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 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد 

 مغاغة ـ عزبة أبو إمساعيل ـ درس العشاء
  ىـ 0401رجب  60موافق  03/4/6302السبت: 

 
 )نفحات من سورة يونس( 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم:
أخي وبارك اهلل يف  ،وجل يف أخي ادلبارك فيما استفتح بو رللسنا ادلبارك زاهلل عبارك بدايًة 

 . عز وجل أن ننون خدماً ذلماهلللى العلماء األجبلء نسأل فيما أثٌت بو ع
من إعتدنا يف سياحتنا الروحانية التعليق على آية قرآنية يفتتح هبا القارئ النرمي اجمللس، 

نستفتح هبا اجملالس  اليتففي البدايات مجع األحباب اآليات زلافظة ادلنيا ىذه زلافظتنم 
ُبعت يف تتاوالدروس اليت  بُت أو يف جزأين وأمسيناىا: للتاا ُو

 ر القرآن النرمي"من نو "نفحات 
ُبعناىا دبفردىا ومعاا آية اإلسراء اليت استمعنا إلياا، وآيات سورة النجم وآيات ادلناسبات 

ادلعراج، ومعاا ما ورد من صحيح السنة عن اإلسراء وادلعراج واحِلنم اليت اليت لتحدَّث عن 
 :مسيناهفُت والصاحلُت وجعلنا ذلك يف تتاب، أفاض اهلل هبا على قلوب العار 

 "ذبليات ادلعراج".
 وسبق استعراض ىذه القصة بالتفصيل يف جزأين تبَتين مسينامها:

 واجلزء الثاين."إشراقات اإلسراء" اجلزء األول 
آليات اجلمال ألىل  ـ على قدرناـ منذ العام ادلاضي يف بيان وبناء على إشارة نبوية أخذنا 

 اجلمال.
أىل النفر ويتنلم يتنلم عن و بفروعاا، القرآن النرمي حوى تل شيئ: يتنلم عن جانَّم 

  ، أموٌر واسعة.النازلة لنا من السماءاهلل  بتشريعاتعن أىل الشرك وحيني قصص األنبياء، وخُيرب 
يف ىذا ادلوضوع، فجمعناه وتان التفسَت ادلوضوعي دلوضوع واحد وجنمع اآليات فاخًتنا 

وصافام واجلمال ادلقربُت وأحواذلم وألآليات اليت لتحدث عن  حبمد اهللادلدينة ادلنورة  اجلمع يف
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 ادلوىل عز وجل ذلم.بينو الذي ذلي اإل 
 اآليتُت األخَتلُت يف سورة التوبة: ختامو يفوانتاينا من اجلزء األول وتان يف 

ا َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن َأنْ ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو مَ "
ْلُت َوُىَو َربُّ اْلَعْرِش  فَِإْن تَ َولَّْوا فَ ُقْل َحْسِبَي اللُ ( 061) َرِحيمٌ  ال ِإَلَو ِإال ُىَو َعَلْيِو تَ وَكَّ

 )التوبة(.( 061) "اْلَعِظيمِ 
ن خَت رفيق لنا يف رمضان مع  وسينزل يف خبلل األسبوع القادم لينو وىو يف الطبعة اآلن 

 تتاب اهلل عز وجل.
 صلى اهلل عليو وسلَّم، حىت ُُنقق قول رسولنا ونتحرَّى أن لنون آيات القرآن ىي مائدلنا

 :صلوات ريب ولسليمالو عليوحيث يقول يف ىذه اجملالس 
م إال )ما اجتمع قوٌم يف بيٍت من بيوت اهلل يتلون تتاب اهلل لعاىل ويتدارسونو فيما بينا

 وحفَّتام ادلبلئنة وذترىم اهلل لعاىل فيمن عندده(.رمحة ونزلت عليام السنينة لوغشيتام ا
بة اليت نسأل اهلل أن جيعلاا  يف ىذه اجملالس الطيأربع خصال لتقطَّع دوهنا أعناق الرجال، 

 تلاا خالصًة لوجو اهلل عز وجل.
ىي آيات من سورة يونس فنسمعاا وبدأنا يف اجلزء الثاين يف اآليات اليت عندنا اليوم و 

 اهلل. احللقة الثانية من سارلنا إن شاء يات اإلسراءآل وجائز ينون لنا عودةلِّق علياا عسونُ 
 قرأ القارئ:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم:
َماِء فَاْختَ َلَط ِبِو نَ َباُت ا" نْ َيا َكَماٍء َأنْ َزْلَناُه ِمَن السَّ ا يَْأُكُل ِإنََّما َمَثُل اْلَحَياِة الدُّ الْرِض ِممَّ

هَ  ا النَّاُس َواالنْ َعاُم َحتَّى ِإَذا َأَخَذِت االْرُض زُْخُرفَ َها َوازَّي ََّنْت َوَظنَّ َأْىُلَها أَن َُّهْم قَاِدُروَن َعَلي ْ
صُِّل االيَاِت ِلَقْوٍم َأتَاَىا َأْمُرنَا َلْيال َأْو نَ َهارًا َفَجَعْلَناَىا َحِصيًدا َكَأْن َلْم تَ ْغَن بِاالْمِس َكَذِلَك نُ فَ 

ُرونَ  الِم َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ) َواللُ  (64) يَ تَ َفكَّ ( 52َيْدُعو ِإَلى َداِر السَّ
ُىْم  ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوزِيَاَدٌة َوال يَ ْرَىُق ُوُجوَىُهْم قَ تَ ٌر َوال ِذلٌَّة ُأوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَّةِ 

 )يونس(. (62) "ِفيَها َخاِلُدونَ 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم:

 :صلى اهلل عليو وسلَّماحلمد هلل الذي أنزل لنا يف تتاب اهلل ما قال فيو سيدنا رسول اهلل 
 )فيو نبأ ما قبلنم وخرب ما بعدتم وُحنم ما بيننم(. 

للمعاصرين سيحدث  ماال واردة من حياة األولُت والوالقرآن النرمي مل يدع شاردة و 
 حنيم من العلي العظيم عز وجل. اآلخرين إال وذترىا يف بيانٍ و 

عند  صلى اهلل عليو وسلَّمواآليات اليت استمعنا إلياا اليلة ىي آيات ىذا العصر، فإن النيب 
 بعثتو قال ألصحابو:

 االُت ـ وأشار إىل أصبعيو(.ة تاع)مثلي ومثل الس
وُنن اآلن على مقربٍة ظاوره دليٌل على اقًتاب الساعة  وىو من عبلمات الساعة، يعٍت

مو اهلل إال من علَّ خفاىا حىت ال يعلماا وأٍة جداً من الساعة اليت حدَّدىا اهلل يف تتاب اهلل شديد
 جل يف ُعبله.

 يف حديثو: صلى اهلل عليو وسلَّموالدنيا تما قال 
 (.)الدنيا سبعة آالف سنة
نيا تلاا من أول آدم إىل يوم القيامة، ضرب اهلل عز وجل مثبًل الدوُنن يف اآلخر حالياً، ف

 .قبلناتان دلن   لنا يف الدنيا يف عصرنا، ألن القرآن نزل لنا تما نزل
     لأتيد لنبلم اهلل، ـ وبدأه بتأتيد من احلميد اجمليد: إمنا ـ إن حرف لأتيد 

األمثال، ـ بالتمثيل نضرب لو  لن يفقاو يف ادلقايستطيع ادلرء أال ما وضرب لنا مثبًل ألن 
 وضرب اهلل مثبًل للحياة الدنيا اليت ُنن فياا اآلن فقال:

نْ َيا"  يونس(.64) "ِإنََّما َمَثُل اْلَحَياِة الدُّ
 وحياة النل مثل ماذا؟ولنل اخللق مثل: عمري وعمرك وحيايت وحيالك ولؤلمم لنا 

َماءِ "  .يونس(64) "َكَماٍء َأنْ َزْلَناُه ِمَن السَّ
األرض  يف عز وجل ، وماٌء جعلو اهللادلطرىو ماء الغيث و ماٌء ينزل من السماء و منو وادلاء 

دلاذا قال من السماء؟ ألن ادلاء ، رض تاألهنار وفروعاااألرض، أو يف ظاىر األإن تان يف باُن 
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اهلل  منا وال جاٍد منا، وإمنا ينزل من السماء دبحض فضلالنازل من السماء ال حيتاج إىل عمل  
 جل يف عبله.

تان وإن  رض حيتاج إىل رلاوٍد الستخراجو، باُن األلنن ادلاء الذي يف األرض إن تان يف 
لتخزينو واالنتفاع بو، لنن ادلاء النازل من السماء ما ىو  إىل رلاودٍ رض حيتاج يف ظاىر األ

 .رلاودنا فياا؟ ال يوجد
 يونس(.64) "فَاْختَ َلَط ِبِو نَ َباُت االْرضِ "

والذرة تالبقوليات والقمح تادلأتوالت اليت نأتلاا  نبات قسمُت: منو نبات لئلنسان  وال
 .والنبالات اخلاصة باإلنسان

 وبو نبالات خاصة باألنعام ولذلك قال اهلل لعاىل:
ا يَْأُكُل النَّاُس َواالنْ َعامُ "  يونس(.64) "ِممَّ
َها َحتَّى ِإَذا َأَخَذِت االْرُض زُْخُرفَ َها َوازَّي ََّنتْ "  "َوَظنَّ َأْىُلَها َأن َُّهْم قَاِدُروَن َعَلي ْ

 يونس(.64)
  :قوندوىذه اآلية لنا فياا ملمٌح غييٌب أشار إليو العارفون الصا

لعٍت ادلنان الذي ليس فيو روح، واألرض اليت ليس فياا روٌح ومل ىنا األرض إن تلمة و 
 ا.أوروبيُبعث فياا نيب ومل يُبعث فياا رجٌل صاحل ىي أرٌض 

ارفُت وادلتقُت، لنن ومابط الوحي وموضع الصاحلُت والعضنا ىي مابط األنبياء ر ألنن 
ن النيب من أل دعياء والنذابُت وليس لنا شأٌن هبم،يف أوروبا أو أمرينا؟ إال األ ىل ظار واحدٌ 

  .عند اهلل
القلب وال يسمحون لنفٍس و  مبلغ علمام والشاوات ُجُل أمرىم، فاألرض تل مهُّام والدنيا

 هنائياً.ىنا غَتنا ُنن ـ ألهنما متعلقان برب العباد عز وجل والفؤاد والروح 
 عندىم بنل أنواع الزخارف وادلباىجولزينَّت تما نراىا ىناك فاألرض أخذت ُزخرفاا 

والدنا الذين عندىم ُيش عندما يذىبون إىل ىناك يُغرر هبم أأن حىت  ،والزينات الدنيوية
 ون: ويعودون إلينا يقول

يف أدلانيا  يف أوربا أنعيشة شوفوا اللعالوا و  ىو أنتم عايشُت؟ العيشة لعالوا شوفوىا ىناك ـ
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 ، دلاذا؟يف فرنسا أو يف غَتىا وأ 
ن اهلل قال الرزاق الدنيوية تثَّرىا اهلل عز وجل ذلم ألىم الذين تل أمور احلياة ُسخرِّت ذلم، 

 يف شأهنم:
 (.  حياهتم الدنياُيباهتم يفجلت ذلم عُ قوٌم أولئك )

ليس لو خيرج من ىنا وليس لو شيئًا عند اهلل عز وجل، تل الطيبات يأخذىا من ىنا ف
 حسنًة واحدًة يطالب هبا اهلل عز وجل، يقول اهلل لعاىل يف حديثو القدسي:

)إذا أحببُت عبدي أسقمُت جسمو وضيَّقُت عليو يف معيشتو وُأحاسبو على ذلك دبثاقيل 
قى عليو سيئًة واحدًة أُُالبو هبا، فإذا بقي عليو شيئ شدَّدت عليو سنرات الذر حىت ال يب

 ادلوت حىت خيرج من الدنيا وليس عليو سيئٌة واحدٌة أُُالبو هبا. 
وإذا أبغضُت عبدي وسَّعُت عليو يف معيشتو وأصححُت لو جسمو وأحاسبو على ذلك 

، فإذا بقي لو شيئ خففت عليو سنرات دبثاقيل الذر حىت ال يبقى لو حسنًة واحدًة أُُالبو هبا
 ادلوت حىت خيرج من الدنيا وليس لو حسنٌة واحدة يطالبٍت هبا(.

   حياهتم الدنيا(. ُعجِّلت ذلم ُيباهتم يف)
دخل يومًا على سيدنا رسول اهلل، وسيدنا  رضي اهلل عنوولذلك سيدنا عمر بن اخلطاب 

ا ىذا الببلستيك اللُت احلايل، ولننو حصَت  رسول اهلل تان نائمًا على حصَتة ـ وليس تحصَتن
 تان الناس يستخدمونو زمان وليس مصنوعاً من اخلوص النظيف ولنن اخلوص اآلخر احللفا.

فوجد سيدنا رسول اهلل نائمًا على احلصَت وقد أثر احلصَت يف جنبو الشريف فعلَّم فيو، 
ا عدوَّا اهلل يفًتشون الديباج ـ يعٍت فسيدنا عمر لأُثر ذلذا وقال: يا رسول اهلل تسرى وقيصر ومه

 القطيفة ـ واحلرير وأنت حبيب اهلل وصفيُّو لنام على احلصَت حىت يؤثر يف جنبك الشريف؟
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفقال 

)عجبًا لك يا عمر، قوٌم ُعجلت ذلم ُيباهتم يف حياهتم الدنيا ـ يا عمر تيف اُنعَّم وقد 
 أُذنيو ينتظر أن يؤمر بالنفخ فينفخ(. التقم صاحب القرن قرنو وأصغى

وأين ُنن اآلن؟ وىذا بعد ألف وأربعمائة سنة، وسيدنا رسول اهلل يريد هبذا النبلم أن 
 يُعرفنا أن اإلنسان:
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ل الل من حاٍل إلى حال   ما بين طرفة عيٍن وانتباىتها       يُبدِّ
بالرديوت تنًتول ووصلوا  فأرضام أخذت ُزخرفاا وزينتاا وانتاى األمر، وأصبح تل شيئٍ  

 يف الرُقي الدنيوي إىل درجة مل ُلسبق من قبل.
 وعلى سبيل ادلثال ـ وال أريد أن ُأتثر من ىذه األمثلة حىت ال يسيل لُعابُنا.

أنت لريد مصلحًة فتنزل مطاي ولذىب للسوق ولشًتياا، فام ليس عندىم ىذا الشيئ، 
ل بصاحباا على احملمول ولقول لو: أنا أريد تذا فالثبلجة عندىم لعمل بالننًتول والنت فتتص

 وتذا ودول مش موجودين عندي. 
وإذا بررلاا أحسن شوية فتتصل بالسوبر مارتت على الفور ولقول لو: أنا أريد تذا وتذا 
وتذا وىذا برسالة، فالسوبر مارتت يُرسل علياا على الفور برسالة ما لريد ولصل إليام يف احلال 

  واحداً فقط، لنن ىناك أمثلة ال حد ذلا وال عد ذلا من الرفاىية اليت يعيشوهنا.وأنا أضرب مثاالً 
 أخذت األرض ُزخرفاا ىناك، لنن ىل أرضنا فياا ىذا النبلم؟ 

 إذن فادلقصود هبذه األرض اليت ىناك.
َها"  يونس(.64) "َوَظنَّ َأْىُلَها َأن َُّهْم قَاِدُروَن َعَلي ْ

ماذا حيدث بعد ذلك؟ تما لرون حاليًا ُغوا وبغوا ولفرغوا فأصاهبم الطغيان والغرور، ف
لظُلم أىل ال إلو إال اهلل زلمٌد رسول اهلل، وليس من اآلن فقط، بل من فًتة تبَتة منذ زمن، 

 فدخلوا ببلدنا واستولوا علياا وهنبوا خَتاهتا وتل ما فياا وىي اليت قامت علياا حضاراهتم اآلن.
 أموالنا وخَتالنا.بأموال من؟ وخبَتات من؟ ب

اآلن رأونا أن اهلل قد أخرج لنا شوية خَتات من باُن األرض، خَتات مبارتات ـ والغل 
 عندىم شديد ومهام تلو أهنم يقولون: 

يتحدوا؟ فامام تلو اآلن القضاء على األمم الناىضة من  دلاذا يتفق ىؤالء القوم أو
ادلسلمُت والشعوب ادلتقدمة من ادلؤمنُت، وىذا الظلم الذي وقعوا فيو، ونتيجة ىذا الظُلم فإن 

 اهلل عز وجل سُيسلِّط بعضام على بعض، إنتقاماً للمؤمنُت ادلستضعفُت وللمسلمُت ادلسلِّمُت.
ونو  ىم ينونون تما ىم اآلن ويظنون  أن العامل تلو بُت أيديام تما لرون، وىم الذين يسَتِّ

 تيف يريدون وسياسُتام البد أن لسَت، وأمورىم البد من لنفيذىا. 
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ظار فيام اجلربوت لدرجة أن الواحد منام إن تان وزير خارجية أو رئيس أو غَته يقول:  
ت لن لقدر على حربو ألن أنا أريد تذا وتأنو رئيسك، وإما ذلك وإما يُعلن عليك احلرب، وأن

 معو أوروبا تلاا ومعو ادلال ومعو اإلقتصاد، فَتيدون أن ديَلُّوا علينا ما يريدون.
 فسُيسلِّطام اهلل عز وجل على بعض وىذا على وشك أن حيدث إن شاء اهلل:

َها َأتَاَىا َأْمُرنَا َلْيال َأْو نَ َهارً "  يونس(.64) "اَوَظنَّ َأْىُلَها َأن َُّهْم قَاِدُروَن َعَلي ْ
ألن الليل إذا تان يف أوربا فينون الناار يف أمرينا، والناار يف أوربا ينون الليل يف أمرينا، 
ولذلك قال: ليبًل أو هنارًا فعند ىؤالء يف الليل وعند ىؤالء يف الناار، واألمر لن يستغرق غَت 

 تنون للقضاء عليام. حلظة، فنل األجازة اجلانمِّية واألسلحة الشيطانية اليت اخًتعوىا س
 ]يَردُّ سيف الباغي عليو[. 

الصواريخ العابرة للقارات والقنابل الذرية واألسلحة اجلرثومية واألسلحة اليت ال نعرفاا وال 
 نُدرتاا، تل ىذه األسلحة سيوجاوىا على بعض ويُبيدوا بعضام، ولذلك ربنا ماذا قال فياا؟

 يونس(.64" )ْغَن بِاالْمسِ َفَجَعْلَناَىا َحِصيًدا َكَأْن َلْم ت َ "
سُتدمر لدمَتًا تليًا أوربا وأمرينا بأمر من يقول للشيئ تن فينون، فليس معنا أجازة وال 
معدات وال لننولوجيا وال أسلحة لستطيع أن لواجاام، لنن القوي ادلتُت معو األجازة اليت 

 ستدمرىم.
ذي عندىم يقاوم الزالزل؟ ىل وعلى سبيل ادلثال: سُيسلِّط على أمرينا الزالزل، فما ال

 عندىم سبلح مع استشعار الزالزل اليت لستشعرىا أجازهتم ىل لستطيع مقاومتاا أو منعاا؟ 
سُيسلِّط العواصف اليت هُتبُّ عليام من ىذا اخلليج ومن ىذا اخلليج، والعواصف ًلغرق تل 

 شيئ. 
لياا الشمس فُتذيب ىذه أوروبا عندىم جبال من الثلج يف ادلنطقة الشمالية، فسيُـلِّط ع

الثلوج فتنزل سيواًل، فما الذي دينع ىذه السيول؟ ومن الذي يستطيع الوقوف أمام ىذه السيول؟ 
 ألن ىناك ثلوج ال لُعد وال رُبد، فماذا لفعل ىذه السيول؟ 

سُتغرق ادلدن والببلد والعباد، دلاذا؟ ذلذا الظلم الذي ارلنبوه يف حق من قال: ال إلو اهلل 
رسول اهلل، فأنت عندما لبحث حاليًا يف العامل تلاز فال يُوجد أحٌد ُيظلم يف النون تلو  زلمدٌ 
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 إال أىل ال إلو إال اهلل زلمٌد رسول اهلل؟  
ىل يوجد نصيب من ىذا النبلم للبوذيُت الذين يعبدون البقر؟ ال ويًتتوىم، والياود 

 يساعدوىم بنل قوة. 
 تلو فيمن؟ فيمن قال: ال إلو إال اهلل زلمٌد رسول اهلل:  وُعثَّاد األوثان يًتتوىم، ومهُّام

 غافر(.61" )َأتَ ْقتُ ُلوَن َرُجال َأْن يَ ُقوَل رَبَِّي اللُ "
فاذه اليت يفعلوه اآلن، وىم الذين يُدمرون يف ببلد اإلسبلم ـ تما لروا ـ فاذه سوريا وما 

من الذي يقف أمامام؟ حيدث من دماٍر فياا، وىذه الصومال وىذه السودان ولقسيماا، و 
 مصر فاي الثغرة الباقية ويعرفون أهنا إذا ُدمرت فقد ُدمِّر العامل اإلسبلمي تلو.

ولذلك يستجمعون قواىم تلاا على مصر، وأىل مصر تلام ال يفامون أن ىؤالء ىم 
بنا أعوان الشياُُت، وتلام منٌر ودىاء وتيٌد وحقٌد على اإلسبلم وادلسلمُت، فبلبد أن ننتبو أن ر 

 عز وجل وعدنا:
 يونس(.64" )َفَجَعْلَناَىا َحِصيًدا"

 خبلص إنتات:
 يونس(.64" )َكَأْن َلْم تَ ْغَن بِاالْمسِ   "

من يراىا فنأهنا مل ينن فياا بشر من قبل، فًتجع مرًة ثانية للعصور األوىل، فًتجع أمرينا 
 ، بعد ذلك ماذا حيدث؟إىل حال قبل اجلماعة األروبيُت أن ينتشفوىا وال فياا شيٌئ هنائياً 

ُرونَ "  يونس(.64) "َكَذِلَك نُ َفصُِّل االيَاِت ِلَقْوٍم يَ تَ َفكَّ
فتفصيل اهلل ألحداث آخر الزمان الذي نتنلم فياا وُنن جالسُت مع بعضنا وسنذتِّر 

 بعضنا هبذا النبلم الذي قلناه تلو إن شاء اهلل رب العادلُت، ألن ىذا تبلم اهلل جل يف ُعبله.
 لك ماذا سيحدث:وبعد ذ

المِ  َواللُ "  يونس(.62) "َيْدُعو ِإَلى َداِر السَّ
 :صلى اهلل عليو وسلَّمسيظار اإلسبلم وديؤل الوجود تلو بعد إنتااء ىؤالء القوم، قال 

 )إذا تان آخر الزمان أفٍت مجيع ادللل واحملن ومل يبقى إال اإلسبلم(.
لسبلم ىنا يعٍت السبلمة من اآلفات، من الذي يدعو؟ اهلل ـ وإىل من؟ دار السبلم، وا
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 والسبلمة من العاىات إىل اجلنة ألن اجلنة دار السبلمة، فعندما يدخلاا الواحد منا يقول: 
 فاُر(.04) "اْلَحْمُد لل الَِّذي َأْذَىَب َعنَّا اْلَحَزنَ "

 واجلنة ىي دار السبلم ألن تل شوية ادلبلئنة يدخلون:
َسالٌم َعَلْيُكْم ِبَما َصبَ ْرُتْم فَِنْعَم ُعْقَبى ( 60) َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ بَابٍ  َواْلَمالِئَكُة َيْدُخُلونَ "

ارِ   )الرعد(.( 64) "الدَّ
 واحلق عز وجل حيييام:

 األحزاب(.44) "َتِحيَّتُ ُهْم يَ ْوَم يَ ْلَقْونَُو َسالمٌ "
إشرأبت قلوهبم فيدعو ربنا إىل اجلنة، وتيف يدعو ربنا؟ يُعُت الدعاة أىل اإليقان الذين 

باحلب الصادق حلضرة الرمحن، ومل لغويام الدنيا وال ُزخرفاا وال زىرهتا وال زينتاا، ألن الدنيا 
مملوءة اآلن بالدعاة، ولنن من يدعو لتحصيل األموال ومن يدعو حلب الظاور ومن يدعو 

 للرياء والُسمعة، تل ىؤالء ال يصلحوا يف سنة اهلل.
؟ الذي مات حظو وىواه، وليس لو غاية وال مرام إال يف من الذي يدعو يف سنة اهلل

 إرضاء مواله جل يف ُعبله.
 فتنون ىذه ىي الدعوة احلقيقية إىل دار السبلم:

الِم َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ  َواللُ "  يونس(.62) "َيْدُعو ِإَلى َداِر السَّ
والباقُت بعد اذلالنُت فيايدىم إىل ادلناج القومي ماىذا؟ ما يريده من اجلماعة الباقُت، 

 والدين والقومي والشرع احلنيم، فنل ىذا امسو: الصراط ادلستقيم.
فاؤالء الناس سياتدوا إىل ىذا األمر، وىذه األيام يتنلم عناا سيدنا رسول اهلل فماذا يقول 

 عة:فياا؟ يف أبواب ادلبلحم ـ وادلبلحم يعٍت األحداث اليت لسبق السا
 )لُنزع من تل مُحٍة مُحتاا(.

 ماذا يعٍت ىذا؟ 
يعٍت األشياء السامَّة تالثعابُت واحليَّات فلن ينون ذلا سٌم يف ىذا الوقت، والسمُّ الذي 
فياا اآلن إليذاء النافرين أو لنبيو الغافلُت عن رب العادلُت، فقد قتلوا بعضام والغافلُت لنباوا 

 ذي مُحٍِّة محتاا. فينتاي ادلوضوع، فينزعوا من تل
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فنل األشياء ادلؤذية ستنتاي حىت الربغوث وحىت حشرات الفراش تلاا ستنتاي ودلاذا  
لؤذيك؟ فاو اآلن يُوقظك لتقوم لصبلة الفجر أو لقوم هلل فأنت خبلص استقمت، فنل ىذه 

 األمور ستنتاي بأمر من اهلل جلَّ يف ُعبله.
 وبعد ذلك ماذا قال؟ قال:

احليَّة فبل للدغو ويتمسَّح السبع بادلؤمن وينثر ادلاء ويفيض حىت حيمل  )يدوس ادلؤمن على
 جره فبل جيد من يأخذىا(. أحدتم صدقتو يف حِ 

 من تثرة ادلال واخلَتات، سًتلعوا يف اخلَتات قال فياا حىت:
)يأتل الفئام من الناس ـ والفئام يعٍت اجلماعة ـ من ُقطف عنٍب فبل يستطيعون أتلو(. يعٍت 

ماعة أمثالنا ىنا ييجتمعوا ليأتلون من ُقطف العنب فبل يستطيعون إهنائو من احلبلوة اليت فيو اجل
 والربتة اليت فيو والنازلة من عند اهلل عز وجل.

فنيف يقولون: أن بعد ىذه احلرب الذريِّة القادمة فإن األرض لن لُنبت ولن زُبرج نبالاً وال 
 ألن أرضنا زلروسة بأمر اهلل:زرعاً وال غَته، نعم إهنا أرضام ىم، 

 األعراف(.21) "َواْلبَ َلُد الطَّيُِّب َيْخُرُج نَ َباتُُو بِِإْذِن رَبِّوِ "
 وىناك:

 األعراف(.21)" َوالَِّذي َخُبَث ال َيْخُرُج ِإال َنِكدً "
 ألهنا أرض تلاا مخر وتلاا زنا وتلاا معاصي وفجور. 

ادلسنُت، وعلياا يُواسى الفقَت، ولُقام علياا  لنن ىنا أرٌض ُيصلى علياا هلل، وُيطعم علياا
، صلى اهلل عليو وسلَّمشعائر اهلل، وأىلاا متمسِّنُت بالقيم اليت جاء هبا سيدنا رسول اهلل 

 فينون:
 األعراف(.21) "َواْلبَ َلُد الطَّيُِّب َيْخُرُج نَ َباتُُو بِِإْذِن رَبِّوِ "

 وفضبًل عن ذلك: 
ه األيام فلن يدخلوا يف دائرة ادلنافقُت وال ادلخادعُت وال اجلماعة الذين حُيسنوا يف ىذ

 النصابُت وال احملتالُت للمؤمنُت، ويتمسنوا بالدين يف ىذا الوقت العصيب. 
فاؤالء حضرة النيب يقول فيام ما النستطيع حصره من ادلنازل اإلذلية اليت يتمسَّك يف ىذا 



11 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمالعصر، وينفيو قول النيب  
 )من سبسَّك بسنَّيت عند فساد أُميت فلو أجر مائة شايد(.

الذي يتمسَّك بالسنة حاليًا تما نقول ذلك حاليًا فينون لو أجر مائة شايد، فمن دينع 
نفسو حاليًا عن أتل احلرام وعن الغشِّ وعن النذب وعن اخلداع فينون لو أجر مائة شايد 

 وىذا النبلم يف الدنيا. 
 اهلل عند اهلل عز وجل:وعند رجوعو إىل 

 يونس(.62" )ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنى َوزِيَاَدةٌ "
من حُيسن العمل يف ىذه احلياة الدنيا ويعمل هبدي اهلل وبشرع اهلل وبنتاب اهلل، وبسنة 

فلو ىناك احُلسٌت يعٍت اجلنة العالية الراقية يف جوار الذين  صلى اهلل عليو وسلَّمسيدنا رسول اهلل 
 أنعم اهلل عليام من النبيُت والصديقُت والشاداء والصاحلُت.
 :صلى اهلل عليو وسلَّموذلم زيادة على ذلك، فما ىي ىذه الزيادة؟ قال فياا 

 )احُلسٌت ىي اجلنة، والزيادة ىي النظر إىل وجو اهلل عز وجل(.
ري تيف حيدث ىذا النبلم؟ ُروي عن سيدنا رسول اهلل فيما رواه الصحيحُت البخا

 ومسلم:
)أنو بعد أن يدخل أىل اجلنة اجلنة يقول اهلل لعاىل ذلم: ألنم حاجًة لريدوهنا؟ يقولون: ال 
واهلل يا ربنا، أمل لُبيِّض وجوىنا؟ أمل لـُقِّل موازيننا؟ أمل ُلدخلنا اجلنة ولُنجينا من النار؟ فيقول اهلل 

ن يُعطيام من عنده ُاقًة إذلية لعاىل: بقَي لنم شيٌئ عندي، فينشف اهلل عز وجل ذلم ـ بعد أ
 يرون هبا وجو اهلل عز وجل ببل تيفية، وإمنا بأموٍر إذلية غيبية ال لظار إال يف الدار اجلنانية(.

: فما رأوا نعيماً يف اجلنة أىنأ وال أحلى من النظر إىل وجو اهلل عز صلى اهلل عليو وسلَّمقال 
رًة تل أسبوع تأسابعنا ـ لقديري ألن ىناك ال وجل، فاؤالء القوم منام من يرى اهلل عز وجل م
 يوجد ال أسبوع وال يوم وال شار، ولنناا لقديرية.

ومنام من يراه قدر تل شار مرة، ومنام من يراه قدر تل سنٍة مرة، ومنام من ال حُيرم عن 
 رؤيتو نفساً بادلرة، قال بعض العارفُت:

عز وجل نفسًا لفرُّوا من اجلنة تما يفرُّ أىل ]إن هلل رجاٌل يف اجلنة لو ُحرموا من رؤية اهلل 
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 النار من النار[. 
ألن نعيمام األتمل ىو النظر إىل وجو اهلل عز وجل، وىؤالء اجلماعة يف ادلوقف العظيم  

 تيف لنون ىيئتام؟
وجوىام نضرة ال علياا قطرة ـ يعٍت سواد ـ وال غربة وال ذلة وال صغار وال مسننة وال يرىُق 

 وال ذلة ـ من ىؤالء؟ وجوىام قطٌر 
 يونس(.62) "ُأوَلِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُىْم ِفيَها َخاِلُدونَ "

فانيئًا دلن يتمسَّك هبدي اهلل وسنة رسول اهلل يف ىذا الزمن، فلو الفضل العظيم ولو النرم 
ولنن ال اإلذلي العميم وما الصرب إال حلظة، وبعد اللحظة سنفرح مجيعًا بفضل اهلل وبإترام اهلل، 

 نتعجَّل األمور وننبح مجاح النفس عن ىواىا، ونستمسك بشرع اهلل.
نسأل اهلل عز وجل أن جُيملِّنا جبمال أىل ىذا ادلقام وأن ُينرمنا هبذا النعيم، وأن جيعلنا 

 مجيعاً من أىل ادلقام العظيم.   
 

 وصلى الل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

 
 
 
 


