912:إن الل ه ه ههه عل ه ه ههى وكه ه ه ه ِّ ش ه ه ه ِهي ه ه ههدير" البق ه ه ههرة" ،71:والل ه ه هههو
هت" آ عمه هران ،958:اهلل يقص ههم المه هها ،اهلل يخس ههن ب ههل وام ،اهلل ينصه ههر
يه ه ِهروز و "البق ههرة" ،797:والل هههو يو ِحيه ههي ويومي ه و

مظلومين.
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آيا القرآن تحتاج إلى لب ومتعع

للهداية

ل كبير من القرآن عن صفا اهلل ،ول في الدار ا خرة في الو وب في القيامة و ب ذلك البعو والقيامهة والجنهة

أو النار ،أغلب هذه المعاني تحتاج إلى لب متعع

للهداية ،يبحو عن نور وعن غذا .

إحنهها لههامعين لههورة القيامههة فههي صههالة المغههر  ،عههد الكلمهها اللههي مه

فاهمههها فههي لههورة القيامههة توعههد علههى أصههابع

اليههد الواحههدة ،طيهب أومهها لههورة القيامههة مهها بتههلثر فينهها ليههه؟! يبقههى مهها حههد يقههو لههي :ال ،أص ه الموضههوع محتههاج
علما .

أنا باتكلم على تلثير "إن ناشئة الل ِي هي أش ُّهد وطِئها وأ هِهو وم هيال" الم مه  8:بتعهل القلهب" ،ناشهئة الليه " :أي المعهاني
التههي تنشههل باللي ه مههن ههرا ة القههرآن فههي الصههالة ،المعههاني ي بتن ه علههى لبههك ،بتعههله ،بتغيههر شههك لبههك ،بتغيههر
مالمحك الداخلية ،بتغير  ،القرآن لما بين على لب ومتععِّ مشتا بيغيره.
أصناب الناس في التفاع مع القرآن
يا لماعة عهاي ين نقهو إن أخعهر عمليهة بتهتم فهي ههذا الولهو ههي عمليهة تفاعه القلهب مهع آيها القهرآن ،إيهه الكهالم
ه؟ ها النبهي -صهلى اهلل عليهه ولهلم" :-إن مثه مها بعثنهي اهللو بهه عه وله مهن الههد والعلهم كمثه غيهو أصها

أرضا" صحيح مسلم ،كمث إيه؟ غيو ،يبقى الوحي النبي -صلى اهلل عليهه ولهلم -شهبهه باإليهه؟ الغيهو مه

المعهر،

الغيو ه اللي بيوغيو ،اللي تحت محتاج ،ععشان ،مشتا .

 -9صنن يتعلم القرآن ويتفاع معه
"كمثه غيهو أصها

هت منهه طابفهة طيِّبهة  .بلهت المها فلنبتهت الكهأل والعشهب الكثيهر" صهحيح مسهلم،
أرضها فكان ِ

فكان منها أرضها طيببهة عملهت إيهه؟ "أنبتهت" ،ههو ه اللهي أنها عهاي ه ،تفاعه الهوحي مهع األرض العيبهة ،القلهب العيهب
عمه إيههه؟ عم ه عمليههة إنبهها  ،العشههب والكههأل النههاس كلههها تاك ه منههه ،تههداخ المهها مههع األرض ،تههداخ الههوحي مههع
القلههب ،وانههت بتقهرا القههرآن فههي يههام الليه أو اعههد بتتههدبر القههرآن ،القههرآن يغيههر فههي لبههك ،تبقههى إنسههان لديههد يبقههى
عند نور للناس ،ي أخعر عملية بتتم في الولو .
 -7صنن يتعلم القرآن لينفع به غيره

هت منههه طابفههة طيِّبههة بلههت المهها فلنبتههت الكههأل
لههذلك الصههنن التههاني ،هها النبههي –صههلى اهلل عليههه ولههلم" -فكانه ِ
و يفتهها إنهها

والعشب الكثير وكان منها ألا و أمسكت الما فنفع اهللو بها الناس" صحيح مسلم ،في أرض ألها
حفظت المية ،ما عرفت تعم إيهه؟ التفاعه ه ،فكهان ورهها إن ههي تحفهظ المها عشهان تو يهها لنهاس تهانيين يعملهوا
اإليه؟ هذا التفاع  .يبقى انت ور يا تتفاع مع الما  ،يا تحفظ الما  ،يبقى ور الداعية يا يتفاع مهع المها ويهدي
للناس العشب والكأل ،يا يهوبهلِّغ للناس الما " ور مبلغ أوعى من لامع" حديو متواتر.

 -2صنن ال يتفاع مع القرآن وال يتعلمه لينفع به غيره

هت كههأل" صههحيح مسههلم ،القههرآن
هها -صههلى اهلل عليههه ولههلم -النههوع الثالههو" :إنمهها هههي يعههان ال تمسه و
هك مهها وال تونبه و
ين على لبه ما يمسك وال آية! تاني ،عاي ين نص تاني يشر لنا تفاع الوحي مع القلب.
"إنه القرآن" درس بمسجد أمهات المؤمنين بقويسنا
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نص يشر تفاع القلب مع الوحي
صهبا و فهي وزلالهة ال ُّلالهةو كلنههها
صهبا الِم ِ
ور السماوا و ِاأل ِرض مث و نووره كم ِشكاة فيها م ِ
يقو اهلل ع ول " :اللهو نو و
ك ِوكهب و ِّري"النهور .25:يه " :مثه نهور اهلل فهي لهب العبهد المهؤمن كمشهكاة" مشهكاة :ي اللهي ههي اإليهه؟ العا هة،
صهبا و فهي وزلالهة ال ُّلالهةو"
صبا الِم ِ
التجوين اللي في الحيعة ،ه اللي بيتح فيه اإليه؟ المصبا "كم ِشكاة فيها م ِ
النور25:
يبقههى ال لالههة غيههر المصههبا ؛ المصههبا  :ي الفتيلههة اللههي لههوه ي اللههي بتولههع ،اللههي هههي عهارفين بتاعههة ال يههت لمبههة
ال يت ي ،الفتيلة ي عبارة عن إيه في المث  ،عبارة عهن الفعهرة والقلهب السهليم بتهاع المهؤمن ،لهب المهؤمن العهاهر
النضين عام زي المصبا اللي بينور للناس ،بينور للناس ،والنور ه حواليه زلاج ،ال لاج ه صدره.
القلب يستمد نوره من معاني القرآن
طيهب المصههبا

ه ،المصههبا

ه اللهي هههو لههب المهؤمن يجيههب النههور منههين؟ بيجيبهه منههين عشههان ينهور للنههاس؟ مهها هههو

انت لو تي هي فيه لمبة بتفض منورة لوحدها م

الزم يجيلها النور؟! لمبة ال يت ي انت بتجيب لهها النهور منهين؟

مههن ال يههت ،عشههان كههده ربنهها هها " :يوو ه ود" إيههه اللههي بيو ههد؟ إيههه اللههي بيو ههد؟ المصههبا  ،اللههي هههو إيههه فههي المثه ؟ لههب
المؤمن العاهر ،الفعرة السليمة بتاعته.

يبقههى المصههبا "يوو ه ود مه ِهن شههجرة ومباركههة زيِهتوونههة ال شه ِهر ية وال غ ِربيههة" النههور 25:صههافية ،زيتونههة صههافية ،مهها فيههها ،..
غربيههة" الشههم
يه ":ال شه ِهر ية وال ِ

تعلههع عليههها فههي كه األو هها  ،و يه  :مالههها انتمهها معههين ،هههي "للِعههالمين نههذيرا"

الفر ههان ،9:المهههم ،المصههبا لهها الو ههو مههن ال يههت اللههي لههاي منههين؟ مههن الشههجرة .ي ه ال يههت اللههي لههاي مههن
الشجرة ه :معاني القرآن اللي لايهة مهن القهرآن ،يبقهى القهرآن بالنسهبة لقلهب المهؤمن عامه زي ال يهت بالنسهبة لإليهه؟
للمصبا .
ما اللة الفع يوو ود؟

الفع ه اللههي إحنهها عاي ينههه الههمه فع ه يوو ههد ،يعنههي إيههه "يوو ه ود"؟ بيقههو لههك "يوو ه ود" :يعنههي يههديك حههالتين ،مهها ههال

يستضي ؛ ا " :يوو ود" يوو د تديك حالتين :تديك ضو  ،وتديك و و  ،طا ة ،يبقهى القهرآن يهديك طا هة تال يهك بعهد
ما تقرأ القرآن ،تفهم معاني القهرآن تال يهك عهاي تصهلي ،تال يهك عهاي تعمه الخيهر ،تال هي مها عها

فهي لبهك غه ،

تال يك نالي هموم الدنيا ،يبقى يديك طا ة ،ويهديك نهور ،ههي الكلمهة ي اللهي إحنها عاي يناهها "يوو ه ود" تفاعه القلهب
المؤمن مع القرآن بييجي عن اإليقا .

البد من مكان طاهر حتى يتفاع القلب مع القرآن
طيب "يوو ود م ِن شجرة ومباركة زيِهتوونهة ال ش ِهر ية وال غ ِربيهة يكها و زيِهتوههها يوضهي و ول ِهو ل ِهم ت ِمس ِسههو نهار نوهور علهى نوهور يه ِههدي

ضهر و اللههو ِاأل ِمثها للنهاس واللههو ب وكه ِّ ش ِهي علهيم" النهور 25:ا يهة اللهي بعهدها إيهه؟ "فهي بهويوهو
اللهو لنوهوره م ِهن يشها و وي ِ
أذن اللهو" النور28:
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العلما الوا :ههو إيهه اللهي فهي بيهو ؟ إيهه اللهي بيحصه فهي البيهو ؟ اإلمهام العبهري بيقهو  :فهي بيهو  :الفعه بتاعهها
عاي ين نفسر ،أي لار ومجرور في بيهو  ،يعنهي لمها نقهو  :فهي المدرلهة؟ هتقهو لهي إيهه؟ ههو إيهه اللهي فهي المدرلهة؟
الزم فيه حالة بتحصه فهي المدرلهة ،أمها أ هو لهك :فهي الشهارع ،أيهوه إيهه؟ يبقهى الكلمهة ي الزم تعهو علهى حالهة،
فكلمة "في بهويوو " النور 28:من أو ا ية ،فقالوا :هو إيهه اللهي بيحصه فهي بيهو ! فاإلمهام العبهري بيقهو " :يوو ه ود"
النور.25:
معا لة لورة النور التي تنتج النور
يبقى المثلو ه :لب نضين ،رآن ،مكان طاهر يديك التفاع ألخعر عمليهة بتهتم فهي الولهو ؛ عمليهة إنتهاج النهور
للنهاس ،التلههت حالها

و  :القلههب العههاهر ،القهرآن ،المكههان النضههين ،المعا لهة بتاعههة لههورة النهور ،والسههورة الههمها

لورة النور اللي بتدينا النور.
حديو النبي-صلى اهلل عليه وللم -الذي لمع أطراب المعا لة
التالتة مجموعين في حديو للنبي –صلى اهلل عليه وللم -إيه هو؟ مين عارب الحديو؟ لا نهاس و هرآن ومسهجد
"وما التمع وم في بيت من بيو اهلل ،يتلون كتا اهلل ويتدارلونه بينهم "..صهحيح مسهلم ،مهن عظهم ههذه العمليهة،
هههذه عمليههة تشهههدها المالبكههة ،حفتههها المالبكههة م ه
عليهم السكينة وذكرهم ،احتفا كوني بمجل

تشهههدها ب ه  ،بههتحفهم المالبكههة ،غشههيتهم السههكينة ،ون لههت

في مسجد في آخر البلد معرب ،خمسة لتة اعهدين عهاي ين ينضهفوا

لوبهم ومالكين كتا ربنا يقربوا وي ِفهموا ويف ِّهموا كالم ربنا.
هذه العملية هي عملية بنا إنسان
العمليههة البسههيعة ي أخعههر العمليهها اللههي بتههتم علههى ولههه األرض ،أخعههر مههن إنشهها ومفاع ه نههووي ،ي عمليههة بنهها
إنسهان ،ي عمليههة إنتههاج نههور إلنقههاذ العههالم مههن التيههه ،ي عمليههة إخهراج النههور اللههي هيوخههرج النههاس كلهههم ،أو لههورة
إبراهيم "لتو ِخرج الناس" كلهم "مهن الظُّلومها " كلهها "إلهى النُّهور" كلهه عشهان كهده الهمها إبهراهيم ،إمهام ،لهورة األبمهة،

"كتا أنِه لِناهو إل ِيك لتو ِخرج الناس من الظُّلوما إلى النُّور" إبراهيم.9:
الدعوة رلالة عالمية

لذلك لما النبي –صلى اهلل عليه وللم -كان تسابال هيعم إيهه لوحهده ،كهان لوحهده –صهلى اهلل عليهه ولهلم -أو

هاب أحهد" صهححه األلبهاني ،كهان
فت فهي اهلل ومها يخ و
ووذيت في اهلل وما يوؤذ أحد  ،وأوخ و
من بوعو وحيدا ،ا " :لقد أ و
لوحده بيتلذ في األو  ،طيب يعم إيه؟
فتسابال إزاي يوص بالمجتمع وهو لوحده ،إن ربنا بيقو له في أو لورة الفر ان و ي المرحلة اللهي احنها نفسهنا
نوص ه لههها إن يبقههى فيههه فر ههان فههي المجتمههع بههين الح ه والباط ه  ،فههي أو السههورة ربنهها بيقههو لههه "تهبههار الههذي نه ه
الِ وف ِر ان على ع ِبده لي وكون للِعالمين" الفر ان ،9:أله يعنى أنا وري م

على د ويسنا؟ وري إليه؟ "للِعهالمين نهذيرا"

الفر ان 9:طيب إزاي؟!
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فربنا يقو له في لورة الفر ان؛ ألن أحيانها ممكهن الداعيهة يسهتثق ههذا الحمه  ،أو يتعجهب هيعملهه إزاي فربنها بيقهو
لهه "ولقه ِد صهرفِهناهو به ِي هنه وه ِم ليهذك وروا" الفر هان ،51:يه الهها ي عابهدة علهى المعهر اللهي لهت فهي ا يها اللهي بلهها،
ربنا وزع المعر وخلى المعر يعني م
ه مابيحصل  ،ه م
يعني م

في حتة واحدة في العالم بين فيها المعر فعاي المعر ييجي فهي المكهان ه،

من لنن ربنا في الحياة.

مثال الدنيا بتمعر في الج يرة العربية ب

فاللي عاي معر يرو الج يرة العربية ،أل ربنا ما عمل كده،

ربنهها خلههى المعههر يهوهرو للنههاس لغايههة أمههاكنهم" ،ولقه ِد صههرفِهناهو به ِي هنه وه ِم ليههذك وروا" وبههالرغم مههن كههده "فههلبى أ ِكث ه وهر النههاس إال
وك وفههورا" ربنهها بيقههو للنبههي -صههلى اهلل عليههه ولههلم -أنهها كههان ممكههن أعمه معهها زي مهها عملههت مههع المعههر "وله ِهو ش ه ِئهنا
لبهعثِهنا في وك ِّ ه ِرية نذيرا" الفر ان.59:51
كان ممكن ربنا يبعت رلو للج يرة العربية ورلو لمصر ورلو ألفريقيا ورلهو
كده؟ ربنا بيقو له ما تسهتثقل

لهيا ،مه كهان ممكهن ربنها يعمه

الحمه أنها كهان ممكهن أعمه زي مها عملهت مهع المعهر ،مها ههو ايمها المعهر ،المها ،

الغيو ،القرآن ايما بيتشبه بحالتين إنهه نهور وإنهه مها  ،الحيهاة والحيهاة الصهح النهور ،يعنهي المها يهديك الحيهاة والنهور
يخليك تحيا الحياة الصح ،هو ه القرآن ،فربنا بيقو له "ول ِو ش ِئهنا لبهعثِهنا في وك ِّ ه ِرية نذيرا" الفر ان59:
طيب الح إيه في الوصو للعالم؟
طيب أنا لوحدي وأوص للعالم إزاي؟ "فال توعع الِكهافرين ولاهه ِد وه ِم بهه لهها ا كبيهرا" الفر هان ،57:الهها ي عابهدة

على إيه؟ على القرآن "ولاه ِد وه ِم به لها ا كبيرا" الفر ان57:

يعني الح إنك تصنع نماذج فر انية من القهرآن فهمها اللهي يروحهوا فهي كه حتهة فهي العهالم ،به

الحه إن يبقهى معها

القرآن ،لو انت مامعك القرآن م هتعرب تعمه حالهة ،لهذلك النبهي -صهلى اهلل عليهه ولهلم -يقهو " وه ِ إن ربِّهي
يه ِقهذ و
ِت فننمها أضه ُّ
ئ الِباطه و ومها يوعيه ود وه ِ إ ِن ضهلل و
ب بهالِح ِّ عهال وم الِغويوهو " إيهه الحه ه؟ " وه ِ لها الِحه ُّ ومها يهوِبهد و

ت" لبل.51 :49
على نه ِفسي وإن ِاهتديِ و

النب ههي -ص ههلى اهلل علي ههه ول ههلم -بيق ههو له ههم أن هها م هها ل ههي

ربِّي"لبل.51:

ت فبم هها يوههوحي إل ههي
أي هداي ههة إال ب ههالقرآن "وإن ِاهت ههديِ و

أه الباط عارفين خعورة القرآن أكتر من المسلمين
المصيبة لأللن إن أه الباط عهارفين خعهورة القهرآن أكتهر مهن المسهلمين ،عشهان كهده كهان ايمها أهه الباطه لمها
ييجوا يتكلموا مع النبي -صلى اهلل عليه وللم -يقولوا ههذا القهرآن مه
راحوا له الوا له "ابِت ب وق ِرآن غ ِير هذا" يون  ،95:م

مشكلة القرآن ب

أي هرآن اللهي فهي إيهد
اللي معا

ه مه

ه ،اللهي معانها ه،
عاي ينهه ،مه

ها رين

علي ههه ،عش ههان ك ههده كان ههت المعرك ههة بي ههنهم "و هها ال ههذين كف ه وهروا ال ت ِس ههمعووا له ههذا الِ وق ه ِهرآن والِغ ه ِهوا في ههه لعل وك ه ِهم تهغِلبوههون"
فصلت ،78:بيقولوا لاي نكسب ،ه هو حتى حال
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هو عارب ،ا ية ي لت في لورة إيه "و ا الذين كف وروا ال ت ِسمعووا لهذا الِ وق ِرآن والِغ ِوا فيه لعل وك ِم تهغِلبوون" في لهورة
إيه؟ في لورة فوصلت.
معركة المشركين مع القرآن كما بينتها لورة فصلت

لورة فوصلت أولها راحوا للنبي -صلى اهلل عليه وللم -الوا له بهص "و هالووا وهلووبهونها فهي أكنهة ممها ته ِدعوونا إل ِيهه" احنها

حاطين لوبنا عشان انت م هتعرب تلثر فينا ،ومستحي تلثر فينا ،لوبنا كده شايلينها وحاطينها في اشولة "في أكنهة
مما ت ِدعوونا إل ِيه وفي آذاننا و هِهر وم ِهن به ِيننها وبه ِينهك حجها " لوبنها شهلناها وربعناهها وحهاطين و هر فهي و انها وبنينها لهور
بيننا وبينك "فا ِعم ِ إنهنا عاملوون" فصلت 5:خال

ي بداية لورة فصلت.

أبهو الوليهد عتبهة بهن ربيعهة را للنبهي -صههلى اهلل عليهه ولهلم -يوسهاومه ،يقهو لهه لههو عهاي وملهك نهديك وملهك ،لهو عههاي

نسا ن ولك ،لو عاي تبقهى انهت ربهي

هنخليهك ربهي  ،و عهد يسهلله ألهئلة فيهها نهوع مهن اإلحهراج ،يقهو لهه" :أنهت

خير أم عبد المعلب" ،فلو ا له أنا هيقو له يعني انت بتشتم لد ؟" ،أنت خير أم عبد اهلل؟"
النبي -صلى اهلل عليه ولهلم -مهار

علهى كه الكهالم ه كلهه و ي أخعهر حالهة بتحصه إن احنها ننشهغ بشخصهنة

الموضوع ،النبي -صلى اهلل عليه وللم -لابه يخلهص خهالص ها "أفرغهت يها أبها الوليهد" خلصهت ،كه الكهالم اللهي
عند خلصته ،ا "نعم" " ا  :الهمع منهي "فقهرأ عليهه لهورة فصهلت ،شهوب أو السهورة وههم بيقولهوا مسهتحي تهلثر
فينا ،آيا

رأها النبي -صلى اهلل عليه وللم.-

ام أبو الوليد عم إيه؟ "فلمسك عتبة على فيه وانشده الرحم ليكن عنه" ،م

انت كنهت عامه فيهها لهدع وبتقهو

ال يمكن القرآن يؤثر فينا و لوبنا في أكنة؟! شوب آيا عملت فيه إيه!
لهد أه الباط لصرب الناس عن القرآن
عشان كده شوية لما السورة كملت فهي ا يها فهي لهورة فصهلت "و ها الهذين كف وهروا ال ت ِسهمعووا لههذا الِ وق ِهرآن" مه
انتوا كنتوا بتقولوا القرآن ه اليمكهن يهؤثر فينها ،الهو تي خهايفين مهن القهرآن ليهه؟! "ال ت ِسهمعووا لههذا الِ وق ِهرآن" ومه به

كده "والِغ ِوا فيه" فصلت 78:يعني إيه والغوا فيه؟

شوب لهد أه الباط لصرب الناس عن القرآن ،لو انت عهد تجمهع كهده ،أهه الباطه عملهوا إيهه عشهان يصهرفوا

الناس عن القرآن؟ "والِغ ِوا فيه" ي يعني أثنا القرا ة يشغلوا أغاني ومعازب وطب وزمر ،بحيو النهاس لوبهها تنشهغ

ه

ألن القرآن عاي لب ومتفهر زي مها لنها بقهى مشهكاة ،مصهبا نضهين ،لهب طهاهر ،هرآن ،مكهان طهاهر ،التفاعه
يديك النور" ،في بهويوو أذن اللهو"النور" ،28:وما التمع وم"..صحيح مسلم.
البد أن نوعب معا لة انتاج النور
المعا لههة ي الزم تعملوههها ،الزم كه مجموعههة فههي مسههجد ويتجمعههوا مههع بعه  ،عشههان كههده الزم القلههو تبقههى طيبههة،
هت عليهه لهوبوكم  .فهنذا اختلفهتوم
لذلك النبي -صلى اهلل عليه وللم -بيقو في صحيح مسلم "ا ربا القهرآن مها ابتلف ِ
فيه فقوموا" صحيح مسلم.
"إنه القرآن" درس بمسجد أمهات المؤمنين بقويسنا
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وهم

طاي

القهرآن مه

ه و ه منفسهن مهن ه و اعهدين مهع بعه

هيفيهدكم

في المرحلة ي ،يبقى الزم لب طاهر وكالم صافي –القرآن -ومكان طاهر ،المعا لة ي توخرلنا إلى النور.
المشركين يلغوا في القرآن حتى ال تص كلماته

المشركين بيعملوا لغوا فهي القهرآن ،يه و ه مهن المعهاني الجميلهة فهي القهرآن ،يه "والِغ ِهوا فيهه" فصهلت 78:أي فهي

ك كلمة من كلماته ،خايفين كلمة واحدة ب

توص من القرآن.

عشان كده كان المشركين على أطراب مكة كان بيعلعوا برة مكة وأي حد اخ المدينة يوزعوا عليه القعهن مجهاني،
عههاملين حملههة لتوزيههع القعههن مجههاني اللههي هههو بيسههموه القرص هن ،عشههان أي حههد يح ه لههه فههي و انههه القعههن عشههان
مايسمع كالم النبي -صلى اهلل عليه وللم -كانوا عاملين حمال مجانية لتوزيع القعن مجانا ،فكان اللي يدخ
مكة اخ في و نه إيه؟ ال وقرصن القعن ،احنا عهاي ين ننه ع القرصهن ه ،القرصهن ه ا ن مه
ألن مو ع صارب الناس عن ربنا ،ألن ناة ،ألن برنامج ،شهوا  ،مشاك  ،عاي ين نن ع ب

عاي ين ندي لنفسنا فورصة نسمع القرآن
واهلل كتيهر مهن آيها القهرآن عههاي ة به
احنهها مه

القرصن.

لهب حاضهر وذهههن صهافي وتال هي القهرآن غيهر حيههاة النهاس ،كهان ممكهن ههاطع

طري بيسر  ،لاي يسر من البيت يسمع واحد بيقرأ باللي فتال يه يتلثر ويتو  ،ي مه
ومهو نين إن كههالم ربنهها فيههه كه

عهن ،القرصهن ه

ه ،النههور والهههد والبينهها  ،احنهها مه

صهص خياليهة ه وا هع،

مههو نين؛ ألن لههو مههو نين ال يمكههن ه

يبقى التعام  ،ال يمكن مستحي  ،ي عال تنا؟ ي عال ة المسلمين؟!
المشركين ع لوا الناس عن كالم اهلل
المشركين فكروا بك طريقة ،حاولوا يبعدوا الناس عن اللغة العربية ،بقهى أغلهب النهاس لهو هرأ كتها عربهي يقهو لهك
أنا عاي ترلمة ..وهو أصال عربي! يقو لك أنا عاي ترلمة للكالم ه ،فبقت كتب الدين اللي فيها شرو الهدين ههو
م

فاهمها فع لهوا النهاس عهن كتها ربنها وههو " وه ِرآنها عربياها غ ِيههر ذي عهوج" ال مهر 79:هرآن عربهي ،مه

عهارب يفههم

القرآن.

مثال صة مشهورة لواحهدة ألمانيهة تقريبها كانهت تقهرأ القهرآن العربهي وبعهدين تقهرأ ترلمهة العربهي لإلنجليه ي وبعهدين تقهرأ
مههن اإلنجلي ه ي لأللمههاني عشههان تفهههم! فههي ا يههة الواحههدة! عشههان عههاي ة تفهههم كههالم ربنهها ،عههاي ة تفهههم رلههالة اهلل إلههى
البشر ،الرلو ولمي رلو ألنه لا برلالة اللهي ههو القهرآن ،فالشهاهد احنها عملنها إيهه؟ ،لاههدنا أ إيهه عشهان نفههم

كالم ربنا؟

الزم ناخد خعوا عملية في حياتنا
ماينفع

حياتنا عمالة تعدي ولما نيجي أبس وأوضح وأ صر السور مها بهنع

اللي األطفا حافظينها كانت بتقلب ناس ،كان فيه واحد من الصحابة عاي
"إنه القرآن" درس بمسجد أمهات المؤمنين بقويسنا

معهها ومها بنعهرف

عنهها حالهة ،السهور

مع لورة اإلخال  ،يصلي بيها في ك
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معاها.

واحد مع لورة ال ل لهة ،ييجهي األعرابهي النبهي –صهلى اهلل عليهه ولهلم -يقهرأ عليهه لهورة ال ل لهة فيكتفهي بهها ،يقهو لهه
ي تكفيني ،كان ك واحد له معاني بيعي
إيه السورة اللي أثر في حياتك؟ ماينفع

معاها ،طيب احنا لمها نيجهي نسهللك إيهه ا يها اللهي انهت عهاي
تبقى اإللابة مافي  ،ماينفع

معاهها؟

أوما بتتغذ إزاي؟!

حديو النبي –صلى اهلل عليه وللم -في البخاري في أو نه و الهوحي ،أمنها عابشهة وههي بهتقص الخبهر تقهو لها ه
ِت :ما أنا بقارئ ،فلخهذني فهغعنهي
النبي -صلى اهللو عليه وللم -ف وقل و
لبري  ،الحديو المعروب "فقا :ا هِرأِ ،فقا له ُّ
الثالثهة حتهى بهلهغ منِّهي الج ِهه ود "..فقهرأ عليهه الخمه

هن بهوا ورهو" صهحيح
آيها مهن لهورة ا هرأ ،فتقهو "فرلهع بهها ته ِر ول و

البخاري" ،فرلع بها" الها ي اللي هي إيه؟ اللي ههي الخمه

أيها  ،أنها عهاي كه مها تسهمع القهرآن أو تسهمع رس

ترلع بحالة ،بآية تبقى رالع بيها البيت ،غير حياتك.
لذلك احنا المفروض ور الدعاة ألالا هو كده ،هو كسر الحهال بهين النهاس وبهين القهرآن ،فيهه حهوال أ يمهت ،فيهه
أكنههة ،و ههر وحجهها  ،ه لهههد المشههركين ،المشههركين عرفههوا إنهههم مه

هيعرفههوا يعملههوا حالههة مههع القههرآن ،أيقنههوا بههده،

فبههدبوا يلغههوا فههي القههرآن ،يههلولوا القههرآن إنمهها عرفههوا إن القههرآن محفههون ،أيقنههوا فبههدبوا اللغوشههة ،فههدورنا احنهها و ور أي
مسلم إزالة اللغوشة ي عن نفسه وعن الناس ،ه ورنا ب  ،ورنا ببساطة إيصا القرآن للنهاس واضهحا ،وكه واحهد
لبه بيشر من القرآن على مافيه من معاني وما فيه من مشاعر.
تلمال من لورة البروج
لههورة البههروج تههتكلم عههن صههة أصههحا األخههدو والقصههة ملخصههها ملههك ههالم وكههان عنههده لههاحر ومههانع النههاس مههن
اإليمان ،ربنا هدر إن فيهه غهالم يهدعو النهاس إلهى اإليمهان ،الغهالم مها والمجتمهع كلهه ألهلم ،عمه إيهه الملهك الظهالم
ه ،عم أخا يد يعني عم زي أنفا في األرض ولع فيها النار وحر المجتمع كله.
تخي صة زي ي بتوقص على المسهلمين فهي مكهة ،والمسهلمين فهي مكهة مه

عارفين إن هما هالروا بعد كده وراحوا المدينة ،هما ما شفوها
اعدين في مكة وم

عهارفين إيهه اللهي هيحصه  ،يعنهي احنها

ب كده وما كانو عارفين إيه اللهي هيحصه  ،همها
عهارفين إيهه اللهي

عارفين إيه اللي هيحص  ،هما عارفين إن ربنا هينصهر الهدين ،طيهب احنها مه

هيحص فينا.
فتن ه لههورة البههروج وكههلن أحههد االحتمههاال اللههي ممكههن تحص ه إن ك ه المسههلمين يحص ه لهههم إيههه؟ يموتههوا ،أحههد
االحتمههاال  ،فربنهها بيقههو للنبههي –صههلى اهلل عليههه ولههلم" -فنمهها نوريهنههك به ِعه
لاي تمو وما تشوف

الههذي نعه ود وه ِم أ ِو نهتهوفهيهنههك" غههافر،22:

ولاي تشوب ل من ك  ،خال  ،فهي آخهر لهورة البهروج مهن شهدة التعهذيب بقهى فهي مكهة

واللي وا ع في السورة من ت غالم األخدو و ت الناس إبا ة لماعيهة ،فربنها بيقهو لههم إيهه "إن بعِه
ور الِو وو و ذوو الِع ِر الِمجي ود فهعا لما يوري ود" البروج .98 :97
إنهو وهو يهوِبد و
ئ ويوعي ود و وهو الِغ وف و

"إنه القرآن" درس بمسجد أمهات المؤمنين بقويسنا
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معركة المشركين مع القرآن خسرانة ألنه محفون من اهلل تعالى
ف ِرع ِهون وث ومهو

به الهذين

ِجنوهو
اللي انتو بتعملوه ه يا ري من التعذيب عمله اللي بلكم" ،ه ِ أتا حهد و
يو ال و
كف وروا فهي ت ِكهذيب واللههو م ِهن ورابه ِهم ومحهي " هيروحهوا مهن ربنها فهين؟ "واللههو م ِهن ورابه ِهم ومحهي " فجهلة ربنها بيقهو إيهه
"ب ِ وهو وه ِرآن مجيد" يعني إيه "ب ِ وهو وه ِرآن مجيد"؟ "في ل ِو م ِح وفون" البروج.77:92
يعني إيه؟ الخعا ه للمشركين معناه إيه؟
معنههاه افعلههوا مهها شههئتم وا تلههوا مهن شههئتم وأبيههدوا مهن شههئتم فههنن القههرآن محفههون ،وطالمهها أن القههرآن محفههون هههو يصههنع

الرلها فمعهركتم خسهرانة ،خسهرانة ،ألن معهركتم الحقيقيهة مههع القهرآن ولهن تسهتعيعوا ..الموضهوع ومنتههي ،آخهر السههورة

بعد ما أبا وا "ب ِ وهو وه ِرآن مجيد" له المجد وله الع ة والشرب.
المشركون فشلوا في تحرين القرآن

ال يلِتيهه الِباطه و م ِهن به ِهين يديِهه وال م ِهن خلِفهه"

عشان كده ربنا بيقو عن القرآن في لورة فصلت "وإنههو لكتها ع يه

فصههلت" ،47:49ال يلتيههه الباطه مههن بههين يديههه وال مههن خلفههه" ،يعنههي إيههه؟ ألن همهها حههاولوا يههلتون مههن بههين يديههه ومههن
خلفهه مهها عرفههو  ،حههاولوا مههن كه العههر  ،حههاو مههرة يحرفهه ،حههاو يعمه كتهها مضهها  ،الكتهها الفههالر اللههي عملتههه
أمريك هها الل ههي ل ههموه الفر ههان الحه ه  ،الكت هها الف ههالر الل ههي مكمله ه

ش هههرين تالت ههة ،وم ههن أو م هها نه ه الق ههرآن وربن هها

بيتحداهم.

سههورة" البقههرة ،72:ب ه
مهها هههو ربنهها بيقههو لهههم انتههوا بتعملههوا إيههه" ،ف هلِتووا ب و

تحههدي ،التمعههوا كلكههم وأتههوا بسههورة لههن

تسههتعيعوا ،فلمهها يبقههى المشههركين فههاهمين ه تجههاه القههرآن فقههرروا إن المعركههة هههي إن القههرآن مهها يوصههل

للنههاس بكه

العر  ،ك العر  ،صرب ،لغو ،شهوا  ،بوعد عن اللغة العربية.

تخيه إن أحيانهها احنهها بنقههوم بالههدور ه! المسههلمين بنقههوم بهههذا الههدور إن احنهها نبعههد النههاس عههن القههرآن عشههان كههده ربنهها

بيقو في لورة فصلت" :و ا الذين كف وروا ال ت ِسمعووا لهذا الِ وق ِهرآن والِغ ِهوا فيهه لعل وك ِهم تهغِلبوهون فهلنوهذيقن الهذين كف وهروا
عذابا شديدا ولن ِج يهنه وه ِم أ ِلوأ الذي كانووا يه ِعملوون" فصلت.72 :78
ربنا ا ألوأ حالة كان بيعملها المشركين إيه؟ إنهم يصرفوا النهاس عهن القهرآن "فهلنوهذيقن الهذين كف وهروا" اللهي همها فهي

هار ل وه ِهم فيهها وار الِ وخ ِلهد
ا ية اللي بلها "عذابا شديدا ولن ِج يهنه وه ِم أ ِلوأ الذي كانووا يه ِعملوون ذلك ل ا و أ ِعدا اللهه الن و
ل ا بما كانووا بآياتنا ي ِجح ودون" فصلت 79 :72
وبعهد كهده ا يهة اللهي بعهدها علهى طهو "و ها الهذين كف وهروا ربهنها أرنها الهذيِن أضهالنا مهن الِج ِّهن و ِاإلنِه ن ِجعل وِهمها ت ِحهت
أ ِدامنا لي وكونا من ِاأل ِلفلين" فصلت71:

لابت مشهد صرب الناس عن القرآن فربنا بيقو ألوأ حالة يعملهها المشهر واللهي هيسهتح عليهه أشهد العهذا إنهه

يبعد الناس عن القرآن.
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عشان كده لا الناس اللي تهلثر بكالمههم وبعهدوا عهن القهرآن هالوا" :ربهنها "..لهايين بقهى يفو هوا يهوم القيامهة "ربهنها
أرنهها الههذيِن أضههالنا مههن الِجه ِّهن و ِاإلنِه ن ِجعل وِهمهها ت ِحههت أ ِههدامنا لي وكونهها مههن ِاأل ِلههفلين إن الههذين ههالووا ربهُّنهها اللهههو ثهوهم
التهق واموا تهتهنه و عل ِيه وم الِمالبكةو أال تخافووا وال ت ِح نووا" فصلت .21 :71
ِ
ما معنى اإللحا في آيا اهلل؟
السهورة

لذلك في نف السورة أيضا لورة فوصلت والسورة الهمها فوصهلت يعنهي إن القهرآن ومفصه وواضهح ،فهي نفه
ربنهها بيقههو إيههه "إن الههذين يهولِحه ودون فههي آياتنهها ال ي ِخفه ِهون عل ِيهنهها" فصههلت ،41:يعنههي إيههه "يهولِحه ودون فههي آياتنهها"؟ اللحههد
يعني إيه؟ اللحد في اللغة يعني إيه؟ النبي -صلى اهلل عليه وللم -يقو "اللح ود لنا والش ُّ لغيرنا" صححه األلباني،

أه الكتا بيعملوا القبر حفرة كدا في األرض ،أل إحنا مفروض نعم حفرة وبعهدين نعمه إيهه؟ حتهه فهي لمهب كهدا

بنسههميها اللحههد ،يعنههي تال ههي القبههر الشههرعي هههو حفههرة وبعههدين حفههرة كمههان فههي الجمههب كههدا ،هههي الحتههه ي الههمها
اللحد فالمي

ه بنسميه اللحد.

ف ه "يهو ِلحه ودون فهي آياتنهها" فصهلت 41:بيحهاو يخبههي آيها القهرآن ،بيحههاو مايظهرهها ويحهاو لمهها تهؤثر فهي النههاس
يصرب التلثير ه.

صرب الناس عن ا يا الكونية
وكهذلك فهي ا يها الكونيهة زي مههثال الخسهوب والكسهوب ،النبهي -صهلى اهلل عليههه ولهلم -لمها يحصه الخسههوب
والكس ههوب ي ههدخ ويخه هرج وي ههدخ ويخ ههرج ،ويق ههوم ويص ههلي أط ههو ص ههالة ،ل ههو تي الن ههاس لمه ها يحصه ه الخس ههوب
والكسوب بيعملوا إيه؟ ،بيجيبوا نضارا علشهان مهاتؤذي

عنهيهم ويعلعهوا فهي مكهان لهياحي مهع بعه

يتفرلهوا علهى

اإليه؟ الكسوب والخسوب!
فبقههت ا يهها اللههي كانههت تههذكير للنههاس تحولههت إلههى صههرب لنههاس عههن إيههه؟ عههن يههن ربنهها ،تجههد إن ه بقههى أغلههب
األمههاكن ،شههوب المقههابر ..تال يههها لههو تي بيتعههاولون فههي البنيههان فههي المقههابر ،المقبههرة الفالنيهة معمولهة بالرخههام م ه
بالسيراميك ،والمقبرة بقى اللي لمبها بتاعة عيلة فالن أل الزم تبقى أحسن من مقبرة فالن ،بقهت زيهارة أمهاكن المقهابر
تذكر بالدنيا م

بتذكر با خره!

تال ي في المستشفى العيان يرو مستشفى األورام عندنا وال حالة ،تال ي عاي ين يكرموا المري

يحعهوا لهه فهي كه

أوضه التليف يون ،يشغلوا له تمثيليا  ،فبد ما هو يتذكر..
ا حتى الواحد من الحالا العجيبهة -ربنها يرز نها وإيهاكم الحهج والعمهرة ،-تيجهي تهرو المدينهة فتهرو ته ور شههدا

أو وحد ،فتال ي لب الرماة البياعين طهالعين لبه الرمهاة يبيعهوا فهو  ،النهاس طالعهة تفاصه فهو لبه الرمهاة ،المكهان ه
أصهال كهان النه و مههن عليهه بسههبب الههدنيا ألنهه كههان هههو لهبب اله يمههة ،فتال ههي النهاس رايحهة هنهها بههد ماتتههذكر إن
ممكن الدنيا تضيعنا ..رياحين يتذكروا اإليه؟ الدنيا!
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أصههبح أغلههب األمههاكن اللههي ته ِّ
هذكر بههاهلل أو األحههدا يحهاولوا يخبوههها ،والشههيعان يصههرفها مهايخلك

تههذكر ،كههذلك

يفعلون مع القرآن ،يبعدوا الناس عن تلثير القرآن ،يحاولوا يشككوا ويععنوا في القرآن.
ور تفهم ولو آية
لكن ور المسلمين ،يبقى انت ور ببساطة عشان نخرج بحالة ،ور ببساطة افهم ولو آيهة ،علشهان كهدا رلهو
صهلى اهلل عليهه ولهلم" -بلغهوا عنهي ولهو آيهة" صهحيح البخهاري ،ها " :بلغهوا عنهي ولهو آيهة" ولهو آيهة واحهدة ،انهتور فاهم ولو آية هتكون نور لك ،لذلك أمنها عابشهة لمها لهئلت عهن النبهي -صهلى اهلل عليهه ولهلم -الهت" :كهان
خل وقه القرآن" صححه األلباني.
ور الدعوة أن تص لحالة الفر ان بين الح والباط
لههذلك إحنهها المسههلمين ،نفسههنا نوصه المجتمههع اللههي احنهها عايشههين فيههه يوصه لحالههة مههن وضههو بههين الحه والباطه
بحيو بعد كدا "ليه ِهلك م ِن هلك ع ِن بهيِّهنة وي ِحيا م ِن حي ع ِن بهيِّهنة" األنفا .47:

نفسنا نوص لكده ،ا ور الدعوة إن هي توص لحالة من اإليه؟ ،بنسميها حالة الفر هان بهين الحه والباطه  ،لهذلك
في لورة األنفا اللي شرحت غ وة بدر ،اللهي ربنها لهماها يهوم الفر هان ،يبقهى

"ليه ِهلك م ِن هلك ع ِن بهيِّهنة" ي لا
"ليه ِهلك م ِن هلك ع ِن بهيِّهنة وي ِحيا م ِن حي ع ِن بهيِّهنة" ي بتتقا امتى؟ لما بنوص لحالة من الوضو  ،اللي الناس
ه ين و ه م

تشوفه تقو

ين.

المسللة مسللة ين
عهارفين المشهركين وههم رايحهين يقتلهوا النبهي -صهلى اهلل عليهه ولهلم ،-النبهي -صهلى اهلل عليهه ولهلم -تهر اللهي ينهام
في مكانه مين؟ ليدنا علي بن أبي طالب ،طيب ليه النبي -صهلى اهلل عليهه ولهلم -لها لهيدنا علهي ينهام مكانهه فهي
الفرا ؟ علشان يعم إيه؟ علشان ير اإليه؟ األمانا .
األمانهها

ي أمانهها مههين؟ الكفههار ،اللههي رايحههين يقتلههوا مههين؟! همهها رايحههين يقتلهوه عهاينين عنههده األمانهها ! ،يعنههي

الكفههار هههم عههارفين إن ه يههن ،إحنهها نفسههنا نوصه لكههدا ،إن حتههى اللههي يعا يههك يقههو اللههي انههت بتعملههه ه يههن،
المجتمع يقو

ه ين.

صة أبي لفيان مع هر ملك الروم

أبهو لهفيان لمها را عنهد ملهك الهروم هر ه  ،وكهان الكهالم ه يه بعهد غه وه أو وحهد ،هر ه ملهك الهروم لهل أبهو لهفيان

ألئلة على التعبيه العملهي ألخهال المسهلمين ،عهد يقهو لهه ويسهلله" :أيتبعهه أشهراب النهاس أم ضهعفابهم؟" ها لهه:

"ب ضعفابهم" أكتر ،ا له" :ي يدون أو ينقصون؟" ا له" :ال ب ي يدون" ،ا ":ه يرت ُّد أحد منهم عن ينه بعد

يدخلههه له ِخعة لههه ؟" هها لههه حههد بعههد مهها بيمشههي معههاه بيسههيبه؟ هها  :ال ،هها " :ال  ،وكههذلك اإليمههان إذا خههال
أ ِن و
بشاشههة القلههو كههذلك اإليمههان إذا خههال بشاشههة القلههو " ،هها " :ه ه يغههدر؟" بيغههدر؟ هها هه يغههدر؟ هها " :ال"،
بيسل على التعبيقا العملية لمعاني القرآن ،مولو ة ،ا
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ِت عن دم ِيه وليبلوغن وم ِل وكه ما تحت دمي" صحيح البخاري ،هو عرب إن ه ين.
لغسل و
عاي ين نص لحالة الفر ان
إحنا نفسنا نوص لحالة الفر ان ،حالة الفر ان ي اللي هي مولو ة في لورة الفر ان اللي ربنا ا عليهها فهي األو
"تهبههار الههذي ن ه الِ وف ِر ههان" الفر ههان ،9:آخههر الفر ههان ربنهها بيقههو " :تهبههار الههذي لعه فههي السههما بهو ورولهها ولعه فيههها
لههرالا و مههرا ومنيههرا و وهههو الههذي لعه الل ِيه والنههههار خلِفههة لمه ِهن أرا أ ِن يههذكر أ ِو أرا وشه وكورا وعبهها و الههر ِحمن الههذين
شون على ِاأل ِرض ه ِونا" الفر ان .82 :89
ي ِم و
يبقى إحنها عهاي ين عبها الهرحمن اللهي بيقهروا الفر هان ويعبقهوا معهاني الفر هان ،فيمشهون بهين النهاس هونها ،كهدا المجتمهع

ينصلح ،ببساطة هو ه ببساطة الموضوع ،م

حالة يعني عاي ة حسبة ،هو الموضوع ببسهاطة "وعبها و الهر ِحمن الهذين

شون على ِاأل ِرض ه ِونا" و مين؟ و اللي فهي لهورة الفر هان اللهي تخلقهوا بهلخال الفر هان ،آيهة تفهمهها وتسهتنير
ي ِم و
بيها وتتخل بها"،كان خل وقه القرآن" صححه األلباني تبقى في أخال ك.
عاي ين نر القرآن يقينا

لمها مههؤمن آ فرعههون بيقههو لهههم" :يهها ه ِهوم" لههورة غههافر "يهها ه ِهوم إنمهها هههذه الِحيههاةو اله ُّهدنِهيا متههاع" غههافر ،21:هههو كههان
شايفها متاع ،م كهان بيمثه  ،ماكهان

بيمثه علهيهم ،ههو كهان الموضهوع ه عنهده ،ههو شهاب فهي القهرآن يقينها ،انهت

بقى المفروض ور تشوب في القرآن يقينا.

"ا ِعل وموا" ي حالة الزم تعلمها وتتعلمها" ،أنما الِحياةو ُّ
الدنِهيا لعب ول ِهو وزينهة" الحديهد ،71:الزم تبقهى المعهاني ي
لههوا  ،تنه تشههر المعههاني ي بالليه  ،وتنه فههي المجتمههع المجتمههع يتغيههر ،المجتمههع محتههاج يشههوب يههن بجههد،
الناس نفسها تشوب ين بجد ،نفسها تشوب القرآن.
عاي ين نتخل بلخال القرآن
ياليدي آية تمشي على األرض ،بال

رآن ،عاي ين آيا تمشي علهى األرض ،نتخله بهلخال القهرآن ،هرآن ،ها

ربنهها لههبحانه وتعههالى" :أال يه ِعله وهم مه ِهن خله " الملههك ،94:اهلل عه وله تكلههم بهههذا الكههالم ليصههبح هههذا المخلههو وهههو
الهذي خلقهه وههو أعلهم بمها يصهلحه ،ربنها أعلهم إيهه اللهي يصهلحه؛ علشهان كهدا القهرآن كتها اللهي هيتعامه مهع القهرآن

على إنه مجر كتا ممكهن يخهرج منهه بمعلومها به
التفاعه

ه مهع القهرآن مه

مه

هيتغيهر ،اللهي ههو التفاعه اللهي شهرحناه فهي أو الهدرس،

مهع الكلمها اللهي مولهو ه ،يعنهي ممكهن اإلنسهان مفكهر فتال يهه ههو مفكهر فعمها يعلهع

أفكار حلوة من القرآن ،م

ه اللي احنا عاوزينه ،لو تي احنا عاوزين التفاع .

لاهد نفسك في فهم القرآن
التفاع اللي لبك ،النبي -صلى اهلل عليه وللم" -فما من مرة يووحى إلي" إال من شدة الوحي وثقله عليه
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ننت أن نفسي توقب و " ضعفه األلباني ،ك مرة كان بيكابد ن و الوحي ،عهاوز كه مهرة انهت بتجاههد نفسهك،
"إال و
إن ا ية إنك تفهمها وتدخ لبك ،وإنك تتغير ،الزم تتعب ،الزم ،الموضوع أكبر من إن هي كلمتين بتقهراهم وتعهرب
معناههها وخ ههال

وتبقههى ع ههارب إن الكلم هة ي إن "والِعا ي هها ض ه ِهبحا" العا يهها  ،9:إن يعن ههي الخي ه الل ههي بتج ههري،

الموضوع أكبر من كده،

الموضوع إن "والِعا يا ض ِبحا" ي بتجري وبتنعل ؛ لتعم في لبي اهلل ،طيب إنت فين؟
القرآن يخاطب مشاعر بلكثر من أللو
هن الِخبيه وهر" الملههك ،94:فههتكلم بهههذا الكههالم ليصههلح
بنقههو اهلل عه وله خله الخله "أال يه ِعله وهم مه ِهن خله و وهههو اللعيه و
هذا الخل  ،وأخبر لبحانه أن الخل يحتالون إلى كالمه ،وأنهم يتيهون ويضيعون بعيدا عن كالمه.
علشههان كههدا القههرآن بيخاطبههك كههبني آ م مه
بيخاطب مشاعر  ،ومشاعر

بيخاطبههك علههى إنههك أذن ،أو علههى إنههك عقه  ،ال بيخاطبههك كلههك؛

ي فيها خوب ورلا وآما وطموحا .

القرآن بيخاطبك كهبني آ م ،بيغير  ،يعني تال هي لهوا تسهابال مهن غيهر ماتسهللها القهرآن يهر عليهها ،والقهرآن –مها
هو كالم ربنا -يعلم إن مشهكلتك إنهك انهت مه

خهاين مهثال مهن كهذا ،أو مه

عهارب يمهة كهذا فهي الحيهاة ،فهالقرآن

يصحح نظرتك للحياة ،تصحيح النظرة للحياة.
القرآن بيخاطب في ك مشاعر  ،عشان كده ما كان مثال القرآن عبارة عهن آيهة ر هم واحهد :إن اللهه علهى وكه ِّ ش ِهي
دير ،ر م اتنثن إن فيه بعو ،ر م تالتة إن فيه لنة ونار ،ر م أربعة إن فيه ناس هتدخ الجنة ،القرآن مجا كده
هذه الحقاب القرآنية ليقت ألكثر من أللو بقصص السابقين وباألمثلة وبالحكايهة عهن المسهتقب بصهيغه الماضهي؛
عشههان تعههي

الحيههاة ،صههغيت بهلكثر مههن ألههلو  ،يبقههى القههرآن بيخاطبههك كقلههب بيتههلثر ،به

احنهها اللههي مابنسههمح

لنفسنا نتلثر.
الزم يكون لك نصيب من القرآن
طيب أنا مشغو  ،الكالم اللي انت بتقوله عاوز شي فاضي ،لكن أنا مشهغو مه

فاضهي للكهالم ه ،ربنها يقهو إيهه؟

صههفهو وثهولوثهههو وطابفهة ِّمههن الههذين معههك" الم مه  ،71 :مه كه النههاس
هوم أ ِ نههى مههن ثهولوثههي الل ِيه ون ِ
"إن ربهك يه ِعله وهم أنههك ته وق و
هتعرب تعم يام اللي ه ،و يام اللي ه هو أههم حالهة لفههم كتها ربنها ،عشهان كهده ربنها يقهو " :إن ناشهئة الل ِيه "
الم م 8:

المعههاني التههي تنشههل مههن يههام اللي ه بههالقرآن "هههي أشه ُّهد وطِئهها وأ ِ ههو وم ههيال" الم م ه  8:أكثههر لههدا ا ،وأشههد تههلثير علههى
صهفهو وثهولوثههو وطابفهة
وم أ ِ نى مهن ثهولوثهي الل ِيه ون ِ
القلب ،فربنا يقو للنبي -صلى اهلل عليه وللم" -إن ربك يه ِعل وم أنك ته وق و
صهوهو" مه كه النهاس هتعهرب تهدي الو هت ه للقهرآن "فهتها
ِّر الل ِي والنههار علم أن لن تو ِح و
ِّمن الذين معك واللهو يهوقد و
عل ِي وك ِم" نعم إيه؟ "فا هِروبوا ما تهيسر من الِ وق ِرآن" الم م  ،71:يبقى الزم برضه يكون لك نصيب من القرآن.
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ال يولد عذر لتر القرآن
به

أنهها تعبههان ،أنهها بالههافر أشههتغ  ،ا أنهها شههغا  ،ممكههن أشههتغ علههى عربيههة وألههافر فتههرة طويلههة؟ ،أنهها باضههر فههي

ض ه اللههه وآخه وهرون
ضههربوون فههي ِاأل ِرض يه ِبتهغوههون مههن ف ِ
األرض ،أنهها شههغا " ،علههم أن لههي وكو ون مههن وكم م ِرضههى وآخه وهرون ي ِ
يهوقاتلوون في لبي الله" الم م  ،71:طيب و المفهروض معتقهدين إنههم معهذورين صهح؟ و معهذورين؟ "فها هِروبوا مها
تهيسر م ِنهو".
برضه م

معذورين ،أصه ههو حتهى المجاههد ،أصه خهال

المهري  ،واللهي شهغا فهي الهدنيا محتهاج للقهرآن ،طيهب

المجاهد محتاج للقرآن؟ أه طبعا ألنه هيجاهد غل  ،نواياه هتخل  ،هيجاهد من أل الدنيا ،هيض حتى لهو بيجاههد
لههو بعيههد عههن كتهها ربنهها وعههن معههاني كتهها ربنهها ،و يه "فهها هِروبوا مهها تهيسههر م ِنهههو" أي فههي الصههالة ،فههي يهام الليه  ،حتههى
الناس توتر ،توتر ب  ،ب

توتر ،لب صافي وذهن خالي.

يعني حاو الو ت اللي تديه للقرآن ا هوله صح ،ربع لاعة ب

ربع لاعة صح ،فضي نفسك ،ا ف موبايلهك ،ا فه

مشهاغلك ،انسهى الحيهاة ،وافههتح المصهحن وا هرأ ،ا ي لنفسههك به
الح وطالب الهد

و هت صهافي تقهرأ ،واهلل هتتغيهر ،واهلل باحهو عههن

اخ القرآن المو ن بيتغير.

ت أ ِو ية بقدرها" الرعد ،92:ي األو ية ي القلو  ،بقدرها يعني مقالها ،والمها اللهي
"أنِه من السما ما فسال ِ
ت أ ِو يهة" كه مها تفهتح لبهك للقهرآن
ناز ه القرآن ،ك ما واحد بيشر من القرآن ،على د مها لبهه مفتهو "فسهال ِ

أكثر ك ما القرآن يسي في لبك ،ويععيك معاني أكثر.
كسر الحال عشان القرآن يدخ لبك
إنمهها واحههد فههاتح للقههرآن ههد كههده ،يههدوبك مه

لههامح ألي حالههة تههدخ  ،طيههب انههت اللههي عملههت كههده؛ عشههان كههده

يقههو لههك "كههذلك لههل ِكناهو فههي وهلوههو ال وِم ِجههرمين" الشههعرا  711:هها لههلكناه السههلك ه زي إ خهها الخههي فههي
ع بمهها توه ِهؤم ور
اصههد ِ
اإلبههرة ،عههاملين فتحههة ضههيقة لههدا فههالقرآن مابينفههذ منههها؛ عشههان كههده فههي آخههر لههورة الحجههر" :ف ِ
ض عن ال وِم ِشركين" الحجر.14 :
وأ ِعر ِ
ض عهن ال وِم ِشهركين"الحجههر ،14 :اإلنسهان مه مههدي
اصهد ِ
ع بمها توه ِهؤم ور وأ ِعهر ِ
كسهر الحهال ه عشهان القههرآن يهدخ "ف ِ
لنفسههه مسههاحة ال يههتعلم ،وال يق هرأ ،وال يصههلي يههام لي ه  ،طيههب هههو عههاي

ازاي؟! يبقههى هههو م ه

مصههد  ،البعيههد عههن

القرآن الزم يو ن أنه في ضال  ،في الم  -ه اللي عاوزين نخرج بيه -وفهي تيهه وفهي مهوا  ،عكه

األوصهاب اللهي

ربنا الها الهد  ،والبينا  ،والنور والبصابر ،والهرو "وكهذلك أ ِوح ِيهنها إل ِيهك وروحها م ِهن أ ِمرنها مها وك ِنهت ته ِدري مها الِكتها و
وال ِاإليما ون ولك ِن لعلِناهو نوورا نه ِهدي به م ِن نشا و"الشور .57 :
اهلل أن القرآن كذلك على نبيه ليثبت به فؤا ه
ه ربنا بيقو للنبي -صلى اهلل عليه وللم -انت محتاج القرآن ،لما الكفار الوا في لورة الفر ان "ل ِوال نهو ِّ عل ِيه
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الِ وق ِرآ ون ول ِملة واحدة" الفر ان 27 :ما كان ن مرة واحدة ،ليه ين القرآن في  72لنة ،فربنا ا لهه "كهذلك" يعنهي

ن لناه مفر ها منجمها علهى  72لهنة ليهه؟ "كهذلك لنوثبِّهت بهه فوههؤا " الفر هان ،27:ليهه ،الهها عابهدة علهى القهرآن ،يعنهي

إيه؟ "كذلك لنوثبِّت به فوهؤا "؟

يعني ربنا يقو له انت هيحص لك موا ن في الحياة ،الموا ن ي م

هتثبهت فيهها مهن غيهر هرآن ،مه

هيحصه

ثبا من غير رآن ،اإلنسان أما يقرأ أي لورة ،لورة الكهن ،لورة يولن ،حتى السور اللي انهت بتحبهها ،ا ي لهها
مساحة ذهنية و لبية من حياتك هتال هي حياتهك اتغيهر  ،النبهي -صهلى اهلل عليهه ولهلم" -مهن هرأ لهورة الكههن يهوم
الجمعتهين" حسهنه األلبهاني ،فهي نهور ضهيت بهه األلهبوع مهن لهورة ،أومها اللهي بيقهرا
الجمعة أضا لهه مهن النهور مها بهين و
و
القرآن بقى؟! عاي إزاي؟! شاين الحياة على حقيقتها.
تلمال في لورة الكهن
مفار ة بين صاحب الجنتين وذو القرنين
عشان كده في لورة الكهن اللي بتدينا نور ،صهاحب الجنتهين لمها را يبههر الرله المهؤمن اللهي مها معههو فلهوس،
ا " :أنا أ ِكثه وهر م ِنهك مهاال وأعه ُّ نهفهرا" الكههن 24:فالثهاني المهذكور فهي لهورة الكههن اللهي بتهديك النهور ،ههو شهاين
الحيههاة علههى حقيقتههها " هها لهههو صههاحبوهو و وهههو يوحههاوورهو أكفه ِهر بالههذي خلقههك مه ِهن توههرا ثهوهم مه ِهن نوعِفههة ثهوهم لههوا ر ولههال"

الكهن22:

وفهي ا خهر بيقهو لهه "فهعسهى ربِّهي" كه الموضهوع اللهي انهت فيهه ه بكلمتهين "فهعسهى ربِّهي أ ِن يهو ِهؤتين خ ِيههرا م ِهن لنتهك

صههبح صههعيدا زلقهها" الكهههن 41:الموضههوع يخلص،كه اللههي انههت فيههه ه إنههت
ويهو ِرله عل ِيهههها وح ِسههبانا مههن السههما فهتو ِ
عما تقو في أو السورة "ما أ و ُّهن أ ِن تبيهد ههذه أبهدا" الكههن 25:ال يمكهن تهرو  ،شهوب بقهى الفهر بهين صهاحب
الجنتين األعمى لما بص على لنته و ا "ما أ و ُّن أ ِن تبيد هذه أبدا" الكهن.25:

وذو الق ه هرنين البصه ههير الله ههي لمه هها تعه ههب ،وبنه ههى السه ههور –السه ههد ،-فه ههي ا خه ههر بيقه ههو إيه ههه؟ " ه هها هه ههذا ر ِحمه ههة مه ه ِهن
ربِّي"الكهن ،19:مقال هذا من لهدي وتعبي ،ها " ها ههذا ر ِحمهة مه ِن ربِّهي فهنذا لها و ِعه ود ربِّهي لعلههو كها وكهان
و ِع ود ربِّي ح اقا" الكهن ،19:الثاني لما خ لنته ا " :ما أ و ُّهن أ ِن تبيهد ههذه" الكههن ،25:ال يمكهن تهرو  ،أغلهب
العغاة بيقولوا على أمالكهم وللعانهم "ما أ و ُّن أ ِن تبيد" ،بشار معتقد أنه "ما أ و ُّن أ ِن تبيد هذه أبهدا" معتقهد ال يمكهن

ترو .

القرآن يجعلك تر بنور اهلل
عشان كده يقو الرل الفقير اللي كان مهع صهاحب الجنتهين "فهعسهى ربِّهي أ ِن يهو ِهؤتين خ ِيههرا م ِهن لنتهك ويهو ِرله عل ِيههها
هب
صهبح ما وبهها غ ِهورا فهل ِهن ت ِسهتعيع لههو طلبها * وأوحهي بثمهره فل ِ
صهبح صهعيدا زلقها أ ِو يو ِ
وح ِسبانا مهن السهما فهتو ِ
صهبح يهوقلِّ و

كف ِيههه علههى مهها أنِهف ه فيههها" الكهههن  47:41بيقولههوا هههو عههرب منين؟،كههان يههر بنههور مههن اهلل ،هههو ه القههرآن يخليههك
تشوب ،تقو فالن هيسق  ،مستحي انت تر م الزم أنا اللي اشوب ،ب ععا م هيستمر.
"إنه القرآن" درس بمسجد أمهات المؤمنين بقويسنا
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حقيقة التعام مع الما من لورة لبل
انت عند حقاب شايفها من القرآن ،عارب ،مو ن ،عهارب مهثال حقيقهة "ومها أنِهف ِقهتو ِم م ِهن ش ِهي فه وههو يو ِخل وفههو و وههو خ ِيه وهر
الراز ين" لبل 21 :حقيقة لبل في األموا  ،السهيا كلهه لهيا أمهوا "ومها أ ِرلهلِنا فهي ه ِريهة م ِهن نهذير إال ها وم ِتهرفووهها
سه و ال ِّهرِز لم ِهن يشها و
إنا بما أ ِورللِتو ِم به كاف ورون و هالووا ن ِح وهن أ ِكثه وهر أ ِمهواال وأ ِوال ا ومها ن ِح وهن ب ومعهذبين وه ِ إن ربِّهي يه ِب و
ويه ِقد ور ولكن أ ِكثهر الناس ال يه ِعل ومون ومها أ ِمهوالو وك ِم وال أ ِوال و وك ِهم بهالتي توهق ِّهربو وك ِم ع ِنهدنا وزلِفهى إال م ِهن آمهن وعمه صهالحا
ِّعن بما عملووا و وه ِم في الِغو ورفا آمنوون"لبل22:24
فلوولئك ل وه ِم ل ا و الض ِ
سه و اله ِّهرِز لمه ِهن يشهها و مه ِهن عبهها ه ويه ِقههد ور لهههو ومهها أنِهف ِقههتو ِم مه ِهن شه ِهي فه وهههو يو ِخل وفهههو و وهههو خ ِي ه وهر الههراز ين"
" وه ِ إن ربِّههي يه ِب و
لبل.21:
ي لههنة مههن لههنن الحيههاة فههي التعام ه مههع المهها  ،بتخليههك تتغيههر فههي التعام ه مههع الفلههوس ،آيهها زي ي تفو هك،
تخليههك وانههت بتتعام ه مههع الفلههوس وانههت بتعلههع هلل ،بتخليههك تعلههع وأنههت عنههد يقههين "فه وهههو يو ِخل وفهههو" لههبل 21:يقههين
القرآن بيغير لك مفاهيمك ،بيخليك مختلن عن الناس.

حقيقة الصد ة من القرآن
ربنا يقو " :ي ِمح و اللهو ال ِِّربا ويهو ِربي الصد ا " البقرة 728:يعني أنا عنهدي ألهن لنيهه ،واحهد تعامه بالربها بقهت ألهن

ومهابتين ،واحهد تعامه بالصهد ة بقهت تسههمعابة ،القهرآن يقهو التسهمعابة أكثهر مهن األلههن ومهابتين ،أنها مهو ن أنها عنههدي
يقههين إن "ي ِمحه و اللهههو ال ِِّربهها ويهو ِربههي الصههد ا " ،ينمههي الصههد ا  ،أنهها ه عنههدي ،ي واعههد مههن القههرآن ،مفههي

حالهة

هتتغير في حياتي أبدا ،ي ال يمكن تتغير في حياتي.
عشان كده عاوز وانت بتقرأ القرآن عاي

ببساطة الحقاب األلالية في القرآن ،وانت بتقرأ القرآن الل نفسك

ربنهها عم ه إيههه؟ ،ربنهها بيعم ه إيههه؟ ،تجههد إن ربنهها يبس ه الههرز  ،بقههى عنههد يقههين إن ربنهها اللههي بيههرز  ،تجههد اهلل يحيههي
ويميت ،بقى عند يقين إن محد هيضر وينفعك غير ربنا.
المجاهد
حقيقة يجب أن يو ن بها و

عشان كده المجاهد اللي رايح يجاهد في لبي اهلل الزم يبقى مو ن إن الجها م

هو اللي بيمو  ،و ي عمومها مها

يفهمهها مهن غيهر القهرآن "يها أيهُّهها الهذين آمنوهوا ال ت وكونوهوا كالهذين كف وهروا و هالووا إل ِخهوانه ِم إذا ضهربووا فهي ِاأل ِرض أ ِو كهانووا
غوه ا له ِهو كههانووا ع ِنههدنا مهها مههاتووا ومهها وتلوههوا" آ عمهران 958:و بلههها فههي نفه الصههفحة كههان بيقولههوا لههو كنهها عههدنا فههي
اهنهها" فربنهها بيقههو إيههه " وه ِ له ِهو وك ِنههتو ِم فههي بهويوههوت وك ِم لب ههرز الههذين وكتههب عله ِهيه وم
بيوتنهها "له ِهو كههان لنهها مههن ِاأل ِمههر شه ِهي مهها وتلِنهها ه و
الِق ِت و إلى مضالعه ِم" آ عمران.954:
لههو انههت فههي بيتههك ولههه ميعهها موتههك هتال يهك فجههلة مههن نفسههك بتخههرج وماشههي ماشههي ،ماشههي رايههح لمكههان المههو

و مت حاط رألك عشان تمو في المكان بتاعهك ،حتهى ربنها لهماه مضهجع" ،لبههرز الهذين وكتهب عل ِهيه وم الِق ِته و إلهى

مضالعه ِم" هيخرج يورو عشان يمو في المكان ا ،ي حقاب ما تجي
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ماتصد ني  ،أص أنا مين؟!
الحقيقة تكتسب يمتها من ابلها
لمها يقهو لهك عهاي أ هو لكهم حقيقهة علميهة مهثال فهي الكهربها  ،مهين اللهي ها المعلومهة ي؟ ا الحهج فهالن يها عهم،
هيقو لك اللي ا المعلومة العالم الفالني المشهور فتصد  ،لمها يقهو لهك معلومهة ،أي حالهة مهثال عهن المحمهو
اللي معا  ،ا يقو لك خلي بالك المحمو علشان تحافظ عليه لما تيجي تحعه في الشاحن خذ بالك من كذا.
خههذ بالههك إن اللههي هها المعلومههة ي الشههركة اللههي مصههنعاه فتال ههي المعلومههة اكتسههبت عنههد يقههين ،وبههدأ تتعام ه
بجهد ،لمهها اهلل يقههو هههذه الحقهاب القرآنيهة أنهها عهاي
الرِز لم ِن يشا و ويه ِقد ور" الرعد 78:ي حقيقة.
ِّ

سه و
تتعامه مهع القههرآن أنههه حقههاب  ،ي حقهاب لمهها تقهرأ "اللهههو يه ِب و

ال يفهم الحقيقة إال من التنار بنور القرآن
لما عدوا يقولوا لقارون ماينفع

اللي انهت بتعملهه ا "وال ته ِبهغ الِفسها فهي ِاأل ِرض" القصهص 22 :اللهي انهت بتعملهه

نصهيبك مهن

ب الِفرحين" ماينفع  ،ماينفع "وابِهتغ فيما آتها اللههو الهدار ا ِ خهرة وال ت ه ِن
ا ماينفع "إن الله ال يوح ُّ
اله ُّهدنِهيا وأ ِحسه ِهن كمهها أ ِحسههن اللهههو إل ِيههك" القصههص 22:28عمه إيههه ههارون؟ هها النههاس ي هتقعههد تههتكلم علههي ،عمه

حالة واحدة ب  ،عاي يغير تفكيرهم في الحياة عم إيه؟ "فخرج على ه ِومهه" عهارب إن ضهغ البهرلهة علهى العيهون
أخعر من الكالم.

"فخرج على ه ِومه في زينته" القصص 21:ب

"فخهرج علهى" :الهتعال "فهي زينتهه" :فهي كامه زينتهه ،أو لمها شهافوه

بع اللهي كهانوا بينصهحوه هالوا إيهه ا احنها لمنها هارون واال إيهه ،ا شهكله راله طيهب وأكيهد بيهوزع ولبها خيريهة
على الناس ،أكيد احنا لمنا ارون ،بدأو يغيروا مبا بهم " ا الذين يوري ودون الِحياة ُّ
الدنيا يا ل ِيت لنا مثِ ما أووتي
ارو ون إنهو ل وذو ح ٍّ
ظ عظيم" القصص.21:
و
فيه ناس شايفة مهما فالن له ،فالن مشي الربي العاغية الفالنهي ،أمريكها ،ههي شهايفة حقهاب مهابتتغير باألحهدا ،
شايفة حقاب " ا الذين أووتووا الِعلِم ويِهل وك ِم ثهوا و الله خ ِيهر لِّم ِن آمن وعم صالحا" القصص.21:
الحقيقههة ي مه أي حههد يفهمههها" ،ومهها يهولقاههها إال الههذين صهبه وروا" فصههلت ،25:إال الصههابرون ،الحقيقههة ي مه أي
يصبح الرل و مؤمنا ويمسي كافرا" صحيح مسلم ،ليه القلبان ا ليه؟!
حد يفهمها ،انت ممكن " و

شهاين ،ههو تايهه فهي الحيهاة ،إنمها

يبيع ينه بعرض من الدنيا" صحيح مسلم ،لي  ،ليه؟ هو ماعندو نهور ،ههو مه
" و
واحد ناز رأ باللي كلمتين ،شاب أفعا اهلل انبهر بلفعا اهلل في القرآن ،وأصبح عنده يقين في البعو.

ا الق ههرآن بي ههتكلم فه هي أغل ههب األح ههوا ع ههن الجن ههة والنه هار إن ه ههي أم ههر ف ه وهر من ههه ،يعن ههي يق ههو "و هها ال ههذين كف ه وهروا"
فصلت ،74:الوا "ربهنا أرنا الذيِن أضالنا من الِج ِّهن و ِاإلنِه " فصهلت  71:كهلن ههم خهال خلهوا فهي النهار و هالوا
كدا.
القرآن بيعلمك إن ي حقاب "أت ٰى أ ِم ور الله فال ت ِسته ِعجلووهو" النح  9:يكلمك أن الموضوع بالنسبة لك حقاب ؛
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مه

ألي حهد

عشان كدا أكثر الناس انتفاعا بالقرآن هم الذين يؤمنهون بالغيهب" ،الهم ذلهك الِكتها و ال ريِهب فيهه" به
ِمتقههين الههذين يهو ِؤمنوههون بالِغ ِيههب" البقههرة ، 2:9اللههي مه مصههد إن فيهه غيههب مه هينتفههع بههالقرآن ،أغلههب
" وهههد لل و
القرآن غيب ،أغلب كالم القرآن بيحدثك عن ما ال تراه؛ عشان كدا المؤمن يبصر مها ال يبصهره النهاس ،المهؤمن يبصهر
ما ال يبصره الناس من خال نور ربنا لبحانه وتعالى في كتا اهلل.
عاي ين نترفع عن الشكليا
حتههى ال أطي ه علههيكم عههاي ين مايبقهها كههالم اتقهها  ،مانبقهها

ولنهها القههرآن حلههو ،القههرآن لمي ه  ،القههرآن بالغههي حلههو،

عههاي ين القههرآن يههدخ لوبنهها وحياتنهها ،عههاي ين ال نتعامه مههع القههرآن تعامه لههعحي؛ لههذلك بيههرو عههن أكتههر مههن أحههد
السلن والصحابة أن "إذا زخرفتم المسالد وزينتم المصاحن فانتظروا الدمار" ههو مه

المقصهو إنهك أو مها تعمه

كدا ،المقصو إن لمها تنشهغلوا بالشهكليا عهن األلهاس يبقهى انتهوا بتهلكهوا ،أههم حالهة المسهجد يبقهى شهكله حلهو،
طيب والصالة والخشوع؟!
تدخ مسجد لماعة فال تر
ولذلك أو علم بيرفع الخشوع حتى بيقو النبي –صلى اهلل عليه وللم" -يوش و
ك أن و
فيههه رلههال خاشههعا" صههححه األلبههاني ،وكههذلك ته يين المصههاحن ،المصههحن بتههاعي أنهها أزر  ،وانههت معهها مصههحن
أخضههر ،أنهها معايهها مصههحن أحمههر ،أنهها معايهها مصههحن هبههي مههن لههوه ،بقههت ههي ي ،أنهها معايهها مصههحن عيفهة ،بقهى
االنشغا بما حوله ،في طريقة األ ا .
فهين القهرآن؟! فهين كهالم ربنها اللهي المالبكهة كهان بيوسهمع لهها صهو "كلنههو للسهلة علهى صهفوان" صهحيح البخهاري،

كصههو خبعههة السلسههلة علهى حجههر " ،وخضههعانا لقولههه" صههحيح البخههاري ،إن النبههي -صههلى اهلل عليههه ولههلم -لمهها كههان
ين عليه الوحي كان في أشد األو ا برو ة كان يتصبب العر  ،وكان في كه مهرة ينه عليهه الهوحي يظهن أنهه يوقهب

يمو وكا
كا

رلله تنكسر ،أحد الصحابة رلله كانت بجوار رله النبهي -صهلى اهلل عليهه ولهلم -أثنها نه و الهوحي

رلله تنكسر "إنا لنوهلِقي عل ِيك ه ِوال ثقيال" الم م 22:

ألوأ شي التعام الباهت مع كالم ربنا
تال ي مذيعة متبرلة ولايبين واحد عاي ين يقضهوا عليهه البرنهامج ويقعهدوا يقولهوا لهه :بقهى موضهوع الحهدو ا هتعملهوا
في ههه إي ههه؟ وموض ههوع الخم ههرة؟ أهك ههذا يوتعامه ه م ههع ك ههالم اهلل م ههن ف ههو ل ههبع ل ههماوا ؟! "تك هها و الس ههماوا و يهتهفع ه ِهرن"
ٰ
هيم لهههو مهها فههي
مهريم ،11:فههي أو الشههور بعههد الههوحي "كههذلك يهوهوحي إل ِيههك وإلههى الههذين مه ِهن ه ِبلههك اللهههو الِع يه و الِحكه و
يم" الشور " 2:تكا و السماوا و يهتهفع ِرن" مريم11:
السماوا وما في ِاأل ِرض و وهو الِعل ُّي الِعظ و
بعد الوحي على طو "م ِن فه ِو هن" الشور 4:
ك

ا تلثر العالم بالوحي واحنا نتعام التعام الباهت ا ،مجر تعام أص ينفع وماينفع

،كهالم اهلل محتهاج لهب

يعظههم ،لههب ملههي بالمشههاعر ،لههب ععشههان للهههد  ،لههب باحههو عههن النههور ،لههب يبحههو عههن الهههد مشههتا  ،ه
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الكلمها  ،بعه

التوليهها لكهن األصه

ا ،ا األصه غيها

هذا القلب.
ا ية الواحدة كانت توغير في مفاهيم من لبقونا

األعرابي اللي ما بيفقه أي شي  ،آية واحدة كانت ت ل له "وم ِن يه ِعم ِ مثِهقا ذرة ش ارا يهرهو" ال ل لة 9:هي ي
آيههة محتالههة شههر ؟ إن ك ه ذرة عم ه شههر هتشههوفها فههي الههدنيا ب ه ا خههرة ،ي آيههة ت ل ه  ،لههذلك لمهها أمنهها عابشههة

تتصد بعنباية ماعندها غيرها يقولوا لها :عنباية؟ فتقهو " :كهم فيهها مهن ذرا ؟!" "م ِهن يه ِعمه ِ مثِهقها ذرة خ ِيههرا يههرهو"
ال ل لة 2:يبقى ا يا كانت بتغير في مفاهيمهم ،كانت تن تغير من مفاهيمه ومن حياته.
"إ ِن توه ِب ودواِ ما في أنِه وفس وك ِم أ ِو تو ِخ وفوهو يوحال ِهب وك ِم بهه اللههو" البقهرة 794:و فهوا مكهان

يسهمع ا يهة يعهديها ،إيهه ا يعنهي

أنهها فههي أحههالم اليقظههة والشهههوا اللههي بتههدور فهي صههدري وبهاحلم بيههها أتحالههب عليههها؟ أو أي فكههرة عههابرة تيجههي فههي
ذهني أتحالب عليها؟ فراحوا لري للنبي -صلى اهلل عليه وللم ،-فالشاهد إن مكان

ا ية تعدي.

د تكفيك آية
هههو ا التعام ه مههع كتهها ربنهها محتههاج لههب يقههظ ،لههو طههاهرة ومههنهج صههافي –القههرآن -ومكههان طههاهر فههي مسههجد
هت علهيهم السهكينةو وغشهي ِتهم الرحمهةو وحفهتهم المالبكهةو وذكهرهم اهللو فهيمن
"يتلون كتها اهلل ويتدارلهونه بيهنهم إال ن ل ِ

عنده" صحيح مسلم

عاي ين نتفاع مع كتا ربنا ،ك إنسان الزم يبقى ليه ور ،ك إنسان الزم يبقى ليهه ور فهي كتها ربنها ،يوعلهم أبنهابه

القرآن ،يفهم آية ،يسل عن معنى آية ،د تكفيك آية.

اإلمام الشافعي ا إن لورة العصر تكفي المسلمين ،يبقى اإلنسان يبذ  ،يعلهم النهاس آيهة ،إيهه يعنهي لمها تكلهم حهد
تعلمه آية ،وانت اعد فهي الشهغ  ،تقهو لهه واهلل ا أنها امبهار كنهت بالهمع آيهة كهذا فهي كتها ربنها فلنها فهمتهها عهاي
أ ولهها لهك " إنمها أوم ِهر و أ ِن أ ِعبوهد ر ههذه الِبه ِلهدة الهذي حرمهها ولههو وكه ُّ ش ِهي وأوم ِهر و أ ِن أ وكهون مهن ال وِم ِسهلمين وأ ِن
أتِهلوو الِ وق ِهرآن" النمه  ،17 :19أي وأمهر أن أتلهو القهرآن ،مهن و هابن النبهي -صهلى اهلل عليهه ولهلم -تهالوة القهرآن
على الناس "يه ِتهلوو عل ِي وك ِم آياتنا ويهو ِّكي وك ِم" البقرة 959 :مفي ت كية من غير كتا اهلل ع ول .
ألههل اهلل ع ه ول ه أن يجعلنهها مههن أه ه القههرآن الههذين هههم أه ه اهلل وخاصههته ،اللهههم العلنهها مههن أه ه القههرآن ،اللهههم
التعملنا وال تستبدلنا ،اللهم ارز نا فهمها فهي كتابهك ولهنة نبيهك ،اللههم ارز نها العمه بهالقرآن ،اللههم ارز نها المجاههدة
بههالقرآن ،اللهههم الههتعملنا وال تسهتبدلنا يهها ر العههالمين ،اللهههم آتنهها فههي الههدنيا حسههنة وفههي ا خههرة حسههنة و نهها عههذا
النار ،أ و ولي هذا وألتغفر اهلل لي ولكم
لبحانك اللهم وبحمد أشهد أن ال إله إال أنت ،ألتغفر وأتو إليك.
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تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس للنشر على النت في سم تفريغ الدروس في منتديا العري إلى اهلل تفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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