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احلمددل ه ب العدداملال الددرمحن الددركيمل ل د ي د الددلينل والص د و والم د

عل د أل ددا اسيديدداس وسدديل املرسددلا ي ددا

حممل-صل هللا عليه وعل آله وصح ه أمجعا -وبعلل
خ صة ا ذكره هللا -س حا ه ويعاىل -يف س بو رمي
يد ل هللا -س حا ه ويعاىل -يف ختا هذه الم بو امل ابكةل بعل ا ذكدر هللا -سد حا ه ويعداىل -هدذه اس د ب الد اتتتحهدا
هللا -عز وجل -بذكر قصة بمحته -س حا ه ويعاىل -بزكراي -عليه الم -ل مث بمحتده -سد حا ه ويعداىل -مبدرمي -عليهدا
الم -ل مث ذكر هللا -عز وجل -قصة ألبراهيم -عليده المد -ل مث أي عهدا هللا -سد حا ه ويعداىل -بدذكر قصدب بعد
اس ياسل ذكر هللا -عز وجل -ألسحاق ويعد

و س وهابون وألمساعيل وألدبيسل مث ذكدر هللا -عدز وجدل -املخدالنيا

للرسددلل تددذكر هللا -عددز وجددل -املت عددا للشدده اذل وذكددر هللا -سد حا ه ويعدداىل -املضدديعا للصددل اذل وذكددر هللا-عددز
وجل -امل كرين لل عثل وذكدر هللا -سد حا ه ويعداىل -أهدل الدل يا الدذين ي ح د ن عدن امل داذرل مث ذكدر هللا -عدز وجدل-
الكنياب الذين ي كدرون الدلاب ارخدرول مث ذكدر هللا -عدز وجدل -دن ادعد لده ال لدل قدال هللا يعداىل يف ختدا هدذه المد بو:
ِ
ِ ِ
داحل ِ
ِ
اذ آسدديآ ُج آع ال آهلدا ادم الددر ُمحآ ان اودا" ددرمي 19:سدديجعل هللا-عددز وجددل -هلددم حم دةق يف قل د
ين آ آ اد ا آو آعملاد ا الصد آ
"ألن الددذ آ
ع اده.
ألذا أكب هللا ع قلا وضع له الد ل يف اسبض

دب ت د قج تيكُِددهل تيا ِحأدده
دل :ألن هللاآ ًند أ
ول دذل جدداس يف احلددليث أن هللا -عددز وجددل " -ألذا أكددب هللاا الع د آل جدي ج:يد آ
ِ
ِ
ِ
ِ
يل يف ِ
اسبض
ض ادع لده ال آد د ال يف
دل المدماسل مث يا آ
أهل المماس :ألن هللاآ ا
ًنب ت قج تيكأ ه ل تياحأده أه ا
يلل تي ادي ج :ا
ج :ا
أهدل ااندان للمد نل قدال هللا -عدز

" صحيح ال خدابيل تهدذا الد د ل هد الد د الدذي هللاعلده هللا -عدز وجدل -يف قلد
ِ
ِ ِ
احل ِ
ِ
اذ" والكظ اقرتان اانان ابلعمل الصاحل يف هذه الم بو امل ابكةل " آسديآ ُج آع ال آهلا ادم
ين آ آ ا ا آو آعملا ا الص آ
وجل" -ألن الذ آ
ِِ
ِ
مددا ِ آ " رمي97:ل يعددا الدددرآن يمددره هللا -عددز وجددل -بلمددان ال د -عليدده
الددر ُمحآ ان اودا" ددرمي96:ل "تآإَّندآدا يآمد ُدرآجها بل آ
الص د و والم د  -لغقددا لدده "لِتاد ِِّ ِ ِ
دا آويا د ِدذ آب بِد ِده قآد ُ ق ددا لأددلا" ددرمي97:ل "قآد ُ ق ددا لأددلا"ل يعددا عاتدداهل تك د:ينل
شد آدر بِدده ال اُمتدد آ
آ
تج:ينل خماصمال عا لين للحقل تاللِّلد ه أشل اخلص ةل "قآد ُ قا لأدلا"ل " آوآك ُدم أ ُآهلآ ُكآدا قآد ُدلآ اهم ِِّدن قآد ُدرن" درمي97:ل
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يعا ذكرهم أبن هللا -عز وجل -أهل ق لهم ن الدرون علدا ك ريال "هل اُِت أ ِ ِ
آكدل" ل يعدا هدل هلدم ذكدرل
س د ُد اهم ِّد ُن أ آ
ق ق آُ
أو هلم كسل أو هلم كا ةل أو هلم بتعةل "أ ُآو يآ ُم آم اع آهلا ُدم ِبُك قدزا" ل أو صد ذ خنيد ل يعدا هدل يمدمع سكدلهم صد قً عاليقدا
أو ص قً خنييقا وهبذه ارية ختمت هذه الم بو امل ابكةل س بو رمي -عليها الم .-

كيف اُت ِ
صل بمحة هللا -س حا ه ويعاىل-
س بو رمي -عليها الم  -كا ت يتحلث عن الرمحدةل بمحدة هللا -سد حا ه ويعداىل -تدذكرذ هدذه المد بو امل ابكدة بمحدة
هللا -عز وجل -ابس ياس الذين ذ آكرياد اهمل مث ذكرذ هذه المد بو امل ابكدة قدرق ُتصديل الرمحدةل قدرق ُتصديل بمحدة هللا -

س حا ه ويعاىل -أوالق :الت بة ه س حا ه ويعاىلل اث يقال اانانل اثل قال العمل الصداحلل الرجد ألىل هللا -سد حا ه ويعداىل-ل
اانددانل العمددل الصدداحلل اانددان ابلغيددبل اانددان مبددا وعددل هللا -س د حا ه ويعدداىل -بدده املتدددال العمددل الصدداحل الددذي ه د
التد د ي ال د يشددمل كددل عمددل صدداحلل اا مددان يادِدل عل د هللا -س د حا ه ويعدداىل -يددلع هللا -س د حا ه ويعدداىل .-ذكددر
اللعاس زكراي -عليه الم  -ودعاس ألبراهيمل سيلج زكراي يد ل " آوآَلُ أآ اكن بِ ال آعائِ آ آب ِِّ آش ِديا" درمي4:ل وألبدراهيم -عليده
م د أآال أآ اك د آن بِ د ال آع ِاس آبًِِّّ آشد ِدديا" ددرمي48:ل سدديلج زكددراي بب ددا -س د حا ه ويع داىل -يكر دده ب لددلهل سدديلج
الم د  " -آع آ
بذبيددة قيِّ ددة صدداحلةل ي د ن بدده ويك د ن جشددروق للهددلي واانددان ددن بعددله -عليدده
ألب دراهيم بب ددا -س د حا ه ويعدداىل -ي للدده ِّ
الم .-

احلرص عل الص و ًننيظ اا مان ن ال ق يف املعاص
داوج لده
مث يذكر هللا -عز وجل -بمحته مب س -عليه الم  -وأن ن بمحتده مب سد -عليده المد  -جعدل لده أخداه ع ق

صريال ويف هذا كما قلت دليل ألن أهل اانان يرتامح نل وأن أهل النيضل ال يت اكرونل وأن اسعمدال الصداحلة اسصدل
و ق
يتنيرقد ا بمد هل وألن اسخ ألذا وجددل ددن أخيدده
تيهددا االجتمددا ل والعمددل الصدداحل اسصددل تيدده أن هللاتمددع ال دداال عليددهل ال أن ِّ
كاداي عه ويف قريده ألىل هللا -س حا ه ويعاىل.-
ع ة تليحرص عليهل وليكن ق
ويف ختا هذه الم بول ذكر هللا -عز وجدل -أصد ا امل تعدلين عدن الرمحدةل تدذكر هللا -سد حا ه ويعداىل -دن أصد اتهم
املضيعا للص ول واملت عا للشه اذ وذكر هللا -عز وجل -ن أص اتهم امل كرين للدلاب ارخدرول امل كدرين لل عدث بعدل

يلع ن ه -عز وجل -ال للل مث ختم هللا -عز وجل -هدذه المد بو امل ابكدة بدذكر
امل ذل وذكر هللا ن أص اتهم الذين ِّ
ال د الذي هللاعله هللا سهل اانان يف قل ع ادهل وبذكر ه ك اس دم الدذين ي تعدلون عدن هدذه اسوا در الد أ در هللا -
عز وجل -هبال ويريك ن ال اه ال هناهم هللا -س حا ه ويعاىل -ع ها.
كلما أت ل ا آايذ الدرآن وتهم اها كلما تتح هللا علي ا ن أص ا العلم
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هددذه المد بو الع يمددة يددلع ج سن تي لهددا ددروق أخددري وأن عيددل يكددراب هددذه المد بو لكد مددتخرمل هددا املعددا والعدد.:

والددرآن كمددا قددال بعد
بعد

المددلف وأخددتم هدذه احللددداذ امل ابكددة هبددذا اسمددر الددذي أقدآ أن تي لدده جيد قلال الدددرآن كمددا قددال

المددلف كددالتمرول الدددرآن كددالتمرول كلمددا زد ددا ضدغقا زاديد كد وول الدددرآن أو اريددة كددالتمرول يعددا بعد

ال دداال

بتم ديلل كيددف مددتخرمل ك د وو الدددرآن؟ يف هددذا المددرل الدددرآن كددالتمرو كلمددا زد ددا ض دغقا زادي د ك د وول تاريددة كددله

ابلض د ل كلمددا زد ددا ض دغقال يعددا كلمددا كرب ددا أك ددر وأييددت عليهددا أك ددر وقل ددت يف عا يهددا أك ددر كلمددا تددتح هللا -عددز

وجل-علي

ن أص ا العلم .أل دت مسعدت دلد ق ينيمدري سد بو درمي يف ينيمدري للشدي حممدل اخلضدريي -كني ده هللا-

نيعدال تمدا ذكدره تد ن َل يدذكره تد نل و دا َل أقلده أج قدل
نيعال يددرأ يف كتدب التنيمدري يدزداد أي ق
يممعه أي ق
ضدا ق
ضال يزداد به ق
يك ن قل قاله غرييل وهكذا.

كلما ازددج ألق قاال عل الدرآن زادج هللا بركة
تاا مددان كلمددا ازداد ألق دداالق عل د كتددا هللا -س د حا ه ويعدداىل -أعطدداه هللا -عددز وجددل -ددن ال:كدداذ وال د ب .الدددرآن
ُدرأُ
كالتمرو كلما زد ا ضغقا زادي ك وول كلما أق لت عل الدرآن أك ر يعرضت لكر اسكر -س حا ه ويعداىل " -اقد آ
ِ
ِاب ُس ِم آببِِّ آ ال ِذي آخلآ آق * آخلآ آق ُِ
ُدرأُ آوآببأد آ ُاسآ ُك آرا*ال ِدذي آعل آدم ِابلُ آدلآ ِدم" العلدق 4:1ل تداسكر -سد حا ه
ما آن ُن آعلآق *اقد آ
اا آ
ويعاىل -ن أق ل عل ك ه أعطاها ووااله.
مدديل هللا -عددز وجددل -أن ك د ن ددن أهددل الدددرآن الددذين هددم أهددل هللا وخاصددتهل وأن هللاعددل الدددرآن ببيددع قل ب ددا و د ب
أبصدابجل وجد س م دال وذهددا غم دا وأكزا دا وأن يددذكرج ده دا امددي ا وأن يعلم دا ده ددا جهل دا وأن يرزق دا ي ويدده

آجس الليل وأقرا ال هاب عل ال جه الذي يرضيه ع ا .وأن هللاعل ا ن املتحدددا بده قد القل وعمد قل وأن ال يمدل ا هللا -
عز وجل -هذه ال عمةل أل ه بكل مجيل كنييل .تهد كمد ا و عدم ال كيدل وصدل هللا علد
الدرآن هلمل أبًّ ه وأ

علدم ال داال اخلدريل وعلد

لد

-عليه الص و والم  -وعل آله وصح ه أمجعا.

مت حبمل هللا
شاهلوا اللبال لل شر عل ال ت يف قمم ينيري اللبوال يف تلايذ الطريق ألىل هللا وينيضل ا ه ا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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