
لَُّله،ُُهُاللُ نا،ُمنُيهدُهأعمالُهُناُومنُسيئاتُهأنفسُهُرورُهمنُشُ ُباللُهُه،ُونعوذُ هُونستغفرُ هُونستعينُ ،ُحنمدُ للُهُاحلمدُ  فالُم ضه
.ههُورسـولُ أنُحممًداُعبدُ ُله،ُوأشهدُ ُريكَُهُالُشَُوحدَُُإالُاللُ ُأنُالُإلهَُُفالُهادهَيُله،ُوأشهدُ ُومنُي ْضلهلُْ  

َوأَنـْت ْمُم ْسلهم ونَُيَاُأَيُـَّهاُ) ُتـ َقاتهههَُواَلََُت وت نَُّإهالَُّ َحقَّ (الَّذهيَنَُآَمن واُاتَـّق واُاللَُ  

نـْه مَُ) ُمه َهاَُزْوَجَهاَُوَبثَّ نـْ َدٍةَُوَخَلَقُمه ُاتَـّق واَُربَّك م ُالَّذهيَُخَلَقك ْمُمهْنُنـَْفٍسَُواحه ًًُوَُاُرهجَُيَاُأَيُـَّهاُالنَّاس  ِهًرًاَُونهَسا ََ اتَـّق واُاالًُ
اَنَُعَلْيك ْمَُرقهيًبا ََ ًَل وَنُبهههَُواأَلْرَحاَمُإهنَُّاللَُ الَّذهيَُتَسا (اللَُ  

َوق ول واُقـَْوالًَُسدهيًداُ*ُي ْصلهْحَُلك ْمُأَْعَماَلك ْمَُويـَْغفهْرَُلك ْمُذُ ) َوَرسُ ن وبَُيَاُأَيُـَّهاُالَّذهيَنَُآَمن واُاتَـّق واُاللَُ ُاللَُ ِه ِه وَله ُك ْمَُوَمْنُي 
أماُبعد:ُ(ُ..ُفـََقْدُفَاَزُفـَْوزًاَُعظهيًما  

ُمعانيها،ُيفَُنسَُ ا،ُوتتَدبَـّر  ،ُت رتِّل ُآياِته سورَةُالذَّارياته ،ُوانتقاٍقُم تَُوأنَتُتقرأُ  ٍِ َشاهدُهٍلُبنَيُسلسٍلُبدي
َ
ُامل

ُ، ٍِ .سري ُباأللبابه ُع جاٌب،ُيكاد ُيذهب  أسلوٌبُعجيٌب،ُوترغيٌبُوترهيٌب،ُعجٌبُمنُالقوله  

َُلَّ ُالعهتقُوالقُهجَُُيَــزهين هنَُّ***َُدىُج ـد ٌدُاَلُاملَـُطَـُُامآيات ه مُهدالل   

يكُب***ُفٍةُرَّمنهُمشُظةٍُيفُلفُدُ ايك مُهحُهى،ُوبالرَُّوق،ُوالتَّحلقُِّايوصه  

بَقسَُ ٍُمُبفتبدأُ  دٍقُيوٍمُالُبعضه ُاللهُتعاىلُالعظيمةه،ُعلىُصه ُِ خملوقاته آياٌتُُ،ليمةُ السَُُّالقلوبُ فيهُإالُُينف ُث َُّ
وق واُذُ معدوداٌتُتوضِّح ُق رَبُاملسافةهُبنَيُمنظرهُالكافريَنُوهمُي كذِّبوَنُويستهزئوَن،ُوبنَيُأنُي قاَلُهلم:ُ)

ل ونَُ نت مُبهههَُتْستَـْعجه  َ َنَتك ْمَُهَذاُالَّذهيُ ُمُ(،فهتـْ  تَّقنَي،ُبسببه
ُباختصاٍرُنعيَمُامل آياٌتُتصف  َُانواُعليهُمنُُث َُّ ا

ُُو مُلهُبولٍدُعليٍمُاليقنيه،ُُث َُّالعمله ُمُِنيبُِّاللهُإبراهيَم،ُوب شارِت  ُقومُهُعقيٍم،ُمنُزوجٍُقهصَّة ُالضِّيفانه ُوهالكه
ُلوٍطُ َتسرد ُاآليات  ،ُُث َُّ ُاألثيمه ُالفعله ُالكاذبةه،ُمناظَرُمنُهالكُهبسببه ُالكُ ُاألمَّمه فرهُوماُحدَثُهلمُبسببه

ُآُمنُسوًُه يفُثالثه .ُياتٍُالعاقبةه،ُُث َُّ ُوالكائناته ُواألرضه ُالسَّماواته زاٍت،ُخلق  م عجه  

تأيتُاآلية ُاخلمسوَنُوفيهاُقول هُتعاىل:ُ) َُلك مُمِّْنه َُنذهيٌرُمُّبهنيٌُُث َُّ ُعندهاُينعقد ُاللِّسانُ ..ُفُ(َففهرُّواُإهىَلُاللَّههُإهِّنِّ
تيلُه ،ُملاذاُسُ ُ،عنُالقهراًةهُوالَّتَّ ََُتتار  ُالذيُفيهُالعقول  ،ُويأيتُالسُّؤال  ُاجلَنان ُيفَُروعةهُبالغةهُالتَّنزيله يَُّوحيتار 

إىلُاللهُتعاىلُفهراٌر؟.ُالرُّجوعُ   



 أيُّهاُاألحبَّة ُ..

َُِواجَلزَعُوالَقلَقُإذاَُعرَفُاإلنسان ُاملهالَكُواملخاوهَفُواملكارهَهُ وىُالله،ُوذاَقُاهلَل نُالله،ُبعيداًُعفيماُسه
ُ يأيتُالعزيزهُالرَّمحنه،ُفإىلُسيعلم ُحيَنهاُيقيناًُأنَّهُالُجناَةُوالُأماَن،ُوالُسعادَةُوالُاطمئناَن،ُإالُبالرُّجوعه

؟،ُسؤاٌلُلي جيَبُعنُالسُّؤاٍل:ُ خاوفه
َ
ُوامل مَّىُماذاُي سُوماذاُي سمَّىُالرُّجوع ُإىلُاللهُتعاىلُمنُهذهُاملهالكه

؟،ُالرُّجوع ُ ُاألمانه ُإىلُبـَرِّ حقَّقه
 
ُامل ي سمَّىُفهراراً؟ُ..ُبلىُوالله.هذاُالرُّجوع ُأليَسُمنُاهلالكه  

(ُ: ًهُقبَلُالّنومه ًَُيفُالدُّعا َُماُجا ذلَكُالُفهراَرُمنُاللهُتعاىلُإالُإليه، يُإهلَْيَك،َُو ُنـَْفسه للهمَُأْسَلْمت 
َُظْهرهيُإهلَْيكَُ َُوْجههي،َُوَأجْلَْأت  ُأَْمرهيُإهلَْيَك؛َُرْغَبًةَُوَرْهَبًةُإهلَْيَك،ُاَلَُمْلَجأََُواَلَُمنَُْوَوجَّْهت  ْنَكُ،َُوفـَوَّْضت  َجاُمه

ُبهكهَتابهَكُالَّذهيُأَنـَْزْلَت،َُوبهَنبهيَِّكُالَّذهيُأَْرَسْلتَُ ُإهلَْيَك،ُآَمْنت  .(إهالَّ  

اُالحظتَُُوإذاُالعنايةُ  صانُ ت ُُالُختَشُمنُبأٍسُفأنتَُُ***كُعيوُن   

هنَُّأمانُ َلُُُّفاملخاوفُ ُنَُُْ***هاُفارَُقُهُأرٍضُقدُنزلتَُُوبكلُِّ  

ُالدَّهره،ُ ُوتقلُّباته ًَُوقهلََّةُالدَّخله ُواحلاجةهُوالَفقره،ُوخيشىُالغال ُمنُالرِّزقه ًه،ُانفياُأيُّهاُاخلائف  ظْرُإىلُالسَّما
ًه:ُ) ُهلذاُالنِّدا ِْ َ ر واُنهْعَمَتُاللَّهُهواس ُاْذ ُاللَّههُيـَْرز ق كُ َُعَلْيك مُُْيَاُأَيُـَّهاُالنَّاس  ًهَُهْلُمهْنَُخالهٍقَُغيـْر  ْمُمهَنُالسََّما

ُتـ ْؤَفك ونََُُواأْلَْرضُه ُه َوُفََأَّنَّ َُماُقاَلُعليهُاَلُإهَلَهُإهالَّ ًَُفالُخوَفُعلىُهذهُاألمَّةهُمنه، ُوإنُجا (،ُفالفقر 
َماُبُ ُ،َواللهَُماُاْلَفْقَرَُأْخَشىَُعَلْيك مُْالصَّالة ُوالسَّالم :ُ) نـَْياََُ َُأْخَشىَُأْنُتـ ْبَسَطَُعَلْيك ْمُالدُّ َِْتَُعَلىَُوَلكهِّنِّ سه

َلك ْم، اَنُقـَبـْ َماُتـََناَفس وَها،َُمْنََُ َماَُأْهَلَكتـْه مُُْفـَتَـَناَفس وَهاََُ ُمن(،ُبلَُوتـ ْهلهَكك ْمََُ ُالغهىنُُاخلوف  ِرةهُاألمواله َو
َُماُقاَلُتعاىل:ُ) ُالدُّنيا، ُبهَقدََُوَلْوُوانفتاحه َُوَلكهْنُيـ نَـزِّل  ُاأْلَْرضه ً ُإهنَّه َُبَسَطُاللَّه ُالرِّْزَقُلهعهَبادهههُلَبَـَغْواُيفه ٍرَُماَُيَشا

ًرٌُ .(بهعهَبادهههَُخبهًٌرَُبصه  

ُالدَّْهرهَُعْنَكُتـَز ولُ  ُْإهىَلَُغٍدُ*َُعَسىَُنَكَبات  ُفَاْصِبه ُاليَـْومه  َوإهْنَُضاَقُرهْزق 

فَتُمنُرزقهَكُ ْرُقوَلهُتعاىل:ُ)فإذاُخه (.َففهرُّواُإهىَلُاللَّهُهوأردَتُالنَّجاَة،ُفتذََّ  



ُ ْرُأنَُّلَكُربَّاًُهوُاحليُّ ،ُفتذََّ ُوالغمومه ُاحَلسراته ،ُوتكالَبُعليَكُر عب  ُواهلمومه وإذاُهاََجَكَُشبح ُاألحزانه
، حيطه

 
يُومنُيظنُُّأنُينجوَُُالقيوم ،ُناداه ُعبٌدُضعيٌفُفقًٌرُمنُبِنهُحوٍتُيفُامل ُبههُحم  ٌط،ُهذاُواملوت 

ُمهَنُالظَّالهمهنيَُ) َُ نت  ُأَنَتُس ْبَحاَنَكُإهِّنِّ ُإهلََٰهُإهالَّ َُأنُالَّ ُالظُّل َماته َناُيجة :ُ)(،ُفماُهيُالنَّتفـََناَدٰىُيفه فَاْسَتَجبـْ

َناه ُمهَنُاْلَغمُِّ ي(،ُوهلُهيُخاصٌةُبه؟،ُالُوالله،ُبلُقاَلُس بحانَهُبعَدها:ُ)َله َُوجَنَّيـْ لهَكُن نجه ذَٰ .(اْلم ْؤمهنهنيََُُوََ  

ُبالَفرَجُه ُمنُإلههُاخلَْلقه ُالََُتَْزعيُمنُشدٍةَُعظ َمْتُ***ُوأيقِّنه  ياُنفس 

ْرُقوَلهُتعاىل:ُ)ةُهاحلياالسَّعادَةُيفُفإذاُأقلقتَكُمهوم َكُوأردَتُ (.َففهرُّواُإهىَلُاللَّهُه،ُفتذََّ  

راٍع،ُوإذاُ ُيفُصه ُواألوجاع ،ُوأصبحَتُأنَتُواملوت  ْرُذلَكُالعبَدُاملريَضُحاصرتَكُيوماًُاألمراض  فتذََّ
ُوالبعيد ،ُإالُ ُالقريب  ُوالليايَلُوالسِّننَي،ُفَرفَضهُالنَّاس  ُالسَّاعاته الضَّعيَفُاملسكنَي،ُالذيُقضىُمُِاآلالمه

ًُ امرأتَهُوَرجلنيهُمنُأصحابهه،ُ ًُهفلماُطاَلُبهُالبال َُِرأَسهُإىلُالسَّما ًَُ،ُرف ُ:،ُوأحسَنُإىلُخالقههُالنِّدا
َُوأَنَتُأَْرَحم ُالرَّامحههنيَُ) َُالضُّرُّ َُمسَِّّنه ُالفوريُّ:ُ)(،َُوأَيُّوَبُإهْذُنَاَدٰىُرَبَّه َُأِّنِّ َناَُله َُفَكَشْفَناُفَُفأتاه ُاجلواب  اْسَتَجبـْ

ِْـلَُ َناه ُأَْهَله َُومه َُوآتـَيـْ اَلُس بحانَهُ(،ُوهلُهذهُالرَّمحة ُخاصًةُبه؟،ُبلُقه مُمََّعه ْمَُرمْحًَةُمِّْنُعهندهنَاَماُبهههُمهنُض رٍّ
َرٰىُلهْلَعابهدهينَُبعَدها:ُ) َْ .(َوذه  

رىُمنُربِّكمُ..ُأنَُّالبالًَُفياُأيُّهاُالع بَّاَدُ لغفَّاره،ُ،ُهوُنتيجة ُحمبةهُالعزيزهُاواالختبارَُللعبدهُُقدُجاًتكمُذَه

ُقـَْوًماُابـَْتاله مُْعليهُوسلَم:ُ)قاَلُصلىُاللُ  ُاْلَبالًه،َُوإهنَُّاللََّهُإهَذاَُأَحبَّ َُِعهَظمه ًهَُم نياُ(إهنَُّعهَظَمُاجلََْزا ،ُفهلُالدُّ
وصدَقُالقائل :ابتالًٍُوع سٍر،ُوليَسُهلاُإالُاالحتساَبُوالصََِّب،ُإالُداَرُ  

لهأَلْخَيارهُبـَْيًتاَُسَاؤه ُ**ُمه  وٌمَُوأَُ ْحَزاٌنَُوج ْدرهان ه ُالضُّرُُّبـَىَنُاللُ   

ْفَتاح ُبَابهكهْمُالصَّبـْرُ   َواْدَخَله ْمُفهيههَُوأَْغَلَقُبَابَه ُ**ُوقَاَلُهَل ْمُمه

ًَُاهلَُوأردَتُُزاَدُعليَكُالبالًَُفإذاُ ْرُقوَلهُتعاىل:ُ)نا (.َففهرُّواُإهىَلُاللَّهُه،ُفتذََّ  

ُالرَّحيم .ُيلُولكمُاللَُُقويلُهذا،ُوأستغفرُ ُأقولُ  فاستغفروهُإنَّهُهوُالغفور   



ُمحةًُرُُهُاملبعوثَُرسولَُُأنَُُّله،ُوأشهدُ ُريكَُهُالُشَُوحدَُُإالُاللُ ُأنُالُإلهَُُأشهدُ ُو،ُالعاملنيَُُربُُِّللُهُاحلمدُ 
أماُبعد:ُ..َُجعنيَُهُأَُهُوصحبُهعليهُوعلىُآلُهُصلىُاللُ ُمدٌُحمُ ،ُللعاملنيَُ  

حافظ ُ..
 
سلم ُامل

 
ُأيُّهاُامل  

ُُوإذاُ سلمنَي،الدِّينه،ُوَخشيَتُعلىُإخوانهكُمنُأحسسَتُخبوٍفُعلىُاإلسالمه
 
ْرُقوَلهُتعاىل:ُُامل فتذََّ

لهَمتـ َناُلهعهَبادهنَاُاْلم ْرَسلهنَيُ*) واعلمُأنَُّاللَُُ(،َغالهب ونََُوإهنَُّج نَدنَاُهَل م ُالُُْإهنَـّه ْمُهَل م ُاْلَمنص ور وَنُ*َُوَلَقْدَُسبَـَقْتََُ
يَنُإالُليبقى،ُوماُأنزَلُتعاىلُماُأ إالُلًرقى،ُرضَيُمنُرضي،ُوسخَطُمنُُهذاُالكتابَُنزَلُهذاُالدِّ

َُماُبـََلَغُاللَّْيل َُوالنـََّهارُ َسخط،ُقاَلُعليهُالصَّالة ُوالسَّالم :ُ) ل َغنََُّهَذاُاأْلَْمر  ُاللَّه ُبـَْيَتَُمَدٍرَُواَلَُواَلُيـَتـْرُ ُ،لََيبـْ ك 
ُأَْدَخَله ُ َُذلهيلٍُُ،اللَّه َُهَذاُالدِّينََُوبٍَرُإهالَّ َُعزهيٍزُأَْوُبهذ لِّ ْساَلمَُُ،بهعهزِّ ُاللَّه ُبهههُاإْله ُاللَّه ُبهههُاْلك ْفرَُُ،عهزًّاُي عهزُّ ُي ذهلُّ (.َوذ الًّ  

،ُ)أحياناًُالُتغَّتَُّمباُتراه ُف ُعلىُاحلقِّ ُاإلميانه ،ُماُداَمُأنَُّقلوَبُأهله لهَكَُيْضرُهمنُظ هورهُالباطله ذَٰ ُاللَّه ََُ ب 
َُواْلَباطهَلُ ًًُُفـََيْذَهبُ ُالزََّبدُ ُفََأمَّااحلَْقَّ ُِ َُماَُوأَمَّاُج َفا ُُفـََيْمك ثُ ُالنَّاسَُُيَنَف مبكرهُ،ُوالُيضيق ُصدر َكُ(اأْلَْرضُهُيفه

ًُه تعاىلُاألعدا ِْفهئ واُي رهيد وَنُلُه:ُ)هلذاُالدِّينهُوأهلهه،ُفقدُحاوَلُاألولوَنُفذهبواُوبقَيُاإلسالم ،ُوصدَقُاللُ  ي 
رهَهُاْلَكافهر ونَُ (.ن وَرُاللَّههُبهأَفْـَواههههْمَُواللَّه ُم تهمُُّن ورهههَُوَلْوََُ  

فهـئُ  َُـافـرٍُُنـوَرُاللُهُأتِ  ًُهُ***ُنفخـة  تفـردَّاُتعاىلُالذيُيفُالكِبيـا  
داالنُِّكُهاعنُذُاألصواتُ ُاذلتُهختَُُ***غــىُيفُالـوَُُأَِبُ ُاللُ ُلتُْلجَُإذاُجَُ  
هُس ــدىتعابُ وأَُُمساعيهُ ُاعتُْوضَُُ***هُهـودُ جُ ُابتُْخَُُمحـنَُالرَُّاصمَُومنُخَُ  

ْرُقوَلهُتعاىل:ُ) كُمنُالفنته،ُوأردَتُالَّباَت،ُفتذََّ فَتُعلىُنفسه .(َففهرُّواُإهىَلُاللَّهُهفإذاُخه  

ني،ُواحمُهُالشركَُُ،ُوأذلَُّواملسلمنيَُُاإلسالمَُُاللهمُأعزَُّ حُنا،ُوأصلكُاملؤمنني،ُاللهمُوآمناُيفُأوطانُه،ُوانصرُعبادَُالدينُهُحوزةَُُواملشَر
َُلمتَُُك،ُوأعلُهك،ُوأعزهُبدينُهنا،ُاللهمُاحفظهُحبفظُهأمرُهُناُوويلَُإمامَُُوالتسديدُهُنا،ُاللهمُأيدُبالتوفيقُهأمورُهُناُووالةَُأئمتَُ ك،ُوارزقهُبه

َُلمتَُواملسلمنيَُُلإلسالمُهُبه،ُواجعلهُنصرةًُُ،ُوأيدُاحلقَُ،ُوأيدهُباحلقُهالصاحلةَُُالبِانةَُ ،ُالعاملنيَُُواهلدىُياُربَُُّهمُعلىُاحلقُه،ُواَجُِبه
َُلُِّدينُهُك،ُوإعزازُهَلمتُهُُكُإلعالًُهيفُسبيلُهُالذينُجياهدونَُُاللهمُانصرُاجملاهدينَُ اللهمُُ،العاملنيَُُياُربَُُّمكانٍُُك،ُاللهمُانصرهمُيف

ُاُربَُّيُاملسلمنيَُُبالدُهُناُوعنُسائرُه،ُعنُبالدُهمنهاُوماُبِنَُُماُظهرَُُفنتُهالُ،ُوسوًَُواحملنَُُارفُِعناُالغالُوالوباُوالرباُوالزناُوالزالزلَُ
.منُاخلاسرينَُُنا،ُوإنُملُتغفرُلناُوترمحناُلنكوننَُّ،ُربناُظلمناُأنفسَُالعاملنيَُ  




