بسم اهلل الرَّمحن الرَّحيم
رب العالؿقـ ،وأشفد أن ٓ إ ٰلف إٓ اهلل ،وحده
الحؿد هلل ِّ
ٓ شريؽ لف ،وأشفد َّ
محؿدً ا طبده ورسقلف ﷺ وطؾك آلف
أن َّ
وصحبف أجؿعقـ..
أ َّما بعدُ ..
صوّب العؾوؿ الؽورامَ ،أ ِز ِ
فوت
أيفا اإلخوقة اأفاضوؾَّ ،
الر ُ
حقوؾ إلوك األوؾ
العقدة إلوك الودِّ يار واأوصوان ،ودكوا َّ
ٍ
اهلل تبارك وتعوالك اوا وي َّ ورلا
واأقارب ،بعد ُغربة م ّقز ُكؿ ُ
لؽؿُ ،غ ٍ
ربة إلك ِ
بوقة
ملرز اإليؿان وموقرد ال َّقحقود ومفود الـ َّ
ومقصـ الرسالةِ ،
بؾد رسقل اهلل ﷺ.
ِّ
الرحؾة إلك الدِّ يار لق ت كالعقدة موـ
والعقد ُة بعد ٰلذه ِّ
أي رحؾة أخرى ،ففل طقدة لفا ُب ْعودُ لا ،ولفوا شول ُكفا ،ولفوا
ِّ
مؽاك ُفا ،وكظر ُة ال َّـاس إلقؽ بعد ٰلذه العقدة مخ ؾػوة تؿا ًموا
طـ كظرهتؿ إلقؽ قبؾ ذلؽ ،ولؿ يعؾؿوقن موـ أيوـ أتقوت؟
اس يـظرون إلقؽ بعد ٰلذه العقدة كظورة
ولؿاذا ذلبت؟ والـَّ ُ
ٍ
ِّ
ولفوذا
شخص صار يف مقضع قدوة
ومحؾ تؼدير واحواامٰ ،
القص َّق ُة لؽ أن ت َّؼول اهلل  ۵يف كػ ِ و َؽ ،وأن تعؿوؾ طؾوك
ِ
والقاجب طؾك القجف الوذي ُيرضول اهلل،
الؼقام بالؿ مولقة
م عقـا بف جؾ وطّ صال ًبا مدده وطقكف.
وأشقر يف ٰلذا الؿؼام إلوك بعوا الـِّؼوا ال ول أرى موـ
الؿـاسب ال َّلكقدُ طؾك العـاية اا طـدما يعوقد صالوب العؾوؿ

إلك بّده:

مع َّقـوة لؿووا سو ربّ بووف والوديؽ يف رحؾ ووؽ ،وكووذلؽؿ تضووع
ووؼ باأقووارب ِ
وصوو َؾ فؿ واإلح ووان إلووقفؿ
بركامجووا ي ع َّؾ ُ
ً

وأهم ُُّّأمم ُّ وأو َلوك أمو ٍ
ور بالعـايووة مبووادر ًة ومحافظو ًة بم ُُّّ
الوالدين ،و ُكـ طؾك ٍ
ثؼة -أيفا اأخ الؽوريؿ -أكَّوف ٓ يقجود
ْ

الحل بحقث يؽوقن
وال َّقاصؾ معفؿ ومع الجقران وجؿاطة
ّ

شخص يف ٰلذه الدكقا ي ابعؽ لحظ ًة لحظة وسواط ًة سواطة يف

لقجقدك اأثر العظقؿ ،ول حرص يف ٰلوذا الؿؼوام أن تؽوقن

م قرك وتحركؽ وتـؼؾؽ مثؾ والدتؽ ،وكؿ لول يف شوق ٍ
ِ
لققت مجقئؽ.
طظقؿ لرؤي ؽ ومّقاتؽ وتحر

قدو ًة بحقث مـ يراك ي ػقد مـوؽ كشوا ًصا يف العبوادة ،أد ًبوا
كريؿا ،معامؾ ًة ص ِّقب ًة ،ولفذا ي ل َّكد طؾوك صالوب
فاضُّ ،خؾ ًؼا
ً
ً

ٍ
أسوػ َّ
أن بعوا الطو َّّب وإن كواكقا قِ َّؾوة يجعوؾ
ومـ

العؾؿ أن يحافظ محافظ ًة طظقؿة طؾك فورائا اإلسوّم ،إذا

َّ
لاب إلك والدتف ومّقاهتوا موـ آخور أطؿالوف يف رحؾ وف،
الذ َ
ٍ
برحّت أو ُف ٍ
ٍ
زيارة لألصدقاء أو كحق
حة أو
ور َّبؿا يش غؾ

الصؾقات أو بعضفا يف الؿ واجد مواذا سوقؼقل
تػقت َّ
كـت ِّ

أيضا
ذلؽُ ،ثؿ يؽقن حظ القالدة يف آخر الؿطاف ،وإذا لؼقفا ً
ٓ يؾؼالا بذاك الذي يـبغل أن يؽوقن طؾقوف موـ مقوز ِ
بوالعؾؿ
ُ ِّ
ِ
وقد َم مـ بؾد العؾؿ بؾد رسقل اهلل صؾقات اهلل وسّمف طؾقف.

الصووّة؟ موواذا
مؿووـ لووؿ م فوواوكقن يف َّ
الـَّوواس يف بؾوودك َّ
سقؼقلقن؟ يؼقلقن :إذا كان فّن درس يف الؿديـة وطاش يف
الصؾقات َّ
الشلء الؽثقر فوـحـ
يػقت مـ َّ
بؾد اإليؿان لا لق ِّ
مـ باب أولك ،ف ؽقن بذلؽ قدو ًة س ِّقئة.

ولفذا حؼقؼة أكصح أن يؽقن صالوب العؾوؿ بوالعقدة أن
ٰ

فا َّتؼ اهلل يوا طبود اهلل ،وجالود كػ وؽ طؾوك صاطوة اهلل،

ٍ
طظقؿ لقالديف،
ي ؿ َّقز بقـ إخقاكف وبقـ رفؼائف وبقـ جقراكف برب

وحافظ طؾوك فورائا اإلسوّم ،واحوذر أشودَّ الحوذر موـ

ح ك مـ كان والداه طؾك غقر اإلسّم؛ َّ
فنن اهلل تبارك وتعالك

ودت َّ
وريص طؾووك
مووقاصـ الػ ـووة ،فن َّكوؽ إن طو َ
فالشوقطان حو ٌ
غؿ ِ َؽ يف الباصؾ ،والـَّػس أ َّمارة بال وقء ،والؿؼوام يح واج
إلك مجالدة ،ولفذا طؾقوؽ أن تعوقد إلوك ِ
بؾود َك ومعوؽ يف
ٰ

ف ُع َّؼفؿووا وٓ َق وال :أسووإ إلقفؿووا ،وإ َّكؿووا قووال جووؾ وطووّ:

رققوب ،وكوـ
حضار مراقبة اهلل لؽ؛ لقؽـ معوؽ
كػ ؽ اس
ٌ
ُ

يؼوووووووقل :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﴾ [لؼؿووان ،]51:مووا قووال:
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾.
بركامجوا محودَّ ًدا
ولفذا مـ الؿـاسب أن تضع لـػ وؽ
ً
ٰ

حضرا مراقبة اهلل لؽ واصّطف طؾقؽ ،وقد قال الـَّبول -
م
ً
ِ
الص َّ ُة َوال َّ َّ ُم -لؿعاذ ﭬ« :اتقُّاهللُّحوثمم ُّننم ُّ
َط َؾ ْقف َّ
وأتبعُّالسُّوُّئةُّالحسنةُّتمحه ُّوخ لقُّالنم سُّبخلمقُّحسمن»،
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ٍ
زاجر وأكرب واطظ لؾعبد طؾؿوف َّ
بولن اهلل
ألؾ العؾؿ :إن أطظؿ

هتوق ُن بوف طؾقـوا مصوائب
ما تبؾغـا بف جـ ؽ ،ومـ القؼقـ موا ِّ
وققتِـوا موا أحقق ـوا،
فؿ م ِّعـا بلسوؿاطـا وأبصواركا َّ
الدكقا ،ال ّٰؾ َّ

حضورا طؾوؿ اهلل بوف وا ّصّطوف طؾقوف
يراه .إذا كان العبودُ م
ً

واجعؾف القارث مـا ،واجعؾ ثلركا طؾك مـ ضؾؿـا ،واكصوركا

ففذا فقف
ورؤي ف لف ،وأكَّف گ ٓ تخػك طؾقف مـ العبد خافقةٰ ،

طؾك مـ طاداكا ،وٓ تجعؾ مصقب ـا يف ديــا ،وٓ تجعؾ الدكقا

ٍ
زاجر مـ العبد وأطظؿ راد ٍع.
أطظؿ

أكرب ل ِّؿـا وٓ مبؾغ طؾؿـا ،وٓ ت ِّؾط طؾقـا مـ ٓ يرحؿـا.

«اتُّقُّاهللُّحوثم ُّنن » أكَّؽ أيـؿا تؽقن فاهلل يراك ،وقد قوال

رب العورش
ٓ أصقؾ طؾقؽؿ؛ ولؽـَّـل أسلل اهلل الؽوريؿ َّ
العظقؿ بلسؿائف الح ـك وصػاتف العؾقا أن يوق ِّفؼؽؿ إلجوازة
ٍ
ٍ
ٍ
اهلل تبارك وتعوالك
كريؿة طامرة بالخقر ،بعقدة طـ ما ُي خط َ
ويغضبف َّ
جؾ وطّ ،وأن يجعؾ أوقاتـا ك َّؾفوا طوامرة بطاط وف
وما يؼرب إلقف.

فوؿ وبحؿودك ،أشوفد أن ٓ إ ٰلوف إٓ أكوت
سبحاكؽ ال ّٰؾ َّ

وماذا عن اإلجازة؟

أس غػرك وأتقب إلقؽ.
فؿ ِّ
محؿد وآلوف
صؾ وس ِّؾؿ طؾك طبدك ورسقلؽ كب ِّقـا َّ
ال ّٰؾ َّ
وصحبف أجؿعقـ.
.

فؿ أصؾح لـا جؿق ًعا ديــوا الوذي لوق طصوؿة أمركوا،
ال ّٰؾ َّ



كلمت


وأصؾح لـا دكقاكا ال ل فقفا معاشـا ،وأصؾح لـا آخرتـوا ال ول

للشيخ عبد الرزاق البدر
حفظه اهلل

فقفا معادكا ،واجعؾ الحقاة زياد ًة لـوا يف ِّ
كوؾ خقور والؿوقت
راحة لـا مـ ِّ
كؾ شر.

النسخةُّاإللكت وىوةُّاألولى

فؿ أطـَّا وٓ ُتعوـ طؾقـوا ،واكصوركا وٓ تـصور طؾقـوا،
ال ّٰؾ َّ
وامؽر لـا وٓ تؿؽر طؾقـا ،والدكا وي ِّ ر الفدى لـا ،واكصركا
فؿ اجعؾـا لؽ شاكريـ ،لؽ ذاكريـ،
طؾك مـ بغك طؾقـا ،ال ّٰؾ َّ
إلقؽ َّأوالقـ مـقبقـ ،لؽ مخب قـ لؽ مطقعقـ.
فؿ تؼ َّبؾ تقب ـا ،واغ ؾ حقب ـا ،وث ِّبت ُح َّج ـا ،والود
ال ّٰؾ َّ
فؿ اق ؿ
قؾقبـا ،وسدِّ د أل ـ ـا ،واسؾؾ سخقؿة صدوركا ،ال ّٰؾ َّ



لـا مـ خشق ؽ ما يحقل بقــا وبقـ معاصقؽ ،ومـ صاط وؽ
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