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 تاب كين يدي ال$

ٚأيٗؿ إٔ ٫ إي٘ إ٫  ،ٚاي٠٬ُ ٚايه٬ّ ع٢ً َٔ ٫ ْيب بعؿٙ ،ُؿ هلل ٚسؿٙا٠
ٚأيٗؿ إٔ ٣ُؿٶا عبؿٙ ٚقنٛي٘، ٢ًَ اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً  ،٫ يكٜو ي٘ ،اهلل ٚسؿٙ

 آي٘ ٚأَشاب٘ َٚٔ تبعِٗ بإسهإ إٮ ّٜٛ ايؿٜٔ، ٚنًِ تهًُٝا نجريا، أَا بعؿ. 
، ٚنػٻك هلِ ٖفا ا١ًل يٝتفهكٚا غًل يعباؾٙ َا ٸ ا٭قٗ ٳٝعّا -عم ٚدٌ-فاهلل 

فٝ٘، ٜٚتبُكٚا ٸ ععِٝ َٓع٘; يٝهٕٛ ؾي٬ّٝ إٮ ٘اع١ اهلل قاؾعّا عٔ َعُٝت٘: 
يوٍت ـَِؼْوٍم ٔ َٔ َْرِض ََجِقعًو ِمـُْه إِنَّ ِِف َذـَِك  ْٕ ََمَواِت َوَمو ِِف ا ـَُؽْم َمو ِِف اـسَّ َر  َوَسخَّ

ُرونَ  ّٻ نبش،  ص13طاٟاث١ٝ: َٖيَتَػؽَّ اْ٘ اٶعكْ٭ عٔ ايتؿبك ٚايتفهك ٸ آٜات٘ ٚـ

وَن َطَؾقَْفو َوُهْم ٤ًٚٔٛقات٘، فكاٍ نبشاْ٘:  َْرِض َيُؿرُّ ْٕ ََمَواِت َوا َوَؿَلجِّْن ِمْن آَيٍي ِِف اـسَّ

 . ص105طٜٛنف: َٖطـَْفو ُمْعِرُضونَ 

 ١ اهلل تعااٮ  غًاٝ  إٮ ٸ آٜات اهلل ايًكع١ٝ ٚآٜاات اهلل ايهْٛٝا١، تكاٛؾ    ايتأٌَٚ
ٕ  أعًِ ب٘ نإ فُٔ ٣بت٘،ٚ ٘  ناا َمى اَ  ِمَمْن ِطَدَموِ ِه ٔقااٍ تعااٮ :   أغًا٢  يا ََ َمََم َخْ إِكَّ

ُعَؾََمءُ  ـْ  . ص28ط فا٘ك: ٖا
نٛف ْكنم ع٢ً عباؾ٠ د١ًًٝ قٌ َٔ ٜفطأ   تعاٮ ٚٸ ٖفا ايهتاب إٕ يا٤ اهلل
تكاٛؾ إٮ ا١ًاٛ     إ٫ ٖٚاٞ عبااؾ٠ ايتفهاك ٚايا     إيٝٗا نجري َٔ ايٓاى ٸ عُاكْا  

ٚلٜاؾ٠ اٱٲإ ايفٟ ٦ٔ  ٸ سادا١ َانا١    ٓٛ  ٚايتفيٌ  ٚابحمب١ هلل دٌ ٚع٬ٚا١
  :ٚعباؾ٠ ايتفهك تهٕٛ َٔ دٗت٭ ، إيٝ٘

 .ايعمٜم نتاب٘ ٸ اٶت٠ًٛ ايًكع١ٝ اهلل آٜات ٸ ايتؿبك :األول
 . اٶًٗٛؾ٠ ايه١ْٝٛ ٚآٜات٘ اهلل، ٤ًٛقات ٸ ايٓعك :والثاني 
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هاِ نتابا٘ عأ ٖا٪٤٫ ايافٜٔ ٜتفهاكٕٚ ٸ غًال        ٚيكؿ أغربْا اهلل تعااٮ ٸ ٣ 
َِِ  ٔ:فكاٍ دٌ ٚعا٬  ايهُٛات ٚا٭قٗ،  َمََمَواِت َوإْرِض َواْحَمتِ  اـسَّ

ِِ إِنَّ ِِف َحْؾَم

َدَمَمَموِ   ـْ ْقَمَمَمَ َواــََّفَمَمَموِر ََٔيَمَمَموٍت ُٕوِا إ َمَمَمِنيَن َيَمَمَمْنُؿُروَن اَ  ِؾَقوًمَمَمَمو َوُؾُعَمَمَموً ا َوَطَمَمَمَد  (081)اـؾَّ َـّ ا

ًَ َهنا َبوصِِ ُسْدَحوَكَك َؽِؼـَو ُثـُوِِبِْم َوَيَتػَ  ـَو َمو َحَؾْؼ ََمَواِت َوإْرِض َربَّ  اـسَّ
ِِ ُروَن ِِف َحْؾ ؽَّ

 . ص191-190ط آٍ عُكإ : ٖ(080)َطَناَ  اــَّورِ 
نإ ايهًف قٴِٗ اهلل ٜتفهكٕٚ ٸ ٤ًٛقات اهلل، ٜٚتؿبكٕٚ آٜات٘ ايًكع١ٝ ٚيكؿ 

بًك: يٛ تفهك ايٓاى ٸ عع١ُ اهلل تعاٮ كاٍ فٚآٜات٘ ايه١ْٝٛ، ٩ٚجٕٛ ع٢ً ـيو، 
ٶا عُٛٙ، ٚـيو ٭ٕ ايتفهك ٸ عذا٥ب ا١ًل ٚأنكاقٙ ٜجُك تععِٝ ا١ايل 

َْرِض ٤ٚٔافت٘، قاٍ تعاٮ ٚاَفّا عباؾٙ اٶ٪َٓ٭:  ْٕ ََمَواِت َوا  اـسَّ
ِِ ُروَن ِِف َحْؾ َوَيَتَػؽَّ

ًِ ُسْدَحوَكَك َؽِؼـَ  ًَ َهَنا َبوصِ  . ص191طآٍ عُكإ: ٖو َطَناَ  اــَّورِ َربَّـَو َمو َحَؾْؼ

٢ًَٚ اهلل ع٢ً ٣ُؿ ٚع٢ً آي٘ َٚشب٘ ْهأٍ اهلل تعاٮ إٔ ٜٛفكٓا هلفٙ ايعباؾ٠ ، 
 ٚنًِ .

 الػؼر إىل اهلل تعاىل : أمحد عبد ادتعال

 
* * * 
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 1 الوقفة األوىل

 دعىة للتأمل يف خملىقات اهلل تعاىل    
 ن ال إلهه إال اهلل، وأن مؿهًدا عبهده ورههولهااأدا عداحلؿد هلل رب العادني، وأشفد أ

 إٮ َٛدٻٗاا١ ؾعاا٠ٛ ،ٸ ٤ًٛقااات اهلل تعاااٮ ايتأَااٌ إٮ ؾعاا٠ٛ إْٗااا اهلل، ٸ أسااب 
 ٜٚهااُعٕٛ، ٜتفهااكٕٚ، َاأ إٮ ؾعاا٠ٛ ا١ايااع١، ايعابااؿ٠، اياافانك٠، ايكًااٛب
ٞ  إٮ ا٭يباب، أٚيٞ إٮ ٜٚفكٕٗٛ، ٜٚ٪َٕٓٛ، ٜٚعكًٕٛ، ٞ  إٮ ا٭بُااق،  أٚيا  أٚيا
ٗٳ٢، ا٭س٬ّ ٕ  ٜتإًَٔٛ، َٔ إٮ ٚايٓټ  ايٓعاك  ساؿٚؾ  عٓاؿ  فا٬  فٝٓتفعإٛ،  ٜٚتاؿبكٚ
ٕ  اٶًٗٛؾ ٌ  ٜكفإٛ،  يًعٝاا ٘  ٸ ايكااؾق  قاؿق٠  إٮ با ٕ  ٜٓعاكٕٚ،  غًكا ِ  ٚيهاا  سااهل

ُْؽَمَمُم َوإـقَمَمه ُةْرَثُعَمَمونَ ٔ: َٚكاااهلِ ْْ َمَمُه ا ـَ ُِ َو َْؿَمَمُا ِِف إُوَغ َوأَِحَمَمَر ْْ َمَمُه ا ـَ  ٖٓ إََِلَ إَِّٓ ُهَمَمَو 
 . ٜفعًٕٛ ٚنفيو إٲاِْٗ َع إٲاْٶا يٝمؾاؾٚا

ٕ  اهلل، ٚغًال  اهلل، َٓع بؿٜع ٸ ايتأٌَ إٮ أغٞ ٸ اهلل، أْا أؾعٛى  ٸ َاا  ٚبٝاا
ٌ  ا١اايل  بععُا١  ٜٓطال  إبؿا  َٔ ايهٕٛ ٖفا ٘  ٚعا٬،  دا  قبٛبٝٻتا٘،  ٸ ٚٚسؿاْٝتا

 .َٚفات٘ ٚأمسا٥٘، ٚأيٖٛٝت٘،
 اٟباٍ لٜٻٓٗا؟ َٔ بايهٛانب قفعٗا؟ َٔ تكْٚٗا عُؿٺ بغري ايهُا٤أغٞ ايفاٌْ، 

وا ِِف َمـَوؿِدَِفؤ:ٚقاٍ، نطشٗا َٔ ا٭قٗٚ ُْبٗا؟ َٔ َُ   ص15ط اٶًو :َٖؽوْم
ٔ ٚ ٚبُكى؟ مسعو يل َٔٚ َٛقى؟ َٔ غًكو؟ َٔ اهلل عبؿ ٜا أْت أْت  َا
ٔ ٚ أ٘عُو؟ َٔٚ قلقو؟ َٔٚ ٚعؿيو؟ نٛاى ٔ ٚ ُْٚاكى؟  آٚاى َا  ٖاؿاى؟  َا

ٔ  َٓ٘، ٜٴ٦ٹو ٚقؿ اٶكٜٕٚ ؟سٝات٘ قب٘ بإـٕ كد٢ٜ نإ ٚقؿ ،أَات٘ َٔ ايطبٝبٚ  َا
ٔ  ا٠فاك٠  ٸ ايبُاري ٚ قَااٙ؟  باٶٓاٜا َٔ ايُشٝضٚ عافاٙ؟  ٸ ٚا٭عُا٢  أٖاٛاٙ؟  َا
ٔ  ايٛيٝؿٚ ٜكعاٙ؟ َٔ ث٬خٺ ظًُاتٺ ٸ آٟ٭ٚ  غٴَطاٙ؟ ٜكٛؾ َٔ ايمِّساّ  أبهااٙ؟  َا

ًٻٗؿٚ  !فاٙ؟ ٲٮ ٚايهټِ أسٝاٙ، َٔ ايجعبإٚ  ٚؾّ فكخ ب٭ َٔ اي٫ًٚ س٬َّٙ؟ َٔ اي
 اٶٝاٙ؟ َٓ٘ فذٻك َٔ ايُػكٚ  أغفاٙ؟ َٔ تكاٙ ٫ٚ ا٭ٜؿٟ ٝهټ٘ اهلٛا٤ٚ  َفَّاٙ؟ َٔ
  !!ٚسٝاا٠؟  بعجٶاا َٔ دعاٌ َٓٗاا    ٚايٝكع١ ٚفا٠؟ دعً٘ َٔ ايّٓٛٚ أدكاٙ؟ َٔ ايٓٗكٚ
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ٛ  ٸ ايطاري ٚ ٖؿاٙ؟ َٔ ايٓشٌ  ٚأعطاٙ؟ َٓش٘ َٔ يعكٌٚا ٔ  ايهاُا٤  دا  أَهاه٘  َا
ٔ  اٟبااق ٚ  ٚٱَّاٙ؟ غفٻاٙ َٔ ٚناقٙأ ٸ ٚقعاٙ؟ ّ ٚ ٜكُاُ٘؟  َا ٔ  اٶعًاٛ  ُٜٓاكٙ؟  َا

 ٜكيؿٙ؟ َٔ ا٠ريإٚ ٜٗؿٜ٘؟ َٔ ايٓاٍٚ ٜغٝج٘؟ َٔ اٶًٗٛفٚ ٨ٝب٘؟ َٔ اٶٓطَّكٚ
ٔ  ايفكريٚ ٨ربٙ؟ َٔ ايههريٚ ًٜبع٘؟ َٔ اٟا٥عٚ ٜههٛٙ؟ َٔ ايعاقٟٚ  ٜغٓٝا٘؟  َا
ٔٵ أْتٚ ٛٻقى؟ َٔ غًكو؟ َٳ ٛٻاى َٔ ٚبُكى؟ مسعو يل َٔ َ  َٔ فعٳؿٳَيو؟ ن

  ؟َٚٔ سفعو ٖٚؿاى  ؟ٚقعاى آٚاى َٔ أ٘عُو؟ َٔ ٚ قلقو
 َٔ ٚايهٕٛ آٜات٘، َٔ أْت ،ٖٛ إ٫ إي٘ ٫ ،غًك٘ ي٤ٞ نٌ أسهٔ ايفٟ اهلل إْ٘
   هلل. عبؿٶا ٚنْٛو غايّكا؟ َٛسؿٶا نْٛ٘ سّكا عكفت ـيو تأًَت إٕ آٜات٘،

 دأم كقف جيحده اجلاح……فقا عجبا كقف يعىص اإلله 

  كل تسؽقـة شاهد……وهلل يف كل حتريؽة ويف  

 أكه الواحدتدل عذ ……ويف كل يشء له آية 
 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك (

* * * 
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 2 الثانيةالوقفة 

 1الكىٌ دعىة للتأمل يف 
 ا عبدد  ورودهلهأأأبادعداحلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدد  

أععِ ًَٗؿ تكاٙ عٝٓاى ٖافا ايهإٛ ايفهاٝض ، ٖٚافا َُاؿاّقا       إٕ ،أغٞ ا٠بٝب
َٓ ٔيكٍٛ اهلل تعاٮ : ِؽنَّ َأْؿَثَر اــَّوِس  ـَ ِِ اــَّوِس َو ََمَواِت َوإْرِض َأْؿَرُ ِمْن َحْؾ ُِ اـسَّ ََلَْؾ

 ٚٸ فٝٗاا  اْعاك  أغاك٣،  إيٝٗاا  ايبُك اقدع ثِ ايهُا٤ تأٌَ ،ص 57ط غاافك : َٖيْعَؾُؿونَ 
 ٚمشهاٗا  ٚنجكتٗاا،  أيٛاْٗاا  ٚاغات٬ف  ٚغكٚبٗاا،  ًٚ٘ٛعٗا، ؾٚقاْٗا، نٛانبٗا،
 .ٚقُكٖا

ًِكٹ٘ َٔ ٚهلل إ٫ نٛنب َٔ َا أْ٘ ٜؿ تأٌَأغٞ اٶباقى،   ُٳ١، غٳ  َكؿاقٙ، ٸ سٹِه
 َٔ قكب٘ ٸ ٚبٴعٵؿٹٙ، ٚنطٗا َٔ قكب٘ ٸ ايهُا٤، ٸ َْٛع٘ ٸ يْٛ٘، ٸ يهً٘، ٸ

َٵهٹاهت  تكْٚٗاا  مسااٚات  َافش١  عًا٢  ٚبعؿٙ، تًٝ٘ اي  ايهٛانب ُٹٗاا  َاع  ُأ  عٹَع
ٔ  ع٥٬ال  با٬  فجبتت فٝٗا، َا ٚٳعٹَعِ ُٴاؿٺ  ٫ٚ فٛقٗاا،  َا ٔ  عٴ ، قااٍ تعااٮ   ٝتٗاا  َا

ََمَواِت بَِغْذِ َطَؿٍا َةَرْوََنَؤ: َِ اـسَّ ََمَء َأن ٔٚقاٍ تعاٮ:  ، ص10ط يكُإ:ٖ َحَؾ َوُيْؿِسُك اـسَّ

ٌ  ٚاٱْهإ ، ص65ط ا٠ار:  َٖد إْرِض إَِّٓ بِِنْذكَِمهِ َةَؼَع طَ  ّ  ايعاقا  ٸ اهلل َآع  باؿٜع  أَاا
 اهلل فتٳِكاؿٴق  ٚتهاتذٝب،  ٚتفٍ، ٚٞٓع، دٛاقس٘، ًٞع إٔ إ٫ ٲًو ٫ مساٚات٘

٘  ياكٜو  ٫ ٚسؿٙ بايعباؾ٠ ٚتفكؾٙ َقؿٵِقٙ، سلٻ َمِني بَِقَمِاِه ٔ، قااٍ تعااٮ :  يا َـّ ََ ا َةَدَموَر

 َؾِايرٌ  اْخُْؾُك َوُهوَ 
ٍ
ء َِّ ََشْ  .ص 1ط اٶًو :  َٖطَد ُؿ

ٔ  ايهُا٤ إٮ ايهفاق ايفًو عًُا٤ أسؿ ْعك أغٞ ٸ اهلل،  ٍ  َا  بٳٓٳااٙ  َٓعااق  غا٬
 أغٛاق نٳبٵك َٔ تٓتٗٞ ئ اٱْها١ْٝ إٕ: فكاٍ ايهٕٛ، ٖفا ٸ أـًٖ٘ َا فكأ٣ بٓفه٘،
ِ  ٝط٣ا  ٸ َاا٤  ْكطا١  َٔ ْعكف٘ َا َكؿاق إ٫ ايهٕٛ َٔ تعكف ٚئ ايهٕٛ، . ععاٝ

ْكَقو َوُهَمْم ٔ اهلل َٚؿم ٫، َٚؿٻم؟ ـيو َع آَٔ فٌٗ  اـَماُّ
ُِ ََقَمو ْْ َن ا َيْعَؾُؿوَن َضوِهًرا مِّ

ُِ ُهْم َؼَموِؽُؾونَ  ٓٶا آغك ٚقاٍ،  ص7طايكّٚ: َٖطِن أَِحَر ّ  ْٚاع  إٕ: أٜ  ايهاُا١ٜٚ  ا٭داكا
ٞ  بٌ ٚعًٛا١ٝ٥، َُاؾف١ ٢كؾ يٝو  إٔ إـ ٚإتكاإ;  بؿقَّا١  ايفٓاا٤  ٸ َْٛاٛع١  ٖا
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 ايبشاك  َاؿٸ  ٭غاكم  عٓ٘ تفًُٓا اي  اٶهاف١ قبع ٯكؿاق ا٭قٗ َٔ اقرتب يٛ ايكُك
َسَمـُِرِِْم ٔ: َٚؿم قاٍ ايفٟ ٜعًُٗا اهلل! بايبشك؟ ايكُك ع٬ق١ َٚا نًٗا، ا٭قٗ

 ُِّ َ ْْ َ ََلُْم َأنَُّه ا ٍ ٚ   ،ص 53ط فُاًت: ٖآَيوةِـَو ِِف أََؽوِق َوِِف َأنُػِسِفْم َجتَّى َيَتَدعَّ  َهتًاف  قاا
٘  َا ْٚآي١ انتًاف٘ عٔ َعربٶا ْٝٛتٔ اٟاـب١ٝ  ايععاِٝ،  ا١ًال  ـياو  ٙاْاب  انتًاف
 ٸ أٚاح  ٚأْاا  ْفهاٞ،  ْعك ٸ ٚيهين ايعامل، ْعك ٸ أبؿٚ نٝف أؾقٟ يهت: ٜكٍٛ
َٶا نٓت يٛ نُا أبؿٚ ايهٕٛ ٖفا ٛ  ايبشاك،  ياا٧٘  ع٢ً ًٜعب غ٬  سا٭  با٭  ًٜٚاٗ

٘  ٲتاؿ  ايفٟ ايٛقت ٸ اُٟاٍ، بايغ١ اق٣٠ أٚ أًَو، سٳذٳك ع٢ً بايعجٛق ٚآغك  فٝا
َٳأ ْعِ غٛقٙ، أسؿ ٜهرب إٔ ؾٕٚ أَاَٞ ا٠كٝك١ ٣ٝط ِِ ِّٔ ُأٚتٹٝتٴِ ٚٳ ًِ  َؾؾِقِ ِإ٫َّ اِيعٹ

 ٥ِ ٬َٜ٭ عًك٠ َٔ تتأيف ٖٚٞ ايُغري٠ اجملكات قأ٣ يكؿ،   ص85ط اٱنكا٤:ٖ(74)
 يٓا اٶعكٚف١ ٥َٛٗا عؿؾ ٌَٚ ؿٚق اجملكات ايع٬ُق١ ٚقأ٣ عٴِكف، َا َٓٗا عٴِكف قؿ
ّ  ؾق١ غا١ٜ ٸ ببعٕ بعٓٗا ٜكتبط ٥ِ ًَٝاق آ٫ف عًك٠ إٮ  يكاؿ  ْعاِ، ،  ٚإسهاا

ٔ  تأيَّفت ٚقؿ ،ؾقب ايتبا١ْ ايًُهٞ ايٓعاّ ٢ُٛع١ قأ٣  قاؿ  ٥اِ،  ًَٝااق  َا٥ا١  َا
ٕ  قطكٙ نككّ اجملُٛع١ ٖفٙ ٚتبؿٚ ايًُو، َٓٗا ٚعكف عٴِكف  نا١ٓ  أياف  تهاعٛ

 ٸ ُٜآًا  ايًاُو  ٓا٤ٛ ف ـياو  َٚاع  ْا١ٝ٥ٛ،  ن١ٓ آ٫ف ٵه١ ٚمسه٘ ١ٝ٥ْٛ،
 اٶاكات،  بعًاكات  تهربٖاا  ٢ُٛعاات  ٖٓااى  قأ٣ٚ ،ايكُاك  ْٛق ٚنفيو ٠عات،
ٌ  ٖا٥ًا١،  بهاكع١  ؾقٝال  ْعاّ ٸ نًٗا ٜكٟ، ٢ُٛع١ ًَٝاق َا١٥ َٓٗا أس٢ُ  ٸ نا
: تعااٮ   اهلل قاٍ فكؿ أنجك، ٜكٙ مل َٚا قآٙ، ايفٟ ٖفا ،اَطؿاّ ؾٕٚ ا١اّ َهاقٙ
وَن )ٔ َِ ُأْؾِسُم بََِم ُةْدِِصُ وَن)27َؽ  .ص 39-٠38اق١ :اط ٖ(28( َوَمو َٓ ُةْدِِصُ

  أم كقف جيحده اجلاحد……فقا عجبا كقف يعىص اإلله  

  كل تسؽقـة شاهد……وهلل يف كل حتريؽة ويف  

 أكه الواحدتدل عذ ……ويف كل يشء له آية 
 ت، أهتغػرك وأتوب إلقك () هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أك

* * * 
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 3 الثالثةالوقفة  

 2الكىٌ دعىة للتأمل يف 
ا عبدد  ورودهلهأأأبادعد  احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدد 

َٓف بؿا١ٜ ايككٕ ايعًكٜٔ بؿأ ايعًُا٤ ٬ٜسعٕٛ إٔ ايكًك٠ ا٭قْا١ٝ   ،أغٞ ا٠بٝب
طع١ ٚاسؿ٠، بٌ َكهٻ١ُ إٮ أيٛاع، ٚتفٌُ ب٭ ٖفٙ َع ايطبك١ اي  تًٝٗا، يٝهت ق

ا٭يٛاع يكٛم ٰتؿ ٯ٫ف ايهًَٝٛرتات. ٚبؿأٚا ٜكمسٕٛ ا١كا٥ط ا١ا١َ بًابه١  
 ايًكٛم أٚ ايُؿٚ  ٚاي  تْٛض ٖفٙ ا٭يٛاع.

ٚيهٔ ايفٟ ٜجري ايعذب أِْٗ انتًفٛا َاؿعّا ْاػُّا، فكاؿ انتًاف ايعًُاا٤      
َرت، ٚأمسٛٙ سًك١ ايٓاق، ٖفٙ ا٠ًك١ َٛدٛؾ٠  أيف نًٝٛ 40َؿعّا ٲتؿ ٭نجك َٔ 

ٸ قا  ابحمٝط اهلاؾ٨ ٰٚتؿ ع٢ً ٍ٘ٛ ايهاسٌ ايغكبٞ ٭َكٜها َاكٚقّا بآ٫ناها ثاِ    
ايٝابإ ٚايفًٝب٭ ٚأْؿْٚٝهٝا ثِ دمق ابحمٝط اهلاؾٟ آٟٛبٝا١ ايغكبٝا١ ثاِ ْٝٛلًٜٓاؿا،     

ياٛاع ا٭قْا١ٝ   ٚٚدؿٚا إٔ ايًٓاط ايميمايٞ ٸ ٖفٙ ا٠ًك١ ٜٓتر عأ اَاطؿاّ ا٭  
باٶ١٦ َٔ بكان٭ ايعامل ٚل٫لٍ ترتنم ٸ ٖافٙ   90بعٓٗا بعٕ. ٜٚ٪نؿ ايعًُا٤ إٔ 

 ا٠ًك١ )سهب ٚناي١ اٟٝٛيٛدٝا ا٭َكٜه١ٝ(.
ٚاهلل تعاٮ ٪ربْاا بٗافا ايُاؿ  َٓاف أقبعا١ عًاك قكْاا َأ ايمَاإ، قااٍ اهلل            

ِِ )ٔتعاٮ: َمْا َْرِض َذاِت اـصَّ ْٕ َؼَمْوٌ  01َوا ـَ َمُه  ٌَ  ( إِكَّ ، ٖافٙ آٜا١   ص13 - 12طايطااقم:   َٖؽْصَم
عع١ُٝ سٝح ٜٴكهِ اهلل تعاٮ با٭قٗ ٚبعاٖك٠ دٝٛيٛد١ٝ عع١ُٝ ٖٚٞ )ايُؿ (، 
ٖٚفا ؾيٌٝ ٚاْض ع٢ً إٔ نتاب اهلل يٝو به٬ّ بًك ٖٚٛ ايككإٓ ايهكِٜ، بٌ ٖاٛ  

 قٍٛ فٌُ أْمي٘ ايفٟ ٜعًِ أنكاق ايهُاٚات ا٭قٗ.
ٖٝأٖا بُٛق٠ َٓانب١ يًشٝا٠، فًٛ ناْت ايهاك٠  فا٭قٗ اي  غًكٗا اهلل تعاٮ يٓا 

ا٭ق١ْٝ اي  ْعٌٝ عًٝٗا ٖٚٞ تبعاؿ ٚاؿٚؾ ٦َا١ ٚٵها٭ ًَٝإٛ نًٝاٛ َارت عأ         
ايًُو، يٛ ناْت أبعؿ بكًٌٝ َٔ ٖفٙ اٶهاف١ عٔ ايًُو يتذُاؿت ا٠ٝاا٠ عًا٢    
ا٭قٗ، ٚيٛ ناْت أقكب أّٜٓا بكًٌٝ َٔ ايًُو ٫سرتقت اٶػًٛقات ع٢ً ٚد٘ 
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َوإِْن ِٔ اهلل تبااقى ٚتعااٮ ايهاجري٠ ٚايا  قااٍ فٝٗاا:      اٙ ْع١ُ َٔ ْع، ٖٚفا٭قٗ

ورٌ  َظُؾوٌم َؿػَّ ـَ ْكَسوَن  َٓ ُُتُْصوَهو إِنَّ اْْلِ وا كِْعَؿَي ا    . ص34طإبكاِٖٝ:  َٖةُعاُّ
إـا ْعكْا إٮ نطض ايكُاك َاج٬ّ، ٬ْساغ أْا٘ ًَا٤ٞ بايفٖٛاات       إغٛتٞ ٸ اهلل، 

تٗا ايم٫لٍ ٚايٓٝالى اي  ْكبت٘ يب٬ٜ٭ ايهآ٭، فاإـا   ايربنا١ْٝ، ٚبا٠فك اي  أسؿث
ْعكْا إٮ ايكُك ْك٣ أْ٘ غري َهطض ٚغري ٷٗؿ ٚغري َاحل يًشٝا٠ أ٬َّ، ف٬ ٲهٔ 

إٔ ا٭قٗ ٖٞ ايهٛنب ايٛسٝؿ ايافٟ إـا  ، ٚإًْا٤ ٚإعُاق ا٠ٝا٠ ع٢ً ظٗك ايكُك
ّا ٚٷٗاؿّا  ٚقفت ع٢ً ظٗاكٙ ٫ تًاعك باأٟ ا٦ٓاا٤ أٚ أٟ غًاٌ، باٌ تاكاٙ َهاطش        

َْرَض ٔ َٚفكٚيّا أَاَو، يفيو قاٍ تعاٮ: ْٕ وِهُاونَ  َؽـِْعمَ  َؽَرْشـَوَهو َوا طايفاقٜات:  ٖاْحَ

 . ص48
اٱغ٠ٛ ا٭عما٤، ٜكٍٛ ايؿنتٛق ٢ٝ٩ ابحمذك٣ ٸ نتااب آٜاات قكآْٝا١ ٸ ًَاها٠     

انتًاف إٔ ناٌ اجملاكات ٸ    ٖٛ إنتًاف ٖاباٌ   1929 عاّأِٖ انتًاف ايعًِ إٔ 
هتُك عٔ بعٓٗا بهكعات ٖا١ً٥ قؿ تٌُ ٸ بعٕ ا٭سٝإ إٮ نهاٛق َأ   ابتعاؾ َ

َاا عاؿا    -نكع١ ايٓا٤ٛ ٚنافيو بايٓهاب١ يٓاا فهاٌ اجملاكات ايتا٢ ْكاٖاا سٛيٓاا          
ٚيٓاا اٯٕ إٔ   ٸ ابتعاؾ َهتُك عٓاا،  -ا٭ْؿقَٚٝؿا ٚبعٕ اجملكات ا٭غك٣ ايككٜب١ 

ٗا ٸ ابتعاؾ َهاتُك  إـا ناْت ٚسؿات ايهٕٛ نً، ْتها٤ٍ عٔ َع٢ٓ ٖفا ا٫نتًاف
عٔ بعٓٗا فإٕ ـيو ٫ ٜع٢ٓ إ٫ ي٦ٝا ٚاسؿا ٖٚاٛ إٔ ايهإٛ ٸ ٰاؿؾ سذُاٞ أٚ     

َمَمََمءٔ:عاااٍَُااؿاقا يكااٍٛ اهلل تاتهااا  َهااتُك  َمَمو بَِلجَْمَماٍ  َبـَْقـَوَهَمَمو َواـسَّ  َٖخُوِسَمَمُعونَ  َوإِكَّ
  َٚؿم ايًاعك س٭ قاٍ:، ص47طايفاقٜات: 

 اجلاحد أم كقف جيحده……فقا عجبا كقف يعىص اإلله 

  كل تسؽقـة شاهد……وهلل يف كل حتريؽة ويف  

 أكه الواحدتدل عذ ……ويف كل يشء له آية 
 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك (

* * * 
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اهلل  لذي خلقهه  فة األمز ا  4 الرابعةالوقفة أول ما جيب على العباد معز

   لًل واليهارالآية دعىة للتأمل يف  له
ا عبدد  ورودهلهأأأبادعد  احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدد 

ٌ  تعاقب تأٌَ ،ا٠بٝبأغٞ  ٌ  ٚتفااٚت  َعتؿيا١،  بُاٛق٠  ٚايٓٗااق  ايًٝا ٔ  ايًٝا  عا
 ا١ًل اهلل غًل َف ْٗاقٶا ًٜب٘ ْٗاق ٫ٚ ي٬ٝ، ًٜب٘ يٌٝ ف٬ َجً٘، عٔ ٚن٬ ايٓٗاق،
ٔ  ـياو  إٕ ١،ايهاع قٝاّ ٚست٢ ٘  عًا٢  ايؿايا١  اهلل آٜاات  ٚأباؿ   أعذاب  َا  قبٛبٝتا

 . ص37طفًُت : َٖوِمْن آَيوةِِه اـؾَّْقَ َواــََّفورٔقاٍ تعاٮ: ٚسهُت٘ ٚأيٖٛٝت٘
 ا٭سٝا٤ ٚدٛؾ تٓعِ ٖٞ إـ عع١ُٝ; ْع١ُ ٚايٓٗاق ايًٌٝ تعاقب إٕأغٞ اٶباقى ، 

 ايطٝاٛق  ٖٚذاك٠  ُااق، ايجِّ ْٚٓار  ا٭لٖااق،  ٚتفتټضٴ ايٓبات، ٱٛ َٔ ا٭قٗ، ع٢ً
 نٝاف  يٝاٌ،  ب٬ ْٗاقٶا أٚ ْٗاق، ب٬ ي٬ٝ فًٝتُٛق يا٤ َٚٔ ٚا٠ًكات، ٚا٭مساى

ِؼَقوَمِي َمْن إََِلٌ َؼْذُ ٔ ا٠ٝا٠؟ تهٕٛ ـْ َمًاا إَِغ َيْوِم ا ََ ََسْ ْق ََ اُ  َطَؾقُْؽُم اـؾَّ َْ َأرأجُتْم إِن َثَع ُؾ

َِ َةْسؿَ   َأَؽ
ٍ
 يْلتِقُؽْم بِِضَقوء

ِ
َمَمًاا إَِغ  (60) ُعونَ ا  ََ اُ  َطَؾَمْقُؽُم اــََّفَموَر ََسْ َْ َأرأجُتْم إِن َثَع ُؾ

ونَ  َِ ُةْدِِصُ ٍَ َةْسُؽـُوَن ِؽقِه َأؽ  َيْلتِقُؽْم بَِؾْق
ِ
ِؼَقوَمِي َمْن إََِلٌ َؼْذُ ا  ـْ -71طايكُِ: ٖ(61)َيْوِم ا

ٌ  ٸ ا٭قٗ ُْاف  يغاكم  ايًاُو  سكن١ نهٓت يٛ إْٗا أَا، ص72  َؿٟ،ناك  يٝا
ٔ  َٚٓاافع،  َُااحل  ـيو َع ٚتعطًت نكَؿٟ، ْٗاق ٸ اٯغك ُْفٗا ٚغكم  َٚا
ٌ  تعاقب ْع١ُ عكف ايٛقت بعٕ ايكطب١ٝ اٶٓا٘ل ٸ عاٍ  ٜبكا٢  إـ ٚايٓٗااق;  ايًٝا
ٌ  أيٗك، نت١ ٶؿ٠ ايٓٗاق ََ ٔ، قااٍ تعااٮ:  نافيو  ٚايًٝا ْقَم ؾَّ ـْ ُؽَمُم ا ـَ  ََ ْمَتَِمِه َثَعَم َوِمَمن رَّ

ُؽُرونَ َواــََّفوَر ـَِتْسُؽـُوا ؽِ  َْ َعؾَُّؽْم َة ـَ  . ص73طايكُِ:ٖ (62)قِه َوـَِتدَتُغوا ِمن َؽْضؾِِه َو
ٔ  ْٚعك ا٭قٗ، سٍٛ أَبض عٓؿَا اٶًشؿ ايهٛفٝ  ايفٓا٤ قا٥ؿ ٜكٍٛ  ٛٻ٠  َا  ُنا

 سًِ ٸ أْا! أق٣؟ َاـا: فكاٍ ٚا٭قٗ، ايهُاٚات ٸ اهلل غًل بؿٜع فكأ٣ َكنبت٘
 تكطاع  ٚبهكع١ َفاد١٦، بُٛق٠ ايًٌٝ ٩ٌ ٤ايفٓا ٸ: ٜكٍٛ ثِ عٝٓاٟ، نٴشٹكٳت أّ

ٛ  نُا تؿقز ب٬ ايعٕٝٛ ٚتعُٞ ا٭ْفاى، ٍ  ٖا ٌ  ا٭قٗ، عًا٢  ا٠اا  ايفٓاا٤  ٚيٝا
 ايًاُو  تعٗاك  ثِ: ٜكٍٛ سٝاتٞ، ٸ قأٜتٗا اي  ايهٛؾا٤ ا٭يٝا٤ أيؿ َٔ ا١اقدٞ
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ٍٕ غ٬ٍ َبؿٸؾ٠ َاعك١ ٤ْٛ نأْٗا ٚتًُع فذأ٠، ٌ  ٚنط ٸ ثٛا  فا٬  ا٠اياو،  ايًٝا
ٕ  ايعًُات، َأسٵًَو ٸ َعًِ يٌٝ ٸ ٚأْت ثٛإ بٌ ايفٓا٤، ٸ تؿقز  أغاك٣  ٚثاٛا
 .ايعًُات ٜبؿؾ ٖٚاز ايٓٛق نا٘ع ْٗاق ٸ ٚأْت
ِ  اي  ٚايٓٗاق، ٚايًٌٝ ٚايغكٚب، ايًكٚم ْع١ُ ْع١ُ، َٔ هلا فٝا   عام  اهلل أقها

وِرِق َواْخََغوِرِ  ٔ: فكاٍ آٜات عؿ٠ ٸ بٗا ٚدٌ ََ َؼوِ ُروَن  َؽِ ُأْؾِسُم بَِر ِّ اْخَ ـَ و   (31)إِكَّ

ـُْفْم َوَمو َكْحُن بَِؿْسُدوِؾعَ  ا مِّ َ  َحْذً َداِّ  َا بؿٜع َٔ ايربٻغِٚب،  ص41-40ط اٶعاقز :َٖطَد َأن كُّ
 َٓع٘ ٯا اٱعذاب ن٣ٛ يهاْ٘ ع٢ً ٜٳِكؾ مل أْ٘ إ٫ّ ا٭قٗ سٍٛ ؾٚقاْ٘ غ٬ٍ قأ٣

ِ  ايهإٛ،  عع١ُ أَاّ ٚايفټٍٖٛ اٱْهإ، ٔ  اٶطًال  ايهاهٛت  ثا ٕ  غاايل  عا  ايهاٛ
ٖٚفا ُٜؿم قاٍٛ  ! اهلل فهبشإ ي٘، يكٜو ٫ ٚسؿٙ يًعباؾ٠ ٚانتشكاق٘ َٚبؿع٘،

ُه ِمْن َهو ٍ ٔاهلل تعاٮ :  ـَ ُ َؽََم  َْ اَّللَّ
 .ص  23طايمَك: َٖوَمن ُيْضؾِ

 فٝ٘ فتههٔ ايعامل ٜغ٢ً ٚيبانٶا؟ نهٓٶا ايًٌٝ اهلل دعٌ نٝف تأٌَأغٞ ايفاٌْ، 
 تهارتٜض  ٚا٠ًاكات،  ايطري أٚناقٖا ٚإٮ ا٠ٝٛاْات، بٝٛتٗا إٮ ٚتأٟٚ ا٠كنات،

٘  اٱَاباع  فايل دا٤ قاستٗا ايٓفٛى أغفت إـا ست٢ ايهعٞ، َنؿِّ َٔ فٝٗا  نابشاْ
ٚٵناِقٖا َٔ ايطري ٚٞكز ا٠ٝٛإ، فٝٓتًك بايٓٗاق  فٝاا  ،َُٚاا٠ٗا  َعايٗا يتطًب أ

َيْوَمِئَمٍن ُةْعَرُضَموَن َٓ َٔا١،: بعح ا١ًل ٜاّٛ ايكٝا  ع٢ً اهلل قؿق٠ ع٢ً ؾاي١ آ١ٜ َٔ ي٘

 . ص18ا٠اق١:ط  ٖ(07)ََتَْػى ِمـُؽْم َحوِؽَقي
 أم كقف جيحده اجلاحد……فقا عجبا كقف يعىص اإلله 

  كل تسؽقـة شاهد……وهلل يف كل حتريؽة ويف  

 أكه الواحدتدل عذ ……ويف كل يشء له آية 
 ك وأتوب إلقك () هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػر

* * * 
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 5 اخلامسةالوقفة 

ه  واهلىاء  األرضدعىة للتأمل يف  ه ل
ا عبدد  ورودهلهأأأبادعد  احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدد 

 قكاق ٚفكاٍ، َٗاؾ ٚاؾع١; نان١ٓ ٖاؾ١٥ ٖٞ بُٝٓا ا٭قٗ ٖفٙ تأٌَ ،ا٠بٝبأغٞ 
َٸك،  تتفذاك،  تجٛق، تتشكى، تٗتم، بٗا إـا غايع١، ٚـيٍٛ،  تتُاؿ ،  تبتًاع،  تاؿ
 بٗاا  اهلل ٪اٛف  آ١ٜ َٔ هلل ٚنِ اهلل، آٜات َٔ آ١ٜ ٜؿٖا بكان٭، غٳهٵف، ل٫لٍ،
ٞ . ايكٍٛ عًٝ٘ سلٻ ٶٔ دما٤ ـيو َع ٖٚٞ ،!ٜكدعٕٛ يعًَِّٗ عباؾٙ ٓٶاا - ٖٚا  -أٜ
ّ  ا٭نرب، ايفم  بأٖٛاٍ تفنري ٕ  ٜاٛ ٍ  ٜٓفاع  ٫ ٚعٓاؿٖا  ٜٚٴشًاكٕٚ،  ٜٴبعجاٛ  ٫ٚ َاا
٘  ايككآ١ْٝ ا٭قٗ عًّٛ َاسب ٜفنك. بٕٓٛ ٌ  أْا ٞ  قبا ٕ  ٵها١  ساٛاي  ْاكب  قاكٚ
 أيف أيف ٚث٬ثٕٛ أيف أقبعُا١٥ بهبب٘ ًٖو فكط، ثٛإ عًك ايُ٭ مشاٍ ليماٍ

ٍ > ٸ <يًاب١ْٛ > َؿٜٓا١  ليماٍ ْكب قكٕٚ ث٬ث١ ٚقبٌ يػِ،  يعاؿ٠  <ايربتغاا
ٖٳًَع بكعب ايٓاى ٚيعك أيف، نتُا١٥ فٝ٘ ًٖو ثٛإ،  ا٭قٗ اقٜاز إثك ٚدم  ٚ
 .ٝتٓا َٔ ْٴغٵتٳاٍ إٔ باهلل فٓعٛـ ا٭َٝاٍ، ٬َٜ٭ َهاس١ ع٢ً أقؿاَِٗ ٝت

ُٹع  قاكٕ،  قبٌ اهلٓؿٟ ابحمٝط ٸ <ناقانات> دمٜك٠ ٚاْفذكت  إٮ ا٫ْفذااق  فهٴا
 ثٛإ ٸ َع٘ ٚٝٛيت ايعامل، ٸ ايكَؿ آ٫ت ٚنذًت٘ َرت، نًٝٛ آ٫ف ٵه١ َهاف١
 ًَٕٝٛ َهاس١ ع٢ً ا٫ْفذاق ْجكٖا قطع إٮ َكبعٶا َرتٶا نًٝٛ عًكٕٚ سذُٗا دمٜك٠
ٛ  ٚث٬ثا٭  ٵها١  إٮ ٚايكٻَاؾ ايؿغإ أعُؿ٠ ٚاقتفعت َكبع، َرت نًٝٛ  ٸ َارت  نًٝا

 ايًاُو  ْاٛق  سادبا١  َرتات ايهًٝٛ ٦َات َهاس١ ع٢ً ايهُا٤ ٚأظًُت ايفٓا٤،
ٛٸ إٮ ايبشك أَٛاز ٚاقتفعت نٓت٭، ٶؿ٠  ٚث٬ثا٭  نات١  فأغكقات  َارتٶا،  ث٬ثا٭  عً
] َٖوَمو َيْعَؾُم ُثـُوَ  َربَِّك إَِّٓ ُهؤقاٍ تعاٮ : مسطكا ٚ ،داٚا نهإ َٔ ْه١ُ أيف
َمن َؽَمْوِؾُؽْم َأْو ِمَمن مٔ، وؾو  ةعوغ:[20اخاتر : ٌَ َطَؾَمْقُؽْم َطَمَناًبو مِّ َؼَموِ ُر َطَمَد َأن َيْدَعَم ـْ  ُْ  ُهَو ا

ًِ َأْرُثؾُِؽمْ   .ص 65ط ا٭ْعاّ :َُٖتْ
  ٚأعاَري ٚبكان٭ ل٫لٍ َٔ اهلل آٜات ٜٚك٣ ايعاَٞ ٜهُعى ، أغٞ اٶباق
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ٍٕ ٸ اٯ٫ف ُٝؿ ٚأٚب١٦ ٌ  قاؿقٙ  سال  اهلل ٜكاؿق  ٫ٚ ٜتؿبك ٫ٚ ٜتأٌَ ف٬ ثٛا  با
يفيو ٜكٍٛ اهلل تعاٮ عٔ ،  ي٘ َجٌٝ ٫ ٚب١ٖ٬ ب٬ؾ٠ ٸ ايطبٝع١ إٮ أسٝاّْا ـيو ٜعٝؿ

َ ٔ:ٖفا ايُٓف َٔ ايٓاى  ِؼَقوَمِي َوَمو َؾَاُروا اَّللَّ ـْ َْرُض ََجِقعًو َؾْدَضُتُه َيْوَم ا ْٕ َِّ َؾْاِرِه َوا َج

َمَمُؿوَن) َمَموٌت بَِقِؿقـَِمَمِه ُسَمَمْدَحوَكُه َوَةَعَمَموَغ َطَمَمَمَّ ُيْػِ َمَمَمَواُت َمْطِويَّ ٚاهلل  ،  ص67ط ايمَااك: ٖ(56َواـسَّ
ََمء َأن َخِْسَف ٔ٪ا٘ب أَشاب ايعكٍٛ ايكيٝؿ٠ فٝكٍٛ:تعاٮ  ن ِِف اـسَّ بُِؽَمُم  َأَأِمـُتم مَّ

ََ َطَؾَمْقُؽْم َجوِ َمدًو َؽَسَمَتْعَؾُؿوَن  (05إَْرَض َؽِنَذا ِهَي ََتُوُر) َمََمء َأن ُيْرِسَم َمن ِِف اـسَّ َأْم َأِمـَمُتم مَّ

  . ص17-16ط اٶًو :ٖ (06َؿْقَف َكِنيِر)
ٔ  آ١ٜ ٜؿٙ اهلٛا٤ تأٌَأغٞ ايفاٌْ،  ٘  ٚقاؿ  ايبااٖك٠  اهلل آٜاات  َا  با٭  اهلل سبها

٘  ٜاك٣،  ٫ٚ ٜؿقى ٚا٭قٗ ايهُا٤ ٛ  يًذُٝاع  ًَهااّ  اهلل دعًا ٔ  ٚيا ٕ  أَها  اٱْهاا
ٌ  نُاا  عًٝ٘ غريٙ َع ٚتكاتٌ ٚايرتاٙ يباع٘ عًٝ٘ ايتهًط  ايا   ا٭ياٝا٤  أنجاك  ٸ فعا
 ايهُا٤ ب٭ ٨كٟ اهلٛا٤ دعٌ ٚهُت٘ ٚاهلل ٜؿٜ٘، ب٭ أَا١ْ ٚدعًٗا ي٘ اٶٛٮ نػكٖا

َمٔ ، قااٍ تعااٮ :    ناا١ٚ  ٣ًكا١  فٝ٘ ايطري ٚا٭قٗ، َمَحوِ  َوَةِْصِ َيَموِح َواـسَّ يِف اـرِّ

َؼَمْوٍم َيْعِؼُؾَمونَ  ِـّ ََمء َوإَْرِض َٔيَموٍت  ِر َبْعَ اـسَّ ٘ ٚاهلل تعااٮ  ، ص164ط ايبكك٠ :ٖ  اْخَُسخِّ  ٩كنا
٘ نٝفُا يا٤  بأَكٙ ٟ  با٭  ٚبًاك٣  قغاا٤ٶ  قٜاسااّ  فٝذعًا ٘  ٜاؿ  ا٭لٖااق  فاتًكض  قٴتا

 ستا٢  ،ياا٤  اهلل سٝاح  إٮ تافقٚٙ  يًهاشاب  ناا٥ك١  دعًٗا َٔ فتباقى ٚايهشاب
 ًَو ٦ٖٛا ٜٚٓمٍ إ٫ قطك٠ ٫ ، غريٖا إٮ تتعؿاٖا ٫ هلا عٝٓت اي  ا٭قٗ تُٝب

 اهلل إ٫ إي٘ ٫ َٚعٗا ْعِ تكٍٛ أْو أسهب ـيو؟ تأًَت ٌٖ ، ٚايكٝعإ اٯناّ إٮ
ُؿونَ ٔفُٔ فعٌ ٖفا: ُ َطَمَّ ُيْػِ  َةَعوَغ اَّللَّ

ِ
َع اَّللَّ   . ص63ط ايٌُٓ : َٖأإََِلٌ مَّ

 أم كقف جيحده اجلاحد……قا عجبا كقف يعىص اإلله ف

  كل تسؽقـة شاهد……وهلل يف كل حتريؽة ويف  

  أكه الواحدتدل عذ ……ويف كل يشء له آية  

 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك (

* * * 
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 6 السادسةالوقفة 

 1 البحاردعىة للتأمل يف 
ا عبدد  ورودهلهأأأبادعد احلمد هلل رب  العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدد 

ٔ  آ١ٜ ٜؿٙ ٚأسٝا٥٘ بأَٛاد٘ ايبشك َعٞ تأٌَ ،ا٠بٝبأغٞ   ٚعذا٥اب  اهلل آٜاات  َا
 أقبا  ث٬ث١ ٲٮ ا٭قٗ ٸ اٶا٤ إٔ عًُو إٮ أْف ثِ ،آ١ٜ َٔ هلل ٚنِ َُٓٛعات٘

ٛ  َٚؿْٗا ٙباهلا ا٭قٗ فُا ،ا٭قٗ نطض  إ٫ اٶاا٤  إٮ بايٓهاب١  ٚأٚؾٜتٗاا  هلاٚناٗ
ٔ  اٶا٤ ٜعًٖٛا ععِٝ ٚك ٸ َغري٠ نذمٜك٠ ٌ  َا ٛ  ٚ٘بعٗاا  داْاب  نا  ٚيا٫ٛ  ،ايعًا
٘  ُٚٚاؿٙ  نبشاْ٘ ايكب إَهاى ٘  يا ٘  بكؿقتا  فأغكقٗاا  ا٭قٗ عًا٢  يطفاض  ًَٚا٦ٝت
 . ايعاٶ٭ قب ٖٛ إ٫ إي٘ ٫ اهلل فتباقى نافًٗا، عايٝٗا ٚدعٌ ٚؾَكٖا

٘  َٚاا  ايبشك عذا٥ب عَٞ تأٌَ أغٞ اٶباقى، ٔ  فٝا  اغات٬ف  عًا٢  ايها٥ٓاات  َا
ٌ  قااؾق  ٚقؿق٠ عذبّا ٜؿ ٚأيٛاْٗا َٚٓاقٖا َٚٓافعٗا ٚأيهاهلا أدٓانٗا  ٚعا٬،  دا
٘  بٌ أَجاي٘ ايبشك ٚٸ إ٫ ايرب سٝٛإ أَٓاف َٔ َٓف َٔ َٚا: ايكِٝ ابٜٔكٍٛ   فٝا
ٔ  أّٜٓا فٝ٘ َا َع أ٬َ، ْعري هلا ٜعٗؿ ٫ أدٓاى ٖ  ايٰيا٧  َا ٕ  ٚ كٚاٟاٛا  اٶكداا
 .اٖا  ايكسِٝ ا١ايل فهبشإ

ٌ ععُٝا١ ا٠ذاِ   نا٥ٓات  ايبشاق ٸٚأغٞ ايفاٌْ،   ا٠اٛت ا٭لقم ُٜاٌ    َجا
ٔ  200ٜمٕ َٚرتا  ث٬ث٭٘ٛهلا إٮ  نًٝاَٛرت ٸ ايهااع١،    40ٜٚهابض بهاكع١   ، ٘ا

 .٘ٔ ٸ ايّٝٛ ايٛاسؿ 8ٸ اٶا١٥ َٔ ٚلْ٘ أٟ سٛايٞ  4إٮ  3ٜٚأنٌ َا ب٭ 
 تاؿقٙ  ايفٟ با٠ًٝب تتغف٣ َغاقٶا تًؿ ايجؿٜٝات بك١ٝ َجٌ ٠ٝتإاأغٞ ايهكِٜ،  

ّ  ٫ٚ ايهُو َععِ ٜبٕٝ ا٭ّ، بُٝٓا  أْجا٢ ٚ ،ايَفِكاو  بعاؿ  ايُاغاق  بتغفٜا١  ٜكاٛ
ٛ  ا٭لقم ا٠اٛت  ٚيٝاؿ  ٚلٕ ٜبًغٚ ،يٗكٶا 16 ٶؿ٠ َغريٖا ٌُٝ ايعٓرب سٛت  ٦ا
 عًا٢  ا٠كّ ؿ٠يؿٜ ا٭ّ ٚا٠ٛت ،أَتاق نبع١ ٘ٛي٘ ٜٚبًغ ٫ٚؾت٘ عٓؿ ٘ٔ 8ظ1

ٕ  ٚتكْع ٫ٚؾت٘، بعؿ ا٭قٌ ع٢ً عاّ ٶؿ٠ تكعاٙ فتعٌ َغريٖا; ٔ  ا٠ٝتاا  َاغاقٖ
 نابري٠،  بهكع١ ايُٓٛ ع٢ً َغاق ا٠ٛت ايغين ايغفا٤ ٖفا ٜٚهاعؿ ايجؿٜٝات، نبك١ٝ
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ٚعُاك ا٠اٛت    ايٝاّٛ،  ٸ نذِ 90 ٯعؿٍ تُٓٛ ا٭لقم ايعٓرب سٛت َغاق فُج٬ّ
َٶا 60ا٭لقم سٛايٞ   .عا

٘  ٞتًاف  ٚيهٓٗاا  ايعاّ، ايًهٌ سٝح َٔ ايهُو تًب٘ تإٚا٠ٝ   ٚداٛٙ  ٸ عٓا
ُٸٗا نجري٠  ٸ أَاا ( ٚناف١ًٝ  عًٜٛا١ ) قأنا١ٝ  ايهُو ٸ ايف١ًٜٝ فايمعاْف، ايفٌٜ أٖ

 ايافا٥ب  ا٭نهذ٭ ٰتِ اي  ا١ٝايِٝ ٘كٜل عٔ ٜتٓفو ٚايهُو ،أفك١ٝف ا٠ٝتإ
 ايتٛقاف  ٲهٓ٘ ٚا٠ٛت أ٭لقم ،نا٠ٝٛاْات ايجؿ١ٜ ق٥ات فًٗا ا٠ٝتإ أَا اٶا٤، ٸ
ٓٶا ٚا٠ٝتإ ،ؾقٝك١ 75 إٮ تٌُ ٶؿ٠ ايتٓفو عٔ  أْٗا أٟ ا٠اق; ايؿّ ـٚات َٔ أٜ

 ،ابحمٝطا١  ايب٦ٝا١  ساكاق٠  ؾقد١ تغريت َُٗا أدهاَٗا سكاق٠ ؾقد١ ثبات ع٢ً ٝافغ
ِ  ساكاق٠  ؾقد١ إٔ أٟ ; ايباقؾ ايؿّ ـٚات فُٔ تككٜبٶا نً٘ ايهُو أَا  تاتغري  اٟها

َِ ٔ ،ايهُو فٝ٘ ٜعٌٝ ايفٟ اٶا٤ سكاق٠ ؾقد١ بتغٝٸك  َؽَمَلُروِ  َمَموَذا َحَؾَم
ِ
ُِ اَّللَّ َهَنا َحْؾَم

دِعٍ  ٍ  مُّ َِ ُوَن ِِف َض
ِ
وخ َِ اـظَّ ِنيَن ِمن ُ وكِِه َب َـّ   . ص11ط يكُإ: ٖ ا

 إٱاا  ٜكٛؾٖاا  قا٥ؿ ب٬ تًكٖ٘ٚٞ  ايبشك ٸ ٚنريٖا ايهفٔ إٮ اْعكأغٞ ٸ اهلل ، 
 ظًات  اياكٜض  عٓٗاا  سبهت فإـا ٱدكا٥ٗا، اهلل نػكٙ ايفٟ يكٜضا ٚنا٥كٗا قا٥ؿٖا
ِم ) ٔ اهلل قٍٛ ففاى ، اٶا٤ ٚد٘ ع٢ً قانؿ٠ َِ َْط ْٕ َدْحِر َؿَمو ـْ ِر ِِف ا ( 21َوِمْن آَيوةِِه اْْلََوا

 َِّ ُؽَمَمَمَمَمَم ِـّ َيَمَمَمَمَمَموٍت  َٔ يَو َؽَمَمَمَمَمَمَقْظَؾْؾَن َرَواؿَِمَمَمَمَمَمَا َطَمَمَمَمَمَمَد َضْفَمَمَمَمَمَمِرِه إِنَّ ِِف َذـَِمَمَمَمَمَمَك  َمَمَمَمَمَمْل ُيْسَمَمَمَمَمَمِؽِن اـَمَمَمَمَمَمرِّ ََ َ َمَمَمَمَمَمدَّوٍر إِن َي

 ،  ص33-:32ط ايًٛق٣ ٖ(12َشُؽوٍر)
 أم كقف جيحده اجلاحد……فقا عجبا كقف يعىص اإلله 

  كل تسؽقـة شاهد……وهلل يف كل حتريؽة ويف  

  أكه الواحدتدل عذ ……ويف كل يشء له آية  

 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك (
   * * * 
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 7 السابعةالوقفة 

 2البحار دعىة للتأمل يف  له 
ا عبدد  ورودهلهأأأبادعد  احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدد 

 ابٝٓٗا  ـياو  َاع  ٚدعٌ ٚغًطٗا، ايبشاق، اهلل َؿ نٝف َعٞ تأٌَ  ،ا٠بٝبأغٞ 
ِ  ٫ٚ ٚك، ع٢ً ٍٚك ٣تٜٛات تبغٞ ف٬ ٣فٛظّا، َٚهاّْا سادمّا  عًا٢  ٚاكٍ  غُاا٥
ُْوِا اــَُّفَمىٔقاٍ تعاٮ : ،ًٜتكٝإ عٓؿَا آغك ِّٕ َيوٍت  َٔ  فٞ،  فص54ط ٘٘ : ٖ إِنَّ ِِف َذـَِك 
 َٓٗاا  دا٤ت اي  ٢اقٜٗا إٮ عا٥ؿ٠ َٝاٖٗا تكدع ايبشك ٯٝاٙ تًتكٞ عٓؿَا أْٗاق إٜكإ

ٔ  َارتات  ايهًٝٛ ٶ٦ات عفب١ ا٭ً٘هٞ ابحمٝط َٝاٙ ٨عٌ ا٭َالٕٚ ْٚٗك ، ٘  َا  َُاب
ٞ  ابحمٝط ٯٝاٙ ٪تًط ف٬ ٝ٘ف ٞ  ، ا٭ً٘ها ٞ  ابحماٝط  َٝااٙ  ٚتًتكا  ايبشاك  ٯٝااٙ  ا٭ً٘ها

ٛ  ًَشٗاا  ٚيهجك٠ يجكًٗا أنفٌ ا٭بٕٝ ايبشك َٝاٙ فتبك٢ ا٭بٕٝ  ابحماٝط  َٝااٙ  ٚتعًا
ٞ  عٓاؿَا  ا٭بٕٝ ايبشك ٯٝاٙ ا٭نٛؾ ايبشك َٝاٙ ٞتًط ٫ ٚنفيو ١فتٗا، ٌ  تًتكا  با
 ٦ٛ ا٭ع٢ً ٸ ٜكٟ ا٭نٛؾ فُٝاٙ ايبعٕ، بعُٓٗا فٛم َت٬َك٭ ٢كٜ٭ تًهٌ
ٌ  ٭ْٗا ا٭نفٌ ٸ ٜكٟ ا٭بٕٝ ايبشك َٚٝاٙ أغف، ٭ْٗا ا٭بٕٝ ايبشك َٝاٙ  أثكا

َدْحَرْيِن َهَنا َطْنٌ  ُؽَراٌت َوَهَنا ِمْؾٌو ٔايفٟ فتباقى ا٭نٛؾ، ايبشك ٦ٛ فتذكٟ ـْ َمَرَج ا

 ْ ً ّمَّ ََ َبْقـَُفََم َبْرَزحًو َوِجْجرا  . ص53ط ايفكقإ: ُٖجوراً ُأَثوٌج َوَثَع
ِ  ايبشك عذا٥بأغٞ اٶباقى،  ٔ  أععا  نًاف يكاؿ   اهلل، إ٫ أساؿ  ٩ُاٝٗا  إٔ َا

ٕ  َٔ ايجاْٞ ايُٓف َٔ ايبشاق عًُا٤ ٔ  ايكاك  عاتٝا١  أَٛادااّ  ايبشااق  ٸ إٔ ايعًاكٜ
ٔ  َارتاّ  نات٭  عُل فع٢ً ٜكاٖا ٜهؿ مل ٜؿٙ اٶك٤ أغكز إـا سايه١، َع١ًُ ؾُٖا٤  عا
 ا٭ياٝا٤  ق١ٜ٩ ْهتطٝع ٫ أْٓا ٯع٢ٓ ايبشاق، ٸ َعًُّا ي٤ٞ ٌن ُٜبض ايبشك نطض

 ايبشكٜا١  ا٭سٝا٤ تعاٮ اهلل لٚؾ ٚيفيو ايبشك، نطض عٔ َرتّا نت٭ تبعؿ أعُام ٸ
ٌ  ايا   ٞ ٚيكااؿ  ،يٓفهاٗا  تٛياؿٙ  بٓااٛق ايًذٝا١  ايبشااق  أعُااام ٸ تعاٝ  ٖاا٪٤٫ ْها

قااٍ   ٚأدؿاؾِٖ آبا٩ِٖٚ ٪ًكٛا إٔ قبٌ ايعًُات تًو ـنكتعاٮ  اهلل إٔ اٶهتًفٕٛ
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َمن َؽْوِؾَمِه َسَمَحوٌ  ٔتعاٮ : ن َؽْوِؾَمِه َمَمْوٌج مِّ وُه َمْوٌج مِّ ََ ِّيٍّ َيْغ  ُضُؾَمََمٌت  َأْو َؿُظُؾََمٍت ِِف َبْحٍر ْلُّ
َمَمُه ِمَمَم ـَ َمَمُه ُكَمَمورًا َؽَمَمََم  ـَ  ُ َِ اَّللَّ َعَمَم ْ َهْ َّْ َهَمَمو َوَمَمَمن  ْ َيَؽَمَمْا َيَرا َْ َمَموٍر َبْعُضَمَفو َؽَمَمْوَق َبْعَمَمٍذ إَِذا َأْحَمَمَرَج َيَمَمَاُه  ن كُّ

ِٳ ، ص40ط ايٓٛق: ٖ(31)  ٸ عُاكٙ  أفٓا٢  ايبشااق  عًُا٤ َٔ يعامل اٯ١ٜ ٖفٙ َع٢ٓ تٴكٵدٹ
:  اٯٜا١  تكٳ١ بعؿ ؾ١ًٖ ٸ فكاٍ إبؿا  فٝ٘ ب٤ًٞ ٚدا٤ ي٦ٝا انتًف أْ٘ ٚظٔ ـيو
ٟ  ٣ُاؿ  عٓؿ َٔ يٝو ٖفا إٕ ٍ  اياف ٘  عاا ٔ  ٚمل ، ايُاشكا٤  ٸ سٝاتا  ايبشاك  ٜعااٜ

ٌ  ا٠ال  ياٗاؾ٠  ياٗؿ  ثِ ،غبري عًِٝ عٓؿ َٔ ٖفا إٕ ،ٚأَٛاد٘ ٚظًُات٘  ٸ ٚؾغا
 ايكًٛب ٚتع٢ُ ايعٕٝٛ تع٢ُ نٝف اهلل إ٫ إي٘ ٫ ـيو، إ٫ ٲًو ٫ ْعِ ، اهلل ؾٜٔ
ُؿوَن)ٔ اهلل، آٜات عٔ ُ َطَمَّ ُيْػِ  َةَعوَغ اَّللَّ

ِ
َع اَّللَّ    .ص63ط ايٌُٓ:ٖ (52َأإََِلٌ مَّ

ٍ  ، ايبشك؟ تكنب أمل: ي٘ قاٍ اهلل، عٔ ايهًف أسؿ قدٌ نأٍأغٞ ٸ اهلل،   قاا
ٍ  عاَاف١  اياكٜض  بهِ ٖادت إٔ َك٠ يو سؿخ فٌٗ قاٍ ، ب٢ً:  ِ  قاا ٍ  ، ْعا  قاا

ٕ  ببايو غطك فٌٗ قاٍ ، ْعِ قاٍ ، ايٓذا٠ ٚٚنا٥ٌ اٶ٬س٭ َٔ أًَو ٚاْكطع  باأ
ٛ  فافاى  قاٍ ، ْعِ قاٍ ، يا٤ إٕ ٜٓذٝو إٔ ٜهتطٝع َٔ ٖٓاى َّٓ ٔ: اهلل ٖا َٓ إََِلَ إِ

 ِطْؾًَم )ُهَو َوِسَع 
ٍ
ء ََّ ََشْ   ص98ط ٘٘: ٖ(87ُؿ

 أم كقف جيحده اجلاحد……فقا عجبا كقف يعىص اإلله 

  كل تسؽقـة شاهد……وهلل يف كل حتريؽة ويف  

  أكه الواحدتدل عذ ……ويف كل يشء له آية  

 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك (
   * * * 
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 8 ةالثامنالوقفة 

 1عامل الينل دعىة للتأمل يف 
ا عبدد  ورودهلهأأأبادعد  احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدد 

ٔ  أعطٝت َٚا ايٓعٝف١، اي١ًُٓ تًو تأٌَ  ،ا٠بٝبأغٞ   ٳاع  ٸ ٚسًٝا١  فطٓا١  َا
 بكاؿق٠  تٓطل باٖكات ٚآٜات عربّا تك٣ عٓ٘، اٯف١ ٚؾفع ٚسفع٘ ، ٚاؾغاقٙ ايكٛت

ُرونَ ٔ: ٚتكااٍٛ ٚايهااُاٚات ا٭قٗ بق َمو َةَمَمَنؿَّ ًِ مَّ َمق
 َؾؾِ
ِ
َمَع اَّللَّ  ، ص62ط ايُٓااٌ: ٖ َأإََِلٌ مَّ

 عًا٢  ْكًاٗا  ٸ ياكعت  بٗا ظفكت فإـا أقٛاتٗا، ٘ايب١ أنكابٗا َٔ ٞكز إيٝٗا اْعك
 ايكاٛت  إٮ بٝٛتٗا َٔ غاقد١ ٚأغك٣ ـاٖب١، بٝٛتٗا إٮ ًُٝٗا فكق١ اثٓت٭، فكقت٭

 ٘كٜاال ٸ اياافاٖبٕٛ ايٓاااى، َاأ ٳاااعت٭ أٚ نػااٝط٭ أغااك٣ قاا١فك ٞاايط  ٫ ،
ٌ  عًٝٗاا  ثكٌ إـا ثِ عذٝب، تٓانل ٸ أغك٣ ٸ ٚايكادعٕٛ  اناتغاثت  يا٤ٞ،  ٴا
٘  بٝٓٗاا  غًاٛا  ثِ ، ٴًٗا ع٢ً َعٗا فتعاْٚت بأغٛاتٗا ٌ  ، أداك٠  ٚبا٬  ، ٚبٝٓا  تٓكا
٘  إـا ٜٓبات  يا٬٦  ، أقبعا١  أٚ اثٓت٭ تههكٙ ثِ َهانٓٗا إٮ ا٠ب ٌ  أَااب  ٚإـا ، بًا
 ٚيعًو ، بٝٛتٗا إٮ تكؾٙ ثِ ، ٨ف ست٢ ايًُو إٮ أغكدت٘ ، ايعفٔ عًٝ٘ غافت

 ف٬ قكٜب َٔ تعٛؾ ثِ ، َههك سب َهانٓٗا أبٛاب ٚع٢ً ، عًٝٗا َّٜٛا َكقت قؿ
 فكاؿ  ، ا٭قٗ ٚف٬سا١  بايمقاعا١  ٜعاتين  ـياو  َع ٚايٌُٓ ، ٚاسؿ٠ سب١ َٓ٘ تك٣
ٔ  قُاري  أقل فٝٗا ٱا قؿ ا٭قٗ َٔ قطع١ ايغابات إسؿ٣ ٸ ايعًُا٤ أسؿ ياٖؿ  َا
ٔ  ايبكعا١  ٖفٙ إٮ يًٓاظك ٜٚرتا٢٥ ، ث٬ث١ ٸ أقؿاّ ٵه١ ايكطع١ َهاس١ بكٟ ْٛ   َا

 ٚايغكٜب َهتأ١ًَ ٚا٭عًاب ًَكك١، ايط١ٓٝ بٗا، ٜعتين إٔ بؿ ٫ أسؿّا إٔ ا٭قٗ
 َٔا  ٘ٛا٥فااّ  إٔ ايعاامل  ـياو  ٫ٚساغ  اٶهإ، ـيو سٍٛ أقل َٓا٘ل ٖٓاى يٝو أْ٘

ّ  ـات ا٭قٗ عًا٢  فااْبطض  ٚتافٖب،  ايُاغري٠  اٶمقعا١  ٖفٙ إٮ تأتٞ ايٌُٓ  ٜاٛ
 اٞاف  ٚإْ٘ اٶمقع١، َاسب ٖٛ ايٌُٓ إٔ ٜفادأ ب٘ فإـا ، ايٌُٓ ُٜٓع َاـا يرياقب
 ٜمٜااٌ ٚاياابعٕ ٩ٚااكخ، ا٭قٗ ًٜاال فبعٓاا٘ ٚقتاا٘ نااٌ تًااغٌ َٗٓاا١ ايمقاعاا١
ِ  ٚباؿأ  ْٚٓر، ٚانت٣ٛ ا٭قل ٚ٘اٍ ٜٚٓعف، ايٓاق٠ ا٭عًاب  ا٠ُااؾ،  َٛنا

 ا٠ُااؾ  ٚقت ٸ ٖٚٛ ايٌُٓ َٔ َفّا ًٜاٖؿ فاْعك، ٜكاقب، ٯٓاظريٙ لاٍ ٫ ٖٚفا
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ٔ  سبا١  ٱًا١  نٌ فتٓم  ا٠بٛب إٮ ٌُٜ إٔ إٮ ، ا٭قل يذك َتهًكّا ٖٚٛ  تًاو  َا
ِ  ا٭قٗ، إٮ ناكٜعاّ  تٗابط  ثِ ا٠بٛب، ٕ  إٮ بٗاا  تافٖب  ثا  ا٭قٗ ٝات  ٤اال
 أعاٛاؾ  َٓٗا نبري٠ ٢ُٛع١ تتهًل ـيو َٔ اعذب أغك٣ ٚ٘ا٥ف١ تعٛؾ، ثِ يتػمْٗا
 تتًكا٢  ٝتٗاا  أغاك٣  ٯذُٛع١ إـ نفيو، ٖٞ فبُٝٓا ب٘ ٚتًكٞ ا٠ب فتًكط ا٭قل،

ٕ  إٮ ب٘ ٚتفٖب ا٠ب ٖفا َمٍي ِِف إَْرِض َوَٓ َصَموِ ٍر ٔ :اهلل فتبااقى  اٶػاال َوَمَمو ِمَمن َ آبَّ

و َؽرَّ  ـُُؽم مَّ وَن)َيطُِذ بَِجـَوَجقِْه إَِّٓ ُأَمٌم َأْمَثو ْم ُُيَْػُ
ِ  ُتمَّ إَِغ َرِبِّ

ٍ
ء  ٖ(27ْصـَو ِِف اـِؽَتوِ  ِمن ََشْ

 . ص38ط ا٭ْعاّ :
 ايكاعاٞ; فٌُٝ ٜه٢ُ بايُٓاٌ   ايٌُٓٸ  إٔ - ايٌُٓ عذا٥ب َٔ أغٞ ايهكِٜ،

 إٮ بٗاا  فٖبٜٚ ايُباع، ٸ ًُٗا٩ اٶٔ ته٢ُ سًك٠ كع٢إْ٘ ٜ كع٢؟ٜ َاـا ٚيهٔ
 فتاأت٢  ايًاذك  ٖفا ع٢ً فٝٓع ايٌُٓ سًكات اٶٔ س٠ًٛ، َاؾ٠ تفكلاي   يذاقا٭

ٔ  اتًٚك ايٌُٓ فٝأتٞ ايههك ٖفا ِٰٚ اٶٔ، سًك٠  إٮ ؿغًاٗا ٜٚ اٶهاا٤،  ٸ اٶا
ِ  قٯا، ايههك َٔ ٖفٙ ا٠ًكات ٚٲِ ًبٗا،ٚ بؿأٜ ثِ غا١َ غكف ٕ  أْها  ٜكباٛ
ٌ  فٝٗاا  ٜٛداؿ  ٫ ايغكفا١  ٜؿ قؿ َهإ، أٟ فٛم ايعهٌ ْع ا٭َك، ٖفا  أباؿا،  ٱا
 ٚا٣ًٛ٠ ايعهٌ، ٩ب ٭ْ٘ دا٤; قؿ ٚايٌُٓ إ٫ تعًِ َا فذأ٠ ق٬ًٝ، ايعهٌ كىات

ٔ  ،اٶٓعُا١  ايؿقٝك١ ايرتب١ٝ بٗفٙ اٶٔ سًك٠ ٜكبٞ فإْ٘ فًفيو عذٝبا سبا  هلاا  ٖٝاأ  َا
و َوَمو ِمن َ آبٍَّي ِِف إَْرِض َوَٓ َصوِ ٍر َيطُِذ بَِجـَوَجقِْه إَِّٓ ُأَمٌم َأْمثَ ٔ ايكا٥ٌ إْ٘ قلقٗا؟ ُؽم مَّ ـُ و

وَن) ْم ُُيَْػُ
ِ  ُتمَّ إَِغ َرِبِّ

ٍ
ء ْصـَو ِِف اـِؽَتوِ  ِمن ََشْ  .ص38ط ا٭ْعاّ : ٖ(27َؽرَّ

 أم كقف جيحده اجلاحد……فقا عجبا كقف يعىص اإلله 

  كل تسؽقـة شاهد……وهلل يف كل حتريؽة ويف  

  أكه الواحدتدل عذ ……ويف كل يشء له آية  

 فد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك () هبحاكك الؾفم و حؿدك، أش

* * * 
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 9 التاسعةالوقفة 

 2عامل الينل دعىة للتأمل يف 
ا عبدد  ورودهلهأأأبادعد  احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدد 

 فا٬ َهاإ عٓاؿٙ   عامل ايٌُٓ عامل عذٝب عامل ٫ ٜكبٌ ايهافب أباؿٶا    ،ا٠بٝبأغٞ 
 ايتٛق١ٜ ست٢ أٴك، ٫ٚ أنٛؾ، ٫ٚ أبٕٝ، نفب عٓؿِٖ ٫ قأٜهِ؟ َا ، يًهفاب

 ٚاي  سا٤ت ٸ نتااب  ،ايعذٝب١ ايك١ُ فٙهل ٚامسعٛا ايٌُٓ، عامل ٸ َٛدٛؾ٠ غري
 .٠ ٫ بٔ ايكِٝ قٴ٘ اهلل تعاٮايهعاؾ ؾاق َفتاع
ٔ  قطع١ ْٚٚع قدٌ دا٤  ٚأقناًت  ايًُٓا١  فكاَات  ٱًا١،  فذاا٤ت  ا٠ًا٣ٛ  َا

 نُا قأنٗا ٸ اٶٛدٛؾت٭ ايًعكت٭ ايككْ٭، ا٫نتًعاق َكنم ٜل٘ك عٔ إياقات،
 ست٢ ٩ٓك ايٌُٓ، فًُا ٚدؿ ٖافا ايكداٌ ايُٓاٌ ٚقاؿ أقباٌ،      ا٭سٝا٤، عًِ قكق
 اي١ًُٓ ٖٚفٙ قدع، ثِ، ا٣ًٛ٠ قطع١ ٚدؿ َٚا ايٌُٓ، فذا٤ ا٣ًٛ٠، قطع١ فكفع

 ٚبكٝت ايٌُٓ، اُْكف ًُاف بايهفب، َت١ُٗ َاقت اٯٕ ، ٣تاق٠ ٚاقف١َا لايت 
 ،ٖافٙ ايًُٓا١   فكسات ف ،أغاك٣  َاك٠  ا٠ًا٣ٛ  قطعا١ ٖفا ايكدٌ  أْمٍ اي١ًُٓ ٖفٙ

قطعا١  ايكداٌ   قفاع  أقبًات  فًُاا  ايُٓاٌ،  فذاا٤  إياق٠ أغك٣ إٮ ايٌُٓ ٚأقنًت
ٔ  أنجاك  ٚقف ٚيهٓ٘ ايٌُٓ فؿاق ،ا٣ًٛ٠ َك٠ ثا١ْٝ ٘  َا ٘  ا٭ٚٮ ٚقفتا  هاتٓهك، ٜ نأْا

ّ  َؿ١َ ٸ أْٗا بؿٜٚ اي١ًُٓ ٖفٙ ٚبكٝت اُْكف، ثِ هتغكب،ٜٚ ٌ   فكاا  ٖافا ايكدا
ٌ  فًُاا  ثايجا١، اي١ًُٓ قنااي١   فأقنًتيًُك٠ ايجايج١  ا٣ًٛ٠ ْٚٚع ٌ  أقبا ّ  ايُٓا  قاا
 دا٤ ًُاف: ايهاقث١ ٚقعت ٖٚٓا، َك٠ ثايج١ ا٣ًٛ٠ قطع١ ٚقفع -اهلل ٖؿاٙ - َاسبٓا
 فكاؿ  أعافق  َٚٔ َكات، ايج٬خ نٌُأ اٯٕ فعٌ؟ َاـا ايكطع١ ٖفٙ ؿ٨ ٚمل ايٌُٓ،

سٝاح  ، إقباا  ٚقطعٓٗاا  ايًُٓا١،  ٖافٙ ايُٓاٌ   فُهاو  أعفق، فكؿ أْفق َٚٔ ق،أْف
ٔ  ، ٖاٜؿ نشبفُِٓٗ َٔ  عًٝٗا ادتُعٔ ٔ   ،ٗاقدًا  ناشب  َِٚٓٗ َا  َٚآِٗ َا
، فهبشإ اهلل دٌ ٚع٬ إقبا قطعٓٗا ست٢ ـْبٗا نشب َِٚٓٗ َٔ  ، قأنٗا نشب

 َحْؾَؼُه ُتمَّ َهَاى)ٔ
ٍ
ء ََّ ََشْ ِني َأْطَطى ُؿ َـّ  . ص50ط ٘٘: ٖ(41ا

  ايتعإٚ َعاٖك ُٔف ا٭ْا١ْٝ ٚعؿّ ايتعإٚ ايٌُٓ َفاتَٔ  أغٞ ايفاٌْ،
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 ٞ ٸ ٳاعات ٲً ايٌُٓف٬ تك٣ ٢ًٰ ٚسؿٖا ٚيهٔ تك٣  ايٌُٓ عٓؿ ٚا٫دتُا 
 ٲًٞ َعٶا يٝهٕٛ َٔ عًك٠ أٚ عًكٜٔ أٚ ث٬ث٭ أٚ أقبع٭ ..، فتذؿ ايٌُٓ

 إٮ بٗا ٚايفٖاب ٴًٗا، ٢ًع تعإٜٚ ايٌُٓ فإٕ ٱ١ً َكْت إـا، ف ٚاسؿا اغّط
 بٌ ٢تُع١؟ ًُٝ٘ ٘عاَا ٌُٝ عٓؿَا ايٌُٓ أغًب،  نُا إٔ َٚعاٟتٗا ايبٝت
 تتعإٚ ايٌُٓ ٦َات ٜهٔ مل إٕ ايٌُٓ عًكات تذؿف ايبٝٛت سفك: ـيو َٔ أعذب

 َتعإٚ، ٢تُع ايٌُٓ ع٢ً إٔ ٖفا ٜؿٍ نٌ ا٠بٛب ْٚكٌ، ٚبٓا٥٘ ايبٝت سفك ٸ
ـُْعْاَوانِ َوَةَعووَ ٔقاٍ تعاٮ   ثِْم َوا ِ ْٕ ِرِّ َواـتَّْؼَوى َوٓ َةَعوَوُكوا َطَد ا ـْ  ط  ُٖكوا َطَد ا

ٓٶا َٔ عذا٥ب ايٌُٓ إٔ  اجملُٛع١، أدٌ َٔ ٜٓشٞ ايفكؾ أغٞ ايهكِٜ ، أٜ
 ٸ ثبت فًكؿ دٓهٗا; يبين ٚتٓش١ٝ دٓهٗا، يبين فؿا٤ ْفهٗا اي١ًُٓ تكؿّف

 ٢ُٛع١ َٔ تًابوت إَا إٔ َغريا َا٥ٝا كاعا٥ٚاد٘  إـا ايٌُٓ إٔ ايع١ًُٝ ايؿقانات
 ٖفا فٛم دهكا تعٌُ ست٢ دهكا فتهٕٛ أغك٣ ٱ١ً َع تًتبو ٱ١ً نٌ ايٌُٓ;
 َٔ ًٰٞ ايٌُٓ بك١ٝ تبؿأ ثِ ايجاْٞ، ايطكف إٮ تٌُ ست٢ ب١ًُٓ َت١ًُ ٱ١ً اٶا٤،
 ٳٝع ٓتٜٗٞ ست٢ ق٠ٛ، اهلل أعطاٖافًكؿ  ،ٳٝعِٗ ايٌُٓ ٜعرب ست٢ اٟهك ٖفا فٛم
 تأت٢ عًٝ٘، دهكاايٌُٓ  عٌُٜ إٔ َٔ أنربايعا٥ل اٶا٥ٞ  نإ إـا، أَا عربٜٚ ايٌُٓ

 ، ايٌُٓ بك١ٝ تأت٢ ثِ ٚتتًابو، ٚبهكع١، بك٠ٛ اٶا٤ ٚتكتشِ ايٌُٓ، َٔ ٢ُٛع١
 اٶك٠ اٶا٤ ْميت اي  ايٌُٓ ٖفٙ َٔ نبري عؿؾ ٜغكم أْ٘ َع اٶا٤ فٛم عًٝٗا ٜٚكٟ
 .ٌُٓاي بك١ٝ إْكاـ أدٌ َٔ ا٭ٚٮ

ٖفا َُؿاّقا يكٛي٘  ٚيهٔ ا٭َج١ً، ٖفٙ إٮ أسٛدٓا َا ٚاهلل! اهلل نبشإ
َبَْصورِ ٔتعاٮ: ْٕ وا َيو ُأوِا ا   . ص3ط ا٠ًك:َٖؽوْطتَِرُ

 أم كقف جيحده اجلاحد……فقا عجبا كقف يعىص اإلله 

 كل تسؽقـة شاهد……وهلل يف كل حتريؽة ويف 

  أكه الواحدتدل عذ ……ويف كل يشء له آية  

 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك (
   * * * 
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 11 العاشرةالوقفة 

 3عامل الينل دعىة للتأمل يف 
ا عبدد  ورودهلهأأأبادعد  احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدد 

ٕ  ٬فا عامل ايٌُٓ عامل عذٝاب ٫ ٜكباٌ ايفْٛا٢     ،ا٠بٝبأغٞ   ٸ يًفْٛا٢  َهاا
ٌ  اٶهاا٤،  ست٢ ايُباع َٔ ٜعٌُ، فٗٛ ؾقٝلٚ َكتبٚ َٓعِ ٢تُع سٝات٘،  ٜٚاؿغ

 .ٯغك أٚ يهبب كزإٔ ٪ إ٫ ٜٚٓاّ، اٶها٤ ٸ
ٌ  بٝاٛت  إٔ ٢تُع ايٌُٓ ؾق١ َٔٚ أغٞ ايفاٌْ،  ِ  َكها١ُ  ايُٓا  غكفا١ : تكهاٝ

ٖ  سًاك٠  ٖٚافٙ  يًُأ;  ٚغكفا١  يًٓٝٛف، ٚغكف١ يًّٓٛ، ٚغكف١ َهتٛؾ ،  اٜأغاف
ٛ  بُٝٓاا  تكهاُٝا،  َكها١ُ  ايٌُٓ بٝٛت، فَع٘ ايٌُٓ  قأٜٓاا  بعٓآا  يبٝاٛت  ْعكْاا  يا

ٕ  ٸ َٓجاٛق٠  ٚايهتاب  اٶطابؼ،  ٸ َٛداٛؾ٠  اٶهتبا١  ٜاؿ  قٯاا  فٝٗا، ايف٢ْٛ  أقناا
 عذٝباا  تكتٝباا  َكتب ايٌُٓ بٝت ٚيهٔ ف٢ْٛ، ٸ ف٢ْٛ اٱْهإ ٚأعُاٍ ايبٝت،

 .ْهتغكب٘ قؿ
ٌ  أْاٛا   بعٕ إٔ ٌايُٓ ؾق١ٚ تكتٝب َٔأغٞ ايهكِٜ، ٚ  ٌ  تابين  ايُٓا  عًا٢  عٴا

 ايعذٝب ا١ًف، َٔ َٚغًل ا٭َاّ، َٔ فتش١ ي٘ ٌٜ٘ٛ ٜهٕٛ ايعٌ ٖفا ا٭قٗ;
ٕ  إٔ إٮ ٌَٚ ست٢ ايًكم إٮ اٶغًل ٘كف٘ ؾا٥ُا ايعٌ ٖفا إٔ ٔ  بعا  ٸ اٶهاافكٜ

ٌ  فٝٗاا  ٜٚهجاك  ايربالٜاٌ،  ٚغري ايربالٌٜ ٌ  قأت إـا ايًاكم  اٜااٙ  تعاكف  ايُٓا  عا
ٟ ، ايغكب َٔ ايًكم أٜٔ عكفت ايٌُٓ عٌ أتق فإـا ايٌُٓ،  ايفتشا١  دٗا١  فاياف

 أباؿا،  ٪تًاف  ٫ َٓطكب ايًكم، د١ٗ ٖٛ اٶغًل د١ٗ ٚايفٟ ايغكب، د١ٗ ٖٛ
 .بٝت٘ بٓا٤ ٸ ايؿق١ ٖفٙ أقأٜتِ إغٛا٠، ٜا ب١ًَٛ

 ٚايًااغا٫ت ٚايعهااانك اٶًهاا١: أقهاااّ أقبعاا١ عًاا٢ ايُٓااٌأغااٞ ٸ اهلل، 
 ايَٛاٝفات . اٶًُها١  ٚإؾاق٠ ايبإٝ،  ْٚاع  ٢ٖٚ ١َُٗ، هلا اٶًه١ ٚايَٛٝفات;

ٌ  دٓاٛؾ  بكٝا١  إٮ أٚاَكٖاا  ٚتبًٝاغ  اٶًُها١،  ٚتٓعٝف اٶًُه١، ٴا١ٜ َُٗتٗا . ايُٓا
ٌ  ٚبٝٛت ايٌُٓ، ٴا١ٜ َُٗتٗا ايعهانك ٞ  ايًاغا٫ت  ، ايُٓا  ؾا٥ُاا  ْكاٖاا  ايا   ٖا



للماوس على العنوان األيسر  ، وللوصول ألي عنوان اضغط على الزر Ctrl+ Endللوصول للفهرس اضغط على
 تنقل بين الصفحات.  أو عجلة الماوس Page Up, Page Downالمطلوب  في الفهرس، وبواسطة 

 

25 

 

25   

 ات٤ايفا  ٔهلا  يٝو يغا٫ت عٓؿٙ ايٌُٓ ست٢ ايًغا٫ت ته٢ُ اي  ٖفٙ ٛاقد١،
 . عُٓك١ٜ أٚ ٰٝٝم ؾٕٚ بعٓا بعٓٗا ٪ؿّ يغا٫ت كع١ٝ،ي

 ايعهاانك،  ايَٛاٝفات،  اٶًه١،: ا٭قبع١ ايٌُٓ أْٛا  َٔ ْٛ  ٸ َا أْ٘ ايعذٝب
 فتذتُاع  أَاكا  اٶًها١  تُاؿق  ا٠ادا١;  عٓؿ إ٫ غريٖا عٌُ ع٢ً تتعؿ٣ ايًغا٫ت
 ٫ غطاك  ؾاُٖٗاا  إـا ٚتكاف  ٚايًاغا٫ت،  ايعهاانك  َع ايَٛٝفات َع ايًغا٫ت
 ا١طك َؿا١ُٖ عٓؿ تفعً٘ ٖفا، بايبك١ٝ فتهتٓذؿ ٚسؿٖا ب٘ تكّٛ إٔ ايعهانك تهتطٝع

ٍ  ٚيفيو ايبٝت، ٱقا١َ بهكع١ ٜتُع فإْٗا بٝٛتٗا، تٓٗاق َاٚعٓؿ هلا،  ؾقاا٥ل  غا٬
 .ـيو ٸ ٚايؿق١ ايتٓعِٝ ع٢ً ٜؿٍ ٖفا نإ، نُا ايٌُٓ بٝت ٜعٛؾ

 با٭  ايهًُا١  ٚٚساؿ٠  ٶٛقاف، ا ٛساؿ٠ عامل ايٌُٓ ٜتُٝام ب نُا إٔ ا٭ؽ ايهكِٜ، 
ٖٓاى فُاا٥ٌ   ايربالٌٜ فٞف عذٝب، َتعإٚ ٢تُع ا٭عؿا٤، أَاّ ٚٛا١َ أعٓا٥٘

 عًا٢  فتٗذِ ٚاسؿ٠ ؾفع١ ٱ١ً أيف ث٬ثَِٕٛٓٗ  ٓطًلٜ غطك ِٗؾُٖ إـا َٔ ايٌُٓ
 قٓات  ٶااـا  عًٝٗا فتكٓٞ ايهبري٠ ا٠ٝٛاْات بعٕ ع٢ً تٗذِ إْٗا ست٢ أعؿا٥ٗا،
، َٔ ٖؿاٖا يافيو إْا٘ ايكا٥اٌ ٸ عًٝا٥ا٘ :     ايه١ًُ ٚٚسؿ٠ اٶٛقف، ٚسؿ٠ عًٝٗا؟

 َحْؾَؼُه ُتمَّ َهَاى)ٔ
ٍ
ء ََّ ََشْ ِني َأْطَطى ُؿ َـّ  . ص50ط ٘٘: ٖ(41ا

ٖٚافا   ،ٖٚفا َأ ٳاعا١ نافا    ،ٖفا َٔ ٳاع١ نفا قَٕٛفرت اٶهًُٕٛ فِٗأَا   
: ٚيكؿ سفق اهلل تعاٮ َٔ ـيو فكاٍ ،ٚٳاعات ،ٚأسماب ،فكم ،ٖٚفا نفا ،نفا
ُؾَمواْ ٔ قعًو َوَٓ َةَػرَّ

 ََجِ
ِ
َِ اَّلّل ْ بَِحْد  قبٓاا ، فٌٗ اَتجًٓا يكٍٛ ص 103ط آٍ عُاكإ   ٖ َواْطَتِصُؿوا

 ؟!!!
 أم كقف جيحده اجلاحد……فقا عجبا كقف يعىص اإلله 

 كل تسؽقـة شاهد……وهلل يف كل حتريؽة ويف 

  أكه الواحدتدل عذ ……ويف كل يشء له آية  

 ، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك () هبحاكك الؾفم و حؿدك
   * * * 
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 11 احلادية عصرالوقفة  

 4عامل الينل دعىة للتأمل يف 
ا عبدد  ورودهلهأأأبادعد  احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدد 

٘ أع با٭  ايهًُا١  ٚٚسؿ٠ اٶٛقف، ٛسؿ٠ٜتُٝم بعامل ايٌُٓ عامل  ،ا٠بٝبأغٞ   ٓاا٥
 ٘كٜال  ٸ أَتااق  عاؿ٠  ٘ٛهلاا  ًٜ٘ٛا١  سٝا١  ٚقعت، ـات ّٜٛ  ا٭عؿا٤ أَاّ ٚٛا١َ
 ٚعًا٢  ا٠ٝا١  ظٗاك  ع٢ً َٚعؿت ايٌُٓ فادتُعت با١طك، ايٌُٓ فأسو ايٌُٓ،
 نٝاف  يهٔ ايٌُٓ، تٓكب إٔ تكٜؿ قأنٗا ٚقفعت أْٝابٗا، ا١ٝ٠ فأغكدت بطٓٗا،
 فاإـا  ٠عاات  إ٫ ٖٞ َٚا ا،ـْبٗ إ٫ قأنٗا َٔ بٗا بؿأ قؿ ٚايٌُٓ ايٌُٓ؟، تٓكب

ٔ  اٶارت،  َٔ أنجك ٘ٛي٘ ثعبإ ٖاَؿ٠، دج١ نكط قؿ ايطٌٜٛ ايجعبإ ٖفا  قاَات  يها
٘  ٚقٓات  عًٝ٘، ٚادتُعت ايه١ًُ، بٛسؿ٠ ايٌُٓ ٖفٙ  ايهًُا١  ٚساؿ٠  ، إْٗاا عًٝا
ّ  قبٌ َتفكق١ ٚايكًٛب ٤تًفٕٛ، ٚيهِٓٗ!! ًَٝاقأنجك َٔ  اٱن١َٝ٬ ا٭١َ  ا٭دهاا
يافيو ٜكاٍٛ اهلل تعااٮ     ايه١ًُ، ٚسؿ٠ إٮ أسٛدٓا فُا فٝٗا، ٦ٔ اي  ا٠اي١ تكٕٚ

 َطَؾَمَمْقُؽْم إِْذ ُؿـَمَمُتْم ٔفكاااٍ: 
ِ
ًَ اَّلّل ْ َواْذُؿَمَمُروْا كِْعَؿَمَم ُؾَمَموا قعَمَمًو َوَٓ َةَػرَّ

 ََجِ
ِ
َِ اَّلّل ْ بَِحْدَمَم َواْطَتِصَمَمُؿوا

كوً َوؿُ  َن اــَّوِر َؽَلنَؼَنُؿم َأْطَااء َؽَلخََّف َبْعَ ُؾُؾوبُِؽْم َؽَلْ َدْحُتم بِـِْعَؿتِِه إِْحَوا ـُتْم َطَدَ َشَػو ُجْػَرٍُ مِّ

َعؾَُّؽْم ََتَْتُاوَن) ـَ ُؽْم آَيوةِِه  ـَ ُ اَّلّلُ  ـَْفو َؿَنـَِك ُيَدعِّ ، فٗاٌ اَتجًٓاا   ص 103ط آٍ عُكإ  ٖ(012مِّ
 يكٍٛ اهلل تعاٮ ؟!!!
 ا٠ؿٜح ٸ ٚقؾ نُا ،اهلل تعاٮ ٜهبض ٢تُع ايٌُٓ ٢تُعٚأغٞ ايهكِٜ ، 

ٔٵ ،☺ ٖٴكٳٜٵكٳ٠َ َأبٹٞ ٔٵع َهًِ اٱَاّ قٚاٙ ايفٟ ايُشٝض ٍِ عٳ َأنَّ  ♂ ◘ اهللٹ قٳنٴٛ

ْن َكْؿَؾًة َقَرَصْت َكبِقًّا ِدَن اْْلَْكبَِقاِء، َفَلَدَر  َِؼْرَيِة الـَّْؿِل َفُلْحِرَقْت، َفَلْوَحى اهللُ إَِلْقِه: َأيِف أَ 

ًة ِدَن ا  ُٖا تهبٝض اٶػًٛقات أقٌ أَا.، (1)▬ْْلَُدِم ُتَسبُِّح؟ َقَرَصْتَك َكْؿَؾٌة َأْهَؾْؽَت ُأدَّ
 ٚاٶها٤ ايُباع أٚقاؾ ٜككأ ٚنِ َٓا اي٠٬ُ، فهِ َٔ ٩افغ ع٢ً ٚأٟ، اٱْو
 .تهبٝش١ أيف عًكٜٔ إٮ ايّٝٛ ٸ ٜهبض َِٓٗ ايٛاسؿ ايهًف نإ فًكؿ ٜٚتُٗا

                                      
  أ2242بسلم  أخرجه )صحقح( (1)
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 ٚقاؿ  اٶا٥ا١،  ٙعُك ٜاٚل بعؿ إٔ  تٛٸ قد٬ايؿنتٛق ْاَك ايعُك أْ٘ ٜعكف قاٍ 
 أ٫ٚؾٙ ٘ قبا٢ أْ ،ـيو ٸ ايهك ٚقاٍ: ايعكٌ ايهُع، ايبُك،: قٛاٙ ُٙٝع اهلل َتع٘

ِ  َٔ ٜأنٌ ٫ ـيو َٚع ،ع٢ً ا٬٠ٍ ٌ  قًا٬ٝ،  إ٫ ٘عااَٗ ٔ  ٜأنا ٘ ٚ ،٘نهاب  َا  أْا
 ٢تُاع  أَاا  ،ُٚٝٝاؿ٠  ٚتًًٗٝا١،  تهابٝش١،  أياف  عًك٠ ٵو قكاب١ ايّٝٛ ٸ ٜهبض
َّٓ ُيَسَمدُِّو ٔاهلل تعاٮ ، قاٍ تعاٮ:  نغريٙ َٔ اٶػًٛقات ٜهبض ايٌُٓ  إِ

ٍ
ء َوإِْن ِمَمْن ََشْ

ِؽْن ٓ َةْػَؼُفوَن َةْسدِقَحُفمْ  ـَ    . ص44ط اٱنكا٤:  ٖبَِحْؿِاِه َو
ٔ  عذٝب، عامل ايٌُٓ عاملأغٞ ايفاٌْ،  ٘  َا ٕ  ٜٚكٝٓااّ  إٲاْااّ  الؾاؾ تأًَا  ٚقا٤ باأ

ٌ  يا٘،  ياكٜو  ٫ ؿٜك،د ي٘ ايعباؾ٠ بإفكاؾ غبريا، سهُٝا ابحمهِ ايتٓعِٝ ـيو  يًُٓا
ٕ  َٛتاٙ فٝٗا ٜؿفٔ ٳاع١ٝ َؿافٔ ٌ  ، ناٱْهاا  ُٜٚاطاؾ  ـناٞ،  داؿ  ـناٞ،  ٚايُٓا
 قكب ايًذك٠ ٝت ٜكابط قهِ ، قهُ٭ إٮ فٝٓكهِ يذك٠ إٮ ٜأتٞ ، ـن١ٝ بطكٜك١
ِ  ٚبافيو  ، عًٝٗا تهٕٛ اي  ا٠ًكات ٶٗاٳ١ دفعٗا ٜتهًل ٚآغك ، دفعٗا  ٩ها
ٛ  ايا   فتهكط ، تطري ٫ سًك٠ نٌ ع٢ً ايطٛم ٔ  تٓذا ٌ  َا  ٸ فتكاع  اٶتهاًل  ايُٓا
 ايكا٥ٌ إْ٘ قلقٗا؟ هلا ٖٝأ َٔ ، ٖؿاٖا؟ َٔ ، قاعؿتٗا عٓؿ بٗا اٶرتبِ ايٌُٓ يباى
ْصـَو ِِف اـِؽَتوِ  ٔ و َؽرَّ ُؽم مَّ ـُ ٍي ِِف إَْرِض َوَٓ َصوِ ٍر َيطُِذ بَِجـَوَجْقِه إَِّٓ ُأَمٌم َأْمَثو َوَمو ِمن َ آبَّ

وَن)ِمن ََشْ  ْم ُُيَْػُ
ِ  ُتمَّ إَِغ َرِبِّ

ٍ
 . ص38ط ا٭ْعاّ : ٖ(27ء

 أم كقف جيحده اجلاحد……فقا عجبا كقف يعىص اإلله 

  كل تسؽقـة شاهد……وهلل يف كل حتريؽة ويف  

  تدل عذ أكه الواحد……ويف كل يشء له آية  

 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك (
   * * * 
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 12عصر  الثانيةالوقفة 

  اإلنسان خلق يف لتفكردعوة ل

ا عبدد  ورودهلهأأأبادعد   احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممد 
 أٜٗاا  ٜتُاٛق  ُٔف اٱْهإ، ٖفا غًل ٸ تتذ٢ً تعاٮ اهلل إٕ عع١ُ ،ا٠بٝبأغٞ 

ٕ  فقٜتكا  قافق٠  ْطفا١  َٔ بٌ! ْطف١؟ َٔ ٖٛ ٳٝعّا ٖ٪٤٫ أٌَ إٔ ايف٤٬ٓ  اٱْهاا
ٚيكاؿ داا٤ ٸ    َٓٗا، اٱْهإ يتكمل ٬َبه٘ ع٢ً ٚقعت يٛ ثٛب٘، ع٢ً قآٖا يٛ َٓٗا

 ِدنْ  ُهالَلةٍ  ِدنْ ٔ:ايككإٓ ايهكِٜ إٔ اٱْهإ غًل َٔ ن٬ي١ َٔ َا٤ َٗ٭ قاٍ تعاٮ
 عًاا٢ ا٠كٝكاا١ ٖاافٙ ٜاافنك أسٝاْااّا ايكااكإٓ ستاا٢ بااٌ، ص8:ايهااذؿ٠ط َٖدِفههنيٍ  َدههاءٍ 
ا َكالَّ ٔ:تشٝا٤ان َّا َخَؾْؼـَاُهمْ  إِكَّ  ص.39:اٶعاقزط َٖيْعَؾُؿونَ  ِِم

ِ  ٙؿاق اٶتعًك١ ايُغري٠ ايٓكط١ ٖفٙ إٔ ُٜؿم َٔإغٛتٞ ٸ اهلل،  ٔ  اياكس  تهُا
 ٚقُك ٍ٘ٛ َٔ ٚمسات٘ اٟهؿ١ٜ َفات٘ َٔ اٶكبٌ اٱْهإ ٖفا غُا٥ِ ٳٝع فٝٗا

٘  فٝٗاا  ٔتهُ نُا َٚش١، ٚآف١ ٚٚنا١َ، ٚقبض ْٚآي١، ْٚػا١َ  ايعُاب١ٝ  َافات
 اٶكنب اٶعكؿ اٱْهإ ٖفا ٸ اي١ًٝ٦ٓ ايُغري٠ ايٓكط١ ٖفٙ ٚإٔ ٚايٓفه١ٝ، ٚايعك١ًٝ
ٕ  ٜتُاثٌ ف٬ اٯغك عٔ دٓه٘ َٔ فكؾ نٌ ٪تًف ايفٟ  عًا٢  ا٭قٗ ٖافٙ  ٸ اثٓاا

ٌ  ايُغري٠ ايٓكط١ ٖفٙ ا٭يٝا٤، أعذب َٔ ٖٚفٙ اٱ٬٘م، ٔ  ٫ ايبًاك  نا  إٔ ٲها
 .َهتشٌٝ ا٭يٝا٤، نٌ ٸ إَتًابٗ اثٓإ ٜأتٞ
ٕ  ٸ ايعٝآ٭،  يٕٛ ٸ ايٛد٘، يٕٛ ٸ َج٬ّ اثٓإ ٜتًاب٘ قؿ  ايبااقل٠  اٶ٬َاض  بعا
 ا٭قٗ اهلل ٜاكخ  إٔ إٮ ا١ًٝك١ فذك َٓف ا٭قٗ ٚد٘ ع٢ً ٜتفل إٔ ٲهٔ ٫ يهٔ
 .ايُفات نٌ ٚٸ ا٭َٛق، نٌ ٸ ٜتًابٗإ اثٓ٭ تك٣ إٔ ٲهٔ ٫ عًٝٗا، َٚٔ

ٕ  عًٝٗا ٜتعكف إٔ ٲهٔ ٫ ا١ًل سه١ُ ٕإأغٞ ا٠بٝب،  ٘  اٱْهاا  ف٬باؿ ، بفاتا
ٕ  ٖافا عام ٚداٌ    اهلل ٪ًل إٔ ٣ٚاٍ غًك٘، ايفٟ َٔ ا٠ه١ُ ٖفٙ ٜتعًِ إٔ  ايهاٛ

 ٚأْعاّ، ٚؾٚابٷ ٚيذك، ٚدباٍ ٥ّٚٛ، ٚٚاق، ٚأقٗ، مساٚات ايعٛامل، ٖٚفٙ
ٌٷ ٌ ٚ عام  اهلل ٜكٍٛ، عبجّا اهلل ٪ًكٗا إٔ ٣اٍ، عبجّا  ْٚٗاق ٚيٝ هَ   َأَفَحِسهْبُتمْ ٔ:دا  َأكَّ
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ُؽمْ  َعَبثاً  َخَؾْؼـَاُكمْ  ه    ادَْؾُِك  اهلل َفَتَعاىَل  (111) ُتْرَجُعونَ  ال إَِلْقـَا َوَأكَّ  ُههوَ  إاِلَّ  إَِلههَ  ال احْلَ
 .ص116 - 115 - :اٶ٪َٕٓٛط ٖاْلَؽِريمِ  اْلَعْرشِ  َرب  

 ٚايطكٜال  ٚاْض، ٚاٶٓٗر َٛفك٠، ٚاٱَهاْات ٣ؿٚؾ، ٚايعُك َهفٍٛ، ايكلم
ٌ  ٚإٔ اٶآٗر،  ٖافا  ع٢ً تهري إٔ َأَٛقٷ ٚأْت َهتكِٝ،  ٖافا  عًا٢  ايهاري  تٛاَا
ٔ  ا٦كفات  إٕ فإْاو  تٓشكف; أٚ تًتف ٚأ٫ اٶهتكِٝ، ايطكٜل ٟ  عا ٔ  اهلل ٖاؿ  ٚعا
 ، ايٓاق ٸ ٚبٛاقّا ٚؾَاقّا ايؿْٝا، ٸ ٚعفابّا ؾَاقّا اٶُري نإ اهلل، ٘كٜل

إْا غًكٓا اٱْهإ َٔ ْطف١ ٤تًط١ َٔ ١ٜ قا٬٥: فٝػا٘ب اهلل نبشاْ٘ ٚتعاٮ ايبًك
َا٤ ايكدٌ َٚا٤ اٶكأ٠، ٧تربٙ بايتهايٝف ايًكع١ٝ فُٝا بعؿ، فذعًٓاٙ َٔ أدٌ ـيو 

اقاٍ تعاٮ:ٔ ـا مسع ٚـا بُك; يٝهُع اٯٜات، ٜٚك٣ ايؿ٥٫ٌ،  اإِلْكَسانَ  َخَؾْؼـَا إِكَّ
ا (2) َ ِصراً  َهِؿقعاً  َفَجَعْؾـَاهُ  َكْبَتؾِقهِ  َأْدَشاٍج  ُكْطَػةٍ  ِدنْ  بِقَل  َهَدْيـَاهُ  إِكَّ ا السَّ ها َشاكِراً  إِدَّ  َوإِدَّ

 .ص3 - 2:اٱْهإط ٖ(3) َكُػوراً 
ٍ  ايعباح  ٭ٕ عبجّا;تِ غًك َا ِهأْ اهلل، َٔ ا٠كٝك١ ٖفٙ تعًُٛا  اهلل، عًا٢  ٣اا

 عُا٬ّ  َاُُت  أٚ بٝتو، ٸ دؿاقّا بٓٝت يٛ! اٱْهإ أٜٗا بو ٥٫ل غري ايعبح بٌ
ٍ  ايٓاى، أسؿ نأيو ثِ اغتُاَو، ٣ٝط ٸ  عبجاّا، : فكًات  ٖافا؟  ملٳ: ياو  ٚقاا

 سه١ُ؟ بؿٕٚ عبجّا ي٦ّٝا تعٌُ إٔ عكًٝتو ٸ قؿسّا أيٝو قدٛيتو؟ ٸ ْكُّا أيٝو
َٓ ُةْرَثُعَمونَ ٔيفيو قااٍ تعااٮ:   ْقـََمو  ـَ ط  ٖ(004) َأَؽَحِسَمْدُتْم َأنََّمََم َحَؾْؼـََموُؿْم َطَدثَمًو َوَأنَُّؽَمْم إِ

 . ص115ٕٛ:اٶ٪َٓ
 أم كقف جيحده اجلاحد……فقا عجبا كقف يعىص اإلله 

  كل تسؽقـة شاهد……وهلل يف كل حتريؽة ويف  

  تدل عذ أكه الواحد……ويف كل يشء له آية  

 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك (
   * * * 
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 13 عصر الثالثةالوقفة 

    1 يناجلدعىة للتأمل يف 
 احلؿد هلل رب العادني، وأشفد أن ال إلهه إال اهلل، وأن مؿهًدا عبهده ورههولهااأدا عد

ٔ  إٮ َٚٚاٛهلا  ٚاٶًااٖؿ٠،  اٶ٬سعا١  ٚنا٥ٌ تطٛق َع ،أغٞ ا٠بٝب ِ  بطا  اٟها
٘  عٔ فٝٗا ٜٓفٌُ ٫ ْفه١ٝ يًذٓ٭ إٔ عًِ اٱْهاْٞ، َٶاا،  أَا  ساا٫ت  ٸ فارتاٙ  ٰا
ٌ  أغاك٣،  ٚاْبهااط  اًْكاع تٚسا٫ َك٠، ٚانت٦اب اْهُاٍ ٟ  با  ا٫ْمعااز  ٜباؿ
َٶا ٚاٶهًُ٭ ٚإٜانِ اهلل عافاْا َجًّا، نايتؿغ٭ أَ٘; ٤ايفات يبعٕ  .عُٛ

 ايتؿغ٭ تعتاؾ ناْت ايهاؾى يٗكٖا ٸ ساٌَ أّ َٔ ٘بٝب ٜطًبأغٞ ٸ اهلل، 
 اي٥ٛٓٞ، ايتُٜٛك بأدٗم٠ آٟ٭ ٜتابع ٖٚٛ ناع١، ٚعًكٜٔ أقبع ٶؿ٠ عٓ٘ ٰتٓع إٔ
 - نٝذاق٠ يفاف١ يفاف١; ايطبٝب هلا قؿّ إـ نفيو، ٖٛ ٚبُٝٓا ٖاؾ٨، نانٔ ب٘ فإـا

 إٮ اٶكٝاى ٚأياق إ٫ إيعاهلا ٚمتٻ أَابعٗا، ب٭ ْٚعتٗا إٔ َٚا -ٚإٜانِ اهلل عافاْا
ٔ  فهبشإ،أَ٘ قًب ٫ْطكاب تبعٶا آٟ٭ اْطكاب ٘  َا  ظًُاات  ٚناط  ٸ دعًا
٘  تتاأـ٣  ٷاا  ٜتأـ٣ ث٬خ، ٘  َٓا ٘  تًاعك  مل ٚإٕ ا،تبعٶا  أَا قااٍ تعااٮ :    ،بافيو  أَا

ٍث ٔ َِ ٍِ ِِف ُضُؾََمٍت َت َفوةُِؽْم َحْؾؼًو ِمن َبْعِا َحْؾ ُؾُؼُؽْم ِِف ُبُطوِن ُأمَّ  .ص 6ط ايمَك: َٖخْ
 ٸ أَ٘ تكع سُٝٓا َٓطكبٶاأغٞ ايفاٌْ،  ٰهٔ ايعًُا٤ َٔ ق١ٜ٩ آٟ٭ فٛدؿٚٙ 

 أٚ ا٭قٗ، عًا٢  نٛقاٛ   ؿٟده تأثك ٸ أٚ ٚغذٌ، نغٓب ساؾ٠; اْفعاٍ أل١َ
 تُٓات  عٓؿَا ٖاؾ٥ٶا ٜكٚٙ إٔ ا٭٘با٤ أَهٔ ثِ ،بفيو أَ٘ يتأثك تبعٶا ب٤ًٞ اَطؿاّ

 أبٝا٘،  َاٛت  تهُع ٚسُٝٓا. ٚغريٖا ٚأْايٝؿ قكإٓ َٔ إيٝ٘ تهرتٜض َا يهُا  أَ٘
 .٭َ٘ تبعٶا ي٘ ناٶُٓت قأٚٙ ي٘، فتُٓت
 ناا٥ك  ؾٕٚ أبٝ٘ يُٛت هِٜٚتب ٜأْو ٚدؿٚٙ ا٭ٍٚ أنبٛع٘ ٸ اي٫ٛؾ٠، بعؿ أَا

ٓٶاٚ ا٭َٛات،  إيٝ٘ تكنٌ ٜؿٖا ٌُٝ، ثِ ا٠ٌُ، ٸ ا٭ّ تكغب س٭ أْ٘ قأٚا أٜ
ٕ  ٚتغُاكٙ  اٶهجٻفا١،  ايعٛا٘اف  َٔ َٛداتٺ -اهلل بإـٕ - ٔ  لاغاك  بفاٝ  ايكْاا  َا

ٔ  عًا٢  ًٜاهكٖا  ٚنأْ٘ َبتٗذٶا، ايًعٛق فٝباؾهلا ٚا٠ٓإ،  ،ٚقعاٜتٗاا  يكا٥ٗاا  سها
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 أَا٘،  قًاب  عًا٢  يعافٚبتٗا  ساؿ  ٫ نااسك٠،  يطٝفا١  ٚكنات هلا اَتٓاْ٘ عٔ ٜٚعرب
ِ  ا٠ُاٌ،  ٸ ا٭ّ تكغاب  ٫ ٚسا٭ ! ا١اايك٭  أسهٔ اهلل ٚتباقى اهلل، فهبشإ  ثا
١ًِّ تكطع َهك١ٖ، ٌُٝ ًٶا، ٩ٝا فرتاٙ آٟ٭، َع ايعا٘ف١ٝ اي ٘  ٜبؿأ ثِ َٓهُ  ٜتٻذا
٘  عٔ تعرب قؿَٝٵ٘ َٔ بكن٬ت ـيو عٔ ٜٚعرب اٶًانه١، ٦ٛ  ٚاناتٓهاقٙ،  استذادا

٘  ٜهكط مل ٚإٕ بعؿ، فُٝا إنكا٘ا ُٜبض ٚيكٯا ٚ  فإْا  ٚاياكفٕ،  يًعٓااؾ،  َٗٝاأ  ٜباؿ
 .٫ٚؾت٘ أٜاّ أٍٚ ٸ ـيو ٜٚعٗك ٫ٚؾت٘، بعؿ ٚايعؿٚإ
 اٟآ٭،  إناكاط  ٚساٚيات  َهك١ٖ، ٴًت اَكأ٠ إٔ آٜاتٓا نٓكِٜٗ َاسب ٜفنك

 ٚيؿت. ٜهكط٘؟ إٔ ٭سؿٺ فأْٻ٢ َه٭; قكاق ٸ فذعً٘ اهلل، ثبت٘ قؿ إـ تهتطع; ٚمل
 ٚأَاكٻت  أَٗاا،  ثؿٟ تتٓاٍٚ إٔ قفٓت ٚٴيؿت ٚٶا أْج٢، اٶٛيٛؾ ٚنإ ـيو، بعؿ
َٶا ٔ  تكْع إٔ قبًت ـيو َع ٚيهٓٗا ٖفا، ع٢ً أٜا  أَٗاا،  غاري  أغاك٣  َكْاع١  َا

 َاك٠  ثاؿٜٗا  فكفٓات  ايعٝآ٭،  َعُٛب١ أَٗا إٮ ٚأعٝؿت عٝٓاٖا، أغُٓت عٓؿٖا
 ٸ قاغبا١  تهٔ مل ا٭ّ إٔ تب٭ أَٗا، َع سٛاقٶا ايطبٝب ك٣فأد تكٙ، مل ٖٚٞ أغكٟ

 ع٢ً ـيو فاْعهو بإنكا٘٘، عًٝ٘ ا٫عتؿا٤ ٚساٚيت ُنكٵٙ، ع٢ً فشًُت ا٠ٌُ،
َواَّلُل ٔ:ايكا٥ااٌ ٸ ٣هااِ نتاباا٘ !ايعاااٶ٭ قب اهلل فهاابشإ ٫ٚؾتاا٘، بعااؿ اٟاآ٭

َفَمَموةُِؽْم َٓ َةْعَؾُؿَمَموَن َشَمَم َمَمن ُبُطَمَموِن ُأمَّ َُ َأْحَمَمَرَثُؽم مِّ َمَمْؿَع َوإبَْصَمَموَر َوإْؽِئَمَمَا سَّ ـْ ُؽَمَمُم ا ـَ  ََ ْقًئو َوَثَعَمَم

ُؽُرونَ  َْ َعؾَُّؽْم َة  ،ي٦ٝٶا ٜعًُٕٛ ٫ أَٗاتِٗ بطَٕٛٔ ا٭د١ٓ  فتػكز، ص 78ط ايٓشاٌ : ٖـَ
فُٔ  تؿق٨ٝٶا، اهلل بأَك ٚنٌ ا٠ٛاى ;ٚايبُك ايهٻُع; اهلل ٜكلقِٗ غكٚدِٗ ٚبعؿ

 َةعَ ٔفعٌ ٖفا:
ِ
َع اَّللَّ ُؿونَ َأإََِلٌ مَّ ُ َطَمَّ ُيْػِ  . ص63ط ايٌُٓ : ٖوَغ اَّللَّ

  أم كقف جيحده اجلاحد……فقا عجبا كقف يعىص اإلله  

  كل تسؽقـة شاهد……وهلل يف كل حتريؽة ويف  

  أكه الواحدتدل عذ ……ويف كل يشء له آية  

 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك (

* * * 
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 14عصر الرابعةلوقفة ا  

    2دعىة للتأمل يف اجلين 
 احلؿد هلل رب العادني، وأشفد أن ال إله إال اهلل، وأن مؿًدا عبده ورهولهااأدا عد

 أيؿٙ ٜبًغ ست٢ ٚبُكٙ مسع٘ ٸ ِلٜؿٳآٟ٭ ٸ بطٔ أَ٘  نرب نًُا ،أغٞ ا٠بٝب
  -ُٚٚؿٙ نبشاْ٘ - ٫َٛٙ ٚ٘اع١ قب٘ عباؾ٠ َٔ بٗا يٝتُهٔ

ُٻا ٜٳبٴشجٵٔ فهٔ ا٠كا٥ل ٖفٙ أَٗات ٘ايعتأغٞ اٶباقى ،  ٔٻ ٜكٜض ع  أسانٝهٗ
ٔٻ  نتاب َٔ آٜات ٜٚهُعٔ ًٜٓؿٕ أبٓا٥ٗٔ، ع٢ً يٝٓعهو ا٠ٌُ أثٓا٤ ًَٚاعكٖ

 تهجك ناْت <ؾًَل> ٸ سا١ًَ نٝؿ٠ إٔ: آٜاتٓا نٓكِٜٗ نتاب ٸ دا٤ ٚيفا اهلل،
 آٟ٭ ٚٴيٹؿ عٓؿَا أْ٘ ٚايٓتٝذ١ ١،َٚٓطذع ٚعا١ًَ قا١ُ٥ ٚمساع٘ ايككإٓ قكا٠٤ َٔ

 فتباقى عُكٙ، َٔ ا١اَه١ ٸ ٚت٠ٚ٬ سفّعا ايككإٓ; ٪تِ إٔ -اهلل بفٌٓ- ٰهٔ
 !ا١ايك٭ أسهٔ اهلل
 اُٶِفعٳ١ُ ايعٛا٘ف َٔ نعٝؿ أَ٘، َع قباط ٸ ٩ٝا ايفٟ آٟ٭ إٔ: ايكٍٛ َٛدم 

٘  بإسهإ اَعرتّف ٫ٚؾت٘، بعؿ -قب٘ بإـٕ- ٜهتذٝب ٚايهه١ٓٝ، بايكْا ٘  أَا  ٸ إيٝا
ٍّ نًٛى ُء اِْلْجَسوِن إَِّٓ اِْلْجَسونُ ٔ: ساي٘ يهإ غايبٶا، ٖاؾ١٥ ْٚفه١ٝ نٳٛ َْ َثَزا  َٖه

 َٚؿم ايًاعك س٭ قاٍ :، 
اك   ودن الذي يف ظؾؿة اْلحشاء قد واالك :::يا أهيا اداء ادفني دن الذي هوَّ

اك دن َكْعَ ئِه  اك؟ودن الؽروب مج :::ودن الذي غذَّ  قعفا كجَّ

 ودن الذي  العؼل قد حالَّك؟ :::ودن الذي ش َّ العقون فل رصت 

 ودن الذي تـسى وال يـساك :::ودن الذي تعيص ويغػر دائً  

قااٍ تعااٮ :    ٚؾقبا٘؟  اهلل َاكاط  فاققات  إٕ َقاؿٵق  أيو ايعاَٞ، ايعبؿ أٜٗا فٝا
كَسوُن َأنَّو َحَؾْؼـَوُه ِمن كُّْطػَ ٔ ْ َيَر اْْلِ َْ دٌِع)َأَو ًِ َوَكِِسَ 66ٍي َؽِنَذا ُهَو َحِصقٌم مُّ ـَو َمَث ـَ   َ ( َوََضَ

ِعَظوَم َوِهَي َرِمقٌم) ـْ َِّ 67َحْؾَؼُه َؾوَ  َمْن ُُيِْقي ا ٍُ َوُهَمَو بُِؽَم َ  َمَمرَّ َمَلَهو َأوَّ ََ ِني َأن َـّ ِققَفو ا َْ ُُيْ ( ُؾ

ٍِ َطؾِقٌم) َْح 68َحْؾ ْٕ َجِر ا ََّ َن اـ ُؽم مِّ ـَ  ََ ِني َثَع َـّ ـَْمُه ُةوِؾَمُاوَن)( ا َم َكَمورًا َؽَمِنَذا َأنَمُتم مِّ ( 71ََضِ
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ُق  َِّ َِ ِمَمَمَمْثَؾُفم َبَمَمَمَد َوُهَمَمَمَو اَْلََمَمَم ُؾَمَمَم َْرَض بَِؼَمَمَموِ ٍر َطَمَمَمَد َأْن َخْ ْٕ َمَمَمََمَواِت َوا َِ اـسَّ َمَمَمِني َحَؾَمَمَم َـّ َمَمَمقَْس ا ـَ َأَو

َعؾَِمَمقُم) ـْ َمَمُه ُؿَمَمْن َؽَقُؽَمَموُن)70ا ـَ َمَمََم َأْمَمَمُرُه إَِذا َأَراَ  َشَمَمْقئًو َأْن َيُؼَمَموَ   َمَمِني بَِقَمَمَمِاِه 71( إِكَّ َـّ ( َؽُسَمَمْدَحوَن ا

ْقِه ُةْرَثُعوَن) ـَ  َوإِ
ٍ
ء َِّ ََشْ  .ص 83-77ط ٜو: ٖ(72َمَؾُؽوُت ُؿ

 ٚعذ١ُٝ; عكب١ٝ َٔ ٚتبآٜٗا ٚايًغات ا٭يه١ٓ اغت٬ف تأًَت ٌٖأغٞ اٶباقى، 
٘  َٛت ٫ٚ يغ١، تًب٘ يغ١ ٫ ايًغات، َٔ ٚغريٖا ٚتكن١ٝ، ٚفاقن١ٝ نك١َٝٚ  ًٜاب
ٕٻ َٛتٶا ٕ  اغات٬ف  تأًَت ٌٖ ثِ َٯ١ٜ وـي ٸ ِإ ٔ  ا٭ياٛا ٕ  َا  ٚٴاك  ٚناٛؾ،  باٝ
  ٖفا ًٜتبو ٫ بٝٓهِ َتُٝمٶا ٚاسؿٺ نٌ َاق ست٢ يْٛٶا، ًٜب٘ يٕٛ ٫ ٚغٓك، َٚفك
 ٚاَاكأ٠  ٚاسؿ، قدٌ أ٫ٚؾ اُٟٝع إٔ َع غريٙ، عٔ ٲٝمٙ َا فكؾ نٌ ٸ بٌ. بفاى

 ٖفا ٸ إٕ. -ايه٬ّ عًُٝٗا- ٚسٛا٤ آؾّ ٚاسؿ٠;
٘  َٚا بايعبٛؾ١ٜ، َع٘ ٜفكؾ إٔ ٜهتشل َا اهلل قؿق٠ بؿٜع َٔ ُٴٕٛ،  إ٫ ٜعكًا  ايعٳاايٹ
َمَمََمَواِت َوإْرِض ٔ، قاااٍ تعاااٮ : اٶتفهااكٕٚ إ٫ ٜفُٗاا٘ ٫ٚ ُِ اـسَّ َوِمَمَمْن آَيوةَِمَمِه َحْؾَمَم

عَ 
ِ
ْؾَعَموَخ ِـّ كُِؽْم إِنَّ ِِف َذـَِمَك ََٔيَمَموٍت  َُِ  َأْخِسَمـَتُِؽْم َوَأْخَمَوا ُاأ ف ، ص22ط اياكّٚ:  ٖ(11) َواْحَمتِ

ُؿونَ ٔفعٌ ٖفا: ُ َطَمَّ ُيْػِ  َةَعوَغ اَّللَّ
ِ
َع اَّللَّ  . ص63ط ايٌُٓ : َٖأإََِلٌ مَّ

  أم كقف جيحده اجلاحد……فقا عجبا كقف يعىص اإلله  

  كل تسؽقـة شاهد……وهلل يف كل حتريؽة ويف  

  أكه الواحدتدل عذ ……ويف كل يشء له آية  

 ال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك () هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إ
* * *
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 15 عصر اخلامسةالوقفة 

   اليىوآية دعىة للتأمل يف 
 احلؿد هلل رب العادني، وأشفد أن ال إلهه إال اهلل، وأن مؿهًدا عبهده ورههولهااأدا عد

َٶا ايّٝٛ تأًَت ٌٖ ،أغٞ ا٠بٝب ٜٛ  ٔ ٘  أْات  ا٭ٜااّ؟  َا ٌ  ٰاقنا ٌ  ٜاّٛ،  نا  إٕ با
َوُهَمَو ٔقااٍ تعااٮ :   ّْٚٛ، ٜكع١ َٔ هلُا، ثايح ٫ اثٓ٭ قهُ٭ َٔ َ٪يف١ سٝاتو

وراً  َُ ََ اــََّفوَر ُك ََ ـَِدوسًو َواــَّْوَم ُسَدوةًو َوَثَع ْق ُؽُم اـؾَّ ـَ  ََ ِني َثَع َـّ  .ص 47ط ايفكقإ: ٖ ا
ُ َيَتَمَوىَّ ٔ:تعااٮ  اهلل قٍٛ بِٓ َٚٛت; ٚفا٠ إْ٘ بٌ آ١ٜ، ايّٓٛ أغٞ اٶباقى،  اَّللَّ

َنُػَمَمَس ِجَمَم ْٕ َُ ا َمَمْوَت َوُيْرِسَمَم تَِمَمي َؾَهَمَم َطَؾْقَفَمَمو اْخَ َـّ ًْ ِِف َمـَوِمَفَمَمو َؽُقْؿِسَمَمُك ا َُمَم ْ ََت َْ تَِمَمي  َـّ َع َمْوَِتََمَمو َوا

ُرونَ  َؼْوٍم َيَتَػؽَّ ِـّ َيوٍت  َٔ ى إِنَّ ِِف َذـَِك  ٍَ ُمَسؿًّ ُْحَرى إَِغ َأَث ْٕ اهلل نبشاْ٘ ف  ،ص42ايمَك: ط ٖ ا
ا، ٖٚافٙ ايٛفاا٠ ايهارب٣، ٚفاا٠ اٶاٛت      ٚتعاٮ ٖٛ ايفٟ ٜكبٕ ا٭ْفو س٭ َٛتٗ

باْكٓا٤ ا٭دٌ، ٜٚكبٕ اي  مل ٰت ٸ َٓاَٗا، ٖٚٞ اٶٛت١ ايُغك٣، فٝشبو َٔ 
َٳأ َاات، ٜٚكناٌ         ٖات٭ ايٓفه٭ ايٓفو اي  ق٢ٓ عًٝٗاا اٶاٛت، ٖٚاٞ ْفاو 
ايٓفو ا٭غك٣ إٮ انتهُاٍ أدًٗا ٚقلقٗا، ٚـيو بإعاؾتٗاا إٮ دهاِ َااسبٗا،    

فو اٶٝت ٚايٓاا٥ِ ٚإقنااي٘ ْفاو ايٓاا٥ِ، ٚسبها٘ ْفاو اٶٝات        إٕ ٸ قبٕ اهلل ْ
 َيؿ٥٫ٌ ٚاْش١ ع٢ً قؿق٠ اهلل ٶٔ تفهك ٚتؿبك.

 نُا ايّٓٛ ؾقدات أؾ٢ْ إٕ ؟ ٜٓاّ س٭ ٱْهإ ٨كٟ َا تأًَت ٌٖأغٞ ٸ اهلل، 
ِ  فٗاِ،  با٬  مساع  ٚتغفٝل، تمْٝل ثِ تجا٩ب، ُٜشب٘ ْعاى تعًُٕٛ  ؾقدا١  ٸ ثا
ٛٳنٳٔ; ٜأتٞ أغك٣ ٞ  ثايج١ ؾقد١ ٸ ثِ ايّٓٛ، أٍٚ ٖٛٚ اي ِ  ٜاأت  ايغٹاكٳاق  َاع  ايتٗاٜٛ

 ايغطاٝط  ثِ ايكټقاؾ، ثِ ايهټبات، ثِ ايهك٣، ثِ ايهٗاؾ، ثِ ايهِّٓٳ١، ثِ ٚاٱغفا٤،
ًٻػري اٶتُٝم  .ايٓٻّٛ ؾقدات ٚأثكٌ أع٢ً ٖٚٛ ٚايٓٻػٹري; باي

ّ  ٸا٭ؽ ايفاٌْ ،  ٌ  ايٓاٛ  ٫ٚأ ايبُاك  ٜتٛقاف  إٳاا٫،  ا٠او  ٚظاا٥ف  تتعطا
ٕ  عٓاؿ  ٖٞ نُا ايعٝٓإ، تغُٕ مل يٛ ست٢ اٟفٕٛ بإغُاٗ  فتبكا٢  ايٓااى،  بعا
 ايا   ا٠انا١ ، ٚٚفا٠ ٚايّٓٛ اٶٛت، نفيو َفكٛؾ٠، ايك١ٜ٩ يهٔ َفتٛس١، اٟفٕٛ
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 ايهاُع  انتُكاق ٚايباسجٕٛ ايعًُا٤ سؿٻؾ ٚقؿ ايهُع، ٖٞ ايّٓٛ غ٬ٍ تعٌُ تبك٢
 ٸ اٱعذال أٳٌ فُا ،ايهُع ٸ يٓاىا ب٭ تفاٚت ع٢ً ايجًج٭ ٯكؿاق ايّٓٛ غ٬ٍ
ٍ  اهلل نتاب َمن َؽْضَمؾِِه إِنَّ ِِف ٔ:س٭ قاا َِ َواــََّفَموِر َواْبتَِغَموُؤُؿم مِّ ْقَم َوِمَمْن آَيوةَِمِه َمـََموُمُؽم بِوـؾَّ

َؼْوٍم َيْسَؿُعونَ  ِـّ  .ص 23ط ايكّٚ :َٖذـَِك ََٔيوٍت 
ِ  قٯا أسؿُٖا ٕٻأ بٹػٳًَؿٹى ٚؾاق َتذاٚقٜٵٔ، ْا٥ُٝٵٔ تأًَت ٌٖيهكِٜ، اا٭ؽ   ٜآع
ٔ  ٨اؿ  ٷا نً٘ ايؿٖك ٜهتٝكغ أ٫ بٛؾِّٙ ايُا١٠ بايك٣٩  ٸ ٨ااٚقٙ  ٚاٯغاك  ياف٠،  َا
ٌ  ْفهو، نا٤يت ثِ ٜٳٓٳِ، مل يٛ بٛؾِّٙ اٶمعذ١، ايًٝطا١ْٝ با٭س٬ّ ٜٴعفٻب يكا٤  ٖا
 ٜٳاؿٴق  أمل. بافُٖٓٗا  ٜاؿٚق  َاا  تعًِ أْت أٚ ٖفا؟ عٔ ـاى أٚ ٢اٚقٙ، عٔ ٖفا ٜعًِ

 اٶكابك، إٮ َبايك٠ ايُٛق٠ ٖفٙ َٔ تٓتكٌ إٔ ـٖٓو ٸ ٖفا تهتعكٗ ٚأْت ًٛؿى
ـَِنْؿَرى ٔ ٜٴعفٻب ٚـاى ٜٴٓعٻِ، ٖفا بعِٓٗ، ٙاْب َّٓٛفا اٶٛت٢ فتتػٌٝ إِنَّ ِِف َذـَِك 

ْؿع ُه َؾْؾٌى َأْو َأْخَؼى اـسَّ ـَ َن َؿوَن 
ِ
 . ص37ط م: ٖخ

ُٶا إٔ: ٚا٭قم ايّٓٛ نتاب َاسب ٜفنك ٘  َٔ ْٕٗ يػ ُٶاا،  فكايا  ٚغاكز  ْا٥
 ايًااق   ٸ ايٓااى  ُٜٚاع  ا١اقز، َٔ ايعُاق٠ نٛقٌْٝ ع٢ً ٢ًَٚ ايٓافف٠، َٔ

 ستا٢  ايعٝٓ٭ َغُٕ ايهٛقٌْٝ ع٢ً ٲ٢ً ٚظٌ ٚقٛع٘، غ١ًٝ أْفانِٗ ٩بهٕٛ
 َْٛ٘، فٝٛاٌَ نكٜكٙ، إٮ يٝعٛؾ َٓٗا ٚؾغٌ ايٓافف٠ إٮ عاؾ ثِ ايعُاق٠، سٍٛ ؾاق
 ٚاٶاٛت  ا٠ٝاا٠  ٸ بٝاؿٙ  ايعبااؾ  ْفاٛى  فإٱا، ي٘ سؿخ ٷا ي٦ٝٶا ٜفنك مل انتٝكغ ٚٶا

َِ ٔ ٚهلفا ٜٛدٗٓا اهلل تعاٮ إٮ ايٓعك ٸ ايٓفو ايبًك١ٜ فكاٍ: ٚايّٓٛ َوِِف َأنُػِسُؽْم َأَؽ

ونَ   . ص21:ايفاقٜاتط  ُٖةْدِِصُ
  أم كقف جيحده اجلاحد……فقا عجبا كقف يعىص اإلله  

  شاهد كل تسؽقـة……وهلل يف كل حتريؽة ويف  

  أكه الواحدتدل عذ ……ويف كل يشء له آية  

 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك (

* * * 
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 16 عصر السادسةالوقفة 

 2الكىٌ دعىة للتأمل يف 
ا عبدد  ورودهلهأأأبادعد  احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدد 

ٛ  ايفًو عًُا٤ نباق أسؿ ٜكٍٛ ،بٝبأغٞ ا٠ ٟ  ٖٚا  نٝاف  أعاكف  إٔ أقٜاؿ : ٜٗاٛؾ
 ٫ اهلل بًاكِّٜك،  ياٝو  سااـم  بااق   اهلل. أفهااقٙ  أعاكف  إٔ أقٜؿ ايهٕٛ، اهلل غًل

ٌٻ اهلل، تعاااٮ ايهاإٛ، َااع بااايٓكؾ ًٜعااب  ٔ اهلل ٚداا
ِ
َوُيَمَمِريُؽْم آَيوةَِمَمِه َؽَمَمَليَّ آَيَمَموِت ا 

َّ يٛ نٝف، ص 81ط غافك: ُٖةـِؽَمُرونَ   اٶا٪َٓ٭  َٔ نإ يكٯا ايككإٓ، ٸ دا٤ َا ع٢ً ًعا
ََمَء َوإْرَض َوَمو ٔ: ايكا٥ٌ ٖٛٚ ايهٕٛ، َع ًٜعب ٫ اهلل ْعِ،. سّكا َوَمو َحَؾْؼـَو اـسَّ

ُاكَّو إِن ُؿـَّو َؽوِطؾَِع  (05)َبْقـَُفََم َِٓطدَِع  َـّ ْنَكوُه ِمن  َ تَِّخَن ََلًْوا ََّٓتَّ ْو َأَرْ َكو َأن كَّ َْ َكْؼِنُ   (06)ـَ َب

َُ ِِمَّو َةِصُػونَ  َوْي ـْ ُؽُم ا ـَ ٌِ َو َِ َؽَقْاَمُغُه َؽِنَذا ُهَو َزاِه
َدوصِ ـْ ِِّ َطَد ا َ ْْ  ص18:ا٭ْبٝٝا٤ط  ٖ(07)بِو

ٌ  نشبا١  إ٫ يًهٕٛ بايٓهب١ ا٭قٗ َا اهلل; ٸ أسب    ٸ تهاري  ُاشكا٤ اي ٸ قَا
 ٸ اٶٓتًاك٠  ٚايهٛاناب  ايٓذاّٛ،  ٬َٜا٭  بٗا ُٜطؿّ إٔ ؾٕٚ ايًُو سٍٛ َهاق
 اهلل ٭َك اَتجاٍ إٮ ٜكٛؾ ٚغًٛ  قٖب١ ٫عرتاْا ٜكٝٓٶا ـيو عًُٓا يٛ إْٓا أَا ،ايهٕٛ

 . لنَّاٖا ْفهٳ٘ َٳٔ ٜفًض ّٜٛ ْٚفًض، ْمنٛ ٚعٓؿٖا ٚـٍ، سب غا١ٜ ٸ
 ٫ٚ ايع٭، عًٝ٘ تكع ًَٗؿ أٳٌ فٝٗا ايهٛانب ٚتٓاثك ايهُا٤ إٕأغٞ اٶباقى ، 

 يا٤ٞ  عًا٢  تطًاع  إٔ إٮ أؾعٛى فإْٞ اٶهًِ أغٞ ٚهلفا أبؿٶا، يٝ٘إ ايٓعك ٍ٘ٛ ٌٰ
ٌٴ ثِ ايفًو، عًِ َٔ ِ  قُكٙ، ٚغاب َأؾٹٲ٘، َفا يٌٝ ٸ ؾقا٥ل بٓع بٓفهو اغ  ثا

 قؿ ٢ُٛع١ ًَٝاق َا١٥ َٔ ٜهري دم٤ إ٫ ٖٛ َا تكاٙ َا إٔ ٚاعًِ ايٓذّٛ، عامل تأٌَ
 ٚأْات . بغاريٙ  ٪اتًط  ٫ ،ٜهري َهاقٖا ٸ َٓٗا نٌ ٜعكف، مل َٓٗا ٚنجري عكفت،
 فُا ٖٛ، إ٫ ٩ُِٝٗ ٫ ٥٬َه١ َٔ ايهُاٚات ٸ اهلل بجٻ٘ َا إٮ تفهريى اْكٌ تتأٌَ
 بايبٝات  َِٓٗ ٜطٛف نادؿ، أٚ قانع هلل; قا٥ِ ًَٚو إ٫ أَابع أقبع١ َْٛع َٔ

ٕ  ٫ أيّفا نبعٕٛ ّٜٛ نٌ ايهابع١ ايهُا٤ ٸ اٶعُٛق ٘  ٜعاٛؾٚ ّ  إٮ إيٝا . ايهااع١  قٝاا
"َّ  ٜٚاٚل أغك٣ ْفهو اْكٌ ثِ. ايُشٝض ٸ دا٤ نُا" ت٦ط إٔ هلا ٚسلٻ ايهُا٤ تأ
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ٍ  إٮ بٗا قًبو ٜهري بُري٠ إٮ تفهريى ٌ  عًُات  ٚقاؿ  اياكٴٔ،  عاك ٘  بايٓكا  ناعت
ِ  عٓاؿٖا  ٚقفعتا٘،  ٚععُت٘  ٢ٚكٻاتٗاا،  ٥َٚٛٗاا،  ٯ٥٬هتٗاا،  ايهاُاٚات  إٔ تعًا

ًِكاا٠  نشًك١ يًعكٍ بايٓهب١ ُابٝٓٗ َٚا ٚٚاقٖا، ٙباهلا، ٚا٭قْ٭ ٢ُٚٛعاتٗا،  َٴ
 عًا٢  ٖٚٛ ا٠ُؿ، ٚي٘ اٶًو ي٘ ي٘، يكٜو ٫ ٚسؿٙ! اهلل إ٫ إي٘ ف٬. ف٠٬ بأقٗ

 قؿٜك ي٤ٞ نٌ
 ٜٚهاربٕٚ،  ٜٚكؿنٕٛ، ٩ُٚؿٕٚ، ٜهبشٕٛ، ايعكٍ، سٍٛ َٔ سفت اٶ٥٬ه١

ٍ . اهلل إ٫ ٜعًُٗاا  ٫ ايا   اٶُاياو  بتؿبري اهلل َٔ ٜتٓمٍ ٚا٭َك  ا٤بإسٝا  ا٭َاك  ٜتٓام
ٍّ، ٚإعمال آغكٜٔ، ٚإَات١ قّٛ، ًِاو،  ٚإًْاا٤  قاّٛ،  ٚإـ٫ٍ قٛ  ًَاو،  ٚناًب  َٴ

 َاكٜٕ،  ٚيافا٤  فكاري،  ٚإغٓاا٤  نهاري،  دارب  َٔ سادات، ٚقٓا٤ ْٹعٳِ، ٌٜٚٝٛ
 ساريإ،  ٖٚؿاٜا١  َعًاّٛ،  ُْٚاك  ْٴاك،  ٚنًاف  ـْاب،  َٚغفك٠ نكب، ٚتفكٜر
ٕ  آبال،  ٚقؾٸ داٌٖ، ٚتعًِٝ ٗ  ٚإغاثا١  َهاتذري،  ٚإدااق٠  غاا٥ف،  ٚأَاا  ٛف،ًَا
ٍ  ب٭ تؿٚق َكانِٝ. َعتؿٺ َٔ عؿٚإ ٚنف ظامل، َٔ ٚاْتكاّ عادم، ٚإعا١ْ  ايعاؿ

٘  ٫ ايعامل، أقطاق تٓفف ٚايكٴ١، ٚا٠ه١ُ ٚايفٌٓ، ٔ  َٓٗاا  يا٤ٞ  مساع  ًٜاغً  عا
ّ  ٫ ٚقتٗاا،  ٚاٝااؾ  تبآٜٗا ع٢ً ٚا٠ٛا٥ر اٶها٥ٌ نجك٠ تٴغًط٘ ٫ٚ غريٙ، مسع  ٜتارب
٘  ٫ غما٥ٓا٘،  َٔ ـق٠ تٓكِ ٫ اٶًشِّ٭، إ٠اع َٔ ٛ  إ٫ إيا ِ ! ٖا  قبهاِ،  اهلل ـيها

ًَ َهَمَمَمَمَنا َبَمَمَمَموصِِ ُسَمَمَمَمْدَحوَكَك َؽِؼـََمَمَمَمو َطَمَمَمَمَناَ  ٔ ،ايعاااااٶ٭ قب اهلل فتباااااقى ـََمَمَمَمو َمَمَمَمَمو َحَؾْؼَمَمَمَم َربَّ

  .ص 191ط آٍ عُكإ :ٖ(080)اــَّورَ 
  أم كقف جيحده اجلاحد……فقا عجبا كقف يعىص اإلله  

  كل تسؽقـة شاهد……وهلل يف كل حتريؽة ويف  

  أكه الواحدتدل عذ ……يف كل يشء له آية و 

 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك (
* * * 
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  17 السابعة عصرالوقفة  

 1عجائب األحًاء يف دعىة للتأمل  له
ا عبدد  ورودهلهأأأبادعد  احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدد 

ٔ  ايككإٓ ٸ ايع١ًُٝ ايجٛابت َٔ َاسب ٜفنك ،ٞ ا٠بٝبأغ ٕ  َا  ايتُاكفات  بعا
ٞ  َا ، ا٠ٝٛإ عٓؿ ا٭ٶع١ٝ ايفن١ٝ ٍ  َعٓا٢  عًا٢  ايٓا٤ٛ  ًٜكا َمِني ٔ:اهلل قاٛ َـّ ـََمو ا َربُّ

 َحْؾَؼَمُه ُتَممَّ َهَمَاى)
ٍ
ء ََّ ََشْ  نًبّا ٘كٜك٘ ٸ ٚدؿ ٘بٝبّا إٔ ٜٴفٵَنكٴ ، ص50ط ٘٘: ٖ(41َأْطَطى ُؿ

٘  ٚاعتٓا٢  ٚدربٖاا  ٚقَٛٗاا  بٗا ٚاٖتِ عٝاؾت٘ إٮ فأغفٙ ، ٘قٛا٥ُ إسؿ٣ نهكت  با
 يطٝفااّ  قكعااّ  ايطبٝاب  مسع بمَٔ ـيو ٚبعؿ ، نكاس٘ أً٘ل ثِ ، ٰاَّا يفٞ ست٢
 دا٤ ، ايكدٌ َههٛق آغك نًبّا َع٘ َُطشبّا ْفه٘ ايهًب فٛدؿ عٝاؾت٘ باب ع٢ً
 أغافت  ٘اٶاا  عذا٥اب  ٖٙف ، اهلل إ٫ إي٘ ٫ٚ اهلل فهبشإ ، ٚايع٬ز اٶعا١ٜٓ إٮ ب٘
 . بٗا ٚاْفتشت عٝٓاى بٗا
٘  ب٘ اٶٗتُ٭ أسؿ بٝت أَاّ ايَٝٛٞ ٘عاَ٘ ٨ؿ إٔ اعتاؾ قط ،اٶباقى أغٞ    فٝأنًا
ٔ  ي٘ ٜكؿّ نإ ٷا بايكًٌٝ ٜهتفٞ ٜعؿ مل اهلك إٔ ايبٝت قب ٫سغ ا٭ٜاّ أسؿ ٚٸ  َا
ّ  ـياو  غري ٜهكم أَبض ، قبٌ ٘  ٜكَاؿٙ  ايبٝات  قب فكاا  ٖبٜاف  فٛداؿٙ  ٜٚكاقبا

َّٓ ٔ: اهلل فتباقى أَاَ٘، ايطعاّ فٝٓع أع٢ُ ٍٖك إٮ بايطعاّ ٍي ِِف إَْرِض إِ َوَمو ِمن َ آبَّ

دٍِع) َتوٍ  مُّ
ٌَّ ِِف ؿِ َهو َوُمْسَتْوَ َطَفو ُؿ  ِرْزُؾَفو َوَيْعَؾُم ُمْسَتَؼرَّ

ِ
 .ص6طٖٛؾ:ٖ(5َطَد اَّلّل

٘  َاتت َغريّا فكنّا إٔ ا٭سٝا٤ عذا٥ب َاسب ٜفنك ،اٶباقى أغٞ    عٓا٘،  أَا
ِ  ايفاكى  بكعاٜا١  َُك ٜههٔ ايفٟصايمعرتٟط ٚامس٘ ا٭عكابٞ َاسبٗا فكاّ  ايٝتاٝ
٘  ٜكؿّ فهإ ، ايتؿيٌٝ سؿ بًغت قعا١ٜ ٗ  ٚإـا ، بايهاهك  ٤ًٛ٘ااّ  ايًاعري  يا  َاك

٘  ايبٝطكٟ ايطبٝب ي٘ انتؿع٢ ٘  إـا يفشُا ٘  َاا  أَااب  ـياو  ٸ غكابا١  ٫ٚ ، أَااب
ٔٵ ، ف اٟاَع َشٝض ٸ ثبت َا عًُتِ إـا ، ا٭سب١ أٜٗا ا٫ٖتُاّ ٞ  عٳا  ،☺ ـٳقٍّ َأبٹا

ٍٳ ٍٳ: َقا ٍٴ َقا ٘ٹ قٳنٴٛ َّ : ♂ :◘ اي َدا ِدْن َفَرٍس َعَرِِبٍّ إاِلَّ ُيْمَذُن َلُه ِعـَْد ُكهلِّ َههَحٍر  ِهَدْعَوَتنْيِ
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ْلَتـِي ِدْن َ ـِي آَدَم َوَجَعْؾَتـِي َلُه، َفاْجَعْؾـِي أَ  ْلَتـِي َدْن َخوَّ ُفمَّ َخوَّ  (2) ▬َحبَّ َأْهؾِِه َوَدالِِه إَِلْقهِ الؾَّ
ٍ  أٌٖ أسب َٔ فٝذعً٘ ٨ٝب٘ ٚدٌ عم ٚاهلل ، ٕ  َٚاا ٘  اٱْهاا  ًٜاٗؿ  ٚايٛاقاع  إيٝا

 ٚتُؿ  ٚغاق ٚسمٕ ٚتأمل ٚإٔ به٢ ٳاؾ ٖٚٛ ايٓػ١ً دف  فإٕ عذب ٫ٚ بفيو،
ٔ  ، ايههٕٛ ٜهٕٛ َا أسهٔ فههٔ ،◘ َهش٘ ست٢ ايفنك يفكام ٘  داف   سا  إيٝا
ٗ  ، ا٭سٝا٤ ُٜؿ ٕأ فعذٝب ٳاؾ ٖٚٛ ٞ  ٚٲاك ٟ  ا٭عكابا  ايفاكى  فٝفكاؿ  ايامعرت
 ايمعرتٟ َات ثِ أٜاَّا نفيو ٚظٌ َاسب٘ غ١ُٝ أَاّ يريابط سعريت٘ ٜٚرتى يٗٝت٘
ٔٳ ست٢ ايكأى َٓهو سمّٜٓا غًفِٗ ايفكى فهاق دٓالت٘ اٶًٝعٕٛ ٚٴٌ  َاسب٘ ؾٴفٹ
 ناايربم  اٶفذاٛ   ىايفك اْطًل بايكدٛ  اٶًٝعٕٛ ِٖ ٚٶا ايرتاب، ٸ عًٝ٘ ايعمٜم
ٌٍ إٮ ٌَٚ ست٢ َٓطًكا ٚظٌ ٍٍ ت ٘  َٔ بٓفه٘ أيك٢ ثِ فُعؿٙ عا ٘  يًٝكا٢  قُتا  ستفا
ٔ  ٚاٶًااعك  ا٭ساناٝو  تًاو  قلق٘ َٔ فهبشإ ، اُٟٝع ؾ١ًٖ ٚنط  ناًبٗا  َٚا
 . آؾّ بين َٔ اهلل نكَ٘ ٷٔ نجريّا

 عُكٚط عٔ َشٝش٘ ٸ ايبػاقٟ ـنكٙ َا ايككؾ٠ أَك عذٝب َٚٔ أغٞ ايفاٌْ،
ِ  فاادتُع  لْٝاا  ٚقاكؾ٠ّ  قاكؾاّ  اٟاًٖٝا١  ٸ قأٜت:  قاٍ ،ص َُٕٝٛ بٔ  ايكاكٚؾ  عًاٝٗ

 آؾّ باين  بعٕ عطًٗا س٭ ا٠ؿٚؾ تكِٝ ، قكٚؾ َٔ هلا عذبّا ، َاتا ست٢ فكٳُٖٛا
َأْم َُتَْسُى َأنَّ َأْؿَثَرُهْم َيْسَؿُعوَن َأْو َيْعِؼُؾَموَن إِْن ٔ ايٓاى أنجك ٖؿا١ٜ فٛم ٖؿاٜتٗا إٕ ،

 َّٓ ًِ)ُهْم إِ َُّ َسدِق َْ ُهْم َأَض َنَْعوِم َب ْٕ  .ص 44ط ايفكقإ: ٖ(33 َؿو
 أم كقف جيحده اجلاحد:::فقا عجبا كقف يعىص اإلله 

 كل تسؽقـة شاهد:::وهلل يف كل حتريؽة ويف 

 أكه الواحدتدل عذ :::ويف كل يشء له آية 

 ك () هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلق
* * * 

                                      
  أ 2424وصححه األلباين  يف صحوح اجلابع  9753النسائي  أخرجه )صحقح( (2)
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 18 الثامنة عصرالوقفة  

 2يف عجائب األحًاء دعىة للتأمل 
ا عبد  وروهلهأأأبادعد  احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممد 

 يكبت إـا أْٗا اهلل ٸ ايعكٝؿ٠ َاسب ـنكٙ َا ايفأق أَك عذٝب َٔ ،أغٞ ا٠بٝب
 اٟك٠ أنفٌ ٸ إيٝ٘ ايٍَٛٛ عًٝٗا مٜٚع ٜٓكِ اٟك٠ أع٢ً ٸ ايفٟ ايمٜت َٔ

 َٓٗا ٜٚكرتب ايمٜت ٜكتفع ست٢ اٟك٠ ٸ تُب٘ ثِ اٶا٤ أفٛاٖٗا ٸ ٌُٚٝ فتفٖب
 َحْؾَؼُه ُتمَّ ٔ :ٖؿ٣ يفيو؟! إْ٘ ايكا٥ٌ َٔ ، تًكب٘ ثِ

ٍ
ء ََّ ََشْ َـِّني َأْطَطى ُؿ َربُّـَو ا

ٞٳ عٴبٹؿٳ َٳٔ أسل اهلل إْ٘،  ص50ط ٘٘: ٖ(41َهَاى) ِّ َٴ  ٨كٟ َٔ نبشإ ، ٚنٴذٹؿ ٘ٴَي ٚ
 . ٚا٠كَإ باٱقلام ا١ًل ٸ ٚه١ُ ا٭َٛق

 ست٢ بإسؿاُٖا فٝٓاّ عٝٓٝ٘ ب٭ ٜٓاٚب إٔ ْاّ إـا ايف٥ب عًِ َٔ ،ايفاٌْأغٞ  
 . ايجا١ْٝ بٗا ٚفتض ْاّ ا٭غك٣ ْعهت إـا

  لخرى ادـايا ففو يؼظان كائم ::::يـام  نحدى دؼؾتقه ويتؼي

 ايًذك أيك٢ إـا ا١كٜف ٸ قًٜ٘ ًٜكٞ إٔ يطاٚٚىا عًِ َٔأغٞ ايهكِٜ، 
 . َٔ؟ بإـٕ ، َٔ؟ بإـٕ ، أّٜٓا انته٢ ايًذك انته٢ فإـا ، ٚقق٘
 سٛهلاا  عُافٛق  ٜهاُعٗا  ف٬ تهتغٝح؟ إٔ فكغٗا نكط إـا ايعُفٛق٠ عًِ َٔ 
 ست٢ ٚسكن١ ٚق٠ٛ ١ُٖ ي٘ ٩ٚؿثٕٛ ٩ٚكنْٛ٘ ايفكؽ سٍٛ اُٟٝع فٝطري ٤ٞ٨ ست٢
َمٍي ِِف إَْرِض َوَٓ َصَموِ ٍر َيطَِمُذ بَِجـَوَجْقَمِه ٔ ايكا٥ٌ اهلل ٖٛ ِـان ، َعِٗ ٜطري َوَمو ِمَمن َ آبَّ

ُؽم ـُ  . ص38ط ا٭ْعاّ: ٖإَِّٓ ُأَمٌم َأْمَثو
ٍ  سٍٛ اهلل قٴ٘ ع١ٓٝٝ بٔ نفٝإ قٍٛ أٳٌأغٞ ايهكِٜ، َا   إَِّٓ ُأَمَمٌم ٔ:اهلل قاٛ

ُؽم ـُ ِ  ايبٗا٥ِ َٔ يب٘ ٚفٝ٘ إ٫ آؾَٞ َٔ ا٭قٗ ٸ فُا:  قاٍ ّٜٛ َٖأْمَثَمو ٔ  فُآٗ  َا
ِ  ايهًاب،  ْباع ٜٓبض َٔ َِٚٓٗ ايف٥ب، عؿٚ ٜعؿٚ َٔ َِٚٓٗ ا٭نؿ، ًٜب٘  َٚآٗ
ّ  أ٘ٝاب  إيٝٗاا  أيكٞ إـا اي  ا١ٓالٜك ًٜب٘ َٔ َِٚٓٗ نايطاٚٚى، ٪تاٍ َٔ  ايطعاا

 مسع يٛ َٔ اٯؾَٝ٭ َٔ ٜؿ فًفيو فٝ٘، ٚيغت غا٥ط٘ عٔ ايكدٌ قاّ فإـا عافت٘،
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 سفغ أغٛٙ أغطأ ٚإٕ ، ْٳعٳِ ا نفٝإ اهلل قسِ ا َٓٗا ٚاسؿ٠ ٩فغ مل سه١ُ ٵه٭
 .ا٫نتع٤٬ ٚقغب١ ايغًب١ ٚسب اهل٣ٛ ٌ٘ٝ ٝت ٖؿ٣ ب٬ عًٝ٘ ٚيٓع ا١طأ ـيو
٘  ٸ اهلل أٚؾ  فُٝا إٕ ،اهلل ٸ أسب   ٚٲاٮ  بايتهابٝض  ا٭فاٛاٙ  ٜهاتٓطل  َاا  ٤ًٛقاتا

٘  ايعاقٌ ٜعًِ ب٘ َٚا ٚقؿقت٘ سهُت٘ َعكف١ َٔ إد٫ّ٬ ايكًٛب  ٚمل عبجااّ  ٪ًال  مل أْا
ٍ  قا٘ع ٚبكٖإ ظاٖك٠ ٚآ١ٜ باٖك٠ سه١ُ ٤ًٛم نٌ ٸ فًً٘ نٴؿ٣، ٜرتى  عًا٢  ٜاؿ
 ا١ًال  غًل قؿ ، عًِٝ ي٤ٞ ٚبهٌ قؿٜك ي٤ٞ نٌ ع٢ً ٚأْ٘ نُاٍ بهٌ اٶٓفكؾ أْ٘

  . ٚباٱي٘ ، يٝعبؿٚٙ
 

 أم كقف جيحده اجلاحد:::فقا عجبا كقف يعىص اإلله 

 كل تسؽقـة شاهد:::حتريؽة ويف وهلل يف كل 

 أكه الواحدتدل عذ :::ويف كل يشء له آية 

 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك ( 
* * * 
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 19 التاسعة عصرالوقفة 

 1اليحل  عامليف دعىة للتأمل 
ا  عبدد  ورودهلهأأأبادعد احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدد 

٘  ٚأسٛاي٘ ايٓشٌ تأًَت ٌٖ ،أغٞ ا٠بٝب ٔ  فٝٗاا  َٚاا  ٚأعُايا  ٚاٯٜاات  ايعارب  َا
ّ  تاك٣  أمل ايباٖكات، ٕ  ا٠هااب١ٝ  ؾقتٗاا  ٸ ايهؿانا١ٝ  مشعٗاا  أقاكا  بٓا٥ٗاا  ٚإتكاا
ٞ  ُاا ف ٚا٠هااب،  ايٓشٌ عًُا٤ ٜؿٌٖ لاٍ َٚا أؾٌٖ ايفٟ َٓعٗا، ٚإسهاّ  ٖا
ٍ  اٶػًاٛم  هلافا  تمسشا  ايا   ٚاٶكاٜٝو ا٠هاب آ٫ت ٌ  ٖافا  إٮ بايَٛاٛ  ايعُا

ٔ  ٚايفه٭ انتًعاق قكْ٭ بٛانط١ ٖفا ٌٖ ؟!!ايؿقٝل اهلٓؿنٞ ٞ  ايافٜ  عًُاا٤  ٜاؿع
 ٖا٪٤٫،  َٓطال  ٚغكٜب عذٝب، اهلل نبشإ ،؟؟!بُٗا لٚؾتٗا ايطبٝع١ إٔ ا٭سٝا٤
ّ  ٚقفاٛا  نًُا ٚايُؿف١، ٚايتطٛق نايطبٝع١ دٛفا٤ نًُات ٚقا٤ ٜتهرتٕٚ  باؿٜع  أَاا
ط ٖ َؽَمَمَلنَّى ُيْمَؽُؽَمَمونَ ٔ:أقدعااٛا ـيااو إٮ ايطبٝعاا١  ا١ًاال ٸ ٚإعذااالٙ اهلل َاآع

 . ص87ايمغكف:
 ا٠ًكات َٔ يهجري غ٬فّا ايجُكات نٌ َٔ با٭نٌ َأَٛق ايٓشٌ ،أغٞ ا٠بٝب

 إ٫ تأنٌ ف٬ ايتبغ َٔ تأنٌ ٫ أْٗا ٚتعذب ايغفا٤، َٔ َع٭ ْٛ  ع٢ً تعٌٝ اي 
 فِٝٗ ٚدعٌ انتًعاق بككْ٭ اهلل لٚؾٖا ٬ت،ايغف أٌٖ بفيو ٜعترب فٌٗ ايطٝبات
 ٚايهُع ايًِ سان١ تًهٌ أيفّا ث٬ث٭ إٮ عؿؾٖا ٌُٜ ؾقٝك١ عُب١ٝ يعريات
ٚايفٟ قاٍ ٸ  ـاى ٖٚبٗا َٔ فهبشإ ا١ًٝ١، ظ٬ّ ٸ نايهًاف ٚتعٌُ ايًُو،
ً )ٔ عًٝا٥٘ : َرُه َةْؼِايرا  َؽَؼاَّ

ٍ
ء ََّ ََشْ َِ ُؿ  . ص2ط ايفكقإ: ٖ(1َوَحَؾ

 ٸ أغكٜإ ٚعٝٓإ ، عٝٓإ ايكأى ساف  ٸ نجري٠، عٕٝٛ يًٓش١ً ،غٞ ا٠بٝبأ 
 تاك٣  فايٓشًا١  ايٓعاك،  ٸ أفال  ناع١  هلاا  دعٌ ٷا ثايج١، ع٭ ٚٝتُٗا ايكأى أع٢ً
ٕ  عًُّا ٚاسؿ، ٚقت ٸ ٚايككٜب ٚايبعٝؿ ايًُاٍ ٚأق٢ُ ايُٝ٭ أق٢ُ  عْٝٛٗاا  باأ

 ايها١ٓ  ياٗٛق  َععِ ايهشاب ٗافٝ ٜعٌٝ أَانٔ ٸ ٜعٌٝ فايٓشٌ ٚيفا تتشكى، ٫
ٍ  َهإ ٶعكف١ ْكٚق١ٜ َعًّٛ ٖٛ نُا ايًُو ق١ٜ٩ إٔ َع  غافا٤  فٝٗاا  ايا   ا٠كاٛ



للماوس على العنوان األيسر  ، وللوصول ألي عنوان اضغط على الزر Ctrl+ Endللوصول للفهرس اضغط على
 تنقل بين الصفحات.  أو عجلة الماوس Page Up, Page Downالمطلوب  في الفهرس، وبواسطة 

 

43 

 

43   

 غ٬ٍ َٔ ايًُو ق١ٜ٩ فبإَهاْٗا ايٓشٌ، ق١ٜ٩ ق٠ٛ ٸ ا٠ه١ُ تهُٔ ٖٚٓا ايٓشٌ،
 نُاا  ايغُااّ،  غًاف  ايًُو اغتفا٤ ساي١ ٸ دٛعّا ٲٛت ي٬٦ ـيو نٌ ايهشب،

 ، اهلل ٚقاؿق٠  ، اهلل سهُا١  عًا٢  تؿٍ ، َف١ًٖ ٠كٝك١ إْٗا ، ايبًؿإ بعٕ ٸ ٖٛ
َع)ٔ:تؿبريٙ ٚنُاٍ ، اهلل ٚٚسؿا١ْٝ

ِ
َعوَخ ـْ ُ َر ُّ ا ََ اَّللَّ ُؽْم َؽَتَدوَر ُ َربُّ ط  ٖ (53َذـُِؽُم اَّللَّ

 . ص64غافك:
 ٲهٓ٘ ٯا َمٚؾ ٖٛ إـ ،ايٓش١ً فِ غًك٘ ٸ اهلل غًل أعادٝب َٔ ،أغٞ ا٠بٝب 
 َع ٖٚٛ ، ٚٲتِ ٚٲٓغ ، ًٜٚشو ٜكِٓ فٗٛ ا١ٜٛٝ٠ ٛظا٥فاي ٳٝع أؾا٤ َٔ
 إـ ، اٶك٠ اٶٛاؾ َٔ ٜتشكز ٫ٚ ، ٘بٝعّٝا ايطعِ سًٛ ٖٛ ٶا ا٠هان١ٝ يؿٜؿ ٖفا

 مسع أَا ، ي٘ يكٜو ٫ ُٚٚؿٙ فهبشاْ٘ أهلُ٘ ايفٟ قب٘ بإـٕ س٠ًٛ إٮ ٩ٛهلا
 ، اٱْهإ أـٕ ًٗاتٓك إٔ تهتطٝع ٫ ٚـبفبات بأَٛات ٜتأثك ، دؿّا فؿقٝل ايٓشٌ

 أقبعُا١٥ ٚبهكع١ ، ٚلْٗا ْعفٞ ايٓش١ً ـيو َع ٌُٚٝ ، بٗا لٚؾٙ َٔ فهبشإ
ى)ٔ:اهلل فهبشإ ، ايٛاسؿ٠ ايجا١ْٝ ٸ دٓاع غفك١ َِ َؽَسوَّ َـِّني َحَؾ َر 1ا َـِّني َؾاَّ ( َوا

ٚٴسِّؿٳ عٴبٹؿٳ ،ص 3-2ط ا٭ع٢ً: ٖ(2َؽَفَاى) ٞٳ ٚٳ ِّ َٴ  . ي٘ ٚنٴذٹؿٳ ي٘ ٚ
 عًٝ٘ تفكل يًغفا٤ َُؿقّا ٜؿ عٓؿَا ، َكيؿات ايٓشٌ َٔ ٖٓاى  ،بأغٞ ا٠بٝ

 عًٝ٘ تفكل ايكسٝل ٜٚٓتٗٞ ٜٓٓب ٚعٓؿَا ، يًكسٝل اٟاْٝات بك١ٝ إيٝ٘ تكيؿ َاؾ٠
 إٮ تٓتكٌ ثِ ، فٝ٘ ايبشح ٸ ايٛقت ٜٓٝع ٫ ست٢ ، َٓ٘ َٓفك٠ َٛاؾ اٶكيؿات

و ِمن  َ ٔ، اهلل إْ٘ ٚأقيؿٖا؟ عًُٗا َٔ آغك، َُؿق ٍي إَِّٓ ُهَو آِحٌن بِـَوِ قَتَِفو إِنَّ مَّ آبَّ

ْسَتِؼقٍم) ٍط مُّ ا  .ٖٛ إ٫ إي٘ ف٬، ص56ط ٖٛؾ: ٖ(45َرِّبِّ َطَد ِِصَ
 أم كقف جيحده اجلاحد:::فقا عجبا كقف يعىص اإلله 

 كل تسؽقـة شاهد:::وهلل يف كل حتريؽة ويف 

 أكه الواحدتدل عذ :::ويف كل يشء له آية 

 و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك () هبحاكك الؾفم  

* * * 
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 21 العصرينالوقفة 

 2يف عامل اليحل دعىة للتأمل 
ا عبدد  ورودهلهأأأبادعد  احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدد 

ٔ  اعًٝٗ ٚايتعكف غًٝتٗا إٮ ايكدٛ  ا١ًٝ١ غاقز ايعا١ًَ تهتطٝع ،أغٞ ا٠بٝب  َا
 ٚيافا  ا٭َٝااٍ،  آ٫ف عٓٗا ابتعؿت ٚيٛ تعب، ٫ٚ عٓا٤ ب٬ ، ا٬١ٜا عًكات ب٭

 ٜاا : ٜكٍٛ ١ًٜٛ٘، فرت٠ ٯٓاظريٙ ايٓشٌ قَؿ ٚقؿ ايهفاق، ا٭سٝا٤ عًُا٤ أسؿ ٜكٍٛ
ِ  لٖاك٠،  إٮ مثك٠ إٮ يذك٠ َٔ ا٭َٝاٍ آ٫ف تٓطًل هلا عذبّا  ٞطا٧  ٫ٚ تعاٛؾ  ثا

 قٯا، با١ًٝ١، ٜكبطٗا ٫نًهّٝا ٌُٝ أْٗا أٚ ا١ًٝ١، َع ـبفبات هلا إٔ قٯا ٘كٜكٗا،
 أٚسا٢  ـيو، أهلُٗا اهلل إٔ ْٛقٔ إْا ف٬، ٦ٔ أَا تا٥ّٗا، بًٝؿّا سا٥كّا ٜكف ثِ قٯا،
َدَموِ  ٔقاٍ تعااٮ ٸ ناٛق٠ ايٓشاٌ:    إيٝٗا، َمِني ِمَمَن اْْلِ ِ َِ َأِن اَتَّ َمَك إَِغ اــَّْحَم َوَأْوَجَمى َربُّ

َجرِ  ََّ ًِ 57َوِِمَّو َيْعِرُشوَن ) ُبُقوةوً َوِمَن اـ ـُ ََ َربِِّك ُذ َِّ اـثََّؿَراِت َؽوْسُؾِؽي ُسُد ( ُتمَّ ُؿِظ ِمن ُؿ

َؼَمَمَمَمَمَمْوٍم  ِـّ ُكَمَمَمَمَمَمُه ِؽقَمَمَمَمَمَمِه ِشَمَمَمَمَمَمَػوء ـِؾـََّمَمَمَمَمَموِس إِنَّ ِِف َذـَِمَمَمَمَمَمَك َٔيَمَمَمَمَمَمًي  َتؾَِمَمَمَمَمَمٌف َأْخَوا ْ ُُّ   ٌ ا َ ََ َمَمَمَمَمَمُرُج ِمَمَمَمَمَمَمن ُبُطوَِنََمَمَمَمَمَمو  َخْ

ُروَن)   ص69-68ط ايٓشٌ: ٖ(58َيَتَػؽَّ
ٌ ،  أغٞ اٶبااقى  ٘  اهلل قاؿق٠  تأَا ّ  ًٛكا ٌ  ٜاٛ ٔ  دعا ٌ  َا  يًػًٝا١  سكانااّ  ايٓشا

ِ  ٚؾغٌٝ غكٜب نٌ ٲٝمٚا إٔ ٜهتطٝعٕٛ ٔ  عًاٝٗ  أٚ غاقدااّ  فٝطكساٛٙ  ايٓشاٌ،  َا
 أهلُ٘، َٔ فهبشإ أنجك أٚ ١ً٦ أيف مثاْ٭ إٮ ٌُٜ ا١ًٝ١ تعؿاؾ إٔ عًُّا ٜكتًٛٙ،
ٌ  ايٓشٌ ٸ ايهٌ غريٙ، َٔ َاسب٘ َعكف١ أهلُ٘ َٔ نبشإ ٌ  ا١ًٝا١  ٸ ٜعُا  ٭دا
قاٍ  ايٓشٌ عًُا٤ ـيو أـٌٖ ٚيفيو ٳاع١، بؿٕٚ ايٓشٌ عٓؿ يفكؾ سٝا٠ ٫ ايهٌ،

ُه َحدٌِذ بََِم َةْػَعُؾوَن)ٔاهلل تعاٮ عٓ٘ ْفه٘ ٖٛ  إِكَّ
ٍ
ء ََّ ََشْ ِني َأتَْؼَن ُؿ َـّ  .ص88ط ايٌُٓ:ٖ(77ا

 ٞتًكا  ٫ ٚيافيو  ٚأْعفا٘،  ٚأْكااٙ  ايها٥ٓاات  أيطاف  َٔ ايٓشٌأغٞ اٶباقى ،  
 ايهكٜٗا١،  ٚايكٚا٥ض اي٬ٓ ٚتأب٢ عٓٗا، بعٝؿّا تًكٝٗا ثِ تطري بٌ غًٝتٗا، ٸ ٤ًفاتٗا

 باٛاب  ا١ًٝ١ باب ع٢ً ٚقف بايع١ًٝ، ا١ًٝ١ إٮ قدعت إـا ٚيفيو ايكفاق٠، تأب٢
ٕ  ٜٚتفكؿٖا ايبٛاب ًُٜٗا ايؿغٍٛ تكٜؿ ١ً٦ ٚنٌ نجك أعٛإ َٚع٘ َٓٗا،  ٚداؿ  فاإ
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 ايٓشٌ ٜؿغٌ إٔ إٮ ٚعمهلا ايؿغٍٛ َٔ َٓعٗا َقفٳقّا ابٗ قأ٣ أٚ ، َٓهك٠ قا٥ش١ فٝٗا
 أغاك٣،  َاك٠  ٜٚتفكاؿٖا  ٜٚتجبات،  فٝتب٭ اٶعم٫ٚت اٶُٓٛعات إٮ ٜكدع ثِ نً٘،
ٔ  ُْاف٭  ٚقطعٗاا  قؿٖا ٬َٓ، أٚ ٥و ي٤ٞ ع٢ً ٚقعت ٚدؿٖا فُٔ  ناْات  َٚا

 بٗاا  اَ ٜمٍٚ ست٢ ا١ًٝ١ غاقز تكنٗا َقفٳق، عًٝٗا ٚيٝو قا٥ش١ بٗا غفٝف١، دٓاٜتٗا
 .ع١ًٝ نٌ ٸ ّٜٛ نٌ ايبٛاب ٚ٘كٜك١ ؾأب ٖٚفا بايؿغٍٛ، هلا ٜهُض ثِ

ٌ  تهاًو  إٔ ٖؿ٣ ايٓشٌ ايفٟ تباقىأغٞ ايفاٌْ،  ٌ  َكاعٝٗاا،  ناب ٔ  فتأنا  َا
 ، بطاْااّ  بٝٛتٗاا  إٮ تعٛؾ ثِ فٝٗا َا أ٘ٝب فتذين ٚا٭لٖاق، ا٭يذاق ق٩ٚى ع٢ً

َمٔ يًٓااى  يافا٤  فٝ٘ أيٛاْ٘ ٤تًفّا يكابّا فٝٗا فتُب َتؾَِمٌف َخْ ْ ُُّ   ٌ ا َ ََ ُرُج ِمَمن ُبُطوَِنََمو 

ُروَن) َؼْوٍم َيَتَػؽَّ ِـّ ُكُه ِؽقِه ِشَػوء ـِؾـَّوِس إِنَّ ِِف َذـَِك َٔيًي   . ص69ط ايٓشٌ:ٖ(58َأْخَوا
 ا٭داما٤  تًو فتأغف ايبهات٭، إٮ تٓطًل عذبا، ٜؿ ْتادٗا تأٌَأغٞ اٶباقى،  

٘  ٚاياٛقؾ،  ايمٖك ٚقم ع٢ً َٔ ايُاف١ٝ ٕ  فتُُا ِ  ايعهاٌ،  َااؾ٠  يتهاٛ  تهابو  ثا
ِ  قدًاٗا  عًا٢  ٚتعكاؿٖا  ايٛققا١  ٚد٘ ع٢ً اٶٓعكؿ٠ ا٭دما٤  بٗاا  ياتُٮ  تافٖب  ثا

و ِمن ٔايفٟ قاٍ ٸ ٣هِ نتاب٘ اهلل إْ٘ ٚأقيؿٖا؟ عًُٗا َٔ ايفاقغ١، اٶهؿنات مَّ

ْسَمَتِؼقٍم) ٍط مُّ ا ٍي إَِّٓ ُهَو آِحٌن بِـَوِ َقتَِفو إِنَّ َرِّبِّ َطَمَد ِِصَ ٘  فا٬ ، ص56ط ٖاٛؾ:  ٖ(45َ آبَّ  إ٫ إيا
ٖٛ. 

 أم كقف جيحده اجلاحد:::فقا عجبا كقف يعىص اإلله 

 كل تسؽقـة شاهد:::وهلل يف كل حتريؽة ويف 

 أكه الواحدتدل عذ :::ويف كل يشء له آية 

 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك ( 
 * * *  
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 21 ريناحلادية والعصالوقفة 

 3يف عامل اليحل دعىة للتأمل 
ا عبدد  ورودهلهأأأبادعد  احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدد 

 إـا ْااؾقّا،  إ٫ ٪كز ٫ بٌ ا١كٚز، ٜهجك ف٬ ًَهٗا أٚ ًَه١ ايٓشٌ ،أغٞ ا٠بٝب
٘  غكز ايتٓمٙ ايت٢ٗ ٘  ٚاياٝت ٗ  ٚايبهاات٭  اٶاكٚز  يٝطاٛف  ٚغؿَا  اع١نا  ٚايكٜاا
 .غًٝت٘ إٮ ٜعٛؾ ثِ بايٓٗاق

 ا١ًٝ١ َاسب َٔ أـ٣ ٠ك٘ إـا أْ٘ أَك ًَه١ ايٓشٌ عذٝب َٚٔ  ،أغٞ ا٠بٝب
٘  ا١ًٝا١،  َٔ ٪كز ثِ ايٓشٌ، أَشاب ٜعكف٘ ٚغٓب٘ غٓب ٌ  ٳٝاع  فٝتبعا  ايٓشا
 ، اٶكتفاع  ايًاذك  ق٩ٚى عًا٢  قساي٘ ٩ط ست٢ ٜفٖب ، غاي١ٝ ا١ًٝ١ تبك٢ ست٢

 إٮ ا١ًٝا١  َااسب  ٜٓاطك  عٓاؿٖا  ناايعٓكٛؾ،  ُٜري ست٢ نً٘ ايٓشٌ عًٝ٘ ٨ٚتُع
 سمَا١  عًٝٗا ٜٚٓع ١ًٜٛ٘ عُّا فٝأغف َكْات٘، ًٚ٘ب ٫نرتداع٘ عًٝ٘ ا٫ستٝاٍ

 فا٬  ايًاذك٠  عًا٢  ًَهٗا َٔ هلا، ايهبري ٖفا َٔ ٜٚؿْٝ٘ ، ايكا٥ش١ ٘ٝب ْبات َٔ
 بايطٝا  ايٓباات  سم١َ ع٢ً فٝٓمٍ ٜك٢ْ، إٔ إٮ ٜٚهتعطف٘ ٜٚهتذؿٜ٘ ٩كن٘ ٜماٍ

ِ  دٓٛؾٙ، َع ٜٚؿغًٗا فٝٓمٍ ا١ًٝ١، إٮ ا١ًٝ١ َاسب فٝشًُ٘ ، ايكا٥ش١ ٘  ثا  ٜتبعا
ِ  فٝا٘،  فٝآفؼ  بٝت٘ ع٢ًأٟ ًَهٗا  ٜعجٛبٗا ٜكّٛ ثِ ا١ًٝ١، إٮ عا٥ؿّا ايٓشٌ ٳٝع  ثا

 بعاؿ  اهلل باأَك  ا٠ٝاا٠  فٝٗا فتؿب نًٗا فٝٗا ٜٚٓفؼ بٝتّا بٝتّا ايبٝٛت تًو ع٢ً ٜطٛف
ٔ  قًُا آ١ٜ ٚتًو ، اهلل بإـٕ َغاقّا ٬ّ٦ ، َغاقّا ٘ٝٛقّا فتػكز س٭  ا١ًال  ٜاتفط
َع)ٔ اهلل، قٴ٘ ايكِٝ ابٔ قاٍ نُا هلا

ِ
َعوَخ ـْ ََ اَّلّلُ َر ُّ ا  . ص54ط ا٭عكاف: ٖ(43َةَدوَر

 تًو َٚٔ ْفه٘، عٔ بٗا ٜؿافع ٚقؿق٠ ق٠ٛ ٤ًٛم يهٌ اهلل دعٌ ،أغٞ ا٠بٝب 
ٌ  أعاؿا٤  أياؿ  إٔ ٜفنك اد٘،ْت ٚعٔ ْفه٘ عٔ ٜؿافع نٝف ايٓشٌ، اٶػًٛقات  ايٓشا

ٌ  فُااـا  ا١ًٝا١،  أداٛا٤  ًٜٚاٛخ  ايعهٌ فٝأنٌ ا١ًٝ١ ٜٗادِ ايفأق، ٖٛ  تًاو  تفعا
 ٢ُٛعا١  عًٝ٘ تطًل إْٗا ععِٝ، نذبٌ هلا ٖٛ ايفٟ ايفأق ٖفا أَاّ ايُغري٠ ايٓش١ً

ٞ  إٕ ٞكدا٘،  نٝف ٲٛت، ست٢ فتًؿغ٘ ايعا٬َت َٔ  ٚياٛخ  ايعهاٌ،  أفهاؿ  بكا
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 دعٌ ، ٜفعٌ فُاـا انتطا ، َا ٱغكاد٘ نً٘ ايؿْٝا ٦ٌ ادتُع ٚيٛ ا١ًٝ١، أدٛا٤
ٛ  ٜاتغري  ٫ٚ ٬ٜٓ ف٬ ايفأق ـيو بٗا ٜٚغًف ٜفكلٖا مشع١ٝ َاؾ٠ ي٘ ٚدٌ عم اهلل  ٚيا
 ٚغًال  فٗؿ٣ قؿق َٔ فهبشإ فٝػكد٘، ا١ًٝ١ َاسب ٜأتٞ ست٢ عاّ، أيف بكٞ

 ٜبُاكْٚ٘،  ٫ َاا ٚ ايعبااؾ  ٜبُاكٙ  ٷاا  آٜا١  َٔ هلل ٚنِ ، ٯ١ٜ ـيو ٸ إٕ ، فه٣ٛ
 أإي٘ ، ٜفكٕٗٛ ٫ ايٓاى أنجك ٚيهٔ ، تفاًَٝٗا ُٙٝع اٱسا١٘ ؾٕٚ ا٭عُاق ٚتف٢ٓ

ٍط ٔ، . تًهكٕٚ َا ق٬ًّٝ اهلل َع ا َمٍي إَِّٓ ُهَمَو آِحَمٌن بِـَوِ َمَقتَِفو إِنَّ َرِّبِّ َطَمَد ِِصَ َمو ِمَمن َ آبَّ مَّ

ْسَتِؼقٍم)  .ٖٛ، إ٫ إي٘ ف٬، ص56ط ٖٛؾ: ٖ(45مُّ
 أم كقف جيحده اجلاحد:::يعىص اإلله  فقا عجبا كقف

 كل تسؽقـة شاهد:::وهلل يف كل حتريؽة ويف 

 أكه الواحدتدل عذ :::ويف كل يشء له آية 

 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك ( 
* * * 
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 22 الثانية والعصرينالوقفة  

 يف عامل اليبات دعىة للتأمل 
ا عبدد  ورودهلهأأأبادعداحلمد هلل   رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدد 

ٔ  ايهتاب  ْٛاؾق نتاب َاسب ـنكٙ َا ايٓبات، عذا٥ب َٚٔ ،أغٞ ا٠بٝب  إٔ َا
 غٓاكا٤  ايعاؾٜا١  ا١ٜٟٛ ا٭سٛاٍ ٸ أٚقاقٗا تهٕٛ ايُ٭، دٓٛب ٸ غكٜب١ يذك٠
 ٴاكا٤  فتُبض تتغري َطاقا٭ ٖطٍٛ أٚ ايفٝٓاْات سؿٚخ ٚقبٌ ا٭يذاق، نأٚقام

ٍ  نُكاقب١ اٶٓطك١ تًو نهإ عٓؿ فأَبشت ،  إْٗاا  تعًٝال  ٚبا٬  اٟٜٛا١،  يٮساٛا
 َؽوْطُدَمُاوُه َوُهَمَو َطَمَد ٔ:تكٍٛ ساهلا بًهإ

ٍ
ء َِّ ََشْ ُِ ُؿَم

َمَه إَِّٓ ُهَمَو َحَموـِ ـَ ُؽْم ٓ إِ َذـُِؽُم اَّلّلُ َربُّ

( ٌَ  َوؿِقَم
ٍ
ء َِّ ََشْ ٌ  ،ثاِ عذبااّ   عذباّا، ثِ  ،عذبّا، ص102ط ا٭ْعاّ: ٖ(011ُؿَم ٕ  نا  ايهاٛ
 ٖفا ٸ اٱْهإ ٖفا ٜبك٢ ثِ ايعاٶ٭ قب هلل ٜٚٓكاؾ ٜٚهتهًِ ٜٚهًِ ٜٛسؿ بها٥ٓات٘
َمََمَواِت َوإَْرِض ٔ:َب٭ يعًّٛ إْ٘ ايهٕٛ، ُه َأْسَؾَم َمَمن ِِف اـسَّ ـَ  َيْدُغوَن َو

ِ
َأَؽَغْذَ ِ يِن اَّلّل

ْقِه ُيْرَثُعوَن) ـَ  . ص83ط آٍ عُكإ: ٖ(72َصْوطًو َوَؿْرهًو َوإِ
 َا٤ٶ عًٝٗا ٜٓمٍ ٚنٝف اٶتذاٚقات إٮ قطع ا٭قٗ اٶتذاٚق٠ اْعك ،أغٞ ا٠بٝب

 ٚايطعااِ ٚايكا٥شاا١ ٚايًااهٌ ايًاإٛ ٸ اٶتبآٜاا١ اٶػتًفاا١ ا٭لٚاز فتٓباات ٚاسااؿٶا
اْعك إٮ ايطُااِ٘ تمق  ٙٛاق ايباـ٥إ ، ٚتمق  ٙاٛاق ايفًفاٌ ، أقٗ    ٚاٶٓفع١،

ٚاسؿ ، يهٌ ايًهٌ ٚاٶفام ٤تًف، فهبشإ َٔ قااٍ ٸ عًٝا٥ا٘ :   ٚاسؿ٠ ، َٚا٤ 
ٍن ٔ ٌن َوَؼْذُ ِ ـَْوا ٌَ ِ ـَْوا ٌِ َوَكِخق َْرِض ِؾَطٌع ُمَتَجوِوَراٌت َوَثـَّوٌت ِمْن َأْطـَوٍ  َوَزْر ْٕ َوِِف ا

َِ إِنَّ ِِف ذَ  ُُؿَمَمَمَمَم ْٕ َُ َبْعَضَمَمَمَمَمَفو َطَمَمَمَمَمَد َبْعَمَمَمَمَمٍذ ِِف ا َمَمَمَمَم  َواِجَمَمَمَمَمٍا َوُكَػضِّ
ٍ
يَمَمَمَمَموٍت ـَِؼَمَمَمَمَمْوٍم ُيْسَمَمَمَمَمَؼى بَِمَمَمَمَمََمء َٔ ـَِمَمَمَمَمَك 

 ص .4ط ايكعؿ: ٖ(3َيْعِؼُؾوَن)
عًٝٗا  ْمٍٜابه١ّ َٝت١ ٫ ْبات فٝٗا، فإـا  تكاٖاإٮ ا٭قٗ  اْعك ،أغٞ ا٠بٝب.  

ٝكنت بايٓبات ٚأْبتت َٔ نٌ ْٛ  َٔ أْٛا  ايٓبات ا٠هٔ ايفٟ ٜٳهٴاكټ   َا٤ ايهُا٤
ا٘عا١ عًا٢ إٔ اهلل نابشاْ٘    فٝ٘ ؾ٫ي١ قٚـيو َٔ آٜات قؿق٠ اهلل تعاٮ،  ايٓاظكٜٔ.

ٚتعاٮ ٖٛ ايكب اٶعبٛؾ ٚل، ايفٟ ٫ تٓبغٞ ايعباؾ٠ إ٫ يا٘، ٖٚاٛ ٜٴشٝاٞ اٶاٛت٢،     
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ـََمو ٔفهبشإ َأ قااٍ :   ،  ٖٚٛ قاؾق ع٢ً نٌ ي٤ٞ ـْ ًُ َؽَمِنَذا َأنَْز َْرَض َهوِمَمَا ْٕ َوَةَمَرى ا

َِّ َزْوٍج  ًْ ِمْن ُؿ ًْ َوَأنَْدَت ْت َوَرَب وَء اْهَتزَّ ٍٍ  َطَؾقَْفو اْحَ ُِّ َوَأنَُّه ُُيْقِي 4) َِبِق َ ْْ َ ُهَو ا ( َذـَِك بَِلنَّ اَّللَّ

 َؾِايٌر)
ٍ
ء َِّ ََشْ  (. 7-5:ا٠ر) . ص6-5ط ا٠ر: ٖ(5اْخَْوَةى َوَأنَُّه َطَد ُؿ

ٕ  ايها٥ٓاات  ٖفٙ ٖؿ٣ َٔ فهبشإ ،أغٞ ا٠بٝب ّ  يٲٲاا ٌ  ٜاٛ ٕ  ْا  باين  بعا
٘  ايٓبات نبش٘ ُٝٝؿٙ، ايهٕٛ فُٮ ُٚؿٙ ايها٥ٓات نبشت ٚاٟإ، اٱْهإ  ٳعا
ٕ  نبشت٘ ٚدؿٜؿٙ، عتٝك٘ ٚايًذك ٚفكٜؿٙ، ٘  ايماغاكات،  ايبشااق  ٸ ا٠ٝتاا  نابشت
ٌ  ٜهابش٘  ، ايطٝاٛق  ْغُات تهبش٘ ، ايف٬ٚات ٸ ايٛسٍٛ  ، ايًاذك  ٝات  ايعا
 ٜهابض  ٳٝعااّ  بها٥ٓات٘ ايهٕٛ ،ايغُٕٛ ب٭ ايٓٳٛق ٜهبش٘ ، اٶكٚز ب٭ ايٓبع ٜهبش٘

 ٚتعاااٮ ناابشاْ٘ اهلل ْفُٗاا٘، ٫ ٚثٓااا٤ٶ تهاابشّا اهلل ٚٲذااؿ ، اهلل عًاا٢ ٜٚااجين اهلل
 إَِّٓ ُيَسدُِّو بَِحْؿَاِه ٔ:ٜعًُ٘

ٍ
ء ن ََشْ ْدُع َوإَْرُض َوَمن ِؽقِفنَّ َوإِن مِّ ََمَواُت اـسَّ ُه اـسَّ ـَ ُةَسدُِّو 

ُه َؿوَن َجؾِقًَم َؼُػورًا) َمِؽن َّٓ َةْػَؼُفوَن َةْسدِقَحُفْم إِكَّ ـَ   .ص44نكا٤:ط اٱ ٖ(33َو
 أم كقف جيحده اجلاحد……فقا عجبا كقف يعىص اإلله 

 كل تسؽقـة شاهد……وهلل يف كل حتريؽة ويف 

  تدل عذ أكه الواحد……ويف كل يشء له آية  

 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك (
 * * *  
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 23 الثالثة والعصرين الوقفة

 تعاىل  ىعه اهلل يف للتفكز  دعىة 
   عداحلؿد هلل رب العادني، وأشفد أن ال إله إال اهلل، وأن مؿًدا عبده ورهولهااأدا

 اهلل ساب  ْغكى ؾقا٥ل يٓعٌٝٚ،  هلل سبُا قًٛبٓا يُٓٮ َعٞ تعاٍ ا٠بٝب،  أغٞ
 . قًٛبٓا ٸ تعاٮ

ِ  ٖٞ نِ ٸ اهلل، أغٞ ٌ  عًٝاو  اهلل ْعا ٔ ٚ ؟  ٚايٓٗااق  بايًٝا  ىنارت ٚ عافااى  َا
َٳٓوٚ َمُؿونَ ٔ ؟ٖٚباو  لقوٚق ٴاىٚ أعطاىٚ أ ُ َطَمَمَّ ُيْػِ  َةَعَموَغ اَّللَّ

ِ
َمَع اَّللَّ ط  ٖ َأإََِلٌ مَّ

 .ص 63ايٌُٓ:
ٌ أغٞ ايهكِٜ، ٌٖ تعكف أدٌ ْعِ اهلل عًٝو؟ إٕ َأ   ِ  ٖافٙ  أدا  ْعُا١  ايآع

ًُ َطَؾَمقْ ٔقاٍ اهلل تعاٮ:  اٱن٬ّ ُؽَمْم ِ يَمـَُؽْم َوَأَْتَْؿَم ـَ  ًُ َقْوَم َأْؿَؿْؾ ـْ ًُ ا ُؽْم كِْعَؿتَِمي َوَرِضَمق

ََِم ِ يـوً  ُؽُم اِْلْس   .ص 3ط اٶا٥ؿ٠ : ٖـَ
ْعاِ ٩باو سا٭ دعًاو َأ        أغٞ اٶباقى، ٖاٌ تعًاِ إٔ اهلل تعااٮ ٩باو؟     

 ؾع٢ أْ٘ َٓا أسؿ ٜمعِ ٌٖٚ ؟َهًُا نْٛو ٸ فٌٓ ؾ٢ْأ يو نإ ٌٗفاٶهًُ٭، 
 . ؟ففعٌ َهًُا ٪كد٘ إٔ أَ٘ بطٔ ٸ قب٘

 ٰٚاٛت  ايهفاك  عًا٢  تٛياؿ  ِٟٗٓ سطبا تهٕٛ إٔ اٶُهٔ َٔ ٕنا:  ايهكِٜ أغٞ
ُٶ ذعًوف ٩بواهلل  ٚيهٔ عًٝ٘ ٔ  ٚأناذؿى  ايعبٝاؿ  عبااؾ٠  َٔ عُُو، ٚاَهً  ٶا
   ايعؿّ َٔ غًكو ٶٔ ٚأغٓعو ،يًُِٓ ايهذٛؾ َٔ ٴاى، ٚ ٚايعبٝؿ اٶًٛى غًل

٘  ٬ََٚاض  قؿقت٘ آثاق ٘كٜل عٔ ايٝ٘ أقيؿى ٩بو ٭ْ٘ٚ ٘  ععُتا   ،ٚتعااٮ  نابشاْ
ٌ  ايبؿٜع ْفه٘ ٚمس٢ فأبؿ  غًل ٔ  ٚدٳُا ٛ  فاأتك ٌ  فٗا ، فًاٛ ْعاكت إٮ َاا    اُٟٝا

سٛيو َٔ اٟباٍ ٚا٭ْٗاق ٚايمقٚ  ٚايجُاق تًعك عع١ُ ا١ايل نبشاْ٘ ٚتعااٮ ٸ  
 ٤ًٔٛقات٘ َٚؿم َٔ قااٍ:  

ٍ
ء ََّ ََشْ َمِني َأتَْؼَمَن ُؿَم َـّ  ا

ِ
ٚيهأ  ،  ص88ط ايُٓاٌ:  ُٖ َمـَْع اَّللَّ

نًاٗا  ايهْٛٝا١  ٲك ع٢ً ٖفٙ اٯٜات  أدشؿٙ ، َٚا أظًُ٘،اٱْهإ َا أنفكٙ ، َٚا 
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وَن َطَؾْقَفَمو ٔ:تعااٮ  ٗا قاٍ ٖٚٛ َعكٗ عٓ َمََمَواِت َوإَْرِض َيُؿَمرُّ َمن آَيَمٍي ِِف اـسَّ َوَؿَمَلجِّن مِّ

 .   ص105ط ٜٛنف : ٖ َوُهْم َطـَْفو ُمْعِرُضونَ 
ٌ ، ف قٙأْاٛا  ٶاض  َٔ ٜعكف٘ ٫ ٚنٝف ،آثاقٙ قأ٣ َٔ ٜعبؿٙ ٫ نٝف عذبافٝا   ها
 ْبت١ نٌ، ٚ مثك٠ ٚنٌ، لٖك٠ نٌ، ٚٚقق١ ٚنٌ،  سب١ نٌ، ٚ سذك ٚنٌ،  سُا٠

ٌ ، ٚ لاساف  نٌ، ٚ سًك٠ نٌ، ٚ يذك٠ ٚنٌ،  ٕ  نا ٌ ٚ ، سٝاٛا  عًا٢  ؾابا١  نا
 ، ناٌ ٖافٙ اٶػًٛقاات    ايهُا٤ نهإ َٚعٗا ٚاهلٛا٤ اٶا٤ ٸ نا١ٚ نٌ،  ٚا٫قٗ
٘  ف٬ ع٬ٙ اٮ ٚتتٛد٘ تعاٮ اهلل تهبض َمُه ٔ، َٚاؿم َأ قااٍ :    اهلل إ٫ ايا ـَ ُةَسَمدُِّو 

ِؽَمن َّٓ َةْػَؼُفَموَن  ـَ  إَِّٓ ُيَسدُِّو بَِحْؿَمَاِه َو
ٍ
ء ن ََشْ ْدُع َوإَْرُض َوَمن ِؽقِفنَّ َوإِن مِّ ََمَواُت اـسَّ اـسَّ

ُه َؿوَن َجؾِقًَم َؼُػوراً  ٜافنكٕٚ اهلل  فا٬   ظااٶٞ اٱْاو  إ٫  ،ص44: اٱناكا٤ ط ٖ َةْسدِقَحُفْم إِكَّ
ْعِرُضونَ ٔ قاٍ تعاٮ : تعاٮ ، ِم مُّ َْ ُهْم َطن ِذْؿِر َرِبِّ  . ص42ط ا٭ْبٝا٤: َٖب

، إٕ نجريا َٔ عُا٠ اٱْو ٜتٛؾؾٕٚ يغري اهلل تعاٮ ظٓا َآِٗ َأ أْٗاِ    عبؿاهلل
ٕ ٚ ٜٓكٕٚ فٝفٖبٕٛ إٮ ايكبٛق ٜٚعفاٛقا دبااِٖ عًا٢ عتباتٗاا ، ٜٚهاايٕٛ      ٜٛٓفع

ُؾُؼوَن َشْقئوً َوُهْم وَ ٔ:يكٍٛ اهلل تعاٮ ا أَشابٗا ٖٚفا َُؿاق َّٓ َخْ َُنوا ِمن ُ وكِِه آخَِفًي  اَتَّ

وراً  َُ َٓ ُك ًُ َو َٓ َجَقو َٓ َيْؿؾُِؽوَن َمْوةًو َو َٓ َكْػعًو َو ً َو ا َنُػِسِفْم ََضّ
ِٕ َٓ َيْؿؾُِؽوَن  َؾُؼوَن َو ط  ٖ ُخْ

ِ ْاكٶا ٫ٚ  ، ٚيٛ نأيتِ مل تفعًٕٛ ـيو فٗ٪٤٫ اٶٛت٢ ٫ ٲًهٕٛ ٭ْفهٗ ص3ايفكقإ :
ُنوا ِمَمن ُ وكَِمِه َأْوـَِقَموء َمَمو ٔست٢ ًٜفعٛا يٓا عٓؿ اهلل قاٍ تعاٮ :  :ْفعٶا قايٛا َ ِنيَن اَتَّ َـّ َوا

 
ِ
ُبوَكو إَِغ اَّللَّ َّٓ ـُِقَؼرِّ  . ص3طايمَك:ٖ  َكْعُدُاُهْم إِ

 أم كقف جيحده اجلاحد……فقا عجبا كقف يعىص اإلله 

 اهدكل تسؽقـة ش……وهلل يف كل حتريؽة ويف 

  تدل عذ أكه الواحد……ويف كل يشء له آية  

 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك (
 * * *  
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 24 الرابعة والعصرين الوقفة 

  تعاىل حبك هللدعىة للتفكز يف   له
 ولهااأدا عد احلؿد هلل رب العادني، وأشفد أن ال إله إال اهلل، وأن مؿًدا عبده وره

  َٔ يهجريا ٚٲشٛا ايعٌُ َٔ ايٝهريع٢ً ًٜهك ٚع٬ دٌ أغٞ ا٠بٝب، اهلل
إَِذا َهمَّ َعْبِدي  َِحَسـٍَة َوََلْ َيْعَؿْؾَفا، َكَتْبُتَفها  ♂ :ٖٜٚٛكٍٛ إيٝ٘ أمسع ٩بو ٭ْ٘ ايميٌ

هْعٍف، َوإَِذا َههمَّ  َِسهقَِّ ٍة َوََلْ َلُه َحَسـًَة، َفنِْن َعِؿَؾَفا َكَتْبُتَفا َعْْشَ َحَسهـَاٍت إىَِل َههْبِ  دِ  ِِ اَئهِة 

ٌ  ٚقاٍ، (3)▬َيْعَؿْؾَفا، ََلْ َأْكُتْبَفا َعَؾْقِه، َفنِْن َعِؿَؾَفا َكَتْبُتَفا َهقَِّ ًة َواِحَدًة   ٸ نُاا  ٚعا٬  دا
ْ ُت إَِلْقِه ِذَراًعا، َوإِذَ  ♂:ايكؿنٞ ا٠ؿٜح ا َتَؼرَّ َب الَعْبُد إََِلَّ ِشْزً َب ِدـِّي ِذَراًعها إَِذا َتَؼرَّ ا َتَؼرَّ

ْ ُت ِدـُْه َ اًعا، َوإَِذا َأَتاِِن َدْشًقا َأَتْقُتُه َهْرَوَلةً  ٚاهلل تعااٮ ٜٓامٍ إٮ ايهاُا٤ اياؿْٝا     ، (4)▬َتَؼرَّ
َهْل ِدْن َهائٍِل ُيْعَطى؟ َهْل ِدْن َداٍع ُيْسَتَجاُب َلُه؟ َهْل  ♂يًٓاى أٳع٭ : ٜكٍٛنٌ ي١ًٝ ٚ

ْبُح ِدْن ُدْسَتْغِػٍر   .(5)▬ ُيْغَػُر َلُه؟ َحتَّى َيـَْػِجَر الص 
َْ َيو ِطَدوِ َي ٔأغٞ اٶباقى، اهلل ٩بو ٜٚغفك نٌ ايفْٛب َُٗا ععُت أمل ٜكٌ:  ُؾ

َمَمهُ  ُكوَ  ََجِقعَمَمًو إِكَّ َ َيْغِػَمَمُر اـَمَمنُّ  إِنَّ اَّللَّ
ِ
َمَمِي اَّللَّ ْمَ َٓ َةْؼـَُطَمَموا ِمَمَمن رَّ ُؽَمَموا َطَمَمَد َأنُػِسَمَمِفْم  َمَمِنيَن َأَْسَ َـّ َو  ُهَمَما

ِجقمُ  َغُػوُر اـرَّ ـْ َيا اْ َن آَدَم إِكََّك َدا َدَعْوَتـِي  ♂، ٚقاٍ ٸ ا٠ؿٜح ايكؿنٞ:ص 53ط ايمَك: ٖ ا

َ ِء  َوَرَجْوَتـِي َغَػْرُت َلَك َعَذ َدا َكاَن فِقَك َواَل ُأَ اَِل، َيا اْ َن آَدَم َلْو َ َؾَغْت ُذُكوُ َك َعـَاَن السَّ

َك َلْو َأَتْقَتـِي  ُِؼَراِب اْلَْرِض َخَطاَيا ُثمَّ ُثمَّ اْهَتْغَػْرَتـِي َغػَ  ْرُت َلَك، َواَل ُأَ اَِل، َيا اْ َن آَدَم إِكَّ

ا َدْغِػَرةً  ُك ِِب َشْقً ا َْلََتْقُتَك  ُِؼَراِِبَ ، فبااؾق بايتٛبا١ ٚأعًاِ إٔ أقناإ      (6)▬ َلِؼقَتـِي اَل ُتْْشِ
 ٝب َٔ ا٠بٝب، أغٞؾ٠ يًفْب. ايتٛب١: ايٓؿّ، ٚاٱق٬ ، ٚايعمّ ع٢ً عؿّ ايعٛ

 أٜااى ٚ ؟اهلل أّ ،ؾْٝاىّ ، أأًٖو سٝاتو ٸ ي٤ٞ أغ٢ًَٚا ٖٛ  ؟اهلل أّ َايو أنجك
، فتهٕٛ َٔ ايُٓف ايفٟ قاٍ اهلل َٔ اهللسبٶا  أيؿ أٚ هلل سبو َجٌ ي٤ٞ ٝب إٔ

                                      
  أ 221بسلم  أخرجه (صحقح) (3)
  أ 2757، و بسلم  5797البخاري  أخرجه (صحقح) (4)
  أ 571بسلم   أخرجه (صحقح) (5)
  أوصححه األلباين      9743الرتبذي   أخرجه (صحقح) (6)
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 َأنَمَاا ًا ُُيِدَُّموََنُ ٔعاٮ عآِٗ : ت
ِ
َمِنيَن وِمَمَن اــََّموِس َمَمن َيتَِّخَمُن ِمَمن ُ وِن اَّلّل َـّ  َوا

ِ
ْم َؿُحَمىِّ اَّلّل

 
ِ
ّ ْ َأَشاُّ ُجّدًو َّللِّ ٕ ، فٗفا ايُٓف َأ ايٓااى   ص165ط ايبكك٠:ٖ آَمـُوا ِ  اهلل ٩باٛ ِ  ْعا  يهآٗ

يٓاى ّٜٛ ايكٝاَا١  ايُٓف َٔ ا، ٚاْعك إٮ ساٍ ٖفا  آغك ٚب ا٠ب ٖفا ٜهإٚٚ
دَِمعٍ ٔقاٍ هلل تعاٮ عآِٗ :   ٍ  مُّ َِ ِػَمي َضَم ـَ  إِن ُؿـََّمو 

ِ
عَ  َةَموَّللَّ

ِ
َعَموَخ ـْ يُؽم بَِمَر ِّ ا ط  ٖإِ ْذ ُكَسَموِّ

 ص98:يًعكا٤ا
اٯباا٤ ٚا٭بٓاا٤ ٚاٱغاٛإ ٚايمٚداات     يكؿ تٛعاؿ اهلل تعااٮ ناٌ َأ فٓاٌ       ٚ

ٚايتذاق٠ اي  ٞافٕٛ عؿّ قٚادٗا ٚايبٝٛت ايفاق١ٖ  ٳعٗاٚايككابات ٚا٭َٛاٍ اي  
عكاب اهلل ْٚهاي٘  ْتعاقبإاي  أقُتِ فٝٗا، ع٢ً سب اهلل ٚقنٛي٘ ٚاٟٗاؾ ٸ نبًٝ٘ 

َْ إِن َؿوَن آَبوُؤُؿْم َوَأبْـَآُؤُؿْم ٔ:  تعاٮ قاٍ ، اهلل ٫ ٜٛفل ا١اقد٭ عٔ ٘اعتفب٘،  ُؾ

ْوَن َؿَسوَ َهو َوَمَسوؿُِن  ََ ٌُ ََتْ ْؽُتُؿوَهو َوِِتَوَر ٌ  اْؾَزَ َذُةُؽْم َوَأْمَوا
َِ ُكُؽْم َوَأْزَواُثُؽْم َوَط َوإِْحَوا

َ اَّلّلُ بَِمَمَلْمِرِه َةْرَضَمَمْوََنَو َأَجَمَم
ِِ َمَمى َيَمَمْل ْ َجتَّ بَُّصَمَموا ِه َؽَزَ

 َوَرُسَمَموـِِه َوِثَفَمَموٍ  ِِف َسَمَمدِقؾِ
ِ
َمَمَن اَّلّل َمَمْقُؽم مِّ ـَ ىَّ إِ

َػوِسِؼعَ  ـْ َؼْوَم ا ـْ ِْاي ا َِ  . ص24ط ايتٛب١: َٖواَّلّلُ َٓ 
ٚعًُو  أًٖو ٚلٚدو ٚٚيؿى َٚايو  تٓكطع إٔ اٶطًٛب يٝوأغٞ ا٠بٝب ، 

كاؿّ  ت، ٚيهأ اٶكُاٛؾ إٔ   ا٠ٝاا٠  ٘ٝباات  ٸ ٫ ٫ٚ إٔ تمٖؿترتٖ إٔ ٫ٚ َٚتاعو
:  ايهاًف  أسؿ قاٍ، إـا تعاقْا َعٶا ٘اع١ اهلل ٚقنٛي٘ ع٢ً َا نٛاٙ َٔ ابحمبٛبات

 اهلل ٣ب١ قاٍ،  َٚاـاى قٌٝ فٝٗا َا ا٘ٝب َٚاـاقٛا َٓٗا غكدٛا ايؿْٝا أٌٖ َهان٭
 . اهلل َٚعكف١

  حده اجلاحدأم كقف جي……فقا عجبا كقف يعىص اإلله  

  كل تسؽقـة شاهد……وهلل يف كل حتريؽة ويف  

  أكه الواحدتدل عذ ……ويف كل يشء له آية  

 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك (
 * * *  
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 25 اخلامسة والعصرينالوقفة  

    تكىٌ ممً حيبهه اهلل تعاىل لدعىة 
ني، وأشفد أن ال إلهه إال اهلل، وأن مؿهًدا عبهده ورههولهااأدا عد احلؿد هلل رب العاد

ٛ  ٚغريى اهلل ا٫ اٶهًُ٭ َع يتًُٞ ٖؿاى َٔ، أغٞ ا٠بٝب  ٔ ، ًٜٚعاب  ٜهاٗ  َا
  .٩بو ٱْ٘ ٶاـا،  اهلل ا٫ ٚايٓٗاق بايًٌٝ ٚيهكٙ ـنكٙ ع٢ً عاْوأ

 بايٓااى  ايٓااى  أْو إـا، ٚباهلل أْت فأفكع بايؿْٝا ايٓاى فكع إـا، أغٞ اٶباقى
 ايٓااى  تاٛؾؾ  إـا، ٚباهلل أْت فأنتغين بايٓاى ايٓاى انتغ٢ٓ إـا، ٚباهلل أْت فأْو
 .ايكسِٝ ايٛؾٚؾ إٮ أْت فتٛؾؾ ايٓاى إٮ

ٕ  إٔ تكٜؿ نٝف اٶُطف٢، ٝب ٫ ٚأْت اهلل ٩بو إٔ تكٜؿ نٝف ،اهلل عبؿ  تهاٛ
 نا١ٓ  َٚاع  اٶُاطف٢  ناري٠  َٚاع  ،اٶُاطف٢  َع تعٌٝ ٫ ٚأْت اهلل ٣ب١ أٌٖ َٔ

ُؽْم  ٔ: تعاٮ قاٍ ، ◘ اٶُطف٢ ـَ دِْدُؽُم اَّلّلُ َوَيْغِػْر  دُِعوِ  ُُيْ دُّوَن اَّلّلَ َؽوةَّ
َْ إِن ُؿـُتْم ُُتِ ُؾ

ِجَمقمٌ   ◘، ففٞ ٖفٙ اٯ١ٜ ٜأَك اهلل تعاٮ ْبٝا٘   ص31ط آٍ عُاكإ:  ٖ ُذُكوَبُؽْم َواَّلّلُ َؼُػوٌر رَّ
ٕ  نٓتِ إٕ:  بإٔ ٜكٍٛ يًٓاى ٞ  سكاا  اهلل ٝباٛ ٞ  ٚآَٓاٛا  فااتبعْٛ ، ٚبا٘ٓٶاا  ظااٖكٶا  با

ِ  قسِٝ، اٶ٪َٓ٭ عباؾٙ يفْٛب غفٛق فإْ٘، ـْٛبهِ ٚٲضٴ، اهلل ٩ببهِ  ٖٚافٙ . بٗا
 ◘ ٣ُاؿ  يٓبٝ٘ َتبعٶا ٚيٝو تعاٮ اهلل ٣ب١ اؾع٢ َٔ نٌ ع٢ً سان١ُ ايهكٲ١ اٯ١ٜ
ٛ  ٜتابع ست٢ ؾعٛاٙ ٸ ناـب فإْ٘، ْٚٗٝ٘ أَكٙ ٸ ي٘ َطٝعٶا، ا٫تبا  سل  ◘ ٍايكنا
 .ا٫تبا  سل

ِِ اَّلّلُ  ٔ: تعاٮ ٚقاٍ ْ َمن َيْرَةاَّ ِمـُؽْم َطن ِ يـِِه َؽَسْوَ  َيْل ِنيَن آَمـُوا َـّ َو ا ُِّ  َيو َأ

 
ِ
َِ اَّلّل ـَْؽوؽِِريَن ُهَوِهُاوَن ِِف َسدِق  َطَد ا

ٍُ
ٍي َطَد اْخُْمِمـَِع َأِطزَّ َـّ  َوَٓ بَِؼْوٍم ُُيِدُُّفْم َوُُيِدُّوَكُه َأِذ

وُء َواَّلّلُ َواِسٌع َطؾِقمٌ  ََ  ُيْمةِقِه َمن َي
ِ
َُ اَّلّل ْوَمَي ٔ ٍِم َذـَِك َؽْض ـَ ٸ ٚ،  ص54ط اٶا٥ؿ٠ : ٖ َخَوُؽوَن 

 : اَٚاف ُٛه١ ي٘ ابحمب٭ نبشاْ٘ اهلل َفٖفٙ اٯ١ٜ ٚ
 بِٗ . ٚايكٴ١ آٟاع ٚغفٕ اٟاْب ٚي٭ اٶ٪َٓ٭ ع٢ً ايفي١ األول :

 .عًِٝٗ ٚايغًع١ ٚايًؿ٠ افكٜٔايه ع٢ً ايعم٠ : الثاني
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 . ٚايًهإ بايٝؿ اعؿا٥٘ ٢ٚاٖؿ٠ اهلل نبٌٝ ٸ اٟٗاؾ: الثالث
 . َٓ٘ ي٤ٞ ٸ ٫َِٗ َٔ بًّٛ ٜبايٕٛ ٫ٚ اهلل ٜكْٞ فُٝا ٨تٗؿٕٚ : الرابع

 ْٚٗٝ٘ اَكٙ ٸ ٚاتباع٘ ٚ٘اعت٘ ◘ اٶُطف٢ ايكنٍٛ َتاٜع١ : الخامس
ٕ ٩بب ايٓاى فٝاو ، قااٍ قناٍٛ    إٕ َٔ ع١َ٬ سب اهلل  يو أأغٞ ا٠بٝب، 

يهُل، ♂: ◘اهلل  يَل: إِنَّ اهللََّ ُُيِب  ُفاَلًكا َفَلْحبِْبهُه، َفُقِحب هُه ِجْزِ إَِذا َأَحبَّ اهللَُّ الَعْبَد َكاَدى ِجْزِ

َ ِء: إِنَّ اهللََّ ُُيِب  ُفاَلًكا َفَلِحب وُه، َفُقِحب ُه أَ  يُل يِف َأْهِل السَّ ُ  َلُه َفُقـَاِدي ِجْزِ َِ َ ِء، ُثمَّ ُيو ْهُل السَّ

تعٔ إٔ اهلل تعاٮ س٭ إبات٬ى أْا٘ ٜبغٓاو، أمل    إٔ أٜاى ، ٚ (7)▬ الَؼُبوُل يِف اْلَْرضِ 
، َوَدهْن َجهِزَع إَِذا َأَحبَّ اهللُ َقْوًدا اْ َتاَلُهمْ  ♂:◘تهُع يكٍٛ ايٓيب  ْزُ ، َفَؿْن َصَزَ َفَؾُه الصَّ

َزعُ   غفًا١  َٔ يتفٝل ابت٬ى، ٩بو ٭ْ٘ ا١ٟٓ ٸ ؾقداتو يريفع ىابت٬،  (8)▬ َفَؾُه اجْلَ
ٛ  ابت٬ى، ٩بو ْ٘٭ ـْبو نهك٠ َٔ ٚتُشٛ ْفهو  ايٓااق  تاؿغًو  غط٦ٝا١  يُٝشا
٘  عًٝٗاا  فتًاهكٙ  قؿقٖا ٚتعًِ عًٝو ْعُ٘ يتعكف ابت٬ى ٩بو، ٭ْ٘ ، ٩باو  ٭ْا

ٌ  أبٛابٗاا  أٚناع  َٔ ا١ٟٓ يتؿغٌ إبت٬ى َمََم ُيَمَوىَّ إِ ٔ، قااٍ تعااٮ :   ٘كقٗاا  ٚأناٗ كَّ

وبُِروَن َأْثَرُهم بَِغْذِ ِجَسوٍ    ، ص10ط ايمَك: ٖ اـصَّ
ٌ  باب٘ ٚا٘كم بكبو اتٌُٜا عبؿ اهلل ،  ٘  ٚقا ٘  فتُاؿم  ٜااقب  َهاه٭  يا ، عًٝا

 ، ٚقٌ نُا قاٍ ايًاعك :اٶهه٭ ايفكري ى عبؿ أْا ي٘ ٚقٌ باب٘ ٚا٘كم ب٘ اتٌُٚ
 كام غضابفؾقتك حتؾوا واحلقاة دريرة ::: لقتك ترىض واْل

 ولقت الذي  قـي و قـك عادر:: و قـي و ني العادني خراب
 ) هبحاكك الؾفم و حؿدك، أشفد أن ال اله إال أكت، أهتغػرك وأتوب إلقك (

* * *  

                                      
  أ     7747اري البخ  أخرجه (صحقح) (7)
  أ  9437وصححه األلباين يف صحوح الرتغوب  29799أمحد يف  بسند    أخرجه (صحقح) (8)
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