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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد  أخواتنا الفاضالت، إليكم
السميري حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، وسمحت لهّن األستاذة 

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ )ها، ونسأل اهلل أن ينفع بها، وهي تُنشر في مدونة بنشر 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :تنبيهات هامة

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

د الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما هذه التفاريغ من اجتها -
شذرات )الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

وحيد الكامل السالم من الخطأ، فما الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب ال -
ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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  الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اهللِ بِسْمِ

 

 .أمجعنيوالصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه  احلمد هلل رب العاملني

 وجل   أنعم اهلل به على خلقه أسأل اهلل عز   مبارك   لسلة اللقاءات لشهر  نا احلادي عشر من سؤ هذا هو لقا
 ,م نظر الراارّبُ  إليهمن نظر فهذه هي غايتنا ومرادنا وأملنا أن نكون مم  ,أن جيعلنا من املقبولني فيه

 .اللهم آمني ,املباركة وأعتقهم من النار األيامفقبلهم يف هذه 

 

 نعتني به الذي الرئيس موضوعنا هو اإليمان موضوعأن يبقى  نودُ  اكنم  كةاملبار  اجملالس هذه خالل ويف
 همفاللم  اإلميان, زيادة هو املقاصد من املباركة ماملواس  ما يف  أعظم فإنم  ,يزيد لكي حوله جهودنا ونبذل

 .اإلميان لزيادة سبب   واجتماعنا فيه اليت واألعمال الشهر هذا جعلا

 

 يف المالسم  عليه إبراهيم مع الوقوف معنا مرم  وقد ,سلبالر   اإليمان بها نعتني يالت اإليمان أركان ومن
 ألمر وامتثاله ,المالسم  عليه موسى مع الوقوف اأيض   معنا ومرم  ,وجل   عز   اهلل ذكر اليت العظيمة مواقفه

 أن اهلل أمره وكيف ,انهإمي على تدلُ  اأحداث   ونرى المالسم  عليه موسى مع أخرى ةمرم  نقف واليوم ه,رب  
 شدأُر  ما أنم  مواوعل   باألنبياء آمنوا ,األنبياء موقف مواتعلم  فإذا اسالنم  على رتتكرم  قد أحداث مع يتعامل

 .القرآن صص  ق   من يقرؤون مبا فعوات  لن    ,إليهد رش  هو نفسه ما نُ  أول   األنبياء إليه

 :بدأنا من جهة مقصودنا طويلالسياق  وألنم 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  چ    ٹ ٹ

ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ     ڻ          ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    ے  
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ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ            ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې  ې
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب   حب   

ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  

 [.٣٨ – ٣٨: يونس] چہ       ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  

 

فرعون  وكيف أنم  ,هجتّبُ و  وفرعون مالالسم  عليه موسى موقف عرات يونس سورة خرواأ يفاليت  فاآليات

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        چ  :وجل   عز   اهلل قال كما ملوسى آمن املقابل ويف ,احلقم  ه رد  له لكنم  بيان احلق  مع 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  

 يةذر   إل - يف وقت اخلوف- ملوسى يؤمن مل السالم عليه موسى دعوة أوائل يف يعين چگ   ڳ  
 وصف وكان  .دينهم يف يفتنهم أن هميومإل فرعون من خوف على كان يةالذر   هذه وإميان قومه, من

 ابتدأته اليت يةر  الذُ  هلذه موسى قال چک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  چ  فرعون

  ڻ     ڻ        چ  التوكل منكم يستلزم اإليمان چڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ںچ  :اإلميانب

 هذه رد   فكان ,امؤمن   اسلم  مُ  احق   كان إن هلرب   ميستسلِ يتوكل و  المؤمن فإن   , چڻ  ڻ  

 چے  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  چيدعون ربنا   چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  چ  :الذرية
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 توكلواذن إ چے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ  الظاملني, للقوم فتنة يكونون كيف وسنفهم
 . همرب   واعَ دَ و

بيوت  ,ابيوت   مبصر أيتبو   أن موسى مرأ اهلل چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   چ 
 .خيرجون ما ,هم كما مصر يف ابيوت   هلم جيعلوان أيعين  ؛املستضعفني اسرائيل لبين ملن؟

 هذه وسط ويف  چۉ  ۉچ  ّبا؟ تفعلون ماذاقبلة  چۋ  ۅ  ۅچ 

مر امتثالكم لأل نم أ مننياملؤ  ربش    چېېېچ  :قاليُ  الشديد واخلوف الشديدة األزمة
 طاعأ من تكون نوأ ,اهلل مرأ متتثل نأ مرأ هم  أ لكن ,خييب لن هذا كل ودعائكم اهلل على متوكلكو 

  .ورسوله اهلل نخيُ  ومل, مر اهللواستجاب أل ,اهلل

ۀ  چ  توكلوا هم چڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  چ  السالم عليه موسى قبل من هواج  وُ  هم إذن

 مبصر لقومه يتبوأ نأ موسى مرأ واهلل چھ  ھ  ھ    ے    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ

  چېې     ۉ  ۉچ  .قبلةال معىن وسنرى ما ,بلةق  وجيعلوا بيوتكم هذه  ابيوت  
 .األمر امتثلوا نإ صرالنم  هلم أنم  رهمبش  

 هم نلك, الذي كان يريده أن خيرج من مصر بقومه ل  وكُ  ,امالتم  البيان ما أظهر لفرعونبعد موسى وقال
 ملوقف انظرف .يعين ل آمن ول تركهم خيرجون باخلروج, له يسمحوا أن يريدون كانوا ما جّبوهتم نم  

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئ  چ  :موسى

يف  -من الدنيا نصيبهم- مهُ الق   خ   يستخدمون ,األموال هذه يستخدمون مّنم إ چ ۈئ  ېئ  ېئ
 .غريهم ونلُ ض  نفسهم ويُ  ونلُ ض  يُ , الضالل

 أن يعين چحب   ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب   چ 
 ,عدم استجابتهم ألمر اهلل بسبب وهذا ,األيم   اعذاب   بونذم ع  ي ُ  نصيب من معهم ما بسبب حال يف يبقوا
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 ,وا عن سبيلهعلى طريق اهلل ليضل ااحرتاق   إمنا ,النفس شأن على ااحرتاق   ليس فهذا اهلل, بأمر استهانتهمو 
 .اهلل أجل من غضبُ  فهذا

على  متستق ول على األمر مستقا ,مهم أمر هذاو  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 ,السالم عليه موسى به هوجم يُ  هذا چڀ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ   چ  هلوى,ا
 ل الذي يلسب تتبع ل ,اهلل أمر على مستقا ,األزمات يف اخصوص   ةمم األُ  شأن يقود من كل به هوجم ويُ 

 الفواى, غالب ا الناس من بيتطلم  واحلماس احلماس, يأخذهيعلم احلق ول ةنم السُ  ميعل   ل الذي ألنم  ؛ميعل  
 نأ وأخيه المالسم  عليه موسى أمر فاهلل, الفواى ورائه من يأيت اغالب   بالشرع املنضبط غري احلماس

ٺ  ٺ  ٺ  چ  اجلزاء فكان األمر الث  امت يعلمون, ل الذين سبيل عانب  يتم  ول يستقيمان

 اهلل يعلم الذي الوقت يف بذلك هلم نذ  أ   ملا اهلل اهمنم جتاوزوا البحر  ,هلك  خرجوا من حتت مُ  چٺ
وظهر منهم  الدعاء منهم ظهربعدما ظهر منهم التوكل و  اهلل, أخرجهم للخروج مناسب وقت هأنم 

 كان وانتظروا من اهلل الفرج واستبشروا واوصل   قبلة بيوتهم واتخذوا الصبر األمر وظهر منهم امتثال

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  چ   أخرجهمأن  وجل   عز    في المقابل عطاء اهلل

 يأتيه ما اآلن يستحق كانف, اوعدو   ابغي   هأنم  املؤكد من تباعهما كان تباعال هذا يف چٿ  

ڃ  ڃ  ڃ    ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ

چ  چ  چ  ڇ  چ  :اجلواب كانف ,شهادة إىل الغيب لحتوم  بعدما اآلن آمن چچ

 من أجل أي شيء؟ چڍ  ڌ  ڌ  چ  اآلن ينفعك ما چڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

 معىن ما وسنرى چگ   ڑ  ک  ک  ک  ک  ڎ  ڎ   ڈ  ڈژ  ژ  ڑ     چ
 !؟باطل أم حق هذا هل ملتحففرعون يف ا جثة نم أمن  اليوم الناس يتداوله ما وهل ,آية بقاؤه

كما أمرهم اهلل   بيوهتم يف وبقيوا األمر امتثلوايعين ملا توكلوا و  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 
 ومل استقاما ,وهارون موسى النيب واستقام ,ر املؤمننيوبش   ,واستقبلوا البشرى ,والدعاء ,واعتنوا بصالهتم
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 هل الطيبات, من همورزق صدق أوم ب   مُ  بوأهم وجلم  عزم  اهلل نم أ اجلزاء كان ,يعلمون ل الذين سبيل عانب  يتم 
  احلال؟ هذه على وابق

 ,لستقرارىل اإ وصلواو   ,البحر ّبم جاوز ما بعد يعين چ ں  ں  ڻڱ  ڱچ جاء اخلّب هنا 
 .لنا سيتبنيم ! ؟ملاذا ,خالف بينهم حصل ,معهم ما معهم صبحوأ ,رضاأل ورثواوأ

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ       ہ  ہ     چ : وجل   يقول اهلل عز   ,لمالع   جائهم ملا اخلالف؟ حصل مىت

  چھ  ھ  ھ  

 الفتنة وقت في يكونأن على المرء  كيفونفهم   ،على هذه اآليات عديالس   الشيخ تفسير نقرأ
 وكيف !على المؤمنين ماذا يفعلون؟ط أحد مثل فرعون كيف لما يتسل    ،عليه والعدُ  طل  سَ تَ و  ةد  والش  

 !؟يأتمرون

 

 .مهومإل فرعون من خوف على آمنت الذرية وهذه چڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  چ 

 ريةالذُ  هؤلء إذن .اإليمان قلوبهم في ثبت الم   الخوف، على صبروا إسرائيل، بني من شباب: أي
لكنهم آمنوا  اإلميان, قلوّبم يف وثبت اشباب   كانوا األزمة وقت يف اسراءيل بين من اإلميان تابتدأ اليت

 .دينهم عنچ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڎ چ

 أن بهم فحقيق فيها؛ والغلبة القهر له: أي چک  ک  ک   ک  گ  چ  خوفهم؟ يف والسبب
أن يفعلوا األفعال اليت عليهم  إمنا ,البطش على خوفهم من يالموا ل هماآلن يعين  .بطشته من يخافوا

 يف لنا سيتبنيم  تعامله؟ كيف لكن ,طبيعي شعور تسلط شخص من خوفف ,مع خوفهم راي اهللتُ 
 .اآليات

 البغي في للحد، المتجاوزين: أي چگ  گ   ڳ چ  كان{ ِإن هُ } خصوص ا{ و}: يقول
 .يف البغي والعدوان ز احلد  تجاو  ف له القهر ومُ سر  رض ومُ يف األ ذن عال  إ .والعدوان
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 .اإلسراف لطةالسُ  هذه مع لالتعام يف صفته اإمنم و  لطةسُ  له فقط ليسيعين 

 الذرية أن قومه، من ذرية إال لموسى آمن ما بكونه -أعلم واهلل- والحكمة: يقول الشيخ 
 الشيوخ بخالف -ل هذه الذريةإففي أول األمر ما آمن  - انقياد ا، له وأسرع للحق، أقبل والشباب،
 أبعد -الفاسدة العقائد نم قلوبهم في مكث ما بسبب- فإنهم الكفر على تربى ممن ونحوهم،

 . غيرهم من الحق من

  تتوجه أن فعليك ,احلق يقبلون ل الكبار أنم  وجدت إذا :األزمات وقت في نقول دائم ا ولذلك
 وّبذا الشباب, هي بإمياّنا عتىنيُ  مل إذا اجملتمع على خطرية فئة أشد   وهلذا ينبغي, كما تربيهم لصغارل

 للشباب خاصة يهودي أصلها ماتنظم مُ  لشباب,لألطفال وا ةصم خا ماتنظم مُ  هناك ملاذا تفهم
 ويهتمون العامل يف بالشباب ونيهتمُ  جيعلهم الذي فما هلؤلء, وعبثهم همكر  بف   يدخلون ,واألطفال

 فهمختطم  ,اإلميان نفسهم يف ب   ي ُ  ومل, كانوا أقبل لكل فكرة وإذا فكرة, لكل قبلأ ألّنم معلوم باألطفال؟
 . غريهم

 حقيقة معرفة دون املختلفة باحلضارات انبهارهم ,اخلارج ىلإ خيرجوا املم  الشباب انبهار وهلذا حنن نرى
 !احلضارات هذه

 

يعين مطلوب  - ذلك على به يستعينون ما لهم ومذكر ا بالصبر، لقومه موصي ا چڳ  ڳ  چ  
 :فقال -عينون بأي شيئ؟ماذا يفعلون؟ يست وقت تسلط العدويف أن يصّبوا يف وقت األزمة  ممنه

 .فةللقيام ّبذه الوظي سيكون سبب فاإلميان  چڱ  ڱڳ  ڱ  ڱ     چ

  ؟ اإليمان وظيفة هي ما .اإليمان بوظيفة فقوموا

 واستسلموا .واستنصروه إليه واوالجؤ  عليه، اعتمدوا: أي چں  ں  ڻ     ڻ          ڻ  ڻ  چ 
 .لقضائه وقدره
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 إذن - چہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ۀ  ہ  چ  لذلك ممتثلين چۀ  چ 

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  چ لالتوكُ  منهم حصل ,توكلنا اهلل على :قالوا أن يف واابتدؤ  أول  

 .ط القوم الظاملنيل تسل   فيفتنونا، علينا، تسلطهم ال: أي  چھ

 أن اهلل يسألون هم إذن .بوالِ غُ  لما حق على كانوا لو: ويقولون بذلك، فيفتتنون يغلبونا، أوفيفتنونا 
  الظالمين؟ للقوم فتنة المؤمن يكون كيف , الظاملني القوم لفتنة سببا   يكونوا ل

 لو :يقولون الكافرين فيأيت ,اّنزموا ,غلبوهمففتنوهم  الكافرين عليهم طوتسلم  ناملؤمنو  ابتلي لو :الجواب
 ,ةكثري  ماكنأ يف اليوم حيصل كما  اوهذ  .احق   ليس حيملوه الذي اإلسالم إذن ,لبواغُ  ملا حق على كانوا

 .اهلل نصرهم كان احق   كان لو :يقولواف الكفر أهل فينفنت اإلسالم, هل  أ الكفر هلُ أ يغلب نأ

 ما حق على كانوا لو فيقولون عليهم يتغلبوا ل أن مبعىن الظاملني, للقوم فتنة يكونوا ل أن دعوا فهم
 .الظاملني للقوم فتنة علناجي ل فنسأل اهلل أن , عليهم بناتغلم 

 

 . منهمحنن  ناون   بنا تفتنهم  ل يعين چے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  چ 

 غير من وإظهاره شرائعه، إقامة من به نتمكن وجه على ديننا على ولنقيم هم،شرّ  من لنسلم
 ديننا رظه  من أجل أن نُ  ,نا بديننان   ؛الدنيا أجل من ليس ينجوا أن يريدونذن إ  .منازع وال معارض،

 : وهم يف هذه احلال ,منازع ول معارض بال

 

 على وحرصوا وقومه، فرعون من قومهما، على األمر اشتدّ  حين چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   چ 
 وكانوا ةدم الش   غاية يف واألمر الوحي هذا إليه أوحى اهلل, أراده الذي الوقت يف يعين. دينهم عن فتنتهم

 . - الشدة مكان يف - مكاّنم يف هنا وايبق أن اهلل أراد ,فتنتهم على حريصني



 يونس سورة من 38-38 اآليات تفسري:  عشر احلادي اللقاء

 

  هـ4181لقاءات رمضان 

 االستخفاء من به يتمكنون بيوت ا، لهم يجعلوا أن مروهم: أي چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋچ 
 .فيها

 إقامة عن عجزتم حيث فيها، ونصل  تُ  محال   اجعلوها: أي  چۋ  ۅ  ۅ چ 
 قبلة بيوهتم فجعلوا ا,ع  م والُ ص  يُ  نأ لبد أن دينهم منهم  كان .العامة عيَ والبِ  الكنائس، في الصالة
  .لصالهتم مكان بيوهتم تكون نأ ااستثناء  

 .األمور جميع على معونة فإنها چۋ  ۅ  ۅچ 

 العسر مع إن يسر ا، العسر مع فإن دينهم، وإظهار والتأييد، بالنصر  چې ې  ېچ 
 العباد خيتّب اهلل أن ,احلقيقة هي وهذه .ووسعه اهلل فرجه األمر، وضاق الكرب، اشتد وحين يسر ا،
 .كرّبم عنهم يفرج أن لبد اهلل فإنم  ,اهلل أمرهم ما فعلوا فإن ,عليهم األعداء طبتسل   عموما  

 آمنوا فهم 
 التوكل وهو لأ اإلميان بوظيفة وقاموا 
 ميان أل وهي الدعاءوقاموا بوظيفة اإل 
 ميان وهي الصالةوقاموا بوظيفة اإل 
 اهلل ألمر مطمأنني مستبشرين وكانوا 

 وظائف من كلها واالستبشار والصالة على اهلل والدعاء الصبر والتوكل أن   نعلم يجعلنا ذافه
 .العدو عليه يتسلط لما المؤمن

 دم لبُ  وجل   عز   اهللف األمر, ويضيق الكرب, شتد  ي ماحينه أنم و  سر ا,يُ  سرالعُ  مع موا أنم عل   ,واذا استبشروا
 .تّب سحسبه خيُ وكال   ,مقر   دار وليست مر   دار والدنيا ,اختبار هذا اإمنم  سعه,أن يو 

 .األمر ميتثل من جيعلنا نوأمياننا أن يقوي إ وجلم  عزم  اهلل سألأ
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رأى ملا  .دعائه على هارون نوأم   عليهم دعا وملئه، فرعون من واإلعراض القسوة موسى، رأى فلما

 من بها تزينوني چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ   :قال قال؟ ماذا عراضالقسوة واإل

 عظيمة چۇئ  چ  والخدام، الفاخرة، والمراكب المزخرفة، والبيوت والثياب، ليالحُ  أنواع

 اإلضالل على إال بها يستعينوا لم أموالهم إن: أي  چۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ
 .ضلونويُ  ضلونفيَ  سبيلك، في

ىئ  ىئ  ىئ  چ  دنياهم,و  دينهم يف شأّنم يف هميضرُ  فيما به استمتعوا الذي خالقهم وهذا

 .بها منتفع غير حجارة، بجعلها وإما بالهالك، إما: عليهم أتلفها: أي چی

 قيل ما وهذا بعدهم, توبقي   حجارة إىل لتحتوم  ّناأ لفالسم  كالم من ذكر ما بعض يف كرُذ  مسالطم 
ي نوع من بأ جارةحعليهم  جعلهااو أ عليهم تلفهاا حال كل على وااح, دليل عليه يظهر ل لكن

 .التلف

 عليهم دعى ملاذا  چجئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب   حب   چ  قسها: أي چی  ی  ی  چ 
 ؟الدعاء هذا

 عن وصدوا اهلل، عباد وأفسدوا اهلل، محارم على تجرؤوا حيث عليهم، غضب ا ذلك، قال 
 .هموصد   فسادهموإ همئلتجرُ  غضب احلال ذهّب وصلوا رآهم ملاهذا األمر األول  . سبيله

   اهلل وعامله والعاشرة والثانية األوىل املرة احلق ردم  من نم أ يعلم فإنه ربهلكمال معرفته با وأيض 
 سيعاقبهم اهلل بأن بربه معرفته ولكمال :فقال ,قلبه وبني بينه اهلل سيحول ,يقبل فلم باحللم
 .عليهم اإليمان باب بإغالق فعلوا، ما على

  اب االيمان؟لماذا سيغلق عليهم ب

 الف ,نادالع   منه شتدم فا ,األمر عليه ضر  وعُ  داءالن   عليه رر  وكُ  بيستج   مل من نم أ اهلل ةنم سُ  من معلوم
 .الدعوة هذه عليهم فدعى ؛اإلميان أهل من يكون أن يستحق
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 وهارون يدعو، كان موسى، أن على دليل هذا  چٻ  ٻ  ٻ چ  تعالى اهلل چٱچ 
 اشريك   يكون ،-الذي يقول آمني- نيؤم   الذي نوإ -ومن هنا استدل الشيخ- دعائه، على نيؤم  

 .الدعاء ذلك في للداعي

منا عليكم وإ ايسار  ول  اميين   ول تلتفتوا  دعوتكما، على ارّ واستمِ  دينكما، على چٻ چ
 .خرآ شىء أي يف تفكروا ول الهتمام بدعوة الناس

 المنحرفين ل،ال  الضُ  ال ه  سبيل الجُ  تتبعان ال: أي چڀ پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ چ 
 ببني يسري أن موسى اهلل فأمر  -ثناء هذايف أ- ,الجحيم لطرق المتبعين المستقيم، الصراط عن

 .خّب اهلل موسى أن فرعون سيتبعهأ ،هيتبعونس أنهم وأخبره ليال ، إسرائيل

ۈئ  ېئ  چ : وقومه موسى: أي چۈئ   ۆئ  چ : يقولون حاشرين المدائن في فرعون وأرسل

 [45-45:الشعراء] چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  

وهذا - ,بجنوده فأتبعهم ودانيهم، قاصيهم جنوده، فجمع ,ّبم ويأتوا عليهم جيتمعوا أن ؟اماذ رييدف
 اشتد وإذا األرض، في ومعتدين وقومه، موسى على باغين خروجهم: أي وعدو ا بغي ا -كان  اإلتباع

  .العقوبة فانتظر الذنب، واستحكم غي،الب

 اهلل أراد الذي الزمن كان ,له نأذ   ملا إل خرج وما ,من مصر باخلروج ملوسى اهلل نأذ   ملا ,اهلل سنة وهذه
 .العقوبة عليه فنزلت اوعدو   ابغي   فرعون فخرج فرعون, يهلك أن فيه

 

 يضربه أن البحر، وصل لما موسى، إلى أوحى اهلل أن وذلك چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ 
 خلفه وجنوده فرعون وساق إسرائيل، بنو وسلكه طريق ا، عشر اثنى فانفلق فضربه، بعصاه،
هي  آياته نم وأ باآليات تاكأ موسى أنم  فرعون يا ايقين   تعلم فإنك الضالل, منتهى من وهذا .داخلين

 لرتى لكن ّبا, أنت تنتفع ولن ّبا سينتفع الذي وهو ,له آية ستكون البحر ارب ما وقت هوأنم  ,احلق
 فلما ّبا ويعتقد صحيحة غري فكرة نفسه على اإلنسان ركر  يُ  فلما ؛اإلنسان قلب على سطم  يُ  كيف
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ر فك  بناء على ما كان يُ  إلأن يتصرف  عييستطل  ,صحيحة غري فكرته نأ متاما   يتبني الذي الوقت يأيت
 .أول  فيه 

 الخاتمة وسوء سنحُ  معنى ما يفهم اإلنسان يجعل وهذا

  احلق ادائم   يقول وكان ,نفسه على يكذبومل  ,خواطره وأصلح ,تفكريهيف  أحسن من فإنم 
 ,به نفسه شي  ع  وي ُ  يعيشهكان  الذي الصدق هذاحيتاج فيه  الذي الوقت سيأيت؛ ولغريه لنفسه

 .صدقه من مل  وع   فهم ما على زمةاأل يف فيتصرم  الزمات تأيت فلما
 قال اهلل يف حق كفره فرعون هذااملوقف  رنتصوم  من أجل أن ,نفسه على يكذب امل ماأ 

 استيقنتلكن  ,بألسنتهمجحدوا ّبا  [٤5: النمل] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ
 دعوتهموسى عليه السالم  نأ أنفسهم استيقنت ,احلق معهعليه السالم  موسى أنم  أنفسهم

 يقني هذا كل موسى, صُ ختُ  آية وإّنا اسحر   ليس موسى مع يالذ أنم  أنفسهمواستيقنت  ,حق
 ساحرنه أ بألسنتهم يقولونبقوا  ,اليقني هذا عكس بألسنتهم يقولونبقوا  هملكن فسهمن يف

 .ديارنا من خيرجناأن  يريدنه أ ,كذاب

 وقد أنفسهم ىعل يكذبون وهم كله وهذا ,له وبنيم  وخاطبهأتى فرعون املؤمن من آله وأطال املقام معه 
 .فرعون استيقن هو وقومه أن موسى معه احلق   ,احلق معه موسى نم أ نفسهمأ استيقنت

 هالك, وإما ناة ماإ اآلن ,األمر عليهم عرضيُ  كان أول   ,هالك وإما ناة ماإ موقف يف أصبحوا اآلن
 األمر أصل كان من  الذي موسى رأى سيغرق, فيه دخل لو نهأ البحر طبيعة يعرفهو  البحر أمامه
.. يه وينج   آياتاهلل يعطيه  نم وأ آياتمعه  نم ه ليس ساحر وأنم وأ احلق معه نم وأ اهلل عند مننيب  نهأ نمتيق  
 .بنبوته اليقني يتضمن ما آخر إىل

 املاء طبيعة اآلن يعرف هو ,وبني احلياة واملوت ,األمر يكون بني احلق والباطل به الذي املوقف أتى ملا
 اليقني هل اآلن .آيات معه نم وأ اهلل عند من نيب موسى أن ويعرف دخل إذا به سيحصل اماذ ويعرف

هل  ,طول حياته يكذب على نفسه ,نفسه على الكذب طويل وهو اللحظة؟تلك  يف نفعه قلبه يف الذي
 وقت يف الكذب, إل منه خرج ما األزمة وقت يف ,قلبه يفالذي  اليقني ينفعه مل ,ل :اجلواب !هذا نفعه؟

ا قرار ا يتخذول أن , احلق يقول نأل قوفم يُ  مل األزمة  .صحيح 
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 سيكون هذا أنم  وتعلم ,البحر طبيعة وتعلم ,يؤيده اهلل أن تعلم ,فرعون يا نيب نهأ تعلم نتأبكالم خمتصر 
 على شتع   كنم أ السبب  البحر؟ دخلت ما حلظة عنك غابت كلها احلقائق هذه ملاذا ,به خاص

 اهلل آيات من آية رأيت الشاطىء على نتوأل إو  ق,فم تو   مل التكذيب على عشت كوألن التكذيب
 .تؤمن نأ فرصة عندك كان العجيبة

 النفس، على الكذب هي نفسه مع اإلنسان يسلكها التي المسالك خطرأ من ن  أ على نايدلّ  وهذا
 احلق بني يفرق ل األمر ايةّن يف اإلنسان فتجعل ّبا وتودي صاحبها هتلك اليت املسالك خطرأ من إّنا

 .بلسانه فقط يقوله أم هذا الكالم بقلبه يعتقد هل هو يدري ول والباطل,

 

 : القصة من مهمين مقصدين لىإ وصلنا

 بإرسال العباد يرب  سبحانه وتعاىل  العاملني ورب   العالمين، ربّ  طاعة المؤمنين مسلك :األول المقصد
 وقت يعيشون كيف ,األزمات وقت يعيشون كيف لألمم يصفون والرسل واألنبياء والرسل, األنبياء

 هذا قومه, مععليه السالم  موسى منوذج هنا.  عدو عليهم يتسلط ما وقت يعيشون كيف ,الفنت
 من القرآن يف عرض ام كل مناإ هخيص   هذا نقول ول ونفهمه, نعايشه نأ جلأ من علينا ضر  عُ  النموذج
 واعلم فيها اعتقد لك يقال ,واملرسلني األنبياءا عن خصوص   قبلك من عن أتتك اليت واألخبار القصص

 يف كنت نإ وتسلكه تعيشه نأ ويراد فيهم تعتقده نأ يراد؛ اأيض   أنت منك يراد عنهم به خّبتأ ما نم أ
  . حاهلم تشبه ةحال

 صلى اهلل عليه وسلم  النبي به مرناأ الذي نفسه هوه السالم هذا الذي عاشه موسى علي وسنجد أن  
 ,نبياء هو الصدقماجاء به األ نم وأ ,والصواب احلق هو اهلل مرأ نم أ تعلمتثق باهلل  مؤمن نتأ الفتن، في

 على توكل انفعال, يأ عن نفسك احبس ,العدو عليك طتسلم إذا  ,صّبا ,مر اهللأ امتثل ,توكل على اهلل
بيده مقاليد   نم ا أنه رب السماء واألرض وأن كنت مؤمن  إ ثاستغ   ,اهلل ادعُ  ا,مؤمن   امسلم   كنت نإ اهلل

 حال يف وهو صلى اهلل عليه وسلم  النيب يكن أمل.  إميان قوة هذه ,سلبية هذه تظن ل ؛كل شيء
 ؟له قال ماذا ,لرآنا قدميه إىل أحدهم نظر ول :رااهوأ عنه اهلل راي بكر بوأ له ويقول الغار يف الضعف

 الذي  السماء يف الذي ربنا نأ اليقني اإلميان, هنم إ 5٤: التوبة چۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ چ :له قال



 يونس سورة من 38-38 اآليات تفسري:  عشر احلادي اللقاء

 

  هـ4181لقاءات رمضان 

 هذه نتائج يعطي الذي خراآل وهو ,سباباأل بسب  يُ  الذي األول هو الشأن رويدب   ,امللك ميلك
 ؟ذا خالفت أمر اهللتوصلك إ هاتظنأو تغرت باألسباب  بالك ماف ,سباباأل

 :ذنإ

 اصبر 
 توكل 
  ُادع 
  ِثاستغ 

   .بشروأ بدينك, اعنت  , بالصالة اعنت   ,الصالة مأق   ,ميانهذا دليل اإل ألنم 

سبيل , املتحمسني سبيل تتبع نأمن  احذر   وكن هذا على استقم ,احذر   وكن اليأس قلبك ىلإ يدخل ل
ل يعرفون سنة , ل يعرفون دينهم ,مرّب يعرفون ل ؛يعلمون ل الذين اهلل مساهم نالذي سبيل ,املفتنونني

 يعلمون ل الذين فهؤلء !كله هذا يعرفون ما ,مرهأ مراأل نم وأ ,ملكه امللك نم أ يعرفون ل ,رضاهلل يف األ
 حداثأوجيدون  مواقفمحاسة وجيدون  جيدون لذينا ؛املتعلمني نصافأ ويغرون يعلمون الذين يغرون

وهم يف هذا كله ل ميتثلون أمر  ,يريدون ما هلم حصلّنم سيوأ ,رونسينتص ّنمأ ملاأل هلم دخلتُ  رمبا
 !.اهلل

صلى اهلل عليه  النيب به خّبأ امب قتصدم  لو تّب,ختُ  نأ ولبد يعلمون, ل الذين سبيل تتبع ل استقيم
مر اهلل تقول أنا سأستقيم على أس معك ما خالف على الناس اجتمعذا وإ ,هادئ نتوأ ستسري ,وسلم
 ل الكثرة ,كثرة كنتم لو حىتف ,تعلمون ل نتموأ رتم  أُ  ماذا علمأ ناأ ,تبع سبيل الذين ل يعلمونأول 
صلى اهلل  وموسىنبيك صلى اهلل عليه وسلم  ,الذي تؤمن به النيب من مفتعلم  . اهلل مرأ مقابل يف ءشي

 من تعلمناه الذي ولاأل الدرس هذا الفتنة, زمن يف اخصوص   اهلل ىلإ تسري كيف منهم معلم ت ,عليه وسلم
 .القصة بداية
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 والها بمفاهيم عاش يغر   ،نفسه على يكذب عاش إذا نساناإل نأ :تعلمناه الذي الثاني المقصد
   .عليه عاش ما على يموتالحاسمة في حياته ف اللحظة ستأتي ،الحقائق عن داخله في شيفت  

 صدقه,خالصه ل يفتش يف ل يفتش يف إ تصديقهو  ميانهإ يف يفتش لكذاب طول حياته ل يتحقق و 
 ليقينه شمفت   غري ,ميانهباحث عن إ غري لنفسه اغاش   يكون ,عليه عاش ما على ميوتنه أ النتيجة

 .-اخلذلن من باهلل نعوذ - عليها عاش اليت احلال علىوهو  فيموت وتصديقه

 

 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ      چ : وجل   عز   اهلل يقول المقطع هذا في خيراأل الدرس لىإ نأتي

 عشر اثنى فانفلق فضربه، بعصاه، يضربه أن البحر، وصل لما موسى إلى أوحى اهلل أن   وذلك
 وقومه موسى استكمل فلما  .داخلين خلفه وجنوده فرعون وساق إسرائيل، بنو وسلكه طريق ا،

 وجنوده، فرعون على فالتطم البحر اهلل أمر فيه، داخلين وجنوده وفرعون ر،البح من خارجين
 . فرعون هالك ريونبعينهم س ّنمأ البشرى متام من وهذا .ينظرون إسرائيل وبنو فأغرقهم،

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     چ  -جزم ّبالك  نفسه – بهالكه وجزم الغرق، فرعون أدرك إذا حتى

: أي چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  هو إال إله ال الذي الحق اإلله هللا وهو چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   
 .-حصل منه الستسالم اآلن استسلمتيعين - موسى به جاء ولما اهلل، لدين المنقادين

 سورة عليه تدور ما وهذا :-له نافع غير الحالة هذه في اإليمان هذا أن ان  مبيّـ - تعالى اهلل قال 
 ال الذي لإليمان وزمن ينفع لإليمان زمن هناك نأ قصودسورة يونس تدور حول هذا الم يونس,

 يونس قوم هو ينفع الذي اإلميان زمنومنوذج  ,فرعون هو ينفع ل الذي الميانزمن   منوذج فكان ,ينفع

 اهلل برسول وتقر تؤمن، چچ  چ : وجل   املقصد يقول اهلل عز   ,آمنوا يف زمن ينفع معه الميان

 .اسرائيل بين برسول واعرتاف باهلل اعرتاف مهكال يف ألن  چچ  چ  ڇ چ

 اإليمان ينفعك فال چڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ  والتكذيب والكفر بالمعاصي، بارزت: أي 
 اخللق يشمل اهلل حلم يعين ,االضطرارية الحالة هذه إلى وصلوا إذا الكفار أن اهلل، عادة جرت كما
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نت جيب عليك فأ اهلل, سنة هذه إذن , ينفعهم امياّنمأّنم ل الاطرارية احلالة ىلإ يصلوا نأ إىل امجيع  
  . تعرف سنة اهلل ول تضع رمحتك يف غري مكاّناأن 

وقتما  عليهم تأس فال ,وجتّبوا تسلطوا كيفو  ,كيف تركهمو  عاملهم كيف القرآن يف لك حيكي اهلل
 .اليت يستحقوّنا لعقوبةأتيهم ات

رأى املوت ألنه  ؛امشاهد   اميان  ؛ ألن إمياّنم صار إاااطراري  ذا كان ة اهلل أنه لينفعهم إمياّنم إذن سنم إ
يف  ميان من هوإميانه هنا كإ القيامة, ورد من كإميان ,د وليس بالغيبميان باملشاه  كأنه إ  بعينه فأصبح

   .بالغيب اإلميان هو إمنا ينفع والذي ,اآلن آمنت بربناعرصات يوم القيامة وقال أنا 

ا ميان  إ اهلل يدي بني تقف نكأ امؤمن   كنت ذاإ نت يف الصالةوأ :مثال   الصالة مسألة ىلإ نظرنا لو
 فيقول ,العظيم ربك عليك هيردُ  وفيما لربك تقوله فيما زرك  وتُ  قلبك وتجمع صالتك حسنفتُ  ,بالغيب

 إليك نحسَ يُ س ,بغيالذي فيه  الوقوف هذا يف حسنتأ ذاإ ,(عبدي دينمم  ,عبدي علي ثىنأ) :لك
 ويكون إليك نس  حيُ  ,ا تقف بني يدي اهلل يف ذاك املوقف العظيمفلمم  ,شهادة فيه الذي الوقوف في

 يصبح ملا بالغيب إميانه نفعه -اهلل يرىه نم كأ  وقفيعين -آمن بالغيب هنا  فمن ,اف  مشر   اموقف   موقفك
 .العاملني يارب بك اآمنم  شهادة, هذا الغيب

 

 چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈچ : وجل   قال اهلل عز  

 يصدقوا لم كأنهم فرعون، من العظيم الرعب من قلوبهم في لما إسرائيل بني إنّ : المفسرون قال
 هضبة على يعين - ببدنه، مرتفعة نجوة على يلقيه أن البحر اهلل فأمر ذلك، في وشكوا بإغراقه،

 .وآية عبرة لهم ليكون - مرتفعه

 الّبيطاين املتحف يف ,ه هنا يف املتاحفنم أ عونهيد   ما نم وأ, بعد ذلك ه مل يبق  نم وأ وهذا واهلل أعلم هو احلق
 .تنشرها ولشياء بدون دليل ول سند ول تقبل يف مثل هذه األمور أ فهذا ليس له دليل ,له جثة



 يونس سورة من 38-38 اآليات تفسري:  عشر احلادي اللقاء

 

  هـ4181لقاءات رمضان 

 بها، ينتفعون فال وتتكرر عليهم تمر فلذلك چژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   چ
 .عليها إقبالهم لعدم

 نأ يريد من قبالإ عليها لونقب  يُ  ل أّنم والسبب ؛ّبا ينتفعون ل لكنهم اآليات هلم يظهر عزوجل  اهلل
 .  فيها ريتفكم 

 به أخبرت ما صحة على دليل أكبر هو ما اهلل آيات من يرى فإنه حاضر، وقلب عقل له من وأما
يف  كل و  موقف كل يف بعينك رتاهس ؛الرسل به خّبتأ ما عن موتعلم  اهلل عن متعلم  ,حق وهذا. الرسل
 .حوله ذا حيصلما ريفس   ما يعرف اجلاهل لكن مشهد

 

 وأورثهم فرعون، آل مساكن في وأسكنهم اهلل أنزلهم: أي چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 
 .وديارهم أرضهم

 .وغيرهما والمشارب المطاعم من چڳ  ڱ  ڱ  چ 

 

 :اآليات هذه من به نخرجنريد أن   الذي الثالث الدرس 

: الشيخ يقول ؟ءيش ألي وجبم العلم چ ں  ں  ڻچ  الحق في چڱ  ڱ  چ 

 الجتماع كنت مثل هذا  لويعين  ،ن نجتمعالعلم يوجب أ يعني ,وائتالفهم الجتماعهم الموجب
قارات خمتلفة كلنا  ,جنوّبا منناس  ,اناس من مشاهل ,اغرّب ناس من ,رضشرق األ من ناس ,املبارك

 ولوأصبح هو العظيم عندنا  ,مناهوعظم  العظيم اهلل هو من عرفناو  ,كالم اهللم  ن نتعلم ى أاجتمعنا عل
 :اونتواصى جميع   ,م أمر الرسولونعظ   ,نه أمرنا بتعظيمهأل هرسول مونعظ   ,غريه منعظ  

 ٩٥: النساء چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ 

 ٤٢: األنفالچ  ۉ  ۉ   ې  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چ  
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  ٤٢: األنفال چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ 

  ٩٥: األنفالچ  ىئ  يئچ 

 وعندك عندي يصحأن  فما الرسول, أمر مونعظ   اهلل منعظ  ننا خناف اهلل و يف أ امجيع   صبحنا نشرتكأ
 لكن ,النص نفسفهم  يففقط  خنتلف قد ,منتثله مباشرة لإ اهلل مرنا به رسولفيه أمر عن اهلل أ حديث
 خيمة يف امجيع   اجتمعنا لوصل لكن يف األ  .الختالفات بسيطةف ,هو قائدنا الدليل يف كوننا أنم  نتمع
 نناأل متفقني أنفسنا ند اجتمعنا لو  -ا مقبول  يبلغنا حج  أن من فضله  أسأل اهلل- مثال   احلج يف واحدة

   .ونطلب ثناه السماء يف مبن قةمعلم  قلوبناو  رااه ونريد اهلل منعظ   امجيع  

 همحىت جاء هنالكن  الناس, يفرق اصحيح  ا علم   يكون نأ ميكن ل الناس؟ قيفر  ف العلم يأتي كيف
 : الشيخ يقول, دخل عليهم خرآ عامل هناك ,نعم :نقول !حصل التفُرق العلم

 (البغي) بعض على بعضهم بغى ولكن 
 (اهلوى) أهوية منهم لكثير وصار 
 الحق لفتخا وأغراض 

 كثير شيء االختالف من بينهم فحصل. 

 تتخطف كثرية هواءأ له, القيادة كونت يريد اخللق, على الزعيمهو  يكون أن يريد ,لرأيه ينتصر يريد
 سنة الرسول صلى اهلل عليه ىلإ تعال له قلت ذاوإ فيه, يبحث ما هلكن احلق   وجود مع فرتاه الناس,ب

 كذا كرف   على أصال   نتأ :يقول ,يهامجين ؟وائلاأل فهمه وكيف صالن هذا تفهم كيف وقل يل وسلم
 نسبيت يفيناقشين  مناوإ احلق   يف يناقشين فال ,اجلماعاتكذا وكذا من  فرزتهأ من نتأ اب,هم و  نتأ وكذا,

 اهلل كتاب يف مرتني النساء سورة يف يقرأن آتسمع قارئ القر  نكإف ,إليه منسوبة أنين يظن هو اليت

 يف اساكن   كحير   ل مث [5٣: لنساءا]    چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ
 ارحةاأل بقاء منماذا تستفيد  يف العامل اإلسالمي؟ الشرك بقاء من تستفيد ماذا الشرك,على  نكاراإل
دوشتونا بالكالم عن  :تقول له ذلك يقول لك ملا ؟باملوتى الناس كتّبُ  من دتستفي ماذ ؟مكان كل يف
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 !!؟التوحيد فوق ءشي هناك هلو  !اهلل سبحان! التوحيد فوق شيئ ا حيتاجون اآلن الناس ,د والشركيالتوح
  .كشف اهلل عنهم ماّبم ,مر اهللدوا واستقاموا على ألو وحم 

 عدم نتائج سالمياإل العامل يف نذوق حنن نتائج اآلن,حنن يف ال ,سبابعدم فهم النتائج واألاملشكلة 
 !اهلل تعظيم عدمو  اهلل توحيد

أنت  ؟اآلن ماذا مثن تدفع ,مكان كل ويف وهنا هنا اهلل دين على ىيتعدم  هوية له ليس شخص يظهر املم 
 نشرت فما ,ةهويأ لك كان  مل  ع  ت ُ  الذي نتأ نكأل اهلل موايعظ   مل هؤلء اهلل, تعظيم عدم مثن تدفع

 . اجلرأة هذه على ترد نأعن  النفس زعج  يُ  ء اجترُ  اهلل ىعل ونيتجرؤ  مّن  إ !اهلل عظمة نشرت ما ,التوحيد

على اهلل  ىا بريئني من يتعد  نم إ ا,منم  ليسوا مّنم إو  !السفهاء يقول مبا تؤاخذنا ل رب   يا :نقولأن  لإ لنا ما
 اآللم هذه نم أ يعرفون ل لكنهميف نفوسهم والغربة اآللم  إّنم يعيشون, هتم دنياهمغرم  ,وعلى رسوله

 .سباّبايعيشون نتائج ما يعرفون أ ,اهلل طاعة عدم اسببه والغربة

 .بالسب تعرف نأ عليك مل  الع   معك من يا ,يواع يا نتأ

الختالف  غراض ختالف احلق فحصل بينهم منوأ هويةواألالبغي   بسببب إل الختالف حصل ماإذن 
 . كثريال شيءال

 

 علمه عن الناشئ العدل بحكمه چڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ       ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  چ 
 .الصحيح الدين ألهل يعرض الذي الداء، هو وهذا الشاملة، وقدرته التام،

 وإلقاء بينهم، التحريش في سعى بالكلية، الدين ترك في يطيعوه أن أعجزوه إذا الشيطان أن: وهو
 بعض، بعضهم تضليل من حصل ثم ذلك، موجب هو ما االختالف من فحصل والبغضاء، وةالعدا

 .اللعين عين قرة هو ما لبعض، بعضهم وعداوة
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ا، ربهم كان فإذا وإال ا، ورسولهم واحد  ا، ودينهم واحد   شيء فألي متفقة، العامة ومصالحهم واحد 
 مصالحهم من فيفوت ونظامهم، همرابطت ويحل أمرهم، ويشتت شملهم، يفرق اختالف ا يختلفون

 .يموت؟ ما ذلك بسبب دينهم، من ويموت يفوت، ما والدنيوية الدينية

 دانيهم، على قاصيهم ويرد صدعهم، ويرأب شملهم يجمع المؤمنين، بعبادك لطف ا اللهم، فنسألك
 .واإلكرام الجالل ذا يا

 

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على اهلل ىوصل


