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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل وكفى وصالة وسالما على عباده الذين اصطفى  ،ثم أما بعد  ،اليوم بإذن اهلل مع الخطوة األخيرة فى
سلسلة الطريق إلى كتاب اهلل  ،معنا الجزء الثالثين  63سورة
عندما نقول جزء واحد  02صفحة  63سورة  ،إذا أصعب شئ إننا نتصور إن في ترابط بين مواضيع السورة وبعضها
 ،ترتيب سور القرآن ترتيب توقيفى  ،يعنى كل سورة فيه حكمة من مجيئها بعد السورة التى جاءت قبلها وقبل
السورة التى ستأتى بعدها  ،إذا من النقاط األساسية التي نريد ان نتكلم عليها اليوم واليفوتنا الحديث عنها أبدا
ترابط سور الجزء الثالثين مع بعض  ،هل يوجد ترابط ما بين ال 63سورة وبعضها ؟
ولكن األول نريد ان نعلق أن الجزء الثالثين يتميز بأن آيات السور قصيرة جدا وسريعة جدا  ،كأن فى واحد فى
غيبوبة وأنت قاعد تهز تهز تهز فيه حتى يصحو  ،أو كأن أنك تريد أن توصل المعاني هذه في أعمق نقطة من قلب
الذى واقف قدامك  ،ياجماعة الجزء الثالثين بيكلم عن  3معانى أساسية قلبية  ،ال 3معانى هذه يريد اهلل سبحانه
وتعالى أنه يدخلها فى أعمق نقطة موجودة فى قلوبنا  ،نحن قلنا أن الجزء  02و  62يتكلموا عن ماذا ؟ سنة أولى
التزام  ،أول سنة والواحد بادئ جديد يلتزم  ،أول سنة والواحد بادئ يعمل عالقة مع اهلل سبحانه وتعالى  ،أول سنة
لو إنك تتربى أو لو إنت تربى واحد  ،أول سنة فى بداية التزامه ما هى األشياء االساسية التي البد تتزرع فيه ؟
 6أشياء
البد أشياء إيمانية وأشياء دعوية وأشياء اخالقية  ،تكلمنا عن السور التي تتكلم عن مثل نوح والجن والمدثر ،
تكلمنا عن السور التي تتكلم عن اإليمان والتربية القلبية مثل المزمل  ،تكلمنا عن المعاني األخالقية العالية كيف إن
ربنا سبحانه وتعالى قرن قضية التوحيد وقضيه الرحمة بالفقراء والمساكين  ،وكفالة اليتامى والسعى على االرامل ،
الجزء الثالثين نفس القضية يا جماعة.
 3معاني إيمانية
البد أن تتعمق فى صدر كل واحد منا  ،البد الجزء من أوله ألخره يتكلم عن ال 3معانى هذه  ،ال 3معانى هؤالء
ربنا جمعهم في موضع واحد فى النص التالى من سورة عبس فى قول اهلل سبحانه وتعالى "قُتِل إِ
نسا ُن َما أَ إك َف َرهُ *
اإل َ
َ
ِ
َي َشي ٍء َخلَ َقهُ * ِمن نُّطإ َف ٍة َخلَ َقهُ فَ َق َّدرهُ * ثُ َّم َّ ِ
س َرهُ" عبس 02: 71
يل يَ َّ
َ
السب َ
م إن أ ِّ إ
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لم يكن شيئا مذكورا

تذكر مدى حقارة أصل اإلنسان تذكر "ثُ َّم َّ ِ
س َرهُ" عبس  02من اين خرج اإلنسان ؟ ،يعنى هوا أصال نطفة
يل يَ َّ
السب َ

من اين خرجت؟ واين دخلت؟ وبعد هذا من اين خرج ثانية؟  ،مدى حقارة األصل  ،وهو كان ماذا أصال ؟ ربنا الذى
اختاره من وسط  022او  022مليون حيوان منوى  ،ساللة من ماء مهين  ،فاإلنسان يتذكر حقارة األصل الذي
اإل ِ ِ
ين ِّم َن َّ
الد إه ِر لَ إم يَ ُكن َش إيئا َّم إذ ُكورا" اإلنسان  7 :فى سورة
نسان ح ٌ
جاء منه قال اهلل تعالى َ " :ه إل أَتَى َعلَى إِ َ
الطارق فى الجزء الثالثين  ،قال اهلل تعالى  ":فَلإيَنظُ ِر إِ
نسا ُن ِم َّم ُخلِ َق * ُخ ِل َق ِمن َّماء َدافِ ٍق"الطارق 3 :0ربنا يذكر
اإل َ
اإلنسان تذكر أنت كنت ماذا ؟
ساعة الموت ستموت

ش َرهُ" عبس 00: 07تذكر مدى قدرة اهلل عليك ،
الشئ اآلخر قال اهلل تعالى " :ثُ َّم أ ََماتَهُ فَأَقإبَ َرهُ * ثُ َّم إِذَا َشاء أَن َ
ساعة الموت تموت  ،ساعة البعث تبعث  ،ساعة ما ربنا يأذن بأى شئ فى مصيرك يجب أن يتتحق فيك  ،ال احد

يستطيع أن يأجل موته ربع ساعة او يقدر يأجله أو يقدمه أو يؤخره "ثُ َّم أ ََماتَهُ فَأَقإبَ َرهُ" وال يستطيع يقول ال أنا ال اريد
ان ادفن  ،أقرب المقربين لماذا هم الذين سيدفنوه ؟ ألنه لو جلس نصف ساعة فقط بعد حياته أو ظل مثال ساعة

اثنين ثالثة أربعة  ،يوم اثنين ثالثة أربعة  ،رائحته ال يقدر احد ان يتعايش معها  ،إذا تذكر مدى حقارة خلق االنسان
ش َرهُ * َك َّال لَ َّما يَ إق ِ
ض َما أ ََم َرهُ" عبس 06 : 07لم يفعل
تذكر مدى قدرة اهلل عليك " ثُ َّم أ ََماتَهُ فَأَقإبَ َرهُ * ثُ َّم إِ َذا َشاء أَن َ
ما قال له ربنا عليه
تذكر مدى تقصيرك فى حق اهلل
تذكر كيف قصرت فى حق اهلل !!! تذكر ما الذى طلبه ربنا منك وانت ما فعلته !!! و الذى ربنا نهاك عنه وانت
انتهكت منه ماذا !!! تذكر كم عضو من االعضاء الذى ربنا أنعم بها عليك استثمرته فى معصية اهلل !!! وكم نعمة
من النعم التى ربنا اعطاخا لك خرجت مكانها معاصى هلل سبحانه وتعالى  ،فكم عصيته بنعمه !!!
تذكر مدى نعمة ربنا عليك
ِِ
قال اهلل تعالى  ":فَلإيَنظُ ِر إِ
ض َش ّقا *فَأَنبَإت نَا ِف َيها َحبّا"
صبّا * ثُ َّم َش َق إقنَا إاأل إَر َ
صبَإب نَا ال َإماء َ
نسا ُن إِلَى طَ َعامه * أَنَّا َ
اإل َ

عبس  00:01تذكر مدى نعمة ربنا عليك  ،ربنا أنعم عليك  ،ربنا أكرمك  ،ربنا أعطاك نعم عامة اشترك فيها
جميع الخلق  ،ونعم خاصة لو ان كل واحد مننا احضر ورقة وقلم  ،جلس يتذكر نعم ربنا عليه الخاصة فى كليته
وفى اسرته فى الماديات فى أى شئ سيتذكر ألف شئ  ،فى مواقف ربنا نجاه من الضرب فيها  ،في أدعية ربنا
اجابها له  ،فى رؤى ربنا أراها له  ،لو تذكرت مدى نعمة ربنا عليك فى إن ربنا دخلك المسجد فى وقت قد قلما
يدخل الناس بيوت ربنا سبحانه وتعالى
عظمة الثواب لو أطعت  ...مدى العقوبة لو عصيت
اخةُ * ي وم ي ِف ُّر الإمرء ِمن أ ِ
قال اهلل تعالى ":فَِإ َذا ج ِ
َخ ِيه" عبس  60 : 66تذكر مدى عظمة الثواب الذي
اءت َّ
الص َّ َ إ َ َ َ إ ُ إ
َ
ينتظرك لو أطعت اهلل  ،مدى النور الذي ربنا سيعطيه لك يوم القيامة  ،مدى اإلكرام الذي ربنا سيكرمك به يوم
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القيامة ،والبشريات التي ربنا سيدخلك فيها في الجنة ثم " َوُو ُجوهٌ يَ إوَمئِ ٍذ َعلَإي َها غَبَ َرةٌ" عبس  02:تذكر مدى عظمة

العقوبة التى ربنا سيعاقبك بها لو انت عصيت ربنا
 3أشياء

 2تجاه اهلل  :مدى قدرة اهلل عليك ومدى نعمه عليك  ،و  2فيك انت  :مدى حقارة أصل االنسان ومدى
تقصيرك فى حق اهلل  ،و 0فى الدار اآلخرة  :مدى عظمة الثواب لو أطعت  ،ومدى عظمة العقاب لو عصيت
لو رتبت هذه العناصر ،تذكر نعم ربنا عليك  ،بالرغم أنت ماذا كنت  ،كم هى نعم ربنا عليك رغم حقارة أصل
اإلنسان  ،تذكر إنت كم قصرت في حقه رغم أنه قادر عليك  ،تذكر عظمة الثواب وعظمة العقاب  ،الجزء كله
يتكلم في الموضوع هذا  ،يعنى مثال لو جاءت في مسألة مدى قدرة اهلل تجد من أول سورة النبأ التي في الجزء
ض ِم َهادا" النبأ  3 :هم يجادلوا في قدرتي على البعث لماذا ؟
الثالثين ربنا يقول  " :أَلَ إم نَ إج َع ِل إاأل إَر َ
مشاهد قدرة اهلل المبهرة فى الكون
ض ِم َهادا * وال ِ
ال أ إَوتَادا * َو َخلَ إقنَا ُك إم أَ إزَواجا * َو َج َعلإنَا نَ إوَم ُك إم ُسبَاتا * َو َج َعلإنَا اللَّإي َل
إجبَ َ
قال اهلل تعالى " :أَلَ إم نَ إج َع ِل إاأل إَر َ
َ
ِ
َّه َار َم َعاشا * َوبَنَ إي نَا فَ إوقَ ُك إم َس إبعا ِش َدادا " النبأ  70 : 1كأن ربنا من أول الجزء يقول لك استدل
لبَاسا * َو َج َعلإنَا الن َ
ِ
َّه َار
على قدرتى تذكر قدرتى كل ما ترى جبل من الجبال " َو َج َعلإنَا نَ إوَم ُك إم ُسبَاتا * َو َج َعلإنَا اللَّإي َل لبَاسا * َو َج َعلإنَا الن َ
َم َعاشا " كل إشراقة نهار يجب ان تذكرك بي  ،كل دخلة ليل يجب ان تذكرك بى  ،كل إيواء لسريرك يجب ان
تذكرك بي ،كل ما ترى مشهد من مشاهد الطبيعة المطر او الشمس او الجبال يجب ان تتذكرنى  ،كأن اهلل يطلب

منك أن يذكرك كل شئ باهلل  ،فالتنسى اهلل حين تتذكر أى شئ ،اجعل قلبك في هذه الحياة مستمر مع اهلل ومع
قدرة اهلل
كل هذه مشاهد قدرة اهلل

ض
قال اهلل تعالى " :ءأَنتُ إم أَ َش ُّد َخلإقا أَِم َّ
ج ُ
ض َح َ
الس َماء بَنَ َ
*و إاأل إَر َ
*وأَ إغطَ َ
ش لَإي لَ َها َوأَ إخ َر َ
اها َ
س َّو َاها َ
اها َ
*رفَ َع َس إم َك َها فَ َ
اها " النازعات  62 : 01فى الجزء هذا ربنا يقسم بمشاهد الطبيعة التي تدل على قدرة اهلل البالغة ،
بَ إع َد َذلِ َ
ك َد َح َ
الش َف ِق *واللَّي ِل وما وس َق" االنشقاق 71: 73قال اهلل تعالى  " :فَ َال أُق ِ
ِ
إس ُم بِالإ ُخن ِ
َّس
قال اهلل تعالى " :فَ َال أُقإس ُم بِ َّ َ إ َ َ َ َ
َّس" التكوير 70: 70الإ ُكن ِ
إج َوا ِر الإ ُكن ِ
َّس  :النجوم التي في السماء  ،التي تدور في دورتها  ،ربنا أقسم بالفجر
*ال َ

بالليل  ،اقسم بالضحى بالشمس  ،كل هذا في الجزء الممتلئ بمشاهد الطبيعة لماذا ؟ حتى يعلمك ربنا أنه قادر ،

و قدرة اهلل المبهرة تحيط بك من كل جانب

ِ
َّ
سانا َو َش َفتَ إي ِن * َو َه َديإنَاهُ
بعد ذلك تذكر نعمة ربنا عليك اهلل سبحانه وتعالى بيقول  ":أَلَ إم نَ إج َعل لهُ َع إي نَ إي ِن * َول َ
ِ
َّج َديإ ِن " البلد  72: 8وفى آيه ثانية" لََق إد َخلَ إقنَا إِ
َح َس ِن تَ إق ِو ٍيم" التين  0 :وفى آيه ثالثة ":فَ لإيَنظُ ِر
الن إ
نسا َن في أ إ
اإل َ
إِ
نسا ُن إِلَى طَ َع ِام ِه" عبس 00 :تذكر نعمى عليك  ،نعمى فى خلقك  ،وفى حياتك ،ونعمى فى رزقك  ،في ال3
اإل َ
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محاور هذه يا جماعة كل ما نقرأ آية آية من الجزء الثالثين ستجد إن كل آيه تتصنف تبع حاجة من ال 3هذه
بالنسبة للناحية اإليمانية
الناحية األخالقية وصنائع المعروف

ِ
ال حبّا جما * َك َّال إِذَا ُد َّك ِ
ك
ض َد ّكا َد ّكا * َو َجاء َربُّ َ
ت إاأل إَر ُ
فى سورة الفجر ربنا سبحانه وتعالى يقول َ " :وتُحبُّو َن ال َإم َ ُ َ ّ
ٍِ
ك ص ّفا ص ّفا ِ
ٍِ ِ
اإلنسا ُن َوأَنَّى لَهُ ِّ
الذ إك َرى " الفجر 06 :02
َوال َإملَ ُ َ َ َ
*وج َ
َّم يَ إوَمئذ يَتَ َذ َّك ُر إِ َ
يء يَ إوَمئذ ب َج َهن َ
لما ربنا يكلمك عن اليوم اآلخر  ،المتوقع إن جريمة اإلنسان التي عملها قبل اليوم اآلخر أو قبل هذه المشاهد ما
ِ
يم" الفجر71 :كأن ربنا
هي ؟ جريمة تتعلق بحق اهلل وحده  ،تفاجأ أن ربنا يقول قبلها َ ":ك َّال بَل َّال تُ إك ِرُمو َن الإيَت َ

يعتبر من الجرائم التي بسببها أهوال القيامة تقوم عدم رحمة اإلنسان بالخلق  ،كأن ربنا يعلمنا كيف نكون ناس عندنا
أخالق عالية فى معاملة الناس  ،وعندنا أخالق عالية فى مسألة صنائع المعروف تجاه الناس  ،الموضوع هذا يفرق

في صورة الدين أمام الجميع
ترابط الجزء الثالثين
سور الجزء الثالثين ما الرابط بينها ؟ أول شئ من أول سورة النبأ حتى سورة الشمس  ،الجزء الثالثين مثلما قلنا
يتكلم عن ال 3محاور التى يجب ان يكون قلبك متمكن من اإلحساس بها  ،الن هذه أهم  3معانى ربنا ربى عليها
الصحابة فى أول مكة  ،ال 3معانى المهمين جدا في معنى منهم ربنا ركز عليه جدا فى أول السورة  ،يعنى لو واحد
قرأ الجزء الثالثين بتدبر سيالحظ أن الحديث عن يوم القيامة فى الجزء الثالثين طغى بصورة غريبة جدا
ص ِل َكا َن ِمي َقاتا" النبأ 71 :فى سورة النازعات ربنا يأتى بإسم جديد
يعنى فى سورة النبأ قال اهلل تعالى  ":إِ َّن يَ إو َم الإ َف إ
من أسماء القيامة "فَِإذَا ج ِ
اءت الطَّ َّامةُ الإ ُك إب َرى" النازعات  60 :فى سورة عبس بعدها مباشرة ربنا يأتي باسم جديد
َ
من أسماء يوم القيامة "فَِإذَا ج ِ
الص َّ
اخةُ" عبس  66 :وبعد ذلك سورة المطففين وسورة البروج  ،أول شئ فى
اءت َّ
َ
ِ
ين" المطففين  3 :مثل ذكر البعث أول شئ فى سورة
َّاس لَِر ِّ
سورة المطففين قال اهلل تعالى " :يَ إو َم يَ ُق ُ
ب ال َإعالَم َ
وم الن ُ
البروج قال اهلل تعالى " :والإي وِم الإموعُ ِ
ود" البروج 0 :يوم القيامة
َ َإ َإ
وبعد ذلك  6سور الثالثة يتكلموا عن أهوال يوم القيامة التكوير واإلنشقاق واإلنفطار وبعد ذلك لو سرنا مع سورة
الفجر قال اهلل تعالى َ " :ك َّال إِ َذا ُد َّك ِ
ص ّفا"الفجر  00 : 00فى آخر
ك َوال َإملَ ُ
ض َد ّكا َد ّكا * َو َجاء َربُّ َ
ت إاأل إَر ُ
ص ّفا َ
ك َ
الجزء سورة القارعة وسورة الزلزلة اللتان يتكلمان عن يوم القيامة  ،سورة الغاشية تتكلم عن "وجوهٌ ي ومئِ ٍذ نَّ ِ
اع َمةٌ"
ُ ُ َإ َ
الغاشية  8:و هي وجوه المؤمنين "وجوهٌ ي ومئِ ٍذ َخ ِ
اش َعةٌ" الغاشية  0 :التي هي وجوه الكفرة والعياذ باهلل
ُ ُ َإ َ
ي وم القي امة

إذا الجزء الثالثين يركز تركيز غير عادى على يوم القيامة أكثر من النار بكثير جدا  ،يعنى قلما تجد النار في الجزء
الثالثين  ،آيات الجنة موجودة لكن ليست بهذه الكثافة  ،يوم القيامة هذا أكثر معنى الصحابة تربوا عليه في أول
مكة  ،الخمسين الف سنة وأحداثهم  ،وكل سورة يأتي لك مشهد في يوم القيامة غير المشهد من السورة االخرى ،
و يأتي لك وجه من وجوه أهوال هذا اليوم غير الوجه فى السورة التي بعدها أو التي قبلها  ،إذا الشوط األول في
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الجزء يركز على ال  3معاني  ،ولكن يوم القيامة بالذات يركز عليه تركيز شديد جدا ألن فعال معنى يوم القيامة سنبدأ
نستشعر به
يوم القيامة هذا ماهو ؟
الجنة :المحسن أين يذهب ؟ النار  :المسئ أين يذهب؟ ،إنما القيامة  02ألف سنة حساب يعنى فكر إنك ستقف
 02ألف سنة تتحاسب  ،الفكرة هذه لو دخلت فى قلب واحد كيف ممكن أن تغير فيه ؟ عندما يعرف ال 02سنة
التي عاشهم سيتحاسب عليهم في  02ألف سنة  ،إن كل سنة بألف سنة  ،إن كل يوم يوم عاشه ب 7222يوم
يتحاسب عليه فيه  ،إن الدقيقة التى عصى ربنا فيها بألف دقيقة  ،إذا الكالم هذا ممكن كيف يفرق مع اإلنسان ،
لذلك ربنا ركز على المعنى هذا جدا في هذا الجزء
سورة الضحى والدعوة
من أول سورة الضحى والليل والشرح والتين والزيتون وإقرأ  ،السور هذه تتكلم عن ماذا ؟ سورة الضحى تتكلم على
ك َوَما قَ لَى" الضحى  6 : 7لن أتركك بمفردك أبدا "والضحى "
ك َربُّ َ
َّع َ
ُّحى* َواللَّإي ِل إِذَا َس َجى* َما َود َ
ماذا؟ "والض َ

كان الوقت هذا الرسول صلى اهلل عليه وسلم يجتهد فيه أشد اإلجتهاد على مشركى قريش فى الدعوة إلى اهلل
" َواللَّإي ِل إِ َذا َس َجى" الوقت الذي كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يجتهد فيه أشد اإلجتهاد فى عبادة اهلل سبحانه

وتعالى  ،إذا هذا وقت الدعوة و هذا وقت العبادة  ،مثلما أنت لم تترك الدعوة إل ّى مثلما أنت لم تترك الوقوف بين

ك َوَما قَ لَى" الضحى  6:سورة الضحى تكلم النبي على
ك َربُّ َ
َّع َ
يدى أنا لن اتركك أبدا وحدك  ،قال اهلل تعالى " َما َود َ
ّ
أن الدعوة أهم شئ فى حياته  ،وعندما تبدأ بالدعوة وكيف يتوجه هو يدعو الناس و يكلم الناس فى الدعوة

عطاءات اهلل للداعية
بعد سورة الضحى سورة الشرح تقول لك الجزاء من جنس العمل  ،و الداعية ماذا يعمل ؟ واحد صدره ضيق ،
واحد ال يريد أن يسمع كالم عن ربنا  ،إنت عندما كلمته عن ربنا صدره انشرح  ،فربنا يشرح لك صدرك مثل ما

ص إد َر َك" الشرح 7 :ناس كانت صحيفتهم كلها سوداء  ،كلها ممتلئه معاصى
شرحت صدور الناس" أَلَ إم نَ إش َر إح لَ َ
ك َ

تحدثت معهم عن التوبة والندم والقيامة تابوا وربنا غفر لهم  ،مثل ما صحفهم ابيضت بسببك سأُبيض لك صحيفتك
نك ِوإزَر َك" الشرح 0 :أنت اآلن تكلم الناس عن من ؟ تكلم الناس عن نفسك أم عن اهلل ؟ عن اهلل حتى
ض إعنَا َع َ
" َوَو َ
ك ِذ إك َر َك" الشرح0 :
يرتفع مقام اهلل في القلوب  ،مثل ما رفعت مقام اهلل فى القلوب أنا سأرفع لك ذكرك " َوَرفَ إعنَا لَ َ
إذا سورة الشرح تتكلم عن عطاءات اهلل للداعية فى الدنيا واآلخرة  ،إذا عن الدعوة ايضا  ،الدعوة بماذا ؟ الشئ
الذى ندعوا إليه ؟ القرآن  ،إذا األربع سور التى بعد الضحى والشرح يتكلموا عن القرآن
نزول القرآن
سورة التين تتكلم عن شرف مكان نزول القرآن " َو َه َذا الإبَ لَ ِد األ َِمي ِن" التين  6 :سورة القدر تتكلم عن زمان نزول
ِ
القرآن ليلة القدر  ،سورة البينة قال اهلل تعالى " َر ُس ٌ
َّرة" البينة 0 :البينة من اسمها إن
ول ِّم َن اللَّه يَ إت لُو ُ
ص ُحفا ُّمطَه َ
القرآن بينة  ،إن القرآن الحجة الواضحة التي عندما نكلم به الناس ال احد يستطيع أن يجادل معنا  ،فهذا وصف
القرآن البينة الحجة الواضحة الدامغة على اى واحد من اهل الباطل  ،كيف نزل القرآن ؟
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قال اهلل تعالى "اقإ رأإ بِاس ِم ربِّ َ ِ
ك" نزل بإسم اهلل  ،ومسألة نزول وحى القرآن وأول
اس ِم َربِّ َ
ك الَّذي َخلَ َق" العلق" 7 :بِ إ
َ إ َ

موقف نزل به القرآن بين سيدنا جبريل وسيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم  ،الجزء هذا يتكلم عن كالم الدعوة
وعطاءات اهلل للداعية والتشجيع على الدعوة  ،وكيف ان ربنا ال يترك الداعية

الضحى  :النور  ،السورة التي قبلها سورة الليل  ،الليل الذي كان جاسم على األنفاس  ،ليل الضالل وليل البعد عن
اهلل حتى جاءت الدعوة  ،ونورت قلوب وطريق الناس  ،إذا من الليل إلى البينة تتكلم عن الدعوة إلى اهلل  ،بعد ذلك
نقترب من أهل القران فيجب أن ندخل فى طرقات سورة قرع ألبواب القلب وسورة عن حب الدنيا  ،سورة آخرة
وسورة دنيا  ،سنبدأ بسورة الزلزلة عن ماذا ؟ عن يوم القيامة  ،قرع ألبواب القلب السورة التي بعدها العاديات
سورة العاديات...مشهد حب الدنيا
ِ
ادي ِ
ض إبحا" العاديات 7 :منظر الخيل وهي تجرى تجرى  ،قبيلة تغير على قبيلة فى غارة من
ات َ
قال اهلل تعالىَ " :وال َإع َ
غارات العرب فى الماضى "فَالإموِري ِ
ات قَ إدحا "العاديات 0 :من سرعة الجرى قدمها عندما تتصادم مع األرض
ُ َ
ِ ِ
ص إبحا"العاديات 6 :الذين وصلوا على أول الصبح للقبيلة الثانية "فَأَثَ إر َن بِ ِه نَ إقعا"
يحدث شرار "فَال ُإمغ َيرات ُ
إن بِ ِه َج إمعا" العاديات 0 :غبار المعركة على وسط أو آخر اليوم كانوا قتلوا القبيلة
العاديات 0 :غبار المعركة "فَ َو َسط َ
وجمعوا الغنائم ربنا يقول لك كيف يظلم اإلنسان أخوه من كثره حب الدنيا  ،يقتل أخوه  ،يستحل محارم اآلخرين ،
يعنى الزلزلة اآلخرة قرع ألبواب القلب وبعد ذلك سورة العاديات مشهد حب الدنيا
سورة القارعة ...قرع ألبواب القلب
اك َما الإ َقا ِر َعةُ" القارعة  7:6قرع ألبواب القلب
قال اهلل تعالى"الإ َقا ِر َعةُ * َما الإ َقا ِر َعةُ * َوَما أَ إد َر َ
سورة التكاثر...حب الدنيا

مشهد حب الدنيا و كيف تلهى اإلنسان حتى يجد نفسه مع الملكين يحاسبوه على ما لم يحتسب له  ،ما لم يعد
له حسابا.
سورة العصر ...احذر الخسارة
ص ِر" العصر 7:العصر الذي هو الزمن  ،أى أنه على مدار الزمن وعلى مدار التاريخ كان كل الناس فى خسارة
" َوال َإع إ
ِ َّ ِ
ِ
ص ِر* إِ َّن إِ
آمنُوا
إال الذي يعمل ال 0شروط المذكورة فى السورة قال اهلل تعالىَ ":وال َإع إ
ين َ
نسا َن لَفي ُخ إس ٍر* إ َّال الذ َ
اإل َ
و َع ِملُوا َّ ِ ِ
الص إب ِر " العصر  6 : 7كأن ربنا يقرع القلوب بهذه السورة  ،كيف ان
اص إوا بِ َّ
إح ِّق َوتَ َو َ
الصال َحات َوتَ َو َ
اص إوا بِال َ
َ
الناس خسرت قبلك وهلكت وهلك مصيرها
سورة الهمزة  ...حب المال
ٍ ُّ ٍ َّ ِ
ِّ
ب أ َّ
َن َمالَهُ أَ إخلَ َدهُ" الهمزة  6:7حب الدنيا
س ُ
قال اهلل تعالىَ ":ويإ ٌل ل ُك ِّل ُه َم َزة ل َم َزة * الذي َج َم َع َماال َو َع َّد َدهُ * يَ إح َ
ِ
إحطَ َم ِة" الهمزة 0 :الذي تحطم العظام واإلنسان
الذى يجلس ويجمع المال ويغلق عليه الخزن " َك َّال لَيُنبَ َذ َّن في ال ُ
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ار اللَّ ِه ال ُإموقَ َدةُ * الَّتِي تَطَّلِ ُع َعلَى إاألَفإئِ َد ِة" الهمزة  3 :0فؤاده الذي كان مشتعل حب
" َوَما أَ إد َر َ
اك َما ال ُ
إحطَ َمةُ * نَ ُ

المال  ،حتى ربنا لم يقول تتطلع على القلوب  ،االفئدة  :الفؤاد من فئد اللحم يعنى اللحم المشوى  ،كأن قلبه كان
ص َدةٌ" الهمزة  1:كأنه والعياذ باهلل
فى شده الحرقة فى حب المال فى الدنيا وكأن يضعه فى الخزنة "إِنَّ َها َعلَإي ِهم ُّم إؤ َ

مثل ما وضع المال في الخزنة  ،يُغلق عليه خزن فى جهنم يوم القيامة  ،إذا هذا شدة حب اإلنسان للدنيا  ،بعد
الهمزة سورة الفيل وسورة قريش

سورة الفيل ...العقوبات الدنيوية
ِ
ِ
يل * تَ إرِمي ِهم بِ ِح َج َارٍة ِّمن ِس ِّج ٍ
يل "
التي نزلت على من عصى اهلل قال اهلل تعالىَ ":وأ إَر َس َل َعلَإيه إم طَإيرا أَبَاب َ
الفيل  0 : 6العقوبات الدنيوية التي نزلت على أصحاب الفيل
سورة قريش ...العطائات الدنيوية
قال اهلل تعالى ِِ ":إل َيال ِ
الص إي ِ
ف قُ َريإ ٍ
ش* إِ َيالفِ ِه إم ِر إحلَةَ ِّ
ف" قريش 0 : 7عودناكم على رحلة الشتاء والصيف
الشتَاء َو َّ
 ،كأن واحد تاجر فاتح محل  ،فيه إنسان يخاف على رزقه كيف هذا ؟ أنا رجل أُرزق أنا ممكن اليوم أكسب وممكن
ما أكسب  ،فدائما قلقان إال لو عندى ثقة فى اهلل  ،إنما واحد فاتح محل فى مكان وله جمهوره وزبائنه هو يضمن
يوميا إنه يكسب 1000جنيه على االقل هذا هو إيالفهم  ،إنهم اصبحوا ضامنين رزقهم  ،إن الرزق اصبحوا ألفينه
ب َه َذا الإب إي ِ
وع"
ت * الَّ ِذي أَط َإع َم ُهم ِّمن ُج ٍ
كل سنة  ،لدرجة إنهم ما كانوا يحملون هم الرزق "فَ لإيَ إعبُ ُدوا َر َّ
َ
الفيل ..0 : 6الرزق "وآمنَ هم ِّمن َخو ٍ
ف" الفيل  0 :األمن هذه العطاءات الدنيوية و هذه العقوبات الدنيوية التي ربنا
َ َ ُ إ إ
يهدد بسحبها لو ما أطاعوا اهلل إذا هذا قرع للقلب
سورة الماعون ...أثر شدة حب الدنيا
قال اهلل تعالى"أَرأَي َ ِ
ب بِالدِّي ِن" الماعون  7 :االنسان الذى يكذب بالدين ماذا يعمل ؟ " َويَ إمنَ عُو َن
َإ
ت الَّذي يُ َك ِّذ ُ
ال َإماعُو َن" الماعون  1 :لماذا يمنع الماعون ؟ لماذا ال يعود الفقير ؟ لماذا ال يعود المسكين ؟ لماذا ال يعود

األرملة لماذا ؟ من شدة حب الدنيا يمنع عن الناس عطاء اهلل الذي ربنا أنزله له  ،إذا يا جماعة آخرة دنيا كان هذا
طرقات على القلب  ،لعل اإلنسان يستيقظ من غيبوبة حب الدنيا التي في قلبه حب الدنيا  ،وبعد ذلك خبطة

قبل الخاتمة األخيرة
إلى هنا القرآن يقترب من النهاية  ،تتوقعوا أخر القرآن مفروض ان يُختم بماذا ؟ قبل الخاتمة األخيرة ب"قل هو اهلل

أحد" والمعوذتين  ،آخر حاجة بعد الرحلة الطويلة المهولة التي نحن جالسين فيها  62يوم نشرح فيها  ،و كيف أن
السورة كانت نازلة على واقع كبير كله مشاكل  ،و كيف كانت توجه لتكاليف صعبة  ،سور مدنية  ،واقع مهول

مشاكل من كل حدب وصوب  ،المنافقين واقفين واليهود واقفين والنصارى واقفين  ،وضعفاء من المسلمين عمالين
يخطئوا ومشاكل ال حصر لها  ،واآليات التي نازلة تكاليف  ،كفاح
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سور و حكمة
وبعد ذلك دخلنا في السور المدنية مثل يونس واإلسراء  ،تكلمنا عن آخر مكة  ،وكيف كان الصحابة مخنوقين ،
هذا في سورة العنكبوت قلنا كانوا يتمنوا الموت من األزمة التي كانوا فيها لدرجة إن ربنا يقول لهم َ " :من َكا َن يَ إر ُجو
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ٍ
ت و ُهو َّ ِ
يم " العنكبوت 0 :أنتم مستعجلين على الموت لماذا ؟ ستموتون
السم ُ
ل َقاء اللَّه فَِإ َّن أ َ
َج َل الله َآل َ َ
يع ال َإعل ُ

ستموتون  ،من كثره الفتن التي نعيش فيها  ،من يونس لإلسراء تكلمنا عن األذى  ،االبتالءات الشديدة والحصار

اإلعالمى الذي كان معمول عليهم  ،وكيف إنه لم يعد احد يدخل في اإلسالم  ،والتكاليف التي كانت نازلة من ربنا
عليهم فى هذه الفترة  ،و اياكم تحبوا الدنيا واياكم تنظروا للدنيا
وبعد ذلك تكلمنا من الكهف للفرقان سورة التربية والعبادات اعبدوا  ،اجلسوا جلسة الضحى  ،اجلسوا تسبيح
االصال  ،قوموا الليل طولوا فى القيام  ،وبعد ذلك تكلمنا في شوط الطواسيم والحواميم  ،وهم االخرة ومعرفة اهلل ،
والمقامات اإليمانية والتربية القلبية  ،وبعد ذلك المداخل األربعة للقلب والطرقات عليه  ،كل هذا تربيه
الجزء الثمانى والعشرون والتربية
وبعد ذلك الجزء الثماني والعشرون تكلمنا فيه كيف بعد البناء ما قام ما يتهدم ثانية  ،تكلمنا كيف نحن يجب ان
نحافظ على استقرار البناء الدينى  ،وأسباب هدم المجتمع بعد قيامه  ،وكيف ان الخطأ الذي كان يحدث من أحد
الصحابة ربنا سبحانه وتعالى ينزل فيه سورة كاملة لنتعلم من اخطأنا  ،وبعد هذا الجزئين الذين فاتوا ال 02وال08
كيف نتربى  ،ما الرحلة الطويلة هذه يا جماعة  ،هذه رحلة طويلة جدا ،إذا ربنا تكلم في األخر عن العاقبة فى
اآلخرة كانت ماذا ؟!
سورة الكوثر
اك الإ َك إوثَ َر" الكوثر 7:الخير الكثير فى الجنة  ،وفى تفسير ثاني الذي هو نهر الكوثر إذا
قال اهلل تعالى" إِنَّا أَ إعطَإي نَ َ
العاقبة فى اآلخرة الجنة

سورة النصر
َّاس يَ إد ُخلُو َن فِي ِدي ِن اللَّ ِه أَفإ َواجا" النصر 0:7خير اآلخرة هو
ص ُر اللَّ ِه َوالإ َف إت ُح * َوَرأَيإ َ
قال اهلل تعالى " :إِ َذا َجاء نَ إ
ت الن َ

خير الدنيا  ،نصر اآلخرة هو نصر الدنيا  ،نريد يا جماعة فى الجزء الثالثين نتدبر كل سورة عندما تأتى بعد السورة
هذه البد تفكر  ،يعنى مثال سورة الطارق لماذا جاء بعدها سورة االعلى ؟
سورة الطارق

قال اهلل تعالى" إِنَّ ُه إم يَ ِكي ُدو َن َك إيدا * َوأَكِي ُد َك إيدا" الطارق  73 :70الكفار يكيدون كيد رهيب  ،تأتى بعدها سورة

األعلى التي ربنا يتكلم عن قدرته فيها  ،كأنه يقول لك أن قدرة اهلل أعلى من أى كيد  ،أنت معك اإلله التى قدرته

أعلى من أى كيد  ،فلما تخاف من كيدهم الموصوف فى سورة الطارق تدخل فى سورة األعلى التي تتكلم عن قدرة
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َّ ِ
س َّوى * َوالَّ ِذي قَ َّد َر فَ َه َدى" األعلى  6 : 0إذا يأتي في قلبك أن اهلل سبحانه وتعالى أعلى من أى
اهلل "الذي َخلَ َق فَ َ
أحد على اإلطالق فى قدرته فال تخاف أبدا  ،إذا نركز فى الترتيب

سورة الكافرون
لكن نالحظ أن سورة النصر جاء قبلها ماذا ؟ سورة الكافرون  ،لماذا سورة الكافرون تأتى قبل سورة النصر ؟ سورة
الكافرون تقول "قُ إل يَا أَيُّ َها الإ َكافِ ُرو َن * َال أَ إعبُ ُد َما تَ إعبُ ُدو َن" الكافرون 0 :وال أنا اعبد الذي تعبدوه " َوَال أَنَا َعابِ ٌد َّما
َعبَ ُّ
دت "الكافرون  0 :وال فى المستقبل أيضا سأعبد الذي أنتم ستعبدوه " َوَال أَنتُ إم َعابِ ُدو َن َما أَ إعبُ ُد" الكافرون 0 :
وال أنتم فى المستقبل ستعبدوا الذي أنا اعبده  ،هؤالء الكفار الذي ختم على قلوبهم  ،إذا أنا وضعت نفسي في
مكان وهم فى مكان  ،أنا فاصلت عن أهل الكفر  ،فأصبحت في مكان وهم فى مكان  ،فتنزل نصر اهلل ،
المفاصلة والتبرأ من الكافرين أهم أسباب النصر ،إنما التميع مع الكافرين  ،مع الضالل هوا هذا الذي يُأخر النصر

 ،ألن النصر لن ينزل إال على فئة خالصة قائمة على الحق الخالص  ،هذه العاقبة فى اآلخرة  ...الجنة  ،و هذه
العاقبة في الدنيا  ،طب وعاقبتهم هم ماذا ؟
سورة المسد

ات لَ َه ٍ
ت يَ َدا أَبِي لَ َه ٍ
ب " المسد 6: 7
ب َوتَ َّ
قال اهلل تعالى " تَبَّ إ
صلَى نَارا َذ َ
ب * َسيَ إ
سَ
ب * َما أَ إغنَى َع إنهُ َمالُهُ َوَما َك َ

إذا هؤالء أولياء الدين الذى سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم رمز لهم ذهبوا الجنة وانتصروا فى الدنيا  ،هؤالء
أولياء الشيطان الذى أبو لهب رمز إليهم ذهبوا فى اآلخر فى جهنم  ،إذا مستعدين أننا نسير مع القرآن ؟
نعم طبعا مستعدين  ،مادام هذه هى العاقبة  ،هذه عاقبتها فى الدنيا هذه عاقبتها فى اآلخرة
القرآن كتاب التوحيد...سورة اإلخالص

ثم الخاتمة النهائية  ،قل هو اهلل أحد والمعوذتين  ،البد طبعا الخاتمة تتكلم عن ماذا ؟ عن التوحيد الكامل  ،توحيد
العبادة وتوحيد االستعانة  ،القرآن كتاب التوحيد
الص َم ُد" اإلخالص  0 :ال يصمد إال إليه وال يستعان إال به
َح ٌد" اإلخالص  7 :توحيد العبادة "اللَّهُ َّ
"قُ إل ُه َو اللَّهُ أ َ
اك نَ إعبُ ُد "
 ،توحيد االستعانة مثل ما القرآن بدأ فى سورة الفاتحة بماذا ؟ بتوحيد العبادة وتوحيد اإلستعانة " إِيَّ َ
الفاتحة  0:ما نعبد غيرك "وإِيَّ َ ِ
ين" الفاتحة  0:ما نتستعين بغيرك
اك نَ إستَع ُ
سورة الفلق وسورة الناس...والتوحيد أيضا
ب الن ِ
َّاس " الناس 7 :
ب الإ َفلَ ِق" الفلق  7:من شر ومن شر  ،وسورة الناس" قُ إل أَعُوذُ بَِر ِّ
قال اهلل تعالى" قُ إل أَعُوذُ بَِر ِّ

من شر ومن شر  ،توحيد االستعانة  ،أى شر استعيذ باهلل منه  ،كأن ربنا يعلمنا في آخر القرآن إن ربنا هو حصنك
وهو مالذك  ،وأن التوحيد الكامل والقرآن إذا دخل فى قلبك فعال ستصل للثمرة هذه  ،إن ربنا مالذك فى كل
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مشكلة وإن ربنا ملجأك من كل كرب وضيق  ،وأنك كل ما تقترب من السورة هذه إن ربنا هو الذى تعوذ به من أى
مشكلة فى الدنيا  ،إذا أنت فعال أقتربت من التوحيد الكامل
سورة الناس وسورة الفاتحة ...أنواع التوحيد الكامل الثالثة
َّاس" الناس  7:توحيد الربوبية "م ِل ِ
ب الن ِ
ك
ويختم القرآن بآخر سورة سورة الناس بأنواع التوحيد الثالثة " قُ إل أَعُوذُ بَِر ِّ
َ
َّاس" الناس  0:توحيد األسماء والصفات "إِلَ ِه الن ِ
الن ِ
َّاس" الناس 6 :توحيد األلوهية  ،مثل ما بدأت الفاتحة بأنواع
الرِح ِيم * مالِ ِ
ِ
ك يَ إوِم الدِّي ِن "
إح إم ُد لل ِّه َر ِّ
الر إحم ِن َّ
ين" الفاتحة  7:توحيد الربوبية " َّ
التوحيد الكامل الثالثة "ال َ
َ
ب ال َإعالَم َ
اك نَ إعب ُد وإِيَّ َ ِ
ين "
الفاتحة  6 : 0توحيد األسماء والصفات  ،حتى صفة الملك فى األول وفى األخر "إِيَّ َ ُ
اك نَ إستَع ُ
الفاتحة  0 :حق اهلل توحيد األلوهية.

فافتتح القرآن بالتوحيد الكامل واختتم بالتوحيد الكامل  ،وافتتح واختتم بتوحيد العبادة وتوحيد اإلستعانة
لما تترك آخر القرآن تذهب للفاتحة تشعر أنه نفس الجو الذي أنت ختمت به  ،نفس الجو الذي بدأت به ،
هذه نبذة سريعة عن الترابط ما بين الجزء الثالثين  ،تجعلنا بعد ذلك عندما واحد يقول ال هذا ترتيب السور هذا
ليس له حكمة يعنى ماذا ليس له حكمة ؟؟؟؟ ال يوجد شئ في كتاب اهلل ليس له حكمة  ،كل اسم سورة  ،كل
موضع سورة  ،كل لفظ  ،كل كلمة فى كتاب اهلل وراءه من اإلعجاز واآليات ما ورائه
النقطة التى نريد ان نعقب عليها فى اآلخر  ،مسألة أن الجزء الثالثين لماذا هو من األجزاء التي ما نشعر بها ؟
الجزء الثالثين هذا يا جماعة من أكثر األجزاء التي كان الصحابة يبكوا فيها  ،يتأثروا بها  ،هو الذي فيه "يَ إو َم
ِ
ين " المطففين 3 :الذي سيدنا عمر سمعها وهو ماشى فى السوق مرض أسبوع فى بيته ،
َّاس لَِر ِّ
يَ ُق ُ
ب ال َإعالَم َ
وم الن ُ

وعاده الناس  ،لماذا ال نتأثر به ؟ ألننا ال نفهم معانيه  ،ألن نحن ال نستوعب عمق المعانى الموجودة فيه  ،يعنى
نحن قلنا مثال إنه يتكلم عن  6أشياء عن يوم القيامة وعن الدعوة هلل وعن األخالق العظمى
سورة التكوير...أهوال القيامة
يوم القيامة مثال  ،هل تدبر أحد تدبر أول سورة التكوير ؟ " إِ َذا َّ
ت * َوإِ َذا
وم ان َك َد َر إ
س ُك ِّوَر إ
ُّج ُ
ت * َوإِ َذا الن ُ
الش إم ُ
ال ِ
ت " التكوير " 6: 7إِ َذا َّ
ت" الشمس هذه مصدر النور  ،عندما تكور وتنطفئ اصبحت
إجبَ ُ
س ُك ِّوَر إ
ال ُسيِّ َر إ
الش إم ُ
الدنيا ظالم  ،تخيل انك استيقظت الساعة  0بالليل من بيتك  ،وانت مستيقظ وجدت الدنيا ظالم ماذا ستفعل ؟

ستُرعب ام ال ؟ بالتأكيد  ،يعنى أنت نائم في القبر منذ اآلف السنين  ،وفجأة استيقظت  ،إنت ال تعرف أصال إنت
فوق وال تحت األرض من شدة الظالم التي فوق األرض و التي تحت

"إِذَا َّ
ت"
وم ان َك َد َر إ
س ُك ِّوَر إ
ُّج ُ
ت" هل من الممكن تعرف أن الذي فوقك سماء ؟ من النجوم التي فيها " َوإِذَا الن ُ
الش إم ُ
التكوير  0:يعنى ما فيها أي ملمح  ،ظالم دامس  ،هذا في الظالم عندما إذا يوم القيامة ظالم ،عنما ملك من

مالئكة العذاب سيعمل أي شئ في أي إنسان يزيد العذاب أكثر بسبب الرعب والهلع الذى اإلنسان اصال فيه
"وإِ َذا ال ِ
ت " التكوير  6: 7الجبال هذه أصال ثبت األرض عندما تسير وتزول األرض و تهتز وتتزلزل
إجبَ ُ
ال ُسيِّ َر إ
َ
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وتدحرج إذا ثاني سبب من اسباب الهلع والرعب يوم القيامة الذي هوا الزلزلة  ،إذا الظالم والزلزلة أول ما اإلنسان
يطلع على هذا المشهد
ت" التكوير  0:العشار هي األبل الحوامل  ،يعنى التي هي رمز الدنيا  ،الحامل في دنيا يعنى أكثر
ار عُطِّلَ إ
" َوإِذَا ال ِإع َ
شُ
حاجة تشغل اإلنسان ال عاد صاحبها ينظر لها وال عاد الذي ينظر لها قبل ذلك ونفسه فيها ينظر لها  ،عندما

اصبحت سائبة ليس لها صاحب  ،يعنى الدنيا اتفضحت من أول لحظة فى يوم القيامة  ،من أول لحظة فى يوم
ت "التكوير  0:تخيل الوحوش وهي بين رجلين
وش ُح ِش َر إ
القيامة اإلنسان عرف أن الدنيا ليس لها قيمة " َوإِ َذا ال ُإو ُح ُ
ِ
ِ
وس
ار ُس ِّج َر إ
الناس تجرى " َوإِذَا الإب َح ُ
ت"التكوير  3:المياة أصبحت تالل  ،ما هذه األهوال !!! " َوإذَا النُّ ُف ُ
ت"التكوير  1:العصاة مع العصاة  ،الزناة مع الزناة ،الفسقة مع الفسقة  ،المخدرات مع المخدرات  ،الدعاة
ُزِّو َج إ
مع الدعاة العلماء مع العلماء  ،العباد مع العباد  ،المجاهدين مع المجاهدين  ،لماذا يارب ؟ لزيادة الرعب  ،عندما
واحد عاصى يجد نفسه مع مجموعة من العصاة الذى كان جالس وسطهم فى الدنيا سيُرعب ! معنى إنى مع هؤالء

إنى هالك هالك  ،ألنى عارف إن هؤالء هالكين هالكين !!! إذا الرعب طيب سنتحاسب يفاجأ أن أول من بدأ به
ودفنت  ،أول واحدة تتسأل !!! إذا
ودةُ ُسئِلَ إ
ت"التكوير  8:التى كان عندها ساعة ُ
الحساب مش هؤالء " َوإِ َذا ال َإم إوُؤ َ

هذا فيه رعب  ،إذا كانت أتسألت إذا أنا ماذا سيحدث لى ؟ وإذا كانت إتسألت هذا معناه إن ما أحد سيضيع حقه
َي َذ ٍ
"وإِ َذا
ت * بِأ ِّ
نب قُتِلَ إ
ودةُ ُسئِلَ إ
 ،إذا حقوق الناس وأكلها ستحاسب عليها " َوإِ َذا ال َإم إوُؤ َ
ت" التكوير َ 2: 8
ت"التكوير  72:فى وقت الرعب هذا  ،الزانى عليه كذا فى النار  ،والذي قتل عليه كذا فى النار ،
ُّ
ف نُ ِش َر إ
الص ُح ُ
والذي نظر عليه كذا في النار  ،والذي سمع كذا  ،والذي شاهد كذا عليه كذا فى النار  ،والذي صلى له كذا ،
والذي قام الليل له كذا  ،والذي أطاع ربنا له كذا  ،والذي التزم والذي دعا إلى اهلل له كذا  ،كأن مقاييس محاسبة

العباد فى هذا الوقت تزيد المؤمن إيمان واستبشار  ،وتزيد الكافر والعاصى والعياذ باهلل خيبة وخسار
ت" التكوير  77 :72اتخيل عندما القبة الزرقاء تقشط  ،وتنزل المالئكة
" َوإِذَا ُّ
ت * َوإِذَا ال َّ
ف نُ ِش َر إ
س َماء ُك ِشطَ إ
الص ُح ُ
كلها أفواج وراء أفواج  ،مالئكة العذاب أو مالئكة الرحمة للمؤمنين "وإِ َذا ال ِ
ت " التكوير  70 :كل
يم ُس ِّع َر إ
َ
َ
إجح ُ
هذا رعب في رعب  ،كل هذا مسرح األحداث يجهز ليس يوم القيامة  ،لسه الحساب لم يبدأ  ،سورة التكوير
ت" التكوير  70 :76قبلما
ض َر إ
ت* َع ِل َم إ
إجنَّةُ أُ إزلَِف إ
َح َ
س َّما أ إ
توصف لك بس تجهيز مسرح األحداث " َوإِ َذا ال َ
ت نَ إف ٌ
تسأل سؤال واحد  ،إنت عارف بالضبط ما أخرتها في هذا اليوم ؟ عافانا اهلل من أهواله  ،إذا نريد نفهم هذا الجزء .
سورة الضحى
ُّحى" الضحى  7:الوقت الذي كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان يدعو إلى اهلل" َواللَّإي ِل
تتكلم عن الدعوة" َوالض َ
إِذَا َس َجى" الضحى 0 :الذي كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان يقوم فيه الليل

ك َوَما قَلَى" الضحى 6 :طول ما أنت لم تترك طريق الدعوة لن أتركك أبدا ألن ربنا يقول لك تريد
ك َربُّ َ
َّع َ
" َما َود َ
ك بِأَ إعيُنِنَا" الطور 08 :؟ تريد ربنا يصطنعك لنفسه ؟
معية اهلل ؟ تريد ربنا يقول لك مثل ما قال لسيدنا محمد "فَِإنَّ َ

تريد ربنا يريك آياته ؟ تريد ذلك ؟ لو أنت تريد ذلك خليك مع الدعوة  ،الذي مع الدعوة ربنا إذا معه ألنك مع دين
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ك ِم َن إاألُولَى"الضحى  0:إنت ال تعرف ما الذى ينتظرك فى الجنة لو أنت
اهلل سبحانه وتعالى" َولَ إْل ِخ َرةُ َخ إي ٌر لَّ َ

يرض إال عندما ربنا قال
رض لماذا ؟! لم َ
سمعت هذه الكلمة ترضى أم ال ؟ ترضى طبعا  ،الرسول عندما سمعها لم ي َ
ضى"
س إو َ
س إو َ
يك َربُّ َ
ف يُ إع ِط َ
يك َربُّ َ
ف يُ إع ِط َ
ك فَ تَ إر َ
ك فَتَ إر َ
ضى" الضحى  0 :رضى عندما ربنا بشره " َولَ َ
له َ ":ولَ َ
الضحى  0 :الذي هو شفاعته ألمته يوم القيامة  ،وهداية أمته فى الدنيا  ،وانتشار نفوذ أمته فى الدنيا  ،كأن الرسول
يرض إال لو الناس دخلت فى رحمة اهلل
لم َ
شيل هم الناس
يعنى كأن ربنا يعلمنا هم النبي  ،إننا البد نشيل هم الناس  ،إنك ال ترضى أبدا إنك نجوت ( وغيرك ال ) هذا هو
المؤمن يا جماعة  ،هذا ما تربى عليه الصحابة فى أول مكة ال ترضى أبدا إال عندما الناس تدخل دين ربنا
ِ ِ
ض ّاال فَ َه َدى* َوَو َج َد َك َعائِال فَأَ إغنَى"
آوى* َوَو َج َد َك َ
...والناس تلتزم بدين ربنا قال اهلل تعالى "أَلَ إم يَج إد َك يَتيما فَ َ
ِ
ِ
ض ّاال
آوى" الضحى  3:يتيم  :يعنى مافي دنيا  ،آوى  :أعطاك مسكن " َوَو َج َد َك َ
الضحى " 8 :3أَلَ إم يَج إد َك يَتيما فَ َ
فَ َه َدى" الضحى  1 :أعطاك الدين " َوَو َج َد َك َعائِال فَأَ إغنَى" الضحى َ " 8:عائِال" يعنى لست تعرف تصرف من أين
فأغنى

المفروض إن الدين االول  ،الدين هو النعمة الكبرى  ،ربنا جاب نعمة المأوى األول  ،الذي ليس له مسكن كيف
سيسمع الدين ؟ عندما ترى األطفال المشردين الذين بدأو يظهرون فى الشوارع  ،األطفال كيف سنطلب منهم دين
؟ يعنى الناس هذه محكوم عليها إنها قنابل موقوتة في المجتمع ؟!؟! ستبقى غدا بؤر فساد فى المجتمع لماذا ؟
هو هذا سيدخل خطب جمعة ؟ سيسمع كالم دين ؟ إذا من األخطار العاجلة فى المجتمع  ،الذي يجب أن يوفر
ض ّاال فَ َه َدى" الضحى  1:وبعد ذلك
لها مأوى حتى بعد ذلك نقوله دين طب ربنا جاب الدين االول فى " َوَو َج َد َك َ
جاب الغنى غنى الدنيا  ،لماذا جاب الدين قبل الغنى ؟ حتى يقول لك إن الدين هو سر الغنى  ،حتى يقول لك

عندما الدين جاء الدنيا جاءت حتى يقول لك لو أنت تريد الدنيا اقبل على اهلل  ،وإنت تأخذ الدنيا
ال تقهر اليتيم
معانى عميقة جدا واهلل  ،ترتيب اآليات وراء بعض يعطيك معاني جميلة جدا  ،طب اآلن أنت أخذت  6نعم البد
تعطى أمامها  6حقوق  ،ما في نعمة ليس لها شكر  ،ربنا لم يعطيك نعمة لسواد عينيك  ،أى نعمة أعطاها لك
ِ
ِ ِ
يم فَ َال تَ إق َه إر " الضحى 2:
أمهامها نعمة يجب أن تؤديه هلل أمام نعمة "أَلَ إم يَج إد َك يَتيما فَ َ
آوى"الضحى " 3 :فَأ ََّما الإيَت َ
إذا البد تكفل اليتيم  ،والبد تسعى فى رعاية حقوق اليتيم  ،مجرد إنك ما تحبه وما تكفله هذا قهر له ألن حتى لو
أنت لم تكفله هو ليس له أب وكل أصحابهم في المدرسة ءابائهم آتون لياخذوهم وهو ليس له أحد يأتى يأخذه
حتى لو لم تؤذيه مجرد إنك لم تهتم به وتكفله وتسعى فى قضاء حوائجه وتحبه وتضحك فى وجهه هذا قهر لليتيم
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خد بيد الناس للدين
السائِ َل فَ َال تَ إن َه إر " الضحى  8 :ليس السائل
ض ّاال فَ َه َدى " الضحى  1:هذه النعمة الثانية وأمامها " َوأ ََّما َّ
" َوَو َج َد َك َ

الذي جاء يشحذ مال  ،السائل فى دين ربنا  ،الذي جاء يسألك في الدين ال تنهره  ،ألن هذا أتى يريد دين  ،يريد
يوصل لربنا يقول لك كيف اصل هلل ؟ مثل ما ربنا وصلك وصل الناس  ،إياك أن يدخلك ربنا الجنة و ال تفكر في

الناس  ،مثل ما ربنا دخلك الجنة البد تدخل أحد أيضا معك  ،شكر لنعمة إن ربنا دخلك الجامع
ِّث"الضحى  77:ليس أن تقول للناس أن عندك  702جنيه
ك فَ َحد إ
" َوَو َج َد َك َعائِال فَأَ إغنَى"الضحى َ " 8:وأ ََّما بِنِ إع َم ِة َربِّ َ
فى البنك ال ال  ،قل للناس كم كنت كنت محتاج ولما التزمت ربنا اعطانى  ،احكوا للناس على األثر الدنيوى

للدين  ،أى واحد بيدخل بيت ربنا وبيقبل على ربنا فعال بصدق  ،ربنا يجعل ثلث أربع اشياء أو أكثر يحدثوا له
فيهم أشياء غريبة جدا  ،يشوف مشاكل تُحل بطريقة غريبة  ،احكى للناس ربنا حللك مشاكلك إزاى " َوأ ََّما بِنِ إع َم ِة
ث"الضحى  77:الذي ربنا أنعم بها عليك عندما دخلت الدين  ،إحكى للناس  ،الناس تحب الكالم هذا،
ك فَ َح ِّد إ
َربِّ َ
الناس تنشرح بهذا الكالم  ،الناس تحب الدين أما تعرف الذي يدخل في الدين ربنا يعمل له ماذا لذلك سيدنا
إبراهيم قال ألبوه "إِنَّهُ َكا َن بِي َح ِفيّا" مريم 01 :استقبلنى بحفاوة  ،مثلما تذهب لواحد ويستقبلك بإكرام وأكل
وشئ بارد  ،يقول ربنا استقبلني بحفاوة وحل لي مشاكلي وأعطانى وأعطانى  ،إذا يجب أن نعرف الناس كم احتفى
ربنا بينا عندما دخلنا طريق ربنا سبحانه وتعالى
سورة قصيرة ومعانى عظيمة
فى األخر أربع خمس صفحات سور قصيرة جدا سطر أو سطرين  ،السور يا جماعة مليئة معاني خطيرة جدا هناخد
ص ُر اللَّ ِه َوالإ َف إت ُح"النصر  7 :لنعرف إن حتى السورة التى سطر وسطرين فيها
سورة منها ولتكن سورة النصر "إِذَا َجاء نَ إ
معانى خطيرة جدا  ،النصر  :هو فتح مكة  ،والفتح الذي هو ماذا ؟ يا جماعة فتح القلوب أولى من فتح البلدان ،
أهم شئ  ،ربنا سمى صلح الحديبية فتح ألنه كان فتح فى الدعوة على المسلمين  ،الفتح  :الفتوحات الدعوية التى
عندما مكة فُتحت
عايزين أفواج تدخل فى اإلسالم
َّاس يَ إد ُخلُو َن فِي ِدي ِن اللَّ ِه أَفإ َواجا"النصر  7:0الناس اآلن تدخل في دين اهلل
ص ُر اللَّ ِه َوالإ َف إت ُح * َوَرأَيإ َ
"إِ َذا َجاء نَ إ
ت الن َ
لكن فرادى  ،فيه فرنساوى اليوم اسلم  ،فيه موزنبيقى أمس اسلم  ،فيه امريكى بعد غدا سيسلم  ،في امرأة ألمانية
اسلمت  ،ال يا جماعة  ،نريد مثل أيام النبي صلى اهلل عليه وسلم كل يوم يأتي له أفواج  ،قبائل تدخل في اإلسالم
أفواج  ،نريد اليوم خمسين ألف فرنساوى اسلم  ،غدا  722ألف امريكى اسلم
متى يتحقق هذا الكالم ؟ عندما نكون نموذج للدين  ،عندما صورة الدين تظهر  ،عندما مكة فُتحت صورة الدين

ظهرت خالص التشويه االعالمى الذي كان في مكة على المسلمين زال  ،فصورة الدين ظهرت فاألفواج أتت  ،إذا

نحن نريد يا جماعة نظهر صورة الدين العظيمة بأخالقنا  ،نظهر صورة الدين العظيمة بجهودنا الدعوية  ،فى حياتنا
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سبِّ إح بِ َح إم ِد َربِّ َ
استَ غإ ِف إرهُ إِنَّهُ
ك َو إ
بتطبيقنا للدين من أجل الناس عندما ترى صورة الدين ستدخل أفواج في رحمة اهلل "فَ َ
َكا َن تَ َّوابا" النصر  6:ربنا أراد من الرسول صلى اهلل عليه وسلم التسبيح واإلستغفار
عندما كان ابن عباس جالس مع كبار الصحابة وسيدنا عمر جالس  ،فسيدنا عمر سألهم سورة النصر نزلت لماذا ؟
قالو له ربنا يقول للنبي سبح واستغفر  ،ابن عباس قال له ال ربنا بينعى للنبى صلى اهلل عليه وسلم نفسه كيف ؟ ربنا
يقول للنبي موتك جاء خالص  ،ما العالقة بين التسيبح واالستغفار والموت ؟ الكالم هذا نستفيد منه أخر نصف
ساعة فى رمضان نعمل فيها ماذا  ،أخر ساعة فى رمضان نعمل فيها ماذا ؟ آخر شئ فى حياة النبى ربنا قال له ؟
سبح واستغفر
مقامك عند اهلل
يعنى سورة الكافرون ابن القيم فى بدائع الفوائد تكلم عنها  70صفحة من أروع ما يمكن  ،فى سطرين وقعد يطلع
منها فوائد خطيرة جدا ألن إنت مقامك عند اهلل على قدر شيئين  ،على قدر في قلبك من ايمان باهلل  ،وعلى قدر
ما في جوارحك من إسالم هلل  ،يعنى إنت فى قلبك يقين بقدر ماذا ؟ فى قلبك يقين باهلل وحب هلل بقدر ماذا ؟
وفى نفس الوقت إنت أطعت ربنا بقدر ماذا ؟ صليت بقدر ماذا ؟ دعيت بقدر ماذا ؟ زكيت بقدر ماذا ؟ بعدت عن
المعاصى بقدر ماذا ؟ على قدر اإلثنين دول على قدر مقامك عند اهلل سبحانه وتعالى
الذنوب نوعان...والتوبه منهما
العبد ذنوبه نوعين  :ذنوب تتعلق باإليمان  :ذنوب االيمان  ...عندما ربنا فعل اإلبتالء الفالنى أسأت الظن باهلل ،
قلبي هو المشكلة في ايمانى  ،عندما حدث لى موقف معين شكيت في رحمة اهلل  ...ذنوب االيمان
وذنوب تتعلق باإلسالم  :ذنوب اإلسالم نظرت لواحدة  ،اغتبت واحد  ،إذا هذه ذنوب جوارح  ،إذا اآلن أنا أريد
أقابل ربنا كامل االيمان كامل اإلسالم  ،وأنا عملت ذنوب فى األثنين ذنوب الجوارح ماذا يعوضها ؟ اإلستغفار ،
ذنوب القلب هذه االستغفار ما يعوضها  ،ماذا يعوضها ؟ هي ذنوب القلب هذه سوء الظن باهلل  ،الشك فى قدرة
اهلل هذه كلها ماذا ؟ نقص تعظيم مقام اهلل  ،التسبيح هو ماذا ؟ تعظيم مقام اهلل  ،إذا ذنوب القلب اإلستغفار منها
بالتسبيح ليس باالستغفار  ،إذا عندما ربنا قال للنبى سبح واستغفر كأنه يقول له كمل إيمانك وكمل إسالمك ألنك
قاربت أن تأتى لي فأت لي وأنت كامل اإليمان وكامل اإلسالم "إِنَّهُ َكا َن تَ َّوابا" النصر  6:ما هو أكثر عمل نركز عليه

ونحن في الساعة األخيرة من رمضان ؟ التسبيح واألستغفار حتى رمضان يطلع لربنا ونحن كاملين اإليمان كاملين
اإلسالم
أقول قولي هذا وأستغفر اهلل العظيم لى ولكم
إعجاز فى اصالح قلوبنا

والحمد هلل يا جماعة بفضل اهلل وكرم اهلل وتيسير اهلل كانت لمحات سريعة عن كل جزء من كتاب اهلل ولكن بفضل
اهلل ومن اهلل ربنا يسر إكمال هذه السلسلة  ،سلسلة الطريق إلى القران التي كان مقصودها ماذا ؟ إننا نبدأ ننظر
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للقرآن نظرة ثانية  ،ننظر إلمكانيات القرآن نظرة ثانية  ،نبدأ نكتشف القرآن  ،ليس إعجاز علمي وإعجاز عددي
وإعجاز بالغى فقط  ،القرآن هذا إعجاز في إصالح قلوبنا  ،لو أريد أصلح قلبي ال اذهب كى احضر كتاب
فالنى  ،ال ،احضر القرآن وأقرأ تفسيره  ،وأشرح لقلبى القرآن منهج إصالح مجتمع ومنهج بناء دولة  ،البقرة وال
عمران الذي يفهمهم يقدر يحكم دولة  ،و القران منهج فى اصالح الواقع اإلسالمى والجماعات االسالمية ،
والكالم هذا نراه اآلن  ،و القرآن إصالح للقلوب وإصالح للفكر  ،واصالح للفهم واصالح للواقع  ،و القرآن
يصنع إنسان صالح مصلح  ،على مقدار فهمك للقران على مقدار ما ستكون بطل في هذه الحياة ،وعلى مقدار
فهمك للقران على مقدار ما ستكون صالح مصلح فى هذه الحياة .
أسال اهلل سبحانه وتعالى أن يعظم حظنا من كتابه  ،وأسال اهلل سبحانه وتعالى أن يرزقنا حفظ القران  ،وأن يرزقنا فهم
القران ،وأن يرزقنا العمل بالقرآن  ،وأن يرزقنا تالوة القران آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذى يرضيه عنا  ،وأن
يرزقنا طول القيام وطول التهجد وطول القنوت بالقرآن إنه ولى ذلك والقادر عليه
سبحانك اهلل وبحمدك اشهد أن ال إله إال أنت استغفرك وأتوب إليك
وجزاكم اهلل خيرا
تم بحمد اهلل
شاهدوا الدرس للنشر على النت فى قسم تفريغ الدروس فى منتديات الطريق إلى اهلل تفضلوا ُهنا :
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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