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بسم هللا الرمحن الرحيم
األولوّيت انطالقاا من القرآن
َّأواًل :حاجتنا إلعادة ترتيب
َّ

ب بيب ح

أصبببه هنبباو ت ببويئ ملبببادو النبباا ولعقاوببد النببااح ودص لابسببو أصبببه حاصب ابل ب و اإلعالمببي اللببي دخب
بثال النباا ملبا بتقعبد
بثال ز ايح يعب م ا
مثال حينما نبُقيِّم ن وف الناا ملا بتحبب تُقبيِّم حاجبة شبوف طريقبة التقيبيم م ا
تعالوا ا

تببتكلم علببن النابباب السببابو وت ببتم والثببورة والنابباب السببابو وا براوم اللببي علهببا واحا مببة و بري ذلب ح ملببا تيجببي تسب
الناا زيئ رأيكم؟ زيئ اللي ان ِّو ِّحش قبب بدص؟ تجبد دص يقبو لب  :أصب األمبوا ُس ِّبرق ح وتبد دا يقبو لب أصب
ِّ
طبعبا البدين
ان يئ تعبييبح ودص بان يبئ اهبطهادح ب دي جبراوم ب بعة تنكرهبا العقبو والفطبر وأي عقب ح وابلتبا ا
بيُنكر هيص ا راوم .لكن ملا نيجي حنط سلم األولوّيت ني زبعباد النباا عبن البدين؟ بني تنبة النباا عبن ديبن هللا -عب

وج -؟ ني تفيو منابع الدين؟

الناا اآلن لابسو الطف بين زن الدين يف حياتئ أمر اثنويح بين زن مادة التبية الدينيَّة هي مبادة رعيَّبة ًل تُضباف
زىل اجملموعح دص الطف بين علن هياح ختيَّ ! الطف طرتئ ُبتَّ ب من البداية ملا النيب -صلَّن هللا عليبئ وسبلم -بيقبو :
" ُّ ٍ
مولود يول ُد علن الفطرةِّح بواص يبه ِّودانِّئح أو يبن ِّ
صرانِّئح أو ُي ِّجسانِّئ" صبحيه الباباريح يعب النبيب -صبلَّن هللا عليبئ
ُ
ُ
ُ
لمبا ختيَّب طفب يبُن َّ ب زن
باا يف جريبة ت يبري الفطبرةح َّ
وسلم -بيقو زن البيئة اللي حوالني الطف بيئة جمرمة بتتسبَّب أحي ا
مادة الدين مادة رعيَّة بيفض ين

ل اية ملا يدخ ا امعةح بعد دص التعليم ا امعي مفيهوش تعلبيم ديب

مبانح و نبئ

حتو زىل زماب املسلمني خالص ما عادش حمتاج يتعلم دين.
ملا بيدخ ا امعة َّ
ماذا استفاد يف هيص السنوات؟ ملا تيجي تس شاب يف اثنوي أو يف جامعة تس لئ عن أحكباب الصبالة يف السبفرح تقبو
لبئ ملببا زنب تبقببن مسببا ر زيببئ اللببي ينفببع مببن ا مببع والقصببر -دص أا بببتكلم يف الصببالة أو ر ببن مببن أر ببان الببدين-ح لبو
بثال سبباعة أذان امل ببربح والع ببا أو الفجببر هي ب ذنح أو زن ب يف الطيَّبارة بتس ب لئ عببن
زن ب مسببا رح لببو زن ب هتسببا ر مب ا

أحكاب الصالة يف وهو أو تيمم أو مسبه علبن انيفبني أو مسبه علبن ا ببس (ا ببرية) أو أي شبي ح بتسب لئ يف أحكباب

الطهببارة والصببالة اللببي لببن ُ اس بب زًل رقببم واحببد علببن الصببالةح أو مببا ُ اسببب عنببئ العبببدح دص واحببد تبباو ب ه بيص
املراح ودخ ا امعة تالقيئ ما يعر شح أ لب الناا ما تعر ش زًل من رحم هللا.
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تس لئ عبن أحكباب رمضبان وزيبئ اللبي يفطبر وزيبئ اللبي مبا يفطبرشح والقضبا ح وتبد النسبا بتسب عبن أشبيا أساسبية يف
حياهتا وتالقيهم مش عار ني .ني الدين يف حياة الناا؟
ِّ
ِّ
أي تنببة النبباا عببن الببدينح
ملببا ربنببا -سبببحانئ وتعبباىل -يقببو يف تابببئ الكببر " :والْف ْتبنبةُ أشب ُّبد مببن الْق ْتب ِّ " البقببرة١٩١:ح ْ
الفتنبة هنببا معببص ص ْبرف النبباا عببن البدينح دي أشببد ِّمبن قتب النبباان ألن قتب النباا بيُب ْف ِّسببد علببيهم دنيباهمح أ َّمببا الفتنببة
تُفسد عليهم أُخراهمح زن ملا بتقت واحبد هبيع عليبئ دنيتبئ ببس بدص لذن هللا لبو هبو دا بع عبن نفسبئ يبوت شبهيدح
لذن هللا يدخ ا نة لو بان مسبلم .يبقبن أنب ملبا بتقتب النباا وهبم اثبتبون علبن اإلسبالب زنب أ سبدت علبيهم البدنيا

مش م كلةح لكن اللي بيفنت الناا عن الدين بيُفسد عليهم أُخراهمح يفسد عليهم اآلخرة.
يبقببن ملببا نعببود زىل القببرآن سببلم األولببوّيت يبُرتَّببح يبقببن ملببا نيجببي حناسببب نابباب سببابو أو أي زنسببان عبباي تقيمببئح تقيمببئ

علببن مبببادو القببرآنح سببيب مببن األشببااص واأل كببار والفببرا اللببي يف الواقببعح ا ببي ًل يُب من علي بئ الفتنببةح ارجببع زىل
تكف ب هللا -ع ب َّ وج ب ِّ -ب ْف ِّا بئح اق برأ القببرآن ِّ
القببرآن ذل ب الكتبباب الببباقي احفببو ببالب هللا -ع ب وج ب  -الببيي َّ
ون
عقاودو وأ كارو من خال تاب هللاح مث ارجع زىل الواقع وقبيِّم الناا من خال القرآن.
زمنا ملبا تيجبي النباا اآلن تقبارن ببني أي شباخ أو شاصبني أو جمموعبات أو ماعبات ل َّمبا يبقبن ا سباب والتقيبيم لبئ
دنيببوي .أمل يق ب النببيب -ص بلَّن هللا عليببئ وسببلم -ملعبباذ بببن جب ب ّ" :ي معبباذُح أتببدري مببا حب ُّبو ِّ
هللا علببن العبب ِّ
باد؟" ص بحيه

البابباريح يببئ حببو ى علببن العبببادح ليببئ ب اللببي بيببتكلم اآلن بيببتكلم عببن حقببوا النبباا يقببو ل ب حقببوا األقلي باتح

حقوا املرأةح حقوا النَّصارىح طب ني حو هللا؟ ني رقم واحد؟
يبقن ي ما النيب -صلَّن هللا عليئ وسلم -قا ّ" :ي معاذح ما حبو العبباد علبن هللا"ح قبا لبئ" :مبا حبو هللا علبن العبباد"ح
ني حبو هللا رقبم واحبد؟ ملبا جبا الرجب بيسب النبيب -صبلَّن هللا عليبئ وسبلم -اللبي أببوص مبات وعليبئ عببادةح بالنيب -
ِّ
صلَّن هللا عليئ وسلم -قا  " :دين ِّ
هللا ُّ
أحو ابلقضا " صبحيه مسبلم .حقبوا هللا َّأواًل قبب حقبوا النبااح "ومبا خل ْقب ُ
ُْ
اإلنببس زًَِّّل لِّيب ْعب ب ُد ِّ
ا ِّْب َّبن و ِّْ
ون" الببيارّيت .٥٦:ببني الكببالب عببن حقببوا هللا؟ ببني انتهبباو ا رمببات اللببي أصبببه عالنيببة وًل
ُ
يتكلم يئ أحد؟ ني؟
مثال لو ذهبنا زىل تر يا واحد ي مبا أتتبورو تسببَّب يف ضبة
يبقن ملا نيجي نُقيِّم النااب السابو أو جراوم النااب ه ا

ضببا ببان سبببب لتجفيببو ب منببابع الببدين يف تر يبباح أتتببورو مببن املتسببببني -عليببئ مببن هللا مببا
دنيويَّببة يف تر يبباح لكببن أي ا
يتسحو -من املتسببني األساسيني يف سقوط انيال ة العثمانيَّةح ومل ِّ
يكتو ببيل ح أو مبن أدخب أحكباب بري شبرعيَّة يف
القضببا وحبباو ي ببري يف الل ببة العربيببةح ب ب ابلعكببس ببري يف الل ببة األساسببية مببا تبقبباش الل ببة العربيببةح وتكلَّببم عببن ب

ال ببعاور اللببي بتاهببر الببدين سببوا األذان أو ا جببابح ومنببع احجبببات مببن دخببو التعلببيم ا امعببة نببوعح ح ب اآلن
أردو ان -مع أنئ رويس لت يا -أردو ان بنتئ احجبة بعتها تتعلم يف أمريكا يف جامعبة تسبمه للمحجببات يف أمريكبا وًل
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تسمه هلا يف تر ياح مع أنئ رويس ومش قادر ي ري الدستور .شوف أتتورو عم زيئ؟ أتتورو ما انش واحبد اسبدح ًلح
أتتببورو ببان واحببد ُم ْف ِّسبد بيحببارب الب ِّبدينح ل ببن املببدارا اإلسببالميَّةح قبباب لل ببا أي معاهببد دينيَّبةح طببب املعاهببد الدينيَّبة
انياصة؟ املعاهد الدينية املفتوحة انياصة عم زيئ أتتبورو؟ اشبتط علبن املبدارا ا كوميبة حتبط مواعيبد الدراسبة قصباد
مواعيببد املعاهببد الدينيببة انياصببةح صبببه الرجب يف تر يببا ُ ب َّري أو مضببطر َّزمبا ابنببئ يببتعلم تعلببيم ديب ومببا يببتعلمش تعلببيم

حكببوميح أو ابنببئ يببتعلم التعلببيم ا كببوميح و ببان بيضببطر زنببئ مبا يببدخَّلش ابنببئ التعلببيم الببدي ع ببان ابنببئ يببدخ التعلببيم

ا كوميح ان بيحارب أي منبع من منابع الدينح بيقوب بتجفيفئ.
ه ل َّما نيجي اآلن نبُقيِّم رج ي أتتورو نقو دص رج عم ضةح ما سبرقشح هب ل َّمبا نيجبي نبُقبيِّم رجب ي أتتبورو
نقو عليئ رج ويس دا عم ضة دنيويَّة؟
والسنَّة ني؟ ني الكالب دص؟
ني التقييم اللي بيُ ْستبقن من القرآن ُّ

بوّيت تبباج مب َّرة أُ ْخبرى زىل زعبادةن يُعبباد ابلرجببوع للقببرآن مببرة
أصبببح لابسببو املفبباهيم مقلوبببة عنببد النببااح ُسبلَّم األولب َّ

األولوّيتح ابتعدا عن تاب هللا -ع َّ وج .-
السنَّةح يُعاد ترتيب هيص
َّ
أخرى والرجوع زىل ُّ
زيئ أ ت مواهيع تكلَّم عنها القرآن؟ ما هو املفبرو

خطابنبا مبع النباا وخطابنبا البدعوي يُنا ِّسبب خطباب القبرآنح تبد

زن القببرآن يف أ ثببر مببن نيسببني أو سببتني يف املي بة القببرآن بيببتكلم زم با ببالب عببن هللا أو عببن الببدار اآلخببرةح بني دص يف
نقاشباتنا؟ بني يف البماما ا واريبة الكبالب عبن قبدرة هللا وعامبة هللا والبدار اآلخبرة؟ بني الكبالب؟ بني الكبالب زن ربنبا -
سبحانئ وتعاىل -ملا يقرر ُح ْكم شرعي تقرير حكم شرعي تد ًل بُد أن يُسبو مجموعبة آّيت تبتكلم عبن هللا وعبن البدار
اآلخرة ح تستطيع الناا قبو هيا ا ُ ْكم ال رعيح زمنا زنئ يُناقش ا كم ال برعيح زنبئ يُنباقش يف ظب منباظرات مبني
مرة يقو لئ دا زن مرجعيت دينية نوع ِّمن أنواع اًلهتابح أهكبيا تُنباقش قضباّي ال َّ ب ْرع؟ أهكبيا
يكسب منيح وزن دص َّ
تُبتبل َّقن القضاّي ال رعيَّة؟

برعا
ابلعكس ًل بُد قب الكالب عن أحكاب ال َّ ْرع ًل بُد من مقدمة و الب عن عامة هللاح هيا اإللئ العايم اليي أنب ش ا
ليكون حك اما بني النااح أن هللا -ع وج  -الكتاب ليحكم ببني النباا اب بوح يبقبن القبرآن مبا نب لش ع بان يبتحط
يف العربية أو يف البي أو ألج قرا ة يبُتبرَّن هبا يف رمضان وخالصح ًل.
أا ًل أدري زيئ شعور النَّاا يف رمضان وهبي بتسبمع اإلمباب بيقبرأ يف سبورة املاوبدة" :ومبن َّمل ْ ُكبم ِّمبا أنب اللَّببئُ ُول بئِّ
ْ
لس ِّ
الس ِّ
ُه ُم الْكا ِّ ُرون" املاوبدة٤٤:ح شبعور النَّباا زيبئ؟ أو م ا
بارقةُ باقْطعُوا أيْب ِّديب ُهما" املاوبدة٣٨:ح أو "ال َّانِّيبةُ
بار ُا وا َّ
بثال" :و َّ
اجلِّب ُدوا" النببور٢:ح ِّمثْب هببيص اآلّيت النبباا وهببي تقببو خلببو اإلمبباب يف رمضببان زيببئ شببعورها تبباص اآلّيت دي؟
والب َّاِّ ْ
بثال؟ أو هب شبعورها بت ِّجبد حسبرة يف قلبهبا زن هبي مبش قبادرة تطببو الكبالب دص؟ أو شبعورها زن
ه شبعورها التطنبيش م ا
الس ْعي لتطبيو ال َّ ب ْرع؟ زيبئ ال بعور اللبي بيمبر؟ مبش كبن نكبون مبا بنسبمعهاشح بنسبمعهاح لكبن زيبئ
هي بتب ْب ُي ألج َّ
جواا من ت يري أثنا مساع مث هيص اآلّيت؟
اللي بيحدث َّ
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زذن -أحبَّ بيت يف هللاً -ل ببُبد ِّمببن الرجببوع مب َّبرة أخببرى زىل املصببادر الصببا ية بعي ب ادا عببن الت ببويش اللببي بي ْح ب ُدث اآلن يف
أجه ب ة اإلعببالب زن مببا يببنفعش ملببا ييجببي مس ب لة ي ا ببدود أو أي مس ب لة تُنبباقش هب بيص الطريقببة السبباذجةح مي بنفعشح

ميبنفعش يقبو لبئ زنب قُلب مبش عببارف هتقطعبوا وأنب قلب ..ح أهكببيا يُنباقش شبرع أن لببئ هللا مبن السبما ؟ هللا -عب

بيال لطي افبا ابلنَّبااح هبيا ال برع يُنباقش
وج  -العايم الكر ا مي البيي زذا شبرع شبر اعا يكبون هبيا ال برع
حكيمبا م ا
ا

بمأ النبباا منهببا! ًل وهللا أا
هبببيص القضببية ويتحب َّبو زىل اهتامببات زن اللببي بينتسببب زىل ال ببرع زن هببو أصبببح هتمببة يتب َّ
ماقُلتش مرجعيَّة زسالميَّة! ًل زن قُل مرجعيَّة زسالميَّةح أهكيا يُناقش ال َّ ْرع؟

ببال ببُبد -أحبَّبيت يف هللا -ثببرة قبرا ة القببرآنح وتطبيببو مببا نببد يف القببرآنح ل َّمبا نسببمع "ّي أيبُّهببا الَّب ِّبيين آمنُببوا" نقببو لبَّب ْيب
ربناح هيص اآلّيت ن ل لتُطبَّوح هيص اآلّيت اللي يف القرآن ن ل لتكون ش ْر اعا ُْكم بني الناا و ُ َّكم بني النااح مبش
لتُتلن ويُ َّ
تن هبا قط.

أولوّيتناح نعبود نسبمع لمبة البدين يف حيباة النبااح نسبمع النباا
مراة أخرى ترتيب َّ
زذن -أحبَّيت يف هللاً -ل بُد أن نعود َّ
ملا بتنتقد أشااص أو بتُبقيِّم أشااص يبقن يئ تقييم شبرعيح يبقبن نستحضبر زن لبو بان أي أحبد ِّمبن الصبحابة موجبود
اآلن ونس ب لئ زيببئ رأي ب يف ببياح أو ح ب نستحضببر أحادي ب النببيب -ص بلَّن هللا عليببئ وسببلم -والنببيب -ص بلَّن هللا عليببئ
وسلم -يوجهنا زىل تقييم كرة معينة التقييم يكون علن أساا شرعيح زمنا اآلن ببُ ْعد النباا عبن هبيص املصبادر خلَّبن يبئ
نوع ِّمن َّ
الضبابيَّةح دص َّأواًل.
اثنياا :حاجتنا أل ْن تستعيد عالقتنا ابى سبحانئ وتعاىل عا يتها

اثنياا أحبَّيت يف هللا :عالقة الناا ابى -سبحانئ وتعاىل -اهت ت لابسو يف هيص الفتةح ابتعد النبااح ورمضبان ُم ْقبِّب ح ًل
بُد زن النباا تسبتعيد العا يبة سبر ايعا قبب رمضبانح ماعبادش بري شبهر وأّيب علبن رمضبانح خبالص زحنبا النَّهباردص ا معبة
التالتة يف رجبح يع خالص تقريباا ع رة أّيب وشهر وأييت رمضان!
زيئ شعور النااح قلوهباح حاهلا مع ربنا زيئ؟

تقربب ُ منببئ
اعبباح َّ
بماح َّ
اعببا .ومببن تقب َّبرب مب ِّ ذر ا
تقربب ُ منببئ ذر ا
يعب ملببا ربنببا -سبببحانئ وتعبباىل -يقببو " :ومببن تقب َّبرب مب ِّ شب ا
ابعا .ومن أت ي يح أتيتُئُ هرولبةا" صبحيه مسبلمح النباا حتبب جب مدا معاملبة اهلرولبةح يعب زيبئ معاملبة اهلرولبة؟ يعب زن
ا
هبو ب مببا يقببع يف هببيو هللاببد معيببة هللا -عب وجب -ح مببش ًل ب زن هببو مببش هيقببع يف هببيوح ًلح النببيب -صبلَّن هللا عليببئ

وسلم -ان يف ال ار هو وأبو بكرح وامل ر ون وا رؤوسهمح لكنبئ بان ي بعر يف قلببئ معيَّبة هللا " قبا ّ :ي أاب بكب ٍر! مبا
ظنُّ ابثنني هللاُ اثلثُهما" صحيه مسلم.

الناا حتب معاملة اهلرولةح نفسئ زن ربنا يعاملئ هبيص املعاملة معاملة اهلرولةح لكن يو يريد الناا هبيص املعاملبةح النباا
لسئ؟
اللي قاعدة يف املسجد دي ز َّاي عاي ة معاملة اهلرولة وهي تسري ابألشبار َّ
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لسئ الناا بتتدد يف قطْع األشبارح ز َّاي؟ يع ز َّاي النباا تريبد زن هبي تُبق ِّبدب بضبعة أشببار بسبيطة وتُريبد هبيص
دص ح َّ َّ
الراوعببة بببني هللا -عب َّ
املعاملببة؟ ل ُكب ِّ معاملببة حقهبباح اإلنسببان اللببي يُريببد هببيص املعاملببة العاليببةح املُعاملببة َّ
الصبا يةح املُعاملببة َّ
وج  -وبني العبدح معاملة من نوع آخرح أن يصطفي هللا -ع َّ وج -ح ختيَّ أن يصبطفي هللا -عب َّ وجب ِّ -مبن سباور
اني ْل بو معاملببة خاصببةح دص تبباج زىل ب ب ْي ح أن ب تريببد شببيئاا دون النبباا زذن ًل بُب َّد أ ْن تُبق ب ِّدب شببيئاا مل يبُق ِّدمببئ النَّبااح زيببئ
العبادة اللي يف حيات خاصة؟ زيئ امل اعر اللي جواو تاص ربنا؟

ًل ب النَّاا تقعد الفتة دي قبي رمضان وته قلوهبا ه هي ت عر ب ْوا جارف للقا هللا؟
بثال زحسبباا اإلنسببان ب ُقب ْرب املببوت ودنببو املببوتح مأّي ببان عمببرص املببوت ًليبُفب ِّرا يف األعمببارح يببئ واحببد فبباف ملببا
يعب مب ا

يتعر ًلبتال ح اًلبتال دص يقولولئ خالص زن موت قريبح يئ واحد فافح و يئ واحد بي عر شبعور
ا
مثال ير أو َّ
متاما.
ت ا
بثال واحببد نفسببئ يسببا ر َّ
مكببة عمببرص مببا سببا ر مكببةح أو واحببد بعيببد عببن أهلببئ بقالببئ ع برين سببنة ور ببب الطيَّبارة
ختيَّب مب ا
وخببالص الطبباورة اهب دقبباوو علببن اهلبببوط وقاوببد الطبباورة بقببن مسب امليكرو ببون وقببا يف امليكرو ببونّ :ي ماعببة ابقببي

نيس دقاوو و بطح شوف شعور قلبئ بتجد قلبئ بدأ يداح دي متعة اإليئ؟ متعة الوصو ح دي لية الوصو سبوا بقبن
زىل مكببة أو ال ُقب ْرب ِّمبن أهلببئ .هببيص املُْتبعبة وهببيص اللَّب َّية اللببي اإلنسببان بيجببدهاح بيجببدها أهب اإليببان بببدنو املببوتح متعببة
أخريا سيلقن هللاح ي ما ان الصحابة بيقولوا " :ادا نلقن األحبة حممب ادا وصبحبئ"ح دص شبعور اإلنسبان املب من
الوصو ح ا

بريا هيلقببن هللا -عب َّ وجب -ح ّيص اللبي عباش طببو عمببرص بيعبببدص وبيب ْي ُ رص وًل
بريا بيقببتبح أخب ا
اللببي بيقببتب دنببو أجلببئح أخب ا
ٍ
أخريا اات وبقن بداية ن و املالوكة والبُ رىح ختيَّ دص اللي بي عر بيئح هيا ما ي بعر ببئ هبيا
ينساص ويف ش ْوا زليئح ا
اللي بيحب ربنا -سبحانئ وتعاىل.-

ز اذا ًل بُ َّد -أحبَّيت يف هللا -أ ْن نبُن ِّمي عالقتنا بربنا -سبحانئ وتعاىل-ح ًل ب اإلنسبان ال بوا تباص ربنبا يببدأ بقبنح دص مبش
هييجي ري ب ِّبي ْ رح وبب ْي ح وقبرا ة قبرآنح وخلبوة مبع هللا -عب َّ وجب -ح و ثبرة دعبا ح وقيباب يف الثلب األخبري مبن الليب ح

وّيرب أس ب ل لببية الناببر زىل وجه ب وال ببوا زىل لقاو ب يف ببري ه برا مضببرةح ًل ب تُكثببر م بن ذ ببر ربنببا -سبببحانئ

وتعاىل.-

مثالح اًلبن ابلر م ِّمن امل ا و ثْبرة ال ُّ ب ْ مبع زنبئ متب وج -اًلببن -وعنبدص
ختيَّ دص ل َّما أب ابنئ يسا ر ي ت َّبرص ا
َّبرص والفلوا ومبع األمبوا ح و ب يبوب اًلببن يتصب
أوًلد -وى املث األعلن يع  -ابن مت وج وعندص أوًلد ويف ال
أببوصح تالقي األب يقو ل  :أا ابب ال ُ ْرببة مبا خلتبوش ينسبا ح تالقبي األب سبعيدح املكاملبة اليوميَّبة دي عنبد األب
السبنة يبعتلبئ لبوا تبد األب حب ينن إلن قضبية األب مبش
أ لن ِّمن مالينيح لو اًلبن دص مبا بيفتكبرش أببوص بري آخبر َّ

قضية ما ح قضية األب زن اًلبن يفض
ختيب لببو اإلنسببان يف وسببط م ببا

ا رصح وى املث األعلن سبحانئ وتعاىل.

الببدنيا وعالقببة اإلنسببان ب وجتببئ وأوًلدص وال ب

والنهبباردص عنببدص امتحبباات وبكببرص

بثال األطفببا أو الب واج أو التعلببيم أو أي
عنببدص مببش عببارف زيببئ وعبباي يتجببو وا ببيشح يف ظب هببيص امل ببا ح واملبرأة مب ا
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ِّ
قيامبا
شي ح ًل ي لهاح أو الرجب ًل ي ب لئ شبي عبن ذ بر هللا -عب َّ وجب -ح تبد لسبانئ ذا بر يب ْي ُ ر هللا -عب َّ وجب  -ا
وقعودا وعلن جنوهبمح ًل ي لهم بب ْيع وًل ت لهم تارة عن ِّذ ْ ر هللا وزقاب الصالة وزيتا ال باةح هب ًل النباا ي بعرون
ا
ب ٍ
وا زىل رهبم وبينتار اللحاة اللي ينار يها زىل وجئ هللا -ع َّ وج .-
اللببي بينم بي -أحبَّبيت يف هللا -شببعور ال َّ بوا ًل ب يبُن َّم بنح ميببنفعش زيببئ آص أا ب بتاا لربنببا وخببالصح ًلح ًل ب ت ييببئ ب

يوبح وًل ب تسقيئ يوب ل اية ملا يبقن شجرة برية يف قلب يسيطر علن حيات ح لكن اإلنسان اللبي سبايب قلببئ بدص
شهوات تسكن يئ وم ا وأسباب وتعلُّو ابلناا وانتاار مش عارف زيئ وتعلُّبو ابلبدنيا هبيا القلبب يبو ي بتاا زىل
هللا؟ هي ببتاا لربن ببا ز َّاي؟ ش ببعور ال ببوا يس ببكن يف قلب ببئ ز اي؟ ي ببو يس ببكن يف قلب ببئ؟ ز اي يس ببكن يف قل ببب مل ببي
م ا ؟ ملي ابمل ا

هيا القلب.

يعب شبوف زحنبا قاعبدين دلبوقيت و يبئ دوشبة زنب مبش عببارف تسبمع ومبش عبارف تر ب ح ليبئ؟ ع بان زيبئ؟ ع بان يببئ
دوشةح أهو قلب دص مليان دوشةن الب تري وأخبار واا وشب وم با  .القلبب بيحتباج وقب يصبفوح ابلليب "زِّ َّن
بيال * زِّ َّن لب ِّيف النبَّهبا ِّر سب ْبب احا طب ِّبو ايال" امل مب ٦:ح٧ح زنب طببو النهببار م ب و ي
ا ِّشبئة اللَّْيب ِّ ِّهببي أشب ُّبد وطْئابا وأقْ ببو ُب قِّب ا
اللي بيسببه بدص "زِّ َّن لب ِّيف النبَّه ِّ
بار س ْبب احا ط ِّبو ايال" ًل ب قلبب هللالبس يف بتات خلبوة مبع هللا وتقعبد تقبو  :سببحان هللا
وبمببدصح ًل زلببئ زًل هللا وحببدص ًل شبري لببئح لببئ امللب ولببئ ا مببد وهببو علببن ب شببي ٍ قبديرح ًل ب بتات طويلببة تلببس
بين وبني هللا وحدوح ًل ب.
"ورجب ذ ببر هللا خاليابا "..زحنببا عباي ين دي "رجب ذ ببر هللا خاليابا فاهب ْ عينباصُ" صببحيه الباباري ومسببلمح ًل ب نعمب
ديح ًل ب جلسة هحنح ثل أخري من لي ح تسيبه ما قب امل ربح تروح يف مكان اهبيح تقعبد يف بيتب وتقفب علبن
نفسب ح ت باهد صببور طبيعيبة وتقعببد تسببه هللا -عب وجب -ح تقعببد تتبي ر نِّعبم هللا عليب ح تسببمع شبريط عبن نعبم ربنبباح
تقعد ت وف أه البال وتن وحتمد هللا علن ما أن يئ ِّمن عا يةح أي وسيلة ًل ب تاهد.
ببني ربنببا يف حيبباة النبباا اآلن؟ ًل أخبببار يهببا ببالب ربنبباح وًل أحببداث واقعيَّبة بتقولَّب حببو هللاح وًل بتن ب ال ب
بتوح ما بتسمعش حد يقولَّ ِّ
اتو هللاح اذ ُ بر هللاح ًل دي يببةح ًل دص أ ب مبن بم
اليوب من ساعة ما بتصحن ل اية ملا َّ
ميعبا صبحبة صبا ة -قلَّمببا تبد أحبد طبو يومب
النبااح ًل دص أ ب أمبوا ابلباطب ح مببا بتسبمعشح قلَّمبا -ربنبا ير قنببا ا
يي رو هبياح ما تالقبيش حبد يقولَّب زنب مبا بتبي رش ربنبا ليبئ! زنب قاعبد اهبي أهبو ليبئ لسبان مبا بيبي ُ رش؟ ليبئ مبا
طببو

السبنة م ب ولةح تقلُّبباتح تطلبع مبن حبدث
بتست فرش؟ قلَّما تد ذل ح النَّاا طو اليوب م ب ولةح بب أصببح طبو َّ
ببدثح يببدوب ختلَّببخ ال ب ترجببع ت ببوف اللببي بيحصب يف البلببدح ختلَّببخ تببدخ علببن الفببيس بببووح ختلَّببخ ت ببوف
عمببا ختببرج مببن تقلُّبببات لتقلُّبببات .مب يصببفو القلببب ى -عب َّ وجب -؟ امب ؟ امب يصببفو
وراو زيببئ امتحببااتح ختلَّبخ َّ
القلبب ى؟ بعبد مبا منبوت؟! لبو مل يسبتطع اإلنسبان أن يفبرال ملبوًلص ولبو سباعة واحبدة يب ْي ُ ر هللا يهبا زنسبان خاسبر .قببا
النببيب -صبلَّن هللا عليببئ وسببلم" :-لببيس يتحسببر أهب ا نَّب ِّة زًل علببن سب ٍ
باعة مب َّبرت هبببم مل يببي روا هللا تعبباىل يهببا" احببدث:
ُ ُ

طبعبا ل َّمبا ي بوف عامبة هللا وجبال هللا والنعبيم اللبي خلقبئ هللا -
السيوطيح خالصة حكم احدث :زسنادص جيدح بيندب ا
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هيا بعضلة لسبانئح بان مكسب ح أو بان اسبيح أو بان م ب و

ر هبا

ينار زىل ص ِّ
ملا ربنا -سبحانئ وتعاىل -واآلن يع الواحد ملا بيسمع ا دي دص َّ
"زن َّ
بورُ م وأمبوالِّ ُكمح ول ِّكبن ينا ُبر
اَّلل ًل ُ
زىل قلوبِّ ُكم وأعمالِّ ُكم" صحيه مسلم .ربنا اآلن ينار يف قلوبنا ماذا هللابد هللا -عب َّ وجب -؟ هب هللابد شبوا جبارف؟ هب

صرة الدين؟ ه هللاد طموح للوصو للفردوا؟ ه هللاد متب النَّابر زىل وجهبئ الكبر ؟ هب هللابد
هللاد زصرار وع ية علن نُ ْ
حببب للنببيب -ص بلَّن هللا عليببئ وسببلم-؟ مبباذا هللاببد هللا -ع ب َّ وج ب  -اآلن؟ اآلن وهببو ُمطَّلببع علببن قلوبنببا زن هللا يناببر زىل

قلبوبكم وزىل أعمبالكم اآلن مباذا هللابد هللا يف قلوبنبا أحببيت يف هللا؟ ملبا تتبابع أي أحبداث هب زنب قلبب بيتعلَّبو ابى؟ ملبا
بتتحط يف أي م كلة ه بتف ع زىل هللا؟

ربنا -سبحانئ وتعاىل -بيبتلي الناا ليُاْ ِّهر ما يف قلوهبم أمبامهم ع بان مبا حبدش يبقبن لبئ عُبيرح وتبد هبيص اًلببتال ات
البسبيطة بتفضبه النبااح ًل يلجب ون زىل هللاح تبدص يتسباَّط علبن األقبدارح ب حبيت يف هللا اإلنسبان اللبي ًل يُفب ِّرال أوقبات
وسيتحسبرح هبيا هبو بالب نبينبا حممبد -صبلَّن هللا عليبئ وسبلم-ح لبو مل يببي
حتما ب سبيندب
َّ
فلو يها مع ربئ سياسر ا
الناا جملاهدة زنئ ياب قلبئ ابل وا زىل هللا -ع وج  -وهبيص املعا سوف يندب.

ًل بُ َّد من العودة زىل القرآن

يبقن زحنا اتكلمنا األو املبادو ِّ
والقيم والعقاود ًل بُد أن تُستقن ِّمن القرآنح وزن البُب ْعبد عبن القبرآن فلبي القلبب ميب
وماْلِّم.
ُ
اثنياببا :يببو تريببد معاملببة اهلرولببة وأنب تقطببع األشبببار؟ ز َّاي يعب ؟ دص تبنطُّببعح أو دص طلببب مببا لببيس لب ح ي مببا يكببون
مثال طالب يف اثنوية عامة ومبا بيبيا رش وعباي يبدخ ليبة طببح النباا تقعبد تقبو لبئ ز اي يعب زنب بتطلبب
واحد ا
حاجة عالية ز َّاي مبا بتببيلش؟ وى املثب األعلبنح زنب عباي معاملبة خاصبة مبن ربنبا يبقبن ًل ب يبقبن ليب عالقبة خاصبة
مع ربناح يبقن ًل ب لسان لئ أحوا خاصةح قلب أحبوا خاصبةح عقلب أحبوا خاصبةح ببدن لبئ أحبوا خاصبةح لبئ
أوقات خاصة تُبي لطلب رها هللا -ع وج -ح ًل بح ما ينفعش ليل يبقن ي ليب عامبة النباا ميبنفعشح وميبنفعش
ارو يبقن ي ار النااح طريقت وأخالق تبقن ي أخالا الناا مينفعش.
لو زن عاي معاملة خاصة ومكان خاص يوب القيامة يف ظ عبرش البرمحنح السبقو يف ا نبة يبقبن عبرش البرمحنح عباي
َّ ِّ ِِّّ
ِّ ِّ
الفببردواح عبباي هببيص األمببا ن وهببيص املناص بب ًل تُنببا ابألمببا " .لب ْبيس أبمبباني ُك ْم وًل أمبباِِّّ أ ْه ب ِّ الْكتبباب ۗ مببن يب ْعم ب ْ
ُسو اا ُْهللا بِّ ِّئ" النسا ١٢٣:ح ل َّما ا تار أه الكتاب علن املسلمني وقالوا زحنا أ ضب مبنكمح املسبلمون قبالوا ًل زحنبا
اللي أ ض منكمح ن ل هيص اآلية "لَّيس ِّأبمبانِّيِّ ُكم وًل أمباِِّّ أ ْهب ِّ ال ِّ
ْكت ِّ
باب" املوهبوع مبش ابلتَّمب حب مبش معبص ز
ْ
ْ
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بقي مسلم وخالص أا امسي حممد هتيجبي يبوب القيامبة تعبا ّي حممبد مبا عُبدتش تعمب

بدص ت وتخبد قلمبني وتبدخ

بثال يف البطاقبة خبالص زنب هبامنح ًلح يبئ
يال الفردواح املوهوع مش دصح املوهوع مش زنب ع بان امسب أمحبد م ا

حسابح يئ صبراطح يبئ ميب انح يبئ حقبوا للنبااح يبئ قنطبرة بعبد الصبراطح يبئ حبر يبوب القيامبةح ال بمس بتبدنو مبن
الرؤواح هيص أحداث حقيقيَّة سبتح ُدثح مبش معبص زن زحنبا اآلن م ب ولني عنهبا ومفبيش بالب عنهبا يف الواقبع زن هبي

مببش هتحصب ح دص هيحصب ح مببش معببص زن النبباا م ب ولة عنهببا ..ودص اللببي زحنببا بنقولببئ ًل ب خطبباب النبباا يعببود زىل
خطاب القرآن.
مثال النقاشات الب عن هللا وعن الدار اآلخرةح ح أمنا عاو ة بتقبو " :أو مبا نب مبن
قلَّما تد اآلن وزن بت وف ا
ص ح يئ ِّذ ْ ر ا نة والنارح ح زذا اثب الناا "..خبا واح النباا خبا وا " ..نب حتبر انيمبرح وحتبر الب اح
القرآن املُف َّ
ولو ن أو ما ن ً :ل ت ربوا انيمرن ل ُقلنا ن رب".

شببوف أمنببا عاو ببة بتقببو زيببئح شببوف الفهببم الراوببع ألمنببا عاو ببة الفقيهببة املُب ب َّرأة الطبباهرة أمنببا عاو ببة -رهببي هللا عنهببا-
بتقو " :أو ما ن من القرآن املفص ح يئ ِّذ ْ ر ا نة والنار "..زحنا حمتاجني ملا نيجي قبب مبا نتنباقش وقبب مبا تيجبي

تسببمع لمببة شببرع أو حببدود عببيش األو مببع عامببة هللا ُمنب ِّ هببيا ال ببرعح ومببا أعب َّبدص هللا ملُطبِّبو هببيا ال َّ ب ْرعح ومببا هب َّبدد
وتوعَّبد ببئ هللا لبرا ذ هبيا ال َّ ب ْرعح تيجبي بعبد بدص هتجبد ال برع يبئ سالسبةح ليبئ؟ هبيص اآلّيت خلتب عببدح عبِّببدت ح
طريو ُمعبَّد يع طريو متسفل

ُ هَّدح بقي سه ح سه اًلنقياد لابوامر.

زمنا الناا بعيدة عن ال رع ويُناقش ال رع بطريقة كريَّة عقليةح طب اقنع ح طب ليبئ؟ طبب زيبئ الفواوبد؟ طبب هيعبود

علينا ليئ؟

ال رع ًل يُناقش هكيا أحبَّيت يف هللاح وًل يُتعام مع ال رع هكياح ًل يُتناو هكياح ًل يبُق َّبدب للنباا هكبياح زمنبا ال برع
قدب ي ما يف القرآن تد مقدمات عن آّيت هللا الكونية ِّ
ملا يُ َّ
وذ ْ ر ا نة والنارح ي يت ا ُكم هللابد قلبب هبد يتقبَّب هبيا
ا كم.

شوف ارجع دص للقرآن تد أشيا عجيبة ج مداح يع السكينة انيبيثة العلمانيَّة اللي جبا ت وحاولب تفصب املعبامالت

بتاعب النبباا عببن عببباداهتمح هببيص الفكببرة انيبيثببةح ت ببوف القببرآن تتعجببح خببالص وزحنببا داخلببني علببن شببهر القببرآنح
شببوف سببورة البقببرة تببد آّيت الصببياب قبلهببا -قبب آّيت الصببياب -ببالب عببن آّيت القصبباصح وبعببدها آّيت عببن أ ب
بيمم مببع آّيت
بثال يف سببورة النسببا التب ُّ
أمببوا النبباا ابلباط ب ح وتببد آّيت ا ببا يف وسببط آّيت القتببا ح وتببد آّيت مب ا

الكبالب عببن املنبا قني مببع آّيت الكبالب عببن ا هبادح وتببد يف سبورة املاوببدة بالب عببن الطعباب ا بال وا براب وبعببدين آيببة
داخ
وهببو وبعببدين ببالب عببن ا هبباد والقصبباص وا ببدود حببد السببرقة وبعببدين ببالب عببن الطَّعباب مب َّراة أُ ْخبرى .هببيا التَّب ُ

العجيب بني العبادات واملعامالت يف القرآنح ب تد آية عبن الصبالة يف وسبط آّيت الطبالاح والطبالا دص معاملبة مبن

املعامالت.
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هبيا التَّبداخ اللببي ًل يسبتطيع اإلنسببان أن يفصبلئ عببن بعضبئح ليببئ؟ دص التبداخ مقصببودح العببادات اللبي بتُنمبي عالقببة

اإلنسبان ابى وتُنمبي أخبالا اإلنسبان بتجعلبئ يتعامب ابملعبامالت الطيبببةح ختيب لبو نبُ ِّع البدين مبن طبيببح أو نبُ ع الببدين

من رج اقتصادح أو نُ ع الدين من رويسح ختيَّ يبقن حياتئ عاملة ز َّاي؟ خبالص بقبن زنب ن عب منبئ البدينح جبا ت
هيص اآلّيت العبادات وسط آّيت املعامالت.
وأَّن هلببم ببيل ح ولببن يسبتطيعوا ذلب  -عبباي ين يفصبلوا اآلّيت دي عببن بعبذح طببب
تيجبي العلمانيبة ًل عبباي ة تفصب َّ -

هيعموهلببا ز َّاي؟ دص هببي اآلّيت متداخلببةح يعب مببش يببئ سببورة امسهببا سببورة الصببالةح وسبورة امسهبا س بورة ا بباح وس بورة
السور ديح ًلح دص آّيت متداخلة متا بةح هو الدين دص.
امسها سورة الصيابح واملعامالتح ي يلوا ُّ
ي سببورة البقببرة "ا ْد ُخلُببوا ِّيف ِّ
الر ُسببو ُ ببلِّب ْغ مببا أُنب ِّ زِّل ْيب ِّمبن
السبل ِّْم ا َّبةا" البقببرة٢٠٨:ح اإلسببالب علببن بعضببئ "ّي أيبُّهببا َّ
َّربِّب ۗ وزِّن َّملْ تب ْفعب ْ مبا ببلَّ ْب ِّرسبالتئُ" املاوبدة٦٧:ح اببن عبَّباا بيقبو " :زن مل تُبلبغ آيبة واحبدة نب مل تُبلبغ القبرآن"
آية واحدة بسح طب دص القرآن أ ثر من ستة آًلف آيةح آية واحدة بس ما بل هاش؟ نعمن ألن الدين متكام .

ي تون اآلن عاي ين يفرقوا ببني آّيت املعبامالت وآّيت العبباداتح دص مبان عاو ينبئ شبوية اآلّيت اللبي اهبلني عباي ين
ي يلوهاح يع ح شوية اآلّيت اللي اهلني مان عاي ينهم يت الوا.
تايَّ

يو ينجو الناا من هيص الفتنة؟

ابلعكس دا زنب

وحكبم اإلسبالب يف بياح يقولَّب زيبئ
كبن -وبتحبدث -زنب م ا
بثال تبدي درا وتكلبم النباا عبن البراب ُ

عالقببة املسببجد ابًلقتصبباد وزيببئ عالقببة الببدين ابًلقتصبباد؟ زيببئ عالقببة الببدين ابًلقتصبباد؟!! أومل ين ب ال ببرع لبيحكم بببني
الناا يف أمور ا ياة؟ يقولَّ لو مسح ما تدخَّلش الدين يف اًلقتصادح ماتدخلش البدين يف السياسبةح مبا تبدخلش
الدين يف ال راعةح أوما الدين يقعبد بني؟ بني البدين؟ يف املسبجد؟ يعب النباا تصبلي وتعبيَّط وختلَّبخ حاجتهبا لهبا يف

املسجد وأو ما يطلع من املسجد يتحو خالص يقوب قالع ثياب الدين ويتعام ح ز َّاي يع ؟

الفكرة دي هيص الفكرة انيبيثة ن ت ليئ؟ ن ت إلن هي كرة يهوديَّبة خبيثبة ن ب ت إلرهبا هبمري النبااح امل بر ني

انوا ارهني الدين بس ان مش خبي ح يع ان العرب مش عاي دين يقو مفبيش ديبنح يقبو مفبيش بب ْعب ح أصب
هببو هيضببح علببن نفسببئ يعب ملببا النببيب -صبلَّن هللا عليببئ وسببلم -قببا هلببم قولببوا لمببة واحببدةح ببالعرب قببالوا زيببئ؟ مبا
ينفعش نقو ًل زلئ زًل هللا وما نعملش مقتضاهاح يع شوف يقولَّ ما ينفعشح "لبو انب لمبةا ل ُقلناهبا"ح أا لبو قلب

ًل زلئ زًل هللا معناها زن أا هكسر اآلهلة وأا مش هكسر اآلهلة يبقن أا مبش هقبو ًل زلبئ زًل هللاح كبانوا بي ُا ُّ بوا ِّوش
يف ِّوش يع ح ان يم شويَّة.
ُج ْم اليهبود بقبن قبا لب  :ومالبئ؟ مبا تقبو ّي عبم ًل زلبئ زًل هللاح زيبئ القضبية يعب ؟ طبب هتعملبوا زيبئ؟ حباولوا يرهبوا
هماور النااح قالَّ ًل ًل ًل ومني اللبي قالَّب زن زحنبا هنسبيب البدينح زنب خلبي النباا تفبرال العاطفبة الدينيبة دي يف
القرآن هو المصدر األساسي للتفكير
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املسجد وبعدين تطلع حنطلهم زحنا قانون خارج املسبجدح لكبن لبو ِّشب ْل البدين مبن علبن النباا هتسبتثريهم إلن النباا

جواص زنئ حمتاج دينح حمتاج زلئح ع ان دص ليئ واحبد يسبجد لبقبرة ودص يسبجد لفب ر ليبئ؟
حمتاجة لدينح اإلنسان مفطور َّ

هو مفطور زنئ حمتاج زىل قوة يبية أعلن منبئح هبو دص اإلنسبان مفطبور علبن َّ
الضب ْعوح ربنبا خلقبئ بدصح بيبحب عبن أي
شي ح ا مد ى رب العاملنيح ا مد ى علن نعمة اإلسالب.
ال َّ ب ِّ
اهد ُه بم ُجب ْبم بقببن الفكببرة انيبيثببة قببا ل ب زحنببا نرهببي هببمريهم الببدي ل بيهم يفر بوا العاطفببة الدينيببة دي يف
املسجد وبعدين نعم هلم قوانني خارج املسجدح دي ان أشد ُخ ْببثاان إلن انطل علن الناا.

ذ ال ِّ
ْكتب ِّ
اب وت ْك ُفب ُبرون بِّببب ْع ٍ
هببيا التفريببو مسَّباص هللا -عب َّ وجب  -يف تابببئ ُ ْفب ارا "أ بتُب ْ ِّمنُببون بِّببب ْع ِّ
ذ" البقببرة٨٥:ح ز اي عبباي
الر ُس ا رح اللي ي من بببعذ الرسب ويكفبر بببعذ الرسب
تفرا؟ مش دص الب ربنا ودص الب ربنا؟ دص اللي بيفرا بني ُّ
ببا رح كببيل اللببي بيُبفب ِّبرا بببني ببالب هللا ويب من أبشببيا ويك ُفببر ّيت يف القببرآن هببو ببا رن إلن القببرآن بالب هللا -عب

وج  -اللي بيك ُفر ّيت صر ة واهحة يف القرآنح اللي بيك ُفر هبا نفسها ا رح دص هيص الفكرة انيبيثة اللبي حباولوا
يصدروها.
وامل ببكلة يعب الواحببد يكبباد ُهللاببن يببئ م ببكلة حصببل عنببد ال ببرب زن الكنيسببة عملب اهبطهاد للنَّباا وعملببوا دولببة
أساساح ُه َّم عنبدهم م بكلة وعملوهلبا حب ح قباب قبا لب ُخبد
دينيَّةح املفهوب دص مش عند املسلمني يع دص مش عندا ا
أصال ما عنديش امل كلة ديح ًل ُخدص هو ويس .يع ي ما ابلاَّبط واحد مب اثال مبريذ
ا دص ّي مسلمنيح طب أا ا
خببد عببالج هببو خبباص بببئ قببا ل ب ُخببد العببالج دص ببويس أا جربتببئح طببب هببو أصب ابال أا م با عنببديش ه بيا املببر .

ساسبا يف اإلسبالب هببيا
اإلسالب ما يهوش هبيا املفهبوب اللبي بان عبن ال بربح الدولبة الدينيبة املتسبلطة دص مبش موجبود أ ا

املنار اللي ان موجودح مش موجودح هو بيصدر كرة ح مل كلة مش عنديح اإلسالب
ع َّ وج  -ب رعئ نقوب زحنا نستورد منهم حلو مل ا

عن هبياح أ نباا هللا -

مش عندا؟!

أحبَّبيت يف هللاح ًل بُب َّد أن يعببود النبباا زىل القببرآنح ًل بح مفببيش قب ْومببة بببدون هببيا الكتبباب .ببان النببيب -ص بلَّن هللا عليببئ
ِّ
أي شببراا للعبباملح القببرآن رسببالة للعببامل
يتيمببا يرعببن األ نبباب بقبراريطح نب عليببئ هببيا القببرآن ليكببون ذ ْ ب ابرا للعبباملني ْ
وسببلم -ا
أمعح القضية مش علن قد مكة وج يرة العرب واملدينةح رسالة للعاملح ب ز ْن فر هبا العرب قيَّذ هللا -عب وجب  -مبن

العجبم مبن مب هبيا الببدينح دص رسببالة للعبامل أمببعح ببال ببُد زن زحنببا نتعامب مبع القببرآن هببيص العب َّةح هببيا ببالب هللا نب
ليكون ِّذ ْ ارا للعاملني.
ع بان ببدص ملبا قالولببئ يف أو سببورة ص" :أأُنب ِّ عل ْيب ِّبئ ال ِّبي ْ ُر ِّمببن بب ْينِّنببا" ص٨:ح زمشعبص حممببد -صبلَّن هللا عليببئ وسببلم-ح
ولببو ببان واحببد ت "لب ْبوًل نبُ ب ِّ هب بيا الْ ُقب ْبرآ ُن علببن ر ُج ب ٍ ِّم بن الْقب ْبريبتب ْ ِّ
ني ع ِّاب ٍ
بيم" ال خببرف٣١:ح ببالنيب -ص بلَّن هللا عليببئ
وسلم -بيقو هلم يف آخبر سبورة ص" :زِّ ْن ُهبو زًَِّّل ِّذ ْ بر لِّلْعبال ِّمني" ص ٨٧:ح املوهبوع أ بم مب ومبنكمح املوهبوع جبا
ليستمر زىل يوب القيامةح ن ليب ْببلُغ هيا الدين مبا بلبغ الليب والنهبارح هبيا البدين لبن يبدع بيب زًل ويدخلبئ بعب ع يب ٍ أو
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بببي ذليب ح " َِّّ
بتم َّن َّ
اَّللُ هببيا األمببر" صببححئ األلبببا ح قسببم مببن النببيب -صبلَّن هللا عليببئ وسببلم-ح دص هيحصب ح دص
واَّلل ليُب َّ

أمر منتهي.

ًل ب نرجببع نعتب ابلقببرآنح ببني النقبباش ابلقببرآن؟ دص أنب لببو يف نقبباش يف أي نقبباش مببن النقاشببات وقُلب قببا هللا تعبباىل

يقببو ل ب لببو مسح ب مببا تببدخلش..ح قببا هللا تعبباىل وتقببو

مببا تقببولش! وي ع ب النبباا زن ب تببتكلم بكببالب هللا يف

اقتصادهمح أو يف سياستهمح أو يف راعتهمح أو يف أمور دنيباهمح أهلبيص الدرجبة ابتعبدا عبن القبرآن؟ هلبيص الدرجبة أصبابنا
الضبعو وانيبور وبُعبدا عبن تباب هللا -عب وجب  -زن زحنببا بنسبتحي نبي ر قبا هللا تعباىل بيا! بنسبتحي يف المنبا مببع
الناا! أصبحنا نستحي من هيا؟!

املفبباهيم اإلسببالمية واهببحة صببر ة يف القببرآن أصبببحنا بنسببتحي زن احنببا نقوهلبباح مصببطلحات قرآنيببة ي الببوًل والبما ح
الكفرح ا هادح هيص املصطلحات أصبه الناا أصبح هتمة بيُبتببب َّرأ منهاح هيص املصطلحات القرآنية أين هي؟
ِّ
اب آمنَّبا" لمبةح
ب زن القرآن ن بان بينب جميب سببع مسباوات ع بان مصبطله بيبتفهم لبط يعب ملبا "قالب ا ْأل ْعبر ُ
جمموعة من األعراب قالوا آمنَّا ح ًل فتلط مفهوب اإليانح ينب القبرآن هبيا لبيس اإليبان "قُب َّملْ تُب ْ ِّمنُبوا ول ب ِّكن قُولُبوا
أ ْسببل ْمنا ول َّمببا ي ب ْد ُخ ِّ ِّْ
اإليببا ُن ِّيف قُبلُببوبِّ ُك ْم" ا ج برات١٤:ح شببوف لم بة القببرآن مببا يعببديهاشح ليببئ؟ بنببا أمببة علببن هببيص
واهحا صر اا.
املصطلحات ًل بُ َّد أن يكون
ا
ل َّما اختلو بعذ الصحابة يف بعذ الناا اللي انوا مسلمني يف مكة وما هاجروشح مارهبوش يهباجروا ع بان مصباح
دنيويةح ختيَّ اا يف مكة ساعة اهلجرة واهلجرة ان واجبةح اهلجرة يف وق مبن األوقبات انب واجببة ِّمبن أر مكبة
زىل املدينةح مث بعد ذل قا النيب-صلَّن هللا عليئ وسلم:-
الفتهح ولكن جهاد ونِّيَّة" صحيه البااري .ال اهد ملا ختلفبوا عبن اهلجبرة ألجب أمبور دنيويبة وخرجبوا يف
"ًل هجرة بعد ِّ
ص ببفوف الكف ببار يف ب ببدر بباختلو املس ببلمونح ق ببالواً :لح دو اا مع ببيورينح واا ق ببالواً :ل دو منب با قنيح حصب ب
ِّخالف بني بعذ الصحابةح أمر عاديح ين القرآن " ما ل ُك ْم ِّيف ال ُْمنا ِّ ِّقني ِّئبتب ْ ِّ
ني" دص قب ْو .

وق ب ْو اث هببي ن ل ب يف اللببي رجعببوا يف ب وة أُ ُحبدح اللببي ببانوا را ببني هللااهببدوا ورجعببوا يف نُبخ ال ب وةح بببعذ النبباا
قالوا :دو معيورين وهلم عيرح وبعذ الناا قالواً :ل دو منا قنيح ن " ما ل ُك ْم ِّيف ال ُْمنا ِّ ِّقني ِّئبتب ْ ِّ
ني واللَّببئُ أ ْر س ُبهم
ِّما سبُوا ۗ أتُ ِّري ُدون أن تب ْه ُدوا م ْن أه َّ اللَّبئُ" النسا .٨٨:
ًل بُد زن املصطلحات تكون واهحة عند الناا أحبيت يف هللاح ًل بُ َّد أن هللاهبر النباا هببيص املصبطلحات خ بية أن ين ب
األولِّببني"ح لابسببو تقصببري ِّمببن أهب ا ببو أًل يتكلمببوا هبببيص املصببطلحات واهببحةح
جيب يقببو " :مببا ِّمس ْعنببا هبببيا يف آابونببا َّ

ابلر ْخصبةح ليببئ؟ إلن لببو ببان أمحببد بببن
اإلمبباب أمحببد بببن حنبب ر ببذ وأصببر زنببئ ينطببو ويقببو القببرآن ببالب هللاح ومل أيخببي ُّ

حنب تنا ما انش حد ان هين
القرآن هو المصدر األساسي للتفكير
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مرة نسمع الكالب دصح ال ببُ َّد
ييجي جي بعد دص يقو القرآن مش لوا يقو ل زيئ الكالب ال ريب دص؟ زحنا أو َّ
أ ْن يا أاا هللاهرون بكلمة ا و.
وهببيا هببو موعببود رسببو هللا -ص بلَّن هللا عليببئ وسببلمً" -ل ت ب ا طاوفببة مببن أمببيت قاوم بةا أبمب ِّبر ِّ
هللا "..يع ب واقف بة بتطبببو
أمر ِّ
العقاودح قاومة علن ِّ
هللا -عب َّ وجب -ح "ً ..ل يض ُّبرهم مبن خبيهلم أو خبالفهم" صبحيه مسبلمح ًل ب تاب ح نسب هللا
أن نكبون مببنهمح دص أمببر قبدري قب َّبدرص هللا -عب َّ وجب  -زن يببئ أُاا هيالبوا هللاهبروا هبببيص املعببا ن مسب لة ا ُ ْكببم مببا أنب
تكررت ِّمر اارا ًل بُد زن هي تكبون واهبحة
هللاح مس لة الوًل والما ح ا هادح ال ُك ْفرح هيص املعا اللي واهحة يف القرآن َّ
عند النااح أخي من أخيح وأعر مبن أعبر ح ورهبي مبن رهبيح وأجباب مبن أجبابح دي مبش قضبيةح القضبية زن ًل
بُد أن يتكلَّم الناا هبيا ح لو مفيش واقع تطبيقي.

يعب واحببد يقببو ل ب زيببئ ًل مببة الكببالب دلببوقيت -ابلنَّاببر يف أسبببابئ يع ب هببو ومقاييسببئ -يقببو ل ب زن ب علببن األق ب
السبننح أو
قُ َّدام مية سنة قُ َّداب ع ان تعرف تطبو الكالب اللي زن بتقولئ دص إيئ ًل متئ؟ زيئ ًل مة الكبالب يف بعبذ ُّ
مثال أمور شرعيَّةح أو ا دودح أو..ح زيبئ ًل مبة الكبالب دص؟ ًلح ًل ببُ َّد أ ْن ياب النباا يتكلمبون هببياح بال ببُد أن ياب
يف ا
جمموعة من الناا توهه هيص ا قاوون ح تكون واهحةن ح ًل ين جي يقو  :ما مسعنا هبيا.

مرة أمسع عن موهوع قطبع اإليبدح وزيبئ الكبالب دا؟ وزيبئ قطْبع البودان؟ وتالقيبئ مبش
لابسو يئ اا تقو ل أا أو َّ

عارفح وزيئ الوًل والما ؟ وز اي تكفروا النصبارى؟ ز اي يعب ؟ وز َّاي مبش عبارف زيبئح أصببه املفباهيم انبدثرتح وتبد
مثال آّيت عاي ة حد يفسرها دي آّيت واهحةح وتبد يقولَّب ز ايح
الب واههح آّيت واهحة يف القرآنح يع مش ا
مني اللي قا الكالب دص؟

ببال بُبد أحبَّبيت يف هللا  -ي مببا بنقببو  -نرجببع للقببرآنح نعتب ابلقببرآنح المنببا ي مببا القببرآن بيببتكلمح نرجببع ت املفبباهيم
الواهحة توهه عند النااح هللا -ع َّ وج  -قادرح هللا -ع َّ وجب  -أنب شب ْر اعاح هللا -عب َّ وجب  -يُعاقِّبب مبن أعبر
عن هيا ال رعح وزحنا نسعن لتطبيو هيا ال رع.
اثلثاا :ردما علن من ًل يُطبِّو ال ريعة و تا أبخطا اإلسالميني
ِّ
جوااب
 مس لة تطبيو ال ريعة ستُس عنها اردان ع َّد ا
آخر حاجة هاتم بيها :لابسو بعذ الناا اآلن يقو ل ّي عبم اللبي شبايلني رايبة البدين أو اللبي بيس ُّبموهم مصبطله
اإلسالميني اليومني دو ُهم بيعملوا أخطا ومفاهيمهم زحنا معتهني عليها وهبم عباي ين سبلطةح ويقعبد زيبئ جمموعبة مبن

عال بعذ أخطا -وًل بُ َّد أن نكون ُمنصفني -بعذ أخطا لإلسالميني.
اًلهتاماتح مع وجود ا

برداح يعب
طيبب ًل بُبد أن ن بد قضبية زن مسب لة تطبيببو ال بريعة ومسب لة َّ
الس ْبعي مبن أجب تطبيبو ال برع هتُسب عنهبا ا
زنب هتتسب زنب عملب زيببئ؟ زنب هتتسب مبن األسببئلة :مببا دينب ؟ مبا الببيي علتببئ أنب ؟ هب زنب نب متضببايو؟
ن بتدعي؟

القرآن هو المصدر األساسي للتفكير
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بثال طببب مببا ا هبباد مببا أقببدرش أجاهببد لوحببديح يعب أا م بش
يعب النببيب -ص بلَّن هللا عليببئ وسببلم -يف مسب لة ا هبباد مب ا
هينفعح أا عالن علن اللي بيحص يف سورّي دلوقيت بس أا مبش قبادر أجاهبد! شبوف النبيب -صبلَّن هللا عليبئ وسبلم-
يقو زيئ؟ "من مات ومل ي  "..زدال ح آخر يبثْبِّ ِّ
صب ْدق " ..ومل ِّبدث ببئ نفسبئ "..يعب اللبي مبا بينبامش ابلليب
ُ
ُ
دصح قاعد تعبانح نفسبئ هللااهبدح اللبي مبا بيمبرش ابملرحلبة دي " ..مبات علبن ُش ٍ
بعبة مبن نف ٍ
باا" صبحيه مسبلم .إلن زذا
ان الواقع ما مسحلكش زن تاهد الواقع مش هيمنعب زنب ُحت ِّبدث نفسب اب هبادح الواقبع مبش هيمنعب مبن دصح
دا برهان ِّ
ص ْدا .مس لة ال رع مس لة ردية لو زن ما بتبكيش ُح ْ اا علن عدب تطبيو ال رعن يئ خل .
 ًل ينعنَّ وجود انيط من الوصو للحواثنياببا :وجببود بعببذ أخطببا ًل ينع ب مببن الوصببو للحببو أن ب ح يع ب سببيدا سببلمان الفارسببي -و ببان يف منصببب أ ببم
املناصب ان هو اللي بيولع النارح و ان هو املسئو عن النار يف اجملواح ودص ان منصب دي عبا جب مدا-ح وملبا رأى

النصببارى أُعجببب بببدينهمح سب هلم :أيببن أصب هببيا الببدين؟ قببالوا :يف ال ببابح سببا ر ال ببابح هبرب مببن أبببوص و ببان راجب
ُم ْتبرفح راح ال اب قبا هلبم :أيبن أعببد أهب األر ؟ بدلُّوص علبن أسبقو يف الكنسبيةن براح قبا لبئ :أا عباي أخبدم ح
نصابح ختيَّ صبدمة سبلمان الفارسبيح مبا قبالش بقبن بإن أا سبايب البتباع وتطلبع
وهو بيادمئ ا ت و زن الراج دص َّ
زن حرامي! ّي عم آدي الدين واللي ي ي وقاب..ح ما عملش دص.

دص يئ واحد ج متئ بتتسرا ما عبادش يبدخ يصبلِّي ت ح يعب
داخ مصلِّي ت  .زيئ عالقة موقو بيحصلَّ بسعي زن للوصو زىل هللا؟ شوف سيدا سلمان ضب معباص ل ايبة ملبا
وراهلببم الب َّدهب اللببي ببان بيضببح علببن
مبباتح وبعببدين قببا هلببم :الراجب دص ببان َّ
نصبابح قببالوا لببئ :مببني اللببي قالَّب ؟ َّ
كبن يقبو  :آدي ّي عبم اللبي بيقولبوا ..وهللا مبا عُب ْدت

الناا بيقو هلم َّ
تصدقوا وّيخد ال َّدهب.

وبعدين راح س عن أعبد أه األر ن دلُّوص علن رج كان صادقااح ض معاص ل اية ملا ماتح وهو بيمبوت قبا لبئ:
وصي ح بعثئ زىل رج يف املوص يف العرااح ان يف ال اب راح العرااح ض معاص ل اية ملا ماتح وهو بيمبوت قبا لبئ:
وصي ح قالئ أبعث لرج يف نصيبني جنوب تر ياح سا ر جنوب تر ياح ض معاص ل اية ملا ماتح قا لبئ :وصبي ح بعتبئ
لسطنيح

لواحد يف عمورية يف لسطنيح ن
ِّمن بعدوح قا لئ :ما أعر ش حبد بويس بعبد بدا ولكبن هبيا مبان نبيبح هيكبون يف أر ذات ب يف ج يبرة العبرب.
يرة العرب.
قعد سلمان الفارسي ِّوشح جاب بقر و نم وراح لقا لة وقا هلا :امحلو زىل أر ٍ ذات
سيدا سلمان الفارسي

دص بيبح ح وهو بيموت الراج بتاع عمورية قا لئ :دل علبن رجب

هيص العقبات مل ت ُكن حاج اا بني أن يص زىل الدين ا وح اإلنسان مبا ي َّ
بتاالش عبن نُصبرة

ال ريعة جملرد زن هو بيعت علن أشااص معيننيح ما ينفعشح زن هتُس ح هتُس عن ذل .
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بثال هييجبي زنسبان يف بيتبئ مبا
مس لة ال ريعة مش مس لة خاصة جبماعاتح أو أبشااصح أو مُر َّشبحنيح ًل ًل ًلح إلن م ا

بي مرش أهلئ ابلصالةح قا هللا -ع َّ وج :-
"وأْمببر أ ْهلب ِّاب َّ ِّ
اصببطِّ ْم عل ْيبهببا" طببئ١٣٢:ح دص أ ْمبر أهببو .وِّمببن مب ْدح هللا -عب َّ وجب  -لسببيدا زمساعيب أنَّبئ ببان
لصببالة و ْ
ُْ
لصالةِّ" مر ٥٥:ح وصو مدح.
ابلصالةح "و ان أي ُْم ُر أ ْهلئُ ِّاب َّ
أيمر أهلئ َّ
طب ملا ييجي واحد يف بيتئ يقولَّ أا أبُطالب ابل رعح ويقبو النبيب -صبلَّن هللا عليبئ وسبلم" :-أًل ُ ل ُكبم ر ٍاع .و ل ُكبم
مسببئو عببن رعيتب ِّبئ" صببحيه مسببلمح هيتس ب  .والنببيب -ص بلَّن هللا عليببئ وسببلم -يقببو يف حببدي آخببر" :مببا ِّمببن عبب ٍبد
ِّ
ستعيئ َّ
اش لرعيَّتِّ ِّئ "..لو أي واحد ربنا زدالبئ اا يرعباهم مسبئو عبن تبوجيههم سبوا
ي
يوت وهو ٌّ
يوت يوب ُ
اَّللُ رعيَّةا ُ
ِّ
كرّي أو ري ذل ح "ما ِّمن ٍ
باش لرعيَّتِّ ِّبئ ز ًَّل ح َّبرب َّ
ستعيئ َّ
اَّللُ علي ِّبئ ا نَّبة" صبحيه
عبد ي
بوت وهبو ٌّ
م
بوت يبوب ي ُ
اَّللُ رعيَّبةا ي ُ
مسلمح ما هللايش دص ويقو ل أص أا ن أبطالب ابل َّ رعً .ل بد من برهان ِّ
صب ْدا ي ابلاببط اللبي بيُحب ِّدث نفسبئ
ُ
ْ
ابل ْ و دص برهان ِّ
ص ْدا بيقدمئ زنُّئ ان يريد القتا بس هو امتنع من ذل  .لو مفيش برهان صدا بيُبق َّدب خالص.
-

يو يبُقيِّم ه ًل أخطا اإلسالميني؟

القضية األخرى يف مس لة أصب اللبي را عبني رايبة ال بريعة زحنبا را ضبينهمح أو معتهبنيح أو بنبتهمهم ابهتامباتح الواحبد
بيتعج بب تقيببيم األخطببا  .ببتم موقببو حببدث يف السببرية سببرية النببيب -ص بلَّن هللا عليببئ وسببلم-ح الن بيب -ص بلَّن هللا عليببئ
َّ

وسببلم -ملببا بع ب سبريَّة ببان علببن رأسببها عبببد هللا بببن جحببشح الس برية دي انب يف آخببر مببادى الثببا ح آخببر مببادى
اآلخرةح اشتبئ علن املسلمني السرية دي دص آخر يوب من مبادى َّ
وًل أو يبوب مبن رجببح املهبم قتلبوا امل بر ني و بان
أو يوب ِّمن رجبح ورجب شهر حرابح بان حبراب القتبا يف األشبهر ا بُ ُربح ودص بان أمبر ُمعبتف ببئ يف ا يبرة العربيَّبةح
مثال لو واحد أبوص قُتِّب بان بيلقبن القاتب ح و البدب صباحب البدب
يع ان أمر ُمعاَّم عند العربح ان صاحب الدبح ا

يتعر لئح دص ان أمر ُم ْعتبرف بئح واإلسالب َّأو ما ن حب َّرب القتبا يف
صاحب القصاص بيلقن قات أبيئ يف ا رب وًل َّ
األشهر ا ُُربح بعد دص علن خالف ه األمر منسوخ أب ًلح ال اهد ان حراب.
لم با قت ب بعببذ املسببلمني قتلببوا امل ببر ني يف ال ببهر ا برابح امل ببر ني اسببت لوها بق بن مسببكوا حاجببة علببن املس بلمنيح
َّ
بعثوا للنيب -صلَّن هللا عليئ وسلم -يس لوص س ا استه ا "ي ْس لُون ع ِّن ال َّ ْه ِّر ا ْ ر ِّاب قِّتا ٍ ِّي ِّبئ" البقبرة٢١٧:ح آدي

ّي عبم اإلسببالب وآدي املسببلمني بيقباتلوا مببش زنتببوا بتقولببوا ال ببهر ا برابح َّ
اتفضب ّي عببم أهببو بيقبباتلوا يف ال ببهر ا برابح
ينفع دص؟ دص مني اللي بيقو ؟ امل ر نيح امل ر ني مسكوا حاجة علن املسلمني.
شوف الرد القرآ املُْب ِّهر الرد املُْن ِّ
صو اللي يئ أولوّيتح ترتيب أولوّيتح القرآن قا هلم زيئ؟ "قُ ْ قِّتا ِّي ِّبئ بِّبري" ًل
دص لطح ودص اللي ًل ب رقم واحد زن أا أعتف ب لطبيح اللبي قُب َّدام مبش هيسبمع منب وزنب مبا بتعبت ش ب لطب ح

عال دص لطح املبادو ما ينفعش تت بري ألجب أشبااصح ًل ب املببادو تاب مببادو زىل
األو قب ما أبدأ أتكلم معاو :ا
َّ
يوب القيامةح ما ينفعش ع ان شاخ سر مبدأ نقوب زحنا نلوي املبدأ ع ان ال اخح ما ينفعش.
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دا أبو بكر وعمر خرية هيص األمة ملا اختلفا يف شي عند النيب -صلَّن هللا عليئ وسبلم -وارتفعب أصبواهتما ن لب "وًل
تْهببروا لببئُ ِّابلْقببو ِّ ج ْهب ِّبر بب ْع ِّ
ض ب ُك ْم لِّببب ْع ٍ
ذ أن حتْبببط أ ْعمببالُ ُك ْم وأنببتُ ْم ًل ت ْ ببعُ ُرون" ا ج برات٢:ح بباد اني بِّريان أن يهلكبباح
ْ
ُ
شوف ع ان زيئح هنا بقن أص أبو بكرح أص عمرح أص دو ح إحنبا ع با مح ًلح ر ْبع الصبوت بوا النبيب -صبلَّن

باو  .زحنببا يف ماننببا ملببا نقببو ل ب قببا رسببو هللا -صبلَّن هللا عليببئ
هللا عليببئ وسببلم -دص أمببر شببرعي ًل يُسببمه لببئ ابلتجب ُ

وسلم -ما ينفعش يبُتجاو من أي شاخ اوناا من ان.

ال بباهد مسببكوا حاجببة علببن املسببلمنيح نب القببرآن عب ابال اللببي عملببوص دص لببط والقتببا يف ال ببهر ا براب بببريح أمببر
بريح ولكن "وص ٌّد عن سبِّي ِّ اللَّ ِّبئ وُ ْفر بِّ ِّئ" وتفيو منابع الدينح وتعييب ُّ
وجع الدين مبادة اثنويبة ًل تُضباف
الدعاةح ْ
للمجموعح وم ْنع الدرواح ومنع آّيت ِّمن القرآن وشيلهاح ومنع الكالب يف أمور شرعيَّةح دص تيجي تقارنبئ ابألخطبا ح

ز َّاي.

انيطاب بيقو للم ر ني دصح َّكر بعقل ح هو بري دي لط لكن "وص ٌّد عن سببِّي ِّ اللَّب ِّبئ وُ ْفبر بِّب ِّئ والْم ْس ِّبج ِّد ا ْ بر ِّاب
اج أ ْهلِّ ِّئ ِّم ْنئُ أ ْ بب ُر ِّعند اللَّ ِّبئ" البقرة٢١٧:ح ُخبد ابلب مبن "عنبد هللا" ديح هبو الفكبرة ابملقباييس الدنيويَّبة؟ "وال ِّْف ْتبنبةُ
وزِّ ْخر ُ
ِّ
أي صرف الناا عن الدين أ م ِّمبن القتب ح يعب لبو واحبد قتب النباا وواحبد
أش ُّد من الْق ْت ِّ " البقرة١٩١:ح الفتنة هنا ْ
 ي ما قُلنا يف أو الدرا -صرف الناا عن الدين هيا أشد زجر ااماح يع لو واحد صرف الناا عبن البدين وزدَّاهلبملببواح وواحببد قت ب النببااح هببيا أشببد زجر اامببا مببا قُلنببان ألن هببيا أ سببد علببيهم آخببرهتم وهببيا أ سببد علببيهم دنيبباهم

أولوّيت.
واًلتنني لطح لكن يئ َّ

لمببا ص ب النبباا اآلن وهببي تُقب ِّ
بارن بببني أشببااص يقببو لب أص ب دص لببط ودص لببطح لكببن بني تقيببيم ا براوم؟ ببني
َّ

ترتيب أولوّيتنا؟ ني ترتيب األخطا ما قُلنا؟
يبقن زحنا نعود زىل القرآن نبُرتِّب األولوّيت مبراة أخبرىح د ْعنبا ِّمبن ال ببش وا َّ
لدوشبة اللبي خلب النباا ًل تُبف ِّكبرح سبيطرة

زعالميببةح احببتال عقلببيح احببتال كببري عنببد النببااح تيجببي تببتكلم مببع النبباا هببو مببش عبباي يسببمعح أو مببا يالقي ب
بتقولبئ طببب بببس قبا هللا وقببا الرسببو ح يقبو لب خببالص خبالص زنتببوا بتسببت لُّوا البدين وزنتببوا مبش عبارف زيببئح طببب
امسع ح خالص بقن أخد مضادات.

بود زًل يولب ُد علبن ِّ
ليل ما قُلنا يف درا سابو النيب -صلَّن هللا عليئ وسلم -شبَّئ "ما مبن مول ٍ
الفطبرةِّح ب بواص يبُه ِّودانِّبئح
أو يبن ِّ
سببون يهببا مببن جببدعا " صببحيه البابباري .ويف روايببة:
صبرانِّئح أو ُي ِّجسببانِّئح مببا تُنببت ُا البهيمبةُ هبيمبةا معببا ح هب ُِّحت ُّ
ُ
" ..ما تُنتجون البهيمةح ه تدون يها من جدعا ح ح تكونوا أنتم تدعُو ا" صحيه البااريح يع النبيب -صبلَّن
هللا عليئ وسبلم -شببئ اللبي بي بوص طبرة الطفب ابللبي بيقطبع ودن البهيمبة (األذن)ح وقُلنبا العلمبا قبالوا ليبئ األذن؟ ليبئ
اختار النيب -صبلَّن هللا عليبئ وسبلم -األذن؟ ليبئ مبا قبالش قطبع ِّ
بثال أو قطبع اإليبد؟ ليبئ النبيب -صبلَّن هللا عليبئ
الر ْجب م ا

وسلم -اختار قطع األذن؟
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الصمم الفكريح فلي ما عُدتش تسمعح هو دص اللي بيعملئ اللي بييجي ي وص ِّ ْكر واحبد ببيحط
إلن قطع األذن دص َّ

بثال حتباو تفبته معباص ا بوارح أي شباخ
جواص مضادات فليئ ما يسمعش .ليل
مثال تيجي تر ب مع ساوو نصبرا م ا
ا
تقابلئ يف أي كرة تفتهن ير ذح ًل ما تتكلمش نوعح هو واخد مضادات زنئ ما يسمعش.
من نبعئ الصايف

 د ْع من األشااص ..عُد زىل القرآن واا و أبلاح و ي ما بنقو العودة زىل القبرآنح سبيب مبن أشبااص وأمسبا وانتمبا اتن إلنب هتيجبي تبتكلمن خال باتح
وا ي ًل يُ من عليئ الفتنةح زحنا بس بنطالبب النباا تقبرأ القبرآن وتعبود زىل القبرآن مث تُقبيِّمح تعبود زىل ِّذ ْ بر ا نبة والنبارح
والس بنَّة فببيالن لص بالح ِّ ْك بر
تعببود لتق برأ قببا هللا وقببا رسببو هللا -ص بلَّن هللا عليببئ وسببلم-ح وهببي املفبباهيمن القببرآن ُّ
النببااح اللببي يببدخ ابلقببرآن والسببنة وهببو طالببب حببو بيُهببدىح زمنببا هببو داخ ب يبحب عببن شببي معببنيح اعتقببد وداخ ب
بيبح عن استدًل لِّما اعتقد بيُض ح زمنا اللي داخ ابح عن ا و وبيقرأ بيصلي قياب اللي ابلقرآن وبيبح .
 من أين أتخي أحكام الفقهية؟و ي ما بنقو أي ُح ْكم قهي اآلن لو ُح ْكم مس لة مش معاصبرة ارجبع ألقبوا األومبة السبابقنيح ارجبع ألقبوا األومبةح
اآلن بفضب هللا العلبم انت برح تسببتطيع زنب تعبرف رأي اإلمبباب ال با عيح أو رأي اإلمباب أمحببد ببن حنبب ح أو رأي اإلمبباب
أيب حنيفبةح أو رأي ا مهبورح تسبتطيعح ع ببان الت بويئ اللبي بيحصب ح يقولَّب انيتبان والنقباب و..ح دص يف مسب لةح وأي
مس لة معاصرة عنبدو اجملبامع الفقهيَّبة اسب

بدص يبئ جممبع قهبي يف مكبةح وجممبع قهبي بيتعمب يف مصبر ويف السبودان

ويف الكويب ح اسب وابب ح اسب قب لببئ بببس أا بسب ل سب ا ببيا اجملببامع الفقهيببة قالب زيببئ يف املسب لة دي؟ اللبي
برّي
اجتمع عليئ املسلمونح تُفاج زن ثري من الفتاوى اللي بتُن ر وبيُبتبَّهم املُاالِّو يها لنئ زنسان مت بدد أو شباذ ك م
أساساح هي أرا لابومةح لكن هيا التَّضلي هيا اًلحبتال اللبي منبع النباا زن هبي تسبمع هبيا بعب
هي آرا للجمهور ا
هيا الت ويئ.
ِّ
وحا ِّمب ْن أ ْم ِّبرا" ال بورى٥٢:ح ًل
زذن أحبيت يف هللا ًل بُد من ترتيب َّ
أولوّيتح ًل بُ َّد من العودة زىل الروح "أ ْوح ْيبنا زِّل ْي ُر ا
بورا نبَّ ْه ِّبدي بِّ ِّبئ مبن نَّ با ُ" ال بورى٥٢:ح ًل بُ َّبد مبن العبودة زىل القبرآنح اإلنسبان البعيبد
بُ َّد من العودة زىل النبور "جعلْنباصُ نُ ا
عن القرآن والبي البعيد عن القرآن بي خ ِّربح اإلنسان البعيد عبن القبرآن زنسبان ميب ح اإلنسبان البعيبد عبن القبرآن
زنسان ُماْلِّمح عقلئ مالم ًل يستطيع أن يبُف ِّكرح ًل يستطيع أن فتار.
دعا انيامتة

أسب هللا -عب َّ وجب  -أن ير قنببا هببم تابببئح اللهببم ار قنببا هببم تابب ح اللهببم و ِّ علينببا خيببارا وًل تُببو ِّ علينببا شبراراح
وحكبم ينبا تابب ح اللهبم ِّ
اللهم زن األر أره واملُل ملك تبو مبن ت با وتب يت امللب مبن ت با ح اللهبم ِّ
وحكبم
ينا شرع ح اللهم وح ِّكم ينا أوليا وح اللهبم عاملنبا مبا أنب أهلبئ وًل تعاملنبا مبا حنبن أهلبئح اللهبم وحبد صبفناح وامبع
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لمتنبباح ووحببد مشلنببا ّيرب العبباملنيح وانب ع ال ببيطان مببن بيننبباح اللهببم اصببرف عنَّببا الفببنت مببا ظهببر منهببا ومببا بطببنح اللهببم
قيذ هليا البلد أمر ُر ْشد يبُع يئ أه طاعت ويبُ ْهبدى يبئ أهب معصبيت ح ويبُ مر يبئ املعبروف ويُنهبن يبئ عبن املنكبرح
اللهبم اسبتعملنا وًل تسبتبدلناح اللهبم وانصببر زخواننبا اجملاهبدين يف سبورّيح اللهبم انصببرهم يبوب أن نسبيناهم وختلينبا عببنهمح
اللهببم ًل اصببر هلببم زًل أنب ح اللهببم وُ بن معهببمح اللهببم عليب بعببدوو وعببدوهمح اللهببم عليب بكب ظببا ٍمل متكببمح اللهببم

علي بك من يكر هبيا الدينح اللهم من أراد أن يكر ابملسلمني علي بئ إنئ ًل يُعج و.
ولكم.

أقو قب ْو هيا وأست فر هللا
سبحان اللهم وبمدوح أشهد أن ًل زلئ زًل أن ح أست فرو وأتوب زلي .

مت بمد هللا
شاهدوا الدرا للن ر علن الن يف قسم تفريغ الدروا يف منتدّيت الطريو زىل هللا وتفضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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