بسم اهلل الرَّمحه الرَّحيم
ٰهُإالُاهللُوحـدهُ
هللُربُالعالؿقنُ،وأشفدُأنُالُإلـ َ ُ
الحؿدُُُ
ِّ
َ
ُححؿـدً اُدهـدهُورهـولهُ ـ َُؾىُاهللُ
الُشريكُلهُ،وأشـفدُأن َ
حابهُأجؿعقنُُ..
وه َؾمُدؾقهُودؾىُآلهُوأ َُ
أ َُحاُبعدُُُ ..فؼولُاهللُگ ﴿ُ:ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
غافر]ُيفُتؿامُقصةُحـمحنُ
َُ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾[
آلُفردونُ،وددوتِ
جةُدؾـقفمُبالـدَُالئلُ
هُلؼوحهُ،وإقاحتهُالح َُ
ُُ
واهدُالواضـحاتُ،وأيضـاُبـاا ُا ُُهـؾوبُ
واله ِّقـاتُوالشَُ
ً
الؼائمُدؾىُالودظُوحسنُالهقانُ،وتؿـامُالو ـ ُ،
ُُ
الحؽقمُ
طغاةُ،حعُ ربٍُدؾىُالـدَُدوةُ
لثقرُيفُحجاهبةُحـهُل ُعتاةُ ُُ
ٍُ
وقوةُال َُت
دؾىُإقاحةُالحجةُ..
َُ
وحرصُ
ٍٍُ
إلىُاهللُگُ
ُكلُُذلؽمُ-أيُفاُاإلخـوةُالؽِـ َُرامُُ ُ-يعطـيُطالـاُالعؾـمُ
الايُأكرحهُاهللُگُبال َُتػؼُهُيفُدينُاهللُوحعرفـةُشـراُاهللُگُ
أنُيحؿلُهمُالدَُدوةُإلىُاهللُگُكؿاُحؿ َُؾفاُ ٰهااُالؿمحنُحنُ
َُ
قصتهُوذكرُخـربهُ
والايُهاقُاهللُتهار ُوتعالىُ َ ُ
ُُ
آلُفردونُ،
فؾقستُهيُحجـردُ
لقؽونُحـفجاُلؾؿسؾمُيفُالدَُدوةُإلىُاهللُ،
ًُ
َ
ٍ
قصة ُ ُتروىُأوُحؽايةُتاكرُ،وإ َُكؿاُهـيُيفُالحؼقؼـةُحدرهـةُ
ةُيرتهؿفاُطالاُالعؾمُوالدَُاديُإلىُاهللُ
َُ
ُُيستػادُحـفاُوحـفج َُق
گُ،كؿــاُهـ َ
ـوُالش ـلنُكــالكُيفُ َُقصــاُالـَُه ِّق ـقنُوأخهــارُ
الؿؼــربقنُوالــدُداةُإلــقفمُ
َُ
الؿرهــؾقنُوأكهــالُأولقــالُاهللُ
الصادققنُ،وكلُُذلؽمُال َُؼصاُيؼرؤهُطالاُالعؾمُلقسـتػقدُ
َُ
والحؽؿـةُ
ولقتع َُؾمُ،يتعؾم ُحاذاُيددوُإلقهُ ،وطريؼةُالـدَُدوةُِ ُ ،
يفُالدَُدوةُ،وا هالقاُيفُالدَُدوةُإلىُاهللُگُ.
قاقُالؿهار ُهبـااُالـودظُالؽـريمُالـايُ
ُُ
ااُالس
وختمُ ٰه
ُ ُُ
ِّ
اُكهقـراُ
هؿ ًُةُدالقةُوكشـا ًُ
ط
يهعثُيفُقؾاُالدَُاديُإلىُاهللُگُ َُ
ُِ
ً
وهوُقولُاهللُتهار ُوتعالى ﴿ُ:ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾ُ
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لُ
ُوذ ِّ ُ
فدين ُاهللُحـصورُ،والدداةُإلقـهُحـصـورونُبعـ ُُِّد يـ ُِ
ُُ
ذلقلُ،فاهللُوددُووددهُالحقُوالُيخؾ ُجـلُودـوُودـدهُ
ِ
ـوةُُ
ُالصـ َ
بـصــرةُديـــهُوكصــرةُأولقائــهُ،وقــدُقــالَُ -د َؾ ْقــه َ
الس َو ُم«ُ:-ال تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة  ،ال
َو َ ُ
يضرهم من خذلهم وال من خالفهم إلى أن تقرم الساعة»ُ.
ُّ
ينُدين ُحـصورُ،وكا رهُربُُالعالؿقنُ،كعمُقـدُ
ٌُ
ففااُالدُِّ
ٰ
ٍ
ٍ
بشـيلُحـنُ
ُ
بشيل ُحنُاالهـتف الُ،
ُ
ُُيهتؾىُالدَُاديُإلىُاهللُگُ
وهااُكؾـهُالُيضـرهُ،بـلُيرفـعُدرجتـهُدــدُاهللُ،
السُخريةٰ ُ،
بصربهُوحسابهُودأبهُوكصحهُيفُددوةُدهادُاهللُتهار ُوتعالىُ
إلىُاهللُجلُودوُ.
َُ
قصةُحمحنُآلُفردـونُ-حؾقئـةُ
اهُالؼصةُالعظقؿةُُ َ -
َُ
إن ُ ٰه
َُ
بالعربُوالػوائدُ:
ُِ
حتُ-الحؽؿةُيفُالدَُدوةُإلىُاهللُگُ
وأيضاُفقفاُ-كؿاُقدَُ ُ ُ
ًُ
أنُيؽونُدؾـىُدؾـمُبحـالُ
ٍُ
ُأنُالدَُاديُإلىُاهللُيـهغي ُ
َُ
وكق
الؿددوينُ ُثـمُيعـر ُحـاُدــدهُويـددوهمُإلـىُالؿؼاركـةُ
ُِّ
قؿونُدؾقـهُحتَـىُ
والؿوازكةُوبقنُحاُيددوهمُإلقهُوبقنُحاُ ُح ُِؼ ُُ
أحر ُُهُإلىُاهللُگُطال ًُهاُتوفقؼهُوحدَُهُ
ضاُ َُ
حػو ً ُ
يتػ َُؽ ُُرواُيفُا حرِّ ُ،
قُاهللُوحـدهُالُشـريكُلـهُ
ودوكهُحــهُجـلُودـوُ،والؿو ِّفـ ُ ُ
َُ
والعونُبقدهُ.
وأنُيفـديـاُإلقــهُ
هُجـلُودـوُأنُيعقــــاُأجؿعـقنُْ ُ،
َُ
كسـلل
اُحستؼقؿاُ،وأنُ ُُيصؾحُلـاُشلكـاُك َُؾهُإ َُكهُتهار ُوتعـالىُُ
ًُ
را ًُ
ط
دالُوهوُأهلُالرجالُوهوُحسهـاُوكعمُالوكقلُ.
َُ
هؿقعُالدُ
ُُ

ُ



قصّة
مؤمه آل فرعون
كلمة
للشيخ عبد الرزاق البدر
حفظه اهلل
النسخة اإللكتروىوة األولى

واهللُتعالىُأدؾمُ،و َُؾىُاهللُوه َُؾمُدؾىُدهدهُورهولهُكه ُِّقـاُ
دُوآل ِهُو حههُأجؿعقنُ.
ححؿ ُ
َُ


ُ
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