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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
دن ال نبددب بعدددا حمددد -صددل اهلل عليدده و ددلم -اللهددم أرنددا الح د ح دا

الحمددد هلل وحدددا والصددالس والسددالم عل د

وارزقنددا اتباعدده وأرنددا البالد بددالال وارزقنددا انانابدده ،اللهددم ا دداعملنا لنصددرس يينددض ددب ا ر  ،اللهددم عددل وند ارزقنددا
هما ب كاابض وعمال به يا رب العالمين.
تكلمنا ب المرس الماضية عن وضوع اذا لو غاب ال رآن؟ ثم ألنا ؤال ناخي

اذا لو غاب ال رآن عدن حياتندا؟

وبالفع د احنددا بناغيددع عددن ال ددرآن ددهكرنا رندده باكاددر الفددان واالضدداراباو وأصددول الدددين تحددرف وكايددر ددن ا دديا
تحدث بمجري ولو آية واحدس بس رن لو غابت ن ال رآن عننا وذكرنا اال لغياب آية واحدس قول اهلل عل ون
"و ددا حمددد رسال ر ددول قددد لددت س ددن قدبلسد سده الر د " آل عم دران  411قلنددا رن ددها ا يددة دب ا يددة الا دب أن ددهو
المجامع ب المدينة يوم وو النبب -صل اهلل عليه و لم -جري قرا س أبو بكر لهها ا يدة أن دهو المجامدع كلده
رندده ين سددم س درق وتظهددر س درق ضددالة تابن د آرا ددب ددوو النبددب –صددل اهلل عليدده و ددلم -كانددت آيددة واحدددس تن دده
بن ول ا بالنا لما بيغيع عننا ور ن ال رآن ونوانه المجامع ن غير قرآن؟
رحلة الفرقان
رحنا عايلين بس نالع بمنظو ة عينة ،كرس عيندة نكدون رنندا بيهدا ،اإل دكالية يلوقدت رن الندا با دول احندا د
عار ين الح ن البال اللب و الاعبير اللب ال رآن ذكرا ب ورس ا نعام "حيدران لده أصدحاب يدعونده رسلد الهدد
ائاسنا" ا نعام 14
كنت ذكرو ب لسلة تفسير ورس ا نعدام و درحنا دها ا يدة بالافصدي اليدا د يعندب رن صدالح كلمدة "حيددران"
يا أصبح عند كاير ن الندا  ،و "لده أصدحاب يدعونده رسلد الهدد ائاسندا" علد ال دولين دب الافسدير ..رن ا صدحاب

يول أصددحاب ح د أو أصددحاب ضدداللة ،بينددايي عليدده س درق بي ولددوا ل ده تعددال الح د عانددا احنددا عددايلين نكسددر ددها
الحالددة ددب المجامددع عددايلين نصد رلد
يعرف الح ن البال واضحا في

رحلددة الحد الواضددح ،البر ددان الددهي ال ددض يدده ،عددايلين المجامددع يوصد
يه ل  ..نعم ريه؟

احنددا كلنددا بناددأذ لمددا بنيددوف نددا بي دحض عليهددا ،كلنددا بناددأذ نفسدديا رن أ د الح د بياهمددوا بددالالوير والغ د
والخداع وأ البال يب وا دم ال ددوس عندد الندا وا دوس ،اإلنسدان بيادأذ نددا والنبدب –صدل اهلل عليده و دلم-
داذب ويكدهب يهدا الص س
أ بر رن يا يحص " دنواو دداعاو يصددق يهدا الك س
دايق ويدؤتمن يهدا الخدائن ويخدون
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يها ا دين" صدححه ا لبدانب المدوازين المعكو دة يي اللدب أول ندا بددأو بيهدا وأ سدت المدوازين المعكو دة دم
المنددا ون ددب المدينددة ،قددالوا علد أنفسددهم ..و ددم المفسدددون "قددالوا رسنمددا نحددن صددلسحون" الب ددرس  44قددالوا عل د
الصحابة " أندؤس ن كما آ ن السفها " الب رس  41اتهمدوا الصدحابة بالسدفا ة وو دموا أنفسدهم بالمصدلحين وقدال ربندا

" يد ول السفها " الب رس  411ب أنام السدفها " ديد ول السدفها س دن الندا س دا وال دم عدن قسبدلداس سهم" الب درس 411
وأ بددر اهلل عددل ون د يددا و عيددار ..ددم بي ولددوا رن يول ريمددان السددفها وال ددرآن بي ددول ال يول السددفها  ..ريدده
المعيار؟ يدنا ربرا يم "و ن يدرغع عن ِّل سة رسبدرا س يم رسال ن سفه ندفسه" الب رس  411عايلين عدايير نخدرب بيهدا دن

حالة الحيرس واالضاراب اللب المونويس دب المجامدع ،الحالدة يي ،الوضدو يا ال درآن دماا ريده؟ دماا "الفرقدان"
ال رآن م المرحلة اللدب بيحصد يهدا وضدو للندا كلهدا دما ا " رحلدة الفرقدان" لدهلض يده عنددنا دورس ا دمها
ورس الفرقان بااكلم ن عانيها و واضيعها كيف نص بالمجامع رل حالة ن حاالو الفرقان؟
عايش حد ب المجامع ي ول ال أص أنا اهيألب ،ال أص أنا عدت

عارف الصح ن الغلط ،ال أندا ريد

ضدمنب

الييخ الفالنب نايل بيكهب ،الحالة يي بانكسدر لمدا بنوصد لمرحلدة الفرقدان ،دورس الفرقدان باداكلم دن واضديعها
كيددف نص د بددالمجامع د
بالمجامع عا رل

انددت كفددري ،كايددر ددن الصددور أنددت كفددري تص د رل د

ددها الحالددة كايددر لكددن ازاي ننا د

ها المرحلة؟

البد ن الوضو ب لر الدين
رحلة الفرقان رحلة همة ندا والزم ا ة اإل ال ية تمر بيها ،كلمة يوم الفرقدان ربندا دماا علد يدوم ريده؟ يدوم بددر
دان ي ددوم الاد د الجمعد س
"رسن كنددام آ نددام بساللد سده و ددا أنللنددا علد عبد سددنا ي ددوم الفرقد س
دان" ا نفددال  14يددوم الفرقددان يددوم الا ددب
الجمعان.

ربنا م بدر يوم الفرقان ا ية اللب بعد ا عل لول ربنا ي ول ريه؟ "لِّيدهلسض ن لض عن بديِّدندة" يعند ريده؟ "لِّيدهلسدض
ن لض عن بديِّدنة ويحي

بال واللب

نا والكا ر

عاي

ن حب عن بديِّدنة" ا نفدال  11يعندب ريده؟ يعندب اللدب داو داو و دو عدارف رن دو علد

وا ن المسلمين أو الميركين المسدلمين عر دوا رنهدم علد بيندة حد والمندا عدرف رنده

عرف رنه كا ر الص.

لددم يابد رال اإليمددان أو الجحددوي ،الجحددوي يا يعندب يعددرف ويددر ت الاعا د بددال رآن ددع النددا بيوصد اللددب أ ا ددض
حالة ن اتنين ر ا أن يكون ؤ نا أو يكون ناحدا
"لِّيدهلسض ن لض عن بديِّدنة ويحي ن حب عن بديِّدنة"

را ا ناحد يب

ريه أ م ب ب رحلة الفرقان؟

لمددا بنوصد بددالمجامع لمرحلددة الفرقددان يددأتب النصددر زي ددا حصد ددب غددلوس بدددر ،الزم نوصد بدالار ال رآندب علد
المجامددع لمرحل دة الفرقددان ،الوضددو ددا يب دداش يدده تدددليس علد النددا

ونخبب نل وا ل دغو أ نيدة أو ضدغو

ددب لددر الدددين دانارح

يا دية ،ضدغو اناماعيدة ،ضدغو

نددل ددن الدددين

دب الدرزق أيدا كدان ادر يا تددليس

يعاقع اهلل عل ون عل ذلض الادليس ،الار الجلئب للدين يعم تدليس عند النا .
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رحلة الفرقان؟

نيجب نبص ب ورس الفرقان نالقب يها ب عجيع ،نجد رن ورس الفرقان صها اهلل عل ون ليهدا  1واضدع
يهددا كلمددة تبددارأ وتبدددأ ددورس الفرقددان بكلمددة تبددارأ "تدبددارأ الد سدهي ن ددلل الفرقددان عل د عبد سدداس لسيكددون لسلعددال سمين ند سدهيرا"
الفرقان 4

الموضع الاانب "تدبارأ ال سهي رسن ا نع لض يدرا ِّن ذلسض نناو تج سري س ن تحاسها ا ندهار ويجعد لدض قصدورا *
ب كهبوا بسالساع سة" الفرقان 44 41
الموضددع الاالدد" "تدبددارأ الد سدهي نع د سددب السددما بدرون دا ونع د سيهددا س ددرانا وقمددرا نسيددرا * و ددو الد سدهي نع د اللي د
والندهار س لفة لِّمن أراي أن يهكر أو أراي كورا * و سعباي الرحم سن" الفرقان  31 34يعنب ريه ا ول كلمة تبارأ؟
ريه الفكرس رن تيجب الاالث واضع يول بكلمة تبارأ؟ يعنب ريه ا ول كلمة تبارأ؟
تبددارأ قددالوا أصددلها نايدة ددن البركددة وقددالوا ريدده أصد كلمددة البركددة؟ قددال لددض البسركددة المكددان اللددب باجامددع يدده الميدداا
ويب ثابت و سا ر ،ا ا ر الما بيسمو ا بسركة ،كلمة البركة رن الخير سا ر ابيروح زي اللب عاا دوية تمدر
صغيرين أو أكد صدغير أو دوية لدو ي دول لدض ربندا بدارأ ،ربندا بدارأ يعندب ريده؟ الخيدر جمدع ابيخلصد  ،يي
البركة رن ربنا يبارأ لض ب وقاض ،تحس رن وقادض ابيخلصد  ،د
وانت

تيجدب تسدأل النهداريا ريده تالقدب داو أ دبوع

وا د بالض! ،تالقب السنة  1141وانت اكر ا  !1141نين باعدي ن عمرنا ..في

بركة.

البركة ا ا رار الخير عايا ،يب كلمدة البركدة ا دا رار زي ا دا رار المدا دب كدان ا دا رار الخيدر يا كلمدة البركدة
البا والرا والكاف.
ليع وزن كلمة تبارأ ..تفاعد يعندب بيفيدد ريده؟ الدوزن يا دب الفعد بيفيدد ريده؟ قدالوا بيفيدد كدها حاندة بيفيدد الظهدور
واالنايار ويفيد اال امرار واال ا رار ،تانب بيفيد ريه؟ الظهور واالنايار.
يب كلمدة تبدارأ عنا دا هدر يدر اهلل عدل وند علد ا ر كلهدا وا دا ر يدر اهلل عدل وند علد العدالمين وانايدر
يددر اهلل عددل وند علد كد

خلددوق و هددر وبدددا وال ينكددر ذلددض رال ناحددد ،كد يا بمعند كلمددة تبددارأ ،يب د كلمددة

تبددارأ بافيددد رن يدده بركددة ددن ربنددا ،البركددة يي أنللهددا اهلل عددل ون د عل د العددالمين ،ددها البرك دة ا ددا رو وانايددرو
وثبات ،يب

رذا المعن اللب احنا عايلينه ن كلمة تبدارأ الظهدور واالنايدار والوضدو واال دا رار واال دامرار ،ر اد

يا يحص ب العالم؟
يده ثددالث واضددع ددب السددورس ر اد يحصد رن البركددة تملد العددالم والخيددر يب د واضددح واليددر يب د واضددح للنددا ؟
عيدان النددا تب د علد بيندة ،ر اد تحصد البركددة يي؟ وزن تبدارأ يا؟ ددب ثددالث واضددع ..عيدان كدددا ددوف ددد
بالض ن كلمة تبارأ وكلمة للعالمين "تدبارأ ال سهي ندلل الفرقان عل عب سداس لسيكون لسلعال سمين ن سهيرا " الفرقدان  4عدايلين
ثالث واضع ب ورس تبارأ يب ب ذ ندض دورس الفرقدان ،دب ذ ندض الموضدع ا ول " تدبدارأ ال سدهي نددلل الفرقدان
عل د عب د سدداس لسيك ددون لسلعددال سمين ن د سدهيرا " الد دداالث واض ددع بيحكددوا ل ددض كي ددف نصد د رل د
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بالمجامع للوضو الادام عدايش يب د دب تددليس وال تلبديس وال المهيعدة الفالنيدة تالدع ت دحض علديهم ببرندا
الن الفالنب يعم له برندا

وال

دا ر ي ديع لده ثوابدت الددين وال غلادة اليديخ الفالندب تخليده ييدض دب ا صدول وال

غلاة الجماعة الفالنية تخليه يرنع يرانع ال ..ال ..ال و عل بينة والمجامع واضح و سا ر ..ازاي؟
الاالث واضع الاب تجع المجامع ب حالة وضو وا ا رار
الموضع ا ول الاعا

ع ال رآن

و نا ب الموضع يا بالهاو ربنا ماا ريه؟ ماا رقان "تدبارأ ال سهي ندلل الفرقان عل عب سداس" الفرقدان  4رذا ت يديم

أي ب ب الكون بدون أ س قرآنية يؤيي رل الادليس وعددم وضدو الرةيدة و دب يي الفكدرس بااعدة الددر اللدب
او كله اذا لو غاب ال رآن؟ يعنب حص

وقف فدي

أصدول قرآنيدة ن ديم بهدا الموقدف يا ،فدي

أصدول قرآنيدة

يا يعم عند النا تدليس بعد كدا.
أول حانة البد ن وندوي الادر ال رآندب بوضدو وقدوس دب كد حددث دن ا حدداث دوا يدكلة لسداين،

يب

ددوا أ غانسدداان ،ددوا يددكلة صددر ،دوا يددكلة اليددام ددوريا ،أيدا كددان ،ددوا الا سدديم المعاصددر للدددول و د
الحدوي يي احنا لال ين بيها واال ؟ ق ية الوال والبرا  ،ق دية الجهداي دب دبي اهلل ،كد ال دايا اللدب باصديع
بعت النا بحسا ية فرلة ،ها ال ايا أصدول قرآنيدة ندلل يهدا الفرقدان واضدحا وحدط يهدا حددوي بيندة و واصد
بينة.
ل عند النا لهلض ب نفس السورس يياكب النبب –صل اهلل عليه و لم-

عدم لر يا ن ال رآن يعم
ب رسن قدوس ب اتخهوا ها ال رآن هجدورا" كلمدة دها ال درآن ع دول حدد يسديع ال درآن يا! اللدب
"وقال الر ول يا ر ِّ
بعد ا عل لول " كهلسض نعلنا لسك ِّ نبس ٍّب عدوا ِّدن المجد سرس ين" دوف الدربط دا بدين أول لمدا الندا اتخدهو ال درآن
ب رسن قدوس ب اتخهوا دها ال درآن هجدورا
هجورا بيظهر ا عدا عل لول بيساغلوا الفرصة يي "وقال الر ول يا ر ِّ
* وكددهلسض نعلنددا لسك د ِّ نبسد ٍّدب عدددوا ِّددن المج د سرس ين وكف د بسربِّددض" الصددنف اللددب عددايل يسددمع ايي دا والصددنف المحددارب
نصيرا " س
اييا ون س
صيرا " الفرقان  14 11يب اليب ا ول ال رآن.
الموضع الاانب المنه الصحيح

اليب الاانب اللب يجيدع رحلدة الفرقدان دب الواقدع " تدبدارأ الد سهي رسن دا نعد لدض يددرا ِّدن ذلسدض ننداو تجد سري
س ن تحاسها ا ندهار ويجع لض قصورا" الفرقان  41يعندب ريده ب د ؟ يعندب ريده الكدالم يا؟ الميدركين بي ولدوا للنبدب –

صل اهلل عليده و دلم -والصدحابة احندا د صددقين رن رنادو اللدب علد الحد  ،عدايلين آيدة ،لدب حاندة تحصد ..
آية رن رناو اللب عل الح زي رعون كددا لمدا كدان بي دول "ذرونسدب أقداد و د َ وليددع ربده" غدا ر  13لمدا نيدوف

كدا الدين بااعه يعم له ريه زي ا قالوا المنا ين "غر دؤال سييندهم" ا نفال  14راحوا قدالوا للنبدب –صدل اهلل
عليدده و ددلم -عددايلين آيددة ..احنددا د صدددقين رن أنددام اللددب عل د الح د عددايلين آيددة حسددية "لددوال أن د سلل رسليد سده لددض
ديكون عه ن سهيرا * أو يدل رسلي سه كنل" الفرقان  7 1عايلين آيدة حسدية ربندا بي دول لده أندا قداير رن أندا اعمد لدض آيدة
مرحلة الفرقان

( صفحة  1من ) 11

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

حسية "تدبارأ ال سهي" ريده؟ "رسن دا " الفرقدان  41ربندا قداير رنده يعمد لدض آيدة حسدية ،ليدع تخيد
نددم جموعددة ددن أ د البالد قددالوا احنددا د
النا

ب صعيد واحد ون ول لهم الدلي

صدددقين رن ال ددرآن يا حد

لنددا لهددم ليددع ا ددانوا كدددا نجمددع كد

ن ال رآن ح احندا نمسدض ال درآن ون درب بيده البحدر ي دوم البحدر ينيد

نص ددفين ،دداعاها تص دددقوا ،أليس ددت ددها حال ددة ددن ح دداالو الفرق ددان؟ د د
ابيحصل ؟ ليه ربنا اعمل

عايدا لدو الدوقاب

يا مك ددن يب د د رق ددان؟ ليد دع يا لي دده

لأل ة حالة؟

يعن دب لددو كددان ربنددا نع د للنبددب –صددل اهلل عليدده و ددلم -نندداو تجددري ددن تحاهددا ا نهددار ،ددد بالددض وصددف كلمددة
نناو تجري ن تحاها ا نهار يا وصف اص بالجنة اللب دب الددار ا درس يعندب كلمدة نندة أو ننداو بايجدب دب
ال رآن عايي ،رنما لما ييجب وصف تجدري دن تحاهدا ا نهدار يا وصدف عجدل ،ربندا بي دول لده أندا قداير رندب أعمد
لض نناو عجلس وقصور عجلس ،لكن اهلل عل ون لم يري ذلض.
لو كان ربنا عم كدا

كان الموضع لدص ولكدن كدان داعاها اللدب يكفدر يندلل عليده العدهاب وبكادر ال دغط

عل النبب –صل اهلل عليه و لم -النبب –صل اهلل عليه و دلم -للدع آيدة ،اهلل عدل وند قدال للنبدب –صدل اهلل
عليه و لم" -رن دتت نعلدت لهدم الصدفا ذ بدا ورن دتت يدا حمدد أن أ داأنب بهدم -يعندب أ ديبهم تددعو م يدوم
ويوم -ال ال يا رب ب أ اأنب بهم" ال يبهم ن الصفا لو اتعم ذ ع و اآ نوش ينلل عهاب عام يهلدض كد
النا .

لهلض نه عانا ب ورس الفرقان صور ن العهاب كلمة " د رنا م تد س يرا" الفرقان  13اهلل عل وند لدم يدري لهدها
ا ة الوصول للفرقان عن لري ا ياو الحسية ، ..ليع نعم ريه؟ ليع دا ال درآن لوحددا وندوي و ابنوصدل

لحالة الفرقان وربنا قال لندا رن ال درآن د

يب د آيدة حسدية نعمد ريده عيدان نوصد لحالدة الفرقدان؟ تيجدب الكلمدة

الاالاة اللب تفهمض كيف نص بالفرقان اللب و ال رآن رل

رحلة الفرقان؟

الموضع الاال" الاخل بال رآن وتابي ه
ويي تكملة الدر اللب او رن ال ية

بس ب ال رآن

بدس دب المدنه الزم دنه والزم تابيد للمدنه

لمددا ددألت أ نددا عائيددة -رضددب اهلل عنهددا -عددن لد النبددب –صددل اهلل عليدده و ددلم -قالددت " كددان ل دده ال ددرآن"
صححه ا لبانب الاخل بدال رآن ندا باابد ال درآن دب المجامدع المجامدع يا يب د يوصد لحالدة الفرقدان با درس
ل ب المنه  ،لد دب الاابيد

يحصد تددليس عندد الندا النبدب –صدل اهلل عليده و دلم -ا داااع الميدركين

يوم الهجرس رايحين ي الوا النبب -صل اهلل عليه و لم -و ايبين ا اناو بااعاهم ندا دو النبدب -صدل اهلل عليده
و ددلم -دداب دديدنا علددب ليدده؟ ددن رحددد الحكددم رندده يددري ا اندداو ،ليددع انددام رايحددين ت الددوا تسدديبوا ا اندداو
با داعاكم عندددا ازاي؟ ن ددم عددار ين رندده صددايق ،عددار ين رندده د

بيكددهب ،عددار ين رندده أ ددين ،الاابي د الصددحيح

لل ددرآن ال ددم يكفددروا عددن بينددة دالوش عددهر الاابي د الخددالئ لينددا لل ددرآن والفهددم الخددالئ لل ددرآن بيخلددب النددا
يدلس عليها ا ر.
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لددهلض كلمددة "حيدران" لمددا نددا و ددب ددورس ا نعددام نددت بعددد آيدداو "ورسذا رأيددت الد سدهين يخوضددون سددب آياتسنددا ددأع سر
عندهم حا يخوضوا سب ح سدي" غي سراس ورس ا ي س
نسيدنض اليياان ال تد عد بدعد ِّ
الهكر ع ال وسم الظالس سمين" ا نعدام 37
يهددا ددب آيدداو اهلل يون رنكددار ..يخلددب النددا توص د لمرحلددة الحي دران،

ونددوي يعدداس يجلسددوا ددب جددالس بيخددا

الادليس ب لر الدين ..يخلب النا توص لحالدة الحيدران ،الادر الجلئدب للددين ..يخلدب الندا توصد لمرحلدة
الحيران ،الاابي الخالب للدين ،غياب أ الق المادينين ..يخلب النا توص لمرحلة الحيران.
ريه المرس الاالاة اللب نت يها تبارأ قال ربنا " تدبارأ ال سهي نع سدب السدما بدروندا ونعد سيهدا س درانا وقمدرا نسيدرا
* و و ال سهي نع اللي والندهار س لفة لِّمن أراي أن يهكر أو أراي كورا * و سعباي الرحم سن" الفرقان 31 34
ريه العالقة ا ول ا بين رانا وقمرا نيرا وبين عباي الرحمن؟ ،ايه رأيكم؟ ريه العالقة بدين درانا وقمدرا نيدرا؟ ،ريده
العالقة بين رانا وقمرا نيرا وبين عباي الرحمن؟ ريه رأيكم؟ يوم ال يا دة؟ ليدع فدي
كما أن ن نة اهلل عل ون حا ال يايهوا ب ا ر
" وعال او وبسالنج سم م يدهادون " النح 43

قبد يدوم ال يا دة عالقدة؟ دم

عملهم يسا يؤوا بالنجوم وباليمس وبال مر ويسانيروا،

كمددا أن اهلل عددل وند وضددع نجو دا ددب السددما يهادددي بهددا النددا كددهلض هلل عددل وند نجددوم ددب ا ر

يهادددي بهددا

النددا ورذا كددان ددها النجددوم ونددور اليددمس وال مددر نهادددي بهددا ونسا ددب بهددا ددب ا ددور الحسددية ،الماييددة ،الاددرق
الحسية هؤال يسا ا بهم ب ا ور المعنوية يا الرابط بين ا يادين ،رن زي دا يده دراب وقمدر نيدر دب السدما
عيدان الندا داتهوش زي دا قدال اهلل عدل وند "وعال داو وبسدالنج سم دم يدهاددون" كدهلض دؤال بهدم ي اددي النددا
عباي الرحمن ب ا ر "و سعباي الرحم سن ال سهين يميون عل ا ر س ونا" الفرقان 31
رذا كلمدة تبدارأ نددا عنا دا الظهدور واالنايددار للددين لددن يكدون رال بوندوي الاائفددة المابس دة للفرقدان يب د احندا عندددنا
ثددالث حدداالو نوص د بيهددا للفرقددان ونددوي ددنه صددحيح ،الفرقددان ،آيدداو حسددية تنددلل تكسددر النددا أ د البال د
وت امهددم ويب د ا ددر واضددح أو أنددا

اب ددة ،المرحلددة اللددب ددب الددنص د

ا ول والاانية اإليمان بالفرقان والاعاي

ددب ا ددة يي ،د

أ ا نددا رال الحالددة

ع ال رآن ثم تابي يا ب الواقع ال يكافب بواحدا يون ا ر يعندب لدو

يده لائفددة نيد حما ددب عددايل ينصددر الدددين وعددايل ياددور وينصددر ييددن ربنددا ددن غيددر ال ددرآن د

يعمد حاندة ،د

ينفددع ندده أي حان دة وال يعم د أي تغييددر ح ي ددب ،الزم تابي د لكادداب اهلل عددل ون د لددو يدده قددرآن و ددن غيددر نددا
باابد

ددها ال ددرآن ليدع وبعدددين يظد كددالم ال يابد المددنه  ،تكفد اهلل عددل وند بحفظدده ،المددنه تكفد اهلل عددل

ون بحفظه لكن الاابي أ رنا نحن به!
يب ب احنا عيان نغير الواقع الزم رحلاين
المرحلة ا ول

عايية ال رآن عايية صحيحة و هم ال رآن هم صحيح.

المرحلة الاانية تابي
يا يد

ها ب الواقع ،يعنب لما أ نا عائية ت ول كان النبب -صل اهلل عليه و دلم" -قرآندا يميدب"

ليض آية تميب ،وف العالقدة بدين قدرآن ويميدب لدهلض قدالوا علد النبدب -عليده الصدالس والسدالم -دب
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و ددط المجامددع "ليددأكلون الاعدام ويميددون سددب ا ددو س
اق" الفرقددان  11ااكافدداش رن

ال رآن لنفسه ، ..و لبد ال درآن دب نفسده تخلد بدأ الق ال درآن زي دا أ ندا عائيدة قالدت " كدان ل ده ال درآن"
صححه ا لبانب وبعدين عم ريه؟ عاش و ط النا  ،ك واحد ينا ب غله ،ب كانه لو دو قدرآن لدو كد واحدد
ينا و قرآن أو آياو ن ال رآن عا ها ولب ها و ط النا يا يب

رقان رن و يا الح .

يه واحد كدا تيو ه ب اليغ يهكر اهلل ،ال يغااب ،حريص ب غله ،أ دين ايا ددش ر دوس ،دا بي دبل

و دايط،

الم ،يصلب الصالس ب وقاها ،حسن الخل ع النا  ،النا باب د عار دة رن يا صدح حاد لدو الفاده ،حاد
لو باغير نه ،حا لو باحسدا ،حا لو عايلس تعم

عاا ياك  ،ب ز

ا ابوا ا انداو عندد النبدب -صدل اهلل

عليه و لم -ورايحين ي الوا ىب عار ة رن يا صح.
لهلض رق

لض الروم لما را له أبو فيان ،أبو فيان بي ول له يه عنددنا نبدب نديدد ..للدع واحدد بيددع النبدوس

بينلل عليه ر دالة دن السدما  ،رقد
ددن ا ددتلة العجيبددة اللددب ددألها رقد

دأله عدن ريده؟ ،دأله علد تابيد يا دب الواقدع بياب ده واال دابياب وش لدهلض
بددب ددفيان قددال لده ريدده أ ددتلة كايددر ب دده اللددب بيابعدده ال ددعفا واال ا غنيددا ؟

النددا باعددوي دا اة عددن ييددن النددا بعددد اباميددب عدداا؟ بارنددع تسدديبه ول دال بيامسددكوا؟ قددال لدده بيامسددكوا ،اتبعدده
ال عفا  ،أله ؤال قال له ريه قال د يغددر؟ بيغددر؟ بي دول كدالم ويرندع ين ده؟ بيلعدع بالمبدايئ؟ بي دول كدالم
وبعدين بيرنع يغيرا عيان صالحه؟ واال بياب الح حا عل نفسه؟ زي كدا "لو أن المة بنت حمدد درقت
ل اعت يد ا " صحيح البخاري ،قال

يغدر؟ قال له أبب فيان اللب بيحاربه قال ال.
ونوي

تابي نا الح ي ب للدين يخلب الكا ر ي ول لض انت اللب عل الح بس مكن يجحد ن يا يف
"ونحدوا بسهدا وا داديد نادها أنفسدهم لمدا وعلدوا" النمد  41يب د فدي رقدان دب الواقدع اندت عيدان تب د رقدان
ب غلض الزم رحلاين ال رآن ثم الاخلد بده " خلدف س دن بدع سدد س م لدف" دريم  94كلمدة لدف ندا صدوي بهدا
الجي الفا د " ،لف ن بعد م لف" نت رتين ب ال رآن رس ب ا عراف و رس ب ريم..
بااع دة ا ع دراف " خلددف س ددن بدعد سدد س م لددف وسرثددوا ال سكادداب" ا ع دراف ، 434بااع دة دريم " لددف س ددن بدعد سدد س م لددف
أضاعوا الصالس" ريم 94
ر اد الجيد يب ددب ا ددد؟ فددي

قددرآن ،فددي

صددالس ،يب د نيد ا ددد الخلددف يا الحاندة اللددب بابددو

ددن اللددبن

وباار د ايب دداش ليهددا قيمددة ،يب د ددن غيددر ال ددرآن و ددن غيددر تابيد لل ددرآن نيد ا ددد د يعمد أي حاندة د
اكم "و ا يدب سدئ الب س
ال و ا ي سعيد" بأ 14
ييجب نه أي رصال  ،أي نا أ ر اأتب باإلصال
يجع أن ناصف بصفاو عباي الرحمن
لهلض لما تيجب تيوف صفاو عباي الدرحمن ،وأ دن ي حدازم درحها قبد كددا بالافصدي صدفاو عبداي الدرحمن دب
آ ددر ددورس الفرقددان تاعجددع! أنددا عددايلأ تركددل علد أ دديا يهددا كدددا وانددت با درأ تفاندأ ربنددا بي ددول ريدده "ورسذا ددالبدهم
الجددا س لون" الفرقددان  31يا عاييددين ددب جامددع يدده نهلدده بيجهلددوا علدديهم "والد سدهين ال يدددعون ددع اللد سده رسلهدا آ ددر"
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الفرقان  37يا عاييين ب جامع يه يركين "وال يد ادلون الندفس" الفرقان  37عاييين ب جامدع يده قادالين
قاله" وال يدلنون " الفرقان  37عاييين ب جامع يه زنا "ورسذا روا بساللغ سو" الفرقان  11عاييين دب جامدع يده
لغو وا اااعوا أن ياب وا الدين؟! نعم عيان ات ولي
عاييين ب المدينة الفاضله أص ت ول

ا م د

أصد

دم كدانوا عاييدين دب المديندة الفاضدلة..

كدانوش

عاييدين دب المنصدورس ..كدانوا قاعددين دب أ دوأ ،أصد

م يول لب وا ..أص كاندت الظدروف المحيادة ..د الظدروف المحيادة ا داااعوا رنهدم يجا ددوا نفسدهم قدال
لض لهلض وف نمعوا بين صفاو قوس العبايس والااعة "يبسياون لسربِّ سهم جدا وقسيا ا" الفرقان  31وف ن ربنا

"اصد سرف عندا عدهاب نهدنم" الفرقددان  39ا دالق دع الندا "ورسذا ددالبدهم الجدا س لون قدالوا دال ا" الفرقددان 31
الاددوازن ددب حياتدده ،لددم يسددر وا ولددم ي الددوا ،رنسددان اددوازن ددب الدددنيا ،ال سددرف ددب الدددنيا وال بي دديع ينيادده ،رنسددان
اددوازن ،ال تالقيدده ايدددي الناحيدة يي وال الناحيدة يي ،رنسددان اددلن ددب الاددر بااعدده ،رنسددان يأكد
عاي

ددن عمد يدددا،

و ط النا يأك الاعام ويميب ب ا دواق ،يا يغيدر المجامدع ..يده درقه ،يده قاد  ،يده زندا ،يده درأ،

وال ياأثر بهلض ،و يدعو م وال ياأثر! و يغير يهم و م ال يغيرون يه!
لهلض ي ول اهلل عل ون "ورسذا روا بساللغ سو روا كسرا ا" الفرقان  11يعنب ريده رذا دروا بداللغو دروا كرا دا؟ يعندب و دو
بيعدي ن عل

جالس ،د بالدض دن كلمدة رذا يعندب لدو حاد جدأس كددا عددي علد

جلدس لغدو ..ايادأثرش ،يا

صعع ندا! أنا كنت بأقول كان يه أحدد الندا بيدهكر رنده كدان بديعلم الندا وبعددين تغيدر ،أ القده تغيدرو ..سدألوا
دا

لماذا تغيدر؟ دال كلمدة يدهورس دا زال بده الندا حاد
ريه؟ النا قاعدس ت غط عليه ..يا يعم يه وقف وح

ل ده ،الكلمدة يي ايدرس أوي ،دا زال بده الندا حاد
ويا يا دد حاناده ايرنعهداش ويا يكسدر لده حاناده ويا

ي ددغط عليدده نفسدديا ،جددأا ب ددت أ القدده وحيدده ،يا المجامددع ددو اللددب غي در يدده ،انددت اللددب الزم تب د أ القددض
قويددة ،رنددت تب د ثابددت علد

بايئددض اتغير دداش ،د

النددا عمالدده تغيددر ..رنددت تغيددر! رنددض أنددت تميددب ددع النددا

الكاير و الص ، ..تابع الح حا لو قلة.
لهلض رذا روا باللغو ،لو رذا جأس عد باللغو دروا كرا دا ..لدهلض النبدب -صدل اهلل عليده و دلم -يحدهر رن رندت
ديس السددوس
دالح والجلد س
أ القددض تاغيددر ددن غيددر ددا تيددعر ي ددول النبددب -صددل اهلل عليدده و ددلم " -ا د الجلد س
ديس الصد س
الم س
كحا س س
سض ونا سخ الكي سر" صحيح سلم.
ليه النبب -صل اهلل عليه و لم -دبه الاغيدر ا القدب لليدخص دن أصددقائه بانا دال الدروائح؟ دبه النبدب -صدل

اهلل عليدده و ددلم -الاغيددر ا القددب اللددب بيحص د لليددخص بانا ددال الددروائح؟ ن الددروائح بانا د يون أن تيددعر!
تالقيددض ددرو بعددد الصددالس وقفددت مددس يقددائ ددع نددا
ريحاض جاير! ت ول لهم أنا؟! أنا ا ربا

ددلمت علدديهم وروحددت البيددت ي ولددوا لددض ريدده يا انددت

جاير! الرائحة انا لت يون أن تيعر ،ريحاض اتغيرو..

لددهلض النبددب -صددل اهلل عليدده و ددلم -ددبه انا ددال الرائحدة مكددن ت عددد جلددس ت ددوم بخل د ليددع انا لددت الرائحددة
الايبة رائحة المسض انا لت يون أن تيعر ،اإلنسان بياغير لو اب نفسه المجامدع اللدب يغيدر يده ياغيدر! اندت
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عندددأ بددايئ نبددت المبددايئ يي كلهددا نددين اللددب ونددويس ددب السددورس" و سعبدداي الددرحم سن الد سدهين" الفرقددان  31ازاي
ييوا عل ا ر وندا؟ ربندا بي دول ريده "يبسيادون لسدربِّ سهم دجدا وقسيا دا" الفرقدان  31لدول الليد دع ال درآن بياغده
قرآن ب نو ريمانب يصلب قيام نمع بين الصالس وال رآن اللب احنا قلندا عكدس كلمدة ريده؟ احندا قلندا الجيد الفا دد
اللددب تدرأ ..اللددب ربنددا ددماا ريدده؟ لددف " خلددف س ددن بدعد سدد س م لددف وسرثددوا ال سكادداب" ا عدراف  " 434لددف أضدداعوا

الصددالس" دريم  ،14ددو بيجمددع عكددس االثنددين يول باللي د لددول اللي د يصددلب بددال رآن وبيسا ددب بنددور ال ددرآن،
يكاسع قوس عنوية قوية ،يننلل بالنهار نفسه ايية يحا ر الددنيا ،يميدب علد ا ر

وندا ،تخلد بدأ الق ال درآن.

يول لو وندوا بكارس ب جامع ..المجامع يوص لمرحلة الفرقان با رس عل لول ،الندا تب د عار ده الحد دن
البالد لكددن لأل ددف نددل يعندب د

دأقول كبيددر عيددان ااب دداش بدأتهم ،لكددن نددل غيددر صددغير ددن الادددليس اللددب

بيحص عل النا بسبع أ اا العا لين للدين لكن ها ليس عهرا لهم أي ا.
عن رن أنا بأقول رن احنا نوص لمرحلة الفرقان رن دا يون رحلدة الفرقدان اللدب بي دف دب صدف أ د البالد
عهور  ،ليس عهورا لمان الفار ب -رضب اهلل عنه -لما حدع ،كدان يعندب دب الددين البالد بااعده وعبدايس الندار
كان و لض ابن لدض ،دو اللدب كدان دايم الندار وبعددين قدال يا د ييدن عدايل أوصد للحد سدأل دن أعبدد
أ ا ر ؟ يلونب عل أص ها الدين ،يلوا النا علد قسديس عدين ،عدالسم دن علمدا النصدار  ،را دع دوف
و أل عل أ

واحد دب ا ر

را عنددا قدال أندا أ دد ض لغايدة لمدا تمدوو اكايدف ديدنا دلمان الراند

يا نصدداب ..تخي د ! بادداع الدددين يا للددع نصدداب ،للددع بدديكلم النددا الزم تاصدددقوا واللكدداس ويا ددد الفلددو يعينهددا،
الز ه في

بدي

الز ه يدنا لمان رل أن او وللع قال للندا الراند يا كدان نصداب قدالوا لده

رنت با دول ايده؟ قدال لهدم الددلي أ ده الده ع أ ده كدان مكدن ديدنا دلمان ي دول أندا دايع أبويدا و دايع ال صدور
و ايع آيي يا عم الدين يا عم وآيي باوع الدين أنا اعدت
ي ده واحددد يددد

عايل حانة ن الدين يا..

المسددجد كوتيدديه ياسددرق بددس ،ي ددول لددض أنددا اع ددت

يا د تددانب ،يب د رذا االبدداال او اللددب

با ابلددض ددن أ ددالق الدددين ليسددت عددهر رنددض تلددف وترنددع ، ..لكددن أنددا ب دأقول ازاي نوصد بددالمجامع لمرحلددة رن
عايش حد يدلس عليده فدي

عدهر أبددا ي حدد رن د

احنا نميب و ط النا بال رآن ،نعي
يب

يه واحد ب السوق ابيغي

عدهور أ دام اهلل ،رن يب د يده تددليس تابيد الفعلدب ،رن

و اهم نأك الاعام ونميب ب ا واق..
بيب

عروف و اعة الصالس بي وم وي ف ويصلب يا عاي

بيأ ر بالمعروف وينه عن المنكر بخل يميب و ط النا نب د عاييدين بدديننا و دط الندا

و ط النا واحدد
د

الددين لده كدان

تالقب واحد دب المسدجد قاعدد بيسدمع ا دالق ويعديط ويالدع دب الاجدارس ي دوم داي عال دة الصدالس وقدالع الدهقن
ويمار حياته عايي ب

الص يكهب وبااع ويدلس ويرنع ب ه المسجد ي وم ريه البس ويا

المسجد ب ب ريده

ب دت بالنسدبة لدده جدري اكسسدواراو ، ..يا اللددب بيحصد عنددد لأل دف ندل ددن الندا زي اللدب ييجدب ي دول لددض
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ايوصددلناش لمرحلددة

ددع النددا يي ،النددا يي حرا يددة لددهلض الاابي د الخددالئ يدددلس عل د النددا

الفرقان.
رحلة الفرقان تساجلع النصر
ربنددا قددال رن عبدداي الددرحمن يول لددو وندددوا ددب جامددع حاد لددو سا ددعف يي رحلددة رقددان تسدداجلع النصددر يي
رحلددة رقددان تسدداجلع النصددر ددن ربنددا ددبحانه وتعددال ينددلل النصددر ددب نددا يبياددون لدربهم ددجدا وقيا دا ،أ القهددم
ليبة
باأثر
"ورسذا

د

ع النا ي ولون ال ا ايفين ن عهاب ربنا ،ادوازن دب حياتده ،لدم يسدر وا ولدم ي نادوا أ دالق البالد
يه "وال سهين ال يدعون ع الل سه رسلها آ ر وال يد ادلدون الدندفس الاسدب حدرم اللده رسال بسدالح ِّ وال يدلندون" الفرقدان 37
ددروا بسدداللغ سو ددروا كسرا د دا" الفرق ددان " 11ال يي ددهدون ال ددلور" الفرق ددان ، 11ال ددلور قيد د أعي دداي البالد د يعند دب

المجامع ن حواليه بيعيِّد و بسو و رحان و و نعلل ،ليع ا يميب عا م و الص ، ..ثابت عل

بايئه.

"ال ييددهدون الددلور" ونددوي ددؤال يليد رن يدده حد  ،ليدده قددوم لددو قددالوا "أ سرنددوا آل لددو س ددن ق ددرياكم رسندهددم أنددا
يدااهددرون" النمد  93ليدده عددايل ياددريا؟ ن ونددوي يا يليد رن ددو ا ددد لمددا يب د يدده صددلحة حكو يددة ،ي لددت
كان يه مس كاتدع ،أربعدة بيا ددوا ر دوس وواحدد  ،تالقديهم عدايلين يميدوا ..دا دو دكلهم وحد

العهدم

رن م وحيين و االقب اليخص يا و بس الاوابير واقفة عندا وكدا و دن غيدر دا يكلمهدم يعندب لدو نده واحدد
يديله لو

خدش نه و لسه ل

حانة ي وم واحد ي ول له يعنب أنت عايل ت ول عليه وح

ننبض أنا قلت لض حانة أ ال انت باا دش ر وس ليه يا عم انت الض أوال ي
اللب ابيعمل

الحانة تالقيه عايل ك النا تب

يا عدم أندا نيدت

ر وس يا يدي!..

زيه عيان ايب اش وح !

"ويو اللانيددة لددو أن تلندب النسددا أنمعددون! "ويوا لددو تكفددرون كمددا كفددروا داكونددون ددوا " النسددا  74لكددن ثبدداو
عباي الرحمن عل المبدايئ حاد لدو أصديع بدأذ  ،حاد لدو دالف المجامدع كلده يا يليد رن يده حد أ د البالد
ايسدداحملوش بي ولددوا "أ سرنددوا آل لددو س ددن ق ددرياكم رسندهددم أنددا يدااهددرون" النمد  93ايسدداحمل رن يب د يدده
نا بااعا د بالعددل وزي دا قلدت لكدم دؤال رقد يا د يغددر؟ دؤال واحدد بديفهم أصد

رقد يا لدض دغال

ب السيا ة وعارف رن السيا ة كلها غدر ،ال ساحي ييجب حد ب السيا ة و ايب اش بيغدر ال د يغددر؟
قال ال قال له ازاي ابيجي غير بالغددر ،قدال ال ،قدال لده يا يب د نبدب زي الاجدارس كددا "الا س
دانر الصددوق ا س دين
والص ِّدي سين واليهدا س " صححه ا لبانب
ع النبيين ِّ
تابي الدين ب الواقع صعع؟
الاجارس أنت مكن كلمة الادليس تفرق عاأ ألف ننيه ،مسمائة ننيه ،ائة ننيه ،ائة ألف ننيده ،علد حسدع
الاجددارس بااعاددض واهلل أحددد اإل ددوس كددان بيسددألنب بي ددولب أنددا مكددن ر ددارس ن دب بددس واحددد بيسددأل يعن دب حان دة ددب
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الب دداعة أ دداور بددس و دااتكلم

تفددرق عايددا ألددف ننيدده ،ألفددين ننيدده ددبحان اهلل "يدعلددم ائسنددة ا عددي سن و ددا تخ سفددب

الصدور" غا ر  44و أنا الزم أقول دو أندا الزم أتعا د  ..المعدا الو أصدعع تابيد الددين دب الواقدع صدعع رندض
تعددي

يدده

بالدددين ال دديما ددب ا ددور االناماعيددة ،ددب ا ددور الاجاريددة ،ددب ا ددور السيا ددية! أصددعع ددب تعددي

بالدددين الدداالثة يول ،أصددعع ددب رنددض تابد الدددين ددالف ددع زوناددض ددع أقاربددض الواحددد لمددا بي درأ قددول اهلل عددل
ون "ورسن لل امو ن س ن قدب س أن تمسو ن وقد درضام لهن سري ة نسصف ا درضدام" يعندب واحدد ع دد علد ا درأس
يددديها نددص

ولمددا يبنددب بهددا ،لسدده لددم يددد بهددا وبعدددين لل هددا ربنددا بي ددول يعم د ريدده؟ نصددف ددا رضددام المفددرو
المهر"رال أن يدعفون" يعفون نا النون يي نون النسوس يعنب رال أن يعفوا النسا "أو يدعفدو ال سدهي بسي سدداس ع ددس النِّكدا س "
اللب و اللوب عل أحد ا قوال "وأن تدعفوا أقدرب لسلاد و وال تدنسوا الف بديدنكم" الب رس  111ريه يا؟!
حالة لالق وربنا بي ول "وال تدنسوا الف

بديدنكم" تخي ! وا د بالض ال تنسدوا الف د بيدنكم يول د

قعددوا دع

مكددن تعددي

ددع بع ددها

بعددت عيددر ددنين دداال و يدده حددع ال ..ال ..ال يا لسدده ددب الع ددد! الواحددد بياعجددع نددا

ددنين ددب الخيددر ويحبددوا بعددت و يددكلة واحدددا تفددرقهم كلهددم عددن بعددت ازاي ربنددا لد ددب ا يددة "رال أن يدعفددون أو
يدعفو ال سهي بسي سداس ع دس النِّكا س " دباق ..دن الدهي يعفدوا المجامدع المسدلم الصدحيح لمدا يحصد حالدة زي يي حالدة
الاالق المرأس ت ول أنا صممة أتنازل عن المهر كله و ي ول أنا صمم أي ع المهدر كلده ،دوف يا قبد كددا
ب ا حالم! يا لما يحص يا يين.
ال صص اللب بنسمعها عن السلف ب ا انة والمال ورن ازاي الدين اناير ب رق آ يا و ب نندوب درق آ ديا
با الق ازاي رن الاانر صدق الاانر وأ انة الاانر كانت ب السبع ب انايار الدين ب كاير ن ا اكن!
يا اللب احنا حاانينه ،رذا الاابي  ،رحلة الاابيد عنددنا درحلاين للددين د

عدايلين نخلدط أبددا عنددنا درحلاين

" رحلة الابيين و رحلة الاابي " .عايلين نفهم المعايلة ي كويس عندنا رحلاين " رحلدة الابدين و رحلدة الاابيد أي
ل ب االثنين يؤيي رل عدم الوصول رل
رحلة الابيين نا

ا مة قرآن صح وباعر

"والخل اللب ب الابيين في

رحلة الفرقان".
عل النا الدين ن ال رآن "الخل

يه عهر! ليع الخل ب الاابي ا ب

ن ددص ددب الاابيد مكددن تعددهر بدده ،يعنددب احنددا د
عالمية ،يه كها رنما الابيين لكد

ب الابيين صعع! ار!

قاير تابد يلوقدت أو د

لد ب ده

قددايرين نابد الدددين كددا ال احنددا عددهورين يدده ضددغط ،يدده يمنددة

عدهر ،رحلدة الابيدين لسدنا عدهورين يهدا! الزم عاييدة الفرقدان وتوصدي

فدا يم

ال رآن الواضحة للنا بدون تدليس قلنا البيان الكلب.
المرحلة الاانية رن ييجب ني ا مه ريه؟ عباي الرحمن

هم ا دمه ،د

هدم كانده ،د

هدم ننسدياه ،المهدم

تابيد ددها المبددايي ددب أر الواقددع .قلنددا رن يدده ددرحلاين المرحلددة ا ولد رحلددة الابيددين المرحلددة الاانيددة رحلددة
الاابي ربنا بحانه وتعال بي ول ب ال رآن "أنلل س ن السما ا سالت أو سيية بس دد سر ا احامد السدي زبددا رابسيدا"
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يي رحلدة ..المرحلدة الاانيدة "وس مدا يوقسددون علي سده سدب الندا سر اباسغدا سحليدة أو اداع زبدد ِّادلده كدهلسض ي د سرب اللده الحد
والب س
الد " يول الددين لصدراع الحد والبالد ا ددب يول الددين لصددور الحد والبالد الماد ا ول صدراع المددا اللددب
بنددلل ددن السددما ايدده بانددلل ددن السددما ددع ال ددهوراو واللبددد اللددب ونددوي ددب ا وييددة و ددب ا ر

بينددلل المايدده

بيحص الصراع قوس ي ع المايه و ب نازلة تر ب ها ا يا ال هرس اللب بهرندة علد الفاضدب اللبدد يا تر يده " أ دا
اللبد ديه ع نفا وأ ا ا ينفع النا ديمك" سب ا ر س " الرعد 41
يب رذا المرحلة ا والنية صراع الما يا مكن ييبه رن الما يا و الوحب زي ا النبب -صدل اهلل عليده و دلم-
"رن ا ا بعانب اهلل به عدل وند دن الهدد والعل سدم كماد س غيد" أصداب أرضدا" صدحيح سدلم دد بالدض دن كلمدة
أنلل نا و بصيغة الماضب" أنلل س ن السما ا سالت أو سيية بس د سر ا احام السي زبدا رابسيا".
الماد الادانب ندده بصديغة اإليده؟ الم ددارع "وس مدا يوقسددون عليد سده سدب الندا سر " الرعددد  41ليدع ليده ا والنيددة نده بصدديغة
الماضب "أنلل ن السما " ليه ربنا اقال

عيان اال يب كله بصيغة الم ارع ينلل ن السما دا اسدي أوييدة

ب در ا أو أنلل ن السما ا و ما أوقد النا  ،ليه نت ا والنية بالماضب والاانية بالم ارع؟
ن ا والنيددة يي عرك ددة الابي دين ،عرك ددة الددوحب ،يعند دب عرك ددة ال ددرآن قص دداي ا كددار ال ددالة ك د ا ك ددار ال ددالة
العلمانيددة اال دداراكية أي كددرس ضددالة عركددة ال ددرآن نددت بصدديغة الماضددب ليدده؟ ن المعركددة لصددانة ،ال ددرآن كسددبان
كسبان ،أي عركة كرية ال رآن كسبان يها ،ال ية ب الاابي يي ب ه "وس ما يوقسدون علي سده سدب الندا سر" أ د الحد
ب دده الزم يخيددوا الفددرن اللددب ددو االبدداال زي ددا الدده ع بيددد

الفددرن كدددا ويدداحط ددب النددار والخبيدد" يسد ط ددن

اله ع كدهلض أ د اإليمدان اللدب ايعدوا اإليمدان كلده الزم يخيدوا الفدرن عيدان الخبيد" اللدب دنهم يسد ط والعيداذ
باهلل "وس ما يوقسدون علي سه سب النا سر اباسغا سحلية أو ااع زبد ِّادله" الرعد 41
يب د يده زبددد لأل كددار و يده زبددد لأل ددخاص ،الصدراع الفعلدب العملددب الاابي ددب ،الحددرب دجال ،ددم مكددن يكسددبوا
رس واحنا مكن نكسع رس زي ا رق

أل كددا دفيان دين اللدب بيكسدع دب الحدرب قدال لده دجال درس بددر

و ددرس أحددد يا واري ي ددبع ت صددير ننددا زي عصددية الر ددول ددب أحددد ،عدددم رعددداي العدددس لكددن عركددة الددوحب ال
يمكن نخسر يها رال و هم ننا لل رآن يعندب لمدا تالقدب ندا رس ويخسدر يهدا أ د الحد  ..يا ت صدير دن الفهدم
إلن ال ددرآن "ال يأتسي د سده الب س
الد د س ددن بد ددي سن يدي د سده وال س ددن ل سف د سده تن سليد د ِّ ددن ح سك دديم ح سمي ددد" ص ددلت " 11ورسن ددض لادل د د
ال درآن س دن لددن ح سكديم علسديم" النمد  3أندت بال د يعندب الصدة اللدب الدوحب علد دنين أم الكادع ،ال درآن ،كددالم
اهلل عل ون " ،ال يأتس سيه الب س
ال س ن بدي سن يدي سه وال س ن ل سف سه" النم  ، 3رذا يه عركاين عندنا عركة الابيدين ثدم عركدة
الاابي ..
عركة الابين اتكلمنا يها ب اذا لو غاب ال رآن؟
عركددة الاابي د حاددانين يهددا عبدداي الددرحمن .يول المددرحلاين يا لخددص الص دراع اللددب وندوي الفرقددان ربنددا ندداب
صراعين قال "أنلل س ن السما ا " "،وس ما يوقسدون علي سه سب النا سر" الرعد  41الماد المدائب والماد النداري ،الماد
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المددائب يا الددوح رن الددوحب كسددبان كسددبان ندده بصدديغة الماضددب "وس مددا يوقسدددون عليد سده" يا بصدديغة الم ددارع ن لسدده
الحددرب اف د رلددب يددوم ال يا ددة "الت ددوم الس داعة حا د ي ات د المسددلمون اليهددوي" صددحيح سددلم يف د ال اددال
والجهاي ا

رل يوم ال يا ة ويف

الحرب جال بيننا وبينهم.

رذا أنددا واحددد عددايل أ ددا م ددب المعركددة يي ددد آيدده واحدددس بددس عييددها ولب هددا و ددط النددا قددال النبددب -صددل اهلل
عليه و لم" -بلغوا عنب ولو آية" صحيح البخداري "لدو اندت د

قداير تب د قدرآن يميدب علد ا ر

ليدض ندص

عايل تب ب قرآن أو ورس ع نفسض أنا عايلأ تميدب بدين الندا "

ال رآن ،ثل" ال رآن ،ورس ،آية تميب أنا
"ويجعد لكدم ندورا تميدون بس سده" الحديدد  11الندور يا الزم تميدب بيده دب الندا ! الندا لمدا ايدوف أ دالق أ د
ال رآن ا ول آا الران يا عل ح حا لو احنا بنظلمه وبنسرقه ،احنا عار ين رن و صح يي رحلة البينة.
عنا ا رن ك النا تؤ ن  ،ربنا اثبت رن يه نا بعد الفرقان يموتوا عل البال ..

رذا رحلة الفرقان
"لِّيدهلسددض ددن لددض عددن بديِّدنددة" ا نفددال  11اوعد تفاكددر رن رحلددة الفرقددان عنا ددا رن النددا كلهددا اددؤ ن! "واللدده
اسم نوسراس ولو ك سرا" الصف  7يه نا اف كار ة ر لحظة يعن النور يام ويناير و يده ندا اف د كار دة!
أوعد تعا ددد رن الزم الموضددوع يددام كلدده و ددالم  ،الزم يدده نهدداي و يدده قاددال و يدده صدراع والصدراع ددرحلاين صدراع
الابيين ثم صراع الاابي غياب عباي الرحمن ب الواقع.
ابدأ باابي اليريعة ب بياض
ليع عل قد ساوايا أنا حا وف نا عباي الدرحمن وكدأن الواقدع كلده را دهم ،ليدع قدالوا نعمد ريده ب ده الواقدع
كله نا لية حدواليهم قدالوا دالص "ربدندا دع لندا س دن أزو س
انندا وذ ِّرياتسندا" علد ا قد أصدلح بيادب "قددرس أعدين وانعلندا"
د

عند رنددب أصددلح بياددب ،رن أنددا لددي

لمددو لدددينب" ! ،وانعلنددا لسلما سددين رس ا دا" الفرقددان  11ددوف ددب آيددة

واحدس نمع ا بين الوانع العملب عليه وبين لموحه الدينب بين المااليدة دب تصدور د ده وبدين الواقعيدة دب تابيد
اللب و عايلا.
رنت مكن تابي اليريعة ..رنت لب اليدريعة دب بيادض د

عند رن احندا ال نسدع بصدفة نماعيدة يسدع لدهلض

بك و يلة ،بك و يلة يروعة يسع لهلض لكن أنا أقصد رن مكدن تجدد دن اللدب بياالدع باابيد اليدريعة دب
الواقددع ددو دالب الي دريعة ددب بيادده ددب ددالف ددع زونادده ،ددب يدداكله ددع أواليا قددال النبددب -صددل اهلل عليدده
و لم" -كلكم راع وكلكم سؤول عن س
رعياسه " صححه ا لبانب الرن راع ب بياه.
وي ول النبب -صل اهلل عليه و لم " -ا س دن عبدد يس س
ش لرعياس سده رال حدرم
دارعيه اللده رعيدة يمدوو يدوم يمدوو و دو غدا ل
الله عل سيه الجنة" صحيح سلم نعوذ باهلل الراعب وا أب ب البيت رئيس عل يولة و ددير ،المدرأس دب بياهدا راعيدة
الراعب أي راع يغ
يعن

الرعية يحرم اهلل عل ون عليه الجنة حا يعهب يعنب بالهنع يا.

اال أب يساعد عل ساي ا والي يهب لهم روف الفساي ،فدي

رقابدة ،فدي

تربيدة ،يا فسدد ،يا غداش

للرعية ،ليس ناصحا أ ينا لها ،ليع ين ب ه اليريعة؟!
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لدهلض ددم يول بدددةوا بأنفسددهم بددةوا بددأوالي م " ددع لنددا س دن أزو س
اننددا وذ ِّرياتسنددا ق ددرس أعدين" بالاددالب ابدددأ صددح عيددان
تميدب صدح "وانعلنددا لسلما سدين" الفرقددان  11يب دب ز ددا ربندا قددال " ورسذ غددوو س ددن أ لسدض تدب د ِّدوئ المدؤس نسين س
اعددد
دال" آل عم دران  411أنددا أللددع ا ول دن بيددت سددا ر " س ددن أ لسددض تدب د ِّدوئ المددؤس نسين س
اعددد لسل ساد س
لسل ساد س
دال"  411لددن
تكددون ر ا دا للما ددين قب د ددا تصددلح بياددض ،ابدددأ بمددن تعددول ا قربددون أول د بددالمعروف "وأند سدهر ع سيدديرتض ا ق ددربسين"
اليعرا  141رذا رنت لست عهور ب السعب لاابي الدين ولو بآية.
يددا دديد رنددت راند باعمد عمد بسدديط ندددا ندددا ندددا ددب حياتددض ليددض يده صددايق ليددض أ ددين رو صد ٍّ ددب
قاير تاكلم ..اويداو صدغيرس توزعهدا لسدت عدهور
المواعيد ،اباسم ب ونه النا  ،انصحهم نصايح بسياة،
مكددن تعمد أي عمد تسددا م بيده ددب ددها المعركددة ،رذا ندداأ عركددة ح ي يددة ونددويس ،الصدراع بددين الحد والبالد
عركددة عل د ددرحلاين د الزم يعن دب ا والنيددة ثددم الاانيددة ،االثنددين يجامعددا ددب ددب واحددد ،قددد يجامعددا ،تبي دين ثددم
تابي  .عركة الابين المفرو فروغ نها النصر يها قاعب ب ال رآن "ال يأتس سيه الب س
ال س ن بدي سن يدي سده وال س دن ل سف سده"
صددلت  11عركددة الاابيد قددد ييددوبها بعددت الددن ص بسددبع أ عددالن ،بسددبع ذنوبنددا قددد ييددوبها بعددت الددن ص لكددن
المفددرو

النايجددة اللددب تظهددر للنددا لائفددة عاييددة و ددط النددا تميددب ددب ا ددواق عبدداي الددرحمن ،علدديهم ددمت

الدين ،ياب ون الدين عال ليس كال ا ،عاييدين و دط الندا يأكد الاعدام ويميدب دب ا دواق ،قدرآن يميدب علد
ا ر نورا تميون به ب النا " ،ويجع لكم نورا تميون بس سه" الحديد ، 17ندور دن غيدر دا تميدب بده لدن يحددث
به تغيير!
أحباب ب اهلل أرنو رن احنا نرنع ن رأ ورس الفرقدان تدانب ،نبحد" عدن واضدع تبدارأ يهدا ،نعيدد قرا تهدا دب كدالم
لكن الوقت يا منا ب ها السورس العظيمة لو ربنا قدر رن ا اهلل ب ل ا آ ر مكن نير

يها أ يا أ ر .

نسددأل اهلل عددل ون د أن يرزقنددا هددم كاابدده وأن يرزقنددا العم د بدده ،اللهددم انعلنددا ددن أ د ال ددرآن الددهين ددم أ لددض
و اصاض ،اللهم انعلنا ن أ

العم بال رآن والجهاي بال رآن ،اللهم ارزقنا تالوته آنا اللي وألراف النهار علد

الونه الهي يرضيض عنا ،اللهم ا اعملنا لنصدرس ييندض دب ا ر  ،اللهدم ا داعملنا وال تسدابدلنا ،اللهدم ا ددنا وا سدد

بنا وانعلنا ببا لمن ا اد  ،اللهم ربنا آتنا ب الدنيا حسنة و ب ا رس حسنة وقنا عهاب النار.
أقول قولب ها وا اغفر اهلل لب ولكم ،بحانض اللهم وبحمدأ أ هد أن ال رله رال أنت أ اغفرأ وأتوب رليض.
تم بحمد اهلل
ا دوا الدر للنير عل النت ب قسم تفريغ الدرو

ب نادياو الاري رل اهلل تف لوا نا

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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