
 

 

 
 

 

ًُ  قسأ اإلوا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ًُ  قسأ اإلوا

 

  



 

 

 
 

 

ًُ  قسأ اإلوا

 متعررر ٌ  الؼررررا ةِ  ويف اإلمررر  ُ  قرررر 

 

 و مررررر  ِ  لؿبررررر هٍج   وهدايررررر ٌ  **

 

 الروحر ي يـبقطرف مـ ورشػُت  ** والـفك الؿع رف إلك ارتؼقُت  فقف

 

 جرررقاهرٌ  والؽتررر ُب  ربرررلَ  قررررا ُ 

 

 والقجررردا ِ  لؾرررروح وكػررر  ٌس  **

 

 

 سررق دةٍ  بعررد الؿررر ُ  يسررقدُ  فبررف

 

 حرمرر  ِ  ومررـ ذل   مررـ ويعررز **

 

 وحقَلـر  الحقر ة يف غػؾـر  كرؿ ي 

 

 وسرـ  ِ  سرَرت قرد مجدٍ   كب  ُ  **

 

 

 وٓتشغؾقه  ، ب لؼرآ  ف شغؾقه  ٪  وطق  الؼؾقب هذه إ  )

 . طـف اهلل رضل مسعقد ابـ. (بغقره

 

 الـررق  ذو - « والؼرررآ العؾررُؿ »  م قرر ل«  برر هلل  إكررس ققررؾ م مرر 

 هلل .الؿصري رحؿف ا



 

 

 
 

 

ًُ  قسأ اإلوا

 الررذكر٪ ويف الؼرررآ ، ويف الصررةة، يف ثررةثم يف الحررةوة تػؼرردوا »

    فر طؾؿ تجردوه ، لرؿ فرن  ابشرروا، و ف مضرقا وجردتؿقه ، فن 

 ..رحؿف اهلل  البصري الحسـ -« مغؾؼ ب بؽ
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 الفهرس
 

 1 ............................................................................................ الفّسس

 3 ........................................................................................... املـدخـن

 9 ........................................................... / أال بركس اهلل تطىئَ القمٕب..!1

 12 .................................................................... / فٍادٝ يف الظمىات..!2

 15 ................................................................ / اِدٌا الصساط املطتقٗي..!3

 18 ....................................................................... / يف قمٕبّي وسْض..!4

 22 ........................................................ سٕٚ وَ زبكي..!/ ٔضازعٕا اىل وغف5

 25 .................................................................. / إُ بطض زبَك لصدٖد..!6

 28 ........................................................ / حتٜ حيكىٕك فٗىا شجس بٍّٗي7

ّٚ وَ الٍاس َتّٕٙ إلْٗ..!8  30 .................................................... / فاجعن أفئد

 33 .................................................. / أهلاكُي التكاثس حتٜ شزمُت املقابس...!9

 36 ................................................... ُ..!/ كإٌا قمّٗما وَ المٗن وا ّٖجع10ٕ

 39 ........................................................ / وَ بعد أُ ٌصغ الصٗطاُ بٗين..!11

ٌَاّزا..!12 ِِّي  َُ ٔف٘ ُبُطٌٕٔ َِٖأُكُمٕ ٌَٖىا   42 ....................................................... / ِإ

 44 ............................................................... ..!وصفقني اجملسوني فرتٝ/ 13

 47 ................................................../ ٔجاٞ زجْن وَ أقصٜ املدٍٖٛ ٖطعٜ..!14

 49 ........................... ..!دزجات العميا وٍكي ٔالرَٖ أٔتٕا  ٖسفِع اهلُل الرَٖ آوٍٕ -15

 51 ................................................ ..!بأفٕاِّي اهلل ٌٕز ُٖطفئٕا أُ ٖسٖدُٔ/ 16

17َٖ ٌَٖك  ٌَِعَمُي َأ ََٔلَقِد   /!..َُ َُٖقُٕلٕ  53 ........................................... ٔضُٗق َصِدُزَك ٔبَىا 

ََٔزٖد 18 ُْٱ/  ََٱ لمَّ ِّي َكَفُسٔا لَّٔرٖ ٍَاُلٕا َلي ٔبَغٗٔظ  56 ...................................... ..!َخريا َٖ

َُٔكٓن ٔف٘ َف19  /!..َُ َٖطَبُحٕ  59 .............................................................. َمك 
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 62 ...................................................................../ فقٕال لْ قٕال لٍّٗا..!20

ََٕٖمَتٜ/ 21 ٌّا َأٖتٔخر َلي َلَٗتٍٔ٘ َٖـ  65 .....................................................َخٔمٗال ُفَما

 68 ............................................. ..!وطاكٍكي ادخمٕا الٍىن أّٖا ٖا قالت/ 22

 71 ....................................................... /أُ اوصٕا ٔاصربٔا عمٜ آهلتكي..!23

 73 .......................................................... ..!فّٗا ففطقٕا ورتفّٗا سٌاأو/ 24

ِّا ٔٔضعتْ كسِّا..!25 ُْ كس  76 ................................................../ محمتْ أو

ٌِِصَه َوا َضٔىُعٕا َِٔإَذا -26 ُِّيَأِع َتَسٝ الٖسُضِٕه ِإَلٜ ُأ ٍَ ََ َتٔفُٗض ُٗ  78 ..................... ..!الٖدِوِع ٔو

َٕ َتٖتٔبُعٕا ََٔلا -27 َِٱ ٔت ُخُط  80 .......................................................... ..!لٖصَٗطـ

ََ ِإلَّا/ 28 ٍُٕا الَّٔرٖ  83 ................................................... ..!لٖصألَحأتا ََٔعٔىُمٕا آَو

َِا29 ٍَا ِٗ ٍَ َِٗف َب ُِّي َك َِٕق ٍُِظُسٔا ِإَلٜ الٖطَىاٞٔ َف َٖ  86 ........................................ / َأَفَمِي 

َُٓد ِإَذا مُلضَطٖسٱ/ َأٖوَُ ٔجُب 30  89 ...............................................................!َعا
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 لـدخـامل
 وجعؾـ  ، بط طتِف بص  َرك  و ك رَ  بعؾؿف،  فف َمـ  فتَح  ، هللِ  الحؿُد 

 ورسؾف، خؾؼف خقر طؾك و سؾؿُ  و صؾل لؾـ س، ُ خرجت  م ٍ  خقرَ 

 …  جؿعقـ وصحبف آلفِ  وطؾك محؿدٍ  كبقـ  وطب ده،  كبق  ف وصػقة

  : عدب اوا

 إٓ مـرف قُربرت وٓ ، قَسرت إٓ ربفر ، كة  طـ الؼؾقُب  بُعَدت فؿ 

 الؿسر جد يف الؼررآ  دوي   ، حق تـر  جؿ لقر ت ومـ وص بت، ٓكت

 لرررقعظؿُ  بعَضرررف  إ  حترررك والؿركبررر ت، وإسرررقا  والررردروس

 فتػؼرف الحؼقؼقر ، القؼظر َ  لقققظرَؽ  وجداكؽ، يف ويضرُب  مب شرًة،

 ومؾررذاٌت  مزيررػ، وجررقدٌ  دكق كرر  ٕ ّ ! .. القجررقد وتعررل ، الحقرر ة
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 اهلل كتر ب ويف الرقحل، دروس خرةلِ  مـ إٓ لف  وطل ٓ ، خ دط 

 !…وأخرة الدكق  يف وجـتف  وحق ُتف  ، ففؿف 

 ، والؿػ جئر  السرريع  والؽؾؿر ت الدروس يف  ستطقُب  كـَت  وقد

 وتؼريررب ، برر لؼرآ  الـرر س وربررط ، "اإلمرر   تررةوة" طؾررك التعؾقررَؼ 

 وتصرح   ،  خةقفرؿ وتتفرذب ، إيؿر كفؿ يؼقى بحقث لقفؿ،إ ففؿف

 ، تعررر لك اهلل بحؿرررد قرررديؿ مرررـ التزمـررر ه مرررـفج وهرررق قؾرررقبفؿ،

 ق ل ، ك درة ومستؾذات لط  ػ مـ فقف لـ  لذلؽ الـػس واكشرحت

 مرـ بعرَده وٓ ، غـرك مرـ الؼررآ  دو َ  م  )واهلل م اهلل رحؿف الحسـ

 اكشغ لف طؾك ك دًم  اهلل رحؿف الثقري سػق  ُ  وق ل .فؼر(  ي - ف ق 

 اإلمر  ُ  وقر ل.  ( الؼرآ  طؾك اقتصرُت  كـت لقتـل ) م العؾؿ بػروع

  م الخ رق  التصـقػ ت يف مديد طؿر بعد اهللُ  رحؿف تقؿق  ابـ
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 .( الؼرآ  مع ي غقر يف  وق تل  كثر تضققع طؾك وكدمُت  )

 ..! تدبره  وفخ م  الؼرآ ، دروس لعظؿ  إٓ ذلؽ وم 

 مـف م صدرت كتب يف  ذلؽ طؿؾق  مقرَس  وقد

 جز يـ. الؼرى    مـ كسؿ ت . 

  وُ هب  آي  

  إطظؿ الشرُف  

 الػفرررد جررر معل" يف الترررراويح طؼقرررب رمضررر   دروس وغ لرررُب 

 محؿرد العةم  الشقخ مـ تعؾؿف  صريؼ ٌ  وهل ، بؿح يؾ "والعـقد

 كر   حقث الؿؽل، الحر  دروس يف اهلل رحؿف العثقؿقـ ص لح بـ

 ويعؾؿ الح ضرة، لؾخة ؼ مؼربًا تدبريًا تػسقًرا يػسره  آي ً  يخت ر

 دروسررـ  يف كـفجررف صرررك  ثررؿ ، إسررؾقب هررذا مررـ اكتػعـرر  كررؿ اهلل
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 وٓ إطررداد بررة طػقيرر  جرر  َ  اذا و جؿؾررف  حررةه ومرر  ومقاطظـرر ،

 الظرـ، حسرـقا وقرد ، الؿػر ج  إ ؿ  صؾب طـد سقؿ  ٓ ترتقب،

 !… الؿش رك  واستط بقا

 الؼرررديؿ، ومخزوكرررؽ ،  الح ضرررر اسرررتعداُد  حقـَفررر  ويؽػرررل

 معر لؿُ  ويؽػقؽ ، والؿذاكرة آصةع وديؿ  ، الدطقي وتقاصؾؽ

 و كررت إٓ تشررعر، ٓ ثررؿ ، ابترردا ً  طررؿّ  جررز  ومشررفقرات الػ تحرر 

 ترررلمؾل سرررقري  و فؼفرررل  و طؼررردي  و تررر ريخل درس يف تسررربح

 ..!ومث ل وحؽؿ  طبرة  و قص  حقـئذ وتزيـف  ، وشبفف 

 كػسرف وكػرعِ  وآطتبر ر، لؾعظر  تؼققده  لف بدا الزم   مـ مدةٍ  بعدو

 ًٓ  ك كرت مـفر  وكثقرر مـفر ، تقسر م  يؼقد وك   ، ث كًق  زمة ف ثؿ  و

 يف الؼرررآ  مررـ وقربفر  الـػررقس اكشررراُح  حقرث رمضرر   يف تشرتعُؾ 
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 صّؾك كؾؿ  الـػسل استعداده طؾك طةوةً  ، ممثر كدي كريؿ مقسؿ

 جؿ طر  وصؾرب اإلمر   برنذ  التعؾقرؼ لف فقتسـك غريب، مسجد يف

 . الؿسجد

 ب لرررذكر خصرررب ً  ومسررر جده  هرررل اهلل بحؿرررد بةدكررر  ترررزال وٓ

 ، الؽريؿرر  الؼقرر دة  بتقجقفرر ت مؽر   كررؾ يف الؿشرر ط  والردروس

 العؾؿق  آجقا  تؾؽؿُ  مثؾ تت ح وك كت مشؽقرة، القزارة وجفقد

 !… وإذه   لـػقسا يف يبؼك أي ت حقل وتعؾقؼ  تدبًرا فتثؿر

 الؼررراصقس، ويف الجررقال يف بحػظفرر  القراطرر ُ  بررد ت تطقرررَ  ولؽررقة

  .مختص لػمم يف تجؿع حتك ، الؿستط ع قدر حػظف  ومح ول 

 الصقارف، مشغقل  فقف  والـػس ، الؿحؿقدة إي   هذه ذلؽ فتؿ

 إيجر د مرـ برٌد  يؽرـ ولرؿ ، الؿشروط ت مـفؿؽ  ، الظروف كثقرة
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 سرقؿ  ٓ الؿجقردات، أير ت تؾؽرؿُ  حرقل هؿس  سجقؾوت ، ثغرة

 إلرك محبب  ومقطظتف ، والروحل الؼؾبل وقعف لف الؼرآ  درس و  

 اهرذ مـفر  الػرراغُ  ترؿ حترك لقر ٍل، بضع  يف الؼؾؿُ  ف كدفع ، الـػقس

 وحسرـ الؼبرقل الؽرريؿ الؿرقلك سر  ةً  ، وتقفقؼرف اهلل بحؿد القق 

ـّ ال واسررعُ  إكررف والؼصررد، الػفررؿ  وكعررؿ الؿررقلك كعررؿ والػضررؾ، ؿرر

 . الـصقر

 طسقر مح يؾ

 هرر31/1/3441
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 ..!القمٕب تطىئَ اهلل بركس أال /1
 

  ففق الص لُح  ووط ه  ، الؿصؾقـ قؾقب يف ف ستؼرت تَةه 

 لُقذهَب  الؼرآ  إلك يػزع والؿؼصر ، الطؿلكقـ  يستطعؿُ 

 ، غػرويست ، كثقرا الذكر ُيردد ، معصقتف مع والع صل قؾَؼف،

 غػؾتَف يػسر م  وغ لًب  بؿعصقتف،  بعقٌد  هق كؿ ويدر 

! … وآتع ظ إوراد وضعػ الذكر، بؼؾ  الؼؾب وقسقة

 طـ وُشغؾ ، ورده و ض ع.. الصةة طـ غػؾ مرةً  فؽؿ

 ..!تلمؾف

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

 الررروح، وجرردَب  الؼؾررب، قسررقة ، الغػؾرر  جررزا  كرر   ولررذلؽ 

 ، ب لسؼؿ سقص ب  وضقعف هجره مـ ويَؾ  فق ..  ع ظآت وقؾ 
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 ديـ ر بـ م لؽ اإلم   ق ل..! الطؿلكقـ  ويػؼد ، الؽآب  وتعتريف

 الؼرررآ  إ   هررؾ يرر  قؾررقبؽؿ يف الؼرررآ ُ  زرع مرر  ) م اهللُ  رحؿررف

 . ( إرض ربقع الغقث    كؿ  الؿممـ٪ ربقع الؼرآ 

 يصررػعُ  ،  سررؿ طف  و تردادهرر  وزيرر دة أيرر ِت، تؽرر ثرُ  ولؽررـ 

 وشرروده ، الطقيؾر  رقدترف مـ فقصحق كب هً ، ويقريف الؼؾب،

 الصردر، وشرػ   الؼؾرب، راحر ِ  إلرك هؾرؿ لرفم لقؼرقَل  الج ثؿ،

 وسرؾقا  ، الؿـظرر وصقرب ، الجؿ ل وروط  ، آستؿ ع ولذة

ـُ  اهلل بذكر  ٓ )…الروح  .( الؼؾقب تطؿئ

 مقا د ٓو ض حؽ، كة  وٓ ، صقيؾ  سفرةٍ  يف اصؿئـ ُكف  لقس 

 وجؿر لٍ  وططرر، ذكررٍ  يف برؾ كرة..! جؿقؾ  حدا ؼ  و فخؿ ،

 واكشرررراح ، ومؾرررذة وخشرررقع وإخبررر ت، وتلمرررؾ وسرررحر،
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 والؼرررآ  العزيررز، الؽترر ب يف إٓ يتررلتك ٓ وذلررؽ و صقرر ب،

 سررقرة (  مركرر  مررـ روحرر  إلقررَؽ   وحقـرر  )وكررذلؽ ..العظررقؿ

 ؽإكرر وحبررؽ، بررذكر  صؿلكقـرر ً  قؾقَبـرر  امررأ الؾفررؿ.  الشررقرى

 . كريؿ جقادٌ 

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

  ..!فٍادٝ يف الظمىات/ 2
 

  ومققُعف  الظؾؿ ت تؾؽؿ م  تس  ل ابتدا ً  سؿعف  لؿ 

 مـ طؾقف سقطرت ضؾؿ ٌت   كف   در  .طرفف  فؾؿ  وحؼقؼتف 

 ومس  ٍ  بفقؿ، ولقؾٍ  ح ر ، ُدجك يف ب َت  حتك ، مؽ   كؾ

 وٓ َحقٌل  لف ولقس ، مؽ   كؾ مـ تؾػف والؿخ صر ، كئقب

 إلك والؾجق  خ لؼف، وذكرِ  ربف، طؾك آطتؿ دِ  يف إٓ صقل

 وتقحقدٍ  ، ك در بتسبقٍح  الظؾؿ ت تؾؽ فشّؼ  .وُمـجقف ح فظف

 تراكؿ ت بف وصعـ الُظَؾؿ، دي جل بف شؼ ، س صع

 سبح كؽ  كت إٓ إلفَ  ٓ   ّ  الظؾؿ ت يف فـ دى )…الؽرب

 .إكبق   سقرة ( ـالظ لؿق مـ كـت إي

  ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 لرؿ و كرف ، والظؾؿ ب لخطقئ  السة  طؾقف يقكس الـبل واطترف 

 الرحؾر  بتؾرؽ ربف فلدبف ابتداً ، الؽػ ر ققمف تر  يف ربف يراجع

 ، إمرقاج بفرؿ فؿ جت الؿشحق ، الػؾؽ وامتطك ، البحري 

 البشررر ومررـ لؿترر عا مررـ تخػػررقا حتررك الررريح، بفررؿ ولعبررت

  ي الؿدحضرررقـ مررـ فؽ كررت معفررؿ فسرر هؿ..  الؿخطئررقـ

 وقعرر  فققررع ، تعرر لك اهلل مررـ ابررتة   كررف وطرررف ، الؿفررزومقـ

 وذكررر صررّؾك وهـ لررؽ الؿخؾققرر ت طج  ررب ور ى ، البحررر

 الؿسرربحقـ مرـ كرر    كرف )فؾررقٓ م تعر لك اهلل فؿدحررف وسربح،

 . الص ف ت سقرة ( يبعثق  يق  إلك بطـف يف لؾبث

  وبقر   والقؼرقـ، اإليؿ   طؾك تحؿؾ ، مذهؾ  إلفق  قدرةٌ  وهـ 

 بقرررد الؽرررق  و  ّ  ، الرررذاكريـ الؿخؾصرررقـ لعبررر ده اهلل حػرررظ
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 تبر ر  إجرّؾ، الخر لؼ يريده م  إٓ يؽق  وٓ إحد، القاحد

 ..! ومع د ورجع  بعث وثؿ  حؼ، الؿقت و  .  وتع لك

 طـد لحقتا ص حب بدطقة وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك  وصك وقد 

 ِذي َدْطرَقةُ  ) م الصرحقح الحديث يف فؼ ل والشدا د، الؽروب

ـِ  فِررل َوُهررقَ  َدَطرر ، إِذْ  - الـ ررق ِ  َٓ  إَِلررفَ  َٓ  اْلُحررقِتم َبْطرر  َ ْكررَت  إِ

ـَ  ُكـْرُت  إِكِّرل ُسرْبَح َكَؽ  ـَ  ِمر  َرُجرٌؾ  بَِفر  َيرْدعُ  َلرؿْ  َفنَِكرفُ  ٪ الَظر لِِؿق

َٓ  َقرط   َشرْل ٍ  فِرل ُمْسِؾؿٌ   خرل  تفؿرؾ فرة .( َلرفُ  اهللُ  اْسرَتَج َب  إِ

 ومقسررقرة، وسررفؾ  مرقجزة حق تررؽ، يف الردطقة هررذه الؿسرؾؿ

 .و ط كؽؿ اهلل وفؼؽؿ

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 ..!اِدٌا الصساط املطتقٗي/ 3
 

 كَؾ  لؿ ذا وتعجَب  ، كػُسف واستقطبتف  ذهـِف، يف رّكت 

 الصراط إلك فؼره فعرف  وركع  لحظ  وكَؾ !  ..يق 

 الؿختؾػ ، والسبؾ الػتـ، يش هد وهق ، الصحقح

 آختةف ت ومحبل ، والشبف ت البدع ضح ي  ويع يـ

 !!… والتصدط ت

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

 لؽثرررة …وكؾفررؿ وهررق و كرر  ، لؾؿسررتؼقؿ بح جرر   كررت كعررؿ 

 قرد ، عرقست بئرقس زمر   يف فؼرا  وٕكـ  ، الدكق  يف آطقج ج

 ، الػظررر  ع وتسرررفقؾ الؿـررر كر، وتطبقرررع ، ب لؿقبؼررر ت غرررَص 
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

    الشررفقاِت  يتبعررق  الررذيـ ويريررد )… الشرررور وتحببررب

 . الـس   سقرة طظقؿ ( مقًة  تؿقؾقا

 وبق رقررف ، الػ تـرر  راي تررف وآطقجرر ج والشررـ ر فؾؾشررفقات 

 لفررؿ صررػؼ الررذيـ! …الػجرررة الؿررردة ودط تررف ، الخداطرر 

 دورٌ  لررل طرر د مرر  راحررؾ إي وقرر ل..  كررففـق وبرر طفؿ إبؾررقس

 ..!ستؾعبقكف  كتؿ  ك  دوري! …هـ 

  و متر جرا،  و ، مرذمقم   و ، مخطقًفر  إطةًمر  تتلمرؾ وحقـؿ  

 و  ّ  مختؾػر ، والطرق ُت  كثقرة، الُصرطُ  لؿ ذا تققـ ، مـحرف 

ـَ  والطريؼ ك در، الطقب الؿستؼقؿ  قّؾرت وقد..! طزيز الؿستبق

 !…  حب ُبف واُتفؿ  كص ره، وطزت ، بق رقف

 الصررراط اهرردك  ) الؼرآكقرر  الرردرة هررذه كررردد دا ؿرر  ولررذلؽ 

 إلقفرر ، محترر ج وكؾفرر  وثبتـرر ، و لفؿـرر  وفؼـرر   ي ( الؿسررتؼقؿ
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 والؾفرررج الررردط   طرررـ لؾؿرررممـ غـرررك وٓ بفررر ، مستؿسرررٌؽ 

 !…بربف وآستغ ث 

 وتحبِّبرؽ ، الغررور وتردفع بر هلل، ُتعؾِّؼرؽ الؿب ركر  أي ُ  ففذه 

 فؼرررر  مررردى لرررؽ وتؽشرررُػ  ب لسرررؿ  ، وتربطرررؽ الررردط  ،

 هررق واهلل ، اهلل إلررك الػؼرررا   كررتؿ الـرر س  يفرر  يرر  )..وضررعػؽ

 . ف صر سقرة ( الحؿقد الغـل  

 تػسرقر يف الجر مع والؼرقُل " م اهلل رحؿرف الؼرقؿ ابرـ اإلم  ُ  ق ل 

 طؾررك لعبرر ده اهلل كَصرربف الررذي الطريررُؼ  هررق الؿسررتؼقؿ الصررراط

 سقاه، لفؿ صريؼ وٓ إلقف لعب ده مقصةً  جعؾفو ، رسؾف  لسـ 

 مضرؿق  وهرق ب لط طر ، رسرؾف وإفرراد ب لعبقدير  إفرراده وهق

 "… ورسرررقلف، طبرررده محؿرررداً  و   اهلل إٓ إلرررف ٓ    شرررف دة

 . والسة 

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 ..!يف قمٕبّي وسْض /4
 

 ده هؿ الذي وم   همٓ مرُض  م  الشقخم مـ يسؿُعف  وهق تس  ل

 ب لزي دة تع لك الؿقلك وط قبفؿُ  مـ فؼقـ، صقرهؿ حتك

 لبعض فـظر .فس ُدهؿ وزادَ  شرهؿ، استػحَؾ  فؾؼد ، والؿض طػ 

 ، لإلسة  بغَضفؿ فعرف ، الـبقة طصر يف وسقرهؿ صػ تفؿ

 مـ وضقؼتفؿ ، إطدا  ومحبتفؿ ، لؾشريع  وكراهقتفؿ

 ..!الخق ر

 ررررررررررررررررررررررررررررر**ررر

 مـرر فؼقـ فررر ى الؿع صرررة، وحقرر تفؿ زم كررف، مـرر فؼل وصرر لع 

 خرردم ٍت  ويخرردمقكفؿ الؿسررؾؿقـ، مررـ  كثررر الؽػرر ر يحبررق 

 وكقررػ ، مرضررفؿ ومرر  ، مرضررك هررؿ لؿرر ذا فعرررف ، جبرر رة
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 سرقرة (..مرضر  اهللُ  فرزادهؿ مرض قؾقبفؿ يف )…اهلل زادهؿ

  . البؼرة

  خؿرقل  و صح ، درتؽ  و ، جسد اطتةَل  لقس هـ  والؿرُض 

  مراضٍ  مـ ، و فؽ رهؿ طؼ  دهؿ يف بفؿ يؾؿ م  ولؽـف طضق،

  و ، وتؽرذيبًا جحرداً   و وكػ قرًا، شؽًا ، آستع رة وجف طؾك

 ويرزدادو  الؿـر فؼقـ تخ لطُ   مراٌض  فؽؾف ! …وطـ ًدا ب صة

 اإليؿرر    هررؾ كعررؿ تضرر طػت وكؾؿرر  ، وشررًرا فجررقرا بفرر 

 والعقر ذ ، وشرًؽ  مرًضر  اهللُ  ؿفقزيرده وطترقا، حؼرًدا تض طػقا

 برة الرَيرب يف فقغرقق  طؾقفؿ الدط   ب ب مـ يؽق   و ، ب هلل

 !… مـؼذ وٓ مـج ةٍ 
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

  ُ وهجرر ،  هؾرف مرـ والحذر الـػ   تخقف ذلؽ مـ والحؽؿ 

  شررد الؼؾررب مرررض و   ، تعؾقؼرر تفؿ  و كترربفؿ  و مج لسررفؿ

 رالخقر  وج كبرف السرؾػ، خ فرف وقرد ، الجسد مرض مـ فتًؽ 

 رحؿرف مؾقؽر   برل ابرـ قر ل..!  الؿشر  آيؿ ي الت ريخ طبر

 طؾقرف اهلل صرؾك - الـبرل  صرح ب مرـ ثةثرقـ  دركُت  ) م اهلل

 يؼرقلم  حد مـفؿ م  كػسف، طؾك الـػ   يخ ف كؾفؿ - وسؾؿ

 م اهلل رحؿرف الحسرـ وطـ. ( ومقؽ  قؾ جبريؾ إيؿ   طؾك إكف

 . ( مـ فؼ إٓ  مـف وٓ مممـ، إٓ الـػ    يم خ فف م  )

 وسرؾؿ طؾقرف اهللُ  صّؾك استع ذتف الح كؿ طـد بعُضفؿ وصحح 

 الؽػرر وإبط   اإليؿ   إضف ر وهق مـف  الـػ   وطد  مقر، مـ

ـَ  بِررَؽ  َ ُطررقذُ  إي )الؾفررؿ م العؿؾررل الريرر   ومـررف  والػسرر د،  ِمرر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

ررَؼ ِ   ، َواْلُػُسررقِ   ، اْلَػْؼرَِواْلُؽْػرررِ  ررْؿَع ِ َوال ، َوالـَِّػرر ِ   ، َوالشِّ  ، س 

َي  ِ   . الؿقفؼ واهلل .( َوالرِّ

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 ..!ٔضازعٕا اىل وغفسٕٚ وَ زبكي/ 5
 

.. الؼؾقب يف ري حقـف  اكس بت ، ممثرةً  قرا ةً  الشقخ قر ه 

 شموكفؿ ورا  وركضفؿ الدكق  يف مس رطتفؿ البشر يف وإصُؾ 

 يـ بقع وهق طظقؿ، آخر لشل  ـػرتست أي  لؽـ..! ومت طفؿ

 القرد بـ وهقب ق ل! … الؿجقد الديـ هذا يف الؿـشقرة الؿغػرة

 . ( ف فعؾ  حد اهلل إلك يسبؼؽ  ٓ استطعت إ  ) م اهلل رحؿف

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

 سرربؾف  وسررؾَؽ  ، طررّدده   و فقفرر ، تػؽررر  و تلمؾفرر  فؿررـ… 

 ولؿر ذا. طؿررا  آل سرقرة (ربؽرؿ مرـ مغػررة إلك )وس رطقا

 …آد  بـق فقف  تقرط ذكقٌب  ثؿ  وهؾ .ب لذكر الؿغػرة خص

 ص طرر ت ويف ، التؼصررقر مررـ يـػؽررق  ٓ الؿسررؾؿقـ فررن  كعررؿ

 !…وتؽريؿ وثقاب لفؿ، مغػرة ربفؿ
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 تعقـررت ولررذلؽ وغػررةت، خؾررؾ مررـ تخؾررق ٓ ص ط تـرر  وكررؾ 

 الؿرررادُ  وققررؾ.   خرررى آيرر ت يف كؿرر  والؿسرر بؼ  الؿسرر رط ُ 

 والؼربر ت الص لح ، إطؿ ل يف الؿقضقط   الؿغػرة  سب ب

 ، والجفر د والػررا ض والفجرة والذكر، ك لصةة الؿشروط 

 ..!بعضفؿ طـ كؼؾ كؿ 

  َطؾرك الَؿْغِػرَرةِ  وقدمت ، وإبقاب إْكقاع س  ِرُ  فِقِف  وَيْدُخُؾ 

َكفرر   و الَتْحِؾَقررِ ، َطؾررك ُمَؼَدَمرر ٌ  الَتْخِؾَقرر َ  ِٕ َ  الَجـَرر ِ   ك لَسررَبِب  ِٕ

 إلررك ف حترر جقا ذكررقبفؿ، ترررجقفؿ ف لعصرر ة الَجـَررِ ، لِررُدُخقلِ 

 !…وتفذيب تطفقر

  كظقرر ٓ ، إرج   واسع  ، القصػ طظقؿ َ  الجـ ُ  ك كت ولؿ 

 السررررؿقات طرضررررف  )وجـرررر ٍ  ..قرررر ل الؿخؾققرررر ت يف لفرررر 
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 مسرـد فِل ُروي َوَقْد .  والعظؿ السع  يف مب لغ  ققؾ وإرض(

 دطرقتـل إَِكرَؽ  مملسو هيلع هللا ىلص الـَبِرلِّ  إَِلرك َكَترَب  ِهَرْقرؾ َ  َ  م  حؿد َم  ِ اإْلِ 

َْرُض، السؿ وات َطْرُضف  َجـَ ٍ  إَِلك ْٕ ـَ  َوا  الـَبِل   َفَؼ َل  الـَ ُر  َفَلْي

ـَ  اهللِ  سبح  " مملسو هيلع هللا ىلص  ٓ ا  والؿرادُ ! " الـََف ُر  َج  َ  إَذا الؾقؾ َفَلْي

 الج كررب يف يؽررق   و ؿ،العرر ل مررـ كررره لررؿ ولررق لقجررقده كػررل

 .قدير شل ٍ  كؾ طؾك واهلل أخر،
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

  ..!إُ بطض زبَك لصدٖد/ 6
 

! …وخشق  خقًف  فقـ  و ورث صدورك ، يف فتقّؿؿت اإلم  ُ  قر ه 

 ربؽ بطَش  إ  )…وققتف بطشف يف تع لك اهلل يض هل الذي فؿـ

 بلهؾ وكؽؾقا بطشقا  و فعؾقا، فؿفؿ .  البروج سقرة ( لشديد

 فة …بفؿ سُقحقط وتـؽقؾف مـفؿ،  طظؿ بطشفُ  ف هللُ  ،   اإليؿ

 فقفؿ ويققع يشعرو ، ٓ حقث مـ سقلتقفؿ ، بؼقتفؿ يغتروا

 إكذارٌ  فقف  ، لؾؿممـقـ تصبقرٌ  فقف  وكؿ ! … وإكؽ د البةي 

 ومط ردة غقفؿ طـ ويؽػقا يرتدطقا    ، لؾؿجرمقـ وتخقيػ

 !… الص لحقـ

 ررررررررررررررررررررررررر**ررررررر

 صررح ب" كررقاس ذي" تـؽقررؾ سررق   يف ذلررؽ كرر   وقررد  

 كؼؿررقا ومرر  ).. الؿستضررعػقـ زمرر كفؿ بؿررممـل ، إخرردود
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 يؿفرؾ اهلل ولؽرـ .( الحؿقرد العزيرزِ  ب هلل يممـقا    إٓ مـفؿ

 سرر طتفؿ ح مررت فررنذا سررــف، ويجررري ويؿحررص ويختبررر،

 )واهلل ..بعرده  سربح كف قر ل كؿ  مؼتدر، طزيزٍ   خذ  خذهؿ

 إخبر رٌ  الؼررآ  مرـ كثقررة مقاضرع ويف .( محقط ورا فؿ ـم

 آمـررقا( والررذيـ رسررؾـ  لــصررر )إكرر  اإليؿرر    هررؾ ب كتصرر ر

 ( لؾؿتؼررقـ والع قبرر  ) الؿررممـقـ( كصررر طؾقـرر  حؼرر  وكرر  ).

 وتثبقررت سررؾقا  وكؾفرر .  ( الزب كقرر  سررـدع ك ديررف فؾقرردعُ )

 . بلطدا فؿ ومحقط معفؿ، اهلل و   ، لؾؿممـقـ

  هرذه يف الربة  صرقر تررى و كرت الؿعـك هذا ستشعرا ودا ؿ 

 ضؾررؿ، طؿررـ بغ فررؾ ولررقس طبرر ده، مررع اهللَ     وتررقؼـ الرردكق ،

 يبرردئ هررق إكررف ، لشررديد ربررَؽ  بطررش )إ  ..و سرررف وتجرر وز
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 يـؽرؾ وكرذلؽ يعقردهؿ، ثرؿ ويػـرقفؿ ، الخؾرؼ خؾؼ ( ويعقد

 واهلل ، أخرررررة يف طؾررررقفؿ ويعقررررده الرررردكق ، يف برررر لؿجرمقـ

 . الؿستع  

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 حتٜ حيكىٕك فٗىا شجس بٍّٗي/ 7
 

 م ت، وقد بقــ  حؽؿًا اهلل رسقل يؽق  كقػ م فقف  فتػَؽر ُقر ت

ؿف ، وهديف بسـتف حؽؿٌ  هق الشقخم لف فؼ ل ، جثؿ كف ورحؾ  فحؽِّ

 ( بقـفؿ شجر فقؿ  )..والشج ر الـزاع طـد إلقف  وُطد حق تؽ، يف

 الثؼ ف ُ   و ، العـ د  و الفقى ح كؿف بقــ ، خةف مـ كؿو

 …الشرطق  الؿص در غقر يف القاسع وآصةع … الؿزطقم 

 م وققلف حسـ (  سقة اهلل رسقل يف لؽؿ ك   لؼد ) م ذلؽ وكظقر

 .وإدل  الـصقص مـ وشبقف تف  ( فخذوه الرسقُل  آت كؿ )وم 

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

 إ ؿر ، كؼؾفر  وقرد سرـتف، تؿرت ولرؿ اهلل رسقُل  م ت ذلؽول 

 مدوكررر ً  فب ترررت ، الػؼفررر   وشررررحف  ، الحػررر ظ و سرررـده 
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 بؿ  وآكتػ ع قرا تف  إٓ يبؼ ولؿ..! مصقك  وطؾق ً  محػقض ،

 . السؾقؿ وآمتث ل الحؼقؼل، آتب ع هق وهذا ، فقف 

  تررضاط مـ  اإليؿ  ، جقهر  كف بف، والرض  التحؽقؿ وسبُب 

 ردّ  مررـ )م اهللُ  رحؿررف  حؿررد اإلمرر  ُ  قرر ل لررف، إيؿرر   فررة طؾقررف

 .( هؾؽ  شػ  طؾك ففق اهلل رسقل حديث

 ويسرؾؿقا )… واصؿئـ   شرح بؽؾ الؿممـق  يؼبؾف ولذلؽ 

 فؽرؾ فسرقح ورضر  خر لص، وخضرقع تر  ، اكؼق د تسؾقًؿ (

  و العؾرؿ ِمرـ ب ب يف حج ً  ويذكر طؾقؽ يعرض  ثر او سـ ٍ 

ـْ  ، قؾَبرؽ و سرؾؿف ترردد، برة فخرذه ،الحقر ةِ  مشؽةت  وكر

 رب هللِ  والحؿررُد  الرضرر ، تؿرر   راضررًق  بررف، آيؿرر   طرر للَ 

 . الع لؿقـ
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

ّٚ وَ الٍاس َتّٕٙ إلْٗ/ 8  ..!فاجعن أفئد
 

! …تػسقًرا  و ، شرًح  يحتْج  ولؿ البديف ، طؾك فػِفَؿف ..  ُتؾقت

 وزا ريـ  ،ومصؾقـ ص  ػقـ الحر  يف الـ َس  يش هُد   كف والسبُب 

، والَتَػفؿ الشقُ ، تؽـػفؿ قد ومحبقـ، ـُ  الجؿ ُل  واجتذبفؿ الحـق

 ف جعؾ ) ذاكر  و ص  ػ  و مصؾٍ  مـ يخؾق يؽ د وٓ والصػ  ،

 .إبراهقؿ سقرة (..إلقفؿ تفقي الـ س مـ  فئدةً 

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

 ـّ  ومعـ هررر م  ،شرررقُقف  ورَ   واشرررت قت ، حـقـفررر  فطررر ل تحررر

  فقاًجر  وتجَؿعت  اكحدرت حتك اكسق ُبف ، وص َب  واكس بت

 … غػقرة وجؿقًط  مفقل ، و طداداً  ، ضخؿ 

 مررـ ) م قرر ل حقررث ، فؼررط اإلسررة  ٕهررؾ خ ًصرر  اهللُ  وجعؾررف 

 ، إمؿ طؾقف ٓزدحَؿت ق لف  ولق )الـ س( م يؼؾ ولؿ الـ س(
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 ده،طبر  برف اخرتص اهلل ولؽرـ! …وُتركًا وهـداً  ورومًا ُفرسًا

 زا ررريـ لررف دا ؿرر  وتؾؼرر هؿ القررف، شررقًق   شرردهؿ و صرردقفؿ

 قر ل لرق ) م طـرف اهلل رضرل طبر س ابـ الحبرُ  ق ل..! ومبجؾقـ

 والفـرد، والررو  والترر  فر رس طؾقف ٓزدحؿت الـ س  فئدة

 مـ ) فئدة ق ل ولؽـف كؾفؿ، والـ س والـص رى القفقد ولحج

 . ( الؿممـقـ بف فخص الـ س(

 ـِ  تؼقيرر ٌ  ذلررؽ ويف  لؾؽرر فريـ وزجررر وطظرر  ، الؿررممـقـ لقؼررق

 مرررـ تخؾررقط ويف ديررـفؿ، مرررـ شررؽ يف الررذيـ ، والؿؿتررريـ

 !!…صةح يف  مرهؿ مـ وٓ رش د، يف هؿ فة حق تفؿ،

 يعَظرؿ ، معبردٍ  صرـ ط ُ  الزمر   هرذا العظؿك لؾؼقى يؿؽـ فة 

 ويجتؿعرق  ، ومؽرَتفؿ وحررَمفؿ إسةَمفؿ الؿممـقـ كتعظقؿ
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 يف إ ّ ..! ومرر ل َجبرررٍ   و إكررراهٍ  بررة الشرر  ؼ آجتؿرر ع هررذا فقررف

 !… إبص ر ٕولل لعبرةً  ذلؽ

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

  ...!أهلاكُي التكاثس حتٜ شزمُت املقابس/ 9
 

ـِ  ، مشفقر شقٍخ  مـ ُسؿعت  …الؼؾب  سقِػ  الصقت، حزي

 غػةت مـ سَببف وم  التؽ ثر ف ستشعرَ  الؿغرب، صةة يف ردده 

 وكثرة الـعؿ، ضخ م  مـ بعضـ  بشؿ حتك … حق تـ  يف

 آد  بـل وصقروة ، الؿؼ بر إلك إمر بـ  اكتفك ثؿ.. الخقرات

 .!…تراًب 

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

 الؿررقت، وافرر كؿ حتررك ، الؿةهررل وزادت الغػؾررُ ، واشررتدت 

 ُس التـرر ف وذهررب التؽرر ثر، ذلررؽ فتبعثررر الؿـ يرر ، وحضرررت

 !…الدكققي
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 حق تـر ، يف الؿبثرقث السررف يف ويتػؽر ، اإلكس   يتعظ فؿتك 

 فررج، بطرررٌ  ذلررؽ يصرر حُب  وقررد .وتػرر خرا ، وتـ فسرر  تؽرر ثًرا

 وتجحرد الػؼررا ، تحرر ُ ..  ج محر  وصبؼق  ، وحرم   وبخؾ

 !الؿس كقـ

 طؾررك فتحؿؾـرر  بفرر ، كررقطظُ  مرر  الرا عرر  أيرر  هررذه يف ولعررؾ 

 الحديث ويف..  لف  وآستعداد رةأخ واستذك ر ، آقتص د

ـْ  الصحقح ٍف  َط ـْ  ، ُمَطرِّ  َ َتْقرُت  م َقر َل  طـفؿر  اهلل رضرل َ بِقفِ  َط

 ،" { الَتَؽر ُثرُ  َ ْلَف ُكؿُ  } م َيْؼَر ُ  َوُهقَ  َوَسَؾؿَ  َطَؾْقفِ  اهللُ  َصَؾك الـَبِلَ 

ـُ  َيُؼقُل  " م َق َل  ـَ  َير  َلرَؽ  َوَهْؾ  م َق َل . َم لِل َم لِل م آَد َ  اْب  آَد َ  اْبر

ـْ  َٓ  َم لَِؽ  ِم  َتَصَدْقَت  َ وْ  َفَلْبَؾْقَت، َلبِْسَت  َ وْ  َفَلْفـَْقَت، َ َكْؾَت  َم  إِ

 . "   َفَلْمَضْقَت 
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

  ْوٓ ، أخرررة إلررك مغـًؿرر  واجعؾفرر  ب طترردال، ب لرردكق  فرر كتػع 

 طؾقرؽ، اهلل فررا ض فتـس فقف  تػرط  و اهلل، ذكر طـ ُتشغؾؽ

  هؾرَؽ  ف لتؽر ثر ، وترقرب وخرقٍف  ادكر ر، طؾرك دا ؿرًا وكـ

 !…وطبرة آي ً  مـفؿ وجعؾ ، كثقريـ

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 ..!كإٌا قمّٗما وَ المٗن وا ّٖجعُٕ/ 10
 

 الؾقؾ مـ كقمفؿ    فعرف معـ ه ، يف ودقؼ بف ، فتلثر مرةً  سؿعف 

 مـ إٓ ، وضق ع  وغػؾ سفر زم كـ ، كلحقال ولقس محدود، قؾقؾ

 !… اهلل رحؿ

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

 ب لعبر دة والخؾرقة ، الؼقر   شرَف  الص لحق َ  همٓ  فؼفَ  وقد ، 

 هررؿ وب ٕسررح ر )… مـ ج تررف وفضررؾ برر هلل، الصررؾ  وُحسررـ

 صررررةةً  لررررقُؾفؿ فصرررر ر . الررررذاري ت سررررقرة ( يسررررتغػرو 

 م سرررؾؿو طؾقرررف اهللُ  صرررّؾك ققلرررف صرررح وقرررد! …واسرررتغػ را

 ابرـ قر ل. ( بسرة  الجـ  تدخؾقا كق  ٌ  والـ ُس  ب لؾقؾ )وصّؾقا

 حترك يـر مق  لقؾر  طؾرقفؿ ترلتل مر  ) م طـفؿ  اهلل رضل طب س
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 هجرقمفؿ  ي هـ ، مصدري  وم .  ( فقف  يصؾق  إٓ يصبحقا،

 ..! يـ مق  ٓ  كفؿ معـ ه ولقس قؾقؾ، الؾقؾ مـ

 حرؼ يـسرق  ٓ ولؽرـفؿ حؼرف، الجسرؿ ويعطرق  يـ مق َ  بؾ 

 وجؿرر ل الؼقرر  ، كعؿرر  يف وراحتفرر  قؾررقبفؿ صقبرر  وٓ اهلل،

! …و فرراح و صق ب  سرار فثؿ  ، الؿـ ج ة وحؾق ، السحر

 يف ربف العبُد  ك جك )إذا م-اهلل رحؿف - تقؿق  ابـ اإلم   يؼقل

  كرت إٓ إلرف ٓ قق رق  ير  حرل   ير  وقر لم برف واستغ ث الَسحر

 إٓ يعؾؿرف ٓ مر  التؿؽرقـ مرـ اهلل  طط ه  ستغقث٪ برحؿتؽ

 . ( اهلل

 الؿحبقب  الؼرب  تؾؽ مـ شقًئ  تصقب    اهلل طبد تزهْد  فة ، 

 و كجح  فؾَح  إٓ طبد لف  هدي م  التل ، الـبقؾ  الط ط  وهذه

ـُ  قرر ل.. وارتؼررك ورَقررك ،  مرر  ) م رحؿفرر هلل البصررري الحسرر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 م  م فؼقؾ ،الؿ ل هذا وكػؼ  الَؾقؾ مؽ بدة مـ َ َشَد  شقًئ  كعؾؿ

ديـ ب ُل   ٕكفرؿ م قر ل   وجقًهر  الـر س  حسرـ مرـ الؿتفجِّ

 .( كقره مـ كقًرا فللبسفؿ ب لرحؿـ خؾقا

 رواد برـ العزيرز طبرد كر  ..  طجقرب ذلرؽ يف السرؾػ وح ل 

ـَ  إذا "ماهلل رحؿف  طؾقرف يرده فقؿرد فراشرف يرلتل الؾقرؾ طؾقرف جر

ـٌ  إكؽ  م ويؼقل ـَ  الجـر  يف إ  وواهلل لؾرّق  يرزال فرة ، ؽمـر ٕلرق

  هؿقر  وطرل بعد إخقةم ي  هـ  الؿػقد ومـ  ."كؾف الؾقؾ يصؾل

 الـر س كترب وقرد ذلرؽ، يف السرؾػ سرقر قررا ة الط ط ، هذه

 اهللُ  حػظرف العػر ي سرقد دكتقر كت ُب   حسـف  ومـ كثقرا فقف 

 الػضرؾ، وتستشرعر الؽسؾ، لتذهب فط لعف ، ( الؾقؾ )رهب  

 . الؿقفؼ هللوا ، الػريد الجقؾ فضؾ وتع يـ

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 ..!وَ بعد أُ ٌصغ الصٗطاُ بٗين/ 11
 

 السة  طؾقف يقسػ وكػسق ِ  ، فقف  إدب مـ فَتعجَب  اإلم  ُ  تةه 

 فعؾقه م  برغؿ.. إلخقتف والفؿز الـؼد طـ ترفعت والتل الع لق ،

بِقفِ  ُيقُسَػ  ق ل.! …وكؽ ي  وصرد  ذى مـ  وَقْد  ﴿ تِِفموإْخقَ  ِٕ

ـَ  ـَ   ْخَرَجـِل إذْ  بِل  ْحَس ْجـ ِم     بعد مـ البدو مـ بؽؿ وج   السِّ

ـَ   ْخَرَجـِل َيُؼْؾم َوَلؿْ  ﴾ بقـل الشقط   كزغ ، ِم  لِْأَدِب  ِحْػًظ  الُجبِّ

 يف َجرى بِؿ  ُيْخِجَؾفؿ ٓ   ْ  َطَؾقِْفْؿم وَتَػتًِّق . إْخَقتِفِ  َمعَ 

ـَ  ؽؿبِ  ﴿َوج  َ  َوق َل .الُجبِّ   ُجْفَد  َطـْؽؿ َرَفعَ  َيُؼْؾم وَلؿْ  الَبْدِو﴾ ِم

 .َمَعفؿ  َدًب . والح َج َ  الُجقعِ 

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

  اَلرِذي الُؿب ِشررِ  إلرك ُيِضْػفُ  وَلؿْ  الَسَبِب، إلك َجرى م  َو ض َف 

 َبْقـِرل ط  ُ الَشرقْ  َكرَزغَ    ْ  َبْعردِ  ﴿ِمرـ َفؼر َلم ، ِمـرفُ  إَلْقفِ   ْقَرُب  هق
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

ـَ   اوطررز َحَؼررُف، وإَدَب  والَؽررْر َ  الُػُتررَقةَ  َفررلْططك إْخررَقتِل﴾ وَبررْق

ـْ  َلؿْ  ولَِفذا ، وتسقيؾف الشقط   الك ذلؽ  الُخُؾِؼ  َهذا َكؿ ُل  َيُؽ

 ّٓ ُسؾِ  إ  َهرذا َوِمرـ. َطَؾرْقِفؿْ  وَسرةُمفُ  اهللِ  َصرَؾقاُت  وإْكبِق  ِ  لِؾر 

 َيرراهُ  ٓ خ لًِقر  ك  َ  وإ ْ  َطْقَرَتُف، َيْسُترَ    ْ  َؾمالَرُج  ملسو هيلع هللا ىلص الـَبِلِّ   ْمرُ 

 وإْجةلِِف، وَتْعظِقِؿفِ  ِمـُف، الُؼْرِب  َحَسِب  َطؾك اهللِ، َمعَ   َدًب   َحٌد،

 الررَز ِ  " َبْعُضررُفُؿم َوقرر َل . وقرر ِرهِ  وَمْعرَِفرر ِ  ِمـررُف، الَحقرر  ِ  وِشررَدةِ 

ّٓ  الّظرر ِهرِ  يف إَدَب   َحررٌد   سرر  َ  َفؿرر . وب صِـًرر  ضرر ِهًرا إَدَب   إ

 . "ض ِهًرا ُطققَِب 

  ُـّ  هـ  وكتعؾؿ  مـر زل يف الؽ شرػ  الصرراح  وترر  ، العتر ب فر

 وٓ ، ج رحر  لرقس ، لطقًػر  طت بـر  يؽق  و   والصػح، العػق

 لرقس ققرؾم كؿر  حصرؾ، مر  متجر هة متغ بقر  بؾ مستـؼصًا،
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

ـَ  …ققمف يف بسقدٍ  الغبلّ   ققرؾو! …الؿتغر بل ققمرف سرّقَد  لؽر

  طشر ر تسرع ُ  التغ فرؾ" م يؼقل فة  م اهلل رحؿف  حؿد لإلم  

 . والسة ! … "كؾف العؼؾ هق بؾ م ق ل ، " العؼؾ

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

42 
 

ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

ٌَاّزا/ 12 ِِّي  َُ ٔف٘ ُبُطٌٕٔ َِٖأُكُمٕ ٌَٖىا   ..!ِإ
 

 يف  مؾتفب قشعريرة وتحدث ، الػمادَ  تفز تسؿعف  حقـؿ ..  آي ٌ 

 إكؿ  )..  الخ صر مـف  ويرجُػ  ، الجؾد لف  يـتػُض  ، الـػس

 . الـس   سقرة ك ًرا( بطقكفؿ يف يلكؾق 

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

 هرذه الط غل آجتؿ طل الظؾؿ صقر مـ لصقرة تبشقعٌ  وهل 

 اغتصر بف  و طؾقرف والضرحؽ ، القترقؿ مر ل  كرؾ وهرل ، إي  

  و ، مخ دطترررف  و طؾقرررف، الجررر ر تطررر ول  و الرررقلل، ٓكعررردا 

 يف وهرق رط يترف يرزطؿ جر  ر، وصرل طبرر الداخؾ مـ افتراسف

 !كسؿ  وٓ روًح  فقف يبؼل ٓ ك لحقت امتص صف

  ُالحررا ، صرر  مرـ لؾـر ر سرببًا يؽرق  مر  الـر ر بلكرؾ والؿراد 

 ، ٓ م وققرؾ ، الؿجر ز وجف طؾك السبب، طـ ب لؿسبِّب تعبقراً 
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 م بعضرفؿ وقر ل.  جقفف يف وتصةه وتعذبف، يلكؾف  حؼقؼ  بؾ

 فقرف مرـ يخررج الـر ر ولفرب الؼق م  يق  القتقؿ م ل آكؾ يبعث

 مر ل بلكرؾ رآه مرـ يعرفرف و كػرف وطقـقرف و ذكقرف مسر معف ومـ

 .!القتقؿ

 مقالـر  تطفقر طؾك يحؿُؾـ  الػظقع  الصقرة هذه تلمَؾ  ولعؾ  ، 

 وكرؾ والضرعػ ، إيتر   مرـ الحرا  الؿ ل ودر  ، اهلل ومراقب 

 مررـ برردٓ رحؿررتفؿ طؾررك والحرررص ، الؿحرمرر ت صررـقف

 يف صرَح  وقرد ، الؿسرتع   واهلل ، اختةسرف  يف والتػــ كفبفؿ،

 كفر تقـ، القترقؿ وك فؾ  ك  م) والسة  الصةةُ  طؾقف ققلف السـ 

 حرررؼ  حررررُج  )إي لؾؿتطررر ولقـم وقررر ل ( بلصررربعقف و شررر ر

 . اإلثؿ وهق الحرج  لحُؼ   ي .( والقتقؿ الؿر ة م الضعقػقـ

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

 



  

 

44 
 

ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

  ..!فرتٝ اجملسوني وصفقني /13
 

 سقلتل هؾ م وتس  ل ،  ذكقف يف وصّؽت ر َسف، قَرطت ُتؾقت لؿ 

 ، شـ را وفعؾقا ، كثقرا  جرمقا وقد ، الػجرة همٓ  طؾك يق 

 تع لك ق ل كؿ  …مشػؼقـ خ  ػقـ يؽقكقا    ، مقبؼ ت وارتؽبقا

ـَ  فترى م) هـ   قد.  الؽفػ سقرة ( فقف مؿ  مشػؼقـ الؿجرمق

 إلقف تـتفل وم  فع لفؿ، وتخقفقا ، الؼبقح   طؿ لفؿ مـ َوِجؾقا

 تعـل ح ل  وهل! … السقئ  والـتقج  ، آفتض ح مـ ح لفؿ

 ، ط يـقه  فنذا.. مقبؼ تفؿ لدى طرفقه م  الذي والحز ، الؼؾؼ

َٓ  َصِغقَرةً  ُيَغ ِدرُ  َٓ  اْلؽَِت ِب  َهَذا َم لِ  َوْيَؾَتـَ  ﴿َي  ق لقام َٓ  َكبِقَرةً  َو  إِ

 وهل إٓ كبقرة، وٓ صغقرة خطقئ  يتر  ٓ  يم َ ْحَص َه ﴾

 طةكق ، وٓ سًرا ٓ ، طؿؾ مـف  يـس لؿ ، محػقض  فقف، مؽتقب 
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 طؾك يؼدرو  ٓ َح ِضًرا﴾ َطِؿُؾقا َم  ﴿َوَوَجُدوا كف ر، وٓ لقؾ وٓ

َٓ  رهإكؽ   . َ َحًدا﴾ َرب َؽ  َيْظِؾؿُ  ﴿َو

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

  ٓالرحؿررر  واكعررردا  ، دا ؿررر  بغؾظرررتفؿ ُطرفرررقا الرررذيـ هرررم 

 فسرر د تؽشررػ ،  طؿرر لفؿ جررؾ إذ ، قؾررقبفؿ مررـ والخررقف

 مررـ  تجررردوا  شررخ ص و كفررؿ فعرر لفؿ، وسررقاد ، قؾررقبفؿ

 !… آستعة و الؽبرِ  صفقة وامتطقا ومراقبتف، اهلل مخ ف 

 فقفر  مر  وفقفر  ، الؿخزير  والـت  ج التغ بـ حضر لؿ  فؽ كقا 

 وكظرر ، مؼذطر  وجرا ر ، فت ك  ومػ سد ، مطقل  جرا ؿَ  مـ

 ، اإلشررػ   تجةهررؿ قررد ، كئقبرر  تعقسرر  حرر ل يف ،إشررف د

  .(  حدا ربَؽ  يظؾؿ وٓ ).. والحز   الفؿ وطةه 
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 الحسرر َب  و   ،الؼ رطرر  وصررح  الؼق مرر ، صرردُ   لفررؿ وتبررقـ 

 طؾررك والرردا رةَ  ، الؿستضررعػقـ لؾؿتؼررقـ الع قبرر  و   حررؼ،

 العؾرررل بررر هلل إٓ قرررقة وٓ حرررقل وٓ ، الظررر لؿقـ الؿجررررمقـ

 .العظقؿ

 كررف فتررذكر مجرررٍ ، تطرر ول  و ، ضرر لؿ صغقرر  َ  ر يررَت  مرر  وإذا  

 آخرر مقضرع يف كؿر  فقرف، ريرب ٓ يرق  يف مشػؼ  ذلقة سقلتل

 ذلرر ً  مطلصئقهرر  والؿعـرركم ربفررؿ( طـررد رؤوسررفؿ )ك كسررقا

 الشرر  مرـ الردكق  يف مـفؿ فرطَ  م  طؾك وكدمًا حق  ً  وحؼ رًة،

 .الؿستع   واهلل.  وطب ده ديـف وحرِب  والذكقِب  ب هلل،

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 ..!ٔجاٞ زجْن وَ أقصٜ املدٍٖٛ ٖطعٜ /14
 

 ذلؽ ومع الخ ص ، ومس  ؾف دكق ه، يف يعـقف وٓ بعقد، قصل   مؽ  ٌ 

 س طًق  وك   واطتـك، واهتؿ ، الؿممـ الرجؾ ذلؽ وج   تحر 

 ي  ق ل )…الدطقة وإكؼ ذ مقسك حؿ ي  طؾك حريص  ، مجتفدا

 . الؼصص سقرة (…لقؼتؾق  بَؽ  يلتؿرو  الؿأ إ  مقسك

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

  وجـردي حرريص، ومرممـ ،  مرقـ وك صرح غققر، داطق ٌ  ففـ 

 الؿبرقـ، بر لبةغ ولرق الؿشر رك  مرـ ُبعرُده يؿـعرف لرؿ.. مؼدا 

 طؾرك يدل مؿ  وكذلؽ الص د ، والـصح الؿشػؼ، والتحذير

 الـرذارة، إلطة  الؿتحؿس ، وحركتف إشد، سعقف هؿتف طؾق

 الررردطقة حؿ يررر  شرررلكف مرررـ ، إصرررةحل مققرررػ وتسرررجقؾ

 !…و هؾف 
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

  لدطقيا لؾعؿؾ مفؿ  خص ل واإليج بق  والشج ط  والفؿ 

 ، وإغرراض إطردا  مـ وصقكف  ، ققتف  طؾك والحػ ظ ،

 ٔيرر  خةًفرر  ، مقضررعف قبررؾ ب لرجقلرر  وصررػف وقررد سررقؿ  ٓ

 الؿديـ   قصك مـ وج   ) ق لم الؼري   هؾِ  رسؾ يف ي سقـ،

 ٠٢ م يرس سرقرة ( الؿرسؾقـ اتبعقا قق  ي  ق ل يسعك رجؾ

 كؾفر ، يـر الؿد يف اكتشرر قرد الردطقة كبل وكل  ذكره، فلخر .

 واهلل ، كؼؾرف يف وتشرجع بر لخبر تػررد الذي الس بؼ، بخةف

  .  طؾؿ تع لك

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

               ٖسفِع اهلُل الرَٖ آوٍٕا وٍكي ٔالرَٖ أٔتٕا -15

 ..!العمي دزجات
 

 بدوره وآفتخ ر ، و هؾف العؾؿ يف تحبقب  زادتف  ذكقفِ  يف رّكت كؾؿ 

 مـزهق ، ، مرفقطق  هؿ م ب ختص ر لؽ يؼقُل  ففـ ! …ومؽ كتف

 يؽ د ٓ وقدُرهؿ ، ش مخ  ومؽ كُتفؿ ط ٍل، شرُففؿ.. مؽرمق 

 وشرَففؿ مـزلَتفؿ يتؿـق  والؿؽ ك  والج ه الدكق  و هؾ..! ُيض هك

 سقرة ( درج ت العؾؿ  وتقا والذيـ مـؽؿ آمـقا الذيـ اهللُ  يرفعِ  )

 . الؿج دل 

 ررررررررر**ررررررررررررررررررررررر

 و ، آسررتؽ ك  مـعررتفؿ وٓ ، الرفعرر  مررـ فؼررُرهؿ يُحررْؾ  فؾررؿ  

 شرررَففؿ ٕ ّ ..!  الؿعرر لل طررـ الصررعب  والظررروف التضررققؼ

 يجعؾفررؿ وطؾؿفررؿ ، والسرردود الحرردود كررَؾ  يخترررُ   الؽبقررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 إ ّ  )..وكصررتف وتليقرده اهلل حػرظُ  ذلؽ ورا  ومـ ، يشؿخق 

 (..آمـرقا والذيـ رسَؾـ  لــصرُ  إك  ) آمـقا( الذيـ طـ يدافع اهللَ 

 فنكؿر  ، طر مؾقـ برف الؼقر   ويف مخؾصقـ، طؾؿفؿ يف دامقا م . 

 طـرفم اهلل رضرل طؾرل قر ل  التطبقرؼ، والشرريع ُ  العؿُؾ، العؾؿُ 

 .( ارتحؾ وإٓ  ج بف فن  ، ب لعؿؾ العؾؿُ  )هتػ

 والبحرث طـف والسمالِ  ، وصؾبف العؾؿ طؾك مشجع ح فزٌ  وهذا 

 ومحبرتفؿ، بلهؾرف والفق   ومج لسف، دروسف يف والركض فقف،

  ففر مفؿ مرـ وحؿرؾ ، مرـفؿ وصر ر  حبفؿ الؼق  ط شرَ  فؿـ

ـّ  واسع واهلل ، و خةقفؿ وديـفؿ  . والػضؾ الؿ

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

ُٖطفئٕا ٌٕز اهلل بأفٕاِّي /16  ..!ٖسٖدُٔ أُ 
 

 مـف فققعت ، وجؿ ًٓ  صقًت  بف  دحوص اإلم  ُ  الشقُخ  بف  جؾجَؾ 

 إط دي ومح وٓت الصقرة، هذه يف مـدهًش  وتس  ل …مققعًا

 بلفقاهفؿ اهلل كقرَ  ُيطػئقا    يريدو  )…بلفقاهفؿ اهللِ  كقر إصػ  َ 

 كشٍػ  مـ فقف  م  ومع. التقب  سقرةُ  (..كقره يتؿ    إٓ اهللُ  ويلبك

 ٓ حقث بفؿ، وشؿ ت  ؿلدوره تحؼقرٌ   كف  إٓ ، الدا ؿ لعدا فؿ

 وبؾغَ  ، أف   غَطك قد فسقح، وه ٍج  كقرٍ  إصػ   طؾك استط ط 

 !…والـف ر الؾقَؾ 

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

 بػقررف ، الؼؿررر  و الشررؿس كررقر إصػرر  َ  يحرر وُل  كؿررـ فػعؾفررؿ 

  والبراهقـ مضقئ ، متقـ ٌ  الشرا عُ  إذ العؾقؾ ، ومس لؽف الصغقر،

 ، الػشررؾ مصررقره قطعررًا ذلررؽ مثررُؾ  يػؾررُح  هررؾو.. !  سرر صع 



  

 

52 
 

ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

! …الؿحتررقى وتع سرر  البقرر  ، وقصررقر ، الحجرر  لضررعػ

 يرتؿ    إٓ اهللُ  ويلبك )..لب صؾفؿ بتحديف طؾقفؿ اهللُ  رد ولذلؽ

 لُفرَدى  ٱِب  ۥَرُسرقَلفُ  َسرَؾ َ ر َلرِذ ٱ ُهقَ .  الؽ فرو  كره ولق كقره

ـِ  ـِ ٱ َطَؾك ۥِفَرهُ لُِقظ لَحؼِّ ٱ َوِدي ي  .( لُؿشرُِكق َ ٱ َكرِهَ  َوَلق ۦؾِّفِ كُ  لدِّ

  قضرر  ً  اهلل فؼضرك ، وصررراع تحردٍ   و خطرٍب  مررـ كر   فؿفؿر 

 مرـ كرره ولرق كؾفر ، إدير   كرؾ طؾك كقره وإتؿ   بفزيؿتفؿ

  هؾ ط قب  ُحسـ طؾك دلقؾ هذا ويف..! شؼل مـ وشؼل كره،

 ومؾرَتفؿ غ لرٌب، ديرـَفؿ و   ، وتـػرقس لفؿ وبشرى ، اإليؿ  

 . والؿـ  الحؿد وهلل خ سر، طدوهؿو مـصقرة،

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

17 /َُ َُٖقُٕلٕ َٖٔضُٗق َصِدُزَك ٔبَىا  ٌَٖك  ٌَِعَمُي َأ  ..!ََٔلَقِد 
 

 كر   فؼرد ، فقـر  هرق وكؿ  ، الحق ة شدا د مـ يضقُؼ  كؾـ  كعؿ 

 مرـ دطرقتفؿ يف اطتراهؿ ، والص لحقـ إكبق   مـ قبؾـ  فقؿـ

 فضر قت واسرتفزا  سرخري ٍ  مرـ  قرقامفؿ مرـ ٓقرقا م  جرا 

 ، إرض يف اإلفسر د  و السحر  و ب لجـق  ُرمقا إذ ، الـػقس

 م وسرؾؿ طؾقرف اهلل صؾك كبقـ  وسقدهؿ لخقرهؿ حصؾ م  وهق

 مر  هرق والضقؼ ( َيُؼقُلق َ  بَِؿ  َصْدُر َ  َيِضقُؼ  َ َكَؽ  َكْعَؾؿُ  َوَلَؼْد  )

 بسررؾق  رب ررف فلوصرر ه ، وهررؿ وغررؿ كرردرِ  مررـ الررـػس يعتررري

ـَ  َوُكرررـ َربِّرررَؽ  دِ بَِحؿرر ﴿َفَسررربِّح ذلرررؽ يف إمثرررؾ العررةج ررر  مِّ

﴾ٱ ـَ  .  ٩٨ الحجر سقرة.  لَسر ِجِدي
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 ( بحؿررد فسرربح )وافعررؾ ، ك بررؽ فقؿرر  اهلل إلررك افررزع  ي ربررؽ 

 لرف ح مرداً  يؼقلرق  طؿر  فـزهرف  و ، ب لحؿد الؿتؾبس التسبقح

 )مر   قر لم الؽة  ؾ فض طـ سئؾ ،ولؿ  لؾحؼ هدا     طؾك

.  ( َوبَِحْؿررِدهِ  اهللِ  ُسررْبَح  َ  لِِعَبرر ِدِهم َ وْ  لَِؿَة َِؽتِررِف، اهللُ  اْصررَطَػك

 صر حب  و الؿصرؾقـ، مرـ  ي السر جديـ( مـ )وكـ و يض 

 ، هؿررؽ اهلل كشررػ ، ذلررؽ فعؾررت إذا فنكررؽ  وابتفرر ل، صررةة

 !… صدر  وشرح

 وهرق َربِّرفِ  ِمرـ لَعْبرُد ا َيُؽرق ُ  مر   ْقَرُب  ) م الصحقح  السـ  ويف 

ـَ  َير  اهللُم َقر َل  ) والسة م الصةةُ  طؾقف وققلف. ( س ِجٌد   آَدَ ، اْبر

ـْ  َتْعِجزْ  َٓ  ـْ  َرَكَع ٍت  َ ْرَبعِ  َط  .( آِخَرهُ  َ كِػَؽ  الـََف رِ  َ َولِ  ِم
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

  ُ وصرةة وتسربقح، ذكررٌ  هرق ، وغرؿ ضرقؼ مرـ يـ لـر  مر  فدوا 

 حترك ربرَؽ  واطبرد )..الؿرقت وهق القؼقـ يـزَل  حتك وثب ت،

 مرممـفؿ البشرري  لجؿقرع الؼ صرؿ الحرؼ   وهرق القؼرقـ( يلتقؽ

 ، الردكق  حق تفؿ يف قدمقا م  كؾ طؾك وسُقح سبق  وك فرهؿ،

 . الؿستع   واهلل

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

ُْٱََٔزٖد  /18 ِّيَٗكَفُسٔا ٔبَغ ََٖلَّٔرٱ لمَّ   ..!اريٍَاُلٕا َخََٖلي  ٔظ
 

 مرحقم  إم َ  هذه و  ّ  ، وآكتص ر لؾقؼقـ مقرث  آي ٌ  وهذه

 قت ل، بة طدوهؿ دحُض   ، كصره  صقر مـ يؽق  وقد مـصقرة،

 َوَردَ  )..السقرة يف إحزاب يف حصؾ كؿ  ، بلكػسفؿ وإشغ لفؿ

ـَ ٱ هللُ ٱ .  إحزاب سقرة ( راَخق َيـَ ُلقا َلؿ ظِِفؿبَِغق َكَػُروا َلِذي

 ك لقا وٓ صدورهؿ، يشػ ولؿ بغقظفؿ، ردهؿ اهللَ     الؿعـكو

 يـ لقا  ولؿ ، ق دتفؿ قتؾ  و ب لؿسؾؿقـ، الظػر اطتؼ دهؿ يف خقراً 

 السػر، طـ   إٓ يربحقا لؿ خ سريـ رجعقا بؾ خقر،  ي خقراً 

 . مت طفؿ زلزت التل والريَح  الـػؼ ، وغر َ 

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 بررة الؿعركرر  خررتؿ يف وحؽؿررف قدرتررف مبقـًرر  سرربح كف لقرر  ثررؿ 

 الرريح مرـ  رسرؾف بؿر  الؼتر ل( الؿرممـقـ اهلل )وكػك م  ذي ت

 اهلل )وكرر   الؿة ؽرر  مررـ الؿروطرر  والجـررقد  بفررؿ، الع صررػ 

 قر هراً  )طزيزًا( فقؽق  كـ لفم ق ل إذا يريده م  كؾ طؾك ققيًا(

 يف معرر رض يع رضررف وٓ ، خؾؼررف مررـ  حررد يغ لبررف ٓ غ لبررًا

 .وجبروتف سؾط كف

 مرـ (٥) سرـ  و حؼر دهؿ بجققشرفؿ إحرزاب ج   ك   وقد 

 ومؽرث اإليؿر  ،  هرُؾ  فثبرت ، الؿديـر  وح صرروا ،  الفجرة

 الرريح مرـ جـرده طؾرقفؿ اهلل سرَؾط ثرؿ شرفر، قراب  حص رهؿ

 ضر ققا حتك ، والسآم  الرطَب  قؾقبفؿ يف وقذف ، والؿة ؽ 

 حررقـ وسررؾؿ طؾقررف اهللُ  صررّؾك وقرر ل ، مرردبريـ وولررقا ب لبؼرر  ،
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

ـُ  يغزوكـر  وٓ كغزوهؿ أ َ  م) اكصراففؿ .  ( إلرقفؿ كسرقر كحر

  . الؿقفؼ واهلل

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

َُطََٖفَمك  َُ٘ٔكٓن ٔف/ 19  ..!َبُحٕ
 

 آي ت مـ وهل ، الؿش يخ مـ تسؿعف  و كت ، هًزا أي ُ  هذهِ  تفز 

 إزمـ  هذه يف طؾقـ  يـبغل والذي ، الؼرآ  يف ؿلالعؾ اإلطج ز

 ، الشريع  معَ  الؿتػؼ  العؾؿق  بضقابطف أف   يف وكشره بف، العـ ي ُ 

 والـف ر الؾقؾ حرك  اهلل ذكر فؾؿ  ، السؾقؿ الؼرآي والسق  

 طؼب..  والؼؿر الشؿس وجري   ، أخر مـ  حدهؿ  واكسةخ

 ( سقرة يس . َبُحق َ َيس ؽَفؾَ  فِی َوُكّؾ  م) تع لك بؼقلف

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

 كصررقص إهؿرر ل وتدريسررف الؼرررآ  ترردبر يف إخطرر   ومررـ 

 طؾرك ط لؿًقر  الب لغ و ثره  ، اتس طف  برغؿ ، العؾؿل اإلطج ز

  . إخرى إمؿ هداي 
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 وتسررؿقتف الؽقاكررب، مجرررى م العؾؿرر   يؼررقل كؿرر  والػَؾررؽ 

 مج َلرف، سرؿ وي ِجر  لؽؾ إ  م  لقاوق. ك لػؾؽ لؽقكف بذلؽ

 ٓ كؾفر  السرؿ   و جررا  لف، اهلل قدره الذي الخ ص مداره  و

 تحقرُد  ٓ خ ص  مس رات يف تتحر ُ   كف  كؿ  السؽق ، تعرف

 ب سرؿ العررب طـرد ُطررف الػؾرؽ وطؾرؿ.  إفرة  هرذه طـف 

 و حرقال إفرة  تركقرب بدراسر  ارتربط ٕكرف "الفقئر  طؾؿ"

 ومؼ ديرهرررر  و وضرررر طف  و شررررؽ لف   وي السررررؿ إجرررررا 

  .و بع ده 

 الشرؿس ٕ  ، يردورو  م يؼرؾ ولرؿ ( يسبحق  م)تع لك وق ل 

 والغبرر ر والؿجرررات والؽقاكررب والـجررق  وإرض والؼؿررر

  شربف مركبر  اهتزازير  حركر ً  تتحر  جؿقعف  ، الؽقي والغ ز
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 إمرقاج وتحركرف ، الؿر   سرطح طؾرك يطػرق بجسؿ يؽق  م 

 تسرققر يف اهلل قردرة بقر   أير م مرـ والغرض  .ق تعرج حرك 

 مردار، لرف والؼؿرر مدار، لف  ف لشؿس دققؼ، بـظ   الؽق  هذا

  و جري كرف يف يتجر وزه ٓ مردار لف الؽقاكب مـ كقكب وكؾ

 . دوراكف

  و   ، العجقبر  وقدرترف بخ لؼرف إيؿ كرًا العبرد يزيُد  ذلؽ ومثُؾ 

 يسررتطقع وٓ ، يرر تأ هررذه مررـ كثقررًرا لقميررد الحررديث العؾررؿَ 

 . وتقفقؼف فضؾف طؾك هلل والحؿد مـ قضتف ،

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 ..!فقٕال لْ قٕال لٍّٗا /20
 

 وتع مةتـ ، ، الحق ة يف  حقالـ  وتستحضرُ  تسؿُعف  حقـؿ 

 الؾقـ، الؼقل تغققب جرا  مـ ، متب يـ  تؾؼ ه  وخةف تـ ،

 يف والغؿز الخؾؼ، طؾك السخري  وتؼديؿ بشدة، والتخ صب

 اإلحـ تض طػت ثؿَ  ومـ. الـؼد يف والتفجؿ ، الـصقح 

ًٓ  لف فؼقٓ )… بعض  بعُضـ  يطقُؼ  ٓ وصرك  والؿشؽةت،  لقـ  قق

 مقسك كصقح  طؿ د ك   هذا.  صف سقرة ( يخشك  و يتذكر لعؾف

 ..! لفؿ تع لك الؿقلك وتقجقف ، فرطق  لؾط غق  وه رو 

 ررررررر**ررررررررررررررررررررررررر

 الررردطقة ُقررردمت ومررر  محسرررقس، طظرررقؿٌ  الـررر س يف و ثرررره 

 الغرراَس   ثؿررت إٓ ، والر فر  الؾرقـ مرـ شرؽؾ يف والـص  ح

 خر لٍ  لطقرػ، رققؼ سفٌؾ  ققل ٕكف.  الب سؼ  وإفـ   الق كع ،
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 وحسرـ الرحؿر  مرـ مرداده العـرػ، طرـ متب طرٌد  ، الشدة مـ

..! حسررـ( بخؾررؼ الـرر َس  لِؼ وخرر  ) م الحررديث ويف الخؾررؼ،

 مرـ وهرل ، لؾؽر فر ب لؽـقر  الؾرقـ الؼقل السؾػ بعض وفَسر

 . معفؿ التخ صب ُحسـ

 سرر رت إذا  هرردافف  وتصررقب تررـجح    لرردطقة يؿؽررـ وهررؾ 

 يف سرربب  وسررـؽق  الـرر س، سررقـػر حتؿرر  .. والشرردة برر لعـػ

 سربقؾ إلك ادع ) الدطقي  الحؽؿ  ٓكعدا  اهلل، شرا ع بغضفؿ

 . الـحؾ سقرة ( الحسـ  والؿقطظ  لحؽؿ ب  ربَؽ 

 بؿح سرررـ تشرررع   العؿؾقررر  وسرررؾؿ طؾقرررف اهللُ  صرررّؾك وسرررقرتف 

 قؾرقَب  وخطػرف دطقترف، اكتشر ر يف سبب  ك كت التل إخة ،

. ( طظررقؿ خؾررؼ لعؾررك وإكررؽ م) ربررف مدحررف وكؿرر  ، الـرر س
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 وصرررغ رهؿ ، ومرررذكبقفؿ طصررر تِفؿ الـررر س، مرررع فتةيـرررقا

 ، وإشرػ ًق  ورفًؼر  ورحؿر ، مقدةً   فقاهؽؿ وامأوا وكب رهؿ،

 !… والسة 

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

21/ ََٖٕ  الَٗلي َأٖتٔخر ُفَماٌّا َخٔم َ٘تٍَٔٗل َمَتٜٖـ
 

 ، صداقتف ضّقع الذي ذلؽ يـت ُب  داخؾل و لؿٌ  شديد، تلسٌػ 

 لؾتبسط، يصؾُح  ٓ مـ بؿع شرة س طَتف وبّدد مج لسف، وشّقه

 ، الشريع  وخ لَػ  ، الـظرة و س   الطريؼ، ضَؾ  قد بؿـ سوإك

ـِ  َ َضَؾـِی َلَؼد ،َخِؾقة ُفَةًك  َ َتِخذ َلؿ َتـِیَلق َؾَتك  َير َقي م) تع لك ق ل  َط

كرِ ٱ ـُ ٱ َوَك  َ  َ كِیَج  إِذ َد َبع لذِّ ـِ لإِلِ  لَشقَطر   سقرة ﴾َخُذوٓ كَسر 

ـِ  طؾك الؿر ُ  م) الصحقح الحديِث  ويف.  ٠٩م الػرق    دي

 . (…خؾقؾف

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

  إلرك بصر حبف  ترقدي الؿعقجر ، والصرداق ُ  ، السق  ف لخؾقُؾ 

 ، الخقرررات يف والزهررد الشررفقات، واستحسرر  ِ  آكحررراف،

..  وغقرهررر   بررر لؿقاطظ آكتػررر ع وضرررعػ الؼؾرررب، وقسرررقة
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 م ضرقف سرق  طؾرك الؼق مر  يرق  الؿؼتررف الظ لؿ يـد  ولذلؽ

 مرع اتخرذت لقتـرل ير  يؼرقل يديرف، طؾرك الظر لؿ يعض )ويق 

 بعررررض يف ك زلرررر ً  ك كررررت وإ  وهررررل. (.. سرررربقًة  الرسررررقلِ 

 ٓ الؾػرررظ، بعؿرررق  العبررررة ٕ  ، ط مررر   كفررر  إٓ الؿشرررركقـ،

 .السبب بخصقص

  ُالرذيـ ، الـبة  الخة ِ  والتؿ ُس  ، إصدق   تخقر هـ  والػؼف 

 ٓ م) حررديُث  ويررروى ، صررةًح و وكررقًرا إيؿ كررًا بفررؿ تررزداد

  .( تؼل إٓ صع مؽ يلكؾ وٓ ، مممـ  إٓ تص حْب 

 و صرح ب ، والجفر ل الػسر   مص دق  الؿسؾؿ  خل ف حذر 

 اهلل رضرل طؾرل قر ل! …الردكق   ربر ب والشرفقاكققـ البدط ،

  م طـف
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 الجفرؾ  خر  تصرحب فة

 

 إيرررررررررر ه و إيرررررررررر   و **

 

  ردى ج هرررؾ مرررـ فؽرررؿ

 

 آخررررر ه حرررررقـ حؾقؿررررر  **

 

 برررر لؿر  الؿررررر  ُيؼرررر ُس 

 

 م شرررر ه الؿررررر  مرررر  إذا **

 

 الشرررل  طؾرررك ولؾشرررل 

 

 و شررررررررب ه مؼرررررررر يقٌس  **

 

 الؼؾررررب طؾررررك ولؾؼؾررررب

 

 يؾؼررررر ه حرررررقـ دلقرررررؾ **

 

 

 .. الؿقفؼ واهلل

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 ..!قالت ٖا أّٖا الٍىن ادخمٕا وطاكٍكي /22
 

 متػ طؾ  كؿؾ  مـ ف كدهَش  ، ممثر رخقؿٍ  بصقٍت  طؾقفؿ ُتؾقت

 ببعض وق رَكف  ، ومجتؿعف  ققمف  طؾك حريص ٍ  ، إيج بق 

 .. إحقال  كثر يف السؾبق  يعقشق  متؽ سؾقـ، ، الؿسؾؿقـ

 ُخُؾقادٱ ُؾ لـَؿٱ َف ي  لَ ر يَ  َؾ َكؿ َق َلت ؾِ لـَؿٱ َوادِ  َطَؾك   اَ َتق إَِذا َحَتك  )

ـُ قُسؾَ  طَِؿـَُؽؿحيَ  َٓ  َمَسر ؽِـَُؽؿ   ( ُعُرو َ شيَ  َٓ  َوُهؿ ۥَوُجـُقُدهُ  َؿر 

 . الـؿؾ سقرة

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
 

 وطظؿرر  وجـررقده السررة  طؾقررف سررؾقؿ   الـبررل مررع وتؾطػررت 

 قصرد طـ فؾقس حطؿقكؿ إ   كفؿ طـفؿ واطتذرت سؾط كف،
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 ققلفر  والسرة  الصةة طؾقف سؾقؿ   فسؿع شعقر، وٓ مـفؿ

 . وحرصف  ققلف  مـ واكدهَش  وففؿف،

  ُهِؾـرر  تجرر ه التراحؿررل الطقررب السررؾق   هؿقرر َ  هـرر  وكررتعؾؿ  

 صر لٌح  ، الصر لح الؿممـ و   ، الـصقح  ولطػ ، وجؿ طتِـ 

 والتررررلمقـ الحؿ يرررر  بقاجررررب وشررررعقره واكتؿ  ررررف ققلررررف يف

 ترررقادهؿ يف الؿرررممـقـ مثرررُؾ  م) الحرررديث ويف ، الؿجتؿعرررل

 ثرةث خصر ٌل  وهرل (.. الجسد كؿثؾ صػفؿوتع  وتراحؿفؿ

 الشرررذوذ ولرررقس والتعررر و ، والتقحرررد اإلحسررر َس  تقجرررب

 ..! واخترا  خطر لؽؾ ثغرات وتر  والتػؽؽ،

 ـُ  العةم  ق ل  مر  الـؿرؾ هداير  يف ويؽػل "ماهلل رحؿف الؼقؿ اب

 سررؾقؿ   سررؿع التررل الـؿؾرر  طررـ الؼرررآ  يف سرربح كف اهللُ  حؽرر ه
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 اْدُخُؾرقا الـَْؿرُؾ   ي فر  ير ) مبؼقلفر  ٕصرح بف  وخط بف  كةمف 

 مررـ يسررؿعف الررذي ب لـرردا  خط بفرر  ف سررتػتحت (َمسرر كِـَؽؿ

 اسرؿ مـ يثبتف بؿ   تبعتف ثؿ ، الؿبفؿ ب ٓسؿ  تت ثؿ ، خ صبتف

 ، مسرر كـفؿ يرردخؾقا بررل   مرررتفؿ ثررؿ ، لؾعؿررق  إرادة الجررـس

 الردخقل هرذا سبب طـ  خبرت ثؿ ، العسؽر مـ فقتحصـق 

 سررؾقؿ   فررقحطؿفؿ الجررقش معرررةُ  يصررقبفؿ    ق خشرر وهررق

 يشرعرو  ٓ برلكفؿ وجـرقده اهلل كبل طـ اطتذرت ثؿ ، وجـقده

 . الؿقفؼ واهلل. " الفداي   طجب مـ وهذا بذلؽ

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

  ..!آهلتكي عمٜ ٔاصربٔا اوصٕا أُ/23
 

 مب د فؿ طؾك واجتؿ ِطفؿ الؽػ ر تحزِب  مـ قطعًا تتعجُب 

 ق ل كؿ  سُقرديفؿ، ذلؽ ك   ولق ، وتػ كًق  وصبرا مشًق  ، الب صؾ 

 ..الجديدة والدطقة اإلسة  مـ ومققػفؿ مؽ  مشركل طـ تع لك

 َهر َذا إِ َ  َ الَِفتُِؽؿ َطَؾك   بُِرواصٱوَ  ُشقامٱ َ  ِ  ُفؿِمـ َؿَأُ لٱ كَطَؾَؼ ٱوَ  )

 . ٦ م ص سقرة.  ﴾َرادُ يُ   یَلَش 

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

  قررقمفؿ، بـررل ويررذكرو  ،  صررـ مفؿ طؾررك ب لثبرر ت يتقاصررق 

 مـررر  الـقرررؾ يريرررد ففرررق ودطقترررف، لؿحؿرررد الـؽرررقص بعرررد 

 لشرل  هرذا إ  )..لرف تبًعر  كؽرق  بحقث ، بؿـفجف واستذٓلـ 

 ، الؿررممـقـ تضعضررعَ  تشرر هُد  قررد    الؿمسررِػ  ومررـ. (ُيررراد
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

  خةقفرؿ تعؾؿفؿ ولؿ ، ذاتف طؾك امرئ كؾِ  وقق   وتـ زَطفؿ،

 . التج رب وٓ

  ُديـفؿ، طؾك وحرصفؿ وجؾدهؿ، الب صؾ  هؾ ققةَ  هـ  وكتعؾؿ 

 الؿممـرررق  ٕكفرررؿ ، والفررردى الحرررؼ  هرررؾ برررذلؽ وإولرررك

 وحسرررـ ، والثرررقاب ب لـصرررر والؿقطرررقدو  الؿسرررتـقرو ،

 ..!الع قب 

 بعض  ؿبعضف وتثبقُت  ، وتص برهؿ تـ صُرهؿ وجَب  ولذلؽ، 

ـُ  ) م الؿشفقر الحديث ويف  ، ثةًثر  وكررهر  ( الـصرقح  الردي

 . والسة 

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 ..!أوسٌا ورتفّٗا ففطقٕا فّٗا /24
 

 الحؼ، صريؼ طـ ب ستبؽ رهؿ والؿجتؿع ت إمؿُ  تفؾُؽ  إكؿ 

 ، ىالفد طؾك الؾفق ومحبتفؿ ، الحسـ ت طؾك السقئ ت وإيث ِرهؿ

 كؿ  و صقب، خقر هق ب لذي  و دكك،  حطّ  هق الذي واستبدالفؿ

 َف قفِ  َفَػَسُؼقا َف قَرفِ ُمت َك َ َمر  ً يَ َقر ِؾَؽ ك ف َ   َك َ َرد َوإَِذا ) م سبح كف ق ل

 فؼد.  3٦م  اإلسرا  سقرة ﴾ارقمِ َتد َكر َف َفَدَمر ُل َققۡ  لٱ َف قَطؾَ  َفَحَؼ 

 ، والؿقبؼ ت الػقاحش فؿ رسقا  لط ط ت،ب  الؿقلك  مرهؿ

 واهلل فقف، هقادةَ  ٓ تدمقرا فُدمروا طؾقفؿ، والعذاب الؼقل فققعَ 

 . الؿستع  

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 ( ّمرك ) التشديد قرا ة طؾك  مرا  صقرك هؿ م الؿعـك يؽق   و 

 فققعررت الؿـرر كر، واسررتبقحت والشرررور، الػررقاحش فُػعؾررت

 طررـفؿ تغررـ ولررؿ ، يـصرررو  ٓ وهررؿ الِعررذاب، كؾؿرر  ؾررقفؿط

 . اهلل مـ شقًئ   مقالفؿ وٓ ققُتفؿ

  ُوسرع  الـعؿر   بطرتفؿ قد الذيـ الؿـعؿقـ ب لؿترفقـ والؿراد 

 الررذيـ الؿتسررؾطقـ وإمرررا  الجبرر ريـ الؼرر دة مررـ العررقش،

 فرضررررقه   و الؿـؽرررررات وسررررّقغقا ، ب لشررررريع  تةطبررررقا

 لفررؿ،  تبرر ع طررداهؿ مررـ ٕ  ب لررذكر قاُخصرر وإكؿرر   ،فرًضرر 

 ، بر هلل إٓ قرقة وٓ حرقل وٓ ،  كظؿرتفؿ جـ بفؿ يف ويدخؾق 

 َوُكَبَراَ َكرر  َسرر َدَتـَ  َ َصْعـَرر  إَِكرر  َرَبـَرر  َوَقرر ُلقا م) تعرر لك قرر ل كؿرر 

 الؿرربطةت لفررؿ زيـررقا. إحررزاب سررقرة ( الَسرربِقَة  َفَلَضررؾ قَك 



  

 

75 
 

ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 واهلل ، وإفرةس ضرةل يف هؿ افنذ شل ، طؾك  كفؿ واطتؼدوا

 . الؿستع  

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

ِّا ٔٔضعتْ كسِّا /25 ُْ كس  ..!محمتْ أو
 

 الؿ ضل، إلك الزم   بؽ وط د ، الُؽره ذلؽ تصقرَت  هؾ

 إلك لتتحقُل  إكؽ ثؿ الدكق ، إلك جئَت  وكقػ حؿَؾؽ، وتذكرت

 إ  سقؿ  ٓ ، والديؽ مع التع مؾ يف مريد وشؼل   ، مبقـ خصقؿ

ـَ إلِ ٱ ـَ قَوَوَص  ) تع لكم ق ل..!  الحـق   الؿشػؼ   فِ يلَِد    بِقَ  كَسر 

ً إِح فُ  فُ َحَؿَؾت َسرـ   سقرةُ  (…ُؾفُ َوَحؿ  هُكر فُ َوَوَضَعت  هُكر ۥُ م 

 . 4٦ م إحؼ ف

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

 َحَؿَؾْترفُ …إ  جفر  مرـ ذلرؽ سبب ذكر ثؿ ،بقالديف فلوص ه 

فُ  ـْ  َوَتَعًبر ، َمَشرَؼ ً  َحْؿِؾرفِ  بَِسرَبِب  َق َسرْت  مَ يْ  ُكْرًه  ُ م   ِوَحر   ِمر

 اْلَحَقاِمرُؾ  بف تص ب ِمَؿ  َذلَِؽ  َغْقرِ  إَِلك َوَكْرٍب، َوثَِؼؾٍ  َوَغَشَق  ٍ 

ـَ  ـَ  َ ْيًض  بَِؿَشَؼ ٍ  ميْ  َ  ﴾ُكْرًه  َوَوَضَعْتفُ ﴿ َواْلَؿَشَؼِ ، الَتَعِب  ِم  ِم



  

 

77 
 

ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 رضرر طتف طؾررك تؼررق  ثررؿ ، خروجررف وصررعقب  َوِشررَدتِِف، الَطْؾررِؼ 

 ..!كػقر ضؾق  هق فنذا يشب حتك ، وحض كتف

 ( وهرـ طؾرك وهـًر   مرف حؿؾترف م) لؼؿ   سقرة يف ذلؽ وكظقر 

 إ ، حرؼ ِطظرؿ طؾرك دلقرؾ ذلرؽ ويف ، جفرد طؾرك جفًدا  ي

 وهرل طظقؿر   م كر ً  اهلل حؿؾف  فؼد بؿراحؾ، إب يػق  و كف

 ..! ذلؽ بعد الجؿقؾ ورد والعطػ، البر وحؼف  إمقم ،

  والرقهـ، الُؽرهَ  تذكر دكق  ، وشَؿخت كػُسؽ، غّرتؽ وكؾؿ 

 ، الحقر ة هرذه بؾغـر  حتك ،  مف تـ  بف  مّرت الؾقاتل والشدا د

 لـرر  اغػررر الؾفررؿ ، وجػقتِـرر  تؼصررقرك  يف الؿشررتؽك اهلل فررنلك

 إكرؽ ، مرضر تؽ وحسرـ لبررهؿ ووفؼـ  سقئ تـ ، ـط وتج وز

 . كريؿ جقاد

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

ٌِِصَه ِإَلٜ الٖسُضِٕه َتَسٝ -26 ُِّي  َِٔإَذا َضٔىُعٕا َوا ُأ ٍَ ُٗ َأِع

ََ الٖدِوِع  ..!َتٔفُٗض ٔو
 

 مدامعؽ فتـفؿر مش طر ، وترَ   قؾُبؽ، يصحقَ     طظؿك كعؿ ٌ 

 كؿ  ، وتدبرَت  تػؽرت وم  سؿعت، م  طظؿ ِ  مـ ك،تع ل هلل

 الَرُسقلِ  إَِلك ُ ْكِزَل  َم  َسِؿُعقا َوإَِذا الؿممـقـم) بعض اهلل وصػ

ـَ  َتِػقُض  َ ْطُقـَُفؿْ  َتَرى   ـَ  َطَرُفقا ِمَؿ  الَدْمعِ  ِم  َرَبـَ  ُؼقُلق َ يَ  َحؼِّ لٱ ِم

 . الؿ  دة سقرة ( ـَ يلَشر ِفدِ ٱ َمعَ  ـَ ُتبكٱَف  َ اَمـَ 

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
 

  ُب لحؼ التلثر وطظؿ ، آمتة  طؾك يدل الدمع بػقض والتعبقر 

 وصرحبِف اهلل رحؿرف الـج شرل يف كزلرت إكفر  ققؾ وقد الؿتؾق،

 جؿ طر ت يف كزلرت برؾ وققؾ الؼرآ ، الصح ب  طؾقفؿ تة لؿ 

 . شديًدا ثًراتل بف فتلثروا الؼرآ َ  سؿعقا الـص رى مـ



  

 

79 
 

ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع
 

 تحؿرررؾ الؿرررقاطظ وروطررر  ، أيررر ت طظؿررر َ     والؿؼصرررقد 

 وٓ ، الؼؾقب تخشع ٓ فؽقػ.. والتلثر البؽ   طؾك الؿستؿع

  و الغػؾر ، اجت حتـر   و ، ق سرق  قؾقبـ     فنم ! .العقق  تدمع

 واهلل ، آخررر شررل  إلررك مـصرررف  والؼؾررقب الؼرررآَ ، كعررل ٓ

 . الؿستع  

 الصرررؾ  وتجديرررد الصررر دق ، التقبررر  م ذلرررؽ مرررـ ولؾرررتخؾص 

 طؾك واإلقب ل ، الغػةت وكبذ والتدبر، التلمؾ وكثرة ب لؼرآ ،

 وتعؾرؼ لقثر  كؾ مـ الؼؾب وتطفقر ط لق ، بؿصداقق  الؽت ب

  . الؿقفؼ واهلل دكققي،

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 

َٕ  ََٔلا َتٖتٔبُعٕا -27  !..ََِطـٗلٖصٱٔت ُخُط
 

 وكلكف  ، خطقات ، الؼرآي التعبقر مـ تعجَب  سؿعف  م   ول

 بخطقات يستدرُج  الشقط      فعؾؿ..  جذاب  قصقرة مس ف ت

 ، الؿحظقر يف يققعؽ حتك ، ابتدا ً  فج  غقرِ  وحب  ؾ وهؿس ت

 وتتع صك تب لل، وٓ الؽب  ر طؾك فتتج سر الب صؾ، يف ويـزلؽ

َٓ  )..تشعر ٓ و كت الؿقبؼ ت ـِ قلَش ٱ ِت    ُخُطقَ  َتَتبُِعقا َو  َلُؽؿ ۥإَِكفُ  َطر 

بِ  َطُدوّ   الؼدمقـ، بقـ م  هل والخطقة.  ٠٢٨م البؼرة سقرة ( ـقم 

 والجؿع. الؿّرة ب لػتحم والَخْطقة. وُخطُقات ُخطًا والجؿع

 .َخَطَقات

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 قرد ، محردودة  تومسر ف يسرقرة، بخطرقات تبرد  ف لؿع صل 

 الشررفقات، ويف فقفرر  الؿررر ُ  فقتقسررع ، الؿب حرر ت مررـ تؽررق 

  هررؾ لررف ويررزيـ ، الطؾعرر ت طؾقررف فتصررؾ ذلررؽ، يسررتؾذ حتررك

 كرؾ الؿعصرق  مـرف فتؼرع ، شرديًدا اغترراراً  فقغتر ذلؽ، الب صؾ

 . الؿستع   واهلل مققع،

  يف والتقسرررع ، بعُضرررـ  يستسرررفؾف  الؿحرمررر ت فررر لـظراُت 

 لؿرر  يجررر َ  حتررك ، ولغررقه الؾسرر   مررزاحو كررذلؽ، إصعؿرر 

 .طؼب ه يحؿد ٓ م  إلك فتـتفل ،بعده

 و ، الشررفقات يف هؿسرر   و الب صررؾ، يف خطررقة مررـ فتخررّقف  

 تتبعررقا وٓ )..ورا هرر  مرر  لفرر  فررن  فقفرر ، مستسررفؾ صرربقة

 .( الشقط   خطقات
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 مـفر  حرذر مـر ، كثقر يحتؼره  قد التل الذكقب صغ  ر وحتك 

 َوُمَحَؼررَراِت  إَِيرر  ِ  ط  شرر  يرر  م)فؼرر ل وسررؾؿ فطؾقرر اهللُ  صررّؾك

ُكقِب  ـَ  َلَف  َفنِ َ  ٪ الذ   إَِي كؿم)الؿسـد يف رواي  ويف. ( َص لًِب  اهللِ  ِم

ُكقِب  َوُمَحَؼررَراِت  ـَ  ٪ الررذ  ـَ  َفررنَِكُف  َحَتررك الَرُجررؾِ  َطَؾررك َيْجررَتِؿْع

ـَ  َضرَرَب  َوَسرَؾؿَ  َطَؾْقرفِ  هللُ ا َصرَؾك اهللِ  َرُسقَل  َوإِ َ .  ( ُيْفِؾْؽـَفُ   َلُفر

 اْلَؼررْقِ ، َصررـِقعُ  َفَحَضرررَ  َفررَةٍة، َ ْرَض  َكَزُلررقا َقررْق ٍ  َكَؿَثررؾِ  َمررَثًة،

 بِر ْلُعقِد، َيِجرل ُ  َوالَرُجُؾ  بِ ْلُعقِد، َفَقِجل ُ  َيـَْطِؾُؼ  الَرُجُؾ  َفَجَعَؾ 

. فِقَفر  َقرَذُفقا َمر  َضُجقاَوَ كْ  َك ًرا، َفَلَجُجقا ، َسَقاًدا َجَؿُعقا َحَتك

 . طؾؿ تع لك واهلل صحقح والحديث

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

ََٔعٔىُمٕا الٖصألَحأت /28 ٍُٕا  ََ آَو  ..!ِإلَّا الَّٔرٖ
 

 الخقرات، وفعؾ ب لعؿؾ، مؼروك ً  طـدك  اإليؿ   دطقى لتؽـ دا ؿ 

 صػقف يف وتؽق َ  ،الفة  وتسؾؿ ، الخسرا  مـ تـجقَ  حتك

 اإلكس  َ  إ  والعصر ) مشفقرة سقرة يف اهلل فقؼسؿُ ! …الػ  زيـ

 يف بـل فؽؾ  .. (.. الص لح ت وطؿؾقا آمـقا الذيـ إٓ خسر، لػل

 ..! الع مؾقـ الؿممـقـ سقى وشؼ وة، خس ر يف آد َ 

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

 قربر ت، برة إيؿر   يجرزي وٓ ، ص طر ت برة إسة ٌ  يـػعُ  فة 

ـَ  ٕ ّ  ،  دطق   ومـ فؼقـ ، متؽ سؾقـ كذب ً  كـّ  وإٓ  قرقٌل  الردي

 الشر فعل اإلمر  ُ  قر ل السرقرة هذه فضؾِ  ويف.  واطتؼ د وطؿؾ

 .( لؽػتفؿ السقرة هذه الـ ُس  تدبرَ  لق م) اهللُ  رحؿف
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

  ْوهؿر  م  يض  طظقؿتقـ خصؾتقـ الػضقؾتقـ، ه تقـ طؾك وزد 

 ب لصرربر، والتقاصررل  وشرررا ع،  وامررر ـمرر برر لحؼ، التقاصررل

 لبعضررـ  وإط كرر ً  ، التؽرر لقػ طؾررك وصرربرا ، لؾطريررؼ احتؿرر ٓ

 يؼرقي مؿ  وذلؽ ( ب لصبر وتقاصقا ب لحؼ وتقاصقا ) بعض 

 . الؿسؾؿ الؿجتؿع بقـ والتع و  القحدة

 يقصرل م ي الصر لح، والعؿؾ اإليؿ   ب لحؼ، التقاصل ومـ 

. مح سـف مبقـ  فقف، ويرغبف ،طؾقف ويحثف بذلؽ، بعًض  بعضفؿ

 وطؾرك اهلل، معصرق  وطرـ اهلل، ص طر  طؾرك ب لصبر ويتقاصق 

 كػسرف، اإلكسر   يؽؿؾ إولقـ، فب ٕمريـ. الؿملؿ  اهلل  قدار

ُؾ  إخقريـ وب ٕمريـ  إربعر ، إمرقر وبتؽؿقرؾ غقره، يؽؿِّ
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 العظرقؿ، بر لربح وفر ز الخسر ر، مرـ سرؾؿ قرد اإلكسر   يؽق 

 .  لؿؼقؿا والـعقؿ

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

َِا /29 ٍَا ِٗ ٍَ َِٗف َب ُِّي َك َِٕق ٍُِظُسٔا ِإَلٜ الٖطَىاٞٔ َف َٖ   َأَفَمِي 
 

 وتلمةتـ  اهلل، مخؾقق ت وس  ر السؿقات يف قؾقٌؾ  كظُرك  فعًة 

 ، وزي دتف اإليؿ    بقاب مـ وهل ، مـسق  و حق ك  محدودةٌ 

 َكْقَػ  َفْقَقُفؿْ  الَسَؿ  ِ  إَِلك َيـْظُُروا َ َفَؾؿْ  )… بقدي الع وتحؼقؼ

 كظرك  فؾؿ ذا.  ٦ م   سقرة ( ُفُروج ِمـ َلَف  َوَم  ـَر َف يَ َوزَ  َبـَْقـَ َه 

 ويف دكق ك ، ويف ،  قدامـ  طـد كظرك  وغ لب  ،أي ت هذا يف يشح

 اإللفل بداعاإل جؿ ل يف وكتلمؾ ، لأط لل كـظرُ  وقؾؿ  ، شموكـ 

 . ( وإرض السؿقات بديع)

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

 مررررربفٍج  طؾرررررق يف ، الؿحػرررررقظ ك لسرررررؼػ فققـررررر  والسرررررؿ  ُ 

  وجررردك ه  ي (بـقـ هررر  كقرررػ) وقرررت كرررَؾ  يشررر هدوكف   جؿقرررؾ

 إكفر  إٓ ك لخقؿر ، مرفقطر ً  البديعر ، الصرػ  هرذه طؾرك وجعؾـ ه 
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 الؿصر بقح مرـ فقفر  جعؾـر  بؿ  (يـ ه وز) ، طؾقف تعتؿد طؿ د بغقر

 وصرردوع فتررق   ي (ُفررروج مررـ لفرر  ومرر ) والؽقاكررب والـقرررات

 وٓ اخررتةف وٓ تػر وت بررة فتط لعفر  فرررج، جؿرع وهررق تعقبفر ،

 ٓ فؽقرػ ، ضر هرة طؿدٍ  بة وط لق  جؿقؾً ، زرق  َ  بدت قد ، فتق 

 كرؾ يف وتعؾقكؿ معؽؿ وهل إحد، ب لقاحد اإليؿ   ذلؽ يقرُث 

 ! … والعةم ت ب لؽقاكب اهلل جؿؾف  وقد ، لحظ 

َْرَض .. تعرر لك قدرتررف طؾررك الدالرر  أيرر ت مررـ شررقئ  طرردد ثررؿ ْٕ  َوا

 َرَواِسرَل﴾ فِقَفر  ﴿َوَ ْلَؼْقـَر  اْلَؿر ِ ، َوْجرفِ  َطَؾرك َبَسرْطـَ َه   ي َمَدْدَك َه 

 ًٓ ـْ  فِقَفر  ﴿َوَ ْكَبْتـَر  َثَقابِرَت، ِجَبر  ـٍ  قٍج﴾َبِفر َزْوٍج  ُكرؾِّ  ِمر  َكرررِيؿٍ  َحَسر

، مَ يْ  بِِف، ُيْبَفُج   َتْبِصرَرةً  َذلِرَؽ  َجَعْؾـَ  َ يْ  ﴿َتْبِصَرًة﴾ ، ويػرحؽ َيُسر 
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 لُِقْبِصررَ  مَ يْ  ُمـِقرٍب﴾ َطْبدٍ  ﴿لُِؽؾِّ  َوَتْذكِقًرا، َتْبِصقًرا َ يْ  ﴿َوِذْكَرى﴾

 . لؾعب دة واستحؼ قف خ لؼف، طظؿ  ويدر  بِِف، َوَيَتَذَكرَ  بِفِ 

 ، وجؿ لفر  هردايتف  وطقشقا ، أي ت هذه مثؾ اهلل طب دَ  ُتغػؾقا فة

 واهلل بررف، اإليؿرر   ووجررقب الخرر لؼ، طظؿرر  طؾررك  بـرر  كؿ وربررقا

 . الؿقفؼ

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

ُٓ َطٖسضمُلٱ جيُٗب أٓوَ /30   ..!ِإَذا َدَعا
 

 ـَ  ،فقف  فتػَؽر ، آذاكِـ  طؾك ُتؾقت  فقفر  بلكؽ دهر  الردكق     و يؼ

 حقر ة يف ودواؤهر  وتعسر  ، فؼررا ُ  وفقفر  ومضطرو ، مبتَؾق 

 مررـ وكررؿ… واإلحسرر   والتقبرر  والصررةة، الرردط  ُ  ، الؿررممـقـ

 يف  صررح بف  يؼصررر وقررد ، الحقرر ة هررذه يف مسررؿقط  شررؽ وى

 ويؽشرػ َدَطر هُ  إَِذا َطرَ ُؿضرلٱ ُب قجِ يُ  َ َمـ ).. مػ تقحف  تحؼقؼ

 . الـؿؾ سقرة (السق 

 برف اكؼطعرت الرذي الشرخُص  وهرق ، لؾؿضطر حَؾ  ٓ ولذلؽ 

 مـ ضرٌ  طراه الذي هق م وققؾ السبؾ، طؾقف وُسَدت إسب ب،

 التضرع إلك فللجله الدهر، كقازل مـ ك زل   و مرض،  و فؼر،
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

 الحرل يردي بقـ وآكطراح الدط   مثؾ حؾ لف لقس ،.اهلل إلك

 .ومظؾؿتف ح جتف وطرض الؼقق ،

  ُ  ط  وُيع لُِجرُف، َيْدَفُعُف، الَبةِ ، َطُدو   وهق إْدِوَيِ ،  ْكَػعِ  ِمـ والد 

ُػرررفُ   وْ  وَيْرَفُعرررُف، ُكُزوَلرررُف، وَيْؿـَرررعُ   ِسرررةُح  وهرررق َكرررَزَل، إذا ُيَخػِّ

ـِ   ويؽشرػ ، الصر د  الؿضطر دط   اهلل يجقُب  وهؿ . الُؿْمِم

 يػعرررؾ إلرررفٌ  ؿررر ث ففرررؾ ، إرض خؾػررر   ويجعؾؽرررؿ السرررق ،

  [ .٦٠ الـؿؾ] ﴾َتَذَكُرو َ  َم  ةقَقؾِ  هللِ ٱ َمعَ  َ ِ َلر ف )…ذلؽ

 ـِ  ومـ  الصرحقح ، الؽررب  دطقر ُ  البر ب هذا يف إدطق   حس

 ، الؿعروفر  اإلج بر  سر ط ت بف  ويتحرى فقف ، العبُد  يصدُ  

ـِ  َوفِرل.   وجرؾ طرز اهلل برنذ  كربترف وستـػرج  ِمرـ الَصرِحقَحْق

ـِ  ِديِث َح   كر  َ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  َرُسرقَل    َ  م طـفؿر  اهلل رضرل َطّب سٍ  اْب
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ًُ .. ٔيف القساٞٚ قسأ اإلوا

ْٛ  وتع

ّٓ  إَلرفَ  ٓ ) مالَؽْرِب  ِطـَْد  َيُؼقُل  ّٓ  إَلرفَ  ٓ الَحِؾرقُؿ، الَعظِرقؿُ  اهللُ  إ  إ

ّٓ  إَلفَ  ٓ الَعظِقِؿ، الَعْرشِ  َرب   اهللُ   الَسرْبِع، الَسرؿ واِت  َرب   اهللُ  إ

 يررقكس دطررقة ومـفرر . ( الَؽرررِيؿِ  الَعررْرشِ  وَرب   إْرِض، وَرب  

ـِ  يف وهرق َدطر  إذْ  الـ رقِ ، ِذي َدْطرَقةُ  ) مقر َل  م السرة  طؾقرف  َبْطرر

ّٓ  إَلفَ  ٓ﴿(  الُحقِت  ـَ  ُكـُْت  إكِّل ُسْبح َكَؽ   ْكَت  إ ـَ  ِم  ﴾الّظ لِِؿق

ّٓ  َقط   َشْل ٍ  يف ُمْسِؾؿٌ  بِف  َيْدعُ  َلؿْ  إَكفُ [ ٨٧ مإكبق  ]  َتج َب اْس  إ

 . السبقؾ سقا  إلك والف دي الؿقفؼ واهلل.  وغقره  َلف اهللُ 

 ررررررررررررررررر**ررررررررررررررر

 اهلل حبمد ( متعٌة القراءة ويف..  اإلماُم قرأ ) كتاب مت

 وخاصته أهله مو واجعلها بكتابك، انفعها اللهم وتوفيقه،

 . كريم جواٌد إنك ،

 


