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 یِطَباَدتِ  َطـ َتؽبُِرونَ سیَ  ـَ یل ذِ ٱ إِن   َلُؽؿ َتِجبَأس ُطقكِیدٱ َربُُّؽؿُ  َوَقاَل ﴿

[٦٦:  غافر﴾ ]ـَ یَداِخرِ  َجَفـ ؿَ  ُخُؾقنَ دقَ َس   . 

 

اعِ ٱ َقةَ َدط ُب قُأجِ  ٌب یَقرِ  یَفنِك   یَطـ   یِطَبادِ  َسَلَلَؽ  َوإَِذا﴿  َدَطانِ  إَِذا لد 

[٦٨٦:  البؼرة﴾ ]ُشُدونَ ریَ  َلَعؾ ُفؿ یبِ  ِمـُقامقُ َول یلِ  ُبقاَتِجقسقَ َفؾ ]. 

 

 ۦَۚؿـ ق ِفِ َأس یفِ  ِحُدونَ ؾیُ  ـَ یل ذِ ٱ َوَذُروا بَِفا ُطقهُ دٱَف  ُحسـَك  لٱ سَؿا ُ َٕ ٱ َولِؾ فِ ﴿

[٦٨٦:  إطراف﴾ ]َؿُؾقنَ عیَ  َكاُكقا َما َزونَ جقُ َس  ]. 

 

 فنن الدطا  ُألفؿُت  فنذا الدطا ، هؿّ  ولؽـ اإلجابة هؿّ  أحؿُؾ  ٓ إين)
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 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

 تقديم
 

 ووّفؼـا ، بفدایتف بصائَركا وأكارَ  بآیاتف، صدوَركا شرَح  هللِ  الحؿُد 

 ، وأكبقائف رسؾفِ  خقر طؾك وكسؾؿُ  وُكصؾل ، ومرضاتف صاطتفِ  لسبقؾ

 … أجؿعقـ وصحبِف آلفِ  وطؾك محؿد كبقـا

 بعد: أما

 بػضؾف الؼرآن مـ لؾؼرب أوقاٌت  وادُِّخرت ساطاٌت، تقّسرت فؾؼد

ــات ،  تعــالك ــرا ةً  ســؿقَره بعُضــفؿ فب ــدبراً  ق ــا وجؾقســف ، وت  تللقًػ

 الـدطقات ) وروائعـف الؼـرآن طؾـقم مــ جَذبـف مؿـا فؽـان ، وتلمالً 

 لفـا فؼـرر ، وحســفا بطعِؿفـا والتـذ   جؿَعفـا، فاسـتطاب الؼرآكقة(

 كتـاب يف سـبؼ مـا ِغـرار طؾـك ، وتؼریبـا تعؾقؼـا ثـؿ واكتؼاً ، جؿًعا

ــة :) كحــق ، ســالػة ــة آی ــاُم( قــرأ ) إطظــؿ( الشــرُف  ) ( وُأهب  اإلم
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ب.. وأشـباهفا الؼـرآين( التدبر )مققظاُت   معـاين، خاللفـا مــ قـر 

 .مراقل وبسط معالل، وأبان

 خؾقــٌؼ  ، لطقػــا قرآكًقــا دطــا ً  طشــریـ كحــق صــاحبؽؿ جؿــع وهـــا

 وتردیـده، بـف والؾفـج وحػظف، بف والتعؾؼ ، وتلمؾف تعؾؿف بالؿممـ

 الســـ يف وجـا  ، وآقتـدا  العؾـؿ سـقاق يف مسـقق وهق سقؿا ٓ

 ( الؿسـتؼقؿ لصـراط اهـدكا :) كحـق ، ویمكـده یمیـده مـا الصحاح

 .(..حسـة الدكقا يف آتـا رب ـا ) ( طؾؿا زدين رب )وقؾ

ــؿُ  فاســتطاَب  ــمادُ  الؼؾ ــارات دطــقاٍت  جؿــعَ  والػ ــرآن مـــ مخت  الؼ

 طؾـك وتحؿؾــا اهلل، كتاب مـ وتؼربـا ، متبًعا كفًجا تؽقنُ  ، الؽریؿ

 كؿقـري بـقـ وتجؿـع وآسـتطعام، والـقطل ، وآستشـعار التدبر

 ســقؿا ٓ.  والرطایــة الخقــر وثؿــرات ، الفدایــة ویـبــقطل الــقحل،
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 ، الؼــران أدطقــة وتجاهــؾ الحدیثقــة، بإدطقــة العـایــة والؿؾحــقظ

 يف وإبرازهــا إلضفارهــا الؽتقــب هــذا فؼــام ، طجقــب شــل  وهــذا

 خقــرٌ  فػقفــا ، إوقــات يف وتردادهــا تحػظفــا یــتؿ بحقــث الـــاس،

 وُترّققـؽ مـزلـًة، وُتعؾقـؽ ، قرآكـً ُتـدكقؽ ، ومؾـذةٌ  وأكٌس  ، وبركة

 تحـقي ، كبقـرة لؿعـانٍ  متضـؿـةٌ  اختصارها مع وهل.  ومـآً  ثقاًبا

 ، الـداریـ يف العبـد سـعادة وتحؼـُؼ  ، الحقـاة هذه يف الدیـ مؼاصَد 

 خــاٌ   هــق مــا مـفــا واســُتبِعد.  والبفجــة والـــقر الصــػا  وتقرثــف

 لِـل َوَهـْب  لِـل اْغِػـرْ  َرب   ) :السـالم طؾقـف سـؾقؿان كؼقل بإكبقا 

ََحدٍ  َیـَْبِغل َٓ  ُمْؾًؽا ـْ  ِٕ ـاُب  َأْكـَت  إِك ـَؽ  َبْعـِدي ِمـ   : سـقرة ( اْلَقه 

 . كظائرها طؾقفا وقس.  واطتدا  محرم ففذا.  ٣٥
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 خــاصػ، وقــت يف تــؿّ  والصــقاغة والجؿــع الػؽــرة أنّ  هللِ  والحؿــُد 

 هــؿ يف والـــػس ، وشــرود شــغؾ يف والؼؾــُب  محــدودة، وســاطات

ـّ  ، وجحــقد ــا فــتَ   إذا اهلل ولؽــ  خقــرا أرادَ  وإذا ، أســبابف ذّلــؾ ، باًب

 وتـــال ، الصــالحات تــتؿ بـعؿتــف الــذي هلل فالحؿــُد  لعبــاده، یّســره

 . الؿقفؼ واهلل ، الغایات

 طسقر محایؾ

 هـ٦٦/٥/٦٤٤٣

 

 

 

 

 



 

7 

 

 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

 ..!واآلخزة الدٌيا حضٍُة /1

 

 

 واخـتالط ، الؽظقظ والزحامِ  الـاس، وزحؿةِ  العظقؿ الحج   يف 

ــات وتشــابؽ ، إكػــاس ــب ، العرقق ــؼ ، الحاجــات وصؾ  یقف

 أكػــس مـــ وهــل الـبقیــة، الؼرآكقــة الــدطقة هــذه إلــك بعضــفؿ

ـ ُفؿَوِمـ )..وأشرففا إدطقة كَقاٱ فِی َ اتِـَا َرب ـَا َیُؼقُل  م   َحَسـَة لدُّ

اِر﴾ٱ َطَذاَب  َوقِـَا َحَسـَة لـ َاِخَرةِ ٱ َوفِی  جؿـع[ . ٢٦٦ البؼـرة] لــ 

ــقـ ــري ب ــدكقا خق ــرة، ال ــؿ وأخ ــدكقا یشــغؾ ول ــذاتفا بال  ومؾ

 َهــِذهِ  َفَجَؿَعــْت ! …فعؾــف طؾقــف الؿســتـؽر ، إول كالحــاج

ْكَقا، فِل َخْقرٍ  كؾ   الدطقةُ   فِـل اْلَحَســَةَ  َفـنِن   َشر   ُكؾ   وصَرفت الدُّ

ْكَقا ، َمْطُؾــقٍب  ُكــؾ   تشــؿُؾ  الــدُّ ـْ  ُدْكَقــِقي  ــٍة، ِمــ ــٍة، َوَدارٍ  َطافَِق  َرْحَب

ــؿٍ  َواِســٍع، َوِرْزٍق  َحَســـٍَة، َوَزْوَجــةٍ  ــافٍِع، َوِطْؾ  َصــالٍِ ، َوَطَؿــؾٍ  َك
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ا َذلَِؽ  َغْقرِ  إَِلك َجِؿقٍؾ، َوَثـَا ٍ  َهـِلٍ ، َوَمْرَكٍب   َطَؾْقفِ  اْشَتَؿَؾْت  ِمؿ 

، طباراُت  ـَ رِی َٓ  اْلُؿَػس  َفـا َبْقـََفا، ُمـَاَفاةَ  َو َفـا َفنِك   فِـل ُمـَْدِرَجـةٌ  ُكؾ 

ْكَقا فِل اْلَحَسـَةِ  ا. الدُّ ِخَرةِ  فِل اْلَحَسـَةُ  َوَأم  ْٔ  ُدُخقُل  َذلَِؽ  َفَلْطَؾك ا

ـَ  َوَتَقابُِعــفُ  اْلَجـ ــةِ  ـِ  ِمــ َْمــ ْٕ ـَ  ا َْكَبــرِ  اْلَػــَزعِ  ِمــ ْٕ  الَعَرصــات، فِــل ا

ـْ  َذلَِؽ  َوَغْقرِ  اْلِحَساِب  َوَتْقِسقرِ  ِخـَرةِ  ُأُمقرِ  ِم ْٔ ـا الَصـالٍِحِة، ا  َوَأم 

ـَ  الـ َجــاةُ  ــارِ  ِمــ ْكَقا، فِــل َأْســَبابِفِ  َتْقِســقرَ  َیْؼَتِضــل َفُفــقَ  الـ  ـَ  الــدُّ ــ  ِم

َثامِ  اْلَؿَحاِرمِ  اْجتِـَاِب  ْٔ َبَفاِت  َوَتْركِ  َوا  أفـاده كؿا.  َواْلَحَرامِ  الشُّ

 . اهللُ  رحؿف كثقر ابـ اإلمامُ 

 ويف. أحســفا مــ وهـذا ، الؿجابـة لؾدطقات مستراح والحج 

ـْ  : الصــحقحة الســـة ـِ  َأَكــسِ  َطــ  ملسو هيلع هللا ىلص الـ بـِـلُّ  َكــانَ  َقــاَل: َمالِــٍؽ  ْبــ

ْكَقا فِـل آتِـَا رب ـا، الؾ فؿ" َیُؼقُل: ِخـَرةِ  َوفِـل َحَســَةً  الـدُّ ْٔ  َحَســَةً  ا
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 َیُؼـقُل  بَِفا َیْدُطق َدْطَقةٍ  َأْكَثرُ  َكانَ  روایة:) ويف "الـ ارِ  َطَذاَب  َوقِـَا

ُفؿ   " : ْكَقا فِل آتِـَا الؾ   اهلل: رحؿـف الؼرصبـل وقال. (..َحَسـًَة، الدُّ

ـِ  اْلُؿـَرادَ  َأن   اْلِعْؾؿِ  َأْهؾِ  َأْكَثرُ  َطَؾْقفِ  َوال ِذي ْكَقا كَِعـؿُ  بِاْلَحَســََتْق  الـدُّ

ِخَرةِ  ْٔ ِحقُ ، ُهقَ  َوَهَذا. َوا ُف، َهَذا َیْؼَتِضل الؾ ْػظَ  َفنِن   الص   فنن ُكؾ 

َطاِ ، ِسَقاِق  فِل َكؽَِرةٌ  "َحَسـَةً " ـَ  َحَسـَةٍ  لُِؽؾِ  ُمْحَتِؿٌؾ  َفُفقَ  الدُّ  ِم

ِخَرِة: َوَحَسـَةُ . اْلَبَدلِ  َطَؾك اْلَحَسـَاِت  ْٔ  َوقِقـَؾ:. بِنِْجَؿاعٍ  اْلَجـ ةُ  ا

ْكَقا فِـل َأْططِـَا َأَراَد: َبْؾ  َواِحَدًة، َحَسـَةً  ُیرِدْ  َلؿْ   َحَســًَة، َططِق ـةً  الـدُّ

ْسؿَ  َفَحَذَف 
ِ
 .آ

 وروطـة ، الجامعـة الدطقة هذه طؾك الؿقاضبةُ  الدطا  فؼف ومـ 

 بقـفؿا، تقازن وصـع وكعؿتقـ، كعقؿقـ بقـ الجؿع يف اإلسالم

 والسـعل أخـرة صؾـب مؼابؾ يف ویفؿؾفا الدكقا ُیضقعُ  ٓ وأكف
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 ويف..! اإلسـالمل السـؾقك يف التضـاد بعُضـفؿ یزطؿ كؿا لفا،

 أجـؾ مـ الدكقا بعؿارة جا  طظقؿ دیـ هق یؾ. طؾقفؿ رد ذلَؽ 

 . الؿقفؼ واهلل أخرة،

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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  ..!اخلوُف وَ سيغ الكموب /2
 

 ومحـــال وآبــتال ات، لؾػــتـ مســرًحا الــدكقا كاكــت لؿــا 

 وتعبئتفـــا الؼؾـــقب إصـــالح وضـــرورةُ  ، والتغقـــر لؾتبـــدیؾ

 ، زیغفــا وطــدم ثباَتفــا اهلل ســماَل  كاســَب  الشــرطقة، بــإزوادِ 

 بؽــرة ُیتعاهــُد  والــذي ، العزیــز الؿــممـقـ دطــا  مـــ وذلــؽ

 ویعـایـ ، ومخـاصر تؼؾبات یشاهُد  والؿر ُ  سقؿا ٓ ، وطشقا

 بصـاحبفا ألؼت ، دكققیة حػرةٍ  مـ وكؿ..! وحػائر تبدٓت

 وزهـَد  والسؾقك، العؿُؾ  فتغقر ، والحقرة الضاللة مراتعِ  إلك

:)  تعـالك قـال..! إمـؾ صقُل  وغّره ، والحسـات الطاطة يف

 َؿـةً َرح ل ـُدكَؽ  ِمــ َلـَـا َوَهب َتـَاَهَدی إِذ َد َبع ُقُؾقَبـَا ُتِزغ َٓ  َرب ـَا

اُب﴾ٱ َأكَت  إِك َؽ   [ .٨ طؿران آل] لَقه 
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 ــؾ وهــذا ــةٌ  : قق ــؿ يف الراســخقـ طـــ حؽای  لؿــا كــلكفؿ العؾ

 مـا فقتبعـقن زیغ قؾقبفؿ يف الذیـ )وأما تعالك: ققلف سؿعقا

 إذ )بعـد الؿتشـابف باتبـاع قؾقبــا تزغ ٓ ربـا قالقا مـف( تشابف

ــدیتـا( ــا الحــؼ إلــك ه  بأیــات العؿــؾ مـــ لـــا أذكــت بؿ

ـِ  َوَمْقٌؾ  فسادٌ  الؼؾب وإَِزاَغةُ . الؿحؽؿات ، َط ـِ ی  َأَفَؽـاُكقا الد 

 َأنْ  َفـاْلَجَقاُب  اْلَػَسـاِد  إَِلك اهللُ  َیـُْؼَؾُفؿُ  َأنْ  ُهُدوا َوَقْد  َیَخاُفقنَ 

ٓ   اهللُ  َهَداُهؿُ  إِذْ  َسَلُلقا َیُؽقُكقا ـَ  َطَؾـْقِفؿْ  َیْثُؼـُؾ  بَِؿا َیْبَتِؾَقُفؿْ  َأ  ِمـ

َْطَؿالِ  ْٕ ا َوَلقْ  "َكْحقَ  َطـُْف، َفَقْعِجُزوا ا  اْقُتُؾـقا َأنِ  َطَؾْقِفؿْ  َكَتْبـا َأك 

ـْ  اْخُرُجقا َأوِ  َأْكُػَسُؽؿْ  ـُ  َقاَل . " ِدیاِرُكؿْ  ِم  َسـَلُلقا َكْقَسـاَن: اْب

  ٓ ــقَبُفْؿ، اهللُ  َفُقِزیــغَ  َیِزیُغــقا َأ ــا" َكْحــقَ  ُقُؾ  اهللُ  َأزاغَ  زاُغــقا َفَؾؿ 

ـــقَبُفؿْ  ـــا َأيْ  "ُقُؾ ـــك َثب ْتـَ ـــَداَیتَِؽ  َطَؾ ـــَدْیَتـَا إِذْ  ِه ٓ   َه ـــغَ  َوَأ  َكِزی
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ا ُمـَْؼطِعٌ  ُهقَ  َوقِقَؾ:. ُقُؾقَبـَا ُتِزیغَ  َأنْ  َفـَْسَتِحؼ    َوَذلِـَؽ  َقْبـُؾ، ِمؿ 

ـا َتَعاَلك َأك فُ  ْیـغِ  َأْهـَؾ  َذَكـرَ  َلؿ  ـَب  الز   ِطَبـاَدهُ  َطؾ ـؿَ  بِـَلنْ  َذلِـَؽ  َطؼ 

َطا َ  ٓ   فِل إَِلْقفِ  الدُّ ـَ  َیُؽقُكقا َأ  ذكـرت التـل الذمقؿـة الط ائَِػـةِ  ِم

ْیغِ  أهُؾ  وهل  .الز 

 العظقؿـة الؼرآكقـة الـدطقة لفذهِ  یشفد ما الصحاح الســ ويف  .

ـْ   َطَؾْقـفِ  اهللُ  َصـؾ ك اهللِ  َرُسـقُل  َكـانَ  : َقـاَل  طــف اهلل رضل َأَكسٍ  َط

 َطَؾـك َقْؾبِـل َثب ـْت  اْلُؼُؾـقِب، ُمَؼؾ ـَب  َیـا " : َیُؼقَل  َأنْ  ُیْؽثِرُ  َوَسؾ ؿَ 

 َفَفـْؾ  بِـِف، ِجْئـَت  َوبَِؿـا بَِؽ  آَمـ ا اهللِ، َرُسقَل  َیا : َفُؼْؾُت . " ِدیـَِؽ 

ــا َتَخــاُف  ـَ  اْلُؼُؾــقَب  إِن   َكَعــْؿ، " : َقــاَل    َطَؾْقـَ ــْق ـِ  َب ـْ  ُأْصــُبَعْق  ِمــ

ُبَفا اهللِ، َأَصابِعِ  ـْ  الؿســد ويف. َیَشا ُ  َكْقَػ  ُیَؼؾ   رضـل َطائَِشـةَ  َطـ

َفـا، ، طـفا اهلل  َطَؾْقـفِ  اهللُ  َصـؾ ك اهللِ  َرُسـقُل  َرَفـعَ  َمـا " : َقاَلـْت  َأك 
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َؿاِ ، إَِلك َرْأَسفُ  َوَسؾ ؿَ  ٓ   الس  َف  َیا " : َقاَل  إِ  َثب ـْت  اْلُؼُؾـقِب  ُمَصر 

 ." َصاَطتَِؽ  َطَؾك َقْؾبِل

  وطـدمَ  الؼقـقم، بـالحلّ  التعؾـؼ شـدةَ  الـدطا : هذا مـ وكستػقُد 

 اهلل، طؾـك التقكـؾ ودیؿة الغرور وكبذ والعؿؾ، الـػس يف الثؼة

ــرح ــقة الحــقل وص ــف والؼ ــزود ســبحاكف، وحــده طؾق ـــ والت  م

 الؿغتریـ بتؼؾب وآتعاظ والدطا ، الذكر سقؿا ٓ الطاطات،

 . الؿستعان واهلل الخاتؿة، سق  وخقف والؿتساهؾقـ،

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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 ..!جتٍُب الغن البشزي /3
 

 وأسـؼامف أدراكـف مـ الؼؾب تطفقرُ  والذكر الؼرآن مؼاصد مـ ، 

 أو ، والحسـد الغـؾ مــ قؾبَؽ  اهلل یطفرَ  ان طظقؿة لـعؿةٌ  وإكفا

 تؾػـت، وجقاراٍت  فسدت، طالئَؼ  مـ فؽؿ..! والدغؾ الحؼد

 الؿثؼؾة ، الحؿالة الؼؾقِب  تؾؽؿ جرا  مـ كسدت ومسامرات

 اإلیؿـان أهؾ دطا  مـ كان ولذلؽ ، الؼاتؾ الؿشاحـات بفبا 

ـَ ٱ)وَ  : التـابعقـ  َلـَـا غِػـرٱ َرب ـَـا َیُؼقُلـقنَ  ِدِهؿَبعـ ِمــ ُ وَجـا ل ـِذی

ِخ
ِ
ـَ ٱ كِـَا   قَ َوإل ـِ ٱِب  َسَبُؼقَكا ل ِذی َٓ  إِلیَؿـ   ِغـاّل  ُقُؾقبِـَـا فِـی َعؾَتج َو

ـَ  ِذی ِحقٌؿ﴾ َرُ وف إِك َؽ  َرب ـَا َ اَمـُقا ل ؾ   [ .٦٦ : الحشر] ر 

 الصـايف، بسـؿتفؿ والتخؾـؼ إلـقفؿ، آكضـؿام يف فؽـرَت  ففؾ 

 الؼقامـة، یـقم إلـك بنحسـان التـابعقن وهـؿ..  ، الزاكل ودیـفؿ
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 شؿقل والظاهر اإلسالم ققي ما بعد هاجروا الذیـ هؿ وققؾ:

 إسـالمفؿ الؿتـلخر الصحابة، مـ السابؼقـ بعد جا  لؿـ أیة

 الـبـقة طصـر بعـد الؿسـؾؿقـ مــ تـبعفؿ ومـ الـبقة، طصر يف

 بعــد جــاؤوا أكفــؿ الؽــؾ طؾــك یصــدق ٕكــف الؼقامــة، یــقم إلــك

 قـال: وقـا  أبل بـ سعد طـ وإكصار، إولقـ الؿفاجریـ

 مـزلـٌة، وبؼقـت مـزلتان مضت قد مـازل، ثالث طؾك الـاُس  "

 التــل الؿـزلــة بفــذه تؽقكــقا أن طؾقــف كــائـقن أكــتؿ مــا فلحســـ

 َیُؼقُلـقنَ  ). "أیـة بعدهؿ( مـ جاؤوا )والذیـ قرأ: ثؿ بؼقت،

ــا ــرْ  َرب ـَ ــا اْغِػ ــا َلـَ ْخَقاكِـَ ِ
ِ
ـَ  َوإل ــِذی ــَبُؼقَكا ال  ــاِن( َس یَؿ ــراد بِاإْلِ  الؿ

 ٕكػسـفؿ، یسـتغػروا أن اهلل أمـرهؿ الـدیـ، إخقة هـا بإُخّقة

 .وإكصار الؿفاجریـ مـ تؼدمفؿ ولؿـ
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  َٓ ( ُقُؾقبِـَا فِل َتْجَعْؾ  )َو  وحسـداً  وبغضـً وحؼداً  غشً أي ِغالا

ـَ  ـــِذی ـــقا )لِؾ  ـــا آَمـُ ـــَؽ  َرب ـَ ـــقٌؿ( َرُ وٌف  إِك  ـــر أي َرِح ـــة كثق  الرأف

 اهلل أمــر طبــادك، مـــ ذلــؽ یســتحؼ لؿـــ بؾقغفؿــا والرحؿــة،

 مــ یطؾبـقا أن وإكصـار لؾؿفـاجریـ آسـتغػار بعد سبحاكف

ــبحاكف اهلل ــزع أن س ــقبفؿ مـــ یـ ــؾ قؾ ــذیـ الغ ــقا لؾ ــك آمـ  طؾ

 وأتبـاطفؿ الروافض العضال الدا  بفذا ابُتؾل وقد..! اإلصالق

 مطقـة كـان أو ، الػریـد الجقـؾ طؾـك لساكف وفت  قؾدهؿ، مؿـ

 العؾؿــا  مـــ اهلل أولقــا  طؾــك ســفاما مـــف یجعؾــقن ، لألطــدا 

 . الؿستعان واهلل ، والصالحقـ

  حتـك كؾـف، ذلـؽ مــ والسـالمة الطفـارة اهلل سـماُل  والقاجُب 

 ومـــ..  ســعادتؽ وتزیــد حقاتــؽ، وتطقــَب  دیـــؽ، لــؽ یــلمـ
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 واسـؾؾ ، قؾبـل واهـدِ  ) والسالم: الصالةُ  طؾقف الجؿقؾة أدطقتف

 ، وكحقهـا وحسـده وحؼـده وغؾف غشف أي: ( صدري سخقؿةَ 

 مســـاوئ مــــ الؼؾـــب يف ویســـؽـ ، الصـــدر مــــ یـشـــل مؿـــا

 . ذلؽ مـ وإیاكؿ اهلل طافاكا ، الـػقس وأسؼام إخالق،

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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 ..!صؤاُه املدخن الصدق/ 4
 

 تحركاتـؽ وسـائر ومخارجـؽ مـداخُؾؽ تؽـقنَ  أن أجؿـَؾ  ما 

 ، إمـان وتالقـل ، الؽرامـة فتجد وصاطتف، اهلل مرضاة يف كؾفا

 طــد اهلل رسـقل دطـا  يف سـبحاكف قال كؿا ، بآكشراح وتظػر

ب   ) َوُقــؾ:  الؿشــفقر يف الفجــرة  قِصــد َخَؾ ُمــد ِخؾـِــیَأد ر 

ــیَوَأخ ــ رِجـِ ــد َرَج ُمخ ــؾٱوَ  قِص ــی جَع ـــ ل  ــُدكَؽ  ِم اُسؾ ل  ــــ   َط

ـُ  وَقاَل [. ٨٦ اإلسرا ] ا﴾ك ِصقر  " اهلل: رحؿـف اْلَبْصـرِيُّ  اْلَحَس

ــارَ  إِن   ــؾِ  ُكػ  ــةَ  َأْه ــا َمؽ  ــُروا َلؿ  ــقلِ  اْئَتَؿ ــقهُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ  بَِرُس  َأوْ  لَِقْؼُتُؾ

ـَة، َأْهـؾِ  قَِتاَل  اهللُ  َوَأَرادَ  ُیقثُِؼقُه، َأوْ  َیْطُرُدوهُ   َیْخـُرَج  َأنْ  َفـَلَمَرهُ  َمؽ 

: َطز   اهللُ  َقاَل  ال ِذي َفُفقَ  اْلَؿِدیـَِة، إَِلك  َأْدِخْؾـِـل َرب   ﴿َوُقْؾ  َوَجؾ 

 ﴿َوُقـْؾ   قتـادة: وطـ ِصْدٍق﴾ ُمْخَرَج  َوَأْخرِْجـِل ِصْدٍق  ُمْدَخَؾ 
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ــل َرب   ــْدَخَؾ  َأْدِخْؾـِ ــْدٍق﴾ ُم ــل: ِص ــةَ  َیْعـِ ــل اْلَؿِدیـَ  ﴿َوَأْخرِْجـِ

ةَ  َیْعـِل: ِصْدٍق﴾ ُمْخَرَج   ٕن ، أحســ هــا تعؿقؿفا ولؽـ. َمؽ 

 كـؾ يف وآكتصـار التقفقـؼ تعـالك خالؼف سماَل  الؿممـ صبقعة

 ..! والحاجات إحقال

 وهـق ، الـصـقر السـؾطان ویؿــُ   ، وخروجـف دخقلـف يف فققفؼ 

 العؾؿـا  سقؿا ٓ ومـاضراتف، وحقاره كالمف يف الظاهرة الحجةُ 

 لـف سـتذلؾ التـل وهـل.  تعـالك اهلل دیــ طـ الذابقن ، والدطاة

 اجعـؾ : وققـؾ.  أجؾفـا مــ ویضـحقنَ  دطقتف فقحبقن ، البشر

ــل ـــ ل ــدكؽ م ــزاً  مؾؽــً ل ــً وط ــقؿ ققی ــف أق ــؽ ب ــل ، دیـ  وأطؾ

 ..!شریعتؽ
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 ــة ــدطقة هــذه وغای ــةُ  : ال ــك الؿســؾؿ تربق ــك التقكــؾ طؾ  اهلل طؾ

 التقفقــؼ وســمالف ، واكتصــاًرا ضفــقرا طؾقــف وآطتؿــاد تعــالك،

 وتسـدید ربـف، تقفقـؼ طــ لـف غــك ٓ الداطقـة وأن ، والتسدید

 ُحــرمَ  ومـــ.  بؽالمــف الـــاس وإقـــاع ، حجتــف وإضفــار مـطؼــف،

 وصار ، صاقُتف وتبعثرت ، أكج  وٓ أفؾَ   ٓ مسقرتف يف التقفقؼ

 . باهلل إٓ ققة وٓ حقل وٓ ثقاُبف،

 ــُؼ  إكؿــا الســـة ويف  وٓ )..لحــدیث الؿتؼربــقن الصــادققن ُیقف 

 الســـة ويف (.. أحبــف حتــك بالـقافــؾ إلــلّ  یتؼــرب طبــدي یــزال

ُفـؿ   ) : الؽـریؿ رسقلـا طؾؿف أكف طـف اهلل رضل طؾلّ  حدیُث   الؾ 

ْدكِل اْهــِدكِل ــَدادِ  الط رِیــَؼ، ِهــَداَیَتَؽ  بِاْلُفــَدى َواْذُكــرْ  َوَســد   َوالس 

ْفؿِ  َسَدادَ    . اهلل رحؿف مسؾؿ صحق  يف كؿا. ( الس 

 ـــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

 ..! صؤاه شزح الصدر /5
 

 وهـق ، ویتطؾبـف ویرجـقه ، الصـدر اكشـراح يف یػؽـر ٓ مـ ا َمـ 

 ولـذلؽ!  …مفامف يف تخؾَػف أو ، بعضفؿ صدور ضقؼةَ  یرى

ــا  دطــا  مقضــع كــان ــف..!  والصــالحقـ إكبق  اكشــرَح  إذا ٕك

 هؿتـف، وطَؾـت طزمـف، وقـقيَ  ، أمقُره تقسرت ، الؿممـ صدرُ 

 جبــار وٓ بؿخؾــقق یبــال ولــؿ اكســقابا، الشــمونُ  لــف واكســابت

ــة ويف.! … ــف مقســك رحؾ ــة الســالم طؾق ــك الدطقی  فرطــقن ال

 لِـی شـَرحٱ َرب   َقـاَل  ). …مـفـا أمقراً  وسللف اهلل دطا الطاغقة،

ـر  ِریَصـد ــ َدةُطؼـ حُؾـؾٱوَ   رِیَأمـ لِـی َوَیس   َؼُفــقاَیػ  ل َسـاكِی م 

ـــ اَوِزیــر ل ــی جَعــؾٱوَ   لِیَقــق  ۦۤبِــفِ  شــُددٱ  َأِخــی َهـــ ُرونَ   ِؾــیَأه م 

 مـــ وأصقَبفــا كؾؿــات، مـــ أجؿَؾفــا فؿــا.  صــف ســقرة (ِریَأز
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 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

 الؿركـزُ  ففق صدره، اكشراِح  طؾك الؿممـ ققامَ  وكلنّ  دطقات،

 ..والؿـطؾؼ

  َلــفُ  اهللُ  َیْشــَرَح  َأنْ  : والؿــرادُ  :ِری﴾َصــد لِــی شــَرحٱ َرب   ﴿َقــاَل 

 َجِسـقٍؿ، َوَخْطـٍب  َطظِقٍؿ، بَِلْمرٍ  َأَمَرهُ  َقْد  َفنِك فُ  بِِف، َبَعَثفُ  فِقَؿا َصْدَرهُ 

َْرضِ  َوْجـفِ  َطَؾـك َمِؾـٍؽ  َأْطَظـؿِ  إَِلـك َبَعَثـفُ  ْٕ  َوَأْجَبــرِِهْؿ، َذاَك، إِذْ  ا

ِهؿْ   َوَأْصَغـاُهؿْ  ُمْؾًؽـا، َوَأْطَؿـرِِهؿْ  ُجـُقًدا، َوَأْكَثرِِهؿْ  ُكْػًرا، َوَأَشد 

ًدا، َوَأْبَؾِغِفؿْ  ـْ  َبَؾـغَ  َتَؿرُّ َطـك َأنِ  َأْمـرِهِ  ِمـ ـفُ  اد  َٓ  اهللَ، َیْعـرُِف  َٓ  َأك   َو

 .َغْقَرهُ  إَِلًفا لَِرَطاَیاهُ  َیْعَؾؿُ 

  ْرِح  وأْصَؾ ـْدرِ  وَشـْرُح  وَكْحـُقُه، والػس  الَبْسطُ  الش   َبْسـُطفُ  الص 

 ، وَجـؾ   َطـز   ِمــفُ  وُروٍح  َتعـالك اهللِ  ِجَفـةِ  ِمـ وَسؽِقـَةٍ  إَلِفل   بِـُقرٍ 

 يف واجتفـاده دأبف ویعظؿ خقفف، ویتالشك قؾؼف، یذهب بحقث
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 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

 يف إهؿقـة بفذه الصدر شرُح  كان ولؿا..! یخاصب مـ هدایةِ 

ـّ  والسؾقك، الدطقة  كشرح ألؿ ) الؽریؿ رسقلـا طؾك بف اهلل امت

ــؽ ــك . الشــرح ســقرة ( صــدرك ل ــؿ : والؿعـ  بؿــا كػســحف أل

 یسـركا بؿـا أو الجفـؾ، ضـقؼ طـف وأزلـا الِحؽؿ مـ فقف أودطـا

 ذلـؽ ویشـبف. طؾقـؽ یشـؼ كـان مـا بعـد الـقحل تؾؼل مـ لؽ

ــؿ   )دطــا : ُف ــل الؾ  ــقذُ  إك  ــَؽ  أُط ـَ  ب ــ ــؿ   ِم ــَزِن، الَف ــزِ  والَح  والَعْج

، والُبْخِؾ، والَؽَسِؾ، ـِ ، وَضَؾعِ  والُجْب ـِ ْی جاِل( وَغَؾَبةِ  الد   .الر 

 (ْر لِل َأْمرِي أي: سفؾ طؾل كؾ أمر أسؾؽف وكـؾ صریـؼ  (َوَیس 

ما ققلف واحؾـؾ فال شدائد ، وٓ متاطب. وأ أقصده يف سبقؾؽ،

 طؼدة فال یحتاج القف مـ كان سؾقؿا معاىف .
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 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

 ــدطا ُ  الصــدر: اكشــراح خطــقات وأولــك ــك ال  بنلحــاح اهلل طؾ

ـُ  والصــدقة، الــذكر وكثــرة وتشــؿقر،  والطاطــة، العؿــؾ وحســ

 وصؾـب والتقحقد، اإلیؿان وتجدیُد  آخریـ، حقائج وقضا 

 . والسالم..!  معروف مشفقر هق مؿا وغقرها وبحثف، العؾؿ

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

 ..!الزمحُة لموالديَ /6
 

 وجـقدا ، القالـدیـ مثـؾ اهلل بعـد طؾقؽ فضؾ لف أحٌد  ثؿة لقس 

ًٓ  ورطایة، وحـقاً  ورحؿًة،  إذا حؼفؿـا ومــ! …وتػضـال وبذ

 سـقؿا ٓ والعطـػ، بـالبر الػضـؾ، ذلؽ مـ شقًئا كرد   أن وطقـا

 ، كثقـًرا بالقالـدیـ تعـالك وّصك ولؼد..!  والؽَِبر الؿرض طـد

 تعــالك: قــال..  والؿشــاطر الؼؾــقب لــف تتحــرك صــری  بؽــالمٍ 

ل  ٱ َجـَاَح  َلُفَؿا خِػضٱ)وَ  ـَ  لـذُّ حَؿـةِ ٱ ِمـ ب   َوُقـؾ لر   رَحؿُفَؿـاٱ ر 

 بفؿا، وترفؼ فبرهؿا. ٢٤: اإلسرا  سقرة ( اَصِغقر َرب َقاكِی َكَؿا

 : والؿعـــك. ( صــغقرا ربقــاين كؿــا ارحؿفــا رب ) كثقــرا وقــؾ

 فقـف طـؼ ٓ ، رحقًؿـا رققًؼـا تقاضًعا فِقِفؿا، وَتقاَضعْ  َلُفؿا َتَذل ْؾ 

َیــةِ  َهــِذهِ  بُِحْؽــؿِ  َفَقـَْبِغــل! … وتطــاول صــقش وٓ ْٔ  َیْجَعــُؾ  َأنْ  ا
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 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

ْكَســانُ  ــٍة، َخْقــرِ  فِــل َأَبَقْیــفِ  َمــعَ  َكْػَســفُ  اإْلِ  َوَســَؽـَاتِفِ  َأْقَقالِــفِ  فِــل ِذل 

َٓ  َوَكَظرِِه،  .اْلَغاِضِب  َكْظَرةُ  ِهلَ  تِْؾَؽ  َفنِن   َبَصَرهُ  إَِلْقِفَؿا ُیِحدُّ  َو

 فـرط أجـؾ مــ أي : التعؾقـؾ معــك فقـف الرحؿـة( )مــ وققلف 

 كان لؿـ ، الققم وافتؼارهؿا لؽبرهؿا طؾقفؿا والعطػ الشػؼة

 َخص   (: صغقًرا ربقاين كؿا )..! بإمس، إلقفؿا اهلل خؾِؼ  أفؼرَ 

ْكرِ  الت ْربَِقةَ  رَ  بِالذ   الت ْربَِقـِة، فِل وتبعفؿا إبقیـ شػؼة العبد لَِقَتَذك 

 طؾـقفؿ یؼـدم ٓ وأن َطَؾْقِفَؿـا، َوَحـَاًكـا َلُفَؿا إِْشَػاًقا َذلَِؽ  َفَقِزیُدهُ 

ًٓ  وٓ أهاًل    : القالدیـ بر يف أكشدوا ما جؿقؾ ومـ..! ما

 وتـفـُؾ  إلقـؽ ُأدكـل بؿا ُتعؾُّ  ** یافعً وِطؾتؽ مقلقداً  غذوُتؽ

 أتؿؾؿـُؾ  ساهـراً  إٓ لشؽـقاك ** أبت لؿ بالشؽق كابتؽ لقؾةٌ  إذا

 تفؿــُؾ  وطقــلَ  دوين بف صرقَت  ** بالذي دوكؽ الؿطروُق  أكا كلين
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 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

ـُؾ  مــؽ كــُت  مـا مدى إلقفا ** التل والغایة السـ بؾغَت  فؾؿا  ُأَؤم 

 

 الؿتػضــُؾ  الؿــعؿُ  أكت كلكؽ ** وفظاضةً  غؾظةً  جزائل جعؾَت 

 

ــرعَ  لــؿ إذ فؾقتــؽ  أبــقتل حــؼ   َت

 

 یػعــُؾ  الؿجـاورُ  الجار كؿا فعؾَت  **

 

 تبخــُؾ  مالــؽ دون بؿـالٍ  طؾلّ  ** تؽـ ولؿ الجقار حؼ فلولقتـل

 

 لؾسقد العبد یخضع كؿا لقالدیؽ اخضع جبقر: بـ سعقد قال 

  . الؿقفؼ واهلل ، الغؾقظ الػظ

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

 ..!دعاء إقاوة الصالة /7
 

 وتفؿؿــً، وذكــراً  حرًصــا ویجتفــدون یصــؾقن أكــاسٍ  مـــ كــؿ 

 ، مـقروث وشـؽؾ شـرطل، وجـف طؾـك یؼقؿقكفـا ٓ قد ولؽـ

ــا ــمدى ولؽـف ــك ت ــؼ أي طؾ ــت صری ــؽ ويف! …كاك ــٌؾ  ذل  خؾ

 َرب   ) السالم طؾقف إبراهقؿ أبقـا دطا  مـ كان ثؿ   ومـ واض ،

ةِ ٱ ُمِؼـــقؿَ  جَعؾــِــیٱ ـــَؾق  تـِــی َوِمــــ لص  ی  ـــا ُذر   ِ ﴾ُدَطـــا َوَتَؼب ـــؾ َرب ـَ

 ویحـافظ بلركاكفـا ُیؼقُؿفـا مؿـ اجعؾـل أي[ . ٤٦  إبراهقؿ:]

 واجعـؾ اجعؾــل أي ذریتـل( )ومــ قـال ثـؿ أوقاتفا، يف طؾقفا

 ، ذریتـف مــ الـبعض خص وإكؿا لؾصالة مؼقؿقـ ذریتل بعَض 

ــف ــؿ یـبغــل٪ كؿــا یؼقؿفــا ٓ مـــ مـــفؿ أن طؾــؿ ٕك  اهلل ســلل ث

 دطـا ( وتؼبـؾ )ربـا فؼال العؿقم طؾك دطا ه یتؼبؾ أن سبحاكف
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 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

 والؿراد ققؾ أولقً دخقًٓ  الؿؼام هذا يف دطاؤه ذلؽ يف ویدخؾ

 أطبـدك التل طبادتل وتؼبؾ الؿعـك فقؽقن العبادة، هـا بالدطا 

  .بفا

 ـــقؿ فضـــٌؾ  ولؾصـــالة ـــرائع يف طظ ـــقؿا ٓ ، الش ـــرطـا يف س  ش

 فـقق ومــ والؾقؾـة، القـقم يف خؿسـا ُفرضـت فؼد ، اإلسالمل

 ، إحـقال كـؾ يف الؽـریؿ رسقلـا بفا ووصك ، سؿقات سبع

 الصـالةَ  )..القفاة لحظات بفا وأمر ، الخقف حال تسؼط ولؿ

ــا الصــالة ــا . ..!أیؿــاكؽؿ( مؾؽــت وم  الراحــة معــدن وجعؾف

 أو ، إقامـةٍ  بـال كصؾقفا أن بـا یؾقُؼ  فؽقػ. ( بالل یا بفا )أرحـا

 قـال!  ..وخؾـؾ كسـؾ طؾـك لفـا كجتؿـعَ  أو ، إتؿام بال كمدیفا

ـــالك ـــد ) : تع ـــَ   ق ـــقن أفؾ ـــذیـ.  الؿممـ ـــؿ ال  صـــالتفؿ يف ه
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 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

ــعقن( ـــ خاش ــغَ  ول ــذه كبؾ ــة ه ــك الؿرتب ــا حت ــا كمدیف  بلركاكف

 ..! وشروصفا

 أن یستحؼ مؿا مـف وقع ما لف یغػر أن سبحاكف اهلل مـ صؾَب  ثؿ 

ــؿ وإن ، اهلل یغػــره ــراً  یؽـــ ل  طصــؿة مـــ معؾــقم هــق لؿــا كبق

 مــ لؾطؿـع وقطعـً اهلل إلـك التجـا ً  فؼال. الؽبائر طـ إكبقا 

 هلل بالعبقدیـــة واطترافـــً وكرمـــف، فضـــؾف مــــ إٓ شـــل  كـــؾ

 َرب ـَـا ) اإلیؿـان: وٕهؾ لقالدیف دطا ثؿ. رحؿتف طؾك وآتؽال

ـَ َولِؾ لَِدی     َولِقَ  لِی غِػرٱ  إبـراهقؿ] لِحَسـاُب﴾ٱ َیُؼـقمُ  مَ َیق ُؿمِمـِق

 یعــــل مؿـــا بـــف، وإیؿـــان لؾحســـاب إثبـــاٌت  ذلـــؽ ويف [ .٤٦

 ..!  العؿؾ، وُحسـ آستعداد
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 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

 والضـقا ْ  الفـدى أرتــل صـالتل

 

 العطا ْ  بـعؿك وجقدي وطؿت **

ــــــل ــــــاين أرتـ ــــــل كق  وحریت

 

 إكبقـــــا  َســـــــ طؾـــــك وأين **

 

 

 . التقفقؼ ولل واهلل

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

 ..!إهلاً شلز الٍعىة /8
 

 ر ــاده اهلل ســخ  ــف، لعب ــؾ كعؿ ــؿ وذّل ــفا، لف ــَب  معایش ــؿ وكت  لف

 قــال كؿــا وهـقئفــا، وصقبفــا حؾقهــا طؾــقفؿ وأســبغَ  ، أرزاقفــؿ

 : وقـال.  الـحـؾ سقرة سللتؿقه( ما كؾ مـ وآتاكؿ :)سبحاكف

 اهلل وكبـل.  لؼؿان سقرة ( وباصـة ضاهرةً  كعؿف طؾقؽؿ وأسبغَ  )

 طّؾؿـف فؼد ، الؿؽرمقـ الُؿـع ؿقـ مـ كان السالم طؾقف سؾقؿان

 ، والؿؾـؽ الـبـقة بـقـ لف وجؿع ، والحققاكات الطقر مـطؼ اهلل

 مــفؿ، الـؿـؾ تخـقف وسـؿعَ  ، وجــقده جقشـف يف خرج ولؿا

ــؿَ  ) …هلل شــؽرا تبســؿ ــاِحؽ َفَتَبس  ـــ اَض ــاَقق م  ــاَل  لَِف  َرب   َوَق

 َوَأن لِـَدی     وَ  َوَطَؾك   َطَؾی   َعؿَت َأك ل تِیٱ َؿَتَؽ كِع ُؽرَ َأش َأن ِزطـِیَأو
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ـــَؾ َأط ــــ ِؾح َؿ ـــق فُ َتر اَص ـــیَوَأد َض ـــَؽ بَِرح ِخؾـِ ـــی َؿتِ ـــاِدكَ  فِ  ِطَب

﴾ٱ ـَ ـ ِؾِحق   [ .٦٩ الـؿؾ] لص 

 :بَِفا َمـَـَْت  ال تِل كِْعَؿَتَؽ  َأْشُؽرَ  َأنْ  َأْلِفْؿـِل َأْي ، ـْ  َطَؾل   َتْعِؾقِؿل ِم

ْساَلمِ  َوالَِدي   َوَطَؾك َواْلَحَقَقاِن، الط ْقرِ  َمـْطَِؼ  یَؿـانِ  َلَؽ، بِاإْلِ  َواإْلِ

 : الؿشـفقر الحـدیث ويف لألكبقا ، معروف مسؾٌؽ  وهذا بَِؽ،

 َصـالًِحا َأْطَؿـَؾ  ﴿َوَأنْ .  أخرجـاه  «شـؽقرا طبـدا أكـقن أفال»

 فِـل بَِرْحَؿتِـَؽ  ﴿َوَأْدِخْؾـِـل َوَتْرَضـاُه، ُتِحبُّفُ  َطَؿاًل  َأْي: َتْرَضاُه﴾

﴾ ِطَباِدكَ  ـَ الِِحق ْقَتـِل إَِذا َأْي: الص  ـَ  َفَلْلِحْؼـِل َتَقف  ـالِِحق ـْ  بِالص   ِمـ

فِقِؼ  ِطَباِدَك، َْطَؾك َوالر  ْٕ ـْ  ا  الشـؽر، العبد ُألفؿَ  وإذا. َأْولَِقائَِؽ  ِم

ـَ  هلل، صاطاتـف وصـارت وحؿـده، اهلل بذكر لفج  فضـؾ واسـتقؼ

.  وتعـالك تبـارك وماكحـف لخالؼف إٓ ذلؽ یـسب فال ، طؾقف اهلل
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ـؽر : اهلل رحؿـف الؼـقؿ ابـ وقال  طؾـك اهلل كعؿـة أثـر ضفـقر الشُّ

 وطؾـك ومحبـًة، شـفقًدا قؾبـف وطؾـك واطتراًفـا، ثـا ً  طبده لسان

 . وصاطةً  اكؼقاًدا جقارحف

 ــؼ الشــؽرَ  اهلل ســمالِ  ويف ــٌؾ  الصــال  لؾعؿــؾ والتقفق ــك دلق  طؾ

 . تعالك هلل الدائؿة وحاجتف العبد افتؼار

 الُشؽرُ  َیِجُب  ِمثِؾفا يف َلفُ  َطَؾل   ** كِعَؿةً  الَؾفِ  كِعَؿةَ  ُشؽري كانَ  إِذا

ّٓ  الُشؽرِ  بؾقغُ  َفَؽقَػ   الُعؿرُ  َواِت َصَؾ  إَّیامُ  صاَلِت  َوإِن ** بَِػضِؾفِ  إِ

 إَجرُ  َأطَؼَبفا بِالَضّرا ِ  ُمس   َوإِن ** ُسروُرها َطؿ   بِالَسّرا ِ  ُمس   إِذا

 مقصـقلةٌ  الـعؿةَ  إن " طـف: اهلل رضل صالب أبل بـ طؾل وقال 

ؽر، ؽر بالشُّ  فؾــ قـرن، يف مؼروكان وهؿا بالؿزید، یتعؾؼ والشُّ

ؽر یـؼطع حتك اهلل مـ الؿزیُد  یـؼطعَ   ."العبد مـ الشُّ
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 ( ــل بَِرْحَؿتِــَؽ  َوَأْدِخْؾــِـل ﴾ ِطَبــاِدكَ  فِ ـَ ــالِِحق  لؾحــقل كػــلٌ  الص 

ْقَتـِل إَِذا َأْي:.  اهلل طؾك واطتؿاد والطقل  بػضـؾؽ َفَلْلِحْؼـِل َتَقف 

ـَ  الِِحق  واهلل.  الـعـقؿ جــات يف بصـحبتفؿ یتشـرف الذیـ بِالص 

 . الؿقفؼ

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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  ..!صؤاُه الزمحِة والزشد /9
 

   يف قـقمفؿ مخاصـؿة بعد الظالؿقـ الؼقم مـ الػتقةُ  الشباُب  فر 

 اهلل الــك ابتفؾــقا الؽفــػ، مضــقفؿ وحــقـ ، والعبــادة التقحقــد

 َأَوى إِذ )! …الرشـد ومـازل الرحؿة، فققض وسللقه ، تعالك

 َلـَـا َوَهق ـ  َؿـةَرح ل ُدكَؽ  ِمـ َ اتِـَا َرب ـَا َفَؼاُلقا لَؽفِػ ٱ إَِلك لِػتَقةُ ٱ

ـْ  َلـَـا َهـْب  َأْي:[ . ٦٦ : الؽفـػ] ا﴾َرَشـد رَِكـاَأم ِمـ  ِطـْـِدكَ  ِمـ

ـْ  َوَتْسـُتُرَكا بَِفـا َتْرَحُؿـَا َرْحَؿةً  ـْ  َلـَـا ﴿َوَهق ـ ْ  َقْقِمـَـا َطـ  َأْمرَِكـا ِمـ

رْ  َأْي: َرَشًدا﴾ ـْ  َلـَا َوَقد   َطاقَِبَتـَـا اْجَعـْؾ  َأْي: َرَشًدا، َهَذا َأْمرَِكا ِم

ْزَق  الَؿْغِػَرةَ  َلـا تقجب رحؿًة: وققؾ:. َرَشًدا ـَ  ، والر  ـَ  وإْم  ِم

 شغؾ يف والذهـ ، وارتعاب فرار حالة يف وهؿ سقؿا ٓ. الَعُدو  
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 والرشـد روطفـؿ، تسؽـ الرحؿة طؾقفؿ فتـصبُّ  واضطراب،

 …سبقؾفؿ یفدیفؿ

 :ْحَؿِة، تِْؾَؽ  َطَظَؿةِ  َطؾك َیُدلُّ  ( َلُدْكَؽ  ِمـ ) وَقْقُلُف  ال تِل وهل الر 

ــ ْ  ُجــقِدِه، وواِســعِ  َتعــالك اهللِ  بَِػْضــؾِ  ٓئَِؼــةً  َتُؽــقنُ   أيْ  َلـــا وَهق 

ــْلُت  َقْقلِــَؽ  ِمـــ أْصــِؾْ   ــل إْمــرَ  َهق  .  َرَشــًدا﴾ أْمرِكــا ﴿ِمـــ َفَتَفق 

َشُد  شادُ  والر  ـالِل، َكِؼقُض  والر  ْػـظِ  َتْػِسـقرِ  ويف الض   وْجفـاِن: الؾ 

ُل: ــِدیرُ  إو  ــ ْ  الت ْؼ ــا وَهق  ــًرا َلـ ــدٍ  ذا أْم ــك َرَش ــقنَ  َحّت ــَببِفِ  َكُؽ  بَِس

ـَ  ـَ  راِشِدی ـُف، َرَشـًدا أْمَركـا اْجَعـْؾ  الّثـاكِل:. ُمْفَتـِدی  َكَؼْقلِـَؽ: ُكؾ 

 ..! َرَشًدا، ِمـَؽ  َرأْیُت 

  تـقالل یؼتضـل وصؾبفـا السـة أدطقة يف مشفقر الرحؿة وسماُل 

 العبـد یـلمـ الؿغػـرة فػـل والــعؿ، واإلحسان والبر الخقرات
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 بؽـــّؾ  العبـــد یػـــقز الرحؿـــة ســـمال ويف مرهـــقب، كـــؾ مــــ

ُفــؿ   : ُقــؾِ  :) حــدیث فقــف صــ  فؼــد الرشــد وأمــا. مرغــقب  الؾ 

ـْ  َوَأِطْذكِل ُرْشِدي، َأْلِفْؿـِل  .( َكْػِسل َشر   ِم

  العبـاد ٓفتؼـار الرحؿـة فضـؾ الؽفـػ فتقـةِ  دطا  مـ وكستػقُد 

 الرشــد وطظؿــة إمـقــات، وتحؼقــؼ الغایــات لبؾــقغ إلقفــا

 إذ..! الؿســار واطقجــاج وآكحــراف الضــالل مـــ لؾســالمة

 هؿـةٍ  فـرب   ، ورشـاد طؾـؿ طـ یؽقن واستؼقا  ثبات كؾُّ  لقس

 لـذلؽ التعرض سبؼ وقد! …هدایة بال صاقةٍ  ورب ، طؾؿ بال

 . الؿقفؼ واهللُ .. ( الػتقة كفػ إلك رؤیة خؿسقن ) كتاب يف

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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 ..!ٌداء الظمىات /10
 

 ٓ یشـعر ، قاتؾـة وُكربـاٍت  ، داهؿـة ضؾؿـاٍت  مــ حقاُتــا تخؾق 

 هؽـذا وهـل ، وإلـؿ الـصب ویغشاه ، بالعـت صاحبفا معفا

 ولـؿ ، بـالؽروب ومشـقبةً  بإكـدار، مطبقطةً  اهلل خؾؼفا الدكقا

 ، السالم طؾقف یقكس وهذا … الصالحقن اهلل أكبقا  مـفا یـػؽ  

 َوَذا ) : تعالك قال وطـادهؿ، كؽقصفؿ مـ غضبان ققمف یغادر

ــقنِ ٱ ــَب  إِذ لـُّ َه ـــ ِضب ذ  ـ   اُمَغ ــ ـــ َأن َفَظ ــ ل  ِؼ ــ رَ ك  ــاَدى   فِ َطَؾق ــی َفـَ  فِ

ٓ   إَِلــــ فَ  ٓ   َأن لظُُّؾَؿــــ ِت ٱ ََؽ ُسب َأكـــَت  إِ ـــی َحـــــ  ـَ  ُكــــُت  إِك   ِمـــ

﴾ٱ ـَ ـــ ِؾِؿق ــقرة. لظ  ــا  س ــره يأ.  ٨٧ : إكبق ــت اذك ــف وق  ذهاب

 یسـتلذن ولؿ الؼریة، وترك لربف، ٓ لؼقمف مراغؿً أي مغاضبً

 فؽـان وسـاهؿ ، فقـف باإللؼا  هـالؽ وابتؾل البحَر، فركب اهلل،
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ـــ ــزومقـ م ــللؼقه الؿدحضــقـ، الؿف ــتال ً  ف ـــ اب ــال اهلل، م  فؼ

 إٓ إلـفَ  ٓ ) إسـقػ وكدا ه الجؾقؾة، ودطقتف ، الشفقرة كؾؿتف

 تؾـؽ الؽؾؿـة فشؼت . ( الظالؿقـ مـ كـت إين سبحاكؽ أكت

 طؾقـف تخػـك ٓ الـذي الؼقـقم، الحل إلك وارتػعت ، الظؾؿات

 الؾقـؾ ضؾؿـة بالظؾؿـات والؿراد..!  معجز یعجزه وٓ ، خافقة

 !…الحقت بطـ وضؾؿة البحر وضؾؿة

 طفــا  لربــف، ولفجــف بدطائــف دفعفــا ولؽـــف الصــال ، الـبــلُّ  تجر 

 وٓ صـــدیَؼ  ٓ حقـــث العصـــقب، الؿؼـــام ذلـــؽ يف وتســـبقحف

 كـان أكـف فؾقٓ )..تعالك اهلل سقى مغقث وٓ مـؼذ وٓ حؿقؿ،

 (ســقرة یبعثــقن یــقم إلــك بطـــف يف لؾبــث.  الؿســبحقـ مـــ

 سـبحاكؽ( أكـت إٓ إلـف )ٓ ققلـف: هـق كداؤه وكان. الصافات



 

42 

 

 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

 مــ كــت )إين …خالؼل یا شل  یعجزك أن مـ تـزیفً یعـل

 كؿــا الــدطا  هــذا وأول أكػســفؿ، یظؾؿــقن الــذیـ الظــالؿقـ(

 وقـال.بالـذكب إقـرار وآخـره ، تسبق  وأوسطف تفؾقؾ  تؾحظ،

 وتقبـة بذكبـف اطتـراف یـقكس مـ الؼقل هذا " وقتادة: الحسـ

 ." الحقت بطـ يف وهق ذلؽ قال خطقئتف مـ

 واكزاحــت ، الؽربــةُ  فاكؽشــػت ، رجائــف يف وصــدق اهللَ  فرجــا 

ق ۥَلـفُ  سـَتَجبـَاٱَف … الؽارثـة وتدحرجت ، الُظؾؿة ـَ  ـَــ فُ َوَكج   ِمـ

ـَ ٱ ِجیُكــ لِـَؽ    َوَكـَذ  لَغـؿ  ٱ  مـــ )وكجقــاه ، لـف فاسـتجبـا لُؿــمِمـِق

 بطــ مــ لـف بنخراجــا والقحدة والقحشة الذلة غؿ أي الغؿ(

.  الؿممـقـ( كـجل )وكذلؽ الساحؾ إلك قذفف حتك ، الحقت

 ودطـــائفؿ ، الصـــالحة بلطؿـــالفؿ هؿفـــؿ مــــ كخّؾصـــفؿ أي
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 بــا واستغاثقا دطقكا إذا الرحؿة مـ لفؿ أطددكاه وما الصادق،

 أرى … كلّكـل حتك اهلل ٕرجق وإّكل! … ومصداققة إقبال يف

ـ   بجؿقؾ  !صاكعُ  اهللُ  ما الظ

  ُشل  ُیعجزه ٓ وأكف ، الصالحقـ لعباده اهلل حػظَ  : هـا وكتعؾؿ 

 وكــذلؽ ) والــدطا  الــذكر يف حؾُّفــا ، الُؽــرب ضؾؿــاِت  وأن ،

 :قــال والترمـذي أحؿـَد  حـدیث صـ  وقـد ( الؿـممـقـ كـجـل

ــف ــقةُ  " : والســالم الصــالة طؾق ــقن ذي دط ــق إذ الـ ـــ يف ه  بط

 شـل  يف ربـف مسـؾؿ بفا یدع لؿ -الخ- أكت إٓ إلف ٓ الحقت

 واهلل.. اإلیؿـان ٕهؾ طامة بشرى وهل. " لف استجاب إٓ قط

 .الؿقفؼ

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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 ..!صؤاُه املغفزة ووزافكة األبزار /11
 

 وقــد ، الســؾقؿة إلبـاِب  أولــقا وهـؿ اإلیؿــان أهـُؾ  یؿؾــْؽ  لـؿ 

 واكؼـادوا آمــقا أنْ  إٓ الـقحل، أكـقارَ  وطایـقا ، الؼرآنَ  سؿعقا

ــال ــردد، ب ــزج ت ــان حــب وامت ــدمائفؿ اإلیؿ ــف واكشــرحت ب  ب

ب ـَا ) : طـفؿ تعالك یؼقل.  صدورهؿ ـَا ر   ُیـَاِدی اُمـَاِدی ـَاَسِؿع إِك 

ـِ لِلِ  ـر ُذُكقَبـَـا َلـَـا غِػـرٱَف  َرب ـَـا َفـ َاَمـ ا بَِرب ُؽؿ َ اِمـُقا َأن یَؿـ   َوَكػ 

ـَا َسق ـ َاتِـَا َطـ ا  َداِطًقـا : أي[ ٦٩٣ طؿـران آل] َٕبَراِر﴾ٱ َمعَ  َوَتَقف 

یَؿاِن، إَِلك َیْدُطق ُسقُل  َوُهقَ  اإْلِ  َفآَمـ ا﴾ بَِرب ُؽؿْ  آِمـُقا ﴿َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص الر 

َبْعـَــاهُ  َلــفُ  َفاْســَتَجْبـَا :َأيْ  َفآَمـ ــا﴾ بِــَرب ُؽؿْ  ﴿آِمـُــقا َیُؼــقُل: َأيْ   َوات 

َباِطـَا بِنِیَؿاكِـَا َأْي: ُذُكقَبـَا﴾ َلـَا َفاْغِػرْ  ﴿َرب ـَا  َلـَـا َفـاْغِػرْ  َكبِق َؽ  َوات 

ــا، ــُتْرَها َأِي: ُذُكقَبـَ ــرْ  اْس ــا ﴿َوَكػ  ــق َئاتِـَا﴾ َطـ  ــا :َأيْ  َس ــا فِقَؿ  َبْقـَـَ
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ـَــا َوَبْقـَــَؽ  ، َأْلِحْؼـَــا َأْي: إْبــَراِر﴾ َمــعَ  ﴿َوَتَقف  ـَ ــالِِحق  مـــ بِالص 

ـَا َمـا َوآتِـَـا ﴿َرب ـَا كػقسفؿ تكوز أطؿالفؿ، برت  َطَؾـك َوَطـدت 

یَؿـانِ  َطَؾـك َمْعـَـاُه: قِقَؾ: ُرُسِؾَؽ﴾  َمْعـَـاُه: َوقِقـَؾ:. بُِرُسـِؾَؽ  اإْلِ

ــك ـــَةِ  َطَؾ ــِؾَؽ  َأْلِس ــَذا. ُرُس ــرُ  َوَه ــبفؿ ويف! …َأْضَف  الؾحــاق صؾ

 مـــفؿ، لســـا كـــا وإن وأكـــا ، تقاضــعفؿ طؾــك دلقــؾ بــإبرار

ـّ  واسـع وأكت الؿـال، ذلؽ تبؾغـا یارب برحؿتؽ ولؽـ  الؿـ

  ..!والػضؾ

 بؾــغ مفؿــا الؿــممـ أن   طؾــك دل الــذكقب تؽػقــر صؾــبفؿ ويف 

 یظـؾ بـؾ اسـتؼامتف، لـف یسـؾؿ وٓ إیؿاكف، یؽتؿؾ ٓ صالحف

ـــذلؽ ، التؼصـــقر ویخالطـــف ، لؾـؼصـــان طرضـــةً   أول يف ول

 ببؼقــة بالــؽ فؿــا بآســتغػار، كؾفــُج  الصــالة مـــ اكصــرافـا
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 مــ یــُج  لـؿ ، الؽبـائر الـذكقب مـ سؾؿ وإذا.. السؾقكقات

 . الؿستعان واهلل ، الصغائر السقئات

 القـقمل آسـتغػار كثـرةُ  وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك هدیف مـ وكان 

  !…إخبار بذلؽ صحت كؿا مرة، مائة إلك

 ـَا َما َوَ اتِـَا ﴿َرب ـَا : دطائفؿ مـ وزادوا َٓ  ُرُسـِؾَؽ  َطَؾـك   َوَطدت   َو

[ ٦٩٤ طؿران آل] لِؿقَعاَد﴾ٱ ِؾُػ ُتخ َٓ  إِك َؽ  لِؼَقـ َؿةِ ٱ مَ َیق ِزَكاُتخ

 امـحـا أي..!  الؼقامة خزي وتققل ، الؿقطقد الثقاب صؾُب . 

 مـا وذلـة صـغار وجـبــا ُرُسـِؾَؽ، َتْصِدیِؼ  َطؾك وَطْدَتـا ما أْي:

 . الؿستعان واهلل ، وأهقالفا الؼقامة يف یؽقن

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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 ..!صؤاُه املٍشه املبارك /12
 

 ٓ  ربـف صاطـة يف إٓ لـف هـا ةَ  وٓ اهلل، بذكر إٓ لؾعبد تقفقَؼ !..

 طبقدیتـف يف واإلخـال  ربـف بتقحقـد إٓ الدكقا لف تستؼقؿَ  ولـ

 قال ولذلؽ! …َباصُِؾ  اهللَ  خال ما شل  كؾُّ  أٓ : ققؾ كؿا! …

ــقح ــالم طؾقــف لـ ــرق قصــة بعــد الس  ، لؾبشــریة الضــخؿة الغ

ب   َوُقؾ ) : لف قال السػقـة بركقب اهلل وكّجاهؿ  ُمــَزٓ ـِیَأكِزل ر 

َباَرك ﴾ٱ رُ َخق َوَأكَت  امُّ ـَ   [.٢٩ الؿممـقن] لُؿـِزلِق

 َعــَؽ  وَمـــ أكــَت  ْســَتَقْیَت ٱ ﴿َفــنذا تعــالك: ققلــف وقبؾفــا  َطؾــك م 

 أكــت الســػقـة مــتـ طؾــك واســتؼرْرت ركبــت إذا أي ْلُػْؾــِؽ﴾ٱ

 كجاكا الذي هلل الحؿد فؼؾ فاحؿدكا ، الؿممـقـ مـ معؽ ومـ

ب   قـائالً  إلقــا ضارطً وادطـا ، الظالؿقـ الؼقم مـ  أكِزْلـِـل ﴿ر 

ــَزًٓ  باَركــً﴾ ُمـ ـــ إرض، مـــ أي مُّ ــا وأْث ــراً  طؾقـ  فؼــؾ..  خق
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﴾ٱ َخْقرُ  ﴿وَأكَت  ـَ  تعـالك: وققلـف.  اختقاركا مـ قرخ أي ْلُؿـِزلِق

لَِؽ  فِل ﴿إن    قـدرة طؾـك لـدٓئؾ ، كـقح قصـة يف أي ٔیاٍت﴾ ذ 

﴾ ُكـّا ﴿وإن وققلف: ، وحؽؿتف ورحؿتف وطؾؿف اهلل ـَ  أي َلُؿْبَتِؾق

ـَ  والشـر، بالخقر طبادكا مختبریـ  ، كـافرهؿ مــ مـممـُفؿ لقبـق

 ..! فاسؼفؿ مـ وصالحفؿ

 ـْ .. ذلــؽ مــع الــدطا  هــذا یســتحبُّ  الصــحقحة الســـة ويف  َطــ

ــةَ  ــِت  َخْقَل ــقؿٍ  بِـْ ــَؾِؿق ةِ  َحؽِ ــا ، طـفــا اهلل رضــل السُّ َف ــِؿَعْت  َأك   َس

 َأَحــُدُكؿْ  َكــَزَل  إَِذا " : َیُؼــقُل  َوَســؾ ؿَ  َطَؾْقــفِ  اهللُ  َصــؾ ك اهللِ  َرُســقَل 

 ًٓ اِت  اهللِ  بَِؽِؾَؿاِت  َأُطقذُ  : َفْؾَقُؼْؾ  َمـِْز ـْ  الت ام   َفنِك فُ . َخَؾَؼ  َما َشر   ِم

هُ  َٓ   يف اهلل رحؿـف مسـؾؿ رواه. " ِمـْـفُ  َیْرَتِحـَؾ  َحت ـك َشْل ٌ  َیُضرُّ

 . الؿقفؼ واهلل ، صحقحف

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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  ..!صؤاُه قزة العني وإواوة الديَ /13
 

 الـرحؿـ طبـاد صػات الؿشفقرة الؼرآكقة الصػات أروع مـ ، 

ــا امتــدحفؿ فؼــد  قــال كؿــا فؽــان ، آســرة بصــػات تعــالك ربـ

ـَ ٱوَ  :)فقفؿ ــ تِـَا ِجـَـا   وَ َأز ِمــ َلـَا َهب َرب ـَا َیُؼقُلقنَ  ل ِذی ی  ةَ  َوُذر   ُقـر 

ـَ لِؾ جَعؾـَاٱوَ  ُقـَأط  اهللَ  َیْسـَلُلقنَ [ . ٧٤ : الػرقـان] إَِماًمـا﴾ ُؿت ِؼـق

ـْ  ُیْخرَِج  َأنْ  ی اتِِفؿْ  َأْصاَلبِِفؿْ  ِم ـْ  َوُذر   َٓ  َوْحـَدهُ  َوَیْعُبـُدهُ  ُیطِقُعـفُ  َم

ـُ  َقاَل . َلفُ  َشرِیَؽ  ـْ  َیْعـُقنَ  َطب اٍس: اْب  بِـفِ  فتؼـرُّ  بِالط اَطـِة، َیْعَؿُؾ  َم

ْكَقا فِل َأْطُقـُُفؿْ  ِخـَرةِ  الـدُّ ْٔ  بِـَذلَِؽ  ُیرِیـُدوا َلـؿْ  ِطْؽرَِمـُة: َوَقـاَل . َوا

َٓ  َصَباَحةً  ًٓ  َو ـْ  َجَؿا ـَ  َیُؽقُكقا َأنْ  َأَراُدوا َوَلؽِ  ذلـَؽ  ويف. ُمطِقِعق

 يف َلفـؿ َذلِـَؽ  ُجِؿـعَ  وَقـْد  ، اإلسـالم تؽثقـر طؾـك مــفؿ حر 

ةَ  ِصَػةِ  ( )ُقر  ـٍ ـِ  يف لِْؾَؽؿـالِ  جاِمَعـةٌ  َفنك فـا.  أْطـُق ی  واْسـتِؼاَمةِ  الـد 

ـَ  ُطُققنُ  َتَؼرُّ  ٓ إذْ  الَحقاِة٪ يف إْحقالِ  ّٓ  الُؿْمِمـِق  وأْبـا ٍ  بِلْزواٍج  إ
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، ـَ ـَ  اهللُ  َكفك وَقْد  ُمْمِمـِق ـْ  الُؿْسِؾِؿق  يف الَؽـقافِرِ  الـ سـا ِ  إْبؼـا ِ  َطـ

            الَؽــــــقافِرِ﴾ بِِعَصــــــؿِ  ُتْؿِســــــُؽقا ﴿وٓ بَِؼْقلـِـــــِف: الِعْصــــــَؿةِ 

 الـزواج مؼاصـد طؾـك تـبقف الدطقة هذه ويف .[ ٦٦الؿؿتحـة:]

 مؼاصد لف ولؽـ ، والشفقة الؿتعة لؿجرد لقس وأكف ، الجؿقؾ

ــة، إكجــاب مـــ رفقعــة  وإطــدادهؿ صــالحفؿ، وتطؾــب الذری

 ..! ٕمتفؿ ومعالؿ مػاخر

 ( لؾؿتؼــقـ واجعؾـــا :)الخقــر يف بـــا یؼتــدي قــدوات أي إمامــا 

 تؼـقى رقـقفؿ یعـل وهذا ، وٕبـائـا لـا الصال  والعؾؿ والعؾؿ

 فاضـاًل  كـان مــ إٓ یتبعقن ٓ الـاَس  ٕنّ  واستؼامًة، وصالحا

ـــا ـــد ، مبارًك ـــف أضـــػقا وق ـــَؾ  طؾق ـــب ، الصـــػات جؿق  وأصای

 .الشؿائؾ

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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 ..!صؤاُلهي صزَف الٍار عٍهي /14

 

 ـٍ  كؾ  والــار، الجـة ذكرُ  وسؽـاتف حقاتف يف تحضرُ  ، غالًبا ممم

 ، الحــدیث بــذلؽ صــ  كؿــا كدكــدن فحقلفــا وتعــقذا، ســمآ

 كـان وإن ، أیًضـا الـرحؿـ طبـاد دطـا  جؿقـؾ مـ كان ولذلؽ

ـَ ٱوَ  )..الســابؼ طؾــك تؼــدم  َطــَذاَب  َعـ اصــرِفٱ َرب ـَــا َیُؼقُلــقنَ  ل ــِذی

 یسـالقن أي[ . ٦٥ : الػرقـان] َغَراًمـا﴾ َكـانَ  َطـَذاَبَفا إِن   َجَفـ ؿَ 

 الــــار طــــفؿ یصـــرف أن أوقـــاتفؿ ســـائر أو صـــؾقاتفؿ يف اهلل

 سقؿا ٓ ، الؼؾقب یخؾع ما أكبائفا مـ جا هؿ وقد ، الؿستعرة

ــٌؽ  وطــذابفا ــؿ مفؾ ــرُ ! …دائ ــك أن   وإْضَف ــِف: َمْعـ ــانَ  َقْقلِ  ﴿ك

لَ  وِمـفُ  ُمػاِرٍق، َغْقرَ  دائًِؿا ِٓزًما كانَ  أْي: َغراًما﴾،  الَغـرِیؿُ  ُسـؿ 
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. بِـفِ  ُمقَلـعٌ  َلـُف، ِٓزمٌ  أْي: بَِؽـذا، ُمْغـَرمٌ  ُفـالنٌ  وُیؼـاُل: لُِؿالَزَمتِِف،

 . مـفا اهلل طافاكا

 َتعـالك: َكَؼْقلِـفِ  اهللِ٪ كِتـاِب  ِمــ آیـاٌت  َطَؾْقـفِ  َدل ْت  الَؿْعـك َوَهذا 

 َطــْفؿ ُیَػت ـرُ  ﴿ٓ وَقْقلِِف:[ . ٦٨ التقبة:] ُمِؼقٌؿ﴾ َطذاٌب  ﴿َوَلفؿ

 َیُؽقنُ  ﴿َفَسْقَف  وَقْقلِِف:[ . ٧٥ الزخرف:] ُمْبِؾُسقَن﴾ فِقفِ  وهؿ

َفا ) سبحاكف: قال ثؿ[ . ٧٧ الػرقان:] لِزاًما﴾   َتَؼّراُمس َ تَسا إِك 

 جفــؿ، بئسـت أي قبؾفـا، لؿا تعؾقؾ [ .٦٦ الػرقان] ا﴾َوُمَؼام

 بفؿـا الؿـراد ومؼامـً( )مسـتؼراً  وداخؾفا أصحابفا أحزكت أو

 والُؿْسَتَؼرُّ . وإشػاقفؿ مـفا وجؾفؿ طؾك یدل وهذا..!  جفـؿ،

 َیْخُؾُدوَن، َفنك فؿ لِْؾُؽّػارِ  والُؿؼامُ  ُیْخَرُجقَن، َفنك فؿ لِْؾُعصاةِ  ققؾ
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م   أْفعالِ  ِمـ وساَ ْت   ِمــ َهـذا َیُؽـقنَ  أنْ  وَیُجـقزُ  َكبِْئَسـْت، الـذ 

 .لَِؽالِمِفؿْ  ِحؽاَیةً  َیُؽقنَ  أنْ  وَیُجقزُ  ُسْبحاَكُف، اهللِ  َكالمِ 

 والســالم الصــالة طؾقــف أمــرَ  أو اســتعاذَ  الصــحقحة، ســـتـا ويف 

 إين )الؾفـؿ یؼقل: الصالة دبر ،فػل بالئفا وخقف الـار بتققل

 فتــة ومــ ، الؼبـر طـذاب ومــ ، جفــؿ طـذاب مــ بؽ أطقذ

ــا ـــ ، والؿؿــات الؿحق ــة شــر وم ــدجال الؿســق  فتـ  رواه ( ال

 وهــق تعـالك اهلل رحؿفؿـا ماجـة وابـــ الترمـذي وطــد. مسـؾؿ

 اهلل صـؾك الـبـل قـال : قـال ، طـف اهلل رضل أكس طـ ، صحق 

 الجــة قالـت مـرات ثـالث الجــةَ  اهللَ  سلل مـ " : وسؾؿ طؾقف

 قالـت مرات ثالث الـار مـ استجار ومـ ، الجـة أدخؾف الؾفؿ

 . الؿقفؼ واهلل.  "الـار مـ أجره الؾفؿ الـار:

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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 ..!صؤاه الصزاط املضتكيي /15
 

 وبعـد ، الؿثـاين والسـبع الؼـرآن أم العظقؿـة، الػاتحـةِ  سقرةِ  يف 

 الؿســتؼقؿ لؾصــراط الفدایــة بطؾــب لؾؿصــؾقـ تشــریعٌ  ، الثـــا 

َراطَ  )اْهِدَكا  أطظـؿ مــ وهـل : الػاتحـة سـقرة ( اْلُؿْسَتِؼقؿَ  الص 

 الؿـفــاج طؾــك ثبتـــا وققــؾ أرشــدكا أي اإلســالم: يف الــدطقات

 وهـذا الحـال، يف هـدیتـا كؿـا آسـتؼبال يف اهدكا أو القاض ،

 سـمال بؿعــك الفدایـة طؾـك كـقكفؿ مـع الؿـممـقـ مــ الدطا 

ــف، والثبــات الفدایــة مزیــد وصؾــب التثبقــت  إلطــاَف  ٕن طؾق

 )والـذیـ تعـالك: اهلل قـال تتــاهك، ٓ تعالك اهلل مـ والفدایات

 . أیة هدى( زادهؿ اهتدوا

 فضـؾف طؾـك دٓلـةٌ  مـرة كؾ ويف الصؾقات يف دائًؿا تؽراره ويف 

 ٓ وأن ، بـف والعـایـةِ  سـمالف مــ لؾؿر  مـا  ٓ وأكف وطظؿف،



 

55 

 

 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

 ُســبٌؾ  الحقــاةِ  ويف..!  وآضــطراب التؼؾــب كػســف طؾــك یــلمـ

..! الػتـ وحصقل اإلضالل شلكفا مـ.  متشعبة كثقرة وُصرطٌ 

ـِ  : الؿســـد يف صــحق  حــدیث ويف ــ اسِ  َط ــق  ـِ  الـ  ــ ــْؿَعانَ  ْب  َس

َْكَصـــاِري   ْٕ ـْ  ا  : َقـــاَل  َوَســـؾ َؿ، َطَؾْقـــفِ  اهللُ  َصـــؾ ك اهللِ  َرُســـقلِ  َطـــ

ــِل  َوَطَؾــك ُمْســَتِؼقًؿا، ِصــَراًصا َمــَثاًل  اهللُ  َضــَرَب " ــَراطِ  َجـََبَت  الص 

َْبـَقاِب  َوَطَؾـك ُمَػت َحـٌة، َأْبـَقاٌب  فِقِفَؿا ُسقَرانِ  ْٕ  ُمْرَخـاٌة، ُسـُتقرٌ  ا

َراطِ  َباِب  َوَطَؾك َفا َیا : َیُؼقُل  َداعٍ  الص  َراطَ  اْدُخُؾقا الـ اُس، َأیُّ  الص 

َٓ  َجِؿقًعا، ُجقا، َو ـْ  َیْدُطق َوَداعٍ  َتَتَعر  ـَراِط، َفْقِق  ِم  َأَرادَ  َفـنَِذا الص 

ـْ  َشْقًئا َیْػَتُ   َْبـَقاِب  تِْؾَؽ  ِم ْٕ  َفنِك ـَؽ  ٪ َتْػَتْحـفُ  َٓ  َوْیَحـَؽ، : َقـاَل  ا

ــَراطُ  َتِؾْجــُف، َتْػَتْحــفُ  إِنْ  ْســاَلُم، َوالص  ــقَرانِ  اإْلِ  اهللِ، ُحــُدودُ  َوالسُّ

ــَقاُب  َْب ْٕ ــةُ  َوا ــاِرمُ  اْلُؿَػت َح ــَؽ  اهللِ، َمَح اِطل َوَذلِ ــد  ــك ال  َرْأسِ  َطَؾ
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َراطِ  اِطل اهللِ، كَِتاُب  الص  ـْ  َوالد  ـَراطِ  َفـْقِق  ِم  فِـل اهللِ  َواِطـظُ  الص 

 ." ُمْسِؾؿٍ  ُكؾ   َقْؾِب 

 تشاهُد  وحقـؿا ٓ  ، شـل  طؾـك أكفـؿ یحسبقن مـحرفقـ، ضال 

ــد ــرا اهللَ  تحؿ ــك كثق ــة طؾ ــتؼقؿ الصــراط كعؿ ــدى ، الؿس  والف

 الصراط حؿؾة بّقـ ثؿ..!  السؾقؿ الـفج وكقؾ ، الؼقیؿ لؾطریؼ

ـَ  ِصــَراطَ  ) وصــػاتفؿ قبؾـــا  الـبقــقـ مـــ (َطَؾــْقِفؿْ  َأْكَعْؿــَت  ال ــِذی

 صـــــراط ( َغْقـــــرِ  ).والصـــــالحقـ والشـــــفدا  والصـــــدیؼقـ

 كـالقفقد وتركـقه الحـؼ طرفـقا الـذیـ َطَؾـْقِفْؿ﴾ ﴿اْلَؿْغُضقِب 

﴾ صــراط وغقــر.  وأشــباهفؿ ـَ ــال ق  الحــؼ تركــقا الــذیـ ﴿الض 

 الـعؿة، ُحرمقا فؼد وكحقهؿ، كالـصارى وضالل، جفؾ طؾك

 . والسالم! … والسالمة الؿـجاةُ  وفاتتفؿ

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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 ..!صؤاُه الكبوه/16

 

 ٓ  ـــمرُق  أمـــرٌ  یـــزطجفؿ وٓ ، كـــالؼبقل شـــل ٌ  الؿـــممـقـ ی

 ولـذلؽ..! تعـالك اهلل رضـا وتحؼقـؼ الطاطـة بثؿـرة كآكتػاع

ــقل ســماُل  دائؿــا الصــالحقـ دطــا  مـــ كــان ــال كؿــا ، الؼب  ق

 َوإِذ ) : الؿشــفقرة البقــت بـــا  قصــة يف الســالم طؾقــف إبــراهقؿُ 

ـَ  لَؼَقاِطَد ٱ ؿُ ِهـ   رَ إِب َفعُ َیر ا َتَؼب ْؾ  َرب ـَا َؿـ ِعقُؾ َوإِس لَبقِت ٱ ِم  إِك ـَؽ  ِمــ 

ــَت  ــِؿقعُ  َأْك ــقؿُ  الس  ــا أي[.  ٦٢٧ البؼــرة:. ]( اْلَعِؾ ــْؾ  َرب ـَ ــا َتَؼب   ِمـ 

ـِؿقُع﴾ َأْكـَت  ﴿إِك ـَؽ  صـال  طؿـؾ يف وهؿ فقدطقان بِـَاَ َكا،  الس 

 ..! ومؼاصدكا بِـِق اتِـَا ﴿اْلَعِؾقُؿ﴾ لُِدَطائِـَا

 هـق كؿـا الؼبـقل طـدم وخـقف اإلشـػاُق  دطـائفؿ مـ ویتجؾك 

 آتــقا مــا یمتــقن والــدیـ ) : تعــالك قــال كؿــا ، الؿــممـقـ دیــدن
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 - طائشـة حـدیث مــ ســـف يف الترمذي روى وجؾة( وقؾقبفؿ

 طؾقـف اهلل صـؾك - اهللِ  َرُسـقَل  َسَلْلُت  قالت: - طـفؿا اهلل رضل

ـْ  - وسؾؿ َیـِة: َهـِذهِ  َطـ ْٔ ـَ  ﴿ ا  َوُقُؾـقُبُفؿْ  آَتـْقا َمـا ُیْمُتـقنَ  َوال ـِذی

ـَ  َأُهؿْ  َطائَِشُة: َقاَلْت  ،[٦٦ الؿممـقن:] ﴾ َوِجَؾةٌ   َیْشـَرُبقنَ  ال ـِذی

یِؼ، بِـَْت  َیا َٓ " َقاَل: َوَیْسرُِققَن  اْلَخْؿَر، د  ـَ  َوَلؽِـ ُفؿْ  الص   ال ـِذی

ــقُمقنَ  ــؾُّقنَ  َیُص ُققَن، َوُیَص ــد  ــؿْ  َوَیَتَص ــاُفقنَ  َوُه ــَؾ  َٓ  َأنْ  َیَخ  ُیْؼَب

ـَ  ُأوَلئَِؽ  ِمـُْفْؿ،  ."اْلَخْقَراِت ٍ فِل ُیَساِرُطقنَ  ال ِذی

 ــة أهـؾ وطــد": اهلل رحؿـف تقؿقـة ابــ اإلسـالم شـقُخ  قال  السُّ

ــ العؿؾ ُیتَؼب ؾ والجؿاطة  هلل خالًصـا َفَعِؿَؾـف فقـف، اهلل اتؼـك ِمؿ 

 طاصـًقا كان وإن مـف، َتَؼب َؾفُ  طؿؾ يف اتؼاه فؿـ اهلل، ٕمرِ  مقافًؼا

 يف ُمطِقًعــا كــان وإن مـــف ُیَتَؼب ؾــف لــؿ فقــف یتؼــف لــؿ وَمـــ غقــره، يف
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اَلةَ  َوَأقِؿِ  ﴿ تعالك: ،قال. "غقره ـَ  َوُزَلًػـا الـ َفـارِ  َصَرَفـِل  الص   ِمـ

ْقؾِ  ـَ  اْلَحَسـَاِت  إِن   الؾ  ـق َئاِت  ُیْذِهْب  فؾـق ،[٦٦٤ هـقد:] ﴾... الس 

 ."…َتؿُحفا لؿ السق ئة صاحب مـ ُتؼبؾ ٓ الحسـة كاكت

 ـِ ُمس جَعؾـَاٱوَ  َرب ـَا ) الجؿقؾ دطائفؿ تؽؿؾة ومـ  َوِمــ َلَؽ  ِؾَؿق

تِـَا ی  ـة ُذر  سـ ُأم   َأكـَت  إِك ـَؽ  ـَـاَطَؾق َوُتـب َمـَاِسـَؽـَا َوَأِرَكـا ل ـَؽ  ِؾَؿةمُّ

اُب ٱ ِحقؿُ ٱ لت ق   ، للسـالم اكؼقـادهؿ تؿامُ  أي [.٦٢٨ البؼرة] (لر 

 واهلل..  التقبـة وبؾـقغ الؿـاسـؽ، وتعؾـقؿفؿ ، الذریة يف وبؼائف

 . الؿقفؼ

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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  ..!صؤاه الصرب وتثبيت األقداً /17
 

 ٓ   ُالصـــبرُ  إٓ اإلیؿـــان بعـــد والحـــروب لؾؿعـــارك یصـــؾ 

 وزاغـت أكػـٌس، وفرت ، أقدامٌ  فقف زّلت مؼامٌ  ٕكف والثبات،

 ققلــف صــ  ، الؿفابــة هــذه بؿثــؾ كاكــت ولؿــا! … مشــاطرُ 

 اهلل وســؾقا العــدو لؼــا َ  تتؿـــقا ٓ :) وســؾؿ طؾقــف اهللُ  صــّؾك

 جـالقت وجـقش صالقت أتباعُ  التؼك لؿا ولذلؽ (.. العافقة

..  لفــؿ إقــدام وتثبقــت طؾــقفؿ، الصــبر إفــراغ اهلل ســللقا ،

ا  راَصـب ـَـاَطَؾق رِغَأفـ َرب ـَـا َقـاُلقا ۦَوُجـُقِدهِ  لَِجاُلقَت  َبَرُزوا )َوَلؿ 

﴾ٱ مِ لَؼــقٱ َطَؾــك كُصــرَكاٱوَ  َداَمـَاَأقــ َوَثب ــت ـَ  : البؼــرة] لَؽـــ ِػرِی

٢٥٦. ] 

 ( )أصــبب أي أفـرغ( )ربــا طؾقـف متـقكؾقـ اهلل دطـقا أي قـالقا 

 طبـارة أقدامـا( )وثبت الؽثرة معـك یػقد اإلفراغ صبرًا( )طؾقـا



 

61 

 

 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

ـــ ــال ط ــقة كؿ ــخ الؼ ــدم ، والرس ــؾ وط ــزل الػش ــد والتزل  طـ

 یزل ولؿ لف استؼر إذا ، كذا طؾك فالن قدمُ  ثبت یؼال الؿؼاومة،

 معـف، والـصـر لـف الغؾـب كـان إذا الحرب يف قدمف وثبت ، طـف

 الؼــقم طؾــك )واكصــركا واحــد مؽــان يف تؼررهــا الؿــراد ولــقس

 هـؿ لؿـا بؽػـرهؿ جـزم وقـد وجــقده، جالقت هؿ الؽافریـ(

 ســمال بعــد الـصــر وذكــر كػــرهؿ، وهــل ، الضــاللة مـــ طؾقــف

ــاين لؽــقن إقــدام تثبقــت  بــال كصــر ٓ إذ إول، غایــة هــق الث

 !…ثبات

 ومــ ) واستبسـال وشـجاطة ، واحتسـاب احتؿـال الصبر ويف 

 ومجابفــة، صعــان إقــدام تثبقــت ويف.  ( اهلل یصــّبره یتصــبر

 تحؼقـــؼ آكتصـــار ويف ، ( ثبتـــف الؾفـــؿ ) ومؼارطـــة وإصـــرار

 شـروط غالـب استجؾبقا وأكفؿ ٕرواحفؿ، وإسعاد لشروصف،

 .( الصبر مع الـصرَ  أن واطؾؿ ) وآدابف صرـال
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  وإذا تحؼـــَؼ يف أهـــؾ اإلیؿـــان الؿؼـــاتؾقـ ذلـــؽ ، كـــان ســـببا

َفَفَزُمـقُهؿ )لظفقرهؿ وتؿؽقــفؿ ، وهطـقل البركـات طؾـقفؿ 

بـِــنِْذِن اهللِ َوَقَتـــَؾ َداُووُد َجـــاُلقَت َوآَتـــاُه اهللُ اْلُؿْؾـــَؽ َواْلِحْؽَؿـــَة 

ــا َیَشــاُ   ــُف ِمؿ  َؿ َٓ  ۗ  َوَطؾ  ــْق ــعُ  َوَل ــاَس  اهللِ  َدْف ــَبْعضٍ  َبْعَضــُفؿ الـ   بِ

َْرُض  ل َػَسَدِت  ْٕ ـ   ا ـَ  َطَؾـك َفْضـؾٍ  ُذو اهللَ  َوَل ؽِـ ]البؼـرة  (اْلَعـاَلِؿق

ويف هــذا الــدطا  تربقــة لفــؿ طؾــك آطتؿــاد طؾــك اهلل، [ . ٢٥٦

وإضعاف حظ الـػس، وان ٓ یغتروا بجققشفؿ أو أسؾحتفؿ، 

قفــا ، فؾـــ تزیــدهؿ مـــ اهلل إٓ بعــًدا وهزیؿــة ، إذا ركـــقا إل

وكظقــره دطــا  أتبــاع ! …وتـاســقا مقجبــات الـصــر الحؼقؼــل 

ٓ   َۡلُفؿۡ) َوَما َكاَن َققإكبقا  الصادققـ  َلـَـا  ۡفِـرۡغٱَرب ـَـا  َ۟أن َقـاُلقا ۤإِ

 مِ َۡقـقۡلٱَطَؾك  َكاۡكُصرٱوَ  َداَمـَاَۡأق َۡوَثب ت ِرَكاَۡأم ۤفِی َراَفـَاُۡذُكقَبـَا َوإِس

ـَ ۡلٱ ـــ ِػرِی ــا ٦٤٧]آل طؿــران  (َك ــا اغػــر لـ [ . )إٓ أن قــالقا ربـ

 ققؾ هل الصغائر ذكقبـا(
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 تعـؿ الـذكقب أن والظاهر الؽبائر هل ققؾ أمركا( يف )وإسرافـا 

 فقـف مـا واإلسـراف كبقـرة، أو صـغقرة مــ ذكبـً یسـؿك مـا كؾ

 ذلـؽ قـالقا العـام، طؾك الخا  ططػ مـ ففق لؾحد مجاوزة

 وإســاداً  لفـا واستؼصـاراً  ٕكػسـفؿ هضؿً رباكققـ كقكفؿ مع

ــا ــك أصــابفؿ لؿ ــالفؿ، إل ــرا ة أطؿ ـــ وب ــریط م ــب يف التػ  جـ

 .أطؾؿ تعالك واهلل..!اهلل

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

  ..!االصتشادة وَ العمِي /18

 

 ولـؿ ، وسـمدد وسـرور مجـٌد  وفقـف ، ومـقدة وطزٌ  كقرٌ  العؾؿ يف 

 ) : تعــالك یؼــقل..   كــالعؾؿ شــل ٍ  مـــ بــالتزود رســقُلـا یــممر

َٓ  لَحــؼُّ ٱ لَؿِؾــُؽ ٱ هللُ ٱ َفَتَعـــ َؾك  َأن ؾِ َقبــ ِمـــ لُؼــرَ انِ ٱِب  َجــؾَتع َو

ب   َوُقؾ ۥُۖقفُ َوح َؽ إَِلق َضك  ُیؼ  وقـؾ)[. ٦٦٤ صـف] (ؿـاِطؾ كِـیِزد ر 

 الؿؾـؽ وأكـف ، تعـالك كػسـف طؾـك أثــك فؼد.  طؾؿً( زدين رب

 اوصاه ثؿ ، تؿامف قبؾ تالوتف يف  آستعجال طـ وكفاه ، الحؼ

 بؽتابـف العؾـؿ زیـادةً  رب ـؽ ، كػِسـؽ يف َسـْؾ  أي ، وصؾبـف بالعؾ

ــف، ــف  وبؿعاكق ــك الؿقصــؾ فنك  آســتعجال دون ، مطؾقبــؽ إل

 رسـقلف اهلل أمـر ومـا طؾؿـف بـف زاد مــف شـل  طؾقـف أكزل فؽؾؿا

 وفقـف العؾؿ، يف إٓ شل  يف الزیادة بطؾب وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك
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 وفضـؾف، العؾـؿ مققـع طظؿ طؾك والتـبقف هلل، والشؽر التقاضع

 الؾفـؿ ) قال: أیة هذه قرأ إذا طـف اهلل رضل مسعقد ابـ وكان

 ذلـؽ فعـؾ مـممـ بؽـؾ وجـدیرٌ  . ویؼقـً( وإیؿاكً طؾؿً زدين

 وبشـرطف، بـاهلل العؾـؿ إلـك الحاجـة أمس   يف فنكـا بف، وآقتدا 

 إٓ ذلؽ یردمُ  وٓ ، أففامـا يف كاقصقن ، بتؼصقركا لجفاٌل  وإكـا

 )وقـؾ فضـؾف مــ اهلل كسـلل ، الرباين والقحل ، الشرطل العؾؿُ 

 )َرب  ویشــبفف قــقل إبــراهقؿ طؾقــف الســالم:  .طؾًؿــا( زدين رب

ـَ ٱِب  ِحؼـِیَوَأل ؿاُحؽ لِی َهب ــ ِؾِحق  )رب [٨٣ الشـعرا ] (لص 

 والػفــؿ العؾــؿ يف الؽؿــال بــالحؽؿ الؿــراد حؽؿــً( لــل هــب

 الـبـقة وققـؾ. الخؾـؼ وریاسـة الحؼ لخالفة بف یستعد والعؿؾ

 .وأحؽامف اهلل بحدود الؿعرفة وققؾ. والرسالة
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 ـُ  الجـدُّ  وُیعؼُبفـا ، مباركة دطقةٌ  هـا ففا  وطـال ُ  العؿـؾ، وحسـ

 العؾؿـا ، ومجالسـةُ  الؽتـب، واقتــا  العزیؿة، وارتدا ُ  الفؿة،

 وإذا ، والجؿـع لؾتحصـقؾ وسـائؾ هذه وكؾ. الػؼفا  وسمال

 مــ لـف وفـت  ذلؽ، لؾطالب اهلل قّقض واسُتجقَب  الدطا  ص 

 . ورشدا فالًحا وزاده ، أكقاره

 ـْ  اهلل رحؿف الترمذي وطـد  : َقـاَل  َطـْـفُ  اهللُ  َرِضـلَ  ُهَرْیـَرةَ  َأبِل َط

ــفِ  اهللُ  َصــؾ ك اهللِ  َرُســقُل  َقــاَل  ُفــؿ   ) : َوَســؾ ؿَ  َطَؾْق ــا اْكَػْعـِــل الؾ   بَِؿ

ْؿَتــِـل، ْؿــِـل َطؾ   حــدیث ويف  .( ِطْؾًؿــا َوِزْدكِــل َیـَْػُعــِـل، َمــا َوَطؾ 

ْبَ   َصؾ ك إَِذا َیُؼقُل  َكانَ  ) آخر: ـَ  الصُّ ُفؿ   " :( ُیَسؾ ؿُ  ِحق  إِك ـل الؾ 

 ." ُمَتَؼب اًل  َوَطَؿاًل  َصق ًبا، َوِرْزًقا َكافًِعا، ِطْؾًؿا َأْسَلُلَؽ 
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 واتسـاع اإلیؿـان، زیادةُ  والؿسؾؿة لؾؿسؾؿ العؾؿ ازدیاد ويف 

 مـــ والســالمة الؿـــفج، وثبــات الؼؾــب، واســتؼرار العؼــؾ،

 ، الجفـال وقؿـع الباصـؾ، ورد الضـالل، مـ وإمان البدع،

 الـػس وصقن ، إخالق وارتدا  ، والشرائع الدیـ واضفار

 ( العالؿقن إٓ یعؼؾفا وما :) تعالك قال..! وُیفقـ َیشقـ طؿا

 التســتري ســفٌؾ  قــال. (طؾؿـــاه لًؿــا طؾــؿٍ  لــذو وإكــف :)وقــال

 ِمــ أطظـؿَ  بؿعصـقةٍ  تعـالك اهللُ  ُطِصـلَ  )َما تعالك: اهلل رحؿف

 َكَعؿ، قال: الَجفِؾ  ِمـ َأَشد   شقئً تعرُِف  ففؾ ققؾ: الَجفِؾ،

ـب الجفـؾ– بالجفؾِ  الجفُؾ   بالجفـؾِ  الجفـَؾ  ٕن   ٪-الُؿَرك 

ــت َعؾُّؿِ  بــاَب  َیُســدُّ  ــة، ال ـ   َفَؿـــ بالُؽؾق  ــ ــؿَ  بِـَْػِســفِ  َض  كقــػ الِعْؾ

 َأن   )اْطَؾـؿْ  تعـالك: اهلل رحؿـف الـدكقا أبل ابـ وقال …َیَتعؾ ؿ(
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َب  َما َأْشَرُف  اْلِعْؾؿَ  اِغُب، فِقفِ  َرغ   َوَجـد   َصَؾـَب  َمـا َوَأْفَضُؾ  الر 

َن   اْلَؽاِسـُب٪ َواْقَتـَـاهُ  َكَسـَبفُ  َمـا َوَأْكَػـعُ  الط الِـُب، فِقفِ 
 َشـَرَففُ  ِٕ

 طــ واشـتفر .َصالِبِـِف( َطَؾك ُیـِْؿل َوَفْضَؾفُ  َصاِحبِِف، َطَؾك ُیْثِؿرُ 

  : طـف اهلل رضل طؾل

ّٓ  الَػخرُ  ما ٓ  ُ  اْسَتفدى لؿـ الُفَدى طؾك ** إّكفؿُ  الِعْؾؿِ  ٕهؾِ  إ  أِد

 أطدا ُ  الِعْؾؿِ  ٕهؾِ  والَجاِهُؾقن ** ُیْحِسـُف َكانَ  َما امرئٍ  ُكؾ   وقدرُ 

 

 . التقفقؼ ولل واهللُ 

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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  ..!صؤاه صالح الذرية /19
 

 ــقن ــق مجبقل ــك آدمَ  بـ ــةِ  طؾ ــا  محب ــة إبـ ــقدوكفؿ ، والذری  فق

 صؾـَب  حرصفؿ مع یتـاَسقن وقد ، لـقؾفؿ بالزواج ویسارطقنَ 

ــتفؿ صــالحفؿ ــا..  وصقب ــد كؿ ــا ق ــا دط ــف زكری  : الســالم طؾق

ی ـة ل ـُدكَؽ  ِمـ لِی َهب َرب   َقاَل  ۥَۖرب فُ  َزَكرِی ا َدَطا )ُهـَالَِؽ   َصق َبـةً  ُذر 

َطا ِ ٱ َسِؿقعُ  إِك َؽ   السـالم طؾقـف وإبـراهقؿ[ . ٣٨ طؿران آل] (لدُّ

ی تِـی َوِمـ َقاَل  ) : تؼدم كؿا الصالة وإقامة اإلمامة َسَلَل   َقـاَل  ُذر 

﴾ٱ ِدیَطف َیـَاُل  َٓ  ـَ  َهـب َرب   ) وقـال: [ .٦٢٤ البؼرة] لظ ـ ِؾِؿق

ــی ـَ  لِ ــ ـَ ٱ ِم ـــ ِؾِحق ــالًحا، (لص  ــا ص .  بالصــالح ووصــػف أي ابـ

ـُ .  ٦٦٦: الصافات]  )َوَبَؾغَ  ..أُشده بؾغ إذا البار الصال  وآب

ـَ َأر  َعؿـَت َأك ل تِـیٱ َؿَتـَؽ كِع ُؽرَ َأشـ َأن ِزطـِیَأو َرب   َقاَل  َسـَة َبِعق
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 فِـی لِـی ِؾ َوَأصـ َضـق فُ َتر اَصـ ِؾح َؿَؾ َأط َوَأن لَِدی     وَ  َوَطَؾك   َطَؾی  

ی تِی ـَ  َوإِك ی َؽ إَِلق ُت ُتب إِك ی ُذر  ﴾ٱ ِم ـَ [ . ٦٥ إحؼاف] لُؿسِؾِؿق

 . طؼبف واستؼامةَ  ذریتف، صالَح  اهلل فطؾب

 ســة أربعـقـ طؿره بؾغ لؿـ یـبغل أكف طؾك دلقٌؾ  أیة هذه ويف 

ــف اهللُ  وامــتـ ــُت  )إين الــدطقات هــذه مـــ یســتؽثرَ  أن  ، طؾق  تب

 لـؽ الؿستسـؾؿقـ أي الؿسـؾؿقـ( مـ )وإين ذكقبل مـ إلقؽ(

 .لتقحقدك والؿخؾصقـ ، لطاطتؽ الؿـؼادیـ

 ــا دطــا  ويف ــًة( زكری ــالَِحةً  َأيْ  )َصق َب ــةً  َص ــَؽ ). ُمَباَرَك ــِؿقعُ  إِك   َس

طاِ ( ـْ  اهللُ  َسـِؿعَ  : َوِمـْـفُ  َقابُِؾُف، َأيْ  الدُّ  َهـِذهِ  وَدل ـْت . َحِؿـَدهُ  لَِؿـ

َیةُ  ْٔ ـَ  ُسـ ةُ  َوِهلَ  اْلَقَلِد، َصَؾِب  َطَؾك ا ، اْلُؿْرَسِؾق ـَ یِؼق د   َقـاَل  َوالص 

ـْ  ُرُساًل  َأْرَسْؾـا َوَلَؼْد ) َتَعاَلك: اهللُ   َأْزواجـً َلُفؿْ  َوَجَعْؾـا َقْبِؾَؽ  ِم
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ی ةً  ـِ  طبـاد دطـا  مــ معــا وتؼـدم[ . ٣٨ الرطـد:] (َوُذر   الـرحؿ

ـَ  َ ال ِذی ـْ  َلـا َهْب  َرب ـا َیُؼقُلقنَ  ) ی اتِــا َأْزواِجــا ِم ةَ  َوُذر  ـٍ  ُقـر   (َأْطـُق

ــان:] ــا[. ٧٤ الػرق ــذكر خصصـــاه وإكؿ ــا بال ــرره هـ ـــ لتؽ  م

  . غقره طـ مػرًدا ووروده ، الصالحقـ

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ
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االعرتاُف بالظمي وطمب املغفزة ، وكشف  /20

  ..!الفكز

 

 ٓ  فؼــد ، مخاصرهــا وتــرك مؽــدراتفا مـــ الــدكقا حقاُتـــا تبــرُح 

 والعؾؿـــا  لؾقجفـــا  ســـقؿا ٓ الشـــرور، كـــؾ   اســـتجؿعت

ـٌ  ، لؾـبال  طرضـةٌ  فـنكفؿ الصالحقن،  وسـبقؾ لؾشـؼا ، ومـقص

 كبـل لؽـؾ جعؾــا وكـذلؽ ) : سـبحاكف قـال كؿا ، آكتؼام إلك

 طؾقـف مقسـك وكؾقؿـف اهلل كبـل هــا وها. ( الؿجرمقـ مـ طدواً 

ــالم ــا ، الس ــؾ لؿ ــل قت ــل الؼبط ــللؿ تلســػ خًط ــرف ، وت  واطت

 َكْػِسـل َضَؾْؿُت  إِك ل َرب   ) : والصػ  الغػر اهلل رسالة بالخطقئة

 ولؽـفا ، الؿعصقة يف وقعت أي [.٦٦ الؼصص:] ( لِل َفاْغِػرْ 

 مسـتغػرا كادًمـا یـزل ولـؿ معف، بؼل ألؿفا لؽـ ، طؿًدا تؽـ لؿ
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 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

﴾ل ؾ اَضِفقـر َأُكـقنَ  َفَؾــ َطَؾـی   َعؿـَت َأك بَِؿـا َرب   ﴿َقاَل  ـَ  ُؿجـرِِمق

﴾ َأْكَعْؿَت  بَِؿا ﴿َرب    بعدها ﴿َقاَل﴾ فـ[ . ٦٧ الؼصص]  َطَؾـل 

ـْ  الؽثقـرة، والـعؿ والؿغػرة، بالتقبة  أي: َضِفقـًرا﴾ َأُكـقنَ  ﴿َفَؾـ

﴾ ومســـاطدا معقــــا ـَ  طؾـــك أحـــدا أطـــقـ ٓ أي: ﴿لِْؾُؿْجـــرِِمق

 الّؾـف مـّـة بسـبب السـالم، طؾقـف مقسـك مـ وطد وهذا معصقة،

 یػقـد وهذا. الؼبطل قتؾ يف فعؾ كؿا مجرما، یعقـ ٓ أن طؾقف،

 .الشر وترك الخقر، فعؾ العبد مـ تؼتضل الـعؿ أن

 التعــب تــقرثفؿ ، ٕصــحابفا ضؾًؿــا الؿعاصــل كاكــت ولــذلؽ 

 : الصــالة دطــا  مـــ طؾؿــف الصــدیؼ حــدیث ويف  والحســرة،

كقَب  َیْغِػـر َوٓ كثِقـًرا، ُضْؾًؿا َكْػِسل َضَؾْؿُت  إِك ل الؾ فؿ   )ُقْؾ:  الـذُّ

 َأْكـَت  إِك ـَؽ  َوارَحْؿــل، ِطـْـِدَك، ِمــ مْغِػـَرةً  لـل َفاْغِػر َأْكَت، إِٓ  
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ِحقؿ اْلَغػقر  مـدیـ إلـك مصـر" مـ فر ولؿا. طؾقفِ  مت َػٌؼ .  ( الر 

 ی ِػــاَخا َفــاِمـ َفَخــَرَج  )..قبؾفــا دطــا ، الصــال  الرجــؾ وقابــؾ "

ُب  ـِی َرب   َقاَل  َیَتَرق  ـَ  َكج  ـَ ٱ لَؼقمِ ٱ ِم  .[ ٢٦ الؼصـص] (لظ ــ ِؾِؿق

ُب  َخائًِػا ِمـَْفا َفَخَرَج  )  و الّؾـف، ودطـا الؼتـؾ، بـف یققـع أن (َیَتَرق 

ـِل َرب   ﴿َقاَل  ـَ  َكج  ﴾ اْلَؼْقمِ  ِم ـَ  ذكبف، مـ تاب قد فنكف ، الظ الِِؿق

ُدُهؿْ  قصد، غقر مـ غضبا وفعؾف .  وطـدوان مـفؿ ضؾؿٌ  لف َفَتقطُّ

 الؿصــؾحقـ ویحــاربقن ، بالضــعػا  یبطشــقنَ  وهــؿ ســقؿا ٓ

ا ) : صریؼف يف ودطا فَ  َوَلؿ  ـَ َمـد َؼـا َ تِؾ َتَقج   َأن َرب ـی َطَسـك   َقـاَل  َی

ـبِقؾِ ٱ  َ َسـَقا ِدَیـِیَیف  الطریـؼ تسـفقؾ أي [ .٢٢ الؼصـص] (لس 

 . متاطب بال الفدف وكقؾ



 

75 

 

 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

 ـَ  لفـؿ وسـؼك "مـدیـ مـا " طــد الؿرأتقـ قابؾ ولؿا  وأحسـ

 الؿســافة قطــع وقــد ، ومســؽـتف فؼــره واصــػا اهلل دطــا ، فــقفؿ

 أكـقس وٓ صاحب وٓ ، صعام وٓ زاد وٓ قدمقف طؾك الطقیؾة

 قـؾ الؿطؾـقُب  طظـؿ اذا …بؾـدةٍ  كـؾ يف الخـالنِ  مـ َوحقٌد .. 

 َفَؼـاَل  لظ ـؾ  ٱ إَِلـك َتـَقل ك   ُثـؿ   َلُفَؿـا ﴿َفَسَؼك    فؼال:..!  الؿساطُد 

 أي:[ . ٢٤ الؼصـص] ﴾َفِؼقر رَخق ِمـ إَِلی   َت َأكَزل لَِؿا إِك ی َرب  

 مــف سمال وهذا. لل وتقسره إلل   تسققف الذي لؾخقر مػتؼرٌ  إين

 فؾـؿ الؿؼـال، بؾسـان السـمال مـ أبؾغ بالحال والسماُل  بحالف،

 ُجَبقـر بــ سـعقد َوَقـاَل . متؿؾؼـا رب ـف داطقـا الحالـة هـذه يف یزل

ــف ــؿ : اهلل رحؿ ــك یؽـــ ل ــرم إَْرض َوجــف طؾ ــُف، أْك ــانَ  ِمـْ  َوَك

. اْلخبز صؾَب  : اهلل رحؿف ُمَجاِهد َوَقاَل . َتْؿَرة شّؼ  إَِلك ُمْحَتاجا
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 مـــف جــرى بؿــا وأخبرتــاه أبقفؿــا، إلــك فــذهبتا الؿرأتــان، وأمــا

  . وتػضال مرو ةً 

  ومـاكـَد  مظـالؿ مــ اهلل إلك الدطاة یالققف ما طظؿَ  هـا وكستػقُد 

 ُمبتَؾــقن ففــؿ ، أكبقــا  كــاكقا وإن وأكفــؿ ، وتــربص وافتؼــار

ــألذى معرضــقنَ  ــر ل ــقع والػؼ ــتعان واهلل ، والج ــف الؿس  وطؾق

 ..! الـصقر وكعؿ الؿقلك كعؿ ، التؽالن

 ــــــــــــــــــــــــ**ــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 



 

77 

 

 ةعشزوُ دعوًة قزآٌي

 ..اخلامتة

 

ـَ  الؼؾؿُ  اكتػك ـَ  اهللَ  كسلل ، قرآكًقا دطا ً  بعشری  بفا آكتػاع حس

 : تـبقفات وهـا ، وثقابفا فضؾفا وإصابة

: ًٓ ــُؾ  أو ــذه فض ــدطقات ه ــة ال ــدها لؿـــ الؼرآكق  يف وصــدق اطتؼ

 . فقفا والعـایة تردادها

 فقفـا سـقؿا ٓ ، والدطقیة العبادیة الساحة يف إحقائفا ضرورةُ  ثاكًقا:

 … قؾقبـــا تــزغ ٓ ربـــا : كحــق وصــالحـا حقاتـــا یالمــس مــا

 . الصالحة الذریة وصؾب یقكس، ودطقة …مـا تؼبؾ وربـا

ــا: ــةُ  ثالًث ــا قؾ ــث واختصــارها ألػاضف ــفؾ بحق ــا، یس ــل حػظف  وه

 ..! الطقال الســ أدطقة طـ تختؾػ
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ــا: ــا رابًع ــةٌ  أكف ــر حاوی ــاة مقضــقطات ٕكث ــموكفا، الحق ــا وش  مؿ

 . تعالك اهلل إلك الؿفاجر الؿسؾؿُ  یحتاجف

ــا: ــا أن خامًس ــرون غالبف ــة مؼ ــة بالربقبق ــك الدال ــة طؾ ــرب محب  ال

 معـان طؾك یطؾؼ الذي الرب اسؿ مـ مشتؼة لخؾؼف، ورطایتف

 وخالؼـا ربـا ففق ، والُؿْصِؾ  الؿطاع، والسقد الؿالؽ، مـفا:

 . وتعالك تبارك أمركا، وولل

 الخالئؼ، يف وبثفا ، الؼرآكقة لؾؿعاين تجدیًدا حػظفا يف أن سادًسا:

 . الؿقفؼ واهلل.  معالؿف تختػل أو ، الؽتاب یفجر ٓ بحقث

ّ
م
ّّت

 
ّالذيّهللّواحلمدّ،ّوتوفيقهّاهللّحبمدّالكتاب

 .ّالصاحلاتّتتمّبنعمته
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 : املؤلف إصدارات

 ( كتاب وٍها : 100له أكثز وَ ) صدر 

  ُالعؾؿِ  ساللؿ . 

 الحدیثقة الخطب  

 الؿعالل أربعقن  

 إكثریة إربعقن  

  الؼرآين التدبر مققظاُت  

 العؾؿ كثار  

 الـبقیة السقرة جؿالقات مـ  

 ( شعر ) محائؾقات. 

  ُالرمضاكقة الَقراطة  

 ( تؽقیـ دار ) مـ وكؾفا. إسالف لألئؿة طؾؿقة مقاقػ. 
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  ُخزیؿة ابـ دار - السؾقان صالئع . 

  الؼرى أم مـ كسؿاٌت . 

 ومــ وصـ  

 الـقؾ تقهجات  

 العؾقم تؼریب يف الؿـظقم الؾملم . 

 متـقطة حدیثقة أربعقـقات سؾسؾة . 

 

  : لؾتقاصؾ

hamzah10000@outlook.com 

 

 

 


