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 فيها األعمال وأحب الحجة ذي عشر أيام-210: الدرس- صباحية دروس-التقوى جامع-عمان-األردن

3/27/0200لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ 

سميدنا محمد الصممادل الوعد على والصمة  والسممةم  بسمم   الرحمن الرحيم  الحمد   رب الاالمين        

  .األمين

نت الاليم الحكيم. الله       نك أ نا إ ما علمت نا إال  ما علمتنا  وزْدنا اللهم ال علم ل نا ب نا  وانفا ما ينفا نا  م علم

أرنا الحل حقاً وارزقنا اتباعه  وأرنا الباطل باطةً  وارزقنا اجتنابه  واجالنا ممن يسمممتماون القول  وعلماً  

 فيتباون أحسنه  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. 

 علة الوجود:

ياني إنسان   غاية الوجود  سبب الوجود ،علة الوجود هو مااصرهناك مصطلح  أيها اإلخو  الكرام؛      

سور أرسل ابنه إلى باريس شاب في هذه المدينة الامةقة األعمال. هذالينال الدكتورا  في إدار    مي كبر أ  ال

 مانع أن ال ."الدراسة"في هذه المدينة  هغاية وجودأو   سبب وجوده أو  وجوده باريس. علة  في أوربا مدينة

  هدسممممبب وجوده  غاية وجو فيقرأه  أما يقتني كتاباً  فيتنزه  أوأو يجلس في حديقة   أكلفي إلى مطام يدخل

 يقول: ط. لو سحبنا هذا المثل على واقانا    عز و جل الدراسة فق علة وجوده

 (65) َوَما َخلَۡقُت ٱۡلِجنَّ َوٱۡۡلِنَس إَِّلَّ لَِيۡعُبُدونِ 

 سورة الذاريات

 ( َوَما َخلَۡقُت ٱۡلِجنَّ َوٱإۡلِنَس إاِلَّ لَِيۡاُبُدونِ ) آخر التاني شيئاً   قاطاة في القرآن واضحة   صريحة   آية    

 :تعريف العبادة

 من فما عبد      ممزوجة بمحبة قلبيةياني ليسممت قسممرية  والاباد  في أدل تفصمميةتها طاعة طوعية      

  يدهحياتنا ب  خلقنا .  قسريةليست  طاعة طوعية  ولم يطاه.ما عبد   من أحبه أنه  كما  ولم يحبهأطاعه 

 فقال:  اهاً إكر ل أن نابدهقبِ  ومع كل ذلك ما ؛الفقر بيده  الغنى بيده  المرض بيده  بيده بيده  صحتناموتنا 

يِن ۖ  ْشُد ِمَن ٱْلَغىِّ ۚ َفَمن َيْكفُْر ََّلٓ إِْكَراَه فِى ٱلدِّ َبيََّن ٱلرُّ ِ َفَقِد ٱْسَتْمَسَك ِبٱْلُاْرَوِ  ٱْلُوْثَقىَّٰ اَل َقد تَّ ُغوِت َوُيْؤِمۢن ِبٱ َّ
 ِبٱلطََّّٰ

ُ َسِميع  َعلِيم    (652)ٱنِفَصاَم لََها ۗ َوٱ َّ

 ورة البقرة س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :ذا تعريفهاكالعبادة هإذاً  .أن نأتيه بمبادر  منا  أرادنا أن نأتيه طائاين      

 فضي إلى سعادة أبدية.أساسها معرفة يقينية، تُ  طاعة طوعية، ممزوجة بمحبة قلبية،

في   في إنفال مالك مالك  كسممب في ياني .في السممنة وسممتون يوماً وربع ةثةثمئة وخمسمم هذه الاباد        

يار زو تكاخت تكفي   ج نا ية ب ية أوالدك  ترب تك  ففي ترب يار حرف مل  ي اخت اا لك في الت مع   مع من حو

 الخ....ك يمع أمك وأب  مع والديك جيرانك 

 .طاعة طوعية، ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية، تفضي إلى سعادة أبدية

سمية  خر من الاباداتعندنا نوع آ       سمية  عبادات مو ضان عباد  مو شر    صيام اً ثةثون يوم رم والا

 عباد  موسمية. ذي الحجة من

 ذي الحجة:  من اشرالأعمال 

 م؟ لذلك ماذا ينبغي أن نفال كما قال النبي الكري ؛أول أيام هذا الشهر الكريمنحن في      

قدر أعظم      لة ال يالي لي يام  الل هذه األ يام  م يوالصممممموم  :الالماءلذلك ينبغي أن نفال كما قال  ؛وأعظم األ

  كل يومالقرآن ذكر تقرأ وكثر  ال  لكن هو في األصمممممل يوم الوقفة  وهناك رأي كل األيام الاشمممممر الوقفة 

صالح  برالامل    اإلقبال على   الدعاء صوم وكثر  الذكر  األقارب تفقد  الوالدين ال  ه إال إل  والتهليل الال

هذه  ؛ولبس الحسن من الثياب  األضحية وذبح  يوم عرفةوصيام عرفة  والدعاء يوم   والتكبير   أكبر   

ارنا ليكم أخبإ  والموجز هو هذا– التفاصمميل  يقولون االاشممر. أماأليام ينبغي أن نفاله في هذه  ما كلها بنود

 -بالتفصيل

 : كثر  الذكرأوالً: 

 يستحب اإلكثار من الذكر في الاشر من ذي الحجة قال تاالى:

ِفَع لَُهْم  ت  لَِّيْشَهُدوْا َمَنَّٰ ْعلُوَمَٰ ام ٍۢ مَّ ِ فِٓى أَيَّ
ِم ۖ َفُكلُوْا ِمْنَها َوأَْطِاُموْا  َعلَىَّٰ  َوَيْذُكُروْا ٱْسَم ٱَّللَّ ۢن َبِهيَمِة ٱأْلَْنَاَّٰ َما َرَزَقُهم مِّ

 (62) ٱْلَبآئَِس ٱْلَفقِيرَ 

 سورة الحج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ت  )   الاشر أيام األيام المالومات هي هذه األيام ْالُوَمَّٰ ام ۢ مَّ ِ ِفٓى أَيَّ
 .ذكرالكثر    إذاً أول بند (َوَيْذُكُروْا ٱْسَم ٱ َّ

َ ِذْكًرا َكثِيًرا
َها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ٱْذُكُروْا ٱَّللَّ أَيُّ ٓ  (14)َيَٰ

 سورة األحزاب

 وقال تاالى: المنافقون يذكرون   .الذكر  خطوط  ضع تحت كلمة كثير عشر        

ِدُعُهْم َوإَِذا َقاُمٓوْا إِلَى  َ َوُهَو َخَّٰ ِدُعوَن ٱ َّ ِفقِيَن ُيَخَّٰ اَس إِنَّ ٱْلُمَنَّٰ ِ  َقاُموْا ُكَسالَىَّٰ ُيَرٓاُءوَن ٱلنَّ لَوَّٰ َ إَِّلَّ ٱلصَّ
َوََّل َيْذُكُروَن ٱَّللَّ

 (246) َقلِيًل 

 سورة النساء

ى نظرت إل  لي بيممت  إلى البيممت اذكر   كثيراً. دخلممتينبغي أن نممذكر   ذكراً  فنحن كمؤمنين        

 صمممحة جيد  الال .هذه نامة ثانية ؛وتربي أوالدك  حاجاتكوتقوم بكل طاهر   عفيفة  تخدمك زوجتك امرأ  

 ة.بصحة طيب  الجباليهز  كل مرض كهنا .يوجد تشمع كبد ال  جد فشل كلويوي   اليوجد خثر  في الدماغ

ترى هذه  أن ". البطولةال بزوالها اللهم أرنا نامك بدوامها :"والدعاء  سيتنُ  أُلفت ألوفة إذامام الهذه النِّ      

 .بزوالها ال النام بوجودها

َ ِذْكًرا َكِثيًرا ٱْذُكُرواْ ) الذكرإذاً كثر           ألن  ؛خطوط  عشممر خطوط أو أرباة ضممع تحت كلمة كثير (ٱ َّ

ل يوم خمس صفحات ك أنت ياني تقرأ .في هذه األيام ذاً كثر  الذكرإ .يذكره ذكراً قليةً     لكن المنافل يذكر

 .هذه األيامك في ارفع من مستوى عبادات باد السنة. سنة اعمل نفةً التصلي   صفحات. عشراقرأهم 

 ير والتحميد: بثانياً: التهليل والتك

طي إال ال ما  فاعل إال   ال   ر لهذا الكون إال  ي  سم ال  إال   مابود    الإله إال  التهليل ال  طبااً      

  .واساة جداً   إال   إال    ال ُمذلَّ  ازَّ ال مُ   خافض إال   ال  رافع إال     ال  ال مانع إال    

 . قةيهناك نقطة دق. نهاية العلم إله إَّل هللا َّل                 

ُسول  إَِّلَّ ُنوِحٓى إِلَْيِه  َه َوَمآ أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك ِمن رَّ ُهۥ اَلٓ إِلََّٰ ٓ أََن۠ا َفٱْعُبُدونِ أَنَّ  (65) إاِلَّ

 سورة األنبياء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُسول  )   أنت مالم في صف النوع. كيف؟ الستغرال أفراد " دقيل جداً من"إعراب  (َوَمآ أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك ِمن رَّ

لكن هناك   مع خمسمممين هدية  قلت لهم: لكم عندي هدية غداً. جاء الغد هم خمسمممون .أمامك خمسممون طالباً 

دخل   إال وله هدية من واحد في هذا الصممف ما هدية  الخمسممون. إذا قلت: لكم: عندي إذا قلت .نغائبااثنان 

ْلَنا ِمن َقبْ )أفراد النوع. تفيد اسممتغرال  "من"إذاً  .ياربونها حاالً السممتغرال أفراد النوع .الغائبون لَِك َوَمآ أَْرسممَ

ُسول   ٓ أََن۠ا َفٱْعُبُدونِ ) كلمات دقيقة اآلن :(إاِلَّ ُنوِحٓى إِلَْيهِ ) القرآنفي كروا ذحتى الذين لم يُ  (ِمن رَّ َه إاِلَّ ُهۥ اَلٓ إِلََّٰ   ( أَنَّ

ٓ أََنا)        َه إاِلَّ إال    ال مانع إال  ماطي الأال  ترى مع   أحداً    نهاية العلم التوحيد  هذا التوحيد ( اَلٓ إِلََّٰ

 .ترى مع   أحداً  أال   إال    إال    ال ُمذلَّ  إال    ال مازَّ خافض  رافع إال    ال     ال

يام إذاً         هذه األ لذكر في   مة.يوجد مانى دقيل لهذه الكل والتكبير   أكبر.  إله إال   التهليل ال .كثر  ا

بر هو أك  وظننت أنك عرفتهمارفًة  كلما عرفت    .بةنهاية  مهما عرفت عن   فهو أكبر مما تارف أي

 :فالتهليل والتكبير والتحميد قال النبي الكريم   أحكم من ذلك.أرحم من ذلك  من ذلك

هليِل  ما من أيَّام  أعظمُ عنَد هللاِ وَّل أحبُّ إليِه العملُ فيهنَّ من هِذه األيَّاِم العشِر فأكثروا فيهنَّ مَن التَّ

ك حميِد والتسبيح والتَّ  بيرِ والتَّ
 رواه أحمد                                                                                               

 الصوم: :ثالثاً 

ساة أيام من ذي الحجةيُ         عاشوراء الحجة  ويومذي كان النبي الكريم يصوم تساة و  سن صوم أول ت

 .هذا صيام النفل؛ رة أيام من كل شهوثةث

 :األضحية رابااً:

ستحب لمن أراد أن يضحي         شاره وي شيئاً من   اً أحيان الدين فهميُ  .هذه مستحبات ؛أو أظفاره  أال يأخذ 

ال ليسمممت إلى هذه  .األضمممحية غير مقبولة ؛وحلقت شمممارك  إذا قلمت أظافركياني أنت   غير ماقول فهماً 

سنيُ  .هذه مبالغة  الدرجة شارك  قلم أظافركأآل ت ستح سناتمن الهذه  ؛وأال تحلل  ستح ضحيةليس   .م  األ

 .هذه مبالغة التغت 
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 :عرفة صيام يوم خامساً: 

  الكريم: قال النبي      

َنَة الَّتِي َبْعَدهُ  ِصَيامُ ))  َنَة الَّتِي َقْبلَُه َوالسَّ  ((َيْوِم َعَرَفَة أَْحَتِسُب َعلَى هللاِ أَْن ُيَكفَِّر السَّ

 رواه مسلم

أفضل الدعاء دعاء يوم هذه األيام. قيل:  أعظم مجموعة أيام .عرفة يوم أعظم يوم .أعظم ليلة ليلة القدر      

بيُّون من َقبلي: ال إلَه إالَّ  ُ َوْحَده  ال َشريَك له"" عرفة   وأفضل ما قُلُت أنا والنَّ

 :القيامةقال يوم    دقيقة.أحداً،  تر  م  هللا أَّّل  :التوحيدهذا           

َد َٰ َولََقْد  ُكْم َوَرآَء ُظُهوِرُكْم ۖ َوَما َنَرىَّٰ َمَاُكْم ُشَفَاآَءكُ  ِجْئُتُموَنا فَُرَٰ ْلَنَّٰ ا َخوَّ َل َمرَّ  ۢ َوَتَرْكُتم مَّ ُكْم أَوَّ  ُم ٱلَِّذينَ َكَما َخلَْقَنَّٰ

َع َبْيَنُكْم َوضَ  َقطَّ ُؤْا ۚ لََقد تَّ
ٓ ُهْم ِفيُكْم ُشَرَكَّٰ ا ُكنُتْم َتْزُعُمونَ َزَعْمُتْم أَنَّ  (49) لَّ َعنُكم مَّ

 سورة األنعام

ماه سمممممة    ماه أسممممملحة فتاكة  كبير  ماه قبيلة  دعم عالمي قو   ماهاه م  هناك واحد ماه جيش     

َدىَّٰ ) .هذه كلها في الدنيا؛ ماه قنبلة ذرية  طيران   .(ِجْئُتُموَنا فَُرَّٰ

تدافع عنكليس        ماك أموال    والخوف الكل من أجلهاتُ   ماك طائفة تخاف منك   والماك عشمممممير  

نصب يوجد م ال باين سنة رئيس وزار .ساليابان حكم   والماك منصب رفيع. أحدهم طائلة ال تأكلها النيران

َدىَّٰ )يوجد قبيلة  وال عزو  يوجد  وال  .(ِجْئُتُموَنا فَُرَّٰ

إذا كان عند إنسمممان ؛ هذا الذكي. ياني د  لهذا اليوم عدتهاِ تُ أن   والتفول والنجا   والفة   كل الذكاء        

زوجة  وبالتالي  وبالتالي بيت فخم  ويترتب على نجاحه في هذا االمتحان منصممب رفيع  ومصمميري امتحان

ى هذا هذا كله مبني عل  مثةً  الجبل فيوبيت   وبيت على البحر  وبيت بالااصممممة  وبالتالي سممميار   رائاة

بيُّون من َقبلي: ال إلَه “عرفة أفضممل الدعاء دعاء يوم  .لذلك الدعاء يوم عرفةف ؛اليوم وأفضممل ما قُلُت أنا والنَّ

وما تالمت الابيد أفضممممل من  .ا التوحيدهذ قوي إال  ؛ ال  ال ماز  ال ُمذل مانع ال   ال ماطي  "  ُ إالَّ 

فإذا وجدتني وجدت كل  .اطلبني تجدني  ابن آدم .  الهموم كلها واحداً كفاهومن جال الهموم هماً  .التوحيد

 التوحيد.هذا  وأنا أحب إليك من كل شيء؛ ت ك فاتك كل شيء شيء. وإن فُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شمس  سبحان  ! أحياناً        ضح ال صغير ساطاة  وا ضع ورقة في محرقها تحترل  لكن تأتي بمكبر   .ت

شمس ال تحرل   اآلن عدسة صغير  أنت أحضر .بؤر  واحد  تحرل كل شيء فيات تجم  إذا أما الشمس   ال

سة تحترلهذه الورقة في مِ ضع   وورقة كل اهتماماتك أن   عندما تجمع كل طاقاتك هذا مباشر . حرل الاد

يوجد  . الداً  ترى مع   أحأال    فلذلك ما تالمت الابيد أفضل من التوحيد .إلى أعلى عليين  ؛ ارتقيتتارف 

  ....   وهكذايوجد قاهر إال    وال يوجد غني إال    وال يوجد ُمساد إال  مانع  اليوجد ال و  ماط  

بيُّون من َقبلي: ال إلَه إالَّ  ُ َوْحَده  ال َشريَك له"“عرفة ضل الدعاء دعاء يوم إذاً أف         .وأفضل ما قُلُت أنا والنَّ

 :لبس الثياب الحسنة سادساً: 

 .اإلنسان يتزين ياني  يوم الايد هذا من األمور المستحبةلبس الثياب الحسنة        

َبِنٓى َءاَدَم   ُهۥ اَل ُيِحبُّ ٱْلُمْسِرِفينَ  َمْسِجد ٍۢ ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َيَّٰ  (12)َوُكلُوْا َوٱْشَرُبوْا َواَل ُتْسِرفُٓوْا ۚ إِنَّ

 سورة األعراف

 فرحة الايد:

ألمة  حرب  يجب أن تفر  مهما تكن هناك مأسا  في ا. قد تغيب عنا جميااً  هناك نقطة دقيقة  الايدوفي    

األمة من  مهما يكن في .شيء كبير الطفل الصغير الايد عنده  فر  الصبيان في الايدتُ   ويجب أن الايدفي 

 .إكراماً للصغار؛ الايد  ينبغي أن تفر  في زلزال  بلد محتلأزمة  

وخاله خمسممة دنانير   خمسممة دنانيرسممياطيه عمه   من الايد إلى الايدالسممنة أحياناً الصممبي ينتظر          

وكان ل  قهر   لوكان هناكلو كان هناك احتةلال تحبط أمل الصغار في الايد ّ   .الخ...سيجمع عيديات كثير 

 .؛ هكذا التوجيهات النبويةزلزالهناك 

لذلك   هذا اليوم بفارغ الصمممبرينتظرون  الذين  الء الصمممغارلهؤ تحتفل بها إكراماً هذه األيام ينبغي أن       

سن بن سول    :سيدنا علي قال الح سلمصلى   عليه -أمرنا ر وأن   دنج الايدين أن نلبس أجود ما في-و

 .بأسمن ما نجدوأن نضحي   نجد نتطيب بأجود ما

  فأنت عندما تجال في البةدجداً هناك أوضممماع صمممابة  ام ياني األضمممحية  إطاام اللحم  إطاام الطا     

 أب  األضحية يانيهذه  ليس أولى. ال ؟حتى لو تصدقت بثمنها  أليس أولى يقولون:. عملك الصالح أضحية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اليمات أن تنفذ الت البطولة اللحم.لكن هذا الطفل لم يأكل  الدين  األضممحية  وف ىيكون عليه دين أعطيته ثمن 

 "األضحية".  اإللهية والنبوية تماماً 

حبُّ إلى ِ   ما        االى عمَل آدميٌّ من عمل  يوَم النحِر أ قِ من إت هُ إ دم   ةرا يأتي يوَم  ان  بقروِنهاالقيامِة ل

ا األرِض فِطيُبوا به منمن ِ  بمكان  قبَل أن يقَع  وإنَّ الدَم ليقعُ  توضممع في ميزانه    أيأظةِفهاووأشممااِرها 

 .نفًسا

 الخلصة:

  عبار-لك نظام ماين  لكن بأحوال خاصمممة تكرس إذا أنت  اسمممتثنائية  كيفأيام  ؛األيام القادمةالاشمممر هذه 

َ ِذْكًرا ) واحد  لذلككل جهدك لامل  تكرس-صحيحة فصيحة  َها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ٱْذُكُروْا ٱ َّ أَيُّ
ٓ اء ج راألم (َكِثيًراَيَّٰ

َ إاِلَّ َقلِيًة )ذكراً كثيرا  ذكر    (َواَل َيْذُكُروَن ٱ َّ

 .فلذلك هذه عباد  موسمية اً كثيرفأنت كمؤمن ينبغي أن تذكر   ذكراً   المنافل يذكر   لكن قليل

الجماة    عندنا عباد  أسممبوعية صممة شممهرية عندنا عباد  موسمممية  عندنا عباد    عندنا عباد  سممنوية     

ستقيم على أمر فالاباد  اليومية   عباد  يومية عندنا  يم لههذا اإلله الاظ .كائن أول لك إله عظيم  . أنتأن ت

 .لصانعاتاليمات لمنهج هذا اإلله الاظيم. ياني  أن تخضع  والفة  والنجا   فالبطولة  والذكاء .شرع حكيم

اني إن ي .وأنت تركبها تألل ضمموء أحمر في لوحة البيانات  اشممتريت سمميار  غالية جداً  للتقريب  ياني     

وء ضمم "إن فهمته بحسممب تاليمات الصممانعتحتاج إلى مئة ألف  أما   احترل المحركتألل تزيني  هوفهمته 

انع . تاليمات الصأن يحترلمن أنقذ المحرك    لتر واحد  أضفت الزيت؟ أوقفت المركبةماذا فالت "تحذيري

 .الخبير ولصالحك. ه

ث       بار   يةع بة ؛ان كب المرك نت را لت في فرع من فروع الُطرل  مكتوب  أ قل  دخ لدخول ح "ممنوع ا

 ال.قال: ضات حداً لحريتك؟ وُ  هلهذا المكان؟ ال  ال. الذهاب لهذه اللوحة ُوضات لتحرمك من ألغام" 

ضماناً        ضات  سةمتكُو ست حداً لحريتك في اللحظة .ل ضم  التي تفهم فيها أن المحرمات لي ان ولكنها 

  لحيا ا لتزداد قرباً منه  لتزداد قو  في لصممالحكبه أمرك    لسممةمتك  كنت فقيهاً ورب الكابة. أي شمميء

 لصالحك.فهذا الشرع   وأي شيء نهاك عنه أبادك عن مسببات الهةك لتزداد سااد    لتزداد طمأنينة

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



                                                   فيها األعمال وأحب الحجة ذي عشر أيام-210: الدرس- صباحية دروس-التقوى جامع-عمان-األردن

8  |9 

 

 لك: افال قال  لهذه اآللةتاليمات الصانع لصالح المستخدم.  .تعليمات الصان  هوياني بتابير مااصر       

سبوعين بالتزييت مثةً   ص  كذا كل أ ك كل تاليمات الصانع لصالح هذه اآللة  وأنت أعقد آلة في الكون  حالل

اع تاليمات فاتب. تاقيد اإلعجاز صانع عظيم ورب كريم ؛بالغة التاقيدولهذه اآللة  ،تعقيد إعجاز َّل تعقيد عجز

 .الصانع ضمنت سةمتك وساادتك

األرض أهل  مليارات إنسممان  في الدائر  ثمانيوسممع سممأثماني مليارات إنسممان   هناك في األرض اآلن     

حد  حب المرض؟أ حد ي هناك أحد ال  .أبداً  ال أحد و ؟يحب القهر ؟ وال أحد.أحد يحب الفقر حد واوال  ؟ وا

 .اجتماعية  أبداً مكانة  ؟وحرفة راقية ؟وزوجة ترول له ؟يحب بيتاً واسااً 

حد       ناس وا يا  ال هات في ح مات المكرو حد   المحر يات وا جاب لة أن تارف    واإلي وتطبل   فالبطو

 ء  وأنا أحباطلبني تجدني  فإن وجدتني وجدت كل شيء  وإن فُت ك فاتك كل شي  ابن آدم "منهجه لصالحك 

 "إليك من كل شيء

 اما لغيرنماك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنمفملو شاهدت عين

 ولو سمات أذناك حسن خطابنا خلات عنك ثياب الاجب وجئتنا

 ولو ذقت من طام المحبة ذر  عذرت الذي أضحى قتية بحبنا

 اماً واشتياقاً لقربنما لك نسمة لمممت غريبمت من قربنمولو نسم

 د جهلتنمماما له قمل من ادعى سهولته قلنمل  وكما سهما حبنمفم

 من قتل الفتى يوم هجرناللصب  قتله وأصاب  فأيسر مافي الحب

 نا أْرضنا وارض ع أكرمنا وال تهنا  آثرنا وال ُتؤثر علينا  والحمد   رب الاالمين  اللهم أعطنا وال تحرمنا 

 الفاتحة. الاالمين   والحمد   رب وسلموصلى   على سيدنا محمد النبي األمي  وعلى آله وصحبه 
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