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 اخلطبة األوىل
 له مضل فال هللا يهده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور من ابهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه حنمده هلل احلمد إن

 عليه هللا صل ورسوله عبده حممدا   أن وأشهد له، شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن
  وسلم آله وعلى

أاي ُّهاا  ُوُتنَّ ِإَلَّ واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا ﴿َيا  (﴾.102) الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حاقَّ تُ قااتِِه واَلا َتا

ُهما  هاا زاْوجاهاا واباثَّ ِمن ْ ٍة واخالاقا ِمن ْ سااءا ۚ ا رِجااَلا كاِثرياا وانِ ﴿َيا أاي ُّهاا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا
 .﴾(1)واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسااءاُلونا ِبِه وااْْلاْرحااما ۚ ِإنَّ اَّللَّا كاانا عالاْيُكْم راِقيباا 

ُذنُوباُكْم واماْن ُيِطِع اَّللَّا ( ُيْصِلْح لاُكْم أاْعماالاُكْم واي اْغِفْر لاُكْم 70﴿َيا أاي ُّهاا الَِّذينا آاماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا واُقوُلوا ق اْوَلا ساِديداا )
 .(﴾71واراُسولاُه ف اقاْد فاازا ف اْوزاا عاِظيماا )

 وكل حمداثهتا األمور وشر وسلم آله وعلى عليه هللا صل حممد هدي اهلدي وخري هللا كتاب  احلديث خري فإن بعد أما
 . النار يف ضاللة وكل ضالله بدعة وكل بدعه حمدثة

 اْلعاِليمِ  اْلعازِيزِ  اَّللَِّ  ِمنا  اْلِكتاابِ  تانزِيلُ ( 1) حم﴿: الرحيم الرمحن هللا بسم: الكرمي كتابه  يف وعلى جل هللا يقول هللا عباد
 موعظة ةاآلي هذه (﴾3) اْلماِصريُ  ِإلاْيهِ   ُۖهوا  ِإَلَّ  ِإلاَٰها  َلا   ۖالطَّْولِ  ِذي اْلِعقاابِ  شاِديدِ  الت َّْوبِ  واقااِبلِ  الذَّنبِ  غااِفرِ ( 2)

 .املؤمنني قلوب به هللا ينفع ما والتذكري واملواعظ الفوائد من فيها الكرمي القرآن مواعظ من

 .فيها لنا يبارك نأو  هبا، ينفعنا أن وجل عز هللا نسأل 

 يتال ةاملقطع احلروف من هذا ﴾حم﴿ :فقوله معانيها من شيئا   نتفهم ةالكرمي ةاآلي هذه مع املبارك املقام هذا يف فلنقف 
 .بعلمها وجل عز هللا واستأثر السور بعض هبا افتتحت

https://alburaaie.al3ilm.com/14377


 1438 خرةمجادى اآل 18 حفظه اهلل تعاىل يو عبد العزيز الربعيالشيخ غافر الذنب وقابل التوب خطبة 

https://alburaaie.al3ilm.com/14377 

2 

 هللا صل حممد على الكتاب هذا أنزل الذي هو هأن وجل عز هللا خيرب ﴾اْلعاِليمِ  اْلعازِيزِ  اَّللَِّ  ِمنا  اْلِكتاابِ  تانزِيلُ ﴿ :وقوله 
 صدقوا الذين املؤمنني عباده على نعمته وظهرت العظيم الكتاب هذا إبنزال من قد وجل عز وهللا وسلم آله وعلى عليه

 .منهم وإايكم هللا جعلنا بكتابه، وعملوا رسوله

 .﴾اْلعاِليمِ  اْلعازِيزِ  اَّللَِّ  ِمنا  اْلِكتاابِ  تانزِيلُ ﴿ :العظيمني مسنياال هبذين ةاآلي ختم مث 

 معنا هلما كان  اجتمعا إذاو  معناه له سما فكل .ابلعلم واتصف العليم نفسه ومسى ابلعزة، واتصف العزيز نفسه مسى فاهلل
 وهللا، عزيز فاهلل وجل عز هللا حق يف أما مغايرا، املعىن كان  انفردا إذا ألهنما ةوالعز  العلم فيجتمع. ولاأل غري إضافيا

 .بعزه وعلمه ،بعلم عزه هللا أن املعىن يصري ابجتماعهما مث ،عليم

 الذل يستحق من أعز ،علم له وليس عزيزا   اإلنسان كان  إذاف ،عزه بال عليم أو ،علم بال عزيز هو من الناس من فكم 
  يؤدبه علم وال يوجهه علم وال ،يرشده علم عنده ليس ،بعزته مغرورا   فرتاه ،ةالعز  يستحق من وأذل

 يستحق ال من ويعز عزيزا يكون أن يستحق من وأذل ،ةالعز  من عنده ملا عزهتم بعد أهاهنم الكرامات ذوي أهان رمباف
 يعزه أن لديه املصلحة اقتضت فمن ،هواه حسب على بعزته الناس ويذل ،هواه حسب على بعزته الناس يعز فهو ذلك
 كرماء  من كان  ولو أذله يذله أن هو ة نفسهمصلح يف كان  ومن ،جمرما كان  ولو ،عاصيا كان  ولو ،فاجرا كان  ولو أعزه

 .اإلكرام إال يستحقون ال الذين الناس

 بنا من حصل كما  ،ذل إذا العزة ذي عن يدفع أن يستطيع ال ولكنه دين وذا علم ذا اإلنسان يكون قد وهكذا 
 فلم ،وسلم آله وعلى عليه هللا صل النيب رقبة على اجلزور سال وضعوا قد املشركني رأى أن يوم عنه هللا رضي مسعود
  شيئا يفعل أن يستطع

 من وضعوه ما أبيها عن وأزالت فسبتهم تءفجا فأخربها عنها هللا رضي فاطمة إىل انطلق مث. ةمنع يل كانت  لو: فقال
 .شديد ركن إىل آوي أو قوة بكم يل أن لو لقومه لوط هللا نيب قاله ما هذا ويشبه. اجلزور سال

 ةالعز  يستحق من يعز فهو ﴾اْلعاِليمِ  اْلعازِيزِ  اَّللَِّ  ِمنا  اْلِكتاابِ  تانزِيلُ ﴿ :نفسه عن قال وجل عز هللا ،املسلمني معشر هلذا
  وتعاىل سبحانه ،بعلم الذل يستحق من ويذل ،بعلم
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 غافر﴿ :فقوله ﴾(3) اْلماِصريُ  ِإلاْيهِ   ُۖهوا  ِإَلَّ  ِإلاَٰها  َلا   ۖالطَّْولِ  ِذي اْلِعقاابِ  شاِديدِ  الت َّْوبِ  واقااِبلِ  الذَّنبِ  غااِفرِ ﴿: قال مث
 وجل عز هللا فإن بكثره حاصل ذلك أن على ليدل الفاعل إبسم وجاء الذنوب يغفر وجل عز هللا أن أي ﴾الذنب

با  لِّمان لاغافَّار   واِإِنّ ﴿: املذنبني ذنوب يغفر  اقلع من ذنوب يغفر وجل عز فاهلل ﴾اْهتاداىَٰ  ثَّ  صااِِلاا واعاِملا  واآمانا  َتا
 .حاله واستقام عمله وأحسن وندم واتب

يعاا الذُّنُوبا  ي اْغِفرُ  اَّللَّا  ِإنَّ  اَّللَِّ  راْْحاةِ  ِمنْ  ت اْقناطُوا َل أانْ ُفِسِهمْ  عالاى أاْسراُفوا الَِّذينا  ِعبااِديا  َيا  ُقلْ ﴿: وجل عز هللا ويقول  َجِا
 واللحم اخلبز يف أسرف لو اإلنسان إن ؟ذاام يف أسرفوا، أسرفوا وإن ذنوهبم يغفر وجل عز فاهلل ﴾الرَِّحيمُ  اْلغاُفورُ  ُهوا  ِإنَّهُ 

 على أسرف لقد هبذا ظنك فما إسرافا لعد مباحه كانت  لو أهنا حىت املعاصي من ركثأ إذا فكيف ،مذنبا خمطئا   لكان
  .واستغفر ندم إذا له ويغفر عليه ويتوب يقبله وجل عز وهللا ،الذنوب من وأكثر نفسه

 عز ربه عن يروي مبا وسلم آله وعلى عليه هللا صل هللا رسول قال: قال القدسي احلديث ،ذر أيب حديث يف وجاء
 عبادي اي قال أن إىل تظاملوا(( فال حمرما بينكم وجعلته نفسي على الظلم حرمت إن عبادي ))َي :قال نهأ وجل

 .(لكم( اغفر فاستغفرون َجيعا الذنوب اغفر أانو  والنهار ابلليل ختطئون أنكم))

بلغت ذنوبك عنان السماء ث  لو آدم بن َي)) :قال وجل عز هللا ان أيضا قدسي حديث وهو أنس حديث ويف
 .واستغفر هللا إىل أقبل إذا ةابملغفر  وجل عز هللا فوعده، ((استغفرتين غفرت لك

 جل هللا واستغفرو نزعوا إذا آدم بين لذنوب غافر عزوجل هللا أن جدا كثرية  ذلك يف واألحاديث اآلايت أن املقصود 
 هللا إىل اتب إذا العبد من التوبة يقبل وجل عز هللا أن أي ﴾الت َّْوبِ  واقااِبلِ  الذَّنبِ  غااِفرِ ﴿: تعاىل هللا قال مث وعل

 والحقة العبد لتوبة سابقة وجل عز هللا من والتوبة ، عبده على يتوب وجل عز وهللا ،يتوب فالعبد ،وأانب وأستغفر
:  هبا فاملراد العبد توبة قبل التوبة أما ،العبد على هللا يتوب التوبة وبعد ،العبد على هللا يتوب التوبة فقبل ،العبد لتوبة

 وعلى عليه هللا صل هللا رسول قال: قال  الصحيحني يف هريرة أيب حديث يف ذلك جاء للتوبة وجل عز هللا يوفقه أن
 يتوب ث فيستشهد املسلم يقاتل قال اجلنه يدخل كالمها  اآلخر أحدمها يقتل رجلني إىل هللا يضحك)): وسلم آله
 ليس التوفيق فهذا لإلسالم يوفقه هللا أن أي القاتل على هللا يتوب فقوله ((فيستشهد يقاتل ث فيسلم القاتل على هللا

 هللا من مكرمة فهذه ،للتوبة هللا فيوفقه الكفر على العبد يكون أو ،للتوبة هللا فيوفقك املعصية على فأنت ،منك بطلب
 العاصي وإن ،كفره  على الكافر فإن ،منك سعي وبدون منك طلب بدون هللا أعطاكها وجل عز هللا من وهبة وجل عز
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 العاصي على هللا ويدخل ،اإلسالم حب الكافر على هللا يدخل ،واإلسالم اإلميان حب عليهم هللا فيدخل ،معصيته على
 .عليه وجل عز هللا فيتوب العبد فيتوب وجل عز هللا من توفيق هذا ،الصاحل العملحب و  ،التوبة حب

 توبة تكون أن البد العبد وتوبة توبته قبل أي عليه هللا اتب هللا إىل العبد اتب إذا العبد توبة قبول :هي ةالثاني والتوبة 
 .واملستقبل واحلاضر املاضي ،ةالثالث األزمنة تستوعب اليت هي ةالصادق والتوبة ةصادق

 شرط ختلا ما ومىت، يعود الأ على ابلعزمية: واملستقبل، الذنب عن إلقالعاب واحلاضر:، فات ما على ابلندم: فاملاضي 
 يعصي وهو هللا يغضب وهو عليه مرت اليت األايم يذكر يضل ،مضى ما على فيندم صحيحه غري توبته فإن هذا من
 فهو مستمر وهو مضى ما على يندم أن أما الذنب عن مقلع وهو حاله هذا كان  نأ فيندم هللا يغضب مبا ويتلذذ هللا

 ألنه ،األوىل توبته على إشكال ال اثنيه مرة املعصية يف ويعود يتورط وقد هلذا يعود اال على عازما   يكون مث ،كاذب
 .أخرى مرة ابلذنب ابتلي ولكنه صادقه توبة اتب

 مضى ما وجل عز هللا يغفر ،سيئاته من مضى ما وغفر عليه وجل عز هللا اتب الشروط اتمة توبة اتب إذا فإنه هلذا 
 يضر فال الذنب يف يتورط ن الأب جياهدها ولكنه للذنب حمبة نفسه التزال توبته حال العبد يكون ورمبا ،سيئاته من

 النفس اما ،بقلبه هلا كارها  انه يكفي بنفسه للمعصية كارها  يكون أن يشرتط فال ،ابلسوء أمارة النفس ألن توبته ذلك
 إبميانه ولكن املعاصي إىل النفس تتوق ذلك غري إىل الراب إىل تواقة الظلم إىل تواقة الغناء إىل تواقة ،الزان إىل فتواقة

 .وجل عز هللا معصية عن نفسه يدفع الرشيد الراجح وعقله الصادق

 ي اْقبالُ  ُهوا  اَّللَّا  أانَّ  ي اْعلاُموا أالاْ ﴿ :وقال ﴾ت اْفعاُلونا  ماا واي اْعلامُ  السَِّيّئااتِ  عانِ  واي اْعُفو ِعبااِدهِ  عانْ  الت َّْوباةا  ي اْقبالُ  الَِّذي واُهوا ﴿
ُخذُ  ِعبااِدهِ  عانْ  الت َّْوباةا  َيْا  قال النصوح التوبة هي ةالصادق التوبة ولكن ،التائبني توبة يقبل وجل عز فاهلل ﴾الصَّداقااتِ  وا

 اخلالصة ةالصافي ةالصادق التوبة هي النصوح والتوبة ﴾نَُّصوحاا ت اْوباةا  اَّللَِّ  ِإىلا  ُتوبُوا آماُنوا الَِّذينا  أاي ُّهاا َيا ﴿: وجل عز هللا
 ليست هذه فإن ،احملارم وجود من خوفا   الزان من اتب أو ،اللصوص من خوفا   ةالسرق من اتب إذا اما ،وجل عز هلل

 ،عندهغبا فيما را وجل عز هللا إىل يتوب ،وتعاىل سبحانه هللا إىل تقراب الذنب عن يقلع الذي هو التائب ،صادقه توبة
 يسمع الناس من كثري  لكن ،اجملتمعات يف كبريا    تغريا   لرأيت ابلتوبة نفسه ثدح إنسان كل  أن ولو عنده مما باراه

 وحنن الناس من كثري  نقلة هذه ،بعلم عاصي إىل جبهل عاصي من فينتقل ،والسنه الكتاب من األدلة ويسمع ،املواعظ
 فإنه به عمل إىل ينقلك مل إذا العلم فإن هاهنا يتوقف أن ينبغي ال ولكن ،ةللتوب أتهله فإهنا حسنه نقلة أوال   نعتربها
 .عليك حجة
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 ،املوت يبغتك مىت تدري ال نكأ واعلم ،ذنوبك من واستغفر ،وتعاىل تبارك هللا إىل وتب ،وجل عز هللا على فأقبل 
  شيء يتحقق أن قبل املوت يدركه مث سوفسوف،  أفعل سوف أتوب سوف التسويف مع يضل إنسان من فكم

 .العاملني رب واحلمد هلل ولكم لنا يغفر نأو  أمجعني علينا يتوب أن هللا أسأل

 ثانيةاخلطبة ال
 آله وعلى عليه هللا صل ورسوله عبده حممدا   أن وأشهد له شريك ال وحده هللا اال لهإ الأ وأشهد العاملني رب هلل احلمد
 وجل عز هللا جيمع ﴾اْلِعقاابِ  شاِديدِ  الت َّْوبِ  واقااِبلِ  الذَّنبِ  غااِفرِ ﴿ :وجل عز هللا يقول اآليةمع  فمواصلة بعد أما وسلم
 :كتابه  من عده مواضع يف العقاب وشدة املغفرة ذكر

اِب  واأانَّ ( 49) الرَِّحيمُ  اْلغاُفورُ  أاانا  أاّنِ  ِعبااِدي ن ابِّئْ ﴿ :وجل عز هللا قال   جل وقال، ﴾(50) اْْلالِيمُ  اْلعاذاابُ  ُهوا  عاذا
ِإنَّهُ  اْلِعقاابِ  سارِيعُ  رابَّكا  ِإنَّ ﴿ :وقال ،﴾أالِيمٍ  ِعقاابٍ  واُذو ماْغِفراةٍ  لاُذو رابَّكا  ِإنَّ ﴿ :وعلى  :وقال، ﴾رَِّحيم   لاغاُفور   وا

 هللا رمحة من يقنط أن ينبغي ال أنه على تدل ةدلاأل فهذه، ﴾رَِّحيم   غاُفور   اَّللَّا  واأانَّ  اْلِعقاابِ  شاِديدُ  اَّللَّا  أانَّ  اْعلاُموا﴿
 بني لنجمع ،العقاب شديد هللا فإن ورمحته هللا مغفرة إىل ركوان أحد يستأمن أن ينبغي وال ،رحيم غفور هللا ألن أحد

 تعامل إذاو  ،الذنوب يف لسيسرت  فإنه فقط ابلرجاء اإلنسان تعامل إذا ماأ ،وختافه هللا فرتجوا ،والرجاء هللا من اخلوف
 الظن وأحسن خريا هللا يف وأمل ةالصاحل األعمال عملا والرجاء اخلوف بني مجعا هلذا، هللا رمحة من قنط فقط ابخلوف

 ال اليهود عليها سار طريقه وهذه رحيم غفور هللا إن قال نصح إذا مث املعاصي على يتجرأ من الناس من وكم ،بربك
ُخُذونا  اْلِكتاابا  وارِثُوا خاْلف   ب اْعِدِهمْ  ِمن فاخالافا ﴿ :وجل عز هللا قال، آاثرهم يتبع أن مبسلم يليق ا عاراضا  َيْا ذا  اْْلاْدناَٰ  هاَٰ

يُ ْغفارُ  واي اُقوُلونا  ِإن لاناا سا ِِتِمْ  وا ثْ ُلهُ  عاراض   َيْا ُخُذوهُ  مِّ يثااقُ  عالاْيِهم يُ ْؤخاذْ  أالاْ   َۚيْا  ﴾اِلْاقَّ  ِإَلَّ  اَّللَِّ  عالاى ي اُقوُلوا َلَّ  أان اْلِكتاابِ  مِّ
 اطلب مث ،الذنوب عن وابتعد الصاحلات اعمل فأنت ،هلم سيغفر انه أدعو أن يوم ابطال هللا على قالو أهنم هذا فمعىن

إن  عمر ابن قال  ،مره مائة الواحد اجمللس يف هللا استغفر رمبا كان  وسلم آله وعلى عليه هللا صل فالنيب ،املغفرة هللا من
 التواب انت انك عليا وتب يل اغفر رب)) :مرة مائة الواحد اجمللس يف وسلم آله وعلى عليه هللا صل للنيب  لنعد كنا

 َي)) :وقال ((مره سبعني من أكثر اليوم يف وأستغفره هللا إىل  أتوب فإن واستغفروه هللا إىل توبوا)) :وقال ،((الغفور
 هللا غفر قد  اخللق سيد وهو هذا ((مره مائة والليلة اليوم يف هللا إىل أتوب فإن واستغفروه هللا إىل توبوا الناس أيها

: فقال صاليت يف به أدعوا دعاء علمين هللا رسول اي الصديق أبوبكر له قال أن ويوم ،أتخر وما ذنبه من تقدم ما له
 أنت إنك وارْحين عندك من مغفرة يل فاغفر أنت إَل الذنوب يغفر وَل كثريا  ظلما نفسي ظلمت إن اللهم :قل))
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 هبذا يستغفر أن أيمره ذلك ومع ،واملرسلني النبيني بعد هللا خلق أفضل األمه هذه صديق أبوبكر هذا ((الرحيم الغفور
 غااِفرِ ﴿: كثريه  آايت يف العقاب وشدة املغفرة بني جيمع وجل عز فاهلل ةاآلي إىل نعود  الدعاء هبذا يدعو وان ستغفاراال

 .﴾اْلِعقاابِ  شاِديدِ  الت َّْوبِ  واقااِبلِ  الذَّنبِ 

 يف والرابع ،احلشر يف والثالث ،القرب يف والثاين ،الدنيا يف األول: مواطن ربعةأ له وجل عز هللا عقاب إن املسلمون أيها
 .جهنم انر

 من فكم ،كلها  فيها عليه شديدا جيعله وقد ،بعض دون بعضها يف العبد على شديدا عقابه جيعل قد وجل عز وهللا 
 فرعون قوم غرقوأ ،ابلغرق نوح قوم فأهلك ،الشديد العذاب الدنيا يف العذاب منعليهم  وجل عز هللا أنزل من آدم بين
 عنان إىل قراهم رفع أبن لوط قوم وأهلك ةابلصيح صاحل قوم وأهلك عاتية صرصر بريح عاد قوم أهلك ،أيضا بحراليف 

 فينزل ،ةالعام العقوابت غري ةاخلاص العقوابت عليهم تنزل من الناس من وكم ،ابحلجارة وأتبعهم عليهم قلبها مث السماء
 كما  العذاب من أنواعا عليه وجل عز هللا فينزل يستحقه ما دون أو يستحقه ما والبالء العذاب من عليه وجل عز هللا

 عز هللا فينزل القرب إىل ينقله مث ةقبيح ميتة مييته أو املوت سكرات عليه وجل عزو هللا يشدد مث وتعاىل سبحانه يشاء
  .ابهلل والعياذ دكا لصارت اجلبال على نزل مالو قربه يف العذاب من عليه وجل

 معىن قال شفي جراب   الفرس وكان القرب جبانب الفرس وضع إذا أولياء صوفية عند أن له ذكروا ةتيمي بنا اإلسالم شيخ
 واجلرب قال ةاألدل ذلك يف جاءت كما  القبور يف الذي العذاب تسمع احليواانت ألن يعذبون املوتى هؤالء أن  هذا

 من األدلة دلة وهكذا ،اجلرب فعدفي بدنه فيحرت خاف العذاب مسع إذا فالفرس ،نفعه البدن احرت إذا ابرد مرض
 العذاب أنواع يف ةاألدل توارت وقد ،احملشر أرض يف حيصل ما وهكذا ،القبور يف العذاب شدة على والسنه الكتاب

 توبوا أي ةالتوب يقبل وأنه الذنوب يغفر انه ذكران  وجل عز فاهلل ،خيفى ماال جهنم انر ويف احملشر أرض يف الذي
 ،وإال تب ﴾اْلِعقاابِ  شاِديدِ  الت َّْوبِ  واقااِبلِ  الذَّنبِ  غااِفرِ ﴿ :العقاب شدة فلينتظر ويتوب يستغفر مل ومن او ر واستغف
 ِإلاَٰها  َلا   ۖالطَّْولِ  ِذي﴿: قال مث ،ذلك من هللا أعاذان ،يستغفر ومل ومن يتب مل من نتظاراب العقاب فشدة ،وإال أستغفر

 :تعاىل قال ،بنعمه عليهم وتكرم عليهم وامنت عباده على تفضل الذي أي الطول ذي ومعىن ﴾اْلماِصريُ  ِإلاْيهِ   ۖ ُهوا  ِإَلَّ 
 شكر نؤدي أن نستطيع ال إننا الناس أيها ﴾اَّللَِّ  فاِمنا  نِّْعماةٍ  مِّن ِبُكم واماا﴿ :وقال ﴾ُُتُْصوهاا َلا  اَّللَِّ  نِْعماةا  ت اُعدُّوا واِإن﴿
 ترى أال ،علينا وعال جل هللا نعم من واحده نعمة أثر حنصي أن نستطيع ال إننا بل ،واحده نعمة على وجل عز هللا

 التخلص وتريد منه ضجرت قد بك إذاو  حلظات إال هي فما ،عليك نعمة هذه جوفك داخل اىل النفس أتخذ انك
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 النفس تقف لو عليك لقضى داخلك يف احتبس ولو إخراجه عند عليكهللا  ونعمة إدخاله عند عليكهللا  فنعمة نهم
 دخوال األنفاس بعدد منعم فأنت إخراجه يف ونعمة إدخاله يف نعمة نعمتان نفس كل  على عليك فنعمة العبد ملات

 ذلك من فائدة هلا جسدك من بقعة فكل إذا العبد مات النفس انقطع لو أنه ترى أال فحسب هذا ليس ،وخروجا
 شكر نؤدي أن إذا نستطيع فهل كله  بدنك مواضع على الواحد النفس يف هللا نعمة أثر حتصي ان تستطيع فهل النفس
 .ذلك من أكرب هو ما إىل نظران لو فكيف ،؟ النفس يف هللا نعمة

 هللا صل هللا رسول سنة وعلى ابهلل اإلميان على تعيش أنك السنة ونعمة واإلسالم اإلميان نعمة هو نعمة أعظم وإن 
  .وسلم آله وعلى عليه

 وغشاك رداك الذي هو وعشاك اكدوغ صبحك الذي هو ،عليك أنعم الذي هو ،الطول وذ وجل عز هللا ،املسلم أيها
 النهار عن وال الليل عن تستغين ال الربد عن وال احلر عن تستغين وال والقر احلر رزقك الذي هو الظل رزقك الذي هو
 .وتفضل كله  بذلك عليك وجل عز هللا من ،ذلك غري عن تستغين ال الرتاب عن تستغين ال اهلواء عن تستغين ال

 شديد وهو الذنب على البقاء وملا ؟التواب وهو الذنب على البقاء وملا ؟الذنب غافر وهو الذنب على البقاء فلما إذا 
  ُۖهوا  ِإَلَّ  ِإلاَٰها  َلا ﴿: إليه املصري وأن بتوحيده ختمها مث، وتعاىل سبحانه الطول ذو وهو الذنب على البقاء وملا ؟العقاب

 يف قلبتت وأنت أمك بطن يف كنت  أن منذ نعمته يف ونشأت عليك انعم الذي الطول ذو هو انه فبم ﴾اْلماِصريُ  ِإلاْيهِ 
 وعلى جل هللا دون من تدعوه حىت املخلوق ذلك لك فعل ذاام، هللا لغري تذبح أن أو هللا غري تدعو أن يليق أو نعمته

 .لك فعل ذاام

 بطولة عليك تفضل الذي وهو عليك اتب الذي وهو ذنبك غفر الذي وهو رزقك الذي وهو خلقك الذي هو هللا
 اتب من سيجازي ،إليه املرجع وان إليه مصريك فإن ،له شريك ال وحده فاعبده وتعاىل سبحانه اإلله فهو وإنعامه ومنه

 واملرجع إليه فاملصري ،العقوابت أنواع من شاء مبا عباده من شاء من ويعذب ،املستغفرين التائبني به جيازي مبا واستغفر
 احلياة وإمنا ،املمات بعد ملا اإلعداد ودار ،ابلصاحلات املتاجرة دار هي هبا متر زمنيه حقبة إال الدنيا احلياة وما إليه

  اآلخرة. الدار هي ةاحلقيقي

 قلوبنا يف ةوزين اإلميان إلينا حبب اللهم عنا راض وهو مييتنا وأن ةالعاقب ولكم لنا حيسن أن وكرمه مبنه وجل عز هللا أسأل
 .الراشدين من واجعلنا والعصيان والفسوق الكفر إلينا وكره
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 اهد اللهم بطن وما منها ظهر ما الفنت من بك نعوذ إان اللهم املؤمنني عبادكسنة نبيك و و  وكتابك دينك انصر اللهم
 وأذل واملسلمني اإلسالم أعز اللهموالسنة،  التوحيد على وأمتنا والسنه التوحيد على احيينا اللهم مهتدينا وثبت الناض

 اللهم، يرضيك الذي الوجه على آجل غري عاجال   فيه نما حن عنا أفرج اللهم الدين، أعداء واخذل واملشركني الشرك
 .العاملني رب هلل واحلمد املبني احلق على كلمتهم  وامجع املسلمني دماء احقن


