
   ٧٠ – ٦٨ ةحفصلا ،٣ دلج ،قحلا روهظ باتك – بابلا ةرضح راثآ نم – )زيربت سلجم دعب( يراجاقلا هاش دمحم ىلا سماخلا عيقوتلا
 

1 

  ديدر الشّ بّ كبسم اهلل المت
 
  
 كلالم وه ّال إ  لٓهإ  ال هنّ إ و ضراالٔ  يف امو اتومٰ سّ الي ف ام ملعيي ذالّ  انحبس
هو الفرد ٕاّال  هٕالٓ  النّه إ و يوم الفصل بالحّق  يالّذي يقض هو يمظالع ارهّ الق

حد االٔ  رتالو هوٕاّال  ٕالٓه ال يءش لّ كوت كبيده ملالّذي  هوو ار المنيعالجبّ 
  بير كال يّ مد العلالّص 

  
ٕاّال  ٕالٓه النّه إ  ان يخلق شيئأ فسه من قبلن اهلل على بما قد شهد هلل حينئذ دهشأ

في  بمثل ما قد شهد عليه ما يبدعو بدعأ ما لّ كعلى  دهشأو يمكهو العزيز الح
  ئم البديع االق هو الفردٕاّال  ٕالٓه النّه إ  تهسلطان عزّ 

  
 ينفس يلقأاهلل  لىإ و فيعهو الفرد الرّ ٕاّال  هٕالٓ  ال يءش لّ كعلى اهلل رّب  لتكّ تو
من  يكفي يحسب هو نّهإ و المبين الحّق  كهو الملٕاّال  ٕالٓه ال يمرأفّوض أليه إ و
ئم االق لهو نّهإ و في أالرض الو واتمٰ السّ في  يءمنه ش يكفال يو يءش لّ ك

  ديد الشّ 



   ٧٠ – ٦٨ ةحفصلا ،٣ دلج ،قحلا روهظ باتك – بابلا ةرضح راثآ نم – )زيربت سلجم دعب( هاش دمحم ىلا سماخلا عيقوتلا

 2

  
ي ف يّ لهد عيش يذالّ  هوو سجن بعيدفي  حينئذ يدصالّذي يرى مق سبحان

 يمكح ركرت بال ذيف قد قدّ ك نتأك نّ إ و يبدع بعد حين نأقبل و حين لّ ك
نت قد أن إ  ديدلهو العزيز الشّ  كاهلل ربّ  نّ إ و ارالنّ  على يف صبرتك نتأك نّ إ و

 ان منكو آياتهو ن آمن باهللحد ممّ أليه إ ّن هذا ال يلتفت إك فعند بما زتعزّ 
ل كال يأو حولهفي  ت ال يجتمعب ميّ لكمثل كنيا ة الدّ حيوٰ  لثّن مإ و اهدينالزّ 
تؤمن  نأك بنت فرض عليأك نّ إ و افرينكانوا باالٓخرة هم ك ذينهمالّ ٕاّال  منه

ام يّ أفي  لقد صبرتو عذاب سعير لىإ  كيدعو يذفر بالّ كتو العظيم يّ باهلل الغن
في  ف تجيب اهلليكنت أك نّ إ و من المهتدين وننّ كتو ركّ تتذ كمعدودة لعلّ 
  العالمين  رّب  كعند ربّ  شهاديوم تقوم االٔ  يوم قريب

  
 نت على جحد بآياتأو ن تموتإ و ستعودليه إ نت أك نّ إ و كخلق يذفوالّ 

من  ذيومئ كل ماو كما قّدمت يدا كينفع الو بواب الجحيمأفي  فتدخل كربّ 
 نّ إ و قينعند اهلل خير للمتّ  ما نّ إف كبما عند ال تغرّ و ق اهللن اتّ أ شفيع الو يّ ول
ذينهم ان من الّ كوفمن آمن  جمعون عباد اهللأهم لّ ك يومئذاالٔرض  على من
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يدخلهم ويديهم ألهم ما قّدمت  ن يغفرأك عسى اهلل ولئأف اهلل موقنين بآيات
   حيمهو الغفور الرّ نّه إ  رحمته يف
  
 اتنيّ ب آيات نم هلضفب اهلل ينمركأا وا مدحجو يّ لوا عربكتاس ينذالّ  نّ إ و
 يّ لل من وصالف ما لهم يومو لمة العذابكعليهم  تقّ ح كئولأف ينبم ابتكو
 على تموت سفمن ن ما ليه يرجعونإ  لّ ك يبدع الخلق ثمّ الّذي فو يرصال نو

ال و يملأ عذابفي  يدخلو ٕاّال  ناتبيّ  به من آيات و تجحد ما جئتأ يبغض
 يززالع اربّ الج وه هنّ إ  اهللاء يش نإٔاّال  ن يشفعأذن احد ال الٔ و ةيدف تقبل يومئذ

   يددالشّ  ارهّ الق كلالم وه ّال إ  لٓهإ  ال هنّ إ و
  
اهلل  لم يحلّ  من عذاب يوم قريب كل فويل ينت فرحت بما تستجنأن إ 

 ل يوموّ أمن  نّ إ و بفستعلم من قري ردتأنت أن إ و م بغير حّق كن يحأحد الٔ 
ما  ربع سنينأقد قضت  يومئذ لىإ  بر على اهللكن ال تستأب كخبرتأالّذي 

 يننّ أ تمعنت زأ كنّ أك ايددا شاربكتاسو املظٕاّال  كال من جندو كيت منأر
ٕالى  ذينهمعند الّ  ما فيهاو نياالدّ  كلان مكما  يربّ و ال ا قليالمتاع ردتأنا قد أ

 ونكيشر اعمّ  سبحان اهلل من هذا قلّ أبل  تةمن عين ميّ  لّ قإٔاّال  ن ينظرونحمٰ الرّ 
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 يف ر اهللشهيد ما قدّ  مام حّق إ ذينهم قتلوا نتقم من الّ أ نأ ردتأ يننّ إ بل 
 على اهللٕاّال  يما صبرو يرععذاب سفي  تهم سيلحقون بهمذّريّ  نّ إ و تابكال
   ظهيرو يلكهو خير و نّهإ و اهيّ إ ٕاّال  يهفكما و نصيرو يّ هو خير ول نّهإ و
  
 قلّ ألم يجعل اهلل عنده و اا مريدشيطانبعت نت قد اتّ أ كنّ أب كنبئن الٔ االٓ  نّ إ و

ن ل بسجوّ م االٔ كم بعد حكعن دينه بما ح قد ارتدّ و حمةالرّ  من خردل من
 سورفي  ة رسول اهللذّريّ ا من حدأيسجن  حد من قبلأهل سمعت من  بعيد

 مر اهلل يعملونأذينهم بالّ  ةئمّ ية االٔ بوال فرواكهم نّ إ و هلها جاهلينأانوا الّذي ك
 خطأ يّ أى علو المسلمين نت منأ نإ مت مثل هذا كذنب ح يّ أ ىلعف

 كعند غررت بما يدّ ج على بل نت من المؤمنينأن إ رضيت مثل هذا 
ما للّظالمين من و ٕانّه ليظهرّن أمر الّذي قّدر فسبحان اهلل ربّي العلّي العظيم

 نيبأ ليهإ و لتكّ من عند اهلل عليه توٕاّال  مرما االٔ و ظهرأد فيك كان لك ٕان نصير
من  ىترضو قبلنت صنعت من أبمثل ما  امكحد من قبل حأهل سمعت من 

 كاس لعلى النّ  كمكحو باهلل كفركدليل على  كمقصد المينللّظ  يلفو بعد
نا أ يننّ أعلى  هذا يشهد يمقصدو على اهلل يصبر نّ إ و عند اهلل عذاب شديد

  يقين  على حّق 
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يف لم تحضر كف ينكيبطل عمل المشرو يظهر الحّق  نأ ن لم تخف منإ 

انوا من كو بهتوا من قبل ذيالّ  هم مثلجعلنّ الٔ  يلم تحضرن ثمّ أالرض اء علم
ن إ هم لّ كحضر أف ينطقون حّق لهم بانّ إ  عليهمو كعلي يتحجّ  كتل الجاحدين

ال و هم ال يستطيعوننّ إ  يربّ و ال مرأ على همنّ أفاعلم  مونلّ كهم بمثل هذا يت
   ونلقع يالو دعب نوا مرفكو ونرعش يالو لبق نوا منآم رونكّ يتف
  
 كتل ينكم يّ اليوم لقو كنّ إ و يف تصبركف يدم كن تسفأردت أنت أن إ و
ي فطوبى ل ين يفعلونذالّ  وعلى كنقمة من عنده عليو يّ لرامة من عند اهلل عك
 ر اهللقدّ الّذي  مرأذلك ن رضيت مثل إ  يطوبى ل ثمّ  ذلكمت مثل كحأ نإ 

 عند اهلل يال تستحيو زيز ذو انتقاملع كاهلل ربّ  نّ إف ال تصبرو فأذن بينللمقرّ 
 ينكالمشر ييدأعلى  روسفي  ن يصبرأب لّ كعلى ال هتون حجّ كن يأترضى بو

على زعم  نّ إ و المبين لّ يرضون بمثل هذا الذّ  ذينهم يومئذللّ  ويلو كل فويل
نوا بآيات اكذينهم مذهب الّ في  لم يحلّ  -ا بيرك أان على خطكو - يطانالشّ 
ان على كلو و ن يظلم عليهأال وسول الرّ  ةيّ من ذرّ  احدأيسجن  نأ  مؤمنيناهلل
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ٕاّال  بعتما اتّ و من ذنب ينفس ما شهدت على يبدع خلقذي الّ فو ظلم شديد
  ا شهيد يّ لفى باهلل عكو الحّق 

  
 خرة هم غافلونهم عن االٓ و ذينهم يفرحون بمتاعهاالّ و هلهاأو نياالدّ  على ّف أف
ا خوف لجالثّ  على يلو تمشو كبصدر يّ لإ  يلتمش كبصر عناء شف الغطكلو يو

ام يّ أفي  لو تعلم ما قضى كخلقالّذي فو لسريع قريب نّهإ  من عذاب اهلل
االٓن  نّ كلو من المنسيين نتكو كبيأ رهن ال نزلت من ظألرضيت  كنتطسل

 اتابكنت أقرئت  ما كنّ أك المينيومئذ للّظ  فويل كاهلل ربّ  ىما قض يقد قض
 ن لمإ  كعند ما كلو يمرأ يّ لعف بعنت ال تتّ أ كنّ إ و رمأنت على كن إ و امبين

 االٓخرةي مر فليه منتهى االٔ إ و ىكلى اهلل المشتإ ّن إ و ييف تخذلنكف يتنصرن
 رهكما يذ لّ كالعالمين من  رّب االٔرض و واتمٰ السّ  سبحان اهلل رّب و ولىاالٔ و
 سالم من عنده على المخلصينو مره عاملينأانوا بكذينهم الّ  ٕاّال  المينالع لّ ك
   العالمين الحمد هلل رّب و
  
  


