
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
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 ىلإ

: ناسنإلل لجو ّزع هللا ميركت

 : ىلاعت هلوق يهو نيسمخلاو ةسماخلا ةيآلا عمو ، لافنألا ةروس سورد نم نيرشعلاو دحاولا سردلا عم ، ماركلا ةوخإلا اهيأ

﴾ )��( َنُونِمُْؤي َال ْمَُهف اوَُرفَك َنيِذَّلا َِّ� َدْنِع ِّباَوَّدلا َّرَش َّنِإ ﴿

الدرس : �� - سورة األنفال - تفسیر اآلیات �� - �� ، اإلنسان ھو المخلوق األول رتبة وھو في قبضة هللا
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وه ، ضرألا هجو ىلع يشمي يأ ، ضرألا هجو ىلع بدي قولخم لك ةبادلاو ، ةباد عمج باودلاو

 . ناسنإلا هللا مرك دقلو ، ةعبرأ ىلع يشمت يتلا يه باودلا فرعلاب نكلو ، باود اهعمجو ةباد

﴾)��( ًاليِضَْفت َانَْقلَخ ْنَّمِم ٍرِيثَك َىلَع ْمُهَانْلََّضفَو ِتَاِبّيَّطلا َنِم ْمُهَانْقَزَرَو ِرَْحبْلاَو َِّربْلا ِيف ْمُهَانْلَمَحَو َمَدآ ِيَنب َانْمَّرَك َْدَقلَو ﴿

] ءارسإلا ةروس  [

. ناتقيلط ناسنإلا يدي نأ ببسب ةيناسنإلا ةراضحلا هذه نإ : لوقي نم كانه ،  ناتقيلط هاديو ، ةماقلا بصتنم وهو ، هيلجر ىلع يشمي هلعجف هللا همرك ناسنإلا
امنيب ، ةعبرأ ىلع يشمت باودلا نأ فرعلا نكل ، فيرعتلا اذه يف لخدي ناسنإلا لماشلا فيرعتلا اذهبو ، ضرألا هجو ىلع بدي قولخم يأ ، ةبادلا ، يوغل ىنعم اندنع كلذل
. نيتقيلط هيدي لعجو ، هيلجر ىلع يشمي هلعجف ناسنإلا هللا مرك

: ةبتر لوألا قولخملا وه ناسنإلا

اذه ، باودلا ىلإ مضني رشبلا ينب ىلإ ال مضني رفك يذلا اذه نأ ةيآلابً ادج قيقد حملم كانهو ، رافك رشب ، رشب باودلا انه ﴾ اوَُرفَك َنيِذَّلا َِّ� َدْنِع ِّباَوَّدلا َّرَش َِّنإ ﴿ : لوقت ةيآلا
.مركم قولخم ةباد سيل ناسنإلا نأ عم ، باودلا عم انه فنُص رفك يذلا

﴾)��( ًالوُهَج اًمُولَظ َناَكُ هَِّنإ ُناَسْنِْإلا اََهلَمَحَو اَهْنِم َنَْقفَْشأَو اََهنْلِمَْحي َْنأ َنَْيَبَأف ِلَابِجْلاَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا َىلَعَ َةناََمْألا َانْضَرَع اَِّنإ ﴿

] بازحألا ةروس [

 . ةبتر لوألا قولخملا وه ناسنإلا نإ كلذل

﴾)�( ِةَّيَِربْلا ُرْيَخ ْمُه َِكَئلُوأ ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنيِذَّلا َّنِإ )�( ِةَّيَِربْلا ُّرَش ْمُه َِكَئلُوأ اَهِيف َنيِدِلاَخ َمَّنَهَج ِرَان ِيف َنيِكِرْشُمْلاَو ِبَاتِكْلا ِلَْهأ ْنِم اوَُرفَك َنيِذَّلا َّنِإ ﴿

]  ةنيبلا ةروس  [

نإو ، ةكئالملا قوف حبصأ هتوهش ىلع هلقع امس نإف ، امهيلك نم ناسنإلا بكرو ، لقع الب ةوهش نم ناويحلا بّكرو ، ةوهش الب لقع نم كلملا بّكر : يلع انديس لاق امك كلذل
. ناويحلا نود حبصأ هلقع ىلع هتوهش تمس
، نيمدق ىلع يشمي ناسنإلا لعجف مدآ ينب هللا مرك دقلو ، ةعبرأ ىلع يشمت يتلا تاقولخملا يه باودلا نأ فُرعلا نكل ، ضرألا هجو ىلع يشمي يأ بدي قولخم يأ ةبادلاً اذإ
. نيتقيلط هيدي لعجو

: هب قيلي ال ىوتسم ىلإ هتيناسنإ ىوتسم نع طبهي هللا فرعي ال امدنع ناسنإلا

: مهنع ىلاعت لاق ، باودلا عم قحُلأ رفاكلا نأ الإ

﴾ )��( َنُوَثعُْبي َناََّيأ َنوُُرعَْشي اَمَو ٍءَايَْحأ ُرْيَغ ٌتاَوَْمأ ﴿

] لحنلا ةروس [

﴾  )�( َنيِمِلاَّظلا َمَْوقْلا يِدَْهي َالُ َّ�َو َِّ� ِتَايآِب اُوبَّذَك َنيِذَّلا ِمَْوقْلا َُلثَم َْسِئب اًرَافَْسأ ُلِمَْحي ِراَمِحْلا َِلثَمَك اَهُولِمَْحي َْمل َُّمثَ ةاَرْوَّتلا اُولِّمُح َنيِذَّلا َُلثَم ﴿

] ةعمجلا ةروس [

﴾ )��( ًالِيبَس ُّلََضأ ْمُه َْلب ِمَاعَْنْألاَك َِّالإ ْمُه ِْنإ َنُولِقَْعي َْوأ َنُوعَمَْسي ْمُهََرثَْكأ ََّنأ ُبَسَْحت َْمأ ﴿

]  ناقرفلا ةروس [
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َّلُك َنُوبَسَْحيٌ ةَدَّنَسُم ٌبُشُخ ْمُهََّنأَك ْمِهِلَْوقِل ْعَمَْست اُولُوَقي ْنِإَو ْمُهُماَسَْجأ َُكبِجُْعت ْمَُهتَْيأَر اَِذإَو ﴿

﴾ )�( َنوَُكفُْؤي ىََّنأُ َّ� ُمَُهَلتَاق ْمُهْرَذْحَاف ُّوَُدعْلا ُمُه ْمِهَْيلَع ٍةَحْيَص

] نوقفانملا ةروس [

َصََصقْلا ِصُصْقَاف َانِتَايآِب اُوبَّذَك َنيِذَّلا ِمَْوقْلا َُلثَم َكِلَذ ْثَهَْليُ هْكُْرَتت َْوأ ْثَهَْلي ِهَْيلَع ْلِمَْحت ِْنإ ِبْلَكْلا َِلثَمَكُ ُهَلثََمفُ هاَوَه ََعبَّتاَو ِضَْرْألا َىِلإ ََدلَْخأُ هَّنَِكلَو اَِهبُ هَانَْعفََرل َاْنئِش َْولَو ﴿

﴾)���( َنوُرََّكَفَتي ْمُهََّلَعل

] فارعألا ةروس [

. هب قيلي ال ىوتسم ىلإ هتيناسنإ ىوتسم نع طبه لجو زع هللا ةفرعم يهو ايلعلا هتجاح يبلي ال امنيح ناسنإلاً اذإ
ال هللاو ، مهضارعأ ىلعو ، سانلا لاومأ ىلع يدتعي يذلا ، فرحنملا ، هئاتلا ، دراشلا رفاكلا اذهل فصو نم ىرأ الًانايحأ انأ هللاو ﴾ اوَُرفَك َنيِذَّلا َِّ� َدْنِع ِّباَوَّدلا َّرَش َِّنإ ﴿ :ً اذإ
ال ًىوتسم ىلإ هتيناسنإ ىوتسم نع طبه ، هدوجو ةياغ فرعي مل ، هدوجو ّرس فرعي مل ، هللا ىلإ فرعتي مل ، هلقع ةجاح ِّبلي مل امنيح ، ةباد لوقأ نأك هب قيلي ٍفصو نم ىرأ
. هب قيلي

: فلكملاو مركملا قولخملا وه ناسنإلا

ينب نم كنأل ، ةبتر لوألا قولخملا تنأ رشبلا ينب نم كنألو ، رشبلا عم فنصم تنأ ، فلتخي فينصتلاف نمؤت مل ام ﴾ َنُونِمُْؤي َال ْمَُهف اوَُرفَك َنيِذَّلا َِّ� َدْنِع ِّباَوَّدلا َّرَش َِّنإ ﴿
. صوصنلاو ، ثيداحألاو ، تايآلا اذكه ، ةكئالملا قوفت تنأ رشبلا ينب نم كنأل ، فلكملا قولخملا تنأ رشبلا ينب نم كنأل ، مركملا قولخملا تنأ رشبلا
 . ىصحت الو دعت ال معنب قراغ ناسنإلا ، هللا ىلع لدي نوكلا اذه لك ﴾ َنُونِمُْؤي َال ْمَُهف اوَُرفَك َنيِذَّلا َِّ� َدْنِعِّباَوَّدلا َّرَش َِّنإ ﴿

﴾ )�( ِنَْينْيَعُ َهل َْلعَْجن َْمَلأ ﴿

]  دلبلا ةروس  [

ةينامثنيبقرفتةيرشبلانيعلانكل،ةبراقتماهلكناولألاةروصلاعبطدعبدجت،ةلآبصاخشألانمةعومجمروصتنأ،ةقيقدلااهناولأبو،ةيقيقحلااهماجحأبءايشألاىرت

ةرشع كانه ةيفارتحا ةيمقر ريوصت ةلآ مظعأب ، يئوض لبقتسم نويلم ةئم عبرم رتميليملاب دجوي نيعلاب ، ةبراقتم ناولألا ةلآلاب ، نول هل ناسنإ لك ىرت نيعلاب ، نول نييالم
. نينيعلاب مركم تنأف ، يئوض لبقتسم فالآ

﴾ )�( ِنَْيَتفَشَو ًاناَسِلَو )�( ِنَْينْيَعُ َهل َْلعَْجن َْمَلأ ﴿

]  دلبلا ةروس [

﴾ )�( َنَاَيبْلاُ هَمَّلَع )�( َناَسْنِْإلا ََقلَخ )�( َنآُْرقْلا َمَّلَع )�( ُنَمْحَّرلا ﴿

]  نمحرلا ةروس  [

اذإ ناسنإلاف ، ةروص رايلم نوعبس دجوي ، سدع ةبح نع ديزي ال ناسنإلاب ةركاذلا زكرم ، ظفحيو ، كرديو ، دعسيو ، حرفيو ، ملأتيو ، رصبيو ، عمسي ، نينذأ ، نينيع هل لعج
. ةروص رايلم �� يواسي ام هتركاذب دجويً ابيرقت ةنس نيتس شاع

: ةينيوكتلاو ةيفيلكتلا لجو زع هللا رماوأ

الو ، لعفا يفيلكتلا رمألا ، ينيوكت رمأ هلو ، يفيلكت رمأ هل لجو زع هللا نأ ، قيقد ءيش دجوي نكل  ﴾ َنُونِمُْؤي َال ْمَُهف اوَُرفَك َنيِذَّلا َِّ� َدْنِع ِّباَوَّدلا َّرَش َِّنإ ﴿ ، ةوخإلا اهيأ كلذل
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 ،ً ادتممً اكلاسً اقيرط هبشي يفيلكتلا رمألاو ، لعفت

، رورملا عونمم : ةحول تعضو عطاقت لوأ دنع نكل

،ً انيمأ نوكت نأ كفلك ، بذكي دق ، ريخم ناسنإلا ،ً اقداص نوكت نأ كفلك ، قبطي ال دق يفيلكتلا رمألا ، ةحوللا هذه فلاخي نأو ، يشمي نأ هناكمإب ناسنإلا نكل ، يفيلكت رمأ اذه
يه ناسنإلا اهب هللا فلك يتلا ةيهلإلا رماوألاف ،ً املاظ نوكي دق ريخم ناسنإلا ،ً افصنم نوكت نأ كفلك ، يلصي ال دق ريخم ناسنإلا ، يلصت نأ كفلك ، نوخي دق ريخم ناسنإلا
رمألاب ، رورملا عونمم ةحول كانهو ، هربعي نأ قئاسلا ناكمإب يذلا حوتفملا كلاسلا قيرطلا اذه ، رخآ ءيش ينيوكتلا رمألا امأ ، اهيصعي نأ ناسنإلل نكمي ، ةيفيلكت رماوأ
ال ينيوكتلا رمألا ،  هللا لعف ينيوكتلا امأ ، هللا رمأ يفيلكتلا رمألا ، ينيوكت رمأ اذه ، نيرتم يلاوح اهعافترا ، قيرطلا ضرع ىلع حلسم تنمسإ عطق عبرأ دجوي ينيوكتلا
ًاينيوكتً ارمأ تانيعبسلا يف تدلو ،ً اينيوكتً ارمأ قشمدب تدلو كنوك ،ً اينيوكتً ارمأ ةنالف وأ نالف نم كنوك ، ينيوكت رمأ كترشب نول ، رمسأ وأ  ةرشبلا ضيبأ كقلخ هللا ، ىصعي
ىلإ فرعتي نأ ، ملعلا بلطي نأ ،ً افصنم نوكي نأ ،ً انيمأ نوكي نأ ،ً اقداص نوكي نأ ،ً انمؤم نوكي نأ يفيلكت رمأب فلكم ناسنإلاف ؟ حضاو ينيوكت رمأ هلو ، يفيلكت رمأ هل هللا ،
. ةريسم تاقولخملا ةيقب نأ الإ ، مارحلا لاملا لكأي دقو ، يلصي ال دقو ، يصعي دق ناسنإلاو ، يفيلكت رمأب هعيطي نأ ، هجهنم ىلإ فرعتي نأ ، هللا

: زئارغلاب ةريسم تاقولخم نجلاو سنإلا ىوس امو فيلكتلاو ةنامألا ايطعأ نجلاو سنإلا

. ناريخم نجلاو سنإلا

﴾ )��( ِنََالقَّثلا اَهَُّيأ ْمَُكل ُغُرَْفنَس ﴿

 سورة الرحمن  ][

اإلنس والجن أعطیا األمانة ، والتكلیف ، وكلفا بعبادة هللا عز وجل ، ما سوى اإلنس والجن مخلوقات مسیرة بالغرائز .
اطلعت على نظام النحل ، شيء ال یصدق ، نظام ما بعده نظام ، دقة ما بعدھا دقة ، قیام بالواجب ما بعده قیام بالواجب ، اختصاص دقیق ،

ملاعو لحنلا ملاع يف ةمظنأ دجوي ، ينيوكت رمأب لب ، يفيلكت رمأب سيل لحنلا يف لهذملا ماظنلا اذه

لحن ، ةكلملل ةفيصو لحن ، ميلعتلل لحن ، ةسارحلل لحن ، عمشلا تيب عنصل لحن ، لسعلا عنصل لحن ، قيحرلا ينجل لحن ، اهتمهمب موقت ةلحن لك ، قدصي ال ءيشلا داكي لمنلا
. ةزيرغب ، ينيوكت رمأب ؟ ةيصعم دجوي ال اذاملً اذإ ، لحنلا ملاع نوكلا يف يعامتجا ماظن عورأ يأ ، هتاذب مئاق ملاع لحنلا ملاع ، ةيوهتلل لحن ، عيملتلل لحن ، فيظنتلل
. اهتجاح الإ لكأت ال اهتزيرغب ةبادلا ، هتجاح قوف لكأيف ناسنإلا امأ ، حجنت ال ماعطلا ىلع اهرابجإل يرجت ةلواحم يأ ، ماعطلا نع فقت عبشت اهمعطأ ةباد ققدً الثم
امهم ، اهتبرض امهم ، ربعت ال اهتقاط نم عسوأ ربعملا اذه ناك نإ ؟ ربعملا اذه ربعت نأ عيطتست له ردقت ةبادلاف ، يئام ربعم كانه انضرف ول ،ً ادهاشمً ائيش كانه نإ ىتح
، ريخم تنأ رشبلا ينب نم كنأل ، نجلاو سنإلا ادع ريسم هلك نوكلا ،ً ادبأ ئطخت ال زئارغلاو ، زئارغب كرحتت باودلا ،ً انايحأقرغيو رطاخيً انايحأ ناسنإلا ،ً ادبأ ، اهتعفد
. طبضني ال دقو ، طبضني دق ناسنإلا امأ ،ً ادبأ هنم زفقت نأ عيطتست الً ايئامً اربعم ىطختت الو ، اهتجاح قوف ةبادلا لكأت ال ، هجهنم ةفرعمو ، هللا ةفرعمب فلكمو ريخم
، ةيسيطرهكلا جاومألا ربع ةروصلا لقن يذلاو ، نيلقثلا مولع لّصح يذلاو ، يرتشملا ىلإ تابكرملا لسرأ يذلاو ، رمقلا ىلإ لصو يذلا ناسنإلا نأ تامولعملا فئارط نم
، لومحملا اذه عنص ، توصلا لقن ، ةروصلا لقن يذلا ناسنإلا ، ءاوجألا يف ريطت ةنيدم يف مهنأك ةرئاطلاب نوبكريً ابكار نونامث و ةئمعبرأ ، ةرئاطلاب ناسنإلا لقن يذلاو
. هللا اهدارأ ةمكحل ، ةقيقد نيرشع لبق هب أبنتت باودلا امنيب ، ةيناث لبق الو لازلزلاب أبنتي نأ عيطتسي ال ناسنإلا اذه ، ةيناثب ملاعلا يف ناسنإ يأ بطاخت ملاعلاب ناكم يأب تنأو

: زئارغلاب ةريسمف ىرخألا تاقولخملا امأ يفيلكت رمأب فلكمو ريخم ناسنإلا
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. ةزيرغلاب ءالقعلا اهنع زجعي لامعأب موقي ناويحلا دجت ، زئارغلاب ةريسمف ىرخألا تاقولخملا امأ ، عيطي ال وأ عيطي ، يفيلكت رمأب فلكمو ريخم ناسنإلا :ً اذإ

يذلا ورفلاب اهيطغيو ، هيمدق ىلع اهعضي ةضيب هاثنأ دلت امنيح ، نيبطقلا يف شيعي ، رئاط كيرطبلا

هعم دجوي ، ةضيبلا سقفت رهش ةعبرأ دعب ، ريغصلا تامل جلثلا ىلإ هيمدق ىلع نم تطقس ول ، ةضيبلا هذه ىلعً اظافح ، برشي الو لكأي ال رهشأةعبرأ ىقبيو ، همسج ىلع
رمأب ةمحر كانه ! ماظنلا اذه ام ، رحبلا ىلإ بهذي ٍذئدنع هذخأتف ىثنألا يتأتو ، ةمسد ماعط ةبجو ريغصلا كيرطبلا اذه يطعي ، ريغصلا اذهل ةدعم هتلصوح يف ماعط ةيمك
. زئارغلاب ريسم ناسنإلا ىوس امف ، ينيوكت رمأب تاصاصتخا عيزوت كانه ، ينيوكت رمأب ماظن كانه ، ينيوكت رمأب لدع كانه ، ينيوكت
،  ءاوهلا بحس مث عبصإلا هذه ىلع نيتفشلا ماكحإ ، ةدقعم ةيلمع ،ً ادج ةدقعم ةيلمع صملاو ،ً اروف اهصمي هيتفش ىلإ ةدلوملا عبصإ تلصو اذإ ، دلو نآلا لفطلا : طيسب لثم
. هتزيرغب وأ تامولعم عم هلقعب امإ كرحتي ناسنإلاف ، شيعي يك لفطلا يف هللا اهعدوأ ةزيرغ صملا سكعنم

: زجع ديقعت ال زاجعإ ديقعت ديقعتلا غلاب نئاك ناسنإلا

مل اذإ ناسنإلاف ، يمقر رشؤم ةرارحلا ، يمقر رشؤمو ، يئوض رشؤمو ، يتوص رشؤم كانه ، تارشؤم كدنع ةرايسلاب تنأ نآلا ؟ هتقيقح ام عوجلا ىرت اي ، ناسنإلا نآلا
مأ يتوص ؟ هعون ام عوجلا ، يرارح رشؤم كانهو ، ةرايسلا نم ردصي توص كانه اهتزواجت اذإ ةنيعم ةعرس دجوي ، يتوص رشؤم كانهو ، كرحملا قرتحي رشؤملل هبتني
شطعلاب ساسحإلاو عوجلاب ساسحإلا هللا لعج كتمالس نامضلً اعبط ، كتزيرغب شطعلاب سحت ، شطعلاو ، كتزيرغب لكأتو كتزيرغب عوجت ، عوجت ، فرعن ال ؟ يرارح

،ً ادج ةدقعم ةيلآ ، تاراصع دجوي ، ءارفصلاو ، سايركنبلا كانه ، ءاعمألا ةكرح ، ةدعملا ةكرح كانهو ، تاراصع كانه ،ً ادجً ادجً ادج ةدقعم ةيلمع مضهلا ، لكأت ،ً ايزيرغ
. ماعطلا مضهأ لوغشم انأ هللاو ، مضه تاعاس سمخ وأ عبرأ ىلإ جاتحت ماعط ةبجو لوانتت ، ناسنإلل مضهلا هللا كرت ول
قراغ تنأو ةرايسلا دوقت كتيب ىلإ كبتكم نم جرخت ، ةيلآلا ةكرحلل بلقنت ةيمويلا كلامعأً انايحأو ،ً ايلآ متي مضهلاو ،ً ايلآ لمعيبلقلا ، تومتف مانت بلقلا تاقد كل كرت ول
. يلآلا زاهجلا ىلإ لقتنت ! بر اي كناحبس ةرركتملا ةيمويلا لامعألا ،ً اقالطإ ةدايقلاب ركفت الو ، كقيدص عم ثيدحب
ديقعت ، ديقعتلا غلاب نئاك ناسنإلا ، يلآلا ماظنلا ىلع ةبَّكَرُم اهنأل ، رعشي نأ نود ميدقلا تيبلا ىلإ هتبكرم قوسي تارم سمخ وأ عبرأ نيرهش لالخ ، هتيب ّريغ ناسنإ : ًالثم
. زجع ديقعت ال زاجعإ

: هتعاطو هتدابعب هفلكو هتقو ناسنإلل رفو لجو زع هللا

زارفإ ، سايركنبلا نم نيلوسنألا زارفإ ، تاراصعلا زارفإ ، ءاعمألا ةكرح ، هللا ىلإ هكرتا رمألاو كمفب تاميقللا هذه عض تنأ ، اهب كحارأ نكل زئارغ كل لعج لجو زع هللا
قولخم ناسنإلا تسرد ول ، تعبشف عبشلا زكرم ىلإ تايركسلا نم مسق بهذ ، قراغ تنأو ، ةيفصتلا تمت ، ةظيلغلا مث ، ةقيقدلا ءاعمألا ىلإ ةدعملا نم لقتنا ماعطلا ، ءارفصلا
. كحارأ ، هللا ةدابعل غرفتت نأ لجأ نم زئارغلا ، ىصحت الو دعت ال زئارغ دجوي ، بيجع
دجوي ،ً ايدارإ سفنتت نأ عيطتست تنأ ،ً ايدارإ ليللاب سفنتي ناسنإلا ، تومي مان اذإف ، لطعت يلآلا نيتئرلا هيبنت زكرم بيبطلا اذه – هللا همحر - يفوتً ابيبطً اناسنإ فرعأ هللاو
ءاودلا اذه ، قدصي ال ءيش دعي ، ءاود اوعنص ماع ةئم دعب ، لطعت يلآلا زكرملا اذه ، غامدلاب يلآ هيبنتب متي ،ً ايلآ سفنتلا لعج لجو زع هللا نكل ، نييدارإ ريفز دجويو قيهش
مهطبري ، اهذخأي ، ةبح ذخأي ةرشع ةيناثلا ةعاسلا مهطبري ، ةرشع ةيداحلا ةعاسلا مان ، تاهبنم ةعبرأ طبري -هللا همحر – بيبطلا خألا اذه ، ليللاب ةعاس لك هذخأت نأ جاتحت
ناسنإلاب دجوي يأ ، لمعي مضهلاو ، لمعي بلقلاو ، نالمعت ناتئرلاو ،ً اقيمعً امون ةعبارلا ةعاسلا ىلإ ةرشاعلا ةعاسلا نم مانت تنأ ، اذكهو ، اهذخأي ، ةدحاولا ةعاسلا ىلع
. يدارإ لمع ،ً احلاصً المع لمعا ، يدارإ لمع ، يندبعا : كل لاق ، يدارإ لمع اذه ، نوكلاب ركف : كل لاق ، رايتخالا ةيرح كاطعأ نكل ، اهدحول لمعتً ادج ةعئار ةزهجأ
. هتدابعب كفلكو ، زئارغب كل اهنّمأ اهلإ ةجاحلا سمأ يف تنأ يتلاً ادج ةدقعملا لامعألا ، كتقو كل رفو لجو زع �اف
نم هيفعت زئارغ هدنع ناسنإلا ، رايتخالاب ال زئارغلاب كرحتي ناويحلاو ، فلكم ريغ ناويحلا ةقيقدلا ةطقنلا نكل ﴾ َنُونِمُْؤي َال ْمَُهف اوَُرفَك َنيِذَّلا َِّ� َدْنِع ِّباَوَّدلا َّرَش َِّنإ ﴿ : ً اذإ
. هيلإ ةوعدلاو ، هتعاطو ، هللا ةدابعل هغرف لجو زع هللاو ، ريبك دهج

: بدؤي نأ يغبنيو هل دهع ال اذه ةثلاثو ةيناثو ةرم نوخي امنيح ناسنإلا
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 : لاق امنيح دوهيلا ىلإ راشأ ىلاعتو هناحبس هللا نكل ﴾ َنُونِمُْؤي َال ْمَُهف اوَُرفَك َنيِذَّلا َِّ� َدْنِعِّباَوَّدلا َّرَش َِّنإ ﴿

﴾ )��( َنُوقََّتي َال ْمُهَو ٍةَّرَم ِّلُك ِيف ْمُهَدْهَع َنوُُضقَْني َُّمث ْمُهْنِم َتْدَهاَع َنيِذَّلا ﴿

] لافنألا ةروس [

هودهاع مث ، ردب يف دهعلا اوضقن مث ، هنع مهرش اوفكي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا اودهاع دوهيلا

هللا لاق امك نئاخلاو ، دهعلا ناخ : لاقي دهعلا ضقني امنيح ناسنإلاف ﴾ َنُوقََّتي َال ْمُهَو ٍةَّرَم ِّلُك ِيف ْمُهَدْهَع َنوُُضقَْني َُّمث ْمُهْنِم َتْدَهاَع َنيِذَّلا ﴿ ، قدنخلا يف دهعلا اوضقن مث ، ةيناث

 : هنع

﴾)��( َنِينِئاَخْلا َدْيَك يِدَْهي َال ََّ� ََّنأَو ِبَْيغْلاِبُ هْنَُخأ َْمل ِيَّنأ ََملَْعيِل َكِلَذ ﴿

] فسوي ةروس [

ْمُهََّلَعل ْمَُهفْلَخ ْنَم ْمِِهب ْدِّرََشف ِبْرَحْلا ِيف ْمُهََّنَفْقَثت اَّمَِإف ﴿ : لوقت ةيآلا ، مهتهج نم هبراحت نأ شيرقل اوحمس قدنخلا يف ةرمو ، هيلع شيرق اوناعأ ، ردب يف ةرم ، نيترم هوناخ
. مهنع مهراصنأ دعتبي ىتح مهبدأ يأ ، بدؤي نأ يغبني ، هل دهع ال اذه ةثلاثو ةيناثو ةرم نوخي امنيح ناسنإلاف ﴾ َنوُرَّكََّذي

: هنع هراصنأ دعتبي ىتح هب درشي نأ ناسنإلا ىلعف لطابلا عم نئاخلا

 . مهنع مهراصنأ دعتبي يك بيدأت رش مهبدأ ةكرعملا ةحاس يف مهتدجو نإ ، مهدجت يأ ؛ مهنفقثت ﴾ ِبْرَحْلا ِيف ْمُهََّنَفْقَثت اَّمَِإف ﴿
ةباحصلا لتق ىلإ داع ، هنع افعو ، هل قر يبنلاف ، هريغ نهل سيلو ، تاريغص تانب هدنع نأ هيلإ لسوتف ، هلتقب يبنلا رمأف ، ماركلا ةباحصلاب لكن دق ناكوً اريسأ عقو ناسنإ

. نيترمً ادمحم عدخ برعلا لوقي ال : لاق ، ةيناث ةرم مهفطعتسي نأ لواح املف ، ةيناث ةرمً اريسأ عقو ، مهب ليكنتلاو
 . لطابلا عم مهنأل مهراصنأ مهنع دعتبي ىتح ةوقب مهب درش مهتنوعمب اوطروتي الئل مهفلخ نم يأ ﴾ َنوُرَّكََّذي ْمُهََّلَعل ْمَُهفْلَخ ْنَم ْمِِهب ْدِّرََشف ِبْرَحْلا ِيف ْمُهََّنَفْقَثت اَّمَِإف ﴿ : ً اذإ

﴾ )��( َنِينِئاَخْلا ُّبُِحي َال ََّ� َّنِإ ٍءاَوَس َىلَع ْمِهَْيِلإ ِْذبْنَافً َةنَايِخ ٍمَْوق ْنِم ََّنفاََخت اَِّمإَو ﴿

]لافنألاةروس[

نأ ول ريبك قرف ، عقتس ةنايخو ،تعقو ةنايخ اندنع ، ةنايخلا وحن اوكرحت وأ ، ةنايخلا كشو ىلع وأ ، ةنايخلاب نوعقي دق ءالؤه نأ ترعش تنأو ، ةدهاعم موق نيبو كنيب نأ ول 
 . ةهوبشم ةكرحو ، تالاصتاو ، رداوب كانه نكل ، دعب دهعلا اوضقني مل نكل ، دهعلل ضقن ةنايخلا ، مهبرحب أدبا كوناخوً ادهع موق نيبو كنيب
 . ىهتنا دق مهنيبو كنيب يذلا دهعلا نأ مهغلبت نأ نم دبال ، ةرشابم مهبراحت نأ كل زوجي ال ، لمع لوأ ﴾ً َةنَايِخ ٍمَْوق ْنِم ََّنفاََخت اَِّمإَو ﴿
. ديرأ امك كرحتأ فوسو ، اهنم لح يف انأو تهتنا دق ةدهاعملا نأ مهغلبأ ﴾ ٍءاَوَس َىلَع ْمِهَْيِلإ ْذِبْنَافً َةنَايِخ ٍمَْوق ْنِم ََّنفاََخت اَِّمإَو ﴿
: بتكا رتويبمكلا يف وأ ، سرهفملا مجعملا يف امإ مكيلع ىنمتأ انأو ﴾ َنِينِئاَخْلا ُّبُِحي َال ََّ� َِّنإ ٍءاَوَس َىلَع ﴿ ، مهدهع لطبأ يأ مهدهع ﴾ ْمِهَْيِلإ ْذِبْنَاف ًَةنَايِخ ٍمَْوق ْنِم ََّنفاََخت اَِّمإَو ﴿
 ؟ هبحي ال يذلا امو ؟ هللا هبحي يذلا ام نيتمئاق عمجا ، بحي هللا نإو ، بحي ال هللا نإ : ةفيرشلا ثيداحألابو ، بحي هللا نإو ، تايآلا عمجا ، بحي ال هللا نإ

: نئاخ وأ ربكتم لك بحي الو نيرهطتملاو نيباوتلاو نيقداصلا بحي ىلاعت هللا

، لعفيس اذام فرعت ال ، ببس الب ىضري ، ببس الب بضغي ، يجازم ةسسؤم ريدمً الثمً انايحأ ،ً ادج حيرم ءيش ، نيناوق قفو انعم لماعتي لجو زع هللاً ادج ةقيقد ةطقن دجوي
. حضاو هدنع رمألاف ، هعم نيناوق كل لعج ضرألاو تاومسلا قلاخ نكل ، يجازم ناسنإ كانه ، راذنإ نود نم راهني تنمسإلاك : نولوقي

﴾)��( ٌرِيبَخ ٌميِلَع ََّ� َّنِإ ْمُكَاْقَتأ َِّ� َدْنِع ْمُكَمَرَْكأ َِّنإ اُوفَرَاَعتِل َلِئَاَبقَو ًابُوعُش ْمُكَانَْلعَجَو َىثُْنأَو ٍرَكَذ ْنِم ْمُكَانَْقلَخ اَِّنإ ُساَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿

]  تارجحلا ةروس [

. نيرهطتملا بحي ، نيباوتلا بحي ، نيقداصلا بحي هللا نأ دكؤت يتلا تايآلا نع ثحبا تنأف

﴾)�( َنيِقَّتُمْلا ُّبُِحي ََّ� َِّنإ ْمِِهتَّدُم َىِلإ ْمُهَدْهَع ْمِهَْيِلإ اوُِّمَتَأف اًدََحأ ْمُكَْيلَع اوُرِهاَُظي َْملَو ًائْيَش ْمُكوُُصقَْني َْمل َُّمث َنيِكِرْشُمْلا َنِم ُْمتْدَهاَع َنيِذَّلا َّالِإ  ﴿
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]  ةبوتلا ةروس  [

. هبحي ال يذلاو هللا هبحي يذلا نع ثحبا ، نينئاخلا بحي ال ، ربكتم لك بحي ال هللا نإ
َنوُزِجُْعي َال ْمُهَِّنإ اُوَقبَس اوَُرفَك َنيِذَّلا ََّنبَسَْحي َالَو )��( نِينِئاَخْلا ُّبُِحي َال ََّ� َِّنإ ٍءاَوَس َىلَع ﴿ هنيبو كنيب يذلا دهعلا ِهنأ يأ ، مهدهع ﴾ ْمِهَْيِلإ ْذِبْنَاف ًَةنَايِخ ٍمَْوق ْنِم ََّنفاََخت اَِّمإَو ﴿
يأب ، هتضبق يف تنأ نكل ، سانلا مظعم ّمع يذلا باصملا اذه نم اجنوًاقوفتم هسفن نظي ، اهنم وجني نيعم ءاكذبو ،ً اينغو ،ً ايوق ناسنإلا نوكي ، ةبيصم يتأتً انايحأ ﴾ )��(
 . هللا ةضبق يف رفكً اناسنإ نأً ادج ةقيقد ةيآلاف ، هتضبق يف تنأ ةظحل

: هللا ةضبق يف ناسنإلا

سأرنع ديزت ال مد ةرطقب ، هتكرح دقفي ةظحلب ناسنإلاف ، يوق دجوي الو ، يكذ دجوي ال هللا عم يأ ، هرمدي هللا ةظحل يأب هللا ةضبق يف هنأً انيقي نمؤي امنيح ناسنإلا كلذل

، غامدلا عورف ضعب يف دمجتت سوبدلا

ةعاس ، يولك لشف ةعاس ،ً الولشم حبصي غامدلا ةيعوأ ضعب 

اذهف ، قاطي الً اميحج ناسنإلا ةايح لعجي ةظحل يأب لجو زع هللاو ، ىصحت الو دعت ال ةلاضعلا ضارمألا ، نيعم ضرم ةعاس ، للش ةعاس ، بلقلاب ءاشتحا ةعاس ، دبك عمشت
يف عقي نل هنأ اجن اذإ اذه ىنعم سيل ، ةماع ةبيصم نم وجني ناسنإلاً انايحأ ، هللا ةضبق يف تنأ ؟ دمتعي اذام ىلع ، مارحلا لاملا لكأي ، سانلا ىلع يدتعي ، جهنم الب كرحتي يذلا
: كلذل ، هللا ةضبق يف تنأ ، ىرخأ ةبيصم

َبونُّذلا ُرِفغأ انأو ِراهَّنلاو ِليَّللاب نوئِطُخت مكَّنإ ! يدابع اي ،  اوملاَظت الف اًمَّرحُم ُهتلعجو يسفن ىلع َملُّظلا ُتمَّرح ِيّنإ ! يدابع اي :  َىلاعتُ هللا لاق  يرافغلا رذ يبأ نع ((
نأ مُكعفن ُْغلبي ملو ينوُّرُضت نأ مكٌّرُض ُْغلبي مل ! يدابع اي ،  مكْمِعُطأ ينومِعطتساف ُتمعطأ نم َّالإ ٌعئاج مكُّلك ! يدابع اي ،  مكل ْرِفغأ ينورفغتساف يلاُبأ الو ًاعيمج
مَكلَّوأ َّنأ ول ! يدابع ايو ،  ٍةَّرذ َلاقثم يكلُم نم كلذ ْصِقُني مل مكنم ٍلجر ِبلق ِرجفأ ىلع اوناكو اوعمتجا مكَسِنإو مكَّنِجو مكَرخآو مَكلَّوأ َّنأ ول ! يدابع اي ،  ينوعفنت
اي ،  ِرحبلا يف سِمُغ اذإ ُطيخَملا ِصِقُني امك َّالإ يدنع اَّمم كلذ ْصِقُني مل َهتلأسم مهنم ٍناسنإ َّلك ُتيطعأف ًاعيمج ينولأسف ٍدحاو ٍديعص يف اوعَمتجا مكَسنإو مكَّنِجو مكَرخآو

)) .  هَسفن َّالإ َّنَمولي الف كلذ َريغ دجو نمو ينْدَمحيلف اًريخ دجو نمف ،  مكيلإ ُّدَُرت مُكلامعأ يه امَّنإ ! يدابع

] تباث حيحص :  ثدحملا مكح ةصالخ | ���/� :  مقرلا وأ ةحفصلا | ءايلوألا ةيلح  [

،مهنعينغلاانأويمعنبمهيلإببحتأ،دعاصيلإمهرشو،لزاندابعلاىلإيريخ،ياوسركشيوقزرأو،يريغدبعيوقلخأ،ميظعأبنيفسنإلاوينإ((

، يركش لهأ ، يتدوم لهأ ، يركذ لهأ ، بيرق نم هتيدان مهنم يلع ضرعأ نمو ، ديعب نم هتيقلت مهنم ّيلع لبقأ نم ، يلإ ءيش رقفأ مهو يصاعملاب يلإ نوضغبتيو
يدنع ةنسحلا ، بياعملاو بونذلا نم مهرهطأل بئاصملابمهيلتبأ ، مهبيط انأف اوبوتي مل نإو ، مهبيبح انأف اوبات نإ ، يتمحر نم مهطنقأ ال يتيصعم لهأ ، يتايز لهأ

)) . اهدلوب مألا نميدبعب فأرأ انأو ، وفعأو اهلثمب ةئيسلاو ، ديزأو اهلاثمأ ةرشعب

] ريدقلا ضيف يف يوانملا اذكو ، ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هفعض [

: هاطعأ ام ىلع هركشيو هعم بدأتم وهف هللا ةضبق يف هنأ ىري نمؤملا

: لاق لجو زع هللا

﴾ )���( ٌنِيتَم يِدْيَك َِّنإ ْمَُهل يِلُْمأَو ﴿

 سورة األعراف ][

الكید ھو التدبیر ، المتانة في الفیزیاء مقاومة قوى الشد ، أمتن شيء باألرض الفوالذ المضفور ، وأقسى شيء في األرض األلماس ، األلماس یتحمل قوى الضغط ، والفوالذ 
. المضفور یتحمل قوى الشد 

مثالً : اإلسمنت یجب أن یكون مسلحاً ، ألن سنتیمتراً مكعباً من اإلسمنت یتحمل خمسمئة و خمسین كیلو ضغط ، ال یتحمل خمسة كیلو شد ، أما الشد لو وضعتھ بآلة فیھا شد على 
خمسة كیلو فینكسر ، إذاً یحتاج إلى تسلیح بالحدید ، اإلسمنت المسلح ، فا� عز وجل یقول : ﴿ إِنَّ َكْیِدي َمتِیٌن ﴾ أي أنت مربوط بحبل ، مھما كنت قویاً ال ینقطع ، 

 ﴿ إِنَّ َكْیِدي َمتِیٌن﴾ أنت في قبضة هللا ، بلحظة اإلنسان یفقد بصره ، یفقد سمعھ ، یفقد توازنھ ، یفقد حیاتھ بالنمو العشوائي أي الورم الخبیث ، یفقد حیاتھ بتجمد خثرة بالدماغ ، یفقد 
7حیاتھ باحتشاء



﴿ َوَالیَْحَسبَنَّ الَِّذیَن َكفَُروا َسبَقُوا إِنَُّھْم َال یُْعِجُزوَن ﴾ معنى سبقوا إما أنھم فعلوا شیئاً ما أراده هللا ، مستحیل ، ال یقع في ملك هللا إال ما یرید ، أو أنھم تفلتوا من عقاب هللا .
َالَو ﴿ : كلذل . هللا نم ماقتنا ، وليكنيثالث هنزو راص ، بدلا لثم ناك ، وليك نيثالث هنزو راص ،  نآلا ىلإ تمي مل دقتعأ ةسداسلا ةنسلا هذه ، ةزغب تيب فلأ نيعبس مده يذلا اذه
.   ﴾ َنوُزِجُْعي َال ْمُهَِّنإ اُوَقبَس اوَُرفَك َنيِذَّلا ََّنبَسَْحي

والحمد � رب العالمین

القلب ، یفقد حیاتھ بالورم الخبیث ، یفقد حیاتھ بالفشل الكلوي ، یفقد حیاتھ بتشمع الكبد ، اإلنسان في قبضة هللا ، فالمؤمن یرى أنھ في قبضة هللا دائماً ، متأدب معھ ، 
ویشكر هللا على أن أعطاه .
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