
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
ىلإ تاوهشلا لوحو نمو ،ملعلاو ةفرعملا راونأ ىلإ مهولاو لهجلا تاملظ نم انجرخأ مهللا ،نيمألا دعولا قداصلا ٍدمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر � دمحلا
 .تابرقلا تانج
. فارعألا ةروس سورد نم نيثالثلاو عباسلا سردلا عم ،مراكألا ةوخإلا اهيأ

: اهب خرؤي كلذل ةليلق معنلا ىلإ بئاصملا ةبسن

: ىلاعت هلوق يهو ،ةئملا دعب نيثالثلا ةيآلا عمو

﴾)���(َنوُرَّكََّذي ْمُهََّلَعل ِتاَرَمَّثلا َنِم ٍصَْقنَو َنِينِّسلاِب َنْوَعْرِف َلآ َانْذََخأ َْدَقلَو  ﴿

] فارعألا ةروس [
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ركذم عمج اندنع ،رخآ عمج نونسلاو نينسلاو ،ةنس عمج تاونسلاو ،ماعلا يه ةنسلا ،ةوخإلا اهيأ

. هب خَّرُؤي ريطخ موي يف نكل ،عباتتت ةيدايتعالا تاونسلا ؟اذامل بئاصملا نينسلا انه نكل ،ريسكت عمجو ،ملاس ثنؤم عمجو ،ملاس
ةليلق معنلا ىلإ اهتبسن بئاصملا نكل ،ناسنإلا ىلع ىرتت معنلا نأ لصألا ،ةسايس كانه هدعبو ،ةسايس كانه هلبق موي اذه لوليأ نم رشع يداحلا :كل لوقي رصاعملا خيراتلا
،ةيبذاجلا نوناق ،طوقسلا نوناق ،نارودلا نوناق ،نيناوقلا نييالم نييالم تبث ،كّرحو تبث لجو زع هللا نأل﴾ َنِينِّسلِاب َنْوَعِْرف َلآ َانْذََخأ َْدَقلَو﴿ :ىنعم اذه ،اهب خَّرُؤيً اذإ ً،ادج
. ةيناسنإلا سفنلا صئاصخ ّتبث ،داوملا صئاصخ ّتبث ،كالفألا ةكرح ّتبث ،نيناوقلا نييالم ّتبث ،راهصنالا نوناق ،ّعيمتلا نوناق

: هنم ةمكحل اهضعب كرح و نيناوقلا ضعب تبث لجو زع هللا

ناكم ،ديرولا ناكم ،نايرشلا ناكم ،ةدحاو ناسنإلل ةيحيرشتلا ةينبلا نأ الول ،نيصلا عنص ءاودلا ،دنهلا نم ضيرم هدنع ،جيلخلا يف لمع دقعب لمعي ،اكيرمأب سرد بيبط
.ً اساسأ بط كانه ناك ام ةدحوم ةيجولويزيفلا فئاظولا نأ الولو ،ةدحوم ناسنإلل ةيحيرشتلا ةينبلا نأ الول ،بصعلا

،ديربتلاب هفقون ،هفقون نأ ىلإ جاتحن حوتفم بلق ةيلمع يرجن نأ لجأ نم بلقلا ،رمألا اذه انعبتت ول

ممصم بلقلا نأ ول ،كرحتي مل ول ،كرحتي ةيئابرهك ةقعص هيطعن ،تاعاس عبس دعب يهتننو ً،اماسد عرزن َ،اماسد ّعقرن ً،انايرش عرزن ً،انايرش ّعقرن ،ةيلمعلا هذه يرجن ،فقي
. ماظعلا ربج تايلمع تيغلأ مئتلي ال مظعلا نأ ول ،اهلك بلقلا تايلمع تيغُلأ كرحتي نل هتدرب اذإ كنأ
: ينعي هقلخ لصأ يف ناسنإلاف

﴾ )�( ٍميِوَْقت ِنَسَْحأ ِيف َناَسنِْإلا َانَْقلَخ َْدَقل ﴿

]  نيتلا ةروس  [

.!ليحتسم ؟اهدحو مئتلت :هل لاق هل اهحلصي نم ىلإ بهذف ،هترايس يف دومع هعم رسُكً اناسنإ نأ كتايحب تعمس ،ةيتاذ ةنايص هدنع

: امهقيرط نع بيدأتلا نوكيل قزرلاو ةحصلا كرح لجو زع هللا
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 ً،ازوج لمحتً ازوج عرزت ،يه يه روذبلا ،صئاصخلاو ،نيناوقلا ّتبث هللا لصألاً اذإ
ً تزرع فستقا

هللا ءاش اذإ الإ ،عزعزتي نل ءانب ؟نمألا كحنمي يذلا ام ،ءانبلا عقو ةلاح ىلإ ةلاح نم ديدحلا هصئاصخ ّريغ ً،اقباط نيثالث ءانب ئشنن ،هصئاصخ ريغي ديدحلا نأ ول ً،اقتسف لمحت
،ءوضلا نيناوق ،ءايميكلا نيناوق ،ءايزيفلا نيناوق ،كالفألا نيناوق ،نارودلا نيناوق ،نداعملا هابشأ صئاصخ ،داوملا صئاصخ ،نداعملا صئاصخ ،ةتباث نيناوق دجوي ً،اعبط
. جئاتن اندنع ،تامدقم اندنع ،نيناوق اندنع ،رارقتسا ةلصحملا كلذل ،يدبأ يدمرس تابث ،ةتباث نيناوقلا هذه لك ،ةكرحلا نيناوق
ًاومن ايالخلا ضعب ومنت هطاشن تاجرد ىلعأ يف نوكي ،ةتباث ريغ ةحصلاف ،هقزر هل كرحو ،هتحص هل كرح ،ناسنإلا ةايحب ءايشأ كّرح نيملاعلا بر هنأل لجو زع هللا نكل
. امهقيرط نع بيدأتلا نوكيل ،قزرلا كرحو ةحصلا كرح لجو زع �اف ،هتايح تهتنا ً،ايئاوشع

:ً ابيدأتو ةيبرت دالبلا ىلع لجو زع هللا نم عزوي فافجلاو لاطهتلا

ًابيرقت اندنع بيطلا اندلب نحن ،ةريفو ليصاحم ً،ادج ةريزغ راطمأ ﴾َنِينِّسلِاب َنْوَعِْرف َلآ َانْذََخأ َْدَقلَو﴿

ةقيقح هذهو ،ضرألا ىوتسم ىلع ماع ىلإ ماع نم فلتخت ال ءامسلا نم لطهت يذلا رطملا نأ عم ،انتجاح فاعضأ ةتس انع ً،انط نويلم ىلإ انتجاحو ،ةنس لكً انط نييالم ةتس
نينقت ال ،بيدأت نينقت لجو زع هللا نينقتً ادبأوً امئادو ً،ابيدأتو ةيبرت دالبلا ىلع فافجلاو لاطهتلا عزوي هللا نكل ،ملاعلا ءاحنأ يف رطملل سيياقم عضو دعب ،قئاقحلا قدأ نم
:ليلدلا ،زجع

﴾ )��( َنُولَمَْعي اَم َءاَس ْمُهْنِّم ٌرِيثَكَو ٌۖ ةَدَِصتْقُّمٌ ةَُّمأ ْمُهْنِّم ۚ  مِهِلُجَْرأ ِتَْحت نِمَو ْمِِهقَْوف نِم اُولََكَأل ْمِِهّبَّر نِّم مِهَْيِلإ َلِزُنأ اَمَو َليِجنِْإلاَوَ ةاَرْوَّتلا اوُمَاَقأ ْمُهََّنأ َْولَو ﴿

] ةدئاملا ةروس  [

: طقفً ايرهاظ هسدقن نأ ال هرماوأ قيبطت انيلعىلاعت هللا نم جهنم ميركلا نآرقلا

:انتالحم ردص يف تايآ عضن نأ نكمم وأ ،انتبكرم ةمدقم يف هعضن نأ نكمم ،هب كرابتن نكمم ،هأرقن نكممً اعبط ،ميركلا نآرقلا انمقأ اننأ ولو نيملسمك نحنو

﴾ )�ً(انِيبُمً اْحَتف ََكل َانَْحَتف اَِّنإ  ﴿

]  حتفلا ةروس  [
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نأل ،رخؤت الو مدقت ال هذه ةنولملا ةعئارلا تاعبطلا هذهو ،يرهاظلا سيدقتلا اذهو ،ضرعلا اذه نكل

.جهنم نآرقلا
ةحجان هتيودأ !بيبط نم هل اي :لاق ،هتفرغ يف اهقلعو ً،اراطإ اهل لعج ،اهب ىنتعا بيبطلا طخ اهيلع يتلا ةقرولا هذهب ءاج ،ةيودأ هل فصوً ابيبط رازو ضيرم صخش ينعي
.مويلا نيملسملا لاح اذه ؟اهبحاص يفشي له ،اهل راطإ عضوو ،اهفيلغتو ،ةقرولا هذهب ةيانعلا ،هلمعتسا الو ،ءاودلا ىرتشا ام نكل ً،ادج
.هب لمُعي نأ بجي نآرقلا نكل ،عفترم ناكم يف ،ردصلا يف ،انتيب يف سدقم ناكم يف هعضن ،هأرقن نآرقلا

: بوتي و هيلإ عجريل ىلاعت هللا نم لئاسر ناسنإلا بيصت يتلا دئادشلا

نع اودرش سانلا نأ ول ،انيبري ،انبدؤي هللا ،نيملاعلا بر هللا نأل﴾َنِينِّسلِاب َنْوَعِْرف َلآ َانْذََخأ َْدَقلَو﴿ ً:اذإ

.راطمألا للقي ،هدابع ىلع قيضي ،دئادشلا قوسي لجو زع هللا نكل ،رانلا لهأ نم سانلا مظعم ناكل ،مهكرت لجو زع هللاو هللا

﴾ )��( َنوَُهقَْفي ْمُهََّلَعل ِتَايْآلا ُفِّرَُصن َفْيَك ْرُظنا ۗ ٍضَْعب َْسَأب مُكَضَْعب َقيُِذيَو ًاَعيِش ْمُكَسِبَْلي َْوأ ْمُكِلُجَْرأ ِتَْحت نِم َْوأ ْمُِكقَْوف نِّم ًاباَذَع ْمُكَْيلَع ََثعَْبي َنأ َٰىلَع ُرِدَاقْلا َوُه ُْلق ﴿

]  ماعنألا ةروس  [

.ماغلألاً اثيدحو ،لزالزلا ﴾ْمُكِلُجَْرأ ِتَْحت ْنِم َْوأ﴿ خيراوصلاً اثيدحو ،قعاوصلا هذه
. ةيلهألا بورحلا ً﴾اَعيِش ْمُكَِسبَْلي َْوأ﴿
هللا نم ةلاسر دئادشلا هذه نوكت ىتح ،هعم اوحلطصي ىتح ،هيلإ اوبوتي ىتح ،هيلإ اوعجري ىتح دئادشلا هدابعل قوسي ،نيملاعلا بر لجو زع هللا ﴾ٍضَْعب َْسَأب ْمُكَضَْعب َقيُِذيَو﴿
. مهل

: ةبيطلا ةلداعلا دالبلا يف ملاظلا فوخ و ميقتسملا نانئمطا

لقتً انايحأو ،رعسملا وه هللا ،ّرعسملا ىنسحلا هللا ءامسأ نم ،ضفخنت راعسألا لئاه مكب يعارزلا جاتنإلاً انايحأ ينعي ﴾ِتاَرَمَّثلا َنِم ٍصَْقنَو َنِينِّسلِاب َنْوَعِْرف َلآ َانْذََخأ َْدَقلَو﴿
. عفترت راعسألا ليصاحملا هذه
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،بضغ هآر املف ريغص مالغ مهمدقت ،دفو يومألا ةفيلخلا ناورم نب كلملا دبع ىلع ةرم لخد كلذل

،كردق نم صقني مل كيلع يلوخد نإ ،ريمألا هللا حلصأ :هل لاق ً،احيصف ناك ريغصلا يبصلااذهف !نايبصلا ىتح ،لخد ىتح ّيلع لخدي نأ دحأ ءاش ام :لاقو هبجاح ىلإ هجوتف
مظعلا ّتقد ةنسو ،)ةمظعو ةدلج جرادلا ريبعتلاب( محللا تلكأ ةنسو ،محشلا تباذأ ةنس لوأ ،محش كانه ،محل كانه ،مظع كانه ،محشلا تباذأ ةنس انتباصأ ،ينفّرش هنكلو
اذه لاقف ،اهب قحأ نحن انل تناك نإو ،انيلع اهب اوقدصت مكل تناك نإو ،هدابع نحن ؟مهنع اهنوسبحت َمالعف هدابعل تناك نإف ،لاومأ لوضف مكديبو ،فاجع تاونس ،فافج
. ةحاصف اهدعب ام ةحاصف ً،ارذع ةدحاو يف مالغلا اذه انل كرت ام هللاو :ةفيلخلا
:لاق هيلإ لصو امل ،هرظن تفل ،مهنمً ادحاو الإ اوقرفت ،ةريبك ةبيه اذ ناك ،رمع انديس اوأر نوبعلي ةنيدملا ةقزأ دحأ يف لافطأ ،ةلود جهنم مسر ً،اريغصً امالغ تركذ ةرم انأ
. كعسيو ينعسي قيرطلاو ،كباقع ىشخأفً ابنذم ُتسلو ،كملظىشخأفً املاظ تسل ريمألا اهيأ :هل لاق ؟بره نم عم برهت مل َمل مالغلا اهيأ
. كعسيو ينعسي قيرطلاو ،كباقع ىشخأفً ابنذم تسل انأو ،كملظ ىشخأفً املاظ تسل تنأف ،بنذملا فاخي نأو ،ميقتسملا نئمطينأ بجي ةكرابملا ةبيطلا دالبلا ينعي

: بئاصملا فانصأ

:ماركلا ةوخإلا اهيأ

،فانصأ ةسمخ فنصت نأ نكمي بئاصملا ﴾ِتاَرَمَّثلا َنِم ٍصَْقنَو َنِينِّسلِاب َنْوَعِْرف َلآ َانْذََخأ َْدَقلَو﴿

،ٍناوت كانه ،لساكت كانه ،ةئيطب ةعرس ،عفدلا بئاصم نينمؤملا بيصت يتلا بئاصملا افنص امأ ،نيلسرملا ءايبنألل فنصو ،نيمرجملاو ةاتعلل نافنصو ،نينمؤملل نافنص
،عفر ةيناثلا امأ ،عفد بئاصم ىلوألا بئاصملا ً،اريبكً احلاصً المع لمعت نأ كتايناكمإ نأ عم ليلق حلاص لمعب ىضرتً انايحأو ،هللا باب ىلإ كعفدتةبيصم يتأتف ،لامهإ كانه
: ىلاعت لاق ةيآلا ،ةحلاصلا مهلامعأ ىوتسم عفريل وأ ،هباب ىلإ مهعفديل بئاصملا ضعب نينمؤملل قوسي لجو زع �اف

)���(َنُوعِجاَر ِهَْيلِإ اَِّنإَو َِِّ� اَِّنإ اُولَاقٌ َةبيِصُم ْمُْهَتباََصأ اَِذإ َنيِذَّلا  )���(َنيِرِباَّصلا ِرَِّشبَو ِتاَرَمَّثلاَو ُِسفَْنْألاَو ِلاَوَْمْألا َنِم ٍصَْقنَوِ عوُجْلاَو ِفْوَخْلا َنِم ٍءْيَشِب ْمُكَّنَُولَْبَنلَو  ﴿
﴾)���(َنوَُدتْهُمْلا ُمُه َِكَئلُوأَوٌ ةَمْحَرَو ْمِِهّبَر ْنِم ٌتاََولَص ْمِهَْيلَع َِكَئلُوأ

]  ةرقبلا ةروس  [

انل قوسي ،اهيلإ انلهؤي نأ ديري ،ضرألاو تاوامسلا اهضرع ةنجل انقلخ هللا نأل ،انرّهطي نأ ديري هللا نأل ،انيلع بوتي نأ ديري هللا نأل ،انمحري نأ ديري هللا نأل ،انبحي هللا نأل
.بئاصملا هذه

: هريهطت لجأ نم نمؤملا ىلع بئاصملا عباتت

.هبحي هللا نأ كلذ ىنعم هريهطت لجأ نم ةعباتتم بئاصملا هيتأت يذلا نمؤملا نأ �اب مكل مسقأ
ً،انويلم ��� ،ريثكب ىلغأ نآلا ،ةنس نيرشع نم ةصقلا ،رالود نويلم ��� نع ديزي اهنمث نإ :اولاق ،ةضيبلا مجحب ةساملأ كانه ،يباكيبوت فحتمب ايكرتب ةرم تنك
طوغضم محف ،يعانص ساملأ كانه نآلا ً،اساملأ حبصأ طغضلا ةدش نم محف هلصأ ساملألاو ،ةريل نم لقأ ؟اهنمث مك ةساملألا هذه مجحب ةمحفب انيتأ ول ،محف هلصأ ساملألاو
ً.اساملأ راص ،ةديدشلا ةرارحلا ىلعو ،ةديدشلا ةجلاعملا ىلعو ،ديدشلا طغضلا ىلع محفلاف ،نوكريز هنومسي
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نأ ملع ميرك خأ ،عضاوتم ةسبلأ لمعم هدنع انناوخإ دحأ ،بيدأتلا يتأي تأطخأ املك نمؤملا اهيأ تنأو

ةنيزد ةئمثالث ،ةنيزد يتئم عيبي ،وه ةلمجلاب عيبي ،لمعملا بحاص جعزنا ،دلولا اذهل ديرأ :هل لاق دودحم هلخدو دالوأ هدنع ،ديعلا ىلع هدنع نم يرتشن لاق ،ةسبلأ لمعم هدنع
وأ ةدحاو ةعطق ؟هعيبت نأ تربكت ،ناسنإ هلمعمل لخد امً اموي �� :�اب يل مسقأ ،بحسنا بدأ لكب ينذخاؤت ال :هل لاق ،قرفم عيبأ ال انأ :هل لاق !نيتعطق وأ ةعطق سيلو
. بدؤي هللا ،مارتحا لكبو ،ةدحاو ةعطق عيبي سردلا اذه دعب ؟نيتعطق
،كل ةجاحب تسل انأ ،يرعس اذه :هل لاق ً،اريثك هيلع طغض ،لمعم نمً ارعس بلط اهصخلم نكل ةليوط ةصقلا ،لماعملل رتويبمكلاب ريبخ ناسنإ ،بدؤي ،ةيساق ةملك ،طلغ ةملك
،موي سماخ ،موي عبار ،موي ثلاث ،تاعاس ينامث موي يناث ،للخلا هعم ّنيب ام تاعاس ينامث موي لوأ ،موي ،نيتعاس ،ةعاس ةداع �اب مسقأ ،لمعأس بحت نإ ،يل ةجاحب تنأ
مويلابو ،ةقدص عفدو ،هللا رفغتساف ،يل ةجاحب تنأ ،كل ةجاحب تسل انأ :هل لاق هنأ ركذت ؟أطخلا نيأ ،هسفن عجار ،موي ةزاجإ بلط ،فقوتف ،موي نماث ،موي عباس ،موي سداس
.ةيضقلا تُّلح ةعاس عبرب رشاعلا

: لجو زع هللا دنع ةناكم هل نوكي نأ ناسنإلا ةلوطب

ريغب ةماستبا ،بيدأت كانه طلغ فرصت ،بيدأت اهءارو طلغلا ةملكلا هللا ىلع مهفت كنأ ول ،بدؤي هللا

ام ،حطش اهيف ام ،ةيعوضوم هماكحأ ً،ايعقاو ً،ابيدأ ً،اعضاوتم ً،اساملأ ريصي ً،ايلاغ ريصي ىبرملاف انيبري �اف ،ريبك هللا ،بيدأت كانه ناسنإب فافختسا ،بيدأت كانه اهلحم
.ريقفلا مرتحي ،ريبكلا مرتحي ،ريغصلا قح ىعري ،لامكلاو مامتلاب هتابجاو مدقي ،ةغلابم اهيف
قلخلا ديس !لجخت :هل تلق ،لجخ ً،ادج ةليلق ةغرافلا تافاسملاو ،يسارك ،اهنم رغصأ ةفرغ يعم ّرم ام هدنع فويضلا ةفرغ ،هللا همحر يفوت انناوخإ دحأ تيب ةرم ترز
.هللا ناحبس حاترا ؟تنأ نمو ،هتجوز مونو هتالصل عستت ال هتفرغ تناك قحلا بيبحو
 . هللا دنع ةناكم كل نوكي نأ كتلوطب !ناوخإ اي

))  هللا دنع ةعفرلا اوغتبا  ((

]  فيعض وهو رمع نبا نع لماكلا يف يدع نبا هجرخأ  [

.قلخلا ةمدخب ،كعضاوتب ،كتنامأب ،كقدصب ،كصالخإب ،كتماقتساب ،كديب هللا دنع ةعفرلاو

: ةدشلا لبق ءاخرلا يف هبر فرعي نأ ناسنإلا ةلوطب

 :لاؤسلا انه ؟اذامل ﴾ِتاَرَمَّثلا َنِم ٍصَْقنَو َنِينِّسلِاب َنْوَعِْرف َلآ َانْذََخأ َْدَقلَو﴿ ةوخألا اهيأ
كدنع ،تيب كدنع ،حاترم تنأ ،كيدي نيب ،بابسأ كديب نوكي ،انرطمأ بر اي ،ءاملا اذه روغيً انايحأ نكل ،ءام دجويً ارئب ترفح ،كضرأب ءام دجوي ينعي ﴾َنوُرَّكََّذي ْمُهََّلَعل﴿
.بابسألا ببسم نع ثحبتف يفتخت كيدي نيب يتلا بابسألا هذهً انايحأ نكل ،رسيم هلك ،ةبكرم
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دقتفي ةلفغلا تاعاس نم ةعاسب نكل ،هللا ىلإ اهوزعي نأ ىسني نكل ،معنلابً اقراغ نوكي ناسنإلاً انايحأ

. معنلا ضعب
باش وهو ،بابشو ،ةبكرمو ،قشمد ءايحأ ىقرأب تيبو ،ليلقب ريزولا نودً ادج ةيلاع ةبترمب اندلبب نيعتو ،ردان صاصتخا اسنرف يف سرد يقيدص قيدص ،ةوخإلا اهيأ هللاو
ةرم هراز ،هوحرس اهدعب ً،اقفاوم تسل ،قفاوم هل لوقي ،ةلماعملا هل أرقي ريبك فظومو ،تيبلا ىلإ ديربلا هل نولسري ،رهش هوعار ،هرصب دقف ،ىنمت امك اهلك هرومأ ،ميسو
. يرصب يل هللا دري نأو ،فطعملا اذه الإ يكلم يف سيلو قيرطلا يف لوستأ نأ ىنمتأ ،هللاو :هل لاق ،يقيدص
ءانثتسا نود نمً اعيمج نحن ةلكشملا ،يوقو ،باش تنأو ،ًىفاعم تنأو هركذت كتيل ،كيدي نيب ايندلاو هركذت كتيل ،لجو زع هللا ركذتت ةدحاو دقفت ،كيدي نيب بابسأ كانه نوكي
.هركذن ةدشلا دنع

،هلإ ال مه ،هللا الإ هلإ ال نحن ،طقف هلإ ال راعش عفرت ةنس نيعبس تشاع دالب كانه تعمس ام برغأ نم

،طوقسلا كشو ىلع تناكً اديدشً ابارطضا تبرطضاف ةبرهكم ةباحس يف ةرئاطلا هذه تلخد ،ةرئاط نتم ىلعاوناك ً،اضيأ نودحلم دلبلا اذه ءاربخ نم ددع دجوي ،نودحلم
حاترم ةرئاط بكار ،مهبر اوعدو ،ءامسلا ىلإ مهيديأ اوعفر نيدحلملا ءاربخلا ءالؤه نأ �اب يل مسقي ،وكسوم ىلإ قشمد نم هقيرط يف ناك ،باكرلا دحأ يل مسقي
.كريغ دجوي ال ،بر اي ،تبرطضاو
ةدشلا دنع صخش لك ،ةلكشم الو هدنع دجوي ال ،بابشلا ناعير يف وهو ،ينغ وهو ،حيحص وهو ،يوق وهو بر اي لوقي لطبلا نكل ،بر اي ةدشلا دنع ناسنإلا لوقي نأ عنام ال
.ءاخرلا يف هفرعت نأ ةلوطبلا نكل ،لجو زع هللا الإ هل ام
: راثآلا ضعب يف درو

)) ِةَّدِّشلا يف كْفرعي ِءاخَّرلا يف ِهللا ىلإ ْفَّرَعت ((

] سابع نب هللادبع نع يبطرقلا [

: سيلبإ نأش اذهف نيدلا ىلإ هللا نم ةيبيدأتلا بئاصملا ازع نم

: نآلا ﴾َنوُرَّكََّذي ْمُهََّلَعل ِتاَرَمَّثلا َنِم ٍصَْقنَو َنِينِّسلِاب َنْوَعِْرف َلآ َانْذََخأ َْدَقلَو﴿ ةوخإلا اهيأ

﴾  )���(َنوَُملَْعي َال ْمُهََرثَْكأ َّنَِكلَو َِّ� َدْنِع ْمُهُرِئاَط اَمَِّنإ ََالأُ َهعَم ْنَمَو ىَسوُِمب اوُرَّيََّطيٌ َةِئّيَس ْمُهْبُِصت ِْنإَو ِهِذَه َاَنل اُولَاقُ َةنَسَحْلا ُمُْهتَءاَج اَذَِإف  ﴿

]  فارعألا ةروس  [
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،نمزلا تيدحت ،يسفن تينب ،تبعت ،تسرد انأ :لوقي ةيباجيإ هتايناكمإ لك ،هللا نع لفاغلا نأش اذه

قرعو ،يّدكو ،يبعتب ،دالوأو ةجوز هدنع وأ ،ةجئار ةراجت وأ ،ةيلاعةيملع ةداهش امإ هدنع ام لك ،ءاطعلا ىلع يسفن تبرد ،ةرابجً ادوهج تلذب ،رملا يعقاو ىلع ترصتنا
.حيحص ريغ فقوم اذه ؟ةلكشملا هذه ببس كّنيدت دعتً اطيسبً ابيدأت لجو زع هللا كبدأ اذإو ،كتاذ ىلإ اهبسنت اهلك تاريخلا اذامل ،ةبيصم هل لسري لجو زع هللا ،ينيبج
.يدهج اذه ﴾ِهِذَه َاَنل اُولَاقُ َةنَسَحْلا ُمُْهتَءاَج اَذَِإف﴿

﴾ )��( َنوُمِرْجُمْلا ُمِهِبُوُنذ نَع َُلأُْسي َالَو ۚ ًاعْمَج َُرثَْكأَوً ةَُّوقُ هْنِم ُّدََشأ َوُه ْنَم ِنوُُرقْلا َنِم ِهِلَْبق نِم ََكلَْهأ َْدق ََّ� ََّنأ َْملَْعي َْملََوأ ۚ  يِدنِع ٍمْلِع َٰىلَعُ ُهتِيتُوأ اَمَِّنإ َلَاق ﴿

]  صصقلا ةروس  [

يننأل ،ِتأت مل ةلكشملا هذه كولسلا اذهب تنك ام ول ُ﴾َهعَم ْنَمَو ىَسوُِمب اوُرَّيََّطي ٌَةِئّيَس ْمُهْبُِصت ِْنإَو﴿

.سيلبإ نأش اذه !؟كنيدت ىلإ هللا نم ةيبيدأتلا بئاصملا وزعت نأ لوقعم ،ةلكشملا هذه ينتءاجفً امزتلم تنك
راط نإو ،هيلع مِدُقيو ،ديج عورشملا اذه كلذ ىنعم هنيمي نع راط نإف ،هّزفحي مث ً،اريط مهدحأ كسمي مهلهج نم ةيلهاجلا يف برعلا ﴾اوُرَّيََّطي﴿ ىنعم ﴾َِّ� َدْنِع ْمُهُرِئاَط اَمَِّنإ ََالأ﴿
هلامش نع راط نإو ،لءافتي هنيمي نع راط نإ ،مؤاشتلا ينعي ،ريطتلا همسا اذه ً،اقالطإ ىنعم هل ام ،يملع ريغ ،كحضم مالك ،هنع دعتبيو ّئيس عورشملا اذه هلامش نع
. مءاشتي

: هلمع ىلع ناسنإ لك بقاعي هللا نكل و هل لصأ ال مؤاشتلا عاونأ لك

:هللا الإ اهملعي ال تافارخ كانه نآلا

،ةقفص ذخأ ،تافارخ مؤاشتلا عاونأ لك ،ةماه الو ،ةَريِط ال ،مءاشتي ءاعبرألا مويلا ،مءاشتي �� همقر

ريغ ال ،سحن اهمدق ةجوزلا نم لوقي ً،اريبكً اباقع هللا هبقاعف ةريبك ةيصعم بكترا ،مالكلا اذه حيحص ريغ ،مؤش همدق ،تيغُلأ :كل لوقي ينلهما :هل لاق ناسنإ لخد عيقوتلا لبق
. لجو زع هللا الإ دجوي ال ً،ادبأ لصأ اهل ام مؤاشتلا عاونأ لك ،كلحم مقر نم ال كنم كرشو ،كتجوز نم ال كنم كريخ ،ءالهجلا تاملك هذه ،مالكلا اذه حيحص
ناك ام اذكه تنك ام ول ،هنيدت ىلإ اهوزعي ةلكشم تءاج نإف ،هبأدو ،هداهتجاو ،هدهجو ،هتربخو،هئاكذ ىلإ هوزعي هيف وه يذلا ريخلا لك ﴾ِهِذَه َاَنل اُولَاقُ َةنَسَحْلا ُمُْهتَءاَج اَذَِإف﴿
ً.الثم ً،امزتلم نوديري ال ،مزتلم ،ميقتسم يب اذإف ينع اولأس ،ءيشلا اذه يعم راص
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:ً افقثم ناك ول و لهاج ناسنإ وهف ةذوعشلا و رحسلا ىلإ هءاطخأ ازع نم

تالهاجلا تاجوزلا رثكأ ،كلمع ىلع كلماعيو ،هللا الإ دجوي ال﴾َِّ� َدْنِع ْمُهُرِئاَط اَمَِّنإ ََالأُ َهعَم اَمَِّنإ ََالأ﴿

 .ءيش يأ دحأ هل بتكي مل ،كل ههرك ببس وه ئيسلا كلمع ،دحأ هل بتكي مل ً،ارحس هل اوبتك :لوقتف ،اهجوز اههركيف تيبلا يف تاقامح بكترت
: لاق لجو زع �اف ﴾َنوَُملَْعي َال ْمُهََرثَْكأ َّنَِكلَو َِّ� َدْنِع ْمُهُرِئاَط اَمَِّنإ ََالأ﴿

َلَو ُناَمَْيلُس ََرفَك اَمَو ۖ َناَمَْيلُس ِكْلُم َٰىلَع ُنيِطَايَّشلا ُوْلَتت اَم اُوَعبَّتاَو ﴿ َّلُعي اوَُرفَك َنيِطَايَّشلا َّنِكٰ َّلُعي اَمَو ۚ َتوُراَمَو َتوُراَه َلِبَاِبب ِنْيََكلَمْلا َىلَع َلِزُنأ اَمَو َرْحِّسلا َساَّنلا َنوُمِ ِناَمِ
ۚ ْمُُهَعفَني َالَو ْمُهُّرَُضي اَم َنوُمََّلَعَتيَو ۚ  َِّ� ِنْذِِإب َِّالإ ٍدََحأ ْنِم ِِهب َنيِّراَِضب مُه اَمَو ۚ ِهِجْوَزَو ِءْرَمْلا َنَْيب ِهِب َنُوقَِّرُفي اَم اَمُهْنِم َنوُمََّلَعَتَيف ۖ ُْرفَْكت ََالفٌ َةْنِتف ُنَْحن اَمَِّنإ َالُوَقي ٰىَّتَح ٍدََحأ ْنِم

﴾ )���( َنوَُملَْعي اُوناَك َْول ۚ ْمُهَُسفَنأ ِهِب اْوَرَش اَم َْسِئَبلَو ۚ ٍقَالَخ ْنِم ِةَرِخْآلا ِيفُ َهل اَمُ هاََرتْشا ِنََمل اوُمِلَع َْدَقلَو

]  ةرقبلا ةروس  [

مُكَُسفَنأ اوُمُولَو ِينوُمُوَلت ََالف ۖ يِل ُْمتْبََجتْسَاف ْمُُكتْوَعَد َنأ َِّالإ ٍناَطْلُس نِّم مُكَْيلَع َيِل َناَك اَمَو ۖ ْمُُكتَْفلَْخَأف ْمُكُّتدَعَوَو ِّقَحْلا َدْعَو ْمُكَدَعَو ََّ� َِّنإ ُرَْمْألا َيُِضق اََّمل ُناَطْيَّشلا َلَاقَو ﴿
﴾)��( ٌميَِلأ ٌباَذَع ْمَُهل َنيِمِلاَّظلا َّنِإ ۗ  ُلَْبق نِم ِنوُُمتْكَرَْشأ اَِمب ُتَْرفَك ِيِّنإ ۖ َّيِخِرْصُِمب ُمتَنأ اَمَو ْمُكِخِرْصُِمب َاَنأ اَّم ۖ

  سورة إبراھیم[

: ةيناث ةيآ هذه ﴾َِّ� ِنْذِِإب َِّالإ ٍدََحأ ْنِم ِِهب َنيِّراَِضب ْمُه اَمَو﴿ ؟ ةيآلا هذه نم حضوأ ةيآ كانه

﴾ )��( َنيِوَاغْلا َنِم ََكَعبَّتا ِنَم َّالِإ ٌناَطْلُس ْمِهَْيلَع ََكل َسَْيل يِدَابِعَِّنإ ﴿

] رجحلا ةروس [

اذه ،ةذوعشلاو رحسلا ىلإ مهءاطخأ نوزعي ،تافقثمو ،نوفقثم ديدشلا فسألا عم ،ةوخإلا اهيأ هللاو

َدْنِع ْمُهُرِئاَط اَمَِّنإ ََالأُ َهعَم ْنَمَو ىَسوُِمب اوُرَّيََّطي﴿ مهيديأ تمدق امب ٌ﴾َةِئّيَس ْمُهْبُِصت ِْنَإ﴿ انبأدو ،اننيبج قرعو ،انبعتو ،اندهجب اهقحتسن ﴾ِهِذَه َاَنل اُولَاقُ َةنَسَحْلا ُمُْهتَءاَج اَذَِإف﴿ فقوم
ىلع هنورظتني ،ءيش انعم راص ناك ام ينحصنت مل ول ،ينتطرو تنأ تيبلا اذه ىلإ يتأت ةلكشم يأ نآلا ،يريخ لمعب هدلاو حصنيً ادج حلاص نبا نوكيً انايحأ ينعي ﴾َِّ�
،يطعم ال ،هللا الإ هلإ ال ،هللا الإ دجوي ال ﴾َِّ� َدْنِع ْمُهُرِئاَط اَمَِّنإ ََالأُ َهعَم ْنَمَو ىَسوُِمب اوُرَّيََّطيٌ َةِئّيَس ْمُهْبُِصت ِْنإَو﴿ ريبك أطخ اذه ،انطروت ،كتحيصن ببسب يتأت ةلكشم يأ ،ةطلغ
﴾َنوَُملَْعي َال ْمُهََرثَْكأ َّنَِكلَو﴿ هللا الإ لذم الو ،زعم الو ،عفار الو ،ضفاخ الو ،عنام الو

: ناسنإلا رايتخا رايتخالاو هللا لعف لعفلا

،ءاقستسالل هموق عم جرخف ً،اليوط ًادمأ تسبُح ىسوم انديس دهع يف راطمألا نأ تاياورلا يورت ينعي
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انديس لاقف ً،ايصاع مكيف نأ هللا نم عمسف ،هبر ىجان ،هللا ميلك ناك ،اورَطمي ملو ًاريثك مهبر اوعدف

إخوانا الكرام :
 رشلا هدي ىلع تردق نمل ليولاو ، ريخلا هدي ىلع تردق نمل ىبوطف ، يديب رشلاو ، يديب ريخلا 

]  فيعض وهو يسدقلا رثألا يف درو  [

. هترتخا يذلا تنأ ،كلالخ نم مَّيُقي لمعلا امأ ،هللا وه لعافلاف ،لعف ىلإ هرايتخا بلقي لجو زع هللا ،راتخي ناسنإلا ،ناسنإلا رايتخا رايتخالاو ،هللا لعف لعفلا

: هلعف ىلعً ادحأ ربجي ال لجو زع هللا و هبسك نم ناسنإلا لاعفأ

: كلذل

﴾)��(َنيِعَمَْجأ ِساَّنلاَو ِةَّنِجْلا َنِم َمَّنَهَج ََّنَألَْمَأل ِيّنِم ُلَْوقْلا َّقَح ْنَِكلَو اَهاَدُه ٍسَْفن َّلُك َانَْيتَآل َاْنئِش َْولَو  ﴿

]  ةدجسلا ةروس  [

،ىدهلا ىلع الإ مهربجأ اَمل مهلاعفأ ىلع سانلا ربجأ ولو ،هلعف ىلعً ادحأ ربجي ال لجو زع هللا ينعي

.هبسك نم ناسنإلا لاعفأ نكلو

ّلَُكي َال ﴿ َالَو َانَّبَر ۚ َانِلَْبق نِم َنيِذَّلا َىلَعُ َهتْلَمَح اَمَك اًرْصِإ َانَْيلَع ْلِمَْحت َالَو َانَّبَر ۚ َاْنأَطَْخأ َْوأ َانيِسَّن نِإ َانْذِخاَُؤت َال َانَّبَر ۗ  َْتبََستْكا اَم اَهَْيلَعَو َْتبَسَك اَم اََهل ۚ اََهعْسُو َّالِإ اًسَْفنُ َّ� ُفِ
﴾ )��( َنيِرِفاَكْلا ِمَْوقْلا َىلَع َانْرُصنَاف َانَالْوَم َتَنأ ۚ َانْمَحْراَو َاَنل ْرِفْغاَو اَّنَع ُفْعاَو ۖ ِهِب َاَنلَ َةقاَط َال اَم َانْلِّمَُحت

] ةرقبلا ةروس [

 نيملاعلا بر � دمحلاو

موسى ألصحابھ: من كان عاصیاً � فلیغادرنا، ما غادر أحد واألمطار انھمرت كأفواه القُرب، سیدنا موسى سأل ربھ، قال لھ: یا رب من ھذا العاصي؟ الذي كان 
ورد عاصیاً، 

في بعض الروایات عجبت لك یا موسى أستره وھو عاٍص وأفضحھ وھو تائب ؟.
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