
 الكريم القرآن هدي دروس من

 داي  عررالدرس احل -وعده ووعيده  -معرفة اهلل 
ْْا َعَلٙ َأْىُفَطَِْه} ًَ َأْضَسُف َٖ الََّرٓ  {ُقْل َٓا َعَباَد

 الْٔو األّل |ملصم٘ األضبْع 
 

 بدزالدًٓ احلْثٕ حطني/ الطٔد  ألقاٍا
 صعدٗ - الٔنً | و30/1/2002بتازٓخ 



 سبوع | اليوم األولملزمت األ الدرس احلادي عشر -وعده ووعيده  -معرفت اهلل  / من ملزمت

(1) 

 بطه اهلل السمحً السحٔه
احلند هلل زب العاملني. ّصلٙ اهلل ّضلله عللٙ ضلٔدىا    

 حمند ّعلٙ آلُ الطاٍسًٓ.
الللدزعد دزع حللْل دعللْٗ مللً اهلل  ٕ لدأ فلللّليبلل

ضللبناىُ ّاعللاب لعبللادِ   آٓللاا ملنااَللا مللً أز   
الكلناا ّألطفَاد ميَا ٓطتػلعس انىطلاٌ زمحل٘ اهلل    
الْاضع٘ اليت اتحلٙ   عنلُ عللٙ أٌ َٓلدٖ عبلادِ    

 إب ما ٓيقرٍه مً عرابُ الػدٓد.
ًَ َأْضلَسُفْا    } قال ضبناىُ ّاعاب: َٖ الَّلَرٓ ُقْل َٓا َعَبلاَد

َُ َْٓػَفلس    َع َّ اللَّل َُ ِإ َ٘ اللَّ ًْ َزْحَن َلٙ َأْىُفَطَِْه ال َاِقَيُطْا َم
َْ اِلَػُفلْز  اللسََّحٔه     ٍ   ُ ََّأَىٔب لْا   {53} الرُّى َْب َجَنٔعّا ِإىَّ

ٌْ َِٓأَأَُكه  اِلَعَراب  ث هَّ لٙ َزبُِّكلِإَل ًْ َقْبِل َأ ُ  َم ْه ََّأْضَلن ْا َل
ٌَ ًْ     َّااَّ {54} ال ا ْيَصس ّ ُْٔكْه َمل ًَ َملا ُأْىلِصَل ِإَلل َبع ْا َأْحَط

ٌْ َِٓأَأَُكلًْ َقْبلْه َملَزبُِّك ْه ال لّ٘ ََّأْىت لَراب  َبْػَتله  اِلَعلِل َأ
ٌَ ٌْ َاُقَْل َىِف {55} َاْػع س ّ ا لٙ َمل لٙ َعَللا َحْطَسَالٌظ َٓلَأ

ًَ ًَ الطَّاَخِسٓ ٌْ ُمْيت  َلَن َُ َِّإ ّْ  {56} َفسَِّطت  َفٕ َجْيَب اللَّ َأ
ًَ اِلن لتََّقنيَ     ٍَلَداَىٕ َلُكْيلت  َمل  َُ َّ اللَّ ْْ َأ ّْ  {57} َاُقَْل َل َأ

َّ َللَراَب َللَسٚ اِلَعلًَ َالَْل َحٔلَاُق ًَ لْْ َأ ٌَ َم ٕ َمسَّّٗ َفَأُمْ
َْٛالَبَلٙ َق {58} اِلن ْنَطَينَي ٕ َفَكرَّْبَت َبََلا  لَك آَٓاَالْد َجا

َ٘ لَْْو اِلَقَٔاَملََّٓ {59} ًَلًَ اِلَكاَفِسٓلَمَّاْضَتِكَبْسَا َُّمْيَت 
َْٔظ َفٕ  ْٗ َأَل َ ْه م ْطَْدَّ  ٍ ّ ج ْ  َُ ًَ َمَرب ْا َعَلٙ اللَّ َاَسٚ الََّرٓ

ًٚ َلِلن َتَكبِِّسٓلَه َمْثلَجََيَّ ٓ َيحِّ {60} ًَلْ ُ  الََّرٓل لَّ ًَ لٕ اللَّ
ٛ  َّال  َ ه  الطُّلْ ْْا َبَنَفاَشَاَِْه ال ََٓنطُّ ٌَ   ااََّق  {ٍ لْه َْٓنَصى لْ

 .(61ل 53: )الصمس
ٍرِ فٔنا ٓقال عيَاد عً ٍلرِ ايٓلاا ٍلٕ: ملً أز      
ايٓاا   القسآٌ الكلسٓه ّألطلا العبلازااد الأإ     
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ًَ َأْضَسُفْا َعَللٙ  } بَرا امليطق املتلطا: َٖ الََّرٓ َٓا َعَباَد
باملعاصٕد مبا ّقعلْا فٔلُ    (53 )الصمس: مً ايٓ٘ {َأْىُفَطَِْه

ال ٓصل بكه اضتعساض ماضلٔكه ّملا أىلته     مً ضاللد
فرتٚ أٌ ماضٔك مظلهد ّأٌ أعنالك ماىت مللَا   دعلُٔ

فٔتعصش   ىفطلك الٔلأع ّاظلً     دأّ معظنَا قبٔن٘
 بأىُ: جَيهد جَيه.

َُلًْ َزْحَنلْا َملال َاِقَيُط} ال  (53 ٘لً ايٓل لس: مل)الصم {َ٘ اللَّ
أأضْا. ّالػٔطاٌ قد ٓعنل علٙ أٌ ٓصلل بانىطلاٌ   

دث ىفطك لت حتلك ّأىلٙ إلٔلا أالإب الٔأعد فإذا م
مباضٔك ّمبْاقفك ّبتقصلك،د فلرتٚ أٌ أعناللك    
احلطي٘ قلٔل٘ جدّاد ّأعناللك الطلٔ ٘ ملثكٗ جلدّاد     

د ٓعنل علٙ أٌ ْٓجد لدٓك حال٘ مً الٔأع. اهلل لفق
ًْ}ْل: لٓق َُ ال َاِقَيُطْا َم َ٘ اللَّ مً زجاٛ زمحتُد  {َزْحَن

مً أٌ حتظْا بسمحتُد ّحتصلْا علٙ ما ْٓصللكه إب  
 مطتقس زمحتُ.

َُ َْٓػَفس  الرُّى َْب َجَنٔعّا} َّ اللَّ ا لم (53 ٘لً ايٓل ل)الصمس: م {ِإ
د لا قلْبد ملٕ: الرىل٘ اهلل ٍلٓبعد انىطاٌ عً زمح

ٓقْل:  ٕ: الرىْبد فَيالجيعلُ ٓقيط مً زمح٘ اهلل ٍ
ل الرىْب قد جعل هلا اْب٘د مً مل الرىْب ميكً لم

َُ َْٓػَفس  اللرُّى َْب َجَنٔعلاّ  }أٌ اتخلص  َّ اللَّ ٍٖ ذىلب   {ِإ أ
ٍٖ ذىب ّقعت فُٔ بإمكاىك أٌ اتخلص ميُ لأى ت فُٔد أ

ّاتْب إب اهلل ميُد لٔظ ٍيا، ذىلب ال اقبلل ميلُ    
َُ َْٓػَفس  }ُ اْب٘ لظ لل٘د لٔلاْب َّ اللَّ الرُّى َْب َجَنٔعّا ِإ

َْ اِلَػُفْز  السََّحٔه   ٍ   ُ ٍْ ضلبناىُ   (53 )الصمس: مً ايٓ٘ {ِإىَّ
 ُ  دّاعاب ٓػفس ملً أىاب إلُٔد ٓتْب علٙ مً ااب إلٔل

ٕ اعين لازٗ التلرِ العبلهد بَلْ زحٔلْز ٍّلُ غفلألى
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أٖ: ملثك الػفلساٌد عظلٔه     -منلا ٓقْللٌْ    -املبالػ٘ 
 السمح٘.

ُ  ََّأَىٔب ْا ِإ} ٘    {َلٙ َزبُِّكْه ََّأْضَلن ْا َلل . (54 )الصملس: ملً ايٓل
ألٔظ ٍيا ٓسغد؟ بعد أٌ دعا عبلادِ حتلٙ أّل لك أّ    
ٍٕ دعْٗ   أضاضَا مْجَ٘ إب أّل ك الرًٓ أضلسفْا  
علٙ أىفطَهد أٌ ٓقْل هله: أٌ بإمكاىَه أٌ ٓتخلصْا 

 مما ٍه علُٔ فال ٓٔأضْا مً زمحتُ فإىُ غفْز زحٔه.
ٌْد ٍّللرا ٍللْ   لا ٓعنللللٙ مٔللله إلللله ّجََلللثلل

القسآٌ الكسٓه مً أظَس مظلاٍس زمحل٘ اهلل ضلبناىُ    
ّاعاب بعبادِد حيرزٍهد ثه ٓسغدٍهد ثه ٓبني هلله  
ما ميكً أٌ حيصلْا علُٔ مً جصاٛ عظٔه لسجلْعَه  

لٔلبني   دإلُٔد اتكسز ٍرِ   القلسآٌ الكلسٓه ملثكاّ   
للياع مٔلا ٓعنللٌْ لٔعلْدّا إلٔلُد مٔلا ٓعنللٌْ       

لْا علٙ ثْابُد مٔلا ٓعنللٌْ لٔنصللْا عللٙ     لٔنص
 زضْاىُ.

٘  {ََّأَىٔب ْا ِإَلٙ َزبُِّكْه} انىاب٘: السجْع  (54)الصمس: مً ايٓل
ُ  } إب اهللد السجْع بإخالص. )الصملس: ملً    {ََّأْضَلن ْا َلل

أضلنْا أىفطكه لُد أخلصٍْا لُد ضلنٍْا للُد   (54 ايٓ٘
عبِّدٍّا لُد ضللمه ىفطلك هللد ّأٌ اطللمه ىفطلك هلل     
ٓعين: اىقطاعك إب اهلل ضبناىُ ّاعاب ّاضلتعداد،  
ألٌ اطك علٙ ٍدُٓد أىٔبْا: أضلنْا ّأىته ما اصالٌْ 
  فرتٗ ٓقبل مليكه انىابل٘ ّٓقبلل مليكه انضلالود      

 كه انضالو.ّٓيفعكه انىاب٘د ّٓيفع
{ٌَ ٌْ َِٓأَأَُكه  اِلَعَراب  ث هَّ ال ا ْيَصس ّ ًْ َقْبِل َأ )الصملس:   {َم

راب اهلل لإٌ علراب فلاٛ العلا جلا إذا ملأم (54 ٘لمً ايٓل 
ال أحد ٓطتطٔع أٌ ٓسدِد عراب اهلل ال أحد ٓطتطٔع 
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أٌ ٓدفعللُد عللراب اهلل ال نللد مللً ٓيصللس،      
 مْاجَتُ لٔنْل بٔيك ّبٔيُ.

قد اكٌْ ٍرِ ٍٕ حال٘  دأٌ ىطله لك دئب إلٔكأٌ ى
ىفطٔ٘. ألٔظ مرلك؟ أضتطٔع أٌ أقْل عيدما أارمس 
ّضعٔيت ّأارمس ما عنلت مً ذىْب أٌ أقْل: أضتػفس 
اهلل العظٔه ّأاْب إلُٔ بلإخالص ّاىقطلاع إب اهللد   

ً أٌ ايْٖ ل٘ بايخسٓلُ عالقلال للً األعنلّما ماٌ م
 التخلص مً ايخسًٓ.

خ   ىفطٕ اضتعدادٖ الكامل لإلضالو هلل. ثله  ثه أزض
ٍرِ حال٘  دس علُٔلخ اطٔلا، ميَلٕ إذّا؟ ٍيلاذا بقلم

قد حتصل لدٓك. لكً لٔظ  دىفطٔ٘ قد حتصل لٍدٖ
إب ٍيا ّاىتَٙ املْضلْعد اىطللقد ٍلرِ ٍلٕ بدآل٘      

ق لٙ الطسٓلللهد إللللزجْعللك إب الصللساس املطتقٔلل 
 رٖ ْٓصلك إب زضْاٌ اهلل ّجيتُ.لال
ًَ َمَّ} ُْٔكلا ُأْىلااََّبع ْا َأْحَط ًْ َزبُِّكْهلِصَل ِإَل )الصمس: مً  {ْه َم

ال اتللْب مللً ذىللب ثلله اعللْد إب الْضللعٔ٘  (55 ايٓلل٘
إب حاللل٘ فللساند أٌ اللْطً ىفطللك علللٙ  دالطللابق٘

ثه اظلل     دّانضالو هلل داالضتعداد للعْدٗ إب اهلل
 ىفظ الْضعٔ٘ الطابق٘. ال.

لتصنٔح ّضعٔتك لللتخلص ملً   ٍرِ إمنا ٍٕ بدآ٘ 
املاضللٕ املظلللهد ٓبللدأ باضللتعداد ىفطللٕ ٓتنثللل    
التْب٘د ّاْطني اليفظ علٙ االضتطلالو هلل ضلبناىُ   
ّاعابد ثه االىطالق٘ العنلٔ٘. ٍّلٕ ملاذا؟ انابلاع    

 ألحطً ما أىصل إلٔكه مً زبكه.
ْب مللً ذىللب ثلله اظللل ٍكللرا  لا اتلللت عيدملللأىلل

ازن ال اتْجُ اْجَّا عنلّٔا أىت ل٘ فلبْضعٔتك الطابق
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معسض ألٌ اعْد إب الرىب مً جدٓدد ثه ملا الدزٖ   
س اهلل لْل: ]أضتػفل لب فتقل لٕ الرىل لإال ّقد ّقعت ف

ىفلظ الْضلعٔ٘   ْب إلُٔ[. ّابقٙ علٙ له ّأالالعظٔ
األّب ثه ادخل   الرىب مً جدٓد. ٍّكراد حتلٙ  
ٓتػلب علٔك الػلٔطاٌ فٔكلٌْ ٍلْ اللرٖ ٓػلبلك        
األخلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللك.
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