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احلمد هلل الواحد األحد الفددرد الصددم الد مل يتخد صدداح ة وال ولد احلمد هلل الد أند علد ع د الكتداب ومل
جيعل له عوجدا احلمد هلل عد د كدل شدء ،واحلمد هلل مدل ،كدل شدء ،وأصدلء وأسدل علد سدي اخللد أمجعدن حممد -
صددل هللا عليدده وس دل  -مددا تددر خددريا إال ودلنددا عليدده ومددا تددر شددرا إال وح د را من ده فص د ة وس د ما دائمددن مددن رب
العاملن عل أشرف املرسلن حمم -صل هللا عليه وسل  -أما بع :
جماه ة النفس ال ائمة وت كيتها ابلقرآن شء ،الب منه

أح يت يف هللا :أن هللا ع وجل القرآن ت ياا لكل شء ،يه للديت هدء أقدو بيقدو هللا عد وجدل" :إِن َه د َ ا الْ ُق ْدرآ َن"
ِ ِ ِ ِ
ِ
ْدو ُ" اإلسدرا 9:،أ يُقديِِّ لكد األمدور ويضد
أ إن مدا معكد يف أيد يك مددن قدرآن "إن َه د َ ا الْ ُق ْدرآ َن ي ْهد لل ِديت هد َء أَقد َ
لك األمور يف نصاهبا ويوضح لك األشيا ،ويقيِِّ ويُ ِِّ
ج خل هللا ع وجدل اإلنسدان هد ا اإلنسدان فيده
املعو ِّ
قو الشءَ ،
صفات كثدرية حتتداج إىل تقدوم حتتداج إىل تعد يل فاإلنسدان ُخلِد مدن َع َجدل اإلنسدان عجدو اإلنسدان ظلدو اإلنسدان
جهو ..
داها" الشددمس 10 9:هد الددنفس
ب َمددن َدسد َ
دح َمددن َزك َ
اهددا * َوقَد ْ َخددا َ
هد الددنفس ال ش درية حتتدداج إىل أن تت كد "قَد ْ أَفْدلَد َ
ال شرية اليت بن أضلعنا حتتاج إىل ت كية ابلوحء حتتاج إىل أن تتطهر بكتاب هللا ع وجدل وبسدنة الندي –صدل هللا عليده
وسل  -فالد

يقدرأ القدرآن ويتد بر القدرآن وجياهد نفسده علد العمدل ابلقدرآن هدو الد

يت كد هدو الد

يدتخل

مدن

ه الصفات السيئة.
الغرور برمحة هللا
ضدل ولَتَدا
معنا اليدو سدورة مدن سدور القدرآن تعداج نفسدا بشدرية تعداج ُخلُقدا يف اإلنسدان هد ا اخلُلُد لدو تركده اإلنسدان لَ َ
ولَ َعاش يف اضطراب وحدرية هد ا اخلُلُد الد مي الد البد لإلنسدان أن يدتخل منده تعاجلده هد السدورة الديت معندا إهندا
سددورة االنفطددار وتعدداج ُخلُد الغددرور ابهلل سد نانه وتعدداىل إن اإلنسددان قد يغددر ابهلل سد نانه وتعدداىل لد لك جددا،ت هد
السورة لتعاج ه الصفة وتُدَد ِّن له وتوضدح لده كيد يدتخل مدن هد ا اخلُلُد وأن اإلنسدان قد يسدق يف هد اخل يعدة
من الشيطان ويغر ابهلل س نانه وتعاىل؛ ل لك جا ،يف ه السورة خصيصا قولده سد نانه وتعداىلَ " :ي أَيد َهدا ِْ
نسدا ُن َمدا
اإل َ
ك الْ َكد ِر ِم" االنفطدار 6:مدا الد جعلدك تسدق يف هد ا اخلُلُد مدا الد جعلدك أن تكدون مغدرورا ابهلل سد نانه
غَر َ بَِربِِّ َ
وتعاىل .
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طاملا تناسا املغرور ابهلل

ِ
ت * َوإِذَا
ار فُ ِِّجد َدر ْ
ت * َوإِذَا الْ َك َواكِ د ُ انتَدثَد َدر ْ
ت د أ ه د السددورة بقددو هللا ع د وجددل" :إِذَا السد َدما ،ان َفطَد َدر ْ
ت * َوإِذَا الْ َن د ُ
ت" االنفطددار 1:5ت د أ هد السددورة بلنظددات يف يددو القيامددة هد ا اليددو
ت * َعلِ َمد ْ نَد ْفددس مددا قَد َم ْ َوأَخد َدر ْ
دور بدُ ْعثِد َدر ْ
الْ ُق ُد ُ
ال طاملا تناسا املغرور ابهلل الد طاملدا ذُِّكِدر بده وأىب أن يد كر الد طاملدا كدان يند ع إذا ذُِّكِدر بيدو القيامدة ويريد

أن ينسا ويتناسا م كل حادثة موت حت ث ألقرابئه وألصنابه يري أن يتناسا م كل شء ،ميوت جبدوار مدن حيدوان
أو ن ات ويعل أنه الب أن ميوت يتناس ه ا اليو يدُ َ ِّكِر هللا عد وجدل هبد ا اليدو الد سدوف أييت حتمدا وسدوف أييت
بغتة وسوف أييت فجأة.
املفاجأة اليت ستن ث ب ون ساب إن ار

ت" اعتداد هد ا املغدرور أن
ت * َوإِذَا الْ َك َواكِ ُ انتَدثَد َر ْ
قا هللا ع وجل حبرف املفاجأة وحرف التأكي " :إِذَا الس َما ،ان َفطََر ْ
الشمس تطل كل يو اعتاد ه ا املغرور أن ينا كل يو ال يفكر ماذا سين ث يف يدو القيامدة ال يفكدر يف أفعالده ال
يفكر يف معاصيه اعتاد أن تسري احلياة تطل الشمس مث تغرب مث يطلد القمدر مث يغدرب اعتداد هد احليداة يفاجئده هللا
ت"
ع د وجددل أن ه د ا النظددا سددوف يتوق د سددوف ينهددار وي د أ هللا ع د وجددل ه د السددورة ب "إِ َذا السد َدما ،ان َفطَد َدر ْ
االنفطار هو أو االنشقاق قا علما ،اللغة :أو االنشقاق بين ث انفطار ش ..
أ أن هد السددورة تتند ث عددن بد ايت يددو القيامددة عددن حلظددات الصد مة األوىل هلد ا املغددرور عددن حلظددات املفاجددأة
دل
األوىل هل ا املغرور لد لك ملدا قدا هللا عد وجدل لإلنسدان متند ي أن جيد يف السدما ،أ خدرق قدا هللا عد وجدلَ " :ه ْ
تَد َدر ِمددن فُطُددور" امللددك 3:مل يقددل هددل تددر مددن انشددقاق إن السددما ،ال يوج د فيهددا فطددور فض د عل د أن يوج د فيهددا
انشقاقات فقا له هل تر ولو ب ايت الشقوق ! هل تر فيها ب ايت االنشدقاق ! فاالنفطدار ب ايدة تشدق السدما،

ب اية التغريات اليت حت ث يف السما ،مث حت ث أن تنتثر الكواك

كل شء ،خيرج من النظا .

التغريات اليت ستن ث يف الكون
إن هللا ع وجل ميسك السما ،أن تق عل األرض إال إبذنده سد نانه وتعداىل حينئد هللا عد وجدل يدُغَدري نظدا الكواكد

تنتثر الكواك مل يَدعُ كل شء ،ي ور يف فلكه الكواك خترج عن النظا هللا عد وجدل يف هد اللنظدات يغدري نظدا
فاجدأ املغدرور العجيد يف ب ايدة هد السدورة السدما ،تنفطدر والكواكد
الكون الكدل سدوف يتغدري يف هد اللنظدات يُ َ

تنتثر ما ال

ح ث للكون ما ال

تعرض له الكون حىت تنفطدر السدما ،ختيدل ملدا إند بتقدو أا قلدي انفطدر مدن

احل د ن أ تعددرض لضددغ عددا ج د ا حددىت انفطددر القل د مددن احل د ن تعددرض لص د مة قويددة ج د ا مل يسددتط القل د أن
يتنملهددا فددانفطر مددا الد

تعرضد لدده السددماوات ابتسدداعها وبقوهتددا وبشد هتا مددا الد

تعرضد لدده السددماوات حددىت

تنفطر وما ال تعرض له الكواك حىت تنتثر
ات َمحْل َمحْلَها وتَدر الناس س َكار وما ه بِس َكار ولَ ِكن ع َ اب ِ
ض ُكل ذَ ِ
اّلل َش ِ ي "
َ َ
يف ه اللنظات " َوتَ َ ُ
َ ُ َ ََ ُ ُ َ َ
َ ََ
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احل  2:يف ه اللنظدات تُفجدر ال ندار الديت كاند أتيت ابهلدوا ،وابلرطوبدة يف هد األوقدات تتندو ال ندار إىل ار ال

ملجأ يف ه ا اليو .

يمن كن غاف يف ال نيا أت وق احلساب
ت" ظدن ذلدك
ور بدُ ْعثِ َر ْ
ور بدُ ْعثِ َر ْ
ت" ب اية حلظات حساب اإلنسان أن خيرج من القرب " َوإِ َذا الْ ُق ُ ُ
مث ي أ التفتيش " َوإِ َذا الْ ُق ُ ُ
فاجدأ أن
املغرور أنه بع املوت ال حساب ظن ذلك املغرور أنه سوف يرق يف قرب آمنا مطمئنا إىل ماال هنايدة وإذا بده يُ َ
يُ َ ِّق عليه القرب ختيل حا اجملر ال

اقرف جرمية وظل يف بيتده آمندا مطمئندا يلهدو ويلعد وفجدأة يد ق عليده ال داب

هد اللنظددات هدء حلظددات الفد حلظددات الرعد لكددل جمدر حينمددا يد ق ال دداب عليده فجددأة كد لك ذلددك املغددرور ابهلل
ال

مل يفكر يوما يف يو ال ين ال

مل يفكر يوما يف أفعاله.

وحتاس عليه
اآلن ستعل قيمة كل فعل من أفعالك ُ
ت" حلظددات
ت" هد اآليت األربد األو يف أو السددورة مددا هددو جددواب الشددر "إِ َذا السد َدما ،ان َفطَد َدر ْ
دور بدُ ْعثِد َدر ْ
" َوإِ َذا الْ ُق ُد ُ
ِ
ت" مدداذا سددين ث بع د كددل ه د ا
دور بدُ ْعثِد َدر ْ
دار فُ ِِّجد َدر ْ
الص د مة األوىل " َوإِ َذا الْ َك َواكِ د ُ انتَدثَد َدر ْ
ت * َوإِ َذا الْ ُق ُد ُ
ت * َوإِ َذا الْ َند ُ
ت" هد األشديا ،سدوف حتد ث حدىت
ماهو جواب الشر لكل ه ا يقو هللا ع وجدلَ " :علِ َمد ْ نَد ْفدس مدا قَد َم ْ َوأَخ َدر ْ
يعلد اإلنسددان مددا قد ومددا أَخدر أ ْ أن ذلددك اإلنسددان الد ُخياطَد يف هد السددورة مل يكددن يفكددر يف قيمددة أفعالدده مل
يكن يفكر ال يفعله ه ا ح أ حرا مل يكن يفكر هل جي عليه أن يفعل الطاعة اآلن أ يؤخرها مل يكدن يفكدر

ابلعَدث مليئدة ابللهدو ال
فيما أخدر مدن أفعدا مل يكدن يفكدر يف كدل هد ا كدان يعديش حيداة ال م داالة فيهدا حيداة مليئدة َ
يفكر يف أنه سوف ي ين هلل ع وجل ويق بن يَ َ هللا ع وجل يقرر ب نوبه وحياس ه عليها..
فيقو هللا عد وجدل بعد هد املق مدة مدن اآليت األربد يف هد السدورة يقدو هللا عد وجدلَ " :علِ َمد ْ نَد ْفدس مدا قَد َم ْ
ت" سوف يعل مداذا فعدل تفصدي سدوف يُقدرر ب نوبده تفصدي سدوف يعلد قَد ْ ر كدل فعدل مدن أفعالده كدان أيكدل
َوأَخ َر ْ
احلرا وال ي ايل سوف يعل اآلن أن ما أكل من حرا يلته يف بطونه ارا كدان ينظدر إىل احلدرا وال ي دايل كدان يسدم

احلرا وال ي ايل كان مغرورا ابهلل س نانه وتعداىل اآلن يف هد اللنظدات بعد انفطدار السدما ،وانتثدار الكواكد وتفجدري
اسد عليهدا اآلن سدوف يعلد أن هد األفعدا الديت
ال نار وبعثرة الق ور اآلن سوف يعل قيمة كل فعل مدن أفعالده ُ
وحي َ
كان يفعلها ب م االة:
جيلددس أمددا التلفدداز سدداعات ينظددر إىل احلدرا بد م دداالة يسددري يف الشددورا يُطلد بصددر بد م دداالة يُضدديِّ األوقددات وال
ضديعه يف معصدية هللا اآلن سدوف يعلد كدل هد ا ذلدك املغدرور ابهلل الد أعدرض
ي ايل اآلن سوف يعل قَ ْ ر كل وق َ
عن ذكر هللا ومل يلتف ابال ومل يُع ِ ابال ل كر هللا س نانه وتعاىل.
ت" أ ما أخرت من طاعات كان جي أن
" َعلِ َم ْ نَد ْفس ما قَ َم ْ " أ ْ ما فعل من معاصء أو طاعات " َوأَخ َر ْ
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تفعلهددا يف وقتهددا يسددتيق يف الثامنددة صد احا وال ي ددايل أندده أَخدر صد ة الفجددر ينددا حينمدا يعددود مددن عملدده ويددؤخر صد ة
العصر وال ي ايل يؤخر ال كاة عن وقتها وال ي ايل يدؤخر مدا جيد عليده مدن صدلة لألرحدا وال ي دايل يدؤخر مدا جيد عليده
من فروض وال ي ايل ذلك املغرور ابهلل.
عج ا ملن يؤخر الع ادات كي يطمئن وأيمن مكر هللا

ِ
ن كِتَ ددااب م ْوقُددو "
اآلن س ددوف يُن ددأ مب ددا أخد در مب ددا ك ددان جيد د علي دده أن يفعل دده يف وقت دده "إِن الصد د َ َة َكانَد د ْ َعلَد د ال ُْمد د ْؤمنِ َ
النسا 103:،هلا وق وال كاة ك لك هلا وق والصيا له وق واحل له وق كل هد األفعدا قُديِِّد ت ابألوقدات

أتعجد كيد يسدتيق رجدل أو امدرأة تسدتيق
ال يدؤخر الطاعدات عدن وقتهدا هدو إنسدان مغدرور ابهلل سد نانه وتعداىل َ
دون أن تصلء الفجدر ويسدتيق يف الثامندة صد احا مث يند آمندا مطمئندا إىل عملده يطلد الدرزق مدن هللا!! أت َعجد كيد

يفعل ه ا! كي يطمئن أن هللا ع وجل سريزقه! بل كيد يطمدئن أن هد ا الدرزق لديس اسدت راج مدن هللا عد وجدل لقد
أخدر الطاعددات الدديت جيد أن حتد ث يف وقتهددا كيد يطمددئن ذلددك العاصددء كيد يطمددئن ذلددك املغددرور الد
احلو تلو احلو وال ُخيرج ال كاة بع أن ت لغ النصاب أه ا ال

ميددر عليدده

يدؤخر ال كداة ال خيداف مدن هللا عد وجدل سدوف أييت

يو يعل كل فعل أخ َر عن وقته سوف يُن أ به.

سيئات جارية ملن يسن سنة سيئة
ِ
ت" أ مددا سددن مددن سددنة
ت" وقيددل " َوأَخ د َر ْ
اسد " َعلِ َم د ْ نَد ْفددس مددا قَد َم ْ َوأَخد َدر ْ
" َعل َمد ْ نَد ْفددس" كددل نفددس سددوف ُحت َ
سيئة عمل ُسنة سيئة فاقتاد الناس هب النفس النداس جعلدو قد وة وكدرروا هد السدنة السديئة فهدو ميدوت واملعاصدء
تسددتمر عليدده السدديئات تسددتمر عليدده ألندده سددن يف الندداس سددنة سدديئة فالندداس يقتد ون بدده ويفعلددون كمددا فعددل فهددو ميددوت

والسيئات ت داد يف صنيفته والعياذ ابهلل.
خطاب هللا لإلنسان ق ل أن يفي عل ص مة يو القيامة
ت" مث يقددو هللا عد وجددل يندداد هد ا اإلنسددان حددىت يفيد يف الد نيا ق ددل أن يُصد َ يف
" َعلِ َمد ْ نَد ْفددس مددا قَد َم ْ َوأَخد َدر ْ
حلظددات االنفطددار ِ
خياطد هللا عد وجددل هد ا اإلنسددان ق ددل أن يفيد علد الصد مة األوىل يف يددو القيامددة يقددو لدهَ " :ي
أَيد َها ِْ
دك الْ َكد ِر ِم" االنفطدار" 6:اإلنسدان" قيدل مدن كثدري النسديان مدا الد جعلدك تنسد هللا وقيدل
نسا ُن َما غَدر َ بَِربِِّ َ
اإل َ
"اإلنسددان" مددن األُنددس مددا الد

جعلددك أتنددس بغددري ذكددر هللا ملدداذا كند أتنددس ابلندداس وابحملرمددات وال أييت عليدك يددو

أتنس ب كر هللا وبقيا الليل !
هللا ع وجل يسر املؤمن بسر اجلميل
" َي أَيد َها ِْ
ك الْ َك ِر ِم" عتاب جيعل اإلنسان صاح
نسا ُن َما غَر َ بَِربِِّ َ
اإل َ
ه ا العتاب يتعرض له املؤمن إذا تعرض له املؤمن يكاد ينفطر يقو الني –صل هللا عليه وسل  -كما أخرب ب لك
القل
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ِ
ِ
ِ
عليه كن َفه"..
ابن عمر –رضء هللا عنه -حينما ُسئل عن النجو فقا " :ي ىن
املؤمن من ربِِّه يو َ القيامة حىت يض َ
ُ
وسر وكأنه ب ج أ كأنه ول الضأن من ش ة الضع اللء بيكون فيه املؤمن يف ه اللنظة املؤمن اللء فعل
املعاصء ولكنه خياف منها املؤمن اللء وق يف املعصية غص ا عنه سق يف شهوة أو غري ذلك ون عليها أييت هللا
ع وجل هب ا املؤمن الطائ ال وق يف املعصية لشهوة غص ا عنه فيُ ين عليه كنفه وسر وكأنه ب ج أ كأنه ول
الضأن الصغري "..مث ِِّ
رب
يقرُر ب نوبِه فيقو ُ  :هل
ُ
تعرف فيقو ُ  "..وهو يستنيء من هللا ويكاد ينفطر " ..ي ِِّ
عليك يف ال نيا
ُ
إين سرُهتا َ
أعرف "..أا عارف يرب أ ْ ريب أعرف فيقرر ب نوبه مث يقو هللا ع وجل له .." :قا َ ِِّ
أغفرها لَك اليو َ" حسنه األل اين الله اسرا يو القيامة.
وأا ُ
اجملاهر ابملعصية يفضنه هللا يو القيامة
ولكددن العاصددء الفدداجر الد

انطلد يف املعاصددء بد م دداالة ذلددك املغددرور فيقددو عندده الندي –صددل هللا عليدده وسددل :-

ناد أما الناس ي ف ن بن ف ن لق فعل ك ا يف يو ك ا فيتعجد النداس أهد ا
"يفضنه هللا عل رؤوس اخل ئ " يُ َ
ضددح والعيدداذ ابهلل عل د رؤوس اخل ئ د الله د اسددرا يف ال د نيا
الرجددل ال د كددان يُظهددر الطاعددة فعددل ك د ا وك د ا ! يُف َ
واآلخرة " َي أَيد َها ِْ
دك الْ َكد ِر ِم" املغدرور هدو املنطلد بد م داالة لد لك يقدو علمدا ،اللغدة" :غدر املدا"،
نسا ُن َما غَدر َ بَِربِِّ َ
اإل َ
دل
أ ص ه مت فقا امليا ملا تقع تن متواصل مت فقة يُقا غر املا ،ه ا انطل يف املعاصء كما قا هللا ع وجدل" :بَ ْ
يُ ِري ُ ِْ
نسا ُن لِيَد ْف ُج َر أ ََم َامهُ" القيامة 5:انفجر يف املعاصء ب م االة مغرور.
اإل َ

أمح َمن يظن أن أتخري العقوبة يعين رضا هللا عنه
دك الْ َكد ِر ِم" ُرو عدن عمدر بدن اخلطداب أنده ملدا مسد هد اآليدة قدا " :غدر وهللا محقده وجهلده" أمحد جاهدل
" َما غَدر َ بَِربِِّ َ
ماهو احلم يف ه ا اإلنسان ايه هء مناط احلم اللء عن اإلنسان اللء جعلته يكون مغر ابهلل قدا غدري واحد مدن
املفسرين" :ظن أن هللا ع وجل حن مل يعاجله ابلعقوبة أنده سدوف يُدر سد " ركد معداي د أهد نقطدة "ظدن أن هللا
إن هدء عد ِّ ت بد بصدة حدرا ومتعداق ش أكدل أكدل حدرا
ع وجل حينما مل يعاجلده ابلعقوبدة أنده سدوف يُدر سد " ِّ
ومتعدداق ش مل يُعاقَ د عقدداب فددور فدديظن ذلددك املغددرور أن هللا يرض د عندده بددل يسددرق السددارق ويقددو يرب اسددر!!
وحينما متر السرقة بس

يظدن ذلدك املغدرور أن هللا عفدا عنده أيكدل احلدرا ويظدن طاملدا أن احلدرا جدا ،وكدان كثدريا ذلدك

املغرور يظن أن هللا ق رضء عنه املغرور ابهلل هدو الد

يفعدل املعاصدء ويظدن أن هللا عد وجدل طاملدا مل يعاجلده ابلعقوبدة

أن هللا ع وجل ق رضء عنه وأنه سوف يُر يف اآلخرة وال يُعاقَ .
ال يكن تفكري مثل تفكري اليهود

هد د ا ه ددو املغ ددرور ابهلل هد د طريق ددة تفك ددري اليه ددود " َويَد ُقولُددو َن ِيف أَن ُف ِسد د ِه ْ لَد ْدوَال يدُ َعد د ِِّ بدُنَا اّللُ ِمبَددا نَد ُق ددو ُ َح ْسد د ُد ُه ْ َج َه ددن ُ"
اجملادلددة .8:اليهددود كددانوا أيتددون إىل النددي -صددل هللا عليدده وسددل  -ويقولددون "السددا علدديك " أ املددوت واللعنددة والعيدداذ
ابهلل يقولون السا عليك ي عون عل الني -صل هللا عليه وسل  -ملا يع
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وسل  -ويقو ك وبعد ين متند لش عليده صداعقة مدن السدما ،فداليهود يقدو طاملدا ربندا مدا عد بنيش وربندا ُمطلِد علد
اللء أا بقوله ي ق أا أكي صح " َويَد ُقولُدو َن ِيف أَن ُف ِسد ِه ْ " بينده وبدن نفسده بيقدو "لَ ْدوَال يدُ َعد ِِّ بدُنَا اّللُ ِمبَدا نَد ُقدو ُ " طاملدا أا مدا
اتع بتش ي ق أا صح طاملا أ ْكل احلرا د عد

وحمصدلش فيده عقوبدة وابدين مداتع ش أو عدربييت مدا اخت طدتش ي قد أا

صح هو يعتق ذلك املغرور ابهلل املعصية سدتظل معصدية مدا أخدرب القدرآن أنده حدرا ومدا أخدرب الندي  -صدل هللا عليده
وسل  -أنه حرا هو احلرا حىت لو فعلتها ومل تُعاقَ .
هد طريقددة تفكددري اليهددود لد لك رو اإلمددا الطددرب يف تفسددري لقددو هللا عد وجددل عددن أصددناب السد أصددناب
ِ ِ
ِ
القرية ال ين كانوا يع ون يف السد أ يعتد ون يف السد كدانوا قريدة علد شداط ال ندر " َأتْتدي ِه ْ حيتَداندُ ُه ْ يَد ْدو َ َسد ْت ِه ْ
ُشددرعا َويَد ْدو َ الَ يَ ْسدِتُو َن الَ َأتْتِددي ِه ْ " األعدراف 163:يددو السد كددان حدرا علدديه االصددطياد فكددان احليتددان تنتشددر يددو
الس

يف ال نر بقية أي األس و ال يرون وال حو واح ا فكي انتشرت املعصدية فديه جتدرأ أحد ه يومدا جداهر

هللا ابملعصية ف خل جهارا هنارا وأخ احلوت يدو السد

ويف روايدة أخدر أنده أخد احلدوت يدو السد

مث ربطده حب دل

وتركه يعو يف ال نر حىت جا ،يو األح مث أخ مرة أخر ..
فنظر إليه جار وقدا لده :اتد ِ هللا أمل تعلد أن هد ا حدرا لَمدا َشد ِّ رحيدة شدو احلدوت رح قالده مداذا تفعدل قدا ال شدء،
قا بل أن تشو حدو مث نظدر يف تندور – يف الفدرن -لقد احلدوت قدا لده اتد ِ هللا وخداف الرجدل منده مث تدر ال يد
ال

جبوار وهرب ظن أن الصاعقة سوف تن عليه قاله طاملدا إند أكلد احلدوت ربندا هيعاق دك وخداف مدن عقوبدة

ربنا ل رجة إنه ساب ال ي وهرب..
مث مر أس و ومل حي ث شيئا فعاد الرجل يسكن جبدوار مث األسد و الد

يليده أخد يصدطاد معده فانتشدرت املعصدية يف

القرية؛ ظنا منه وجه طاملا أن هللا ع وجل مل يعاق ه عقوبدة فوريدة ظندوا أن هد ا يرضدء هللا أو أهند ظندوا أهند مبفدازة
ويفرون من عقاب هللا ع وجل.
امللك ميهل وال يهمل ف تغرن إبمهاله
"أَ ْ ح ِسد الد ِ ين يد ْعملُدو َن السديِئَ ِ
وا" اجلاثيدة 4:اللدء بيعمدل السديئات معتقد إنده هيسد عد اب هللا! اللددء
ات أَ ْن يَ ْسدِ ُق َ
ِّ
ََ َ
َ َ
بيعمل السيئات معتق إنه هيفل من عد اب هللا! ال وهللا حدىت لدو فعدل وأخد بكدل أسد اب السدر وهللا سيُفضدح يدو
القيامة إن مل يت وإن مل يتوب هللا ع وجل عليه هل يظن ذلك امللك الظامل يف قصة غ األخد ود الد قتدل النداس
وأحددرق كددل الندداس ومل يُ د ِ أحد مددن املددؤمنن هددل يعتقد ذلددك الظددامل أندده سدوف يفلد مددن عقدداب هللا حددىت لددو تُددر َ يف
ال نيا إىل أن مات ال وهللا لن يفل

املغددرور ابهلل هددو الد
وجدل ال يعاق ده الد

إن هللا ع وجل ميهل وال يهمل س نانه وتعاىل.

يَفجددر يف املعاصددء ويظددن أن هللا عد وجددل ال يعاق دده يددر الصد ة تلددو الصد ة ويظددن أن هللا عد
يفعدل مددا يشدا ،مددن املعاصدء الد

يفطدر جهددارا يف رمضدان مث ال تند عليده صدداعقة مدن السددما،

يظن أن هللا ع وجل ال يعاق ه ه ا هو املغرور ابهلل.
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كان من األَ ْوىل أن تشكر هللا عل نعمه ب ال من أن تغر هبا
فيقو هللا ع وجلَ " :ي أَيد َها ِْ
سا ُن" إيه اللء خ تعتق إن ربنا هيسي ك ! عشان هو كرم معدا
اإلنْ َ

عشدان بريزقدك

عشددان بددينل عليددك تقددو تظددن فيدده إندده هيركددك كي د تظددن ه د ا ابلكددرم سد نانه وتعدداىل ب دل مددن مقتض د كرمدده أن
ك الْ َك ِر ِم" كر هللا ع وجل أس غ اإلنسدان هللا عد وجدل أسد غ اإلنسدان يف نعمده
حياس ك عل ه النع " َما غَر َ بَِربِِّ َ

س نانه وتعاىل.
ك" الد خلقدك مدن طدن مث سدوا يف صدورة ال شدر مث
ك" االنفطدار 7:ويف قدرا،ة "فَد َعد لَ َ
سوا َ فَد َعد َ لَ َ
"ال ِ َخلَ َق َ
ك فَ َ
عد لك ونفد فيددك مددن روحدده وقددا بعد العلمددا" :،عد لك هد ا األمددر خيددت ابإلنسددان دون سددائر احليددواات وسددائر
اخلل أمجعن" التع يل ال يكون إال لإلنسان ال أعطا كدل هد الدنع أغدر كرمده سد نانه وتعداىل إيده خد
إ ِّن ربنا مش هيعاق ك عل املعاصء هل عشان إدا النِِّ َع د أَ ْوىل إنك تطي هللا ع وجل.

تظدن

ختيددل الوالد أب أعطد البندده أمددوا عشددان االبددن يد رس وودا أحسددن م رسدة وعلِّمدده وودا أفضددل مكددان يددتعل فيده
فقدا لده والد ملداذا ال

وأنفد عليده مث بعد كدل هد ا أعدرض الولد ومل يد اكر حدىت يف هنايدة العدا رسد الولد وسدق
دك مددن املددا أمل أُغ د ق عليددك مددن األمددوا مل أتددر لددك طل ددا واح د ا إال ول يتدده لددك! مل داذا مل ت د اكر
تد اكر ! أمل أُ ْع ِطد َ
الكر هنا ال يست عء الغرور بل الكر يست عء ال

هللا ع وجل أكرمنا.

هللا قادر عل خلقك أب صورة يشا ،ولكنه بفضله خيتار لك األفضل
دك" إمدا أن تكدون هد اآليدة هت يد هللا عد وجدل قدادر علد أن يدُ َرِّكِد
داَ ،ركَ َ
مث يقو هللا عد وجدل "ِيف أَ ِِّ ُ
ص َ
دورة َمدا َش َ
دك" االنفطددار 8:أ ْ يف أ ِّ صددورة يشددا ،هللا ع د وجددل أن يدُ َرِّكِ د
داَ ،ركَد َ
اإلنسددان يف صددورة حيددوان "ِيف أَ ِِّ ُ
صد َ
دورة َمددا َشد َ
اإلنسان عليهدا رك ده هللا أ أن هللا عد وجدل لدو شدا ،أن يركد اإلنسدان علد صدورة محدار لفعدل وأن هللا عد وجدل لدو
شا ،أن يرك اإلنسان عل صورة قرد ل َف َعل بل لو شا ،هللا ع وجل أن يرك اإلنسان بع أن سدوا أن ينسدخه علد
صورة قرد لفعل..
ِ
ِ
ن" ال قدرة 65:فكدانوا اسدتجابة ألمدر هللا الكدوين سد نانه وتعداىل "ِيف
وق فعل س نانه وتعاىل وقا " ُكونُوا ق َدر َدة َخاسدئِ َ
ك" أن ال تتنك حىت يف شكلك فكي تتنك يف مصري كيد ال ختداف مدن مصدري وأند
اَ ،ركَ َ
أَ ِِّ ُ
صَ
ورة َما َش َ
ال تتنك حىت يف شكلك هللا ع وجل يدُ َرِّكُِك يف أ صورة يشاؤها س نانه وتعاىل ولكنه ع وجل بفضدله خيتدار لدك
ك".
اَ ،ركَ َ
أفضل شكل ويرك صورتك من صورة آابئك وأج اد خيتار لك أفضل صورة "ِيف أَ ِِّ ُ
صوَرة َما َش َ
اح ر است راج هللا
اإلنسان يغر حبل هللا ع وجل عليه اإلنسان يغر بسر هللا ع وجل عليه ولكن كما أخرب الني صل هللا عليه
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وسددل "إذا رأي د هللا تعدداىل يعطددء الع د مددن ال د نيا ماحي د وهددو مقددي عل د معاصدديه فإمنددا ذلددك مندده اسددت راج" حسددنه
األل اين نعوذ ابهلل من ذلك وأستغفر هللا يل ولك .
أح دديت يف هللا :هد السدورة تعدداج ُخلُقددا ذميمددا يف اإلنسددان وهددو ُخلُد الغددرور ابهلل سد نانه وتعدداىل العاصددء حينمددا يفعددل
املعصية أو ير الطاعة وال يند عليده عقوبدة فوريدة يظدن ذلدك املغدرور أن هللا عد وجدل قد تركده أو يظدن ذلدك املغدرور
سد ُ ِْ
نسدا ُن أَ ْن يدُْت د َر َ ُسد " القيامدة 36:اإلنسدان معتقد إن
أن هللا ع وجل ق أمهلده حاشدا سد نانه وتعداىل "أ َْ
اإل َ
َحي َ
هء ساي ة ! "أَ ْ ح ِس ال ِ ين يد ْعملُو َن السيِئَ ِ
اَ ،ما َْحي ُك ُمو َن" اجلاثية.4:
ات أَ ْن يَ ْسِ ُق َ
ِّ
ََ َ
وا َس َ
َ َ
ال نيا دار ابت  ،واآلخرة دار ج ا،
لددن يسداو هللا عد وجددل أبد ا بددن الطددائعن وبددن العاصدن والد نيا دار ابددت  ،وليسد دار جد ا ،إن الد نيا دار ابددت ،
وليس دار ج ا ،ال يعتق اإلنسان إ ِّن احلسداب كلده الز خيلد

يف الد نيا ال يعتقد أن اإلنسدان اللدء بياكدل الدراب إنده

الز يعاق عل كل ما فعل يف ال نيا قد يُعجدل هللا عد وجدل بعد العقدوابت لد ع النداس وقد يدؤخر هللا عد وجدل
ِ
ضة َرافِ َعة" الواقعدة 3:كثدري مدن
كثريا من
العقوابت لكثري من الناس يو القيامة قا هللا ع وجل عن يو القيامةَ " :خافِ َ
الناس يكونون مرفوعن يف ال نيا يف رفعة يف ال نيا مث أيتون يو القيامة خمفوضن والعياذ ابهلل يطدأه النداس أبقد امه

وكثري من الناس يعيشون يف خف يف ال نيا يرفعه هللا ع وجل يو القيامة يقو الني -صل هللا عليده وسدل " :-إن
هللا تعاىل يرفَ هب ا ِ
الك ِ
ين" صننه األل اين.
تاب أَقواما و يَ َ
ض ُ بِه َ
َ
َ ُ
آخر َ
ِ
س األمور مبنظور دنيو فق
ال تَق ْ
ِ
س أب د ا حالددك يف ال د نيا قِ دس حالددك عل د القددرآن إن أخددرب القددرآن أن ه د ا احل درا فهددو احل درا مي دنفعش
إذن ال تَق د ْ
تتعامل م ربنا بسياسدة أا جربتهدا ونفعد أا جربتهدا ومشدي حمصدلش حاجدة إنتدوا متشد دين ليده عداد هدو بقالده
إن اإلنسددان إندده طاملددا عمددل معصددية الز يصددي ه املددرض أو الفقددر أو أ شددء ،أو
كد سددنن وحمصددلوش حاجددة معتق د ِّ

مصي ة يف ال نيا وإذا مل حي ث ه ا يقو خ ص أا كد ربندا راضدء عدين هد طريقدة تفكدري ماديدة هدء طريقدة تفكدري
اليهود نعوذ ابهلل أن تتسرب إلينا إي َ مث إي َ أن تغر حبل هللا ع وجل عليك.
أُوع تغر بكر هللا  ..أُوع الشيطان خي عك
فيقددو هللا عد وجددلَ " :ي أَيد َهددا ِْ
دك الْ َك د ِر ِم" االنفطددار 6:هددو عشددان ربنددا بيعاملددك ابلكددر تغددر هددو
نسددا ُن َمددا غَددر َ بَِربِِّد َ
اإل َ
عشددان ربنددا سدداي ك تغددر هددو عشددان ربنددا مغرقددك يف الدنع تغددر بدده سد نانه وتعدداىل الغددرور إنددك تعتقد يف الشددء ،غددري
قيمتدده زيدة أو نقصددان إنددك إن د الشدديطان قددا لسددي ا آد عليدده السد قددا هللا عد وجددل عندده" :فَد َ ال ُمهَا بِغُد ُدرور"
األعراف 22:جعلهما يظنا يف الشجرة فوق قيمتها الغرور إندك تعتقد يف شدء ،فدوق قيمتده أو حتد قيمتده إند كد
اتغري د

اتضددنك عليددك ففددء ه د اآليددة مددا ق د روا هللا ع د وجددل ح د ق د ر ال د ين يظنددون أن هللا ع د وجددل طاملددا مل
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يعاجله ابملعاصدء أهند علد رضدا مدن هللا هدؤال ،مل يقد روا هللا عد وجدل حد قد ر ظندوا أهند طاملدا أن هللا عد وجدل مل
يعاجله ابملعاصء أهن عل خري والعياذ ابهلل.
اخللل الرئيسء يف حياتك أنك ال تفكر يف يو القيامة
دك الْ َكد ِر ِم" الشدديطان يغددر اإلنسددان يقددو لدده أند فعلد كد ا ومل حيد ث شدديئا اسددتمر اسددتمر ولددن حيد ث
" َمدا غَددر َ بَِربِِّد َ
شيئا إيه املشكلة يعين إيه املشكلة ما إن بتصن الساعة  8الص ح مابتصليش الفجر وربنا م اركلدك يف الدرزق إيده
ْم َقابَِر" التكاثر 2 1:إيده يعدين بقالدك 10
اللء حصل مش مشكلة َك ِّمل ويستمر هك ا "أَ ْهلَا ُك ُ الت َكاثدُ ُر * َح ى
ىت ُزْرُتُ ال َ
سددنن مطلعددتش زكدداة! مددش الز تسددأ ومددش الز تسددأ تطلد إزا مددا الد نيا ماشددية معددا كدويس إيدده اللددء حصددل
وإيه يعين آخر كل شهر بطل  50جنيه للفقري وخ ص إيه املشكلة ملا تتعامل يف احلياة ب م االة
ِ
دل
أتيت ه د السددورة ل دتُد َعلِّ اإلنسددان اخللددل الرئيسددء يف حياتدده أندده ال يفكددر يف يددو القيامددة قددا هللا ع د وجددلَ " :ك د بَد ْ
تُ َك ِِّ بُو َن ِابل ِِّ ين" االنفطار 9:املشكلة األساسية إنك م تفكرش يف يدو الد ين املشدكلة األساسدية إن يدو الد ين أ ْ يدو
اخلضددو كددل فِ ْع دل تفعلدده هددو َديددن عليددك سددوف تددرد يددو القيامددة سددوف ُحتاس د عل د كددل فعددل بددل حددىت خددواطر
القلوب أفعا القلوب سوف ُحتاس عليها.

كل فعل تفعله سيُكت وحتاس عليه
ِِ
ِ
ِ
ن" االنفطددار 10 9:أ ْ كيد تكد بون ابلد ين وإن علدديك حلددافظن أو
دل تُ َكد ِّ بُو َن ِابلد ِّ ين * َوإِن َعلَد ْدي ُك ْ َحلدَدافظ َ
" َكد بَد ْ
ِِ
ن"
كي د تغددر حبل د هللا ع د وجددل عليددك وتنطل د يف املعاصددء وكددل فعددل تفعلدده تكت دده امل ئكددة ! " َوإِن َعلَد ْدي ُك ْ َحلَددافظ َ
ِ
" َعلَْي ُك ْ " أ ْ ال تغادر عنك أبد ا يراق وندك "ك َرامدا َكداتِِ َ
ن" االنفطدار 11:يكت دون كدل فعدل مدن أفعالدك بدل حدىت اهلدَ ِّ
ابحلسنة يكت وهنا واهلَ ابلسيئة يكت وهنا..
"فمن ه ِحبسنة فَدلَ يدعملْها َكت ها هللا عن َ حسنة ِ
كاملَة وإِ ْن ه ِهبدا فعملهدا كت هدا هللا عد وجدل عند عشدر حسدنات
َ ُ ُ ََ
َ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َ
إىل س د د عمائة ضد ددع إىل أضد ددعاف كثد ددرية وإِ ْن ه د د بسد دديِئة فلَد د يدعملْهد ددا َكتد هد دداهللا عن د د َ حسد ددنة ِ
كاملَد ددة وإِ ْن َه د د ِهبد ددا
َ ََ
َِّ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ
َ
فَدع ِملَها َكتد ها هللا سيئة ِ
واح َ ة" صنيح مسل .
ََ ُ َ
َ
ِِ
ِ
ن * يَد ْعلَ ُمددو َن َمددا تَد ْف َعلُددو َن" االنفط دار 10:12يعلمددون
ن * ك َرامددا َكدداتِِ َ
جمددرد إندده يَد ُه د ابلسدديئة مث يركهددا " َوإِن َعلَد ْدي ُك ْ َحلدَدافظ َ
جيد ا مدداذا تفعددل يعلمددون جيد ا عددن كددل نظددرة خفيددة نظددرت هبددا إىل احلدرا يعلمددون جيد ا هد ا املددا مددن أيددن أتد مددن
ح

أو من حرا !

فرق ك ري بن أهل اجلنة و أهل النار
"يَد ْعلَ ُمو َن َما تَد ْف َعلُو َن * إِن ْاألَبْد َر َار لَِفء نَِعي * َوإِن الْ ُفج َار لَِفء َج ِني " االنفطار  14:12ه هء النتيجدة النهائيدة فيده
اس أبرار هيخشوا اجلنة ويتنعموا ويتنعمون يف ال نيا بطاعة هللا ويتنعمون يف القرب ويتنعمون يف اآلخرة.
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دار" الفجدار أ ْ الد
" َوإِن الْ ُفج َار" شوف دقة استعما القرآن جاب لفظدة "الْ ُفج َ
تنفجر متعرفش توقفها "إِن الْ ُفج َار" انفجر يف املعاصء ألنه ال ي ايل ال ي دايل داخدل يندا السداعة اتندن ابلليدل وصداحء
ينطلد ويفجدر ز ماسدورة كد ملدا

ينطل د ويفعددل أ شددء ،دون أن
السدداعة عشددرة ال ي ددايل مبواعي د ص د ة ال ي ددايل! ال ي ددايل أب شددء ،هددل هددو ح د
يسددأ هدو حد أ حدرا هددو ال ي ددايل هددو مغددرور حبلد هللا عد وجددل عليدده "إِن ْاألَبْد َدر َار لَِفددء نَِعددي * َوإِن الْ ُفجد َار لَِفددء
َج ِني ".

الفاجر ال يغي عن النار ج ا ،مافعل يف ال نيا
ِ
صدلَ ْونَد َها يَد ْدو َ الد ِِّ ين" أ ْ يُشدو يف ار جهدن كدان
ن" االنفطدار" 16 15:يَ ْ
"يَ ْ
صلَ ْونَد َها يَد ْدو َ الد ِّ ين * َوَمدا ُهد ْ َع ْند َهدا بِغَدئئِِ َ
صدلَ ْونَد َها يَد ْدو َ الد ِِّ ين" هد الكلمدة تكدررت كثدريا يف هد
يتنع ابملعاصء يف ال نيا اآلن يُشدو يف جهدن والعيداذ ابهلل "يَ ْ
السورة أكر من أرب مرات تقري ا تكررت يف ه السدورة يدو ُ الد ين يدو ُ الد ين يدو اخلضدو هوكدان ال يفكدر يف هد ا
اليو .
ِ
ِ ِ
ن" أ ْ ال يغيد عدن الندار أبد ا كمدا كدان ال يغيد
" َوإِن الْ ُفج َار لَفء َجني * يَ ْ
صلَ ْونَد َها يَد ْدو َ الد ِّ ين * َوَمدا ُهد ْ َع ْند َهدا بِغَدئئِِ َ

عن جمالس اللهو وكان يغي عن جمالس العل وجمالس ال ين اآلن يغي عن اجلنة وال يغي عن الندار فيظدل يف الندار
دائما والعياذ ابهلل ألنه كان ال يفكر! ط ما أروح أتعل حاجدة عدن ديدين أروح أتعلد حاجدة مدن القدرآن! أتعلد حاجدة
من ح يث الني-صل هللا عليه وسل  -ماذا أعرف عن ديين ماذا أعرف عن الص ة عن ال كاة عن الصديا كدان
رب اغفر يل يو ال ين..
ال يشغل ابله أب ا ال يفكر ال خيطر يف ابله يوما أن يقل ِِّ
أَفِ ْ من غفلتك  ..الب أن تت كر دائما وتفكر يف يو ال ين
ملا سأل أمنا عائشة رضء هللا عنها الني صل هللا عليه وسل عدن ع د هللا بدن جد عان وقالد لده" :ي رسدو َ ِ
هللا! اب ُدن
ِ
ِ
ِ
ِ
رب اغفدر يل
دل ذا َ افعدهُ قدا  :ال ينفعدهُ إنده مل يقدل يومداِِّ :
دل الدرح َ ويُطعد ُ املس َ
دكن فه ْ
ج عان كان يف اجلاهلية يص ُ
خطيئيت يو َ ال ِِّ ي ِن" صنيح مسل .
إنه مل يكن يفكدر يف يدو الد ين مل يشدغل ابلده بيدو الد ين أبد ا! مل يكدن خيداف مدن هد ا اليدو مل يفكدر يومدا ق دل أن يندا
ماذا سأفعل عل الصرا مل يشغل ابله يوما كي َسأُحاس عل هد األمدوا الديت أخد هتا مدن حدرا مل يسدأ نفسده
يوما هل سيناس ين هللا عل نعمة األوالد عل أِِّين مل أُ َرِّهبِِ ْ عل طاعة هللا مل يشغل ابله أب ا هب األشيا.،
ن * َوَما أَ ْد َرا َ َما يَد ْو ُ ال ِِّ ي ِن * ُمث َما أَ ْد َرا َ َما يَد ْو ُ ال ِِّ ي ِن" االنفطار 18:16يكدرر هللا عد وجدل هلد ا
" َوَما ُه ْ َع ْند َها بِغَئئِِ َ
اإلنسان العاصء جي عليه أن يكرر يدو الد ين الغافدل املغدرور حمتداج إن كدل يدو يفكدر يف يدو الد ين مداذا أا فاعدل
مدداذا سددأقو لددريب غد ا إذا سددألين البد أن يكددرر اإلنسددان هد ا املعددى دائمددا وأبد ا حدىت خيددرج مددن غفلتدده اليددو اآلخددر
وال ار اآلخرة البد أن تشدغل حيِّ د ا ضدخما يف حيداة النداس البد أن يفكدروا دائمدا وأبد ا مداذا سديقولون لدرهب غد ا إذا
سأهل ..
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مهما قرأا عن يو القيامة لن نستطي ختيل ِعظَ املوق
" َوَما أَ ْد َرا َ َمدا يَد ْدو ُ الد ِِّ ي ِن" مهمدا قدرأا عدن يدو الد ين لدن نتخيدل ِعظد َ هد ا اليدو مهمدا قدرأا ومسعندا عدن يدو الد ين لدن
نتخيدل مداذا سدين ث مدن َهد ْو ذلدك اليدو " َوَمدا أَ ْد َرا َ َمدا يَد ْدو ُ الد ِِّ ي ِن * ُمث َمدا أَ ْد َرا َ َمدا يَد ْدو ُ الد ِِّ ي ِن" مهمدا مسعد لدن
يتخيددل عقلددك لددن تسددتطي أن تتخيددل مب د ركاتك ه د لددن تسددتطي أن تتخيددل منظددر سددقو السددما ،عل د األرض لددن
تسددتطي أن تتخيددل منظددر خددروج ِ
األجندة مددن األرحددا تسددق لددن تسددتطي أن تتخيددل منظددر املرضددعة وهددء تُلقددء ابلطفددل

الرضي وت نث عن نفسدها لدن تسدتطي أن تتخيدل منظدر األب وهدو يدرفس ابنده وال يريد أن يدرا ويَِفدر هداراب مدن ولد
ويقو له ابع عين ال ُمتسك بعنقء ال أري منك شيئا "يدو ي ِفر ٱلْمرِ ،من أ ِ
َخ ِيه * وأ ُِم ِه وأَبِ ِيه * و ى ِ ِ ِ ِ ِ ِ
دل
َ َ
َْ َ َ َ ْ ُ ْ
َ ِّ َ
صدنَته َوبَنيده * ل ُك ِِّ
ٱ ْم ِر ِِّ ،م ْند ُه ْ يَد ْوَمئِ َشأْن يدُغْنِ ِيه" ع س َ " 37:34وَما أَ ْد َرا َ َما يَد ْو ُ ال ِِّ ي ِن" مهما مسع أو قرأت أو ختيل لن تسدتطي
أن تتصور حقيقة ذلك اليو .
اعمل آلخرتك فلن ينفعك إال عملك

الب أن يفي املغرور من ه الغفلة اح ر اح ر لن جيم هللا ع وجل عل ع أب ا خدوفن أو أمندن فمدن أ َِم َدن هللا
ك
يف ال نيا أخافه يو القيامة ومدن خداف هللا يف الد نيا أمنَده يدو القيامدة ذلدك اليدو لدن ينفعدك إال عملدك "يَد ْدو َ َال متَْلِد ُ
نَد ْفس لِنَد ْفس َش ْيدئا" االنفطار 19:لن ينف املا " َوَمدا يدُغْ ِدين َع ْندهُ َمالُدهُ إِ َذا تَد َدرد " الليدل 11:لدن ينفد النسد "وَم ْدن بطدأَ
ِبه عملُهُ ملْ يُس ِر ْ ِبه نس ُهُ" صنيح مسل لن تنف األرض "إن األرض ال تق س أح ا" كما قا سدلمان الفارسدء رضدء
ك نَد ْفس لِند ْفس َشيدئا و ْاألَمر يدومئِ ِ ِ
ّلل".
هللا عنه لن ينفعك إال عملك "يَد ْو َ َال متَْلِ ُ
َ
ْ َ ْ ُ َْ َ
ِ
سن ع قتك خبالقك ق ل فوات األوان
َح ِّ
الب د أن حتسددن ع قتددك ابهلل ال تغددر حبل د هللا ع د وجددل عليددك ال تغددر بكددر هللا ع د وجددل عليددك الب د أن نعجددل
ابلتوبددة أح دديت يف هللا كلنددا يسددق يف املعاصددء ولكددن الب د أن نعددود وأن نتددوب عل د هللا ع د وجددل وأن جن د د العه د
وامليثدداق وأن نددرد احلقددوق إىل أهلهددا وأن نتنلددل مددن املظددامل ق ددل أن أييت يددو ال دينددار فيدده وال دره د إمنددا احلسددنات
والسدديئات الب د أن يتنلددل اإلنسددان مددن كددل مظلمددة الب د أن يقضددء اإلنسددان الفددروض الدديت عليدده الب د أن يقضددء
اإلنسددان ال كدداة الدديت عليدده أو الصدديا ال د
واملا

عليدده الب د أن حي د اإلنسددان إذا آ هللا ع د وجددل الق د رة واالسددتطاعة

الب أن يدُ َع ِّجل اإلنسان ابلتربؤ من كل مظلمة وق فيها.

دعا ،اخلامتة
أسدأ هللا عد وجدل أن ينجينددا مدن فدن الد نيا واآلخدرة اللهد ارزقنددا حسدن اخلامتدة اللهد ال تتوفندا إال وأند راض عنددا
ضدلة اللهد ِ
ضدرة وال فتندة م ِ
الله إا نسألك ل ة النظر إىل وجهك الكرم والشوق إىل لقائك يف غدري ضدرا ،م ِ
أجد ْرا مدن
ُ
ُ
النار الله أجرا من ع اب القرب الله إا نسألك بفضلك وجود وكرمك نسألك الفردوس األعل وصدن ة ن يدك
صددل هللا عليدده وسددل ب د ون سددابقة ع د اب وال حسدداب بفضددلك وجددود وكرمددك يرب العدداملن الله د اسددتعملنا وال
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تست لنا الله استعملنا وال تست لنا الله استعملنا وال تست لنا الله ربنا آتندا يف الد نيا حسدنة ويف اآلخدرة حسدنة
وقِنا ع اب النار.
أقو قويل ه ا وأستغفر هللا يل ولكد سد نانك اللهد وحبمد

أشده أن ال إلده إال أند أسدتغفر وأتدوب إليدك وأَقِد

الص ة.
ت حبم هللا
شاه وا ال رس للنشر عل الن يف قس تفريغ ال روس يف منت يت الطري إىل هللا وتفضلوا هنا -:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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