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      :  لمقدمةا

ان الحمدددددد ح ، نحمدددددد  ونتدددددتعينه ونتدددددتشفر  ، ونعدددددوذ بددددداح مدددددن شدددددرور          

   ددد  يددداد  لددده . انفتدددنا وتددديمات اعمالندددا ، مدددن يهدددد  هللا  ددد  م ددد  لددده ، ومدددن ي دددل

 اال هللا وحد  ال شريك له واشهد ان محمدا عبد  ورتوله .  هواشهد ان ال ال

يدددو التفقددده  ددد  الددددين ب مدددن يريدددد هللا بددده  ،مدددن اعادددم القربدددات الدددى هللا تعدددالى         

خيدددرا يفقهددده  ددد  الدددديني ، وان االنبيدددا  لدددلوات هللا وتددد مه علددديهم لدددم يورثدددوا ديندددارا 

 . العلم ورثوا وانماوال دريما 

آن  يهددددا المزيددددد مددددن المعلومددددات ، وكددددان القددددرولهددددذا ، جددددا ت الطبعددددة الثانيددددة        

الكدددريم والتدددنة النبويدددة الملددددران األتاتددديان لهدددذا الكتدددا  الدددذ  يبحددد   ددد  عامدددة 

الخددالس تددبحانه وتعددالى وابداعدده  دد  خلقدده ، ا ددا ة الددى ملددادر اخددر  تفاعدد  معهددا 

 المؤلف ونا  بعض ثماريا . 

، وان أتددددل  العلدددد  القدددددير ان يكددددون يددددذا العمدددد  لوجهدددده خاللددددا ، ولعبدددداد  نا عددددا 

آال  نعمدددده ، تبددددت ويجعلدددده  دددد  ميددددزان حتددددنات  ، وان ال يحرمنددددا  يثيبندددد  علددددى مددددا ك

 هدددو احتدددن مدددلمو  واكدددرم متدددؤو  ،  لددده الحمدددد كمدددا ينبشددد  لجددد   وجهددده وعاددديم 

 تلطانه . 

  المؤلف                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 و اال الفل 

 العالمين ر  ح الحمد_

 تعالى حدانيتهو_

   تعالى علمه_                               

 تعالى رحمته_                               

 ض وما بينهماالتموات واالر خلس_                     

 الم مكة  خلس_                               

  الجن  لس_خ                               

 _خلس االنتان                                

 _ تن االنتان                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ي1بالرحيم الرحمن هللا تمب

 نعبددددد إيدددداكي 4ب الدددددين يددددوم مالددددكي 3ب الددددرحيم الددددرحمني 2ب العددددالمين ر  ح الحمددددد

 غيدددر علددديهم انعمدددت الدددذين لدددراطي 6ب المتدددتقيم اللدددراط ايددددناي 5ب نتدددتعين وإيددداك

 ي. 7وال ال الين ب عليهم المش و 

 بدددن ىموتددد بدددن احمدددد بكدددر ابدددو الحدددا ا وقدددا تدددورة الفاتحدددة بفاتحدددة الكتدددا  .  تدددميت

يريدددرة قدددا  : قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب الحمدددد ح  ابددد  عدددن مردويددده

لمثدددان  الدددرحمن الدددرحيم إحدددداين ، ويددد  التدددبع ا هللار  العدددالمين تدددبع آيدددات : بتدددم 

 . لكتا  ، و اتحة الكتا يوي  القران العايم ، وي  ام ا

 وعدددن ،تفدددتت القدددرا ة  ددد  اللدددلوات ا تدددتت كتدددا  هللا تعدددالى، وبهددداوبتدددورة الفاتحدددة ، 

ب يقدددو  هللا عدددز وجددد  : قتدددمت اللددد ة بينددد   قدددا رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم 

 ددداذا قدددا  بالحمدددد ح ر  العدددالمين ي قدددا  هللا  تدددل  مددداوبدددين عبدددد  نلدددفين ولعبدددد  

حمددددن  عبدددد  ، واذا قدددا  بالدددرحمن الدددرحيمي قدددا  هللا اثندددى علددد  عبدددد  ،  ددداذا قدددا  

بمالددددك يددددوم الددددديني قددددا  هللا مجدددددن  عبددددد  ، ولعبددددد  مددددا تددددل   دددداذا قددددا  ب ايدددددنا 

اللدددراط المتدددتقيم لدددراط الدددذين انعمدددت علددديهم غيدددر المش دددو  علددديهم وال ال دددالين 

روا  النتددددام  عددددن اتددددحس بددددن  قددددا  هللا يددددذا لعبددددد  ولعبددددد  مددددا تددددل  يويكددددذا ي

 .رايويه

عندددد الترمدددذ  عدددن ابددد  يريدددرة قدددا  : قدددا   اللدددحيتبدددلم الكتدددا  ،وثبدددت  ددد   وتدددميت

رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب الحمددددد ح ر  العددددالمين أم القددددرآن وأم الكتددددا  

يحيدددى بدددن ابددد  كثيدددر بالكا يدددةي النهدددا  وتدددماياثدددان  والقدددرأن العاددديم ي . موالتدددبع ال

عددددايا ، وال يكفددد  مدددا تدددوايا عنهدددا ، كمدددا جدددا   ددد  بعدددض االحاديددد  ب ام  تكفددد  عمدددا

ابدددو  الحدددا ا وقدددا القدددرأن عدددوض مدددن غيريدددا ، ولددديم مدددن غيريدددا عدددوض منهدددا ي. 

بكدددر البدددزار عدددن اندددم ر ددد  هللا عنددده قدددا  : قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  

لدددى الفدددرات وقدددرأت  اتحدددة الكتدددا  وقددد  يدددو هللا احدددد  قدددد أمندددت باذا و دددعت جنبدددك ع

 من ك  ش   اال الموت ي . 

لددده الحمدددد المطلدددس  ددد  الددددنيا واالخدددرة ، النددده المدددنعم والمتف ددد   وتعدددالى تدددبحانه  ددداح

علدددى ايددد  الددددنيا واالخدددرة ، ويدددو الحكددديم الخبيدددر ، حكددديم  ددد  اقوالددده وا عالددده ، وخبيدددر 

 ارجامهددددا علددددى والملددددكب  الحاقددددة تددددورة  دددد  تعددددالى و ويقددددال تخفددددى عليدددده خا يددددة . 

ابدددن جريدددر عدددن شدددهر  رو . 17يالحاقدددة  ثمانيدددة يوممدددذ  دددوقهم ربدددك عدددرت ويحمددد 

بدددن حوشددد  : حملدددة العدددرت ثمانيدددة ، اربعدددة مدددنهم يقولدددون : تدددبحانك اللهدددم وبحمددددك 



 

 

 

لدددك الحمدددد علدددى حلمدددك بعدددد علمدددك ، واربعدددة يقولدددون : تدددبحانك اللهدددم وبحمددددك لدددك 

ر ددد  هللا عنددده  عدددن النبددد  لدددلى  يريدددرة ابددد  عدددنالحمدددد علدددى عفدددوك بعدددد قددددرتك . 

أ  يددده بالحمدددد  هدددو اجدددذم ي روا  ابدددو داود واحمدددد بكددد  كددد م ال يبدددد قدددا هللا عليددده وتدددلم 

لددددلى هللا عليدددده وتددددلم الكدددد م الددددذ  ال يبدددددأ بالحمددددد ح ، بلنتددددان اجددددذم مددددن  ، شددددبه

  .المرض الذ  ينفر منه

 ح بالحمددددد يبدددددأ أخددددر كدددد م ا  أو ، العيدددددين وخطبددددة ، الجمعددددة خطبددددة ، ددددلنولددددذا  

 ذلدددك بعدددد الخطيددد  يتطدددر  ثدددم الكدددريم رتدددوله علدددى والتددد م واللددد ة عليددده والثندددا 

 قدددا ي .  وخطبتهدددا الجمعدددة لددد ة. بانادددر  التددداعة ق دددايا مدددن تبيانددده يريدددد مدددا الدددى

القرطبددد  عدددن اندددم عدددن النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب لدددو ان الددددنيا بحدددذا يريا  ددد  

يدددد رجددد  مدددن امتددد  ثدددم قدددا  الحمدددد ح لكدددان الحمدددد ح ا  ددد  مدددن ذلدددك ي الن ثدددوا  

 المهدددداجرين  قددددرا  ان اللددددحيت  دددد  وجددددا م الدددددنيا ال يبقددددى . الحمددددد ال يفنددددى ونعددددي

 وقدددا  المقددديم والنعددديم العلددد  بالددددرجات بددداالجور الددددثور ايددد  ذيددد  هللا يارتدددو :  قدددالوا

 وال ويتلدددددقون ، نلددددوم كمددددا ويلددددومون ، نلددددل  كمددددا يلددددلون قددددالوا ؟ ذاك ومددددا

 مدددن تدددبقتم  علتمدددو  اذا شددد   عددد  ادلكدددمبا ددد   قدددا  ، نعتدددس وال ويعتقدددون ، نتلدددد 

 وتحمددددون وتكبدددرون تتدددبحون ، لدددنعتم مدددا لدددنع مدددن اال ا  ددد  احدددد يكدددون وال بعددددكم

 يدددهلددد ة ث ثدددا وث ثدددين ي ثدددم قدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  بذلدددك   ددد  هللا يؤت كددد  دبدددر

 من يشا  ي . 

ب الحمدددددد ح الدددددذ  خلدددددس  كريمدددددةوهللا تدددددبحانه وتعدددددالى يقدددددو  مادحدددددا نفتددددده ال      

التدددددموات واالرض وجعددددد  الالمدددددات والندددددور ثدددددم الدددددذين كفدددددروا بدددددربهم يعددددددلون ي 

باللهدددم  قدددا ي .  وجدددا   ددد  الحددددي  ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم 1باالنعدددام 

 .ينفتك على اثنيت كما انت عليك ثنا    احل  ال

  تدددمعها ، وتحمدددد  هدددارب تنددداج  ويددد  الليددد  منتلدددف بعدددد  دددتحكددد  ان امدددرأة نه    

 الليددد  مدددن المتددداخرة التددداعة يدددذ   ددد  هللا تحمددددين اراك لددد  مدددا:  لهدددا  قدددا  ، لهدددا جددار

 واشكر  عن   ام  نعمه .  ألحمد  الوقت يذا    انهض يجعلن  الم:   قالت

ان رجدد  كددان يتددير  دد  احددد ازقددة المدينددة ،  تددمع لددوت رجدد  يحمددد هللا  وحكدد     

حتدددى وجدددد رجددد   ويثنددد  عليددده ،  لخدددذ يتبدددع ملددددر اللدددوت مدددن زقدددا  الدددى آخدددر ،

، جالتددددا بجندددد  الحددددامط ويددددو يحمددددد هللا ويثندددد  عليدددده ، وحددددين اقتددددر  اليدددده وجددددد  

: يددا رجدد   عدد م االذنددين ، اعمددى العينددين ،  قددا  لدده  مقطددوا االيددد  واالرجدد  ، الددم

تحمدددد هللا وتلدددت  ددد   الثندددا  عليددده ،  قدددا  الرجددد  الدددم يجعددد  لددد  لتدددانا حامددددا وشددداكرا 

وعدددن زايدددر بدددن احمدددد عدددن عبدددد هللا بدددن خبيدددس قدددا : كدددان حبدددر اتدددتعين بددده ألحمدددد  . 



 

 

 

مدددن احبدددار بنددد  اتدددرامي  يقدددو : يدددا ر  كدددم اعلددديك وال تعددداقبن  ،  ددداوحى هللا الدددى 

:قددد  لددده كدددم اعاقبدددك واندددت ال تددددر ، الدددم اتدددلبك حددد وة نبددد  مدددن انبيدددا  بنددد  اتدددرامي  

 مناجات .

: يدددار  كيدددف اشدددكرك وشدددكر  لدددك نعمدددة  قدددا  ددد  االثدددر ، ان داود عليددده التددد م  رو 

ي . وقددا  عمددر بددن عبددد العزيددز : ان هللا لددم يددنعم علددى عبددد  نعمددة 466-3منددك علدد  ب

اتيندددا داود  ولقدددد يحمدددد هللا عليهدددا اال كدددان حمدددد  ا  ددد  مدددن نعمددده ، كمدددا قدددا  تعدددالى ب

 النمددد ي المدددؤمنين عبددداد  مدددن روتدددليمان علمدددا وقددداال الحمدددد ح الدددذ    دددلنا عددد  كثيددد

مالددددك  قددددا  قددددا  رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده  ابددددن ماجدددده عددددن انددددم بددددن رو و.  15

وتددلم  ب مددا انعددم هللا علددى عبددد نعمددة  قددا  الحمدددح اال وكددان الددذ  اعطدد  ا  دد  ممددا 

رتددو  هللا لددلى  نا ،تددنن ابددن ماجدده عددن ابددن عمددر ر دد  هللا  عنهمددا و دد اخددذ ي . 

 ينبشددد  كمدددا الحمدددد لدددك يدددار ب  ا قدددعبددداد هللا  مدددنهللا عليددده وتدددلم  حددددثهم بدددلن عبددددا 

 عبدددد  ذكريدددا كمدددا اكتبويدددا للم مكدددة تعدددالى هللا  قدددا  ، تدددلطانك وعاددديم وجهدددك لجددد  

 بدددن ابر لجزيددده بهدددا ي  . ورو  الترمدددذ  والنتدددام  وابدددن ماجددده عدددن جددد يلقدددان  حتدددى

اال هللا  الددددده ال الدددددذكر ا  ددددد ب  قدددددا  وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  ان عبددددددهللا

المدددلثور عدددن ابددد  الددددردا  ر ددد  هللا عنددده   الددددعا  و ددد ي. ح الحمدددد الددددعا  ،وا  ددد 

الخيددر  مددن اتددللك ، كلدده مددرب اللهددم لددك الملددك كلدده ، ولددك الحمددد كلدده ، واليددك يرجددع اال

. وجددددا   دددد  الحدددددي  ب اذا رأ  احدددددكم الرؤيددددا  واعددددوذ بددددك مددددن الشددددر كلدددده ي كلدددده ،

، وليحددددد  بمددددا رأ  ، واذا رأ  غيددددر يحبهددددا  انمددددا يدددد  مددددن هللا ،  ليحمددددد هللا عليهددددا 

 ،ذلددك ممددا يكددر   لنمددا يددد  مددن الشدديطان ، ليتددتعذ بددداح مددن شددريا وال يددذكريا ألحدددد 

 .ي   ت ر  ال  لنها

ويقدددو  تدددبحانه وتعدددالى  ددد  تدددورة الواقعدددة ب ا دددرآيتم المدددا  الدددذ  تشدددربون          

ي لددددو نشددددل جعلنددددا  اجاجددددا 69ي  آنددددتم أنزلتمددددو  مددددن المددددزن ام نحددددن المنزلددددون ب68ب

. وقددددا  ابددددن ابدددد  حدددداتم عددددن ابدددد  جعفددددر ، كددددان   70-68 لددددوال تشددددكرون ي الواقعددددة 

  بالحمدددد ح الدددذ  تدددقانا  عدددذبا شدددر  المدددا  قدددا اذالدددلى هللا عليددده وتدددلم  رتدددو  هللا

وقدددا  االمدددام احمدددد عدددن اندددم بدددن مالدددك   راتدددا برحمتددده ولدددم يجعلددده اجاجدددا بدددذنوبنا ي .

قددددا  : قددددا  رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب ان هللا لير ددددى عددددن العبددددد أن يلكدددد  

ذا روا  متدددددلم االكلدددددة  يحمدددددد  عليهدددددا او يشدددددر  الشدددددربة  يحمدددددد  عليهدددددا ي . وكددددد

وقددددا  رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم ب مددددن لددددم يحمددددد هللا  تددددام .والترمددددذ  والن

علدددى مدددا عمددد  مدددن عمددد  لدددالت وحمدددد نفتددده  قدددد كفدددر وحدددبط عملددده ، ومدددن زعدددم ان 

االمددددر شدددديما  قددددد كفددددر بمددددا انددددز  هللا علددددى انبيامدددده ي روا  ابددددن  مددددنهللا جعدددد  للعبدددداد 

 متقاربدددان والشدددكر الحمدددد اني 146: 4بالبتدددتان   ددد  معجدددم الدددوا    ويقدددو جريدددر. 



 

 

 

  يددده الن الشدددكر رامبالحمدددد  الحددددي   ددد  جدددا  ،كمدددا الشدددكر مدددن اعدددم الحمدددد ان ،اال

 نتحلدددى ان  الشدددكور الحميددددي.ويحثندددا وزيادة شدددكر  هددد  بهدددا واالشدددادة النعمدددة ااهدددار

 عدددددذاب  ان كفدددددرتم ولدددددمن الزيددددددنكم شدددددكرتم لدددددمن ربكدددددم تددددداذن واذبالشدددددكر بف ددددديلة

يالبقددددرة تكفرون وال لدددد  واشددددكروا اذكددددركمب دددداذكرون  تعالى وقولدددده. 7يابراييم لشددددديد

 يشدددكر  انمدددا يشدددكر ومدددن ح اشدددكر ان الحكمدددة لقمدددان اتيندددابولقدددد تعالى وقولددده. 152

 اعنددد :اللهدددم  الددددعا   ددد  وجدددا . 12يلقمان حميدددد غنددد  هللا  دددان كفدددر ومدددن لنفتددده

 رتدددو  عنهدددا هللا ر ددد  عامشدددة تدددالت وحدددين. عبادتدددك وحتدددن وشدددكرك ذكدددرك علدددى

مددن ذنبدده  تقدددم مددا لدده غفددر وقددد ربدده طاعددة  دد  اجتهدداد  عددن وتددلم عليدده هللا لددلى هللا

 بيا عامشة ا   اكون عبدا شكوراي.  قا وما تاخر 

ي   ددد  مواقدددع مختلفدددة مدددن كتدددا  هللا العزيدددز ، قدددد وردت  ددد  بدايدددة ح الحمددددب وردت

بعددددض االيددددات ،ووردت  دددد  منتلددددف بع ددددها ،كمددددا وردت  دددد  نهايددددة الددددبعض االخددددر 

يدددا مدددا وردت  دددان مدددا قبلهدددا او مدددا بعدددديا يعطددد  داللدددة ذكريدددا.  قدددد ا تدددتت تعدددالى ،وا

خلقدددده بالحمدبالحمددددد ح الددددذ  خلددددس التددددموات واالرض وجعدددد  الالمددددات والنددددور ثددددم 

بالحمدددد بوتدددر  الم مكدددة حدددا ين مدددن  واختتمددده. 1الدددذين كفدددروا بدددربهم يعددددلونياالنعام

وقيددددد  الحمدددددد ح ر   حدددددو  العدددددرت يتدددددبحون بحمدددددد ربهدددددم وق ددددد  بيدددددنهم بدددددالحس

. ووردت الحمددددد ح عنددددد تنزيدددد  القددددران الكددددريم بالحمددددد ح الددددذ  75العددددالمينيالزمر 

 آدم بهدددا نطدددس كلمدددة واو . 1يالكهف عوجدددا لددده يجعددد  ولدددم الكتدددا  عبدددد اندددز  علدددى 

  يهدددابدعدددوايم  الجندددة ايددد  دعدددا  ،وانهدددا العدددالمين ر  ح الحمدددد يددد  التددد م عليددده

ييونم العدددالمين ر  ح الحمدددد ان دعدددوايم واخدددر تددد م  يهدددا وتحيدددتهم اللهدددم تدددبحانك

لددددد العبددددد قددددا  هللا تعددددالى مددددات و اذاب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  وقددددا . 10

لم مكتددده قب دددتم ولدددد عبدددد ؟ يقولون نعدددم ، يقدددو  قب دددتم ثمدددرة  دددؤاد ؟  يقولدددون نعدددم 

لى ابندددوا لعبدددد  ، يقدددو   مددداذا قدددا  عبدددد ؟  يقولدددون حمددددك واتدددترجع ، يقدددو  هللا تعدددا

بيتدددددا  ددددد  الجندددددة وتدددددمو  بيدددددت الحمدددددديروا  الترمدددددذ . ويقدددددو  لدددددلى هللا عليددددده 

وتددددلمبيقو  هللا تعالى:مددددا لعبددددد  المددددؤمن عنددددد  جددددزا  اذا قب ددددت لددددفيه مددددن ايدددد  

يان ايدددد  الجنددددة 187: 3الدددددنيا ثددددم احتتددددبه اال الجنددددةيروا  البخددددار . وقددددا  التددددد ب

 مددن ، شددربوا عينددان تدداقها الدد   دد  شددجرة بابهددا عنددد وجدددوااذا تدديقوا الددى الجنددة 

 علدددديهم  جددددرت االخددددر  مددددن غ ،واغتتددددلوا مددددن لدددددوريم  دددد  مددددا  ينددددزا احدددددايما

 وقدددالوا االنهدددار تحدددتهم مدددن تجدددر  غددد  مدددن لددددويم  ددد  مدددابونزعندددا  النعددديم نادددرة

 ربندددا رتددد  جدددا ت لقدددد هللا يددددانا ان لدددوال لنهتدددد  كندددا ومدددا لهدددذا يددددانا الدددذ  ح الحمدددد

  دددداح. 43ياالعراف تعملددددون كنددددتم بمددددا اورثتمويددددا الجنددددة تلكددددم ان ونددددودوا بددددالحس



 

 

 

 ولدده واالخددرة االولددى  دد  الحمددد لدده يددو اال الدده ال هللابويددو واالخرة االولددى  دد  الحمددد

 .70يالقلص ترجعون واليه الحكم

 :     وتعالى تبحانه وحدانيته

 ددد  اللدددحيحين ، عدددن ابددد  يريدددرة ر ددد  هللا عنددده ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا  جدددا  

 دخدددد  احلددددايا مددددن واحددددد اال مامددددة اتددددما وتتددددعين تتددددعة ح انب  قددددا عليدددده وتددددلم 

 ي . الوتر يح  وتر ويو ، الجنة

يددددو هللا الددددذ  ال الدددده اال يددددو الددددرحمن ، الددددرحيم ، الملددددك ، القدددددوم ، التدددد م ،     

العزيددددز ، الجبددددار ، المتكبددددر ، الخددددالس ، البددددار  ، الملددددور ،  المددددؤمن ، المهدددديمن ،

 ، الباتددددددط ، القددددددابض ،الشفددددددار ، القهددددددار ، الويددددددا  ، الددددددرزا  ، الفتددددددا  ، العلدددددديم 

 ، اللطيدددف ، العدددد  ، الحكدددم ، البلدددير ، التدددميع ، المدددذ  ، المعدددز ، الرا دددع ، الخدددا ض

 ، المقيدددت ، الحفددديا ، الكبيدددر ، العلددد  ، الشدددكور ، الشفدددور ، العاددديم ، الحلددديم الخبيدددر،

 الدددددودود، ، الحكددددديم ، الواتدددددع ، المجيددددد  ، الرقيددددد  ، الكدددددريم ، الجليددددد  ، الحتدددددي 

 ، الحميدددد ، الدددول  ، المتدددين ، القدددو  ، الوكيددد  ، الحدددس ، الشدددهيد ، الباعددد  ، المجيدددد

 الماجدددد ، الواجدددد ، القيدددوم ، الحددد  ، المميدددت ، المحددد  ، المعيدددد ، المبدددد  ، المحلددد 

 الادددداير ، االخددددر ، االو  ، المددددؤخر ، المقدددددم ، المقتدددددر ، القددددادر ، اللددددمد ، الواحددددد ،

 مالدددك ، الدددرؤوف ، العفدددو ، المندددتقم ، التدددوا  ، البدددر ، المتعدددال  ، الدددوال  ، البددداطن ،

المعطددد  ، المدددانع  ،المشنددد ، الشنددد  ، الجدددامع ، المقتدددط ، واالكدددرام الجددد   ذو ، الملدددك

 ، ال ار ، النا ع ، النور ، الهاد  البديع ، الباق  ، الوار  ، الرشيد ، اللبور . 

ورو  الوليددد بددن متددلم وعبددد الملددك بددن محمددد اللددنعان  عددن زييددر بددن محمددد        

، اندده بلشدده عددن واحددد مددن أيدد  العلددم أنهددم جمعويددا مددن القددرآن . ورو  االمددام احمددد 

هللا بدددن متدددعود ر ددد  هللا عنددده  عدددن رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده متدددند  عدددن عبدددد   ددد

اندد  عبدددك ابددن عبدددك ابددن  اللهددمألددا  احددد قددط يددم وال حددزن  قددا   مدداب قددا  أنددهوتددلم 

امتددك ، نالدديت  بيدددك ، ما دد   دد  حكمددك ، عددد   دد  ق ددامك ، اتددللك بكدد  اتددم يددو 

تلثرت بددده  ددد  كتابدددك أو علمتددده احدددد مدددن خلقدددك أو اتددد اوانزلتدددهلدددك تدددميت بددده نفتدددك 

 دددد  علددددم الشيدددد  عندددددك ، أن تجعدددد  القددددرآن العادددديم ربيددددع قلبدددد  ، ونددددور لدددددر  ، 

 وج   حزن  ، وذيا  يم  ، اال اذي  هللا حزنه ويمه وابد  مكانه  رحا ي . 

  دددد  يلحدددددون الددددذين وذروابوح االتددددما  الحتددددنى  ددددادعو  بهددددا  تعددددالىويقددددو        

قتددددادة : يشددددركون  دددد   قددددا  .180 االعددددرافتدددديجزون مددددا كددددانوا يعملددددوني  اتددددمامه

: 3. ب القبلددددة جهددددة الددددى النحرا ددددهاتددددمامه ، والدددد  االلحدددداد  دددد  كدددد م العددددر  القبددددر 



 

 

 

 رتدددو  كدددان:  قدددا  عبدددام ابدددني وغيدددر  عدددن 316: 5ب مردويددده ابدددن اخدددرجي .234

يدددا رحمدددن ، قدددا   هللا: يدددا   قدددا ،   ددددعا ، يدددوم ذات بمكدددة  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا

المشددددركون : ينهانددددا ان ندددددعوا الهددددين ، ويددددو يدددددعوا الهددددين ،  ددددانز  هللا تعددددالى بقدددد  

ادعدددوا هللا أو ادعدددوا الدددرحمن ايدددا مدددا تددددعوا  لددده االتدددما  الحتدددنى وال تجهدددر بلددد تك 

 .  110وال تخا ت بها وابتغ بين ذلك تبي  ي االترا  

ن جماعدددة مدددن اليهدددود جدددا وا يعدددن ابدددن عبدددام : ا549: 5حددداتمب ابددد  ابدددن واخدددرج

 ، ددانز  بعثددك الددذ  ربددك لنددا لددف محمددد يددا:   قددالواالددى النبدد  لددلى هللا عليدده وتددلم 

 والنلدددار  اليهدددود ان:  القراددد  عدددن جريدددر ابدددن وقدددا .  االخددد ص تدددورة  تعدددالى هللا

  ددددلنز  ، لددددذ  هللا أوليددددا  لددددوال:  والمجددددوم اللددددابمون وقددددا  ولدددددا، هللا اتخددددذ:  قددددالوا

 يكددن ولددم الملددك  دد  شددريك لدده يكددن ولددم ولدددا يتخددذ لددم الددذ  ح الحمددد وقدد ب  تعددالى هللا

 عليدددهوتدددمى رتدددو  هللا لدددلى هللا  111: االتدددرا ي تكبيدددرا وكبدددر  الدددذ  مدددن ولددد  لددده

ي . ورو  عدددن النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  انددده 63: 6ب العدددز ايدددة االيدددة يدددذ  وتدددلم

بعددد  رجددد  علدددى تدددرية ، وكدددان يقدددرأ أللدددحابه  ددد  لددد تهم  يخدددتم بتدددورة االخددد ص 

لددفة الددرحمن ،  قددا  النبدد  لددلى  ألنهددا، ولمددا تددللو  أل  شدد   يلددنع ذلددك ، قددا  : 

 وقدددددا  هللا عليددددده وتدددددلم  : باخبدددددرو  أن هللا تعدددددالى يحبدددددهي روا  متدددددلم والنتدددددام   .

قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  بقددد  يدددو هللا  ، متدددعود ابددد  عدددن أحمدددد االمدددام

 احد تعد  ثل  القرآن ي . 

ويدددورد لندددا القدددرآن الكدددريم ، الكثيدددر مدددن األيدددات الدالدددة علدددى وحدانيتددده ،  فدددد         

ي 89ب ادا   شددديما جمدددتم لقددددي 88ب اولدددد رحمنريم يقدددو  تعدددالى بوقدددالوا اتخدددذ الدددتدددورة مددد

ي ان دعدددددوا 90التدددددموات يتفطدددددرن منددددده وتنشدددددس االرض وتخدددددر الجبدددددا  يددددددا ب تكددددداد

ي ان كددددد  مدددددن  ددددد  92ي ومدددددا ينبشددددد  للدددددرحمن ان يتخدددددذ ولددددددا  ب91للدددددرحمن ولددددددا  ب

. و ددد  تدددورة الجدددن يقدددو   93-88التدددموات واالرض اال اتدددى الدددرحمن عبددددا  ي مدددريم 

. و ددد  تدددورة  3لجدددن تعدددالى ب وأنددده تعدددالى جددددخ ربندددا مدددا اتخدددذ لددداحبة وال ولددددا  ي ا

الزمدددر يقدددو  الواحدددد االحدددد ب لدددو اراد هللا ان يتخدددذ ولددددا اللدددطفى ممدددا يخلدددس مدددا يشدددا  

عددددن ابدددد  يريددددرة عددددن  البخددددار  ا . وقدددد 4 الزمددددري  القهددددار الواحدددددتددددبحانه يددددو هللا 

النبدد  لددلى هللا عليدده وتددلم  قددا  بقددا  هللا عددز وجدد  كددذبن  ابددن ادم ولددم يكددن لدده ذلددك 

 ولدديم بدددأن  كمددا يعيدددن  لددن  قولدده ايددا  بددهلدده ذلددك ،  لمددا تكذي، وشددتمن  ولددم يكددن 

 واندددا ، ولددددا هللا أتخدددذ  قولددده ايدددا  شدددتمه وأمدددا ، أعادتددده مدددن علددد  بدددليون الخلدددس أو 

ب  البخددار  لددحيت  دد  وجددا ي  احددد كفددوا لدد  يكددن ولددم أولددد ولددم ألددد لددم اللددمد االحددد

لددده ولددددا ويدددو يدددرزقهم ويعددداقبهمي.  يجعلدددون هللا مدددن تدددمعه اذ  علدددى الدددبر احدددد ال

بال  ، 3: الحديددددددي  علددددديم شددددد   بكددددد  ويدددددو والبددددداطن والاددددداير واالخدددددر االو بيدددددو 



 

 

 

،  هددددو  103ويددددو اللطيددددف الخبيددددر ي االنعددددام   االبلددددار يدددددرك ويددددو االبلددددار تدركدددده

االو   لددديم قبلددده شددد   ، ويدددو االخدددر ولددديم بعدددد  شددد   ويدددو الاددداير  هدددذا الكدددون 

ض وشدددمم ونجدددوم وجبدددا  وبقيدددة المخلوقدددات علدددى اخدددت ف بمدددا  يددده مدددن تدددما  وار

انواعهددددا دليدددد  ال شددددك  يدددده علددددى ان هللا تعددددالى يددددو الخددددالس لهددددا ، ويددددو البدددداطن ، ال 

تدركددده االبلددددار ، ان ذات هللا تددددبحانه وتعددددالى ال تدركدددده االبلددددار ، وان عجددددز الناددددر 

 ددددان عليهددددا  ن  وجوديددددا ،ويددددو حدددد  ال يمددددوت ب كدددد  مددددعددددن ادراك الحقيقددددة ال يلشدددد

وكدددددذلك قولددددده  2 7- 26ي ويبقدددددى وجددددده ربدددددك ذو الجددددد   واالكدددددرام ي الدددددرحمن 26ب

 الحكدددم لدده وجهدده اال يالددك شدد   كدد  يددو اال الدده ال اخددر االهدد هللا مددع تدددا والتعددالى  ب

 . 88 القلصي  ترجعون واليه

وي دددر  هللا تعدددالى االمثدددا   ددد  كتابددده العزيدددز ، ألنهدددا اكثدددر مدددا تقدددر  المعندددى الدددى      

،  43االذيدددان ب وتلدددك االمثدددا  ن دددربها للندددام ومدددا يعقلهدددا اال العدددالمون ي العنكبدددوت 

لرجددد   تدددلماثدددم يقدددو  تعدددالى ب  دددر  هللا مدددث  رجددد   يددده شدددركا  متشاكتدددون ورجددد  

 كثيدددر ابدددن ويقدددو  29 الزمدددرريم ال يعلمدددون ي يددد  يتدددتويان مدددث  الحمدددد ح بددد  اكثددد

  هدددم ، رجددد  مدددن اكثدددر  يددده يشدددترك عبدددد ينددداك:  االيدددة لهدددذ  تفتدددير   ددد ي 48: 7ب

 غيدددر  احدددد اليملكددده لرجددد  عبدددد وينددداك ، بيدددنهم المشدددترك العبدددد ذلدددك  ددد  يتندددازعون

 الدددذ مدددث ي ، ا  ال يتدددتو  يدددذا ويدددذا  ، وكدددذلك ال يتدددتو  المشدددرك  يتدددتويانبيددد  

 تددددا  ددد ب  تعدددالى ويقدددو .  وحدددد  هللا اال يعبدددد ال الدددذ  والمدددؤمن هللا مدددع االلهدددة يعبدددد

، ويقدددو  تدددبحانه ب انكدددم ومدددا  213 تكدددون مدددن المعدددذبين يالشدددعرا   اخدددر االهددد هللا مدددع

لددددلى  وقددددا .  98انددددتم لهددددا واردون ي االنبيددددا    هددددنمتعبدددددون مددددن دون هللا حلدددد  ج

 قدددددا  ، هللا رتدددددو  يدددددا بلدددددى:  قلنددددداهللا عليددددده وتدددددلم  باال انبدددددمكم بدددددلكبر الكبدددددامر ؟ي 

 الددددزور وقددددو باال   قددددا   جلددددم متكمددددا وكددددان ، الوالدددددين وعقددددو  بدددداح، االشددددراكب

ابددد   وعدددنالدددزور ي  مدددا زا  يكرريدددا حتدددى قلندددا  ليتددده تدددكت . متفدددس عليددده .  وشدددهادة

 اغندددددى انددددداوتدددددلم  ب يقدددددو  هللا تعدددددالى : يريدددددرة ،قدددددا  رتدددددو  هللا لدددددلى هللا عليددددده 

غيدددر  تركتددده وشدددركه ي  معددد   يددده اشدددرك عمددد  عمددد  مدددن ، الشدددرك عدددن الشدددركا 

االنلدددار  ، تدددمع رتدددو  هللا لدددلى    دددالة ابددد  عدددنروا  متدددلم . وقدددا  االمدددام احمدددد 

 منددداد نددداد   يددده ريددد  الب اذا جمدددع هللا االولدددين واالخدددرين ليدددوم  يقدددو هللا عليددده وتدددلم 

 هللا  دددلن هللا غيدددر عندددد مدددن ثوابددده  ليطلددد  احددددا ح عملددده عمددد   ددد  اشدددرك كدددان مدددن: 

 ال هللا انب  االحدددد الواحدددد يقدددو  النتدددا  تدددورة و ددد ي .  الشدددرك عدددن الشدددركا  اغندددى

بدداح  قددد ا تددر  اثمددا  يشددرك ومددن يشددا  لمددن ذلددك دون مددا ويشفددر بدده يشددرك ان يشفددر

تدددددبحانه ب ان هللا ال يشفدددددر ان  قدددددو ، و ددددد  التدددددورة نفتدددددها ي 48عايمددددداي النتدددددا  

ي ايشدددرك بددده ويشفدددر مدددا دون ذلدددك لمدددن يشدددا  ومدددن يشدددرك بددداح  قدددد  ددد   ددد ال بعيدددد



 

 

 

  كلنمدددا بددداح يشدددرك ومدددن بددده مشدددركين غيدددر ح حنفدددا ب  يقدددو  وكدددذلك ، 116 النتدددا 

.  31ي الحددد   تدددحيس مكدددان  ددد  الدددريت بددده تهدددو  أو الطيدددر  تخطفددده التدددما  مدددن خدددر

 رتدددو  يدددا قيددد  ، موبقددداتهللا عليددده وتدددلم  باجتنبدددوا التدددبع ال وقدددا  رتدددو  هللا لدددلى

؟ قدددا  بالشدددرك بددداح ، والتدددحر ، وقتددد  الدددنفم التددد  حدددرم هللا اال بدددالحس  يدددن   ومدددا هللا

 الشدددا  ت المحلدددنات وقدددذف ، الزحدددف يدددوم والتدددول  ، اليتددديم مدددا  ،واكددد الربدددا  ،وأكددد 

عدددددن ابددددد  ذر ، ان رتدددددو  هللا  ومتدددددلم البخدددددار  ورو .  عليددددده متفدددددسي  المؤمندددددات

لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  بقدددا  جبريددد  : بشدددر امتدددك ، انددده مدددن مدددات ال يشدددرك بددداح 

 تدددر  وانشددديما دخددد  الجندددة ، قلدددت يدددا جبريددد  وان تدددر  وان زندددى قدددا  نعدددم قلدددت : 

 وقدددا ي .  الخمدددر شدددر  وان نعدددم قدددا  زندددى وان تدددر  وان:  قلدددت نعدددم قدددا  زندددى وان

 ،ان العبددداد علدددى هللا حدددس مددداباتددددر   جبددد  بدددن لمعددداذ وتدددلم ليدددهع هللا لدددلى هللا رتدددو 

  علدددوا يدددم اذا هللا علددى العبددداد حددس مددداباتدددر   قدددا  ثددمي شددديما بدده يشدددركون وال يعبدددو 

الحدددا ا ابدددو يعلدددى  وقدددا . يريدددرة ابددد  عدددن احمدددد االمدددام روا  وقددددي يعدددذبهم ال ذلدددك،ان

لدده : مددا تركددت   قددا هللا عليدده وتددلم  لددلىعددن انددم قددا  : جددا  رجدد  الددى رتددو  هللا 

 محمدددددا وان هللا اال الدددده ال أن تشددددهد الدددديم(حاجددددة وال ذا حاجددددة اال قددددد اتيددددت ،قددددا  

ي. وقدددا   كلددده ذلدددك علدددى يدددلت  ذلدددك نرتدددو  هللا ثددد   مدددرات ي قدددا  نعدددم ، قدددا  ب دددل

هللا عليدده وتددلم  قددا  لدده ب يددا معدداذ اتبددع  لددلىاالمددام احمددد عددن معدداذ ، ان رتددو  هللا 

وخدددالس الندددام بخلدددس حتدددن ي  .  وقدددا  االمدددام احمدددد عدددن ابددد   حهددداالتددديمة الحتدددنة تم

ذر ، قددددا  : قلددددت يددددا رتددددو  هللا : أولددددين  قددددا  ب اذا عملددددت تدددديمة  اتبعهددددا بحتددددنة 

 ا  ددددد  يددددد ب  قدددددا  ؟ تمحهدددددا ي قلدددددت يدددددا رتدددددو  هللا امدددددن الحتدددددنات ال الددددده اال هللا

الحملدددد  :اخددددرج البددددزار عددددن ابددددن عبددددام قا :بعدددد  رتددددو  هللا  وقددددا ي.  تالحتددددنا

لدددلى هللا عليددده وتدددلم تدددرية  يهدددا المقدددداد بدددن االتدددود ، لمدددا اتدددوا القدددوم وجددددويم قدددد 

تفرقددوا ،وبقددد  رجددد  لددده مدددا  كثيدددر ، قددا  اشدددهد ان ال الددده اال هللا ، قتلددده المقدددداد ، قدددا  

ال الدددده اال هللا غدددددا؟ي وانددددز  هللا لدددده رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم كيددددف لددددك   ب

تعالىبيدددا ايهدددا الدددذين امندددوا اذا  دددربتم  ددد  تدددبي  هللا  تبيندددوا وال تقولدددوا لمدددن القدددى 

 كدددذلكالددديكم التددد م لتدددت مؤمندددا تبتشدددون عدددرض الحيددداة الددددنيا  عندددد هللا مشدددانم كثيدددرة 

. 94كنددددتم مددددن قبدددد   مددددن هللا علدددديكم  تبينددددوا ان هللا كددددان بمددددا تعملددددون خبيرايالنتددددا  

وان كدددان ينددداك اكثدددر مدددن روايدددة عدددن المو دددوا ،اال انهدددا جميعدددا تعدددارض قتددد  مدددن 

عدددن ابددد  تدددعيد عدددن النبددد  لدددلى هللا  حبددداني. وقدددا  ابدددن 463: 8يقدددو  ال الددده اال هللا ب

 كعليددده وتدددلم  ان موتدددى عليددده التددد م قدددا  ب يدددار  علمنددد  شددديما اذكدددرك بددده وادعدددو

، قددا  يددار  كدد  عبددادك يقددو  يددذا ، قددا  يددا اال هللا ي  الدده الب  ياموتددى قدد :  قددا ي  بدده

موتدددى لدددو ان ايددد  التدددموات التدددبع واالر دددين التدددبع  ددد  كفدددة وال الددده اال هللا  ددد  



 

 

 

. وجدددا   ددد  اللددحيحين عدددن عبدددد هللا بدددن متدددعود قلدددت  كفددة ، مالدددت بهدددم ال الددده اال هللا

؟ قلدددت ثدددم ا   –ح نددددا ويدددو خلقدددك ا  الدددذن  أعادددم ؟ قدددا  ب ان تجعددد   يدددا رتدددو  هللا

جددارك  ان تزندد  بحليلددة قددا قلددت ثددم ا  ؟  –قددا  ان تقتدد  ولدددك خشددية ان يطعددم معددك 

  ي . 

   وأغض طر   ما بدت ل  جارت        حتى يوار  جارت  ملوايا  

 وقا  آخر:  

 أعمى اذا ما جارت  برزْت              حتى يوار  جارت  الخدُر  

   والُم عما كان بينهما                 أذن ، وما    تمعها وقُر 

 وقا  آخر :  

 ك  الحواد  مبدأيا من النار          ومعام النار من متتلشر الشرر 

 كم نارت  تكت    قل  لاحبها       كفتك التهام ب  قوم وال وتر  

 بترور  عاد بال رريتر مقلته ما  ر  مهجته              ال مرحبا  

ندددرزقهم وايددداكم ان  وجدددا   ددد  تدددورة االتدددرا بوال تقتلدددون اوالدكدددم خشدددية امددد   نحدددن

يوال تقربدددوا الزندددا انددده كدددان  احشدددة وتدددا  تبي ياالتدددرا  31كبيدددراب قدددتلهم كدددان خطمدددا

31-32 

مددثلكم يددوحى الدد   رو دد  تددورة الكهددف ، يقددو  الحددس جدد  وعدد  ب قدد  انمددا انددا بشدد     

يشدددرك  انمدددا الهكدددم الددده واحدددد  مدددن كدددان يرجدددو لقدددا  ربددده  ليعمددد  عمددد  لدددالحا وال

: 8ي بالتددد مبعليهمدددا  شددديت ولدددد  ندددو . وولدددى  110بعبدددادة ربددده احددددا ي الكهدددف  

 لدددددو التدددددبع واالر دددددين التدددددبع التدددددموات  دددددلن ، هللا اال الددددده ال بددددد  أأمدددددرك -ي :112

 بهدددا  دددلن ، هللا اال الددده ال لرجحدددت كفدددة  ددد  هللا اال الددده ال وو دددعت ، كفدددة  ددد  و دددعت

. ويقددو  تعددالى  والكبددر الشددرك عددن وانهدداك..  الخلددس يددرز  وبهددا ، شدد   كدد  لدد  

علدددى لتدددان لقمدددان ، ويدددو يولددد  ابندددهبواذ قدددا  لقمدددان ألبنددده ويدددو يعاددده يدددا بنددد  ال 

. وقددددا  عبددددادة بددددن اللددددامت عددددن  13أن الشددددرك لالددددم عادددديم ي لقمددددان  تشددددرك بدددداح

ب مددددن لددددلى  يقددددو شددددداد بددددن اوم ، اندددده تددددمع رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم 

ي  اشددرك  قددد يرامدد  تلددد  ومددنيرامدد   قددد اشددرك ، ومددن لددام يرامدد   قددد اشددرك ، 

تددلم  قددا  بددن لبيددد ، ان رتددو  هللا لددلى هللا عليدده و محمددود. وقددا  االمددام احمددد عددن 

اخددوف مددا اخدداف علدديكم الشددرك االلددشر ي قددالوا : ومددا الشددرك االلددشر يددا رتددو   انب



 

 

 

هللا ؟ قددددا  ب الريددددا  ، يقددددو  هللا تعددددالى ، يددددوم القيامددددة ، اذا جددددز  النددددام ، باعمددددالهم 

عندددديم جدددزا  ي .  تجددددوناذيبدددوا الدددى الدددذين كندددتم تدددرا ون  ددد  الددددنيا  ددداناروا يددد  

حلدددف بشيدددر هللا  قدددد اشدددرك ي . ورو   مدددنب  لترمدددذ ا روا  الدددذ  الحددددي   ددد  وجدددا 

هللا عنددده قدددا  : قدددا  رتدددو   ر ددد عدددن ابددد  بكدددر اللدددديس  البشدددو الحدددا ا ابدددو القاتدددم 

هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب الشدددرك اخفدددى  ددد  امتددد  مدددن دبيددد  النمددد  علدددى اللدددفا ي 

 والمخدددرج مدددن ذلدددك ،  قدددا  لدددلى هللا النجددداة قدددا  ابدددو بكدددر : يدددار تدددو  هللا :  كيدددف 

 ال لمدددا واتدددتشفرك علدددمعليددده وتدددلم  قددد  ب اللهدددم انددد  اعدددوذ بدددك ان اشدددرك بدددك واندددا ا

 ي .   اعلم

يددددو ديددددن الفطددددرة ، التدددد   طددددر النددددام عليهددددا ، وحتددددى  –ديددددن التوحيددددد  – االتدددد م

ب واذا مدددم االنتدددان ال دددر دعاندددا  ، وحدددد  هللا ىالمشدددرك تجدددد  ايدددام الشددددة ، يلتجدددل الددد

 تدددهلجنبددده او قاعددددا أو قاممدددا  لمدددا كشدددفنا عنددده  دددر  مدددر كدددلن لدددم يددددعنا الدددى  رم

، ويقدددو  الحدددس جددد  شدددلنه  ددد   12 يدددونمي  يعملدددون كدددانوا مدددا للمتدددر ين زيدددن كدددذلك

تدددورة االتدددرا  ب واذا متدددكم ال دددر  ددد  البحدددر  ددد  مدددن تددددعون اال ايدددا   لمدددا نجددداكم 

كمدددا قدددا  تعدددالى  ددد  تدددورة  ،67ان االنتدددان كفدددورا ي االتدددرا  الدددى البدددر اعر دددتم وكددد

 البدددر الدددى نجدددايم  لمدددا الددددين لددده مخللدددين هللا دعدددوا الفلدددك  ددد  ركبدددواب ددداذا العنكبدددوت 

اتدددحا  عدددن عكرمدددة بدددن ابددد   بدددن محمدددد وذكدددر ، 65: العنكبدددوتي  يشدددركون يدددم اذا

  ددددارا  ذيدددد مكددددةي ، اندددده لمددددا  ددددتت رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم 361: 6جهدددد ب

  قدددا  ، التدددفينة بهدددم ا دددطربت ، الحبشدددة الدددى ليدددذي  البحدددر  ددد  ركددد   لمدددا ، منهدددا

:  عكرمددة  قددا  ، يددو اال يهنددا ينجدد  ال  لندده ، الدددعا  لددربكم اخللددوا قددوم يددا:  ايلهددا

 اللهددم ، غيددر  اي ددا البددر  دد  ينجدد  ال  لندده ، غيددر  البحددر  دد  ينجدد  ال كددان لددمن وهللا

 ، رحيمددا رؤو ددا  ألجدندده محمددد يددد  دد  يددد   أل ددعن ألذيددبن خرجددت لددمن عهددد علدد 

 مليمدددة ، المكتبدددات تعدددم وكتبددده ، الوجوديدددة الفلتدددفة امدددام تدددارتر ويدددذا. ذلدددكلددده   كدددان

 متتشدددددفيات احدددددد   ددددد  ، 1980 عدددددام الو ددددداة ح دددددرته وحدددددين ، وااللحددددداد بدددددالكفر

 .  يه كتبت الذ  غير    كتبت ياليتن :  قا  باريم

شدددددرا هللا تعدددددالى االتددددد م لجميدددددع االنبيدددددا  ب واذ أخدددددذ هللا ميثدددددا  النبيدددددين لمدددددا       

 ولتنلدددرنهاتيدددتكم مدددن كتدددا  وحكمدددة ثدددم جدددا كم رتدددو  ملدددد  لمدددا معكدددم لتدددؤمنن بددده 

معكدددم مدددن  واندددا  اشدددهدوا قدددا  اقررندددا قدددالوا الدددر  ذلكدددمقدددا  اقدددررتم واخدددذتم علدددى 

 .  81الشايدين ي ا  عمران  

ى  ددد  التدددورة نفتدددها ب ومدددن يبتدددغ غيدددر االتددد م ديندددا  لدددن يقبددد  منددده ويقدددو  تعدددال    

تعددددالى مخاطبددددا رتددددوله  ا . وقدددد 85ويددددو  دددد  االخددددرة مددددن الخاتددددرين ي ا  عمددددران  



 

 

 

الكددريم لددلى هللا عليدده وتددلم  ب ومددا ارتددلنا مددن قبلددك مددن رتددو  اال نددوح  اليدده أندده 

تدددورة الزخدددرف ب وتدددل   . ثدددم قولددده تعدددالى  ددد  25اال اندددا  اعبددددون ي االنبيدددا    الدددهال 

الدددرحمن الهدددة يعبددددون ي الزخدددرف  دون مدددن اجعلندددامدددن ارتدددلنا مدددن قبلدددك مدددن رتدددلنا 

. وجددددا   دددد  تددددورة البقددددرة بوولددددى بهددددا ابددددراييم بنيدددده ويعقددددو  يددددابن  ان هللا  45

ي أم كندددتم شدددهدا  اذ ح دددر 132الدددطفى لكدددم الددددين  ددد  تمدددوتن اال واندددتم متدددلمون ب

تعبدددددون مددددن بعددددد  قددددالوا نعبددددد الهددددك والدددده أبامددددك يعقددددو  المددددوت أذ قددددا  لبنيدددده مددددا 

.  133-132ونحدددن لددده متدددلمون ي البقدددرة  واحددددا ا  ابدددراييم واتدددماعي  واتدددحا  الهددد

ب  دددلقم وجهدددك للددددين حنيفدددا  طدددرت هللا التددد   طدددر تعدددالى يقدددو  ، الدددروم تدددورة و ددد 

ي  يعلمدددون ال الندددام اكثدددر كدددنالندددام عليهدددا  ال تبددددي  لخلدددس هللا ذلدددك الددددين القددديم ول

ان تقددددم وجهددددك  –وهللا اعلددددم بمددددراد   –. والمددددراد بهددددذ  االيددددة الكريمددددة  30 الددددروم

ويددد   طدددرة الندددام التددد  جبلدددوا عليهدددا . وكدددذلك قولددده  –ا  التوحيدددد  –لددددين االتددد م 

تعددددالى بواذ اخددددذ ربددددك مددددن بندددد  ادم مددددن اهددددوريم ذريددددتهم واشددددهديم علددددى انفتددددهم 

كندددا عدددن يدددذا غدددا لين ي  ندددالقيامدددة االتدددت بدددربكم قدددالوا بلدددى شدددهدنا ان تقولدددوا يدددوم ا

 .  172االعراف  

 ايها االنتان اياك والرد      لنك ال تخف  من هللا خا يا  اال

   البت باديا  الرشد تبي   لن     غير  هللا مع تجع  ال واياك

 وقا  آخر: 

 غدا تو ى النفوم ما كتبت     ويحلد الزارعون ما زرعوا  

 وإن أتا وا  بمم ما لنعوا        ان احتنوا احتنوا ألنفتهم

عدددن عيددداض بدددن حمددداد ، قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده  متدددلم لدددحيت  ددد  وجدددا 

وتدددددلم  ب يقدددددو  هللا عدددددز وجددددد  انددددد  خلقدددددت عبددددداد  حنفدددددا   جدددددا تهم الشدددددياطين 

ابددد  يريدددرة ،  عدددن اجتدددالتهم عدددن ديدددنهم وحرمدددت علددديهم مدددا احللدددت ي . وقدددا  عبددددان 

قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب مدددا مدددن مولدددود يولدددد اال علدددى الفطدددرة  دددلبوا  

 تحتددددون يدددد  جمعددددا  بهيمددددة البهيمددددة تنددددت  كمددددا يمجتددددانه أو ينلددددرانه أو انددددهيهود

 قدددا  ، تدددريع بدددن تدددودمدددن جددددعا  ي روا  متدددلم . وقدددا  االمدددام احمدددد عدددن اال  يهدددا

مدددا بدددا  اقدددوام جددداوزيم القتددد  اليدددوم حتدددى قتلدددوا ب  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

الذريددددة ؟ ي  قددددا  رجدددد  يارتددددو  هللا امددددا يددددم ابنددددا  المشددددركين ،  قددددا  : ال ، انمددددا 

كددد   –وقدددا   –ال تقتلدددوا ذريدددة ال تقتلدددوا ذريدددة  –ثدددم قدددا   –خيددداركم ابندددا  المشدددركين 

ي انهاينلدددر اونتدددمة تولدددد علدددى الفطدددرة حتدددى يعدددر  عنهدددا لتدددانها  لبوايدددا يهودانهدددا 



 

 

 

. امددددا  دددد  قولدددده تعدددالى بمددددن الددددذين  رقددددوا ديدددنهم وكددددانوا شدددديعا كدددد   النتدددام  وروا 

هم . وكدددذلك قولددده تعدددالى بان الدددذين  رقدددوا ديدددن 32 الدددرومي   رحدددون لدددديهم بمدددا حدددز 

انمددا امددريم الددى هللا ثددم ينبددمهم بمددا كددانوا يفعلددون وكددانوا شدديعا لتددت مددنهم  دد  شدد   

 يددددم ، العادددديم للقددددرأن تفتددددير   دددد ي  371: 6ب كثيددددر ابددددن يقددددو  ، 159 االنعددددامي 

 وكفدددددروا بدددددبعض وامندددددوا ، وغيدددددرو  ابددددددلو  ا  ، ديدددددنهم  رقدددددوا الدددددذين المشدددددركون

 ، متدددتدركه  ددد  الحددداكم روا  كمدددا ، بيدددنهم  يمدددا اختلفدددوا اي دددا االمدددة ويدددذ ..  بدددبعض

لددلى هللا عليدده وتددلم  عددن الفرقددة الناجيددة مددنهم  قددا  بمددن كددان  هللا رتددو  تددؤ  اندده

 ي .   والحاب  اليوم عليه انا الى مع

 : تعالى علمه

هللا تددددبحانه وتعدددددالى ، احددددداط بكدددد  شددددد   علمدددددا ، علددددم االشددددديا  قبددددد  كونهدددددا ،      

كددد  شددد    اوقددددريا لمدددا يلدددلت لهدددا ويليدددس بهدددا ،  هددد  تقدددع حتددد  مدددا قددددريا ، بانددد

يمددددن ا  17. و دددد  قولدددده تعالىبقتدددد  االنتددددان مددددا اكفددددر ب49 القمددددرخلقنددددا  بقدددددر ي 

: 5. ا  ييدددل  لمدددا يلدددلت لددددهب19-17يمدددن نطفدددة خلقددده  قدددددر يعبم 18شددد  خلقهب

 ولدددم ولددددا يتخدددذ ولدددم واالرض التدددموات ملدددك لددده الدددذ ب  تعدددالى قولددده وكدددذلكي. 585

، وقولدده تعددالى  2كدد  شدد    قدددر  تقددديرا ي الفرقددان  وخلددس الملددك  دد  شددريك لدده يكددن

، ا  يدددد  الخ مدددس لمدددا  3-2يوالدددذ  قددددر  هدددد  ي االعلدددى 2بالدددذ  خلدددس  تدددو  ب

يلدددلت لهدددا ،  هدددو تعدددالى قددددر قددددرا ويدددد  الخ مدددس اليددده ، ويدددذا ممدددا يدددد  علدددى انددده 

 نبيدددده مخاطبدددداتددددبحانه وتعددددالى علددددى علددددم باالشدددديا  قبدددد  وقوعهددددا . ويقددددو  تعددددالى 

 رعدددون وملمددده ، ثدددم جدددا   مدددن ا ددد  ايددد  مددددين  دددار لبددد  انددده  التددد م عليددده ىموتددد

موا قدددا لقددددر هللا تعدددالى وارادتددده ليلدددطفيه رتدددوال ، كمدددا  ددد  قولددده تعدددالى باذ تمشددد  

اختددك  تقددو  يدد  ادلكددم علددى مددن يكفلدده  رجعندداك الددى امددك كدد  تقددر عينهددا وال تحددزن 

ثدددم جمدددت  ديننين  ددد  ايددد  مدددوقتلدددت نفتدددا  نجينددداك مدددن الشدددم و تنددداك  توندددا  لبثدددت تددد

 لددده النلدددر بدددلن ، قددددر  كتددد  بلنددده ، تعدددالى ويخبرندددا.  40علدددى قددددر يدددا موتدددى ي طددده 

ان  ورتدددل  اندددا ألغلدددبن هللا كتددد ب  للمتقدددين العاقبدددة وان ، المدددؤمنين ولعبددداد  ولرتدددله

تلددددك الدددددار االخددددرة نجعلهددددا ، كددددذلك قولدددده تعددددالى ب  21لمجادلددددة هللا قددددو  عزيددددز ي ا

.  83للدددددذين اليريددددددون علدددددوا  ددددد  االرض وال  تدددددادا والعاقبدددددة للمتقدددددين ي القلدددددص 

 دداح تددبحانه وتعددالى ، يعلددم مددا كددان ومددا يكددون ومددالم يكددن لوكددان كيددف يكددون ، ولددذا 

ن مددديولدددينا تدددبحانه بعددددم الجدددزا مدددن الملدددام  وعددددم الشدددرور بمدددا ينعمددده هللا عليندددا 

ن قبدددد  مددددن ملدددديبة  دددد  االرض وال  دددد  انفتددددكم اال  دددد  كتددددا  مددددا الددددا  مددددب ،نعددددم 

ي لكددي  تلتدددوا كدد  مددا  دداتكم وال تفرحددوا بمددا أتددداكم 22نبرأيددا ان ذلددك علددى هللا يتددير ب



 

 

 

لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب  وقددددا .  23-22يحدددد  كدددد  مختددددا   خددددور يالحديددددد  الوهللا 

 دددرا  لدددبر  كدددان عجبدددا للمدددؤمن ال يق ددد  هللا لددده ق دددا  اال كدددان خيدددرا ، ان الدددابته 

  دددد  وجددددا خيدددرا لدددده ي متفددددس عليدددده  .   نخيدددرا لدددده ، وان الددددابته تددددرا  شددددكر وكددددا

وال  نلدددد  وال غددددم وال يددددم المددددؤمن يلددددي  ال بيددددد  نفتدددد  والددددذ ب  اي ددددا الحدددددي 

 رو عندددده بهددددا مددددن خطايددددا  ي.   هللا كفددددر اال كهاولددد  وال حددددزن حتددددى الشددددوكة يشددددا

متددلم ، عددن رتددو  هللا لددلى هللا عليدده وتددلم  اندده قددا  ب المددؤمن القددو  خيددر واحدد  

الدددى هللا مدددن المدددؤمن ال دددعيف ، و ددد  كددد  خيدددر ، احدددرص علدددى مدددا ينفعدددك ، واتدددتعن 

كدددذا وكدددذا ، ولكدددن  كدددان  علدددتشددد    ددد  تقددد  : لدددو انددد   ابكبددداح وال تعجدددز ، وان الددد

   الشيطان ي . لو تفتت عم  لنق  : قدر هللا وما شا   ع  ، 

 وط  نفتا اذا حكم الق ا     دا االيام تفع  ما تشا            

    وشيمتك التماحة والو ا      وكن رج  على االيوا  جلدا     

 وقا  آخر:  

 ح    الخلس ما اختارت مشيمته     ما الخير اال الذ  اختار  هللاُ  

 مر   حيلة    ما ق ى هللاُ  ما إل     إذا ق ى هللا  لتتتلم لقدرته    

 تجر  االمور على ما قدر هللاُ     تجر  االمور بلتبا  لها عل     

 كم من امور شداد  رج هللاُ    إن االمور وان  اقت لها  رج    

 إن الذ  يكشف البلو  يو هللاُ    إذا ابتليت  ثس باح وارض به    

 يا لاح  الهم إن الهم منفرج     أبشر بخير  إن الفاتت هللاُ  

 وهللا ما لك غير هللا من احد        وال يليبك اال ما ق ى هللاُ  

   هللاُ ل  عدة    ك  نامبة           أقو     ك  حا :حتب  هللاُ 

قددددا  االمددددام احمددددد عددددن عبدددددهللا بددددن عبددددام ان قددددا  لدددده رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده   

وتدددلم  ب يدددا غددد م انددد  معلمدددك كلمدددات : احفدددا هللا يحفادددك ، احفدددا هللا تجدددد  تجايدددك ، 

واذا تددددللت  اتددددل  هللا ، واذا اتددددتعنت  اتددددتعن بدددداح ، واعلددددم ان االمددددة لددددو اجتمعددددوا 

شددد   قدددد كتبددده هللا لدددك ، ولدددو اجتمعدددوا علدددى علدددى ان ينفعدددوك بشددد   لدددم ينفعدددوك اال ب

ان ي دددروك بشددد   لدددم ي دددروك اال بشددد   قدددد كتبددده هللا عليدددك ، ر عدددت االقددد م وجفدددت 

ابدددن  كدددر. وذ لهيعدددة وابدددن تدددعد بدددن الليددد  حددددي اللدددحف ي وقدددد روا  الترمدددذ  مدددن 



 

 

 

ابددد  حددداتم عدددن ابدددن عبدددام  مر وعدددا ب احفدددا هللا تجدددد  امامدددك ، تعدددرف الدددى هللا  ددد  

ر ددددك  دددد  الشدددددة ، واذا تددددللت  اتددددل  هللا ، واذا اتددددتعنت  اتددددتعن بدددداح ، الرخددددا  يع

واعلددم ان االمددة لددو اجتمعددوا علددى ان ي ددروك بشدد   لددم يكتبدده هللا عليددك لددم ي ددروك 

، ولددو اجتمعددوا علددى ان ينفعددوك بشدد   لددم يكتبدده هللا لددك لددم ينفعددوك ، جفددت اللددحف 

علددم ان  دد  اللددبر علددى مددا تكددر  ور عددت االقدد م ، واعمدد  ح بالشددكر  دد  اليقددين ، وا

ي . يتدددرا العتدددر مدددع وان الكدددر  مدددعخيدددرا كثيدددرا ، وان النلدددر مدددع اللدددبر وان الفدددرج 

قدددا  : تدددل  غ مدددان النبددد  لدددلى هللا  لعددددو وقدددا  ابدددن جريدددر عدددن بشدددير بدددن كعددد  ا

عليددده وتدددلم  يدددا رتدددو  هللا انعمددد   يمدددا جفدددت بددده االقددد م وجدددرت بددده المقدددادير او  ددد  

ا  ببددد   يمدددا جفدددت بددده االقددد م وجدددرت بددده المقدددادير ي قددداال :  فددديم شددد   يتدددتلنف ؟  قددد

البخدددار   وقددا لعملدده الددذ  خلددس لدده ي .  يتددرالعمدد  اذن ؟ قددا  ب اعملددوا  كدد  عامدد  م

عدددن علددد  بدددن ابددد  طالددد  ر ددد  هللا عنددده عدددن رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  

بمددا مددنكم مددن احددد اال وقددد كتدد  مقعددد  مددن الجنددة ومقعدددة مددن النددار ي  قددالوا يارتددو  

هللا ا ددد  نتكددد  ؟  قدددا  : باعملدددوا  كددد  ميتدددر لمدددا خلدددس لدددهي، ثدددم قدددرأ ب لمدددا مدددن اعطدددى 

 بخددددددد  مدددددددن وامددددددداي 7ب لليتدددددددر  تنيتدددددددر  ي 6ب بالحتدددددددنى ولدددددددد ي 5ب واتقدددددددى

وقددددددا   . 10 -5 الليدددددد ي  للعتددددددر   تنيتددددددر ي 9ب بالحتددددددنى وكددددددذ ي 8بواتددددددتشنى

الخطدددا  ر ددد  هللا عنددده  تدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده  بدددناالمدددام احمدددد عدددن عمدددر 

مدددا نعمددد   يددده ا ددد  امدددر قدددد  دددر  او مبتددددأ او مبتددددا ؟  توتدددلم  : يدددا رتدددو  هللا ارايددد

وتدددلم  ب يمدددا قدددد  دددر  منددده ،  اعمددد  يدددا ابدددن الخطدددا   دددان كددد   قدددا  لدددلى هللا عليددده

ميتددر ، امددا مددن كددان مددن ايدد  التددعادة  لندده يعمدد  للتددعادة ، وامددا مددن كددان مددن ايدد  

مدددن  تبددداعقامدددا  ددد  قولددده تعدددالى بلددده مي وروا  الترمدددذ  .  للشدددقا  يعمددد   لنددده الشدددقا 

بقددوم حتدددى يشيدددروا مدددا  بددين يديددده ومدددن خلفدده يحفاونددده مدددن امددر هللا ان هللا ال يشيدددر مدددا

مدددن وا  ي الرعدددد  دونددده مدددن لهدددم ومدددا لددده دبلنفتدددهم واذا اراد هللا بقدددوم تدددو   ددد  مدددر

تدددبحانه وتعدددالى  هللا بدددلني: 436: 3،  يقدددو  ابدددن كثيدددر  ددد  تفتدددير  لهدددذ  االيدددة ب 11

وكدددد  بكددددم م مكددددة  يحيطددددون بكددددم  دددد  مطعمكددددم ومشددددربكم ويحفاددددونكم بددددلمر هللا ،   

و دد  الملدددر ذاتدده قددا  ابددو مجلددز : جددا  رجدد  مددن مددراد الددى االمددام علدد  ر دد  هللا 

عنددده  ويدددو يلدددل   قدددا  لددده : احتدددرم  دددلن ناتدددا مدددن مدددراد يريددددون قتلدددك  قدددا  : ان 

قدددر ،  ددلذا جددا  القدددر خليددا بيندده وبيندده  . وقددا  مددع كدد  رجدد  ملكددين يحفااندده ممددا لددم ي

عددددن ابدددد  يريددددرة ، عددددن رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  قددددا  ب حدددداج  لبخددددار ا

موتدددى ادم عليهمدددا التددد م   قدددا  لددده : اندددت الدددذ  اخرجدددت الندددام بدددذنبك مدددن الجندددة 

واشدددددقيتهم ، قدددددا  ادم : يدددددا موتدددددى اندددددت الدددددذ  الدددددطفاك هللا برتددددداالته وبك مددددده ، 

علددى امددر قددد كتبدده هللا علدد  قبدد  ان يخلقندد  ، أو قدددر  علدد  قبدد  ان يخلقندد ،  تلددومن 



 

 

 

عدددن  والنتدددام  الناقددددي وقدددد روا  متدددلم عدددن عمدددرو  موتدددىقدددا  رتدددو  هللا  حددد  ادم 

الددبعض اندده لددو كددان القدددر حجددة الحددت  بدده كدد  احددد علدددى  ويددر ايددو  ابددن النجددار . 

ي: بددددلن 79: 8ض العلمددددا  باالمددددر الددددذ  ارتكبدددده كبيددددرا او لددددشيرا ، ولهددددذا قددددا  بعدددد

علددددى الملدددديبة  ال الملدددديبة وهللا اعلددددم .  ان  بالقدددددرجددددوا  ادم انمددددا كددددان احتجاجددددا 

 وال ، كدددامن يدددو بمدددامدددن يدددؤمن بق دددا  هللا وقددددر  ، ال يحدددزن علدددى مدددا  دددات وال يفدددر  

 ثابددددت بقلدددد  اللددددعا  يواجدددده ، والقدددددر بالق ددددا  يددددؤمن والددددذ  أت يددددو ممددددا يخدددداف

 ثدددم نطفدددة مدددن ثدددم تدددرا  مدددن خلقكدددم وهللابيدددد هللا وحدددد   ب جدددا واال االرزا  ان ويعلدددم

مدددن معمدددر وال  يعمدددر ومدددا  بعلمددده اال ت دددع وال انثدددى مدددن تحمددد  ومدددا ازواجدددا جعلكدددم

 هللا قددددر  مدددا ان . 11ن ذلدددك علدددى هللا يتدددير ي  ددداطر ا ا يدددنقص مدددن عمدددر  اال  ددد  كتددد

ابددد  حددداتم عدددن ابددد  الددددردا  ر ددد  هللا عنددده  ابدددن وقدددا .  للددداحبه مكتدددو  العمدددر مدددن

قدددا  : قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب ان هللا تعدددالى ال يدددؤخر نفتدددا اذا جدددا  

 بعدددد  مدددن لددده  يددددعون بدددداجلهدددا ، وانمدددا زيدددادة العمدددر بالذريدددة اللدددالحة يرزقهدددا الع

 والمددددؤمن بالقدددددر ، يعدددديت  ،ي  العمددددر  دددد  زيددددادة  ددددذلك قبددددر  دددد   دعدددداؤيم  يلحقدددده

مطممنددددا ، را دددديا بمددددا قدددددر  هللا ، ويددددو علددددى يقددددين بددددلن اجلدددده ، اذا جددددا  ال يددددؤخر  

تددداعة وال يقددددم ، ويدددذا مدددا د دددع المجايددددين  ددد  تدددبي  هللا  الدددى االقددددام الدددى ميدددادين 

ي  يتددددتقدمون ال ددددلذا جددددا  اجلهددددم ال يتددددتلخرون تدددداعة وولكدددد  امددددة اجدددد  القتددددا  ب

 .  34 االعراف

قددا  احددد رجددا  الدددين ويددو يتحددد  عددن الق ددا  والقدددر مددن احددد  قنددوات التلفدداز      

الف دددامية : ان رجلدددين  ددد  ارض المعركدددة ،  قدددا  احدددديما ل خدددر : كيدددف تدددر يومدددك 

 لجابددده قدددام  : انددد  لدددم  – عرتدددك–يدددذا ، ويددد  مدددن مقارندددة بينددده وبدددين يدددوم زواجدددك 

لدددن يلدديبنا اال مدددا كتدد  هللا لندددا يدددو  ار ا   ددر  بدددين االثنددين ، وقدددرأ قولدده تعدددالى ب قدد 

ثددددم اعطدددد  وقددددت ل تددددتراحة ،  51موالنددددا وعلددددى هللا  ليتوكدددد  المؤمنددددون ي التوبددددة 

 دددانزو  الدددذ  لديددده االيمدددان بق دددا  هللا وقددددر  وغدددط  ددد  ندددوم عميدددس وكلنددده يندددام  ددد  

بيتدددده ولدددديم  دددد  ارض المعركددددة .. بينمددددا اخددددذ لدددداحبه يناددددر اليدددده متعجبددددا ، ولددددم 

نتيجدددة قلقددده وخو ددده ممدددا يلددديبه . وقدددا  االمدددام احمدددد عدددن عبدددادة بدددن  يتدددتطع ان يندددام

الوليددد بددن عبددادة اندده طلدد  مددن ابيدده ان يولدديه،  قددا  : يددابن  انددك لددم تطعددم االيمددان 

حتدددى تدددؤمن بالقددددر خيدددر  وشدددر  ، قلدددت يدددا ابتدددا  وكيدددف لددد  ان اعلدددم مدددا خيدددر القددددر 

 ،ابك لددم يكددن ليخطمددك مددا اخطددلك لددم يكددن ليلدديبك ، ومددا الدد انوشددر  ؟ قددا  : تعلددم 

يدددابن  : اندددد  تدددمعت رتددددو  هللا لددددلى هللا عليددده وتددددلم  يقدددو  بان أو  مددددا خلددددس هللا 

ي .  القيامدددة يدددوم الدددى كدددامنالقلدددم ثدددم قدددا  لددده اكتددد   جدددر   ددد  تلدددك التددداعة بمدددا يدددو 

 هللاالثددور  عددن علدد  بددن ابدد  طالدد  ر دد  هللا عندده  قددا  : قددا  رتددو   نوقددا  تددفيا



 

 

 

ب ال يدددؤمن احدددد حتدددى يدددؤمن بددداربع : يشدددهد ان ال الددده اال هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم   

بعددددد المددددوت ، ويددددؤمن بالقدددددر  بالبعدددد  ويددددؤمن ، بددددالحس بعثندددد  ،واندددد  رتددددو  هللا 

وقدددد يتتدددام  الدددبعض : يددد  الحدددذر يشنددد  مدددن روا  الترمدددذ . ا وشدددر  ي وكدددذ  ر خيددد

، ان التلفدددداز القدددددر؟يجي  الشددددير الدددددكتور عمددددر عبددددد الكددددا    دددد  احددددد    دددداميات 

الحدددذر ال يشنددد  مدددن القددددر ابددددا ، حتدددى ان المقتدددو  يمدددوت بقددددر  بباجلدددهي ولددديم بفعددد  

القاتددد  ب.. واذا اراد هللا بقدددوم تدددو ا  ددد  مدددرد لددده ومدددا لهدددم مدددن دونددده مدددن وا يالرعدددد 

. وكدددذلك قولددده تعدددالى بيشفدددر مدددن ذندددوبكم ويدددؤخركم الدددى اجددد  متدددمى ان اجددد  هللا 11

ثدددم رو  عبدددد الكدددا   يدددذ  الحادثدددة التددد  . 4ندددو  ال يدددؤخر لدددو كندددتم تعلموني اذا جدددا 

شدددايديا بنفتددده:  ددد  احدددد  محطدددات القطدددار  ددد  القدددايرة، توقفدددت التددديارات والمدددارة 

عنددددما قددددم القطدددار ،  جدددا  رجددد  متهدددور وخدددر  المدددارة واراد ان يعبدددر الق دددبان اال 

اندده ارتبددك حددين تددمع لددوت القطددار  توقفددت تدديارته علددى التددكة ، اتددرا الواقفددون 

التددديارة واخرجدددو  ليقدددف مدددع غيدددر  مدددن الدددواقفين ،  جدددا  القطدددار  لخدددذ  و تحدددوا بدددا 

طدددار التددديارة الدددى اعلدددى ثدددم ندددز  علدددى نفدددم الرجددد  تدددامس التددديارة التددديارة  طدددار ا

المتهدددور الدددذ  لدددم ياتددده ملدددك المدددوت ويدددو علدددى تدددكة القطدددار  ددداراد  هللا تعددددالى ان 

يدده التدد م ويددو يمددوت ينددا ولدديم يندداك. وجددا   دد  قولدده تعددالى عددن لتددان يعقددو  عل

يولددد  ابندددا   بعددددم الددددخو  مدددن بدددا  واحددددة خو دددا علددديهم مدددن الحتدددد ، وكدددان يعلدددم 

،بوقددددا  يددددا بندددد  ال تدددددخلوا مددددن بددددا  واحدددددة   يددددرد قدددددر هللا وق ددددا   ان االحتددددراز ال

متفرقددددة ومددددا اغندددد  عددددنكم مددددن هللا مددددن شدددد   ان الحكددددم اال ح وادخلددددوا مددددن ابددددوا  

يولمدددا دخلدددوا مدددن حيددد  امدددريم ابدددويم 67كلدددون بعليددده توكلدددت وعليددده  ليتوكددد  المتو

مددا كددان يشندد  عددنهم مددن هللا مددن شدد   اال حاجددة  دد  نفددم يعقددو  ق ددايا واندده لددذو 

 . 68-67علم لما علمنا  ولكن اكثر النام ال يعلمونييوتف 

   وط  نفتا اذا حكم الق اُ      دا األيام تفع  ما تشا       

  ا لحواد  الدنيا بقا ُ وال تجزا لحادثة الليال           م

  اذا نز  الق ا  بلرض قوم        ارض تقيه وال تما ُ 

ورو  عددددن جددددابر عددددن النبدددد  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  اندددده قددددا  ب يكددددون  دددد  اخددددر  

الزمدددان قدددوم يعملدددون المعالددد  ثدددم يقولدددون هللا قددددريا عليندددا ، الدددراد علددديهم يوممدددذ ، 

هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم يددددعوباللهم وكدددان رتدددو  تددديفه  ددد  تدددبي  هللا ي .  كالشددداير

انددد  اعدددوذ بر ددداك مدددن تدددخطك،وبمعا اتك مدددن عقوبتدددك،واعوذ بدددك مندددك،ال احلددد  

ثندددا  عليدددك ،اندددت كمدددا اثنيدددت علدددى نفتدددكي. وعدددن عامشدددة ر ددد  هللا عنهدددا،ان رتدددو  

هللا لددلى هللا عليدده وتددلم قددا بال يشندد  حددذر مددن قدر،والدددعا  ينفددع ممددا نددز  وممددا لددم 



 

 

 

  ليندددددز   يلقددددا  الددددددعا   يعتلجددددان الددددى يدددددوم القيامددددةيروا  البدددددزار ينددددز ،وان الددددب 

 االنتدددددان يولدددددد ويدددددو مدددددزود بقددددددرات يعتلجان=يتلدددددارعان.  .والطبرانددددد  والحددددداكم

زود  هللا تعددددالى بعقدددد  يتددددتطيع ان قددددد و، رغبددددات واتجايددددات ....الددددر واتددددتعدادات و

  لددديم ، الكتددد  واندددز  والرتددد يختددار مدددا يدددرا  لدددحيحا ، وان هللا تعدددالى بعددد  االنبيدددا  

 بلددديرة نفتددده علدددى االنتدددان بددد ب  تعدددالى هللا يش ددد  بمدددا عمددد  اذا عدددذر مدددن ل نتدددان

  الهمهدددداي 7ب تددددوايا ومددددا ونفددددم. ب  15 -14 القيامددددةي  معدددداذير  القددددى ولددددوي 14ب

 -7ي وقدددد خدددا  مدددن دتدددايا ي الشدددمم 9ب زكايدددا مدددن ا لدددت قددددي 8ب وتقوايدددا  جوريدددا

.  3 االنتددداني  كفدددورا وامدددا شددداكرا امدددا التدددبي  يددددينا  انددداب  تعدددالى قولددده وكدددذلك.  10

 مدددن ا لدددت قددددب  تعدددالى قولددده وكدددذلك.  10ي البلدددد  النجددددينوقولددده تعدددالى ب ويددددينا  

. وقدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا  15 -14 االعلدددىي   لدددلى ربددده اتدددم وذكدددري 14ب تزكدددى

با  حاتدددددبهاي وعمددددد  لمدددددا بعدددددد المدددددوت ، عليددددده وتدددددلم  ب الكددددديم مدددددن دان نفتددددده 

 .  الترمذ  روا ي  االمان  هللاوالعاجز من اتبع نفته يوايا وتمنى على 

  العبددداد  ددد  هللا تدددبحانه وتعدددالى ، مالدددك التدددموات واالرض ويدددو عدددالم بمدددا يعمددد     

 والمؤمنددددددوناعملددددددوا  تددددددير  هللا عملكددددددم ورتددددددوله   تددددددريم وجهددددددريم . ب وقدددددد

.  105 التوبددددةي  تعملددددون كنددددتم بمددددا  ينبددددمكم والشددددهادة يدددد الش عددددالم الددددى وتددددتردون

 عمددد  مددن تعملددون وال قددرأن مدددن مندده تتلددوا ومددا شددلن  ددد  تكددون ومدداب  تعددالى وقولدده

  دددد  ذرة مثقددددا  مددددن ربددددك عددددن  يعددددز ومددددا  يدددده تفي ددددون اذ شددددهودا علدددديكم كنددددا اال

اكبددددر اال  دددد  كتددددا  مبددددين ي يددددونم   وال ذلددددك مددددن الددددشر وال التددددما   دددد  وال االرض

 ويعلددددم رزقهددددا هللا علددددى اال االرض  دددد  دابددددة مددددن ومدددداقولدددده تعددددالى  ب وكددددذلك.  61

. ويقددددو  تعددددالى ب وعنددددد   6كدددد   دددد  كتددددا  مبددددين ي . يددددود   ومتددددتودعها متددددتقريا

مفددداتيت الشيددد  ال يعلمهدددا اال يدددو ويعلدددم مدددا  ددد  البدددر والبحدددر ومدددا تتدددقط مدددن ورقدددة اال 

اال  ددددد  كتدددددا  مبدددددين ي  ابمة  ددددد  المدددددات االرض وال رطددددد  وال يددددديعلمهدددددا وال حبددددد

 ، غيدددر  احدددد يعلمهدددا  ددد . وقدددد اتدددتلثر تدددبحانه وتعدددالى بمفددداتيت الشيددد ،  59االنعدددام  

 قددد كددذ  : مددن حدددثك ان محمدددا   حدددثكهن مددن ثدد   ، عامشددة عددن احمددد االمددام قددا 

ويددو يدددرك  البلددارلددلى هللا عليدده وتددلم  رأ  ربدده  قددد كددذ  ، ثددم قددرأت بال تدركدده ا

، ثدددم قدددرأت ب ومدددا كدددان لبشدددر ان يكلمددده  103بيدددر ي االنعدددام خاالبلدددار ويدددو اللطيدددف ال

هللا اال وحيدددا أو مدددن ورا  حجدددا  أو يرتددد  رتدددوال  يدددوح  بلذنددده مدددا يشدددا  انددده علددد  

. ومدددن اخبدددرك ان محمددددا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  يعلدددم  مدددا  ددد   51حكددديم ي الشدددور  

علدددم مدددا  ددد  ويندددز  الشيددد  وي التددداعةالشدددد ،  قدددد كدددذ  ثدددم قدددرأت بان هللا عندددد  علدددم 

تمدددوت ان هللا  ارض بددل  نفددم تدددر  ومددا غدددااالرحددام ومددا تدددر  نفددم مدداذا تكتدد  

  قددد ،ومددن اخبددرك ان محمدددا لددلى هللا عليدده وتددلم  قددد كددتم  34علدديم خبيددري لقمددان  



 

 

 

 بلشددت  مددا تفعدد  لددم وان ربددك مددن اليددك انددز  مددا بلددغ الرتددو  ايهددا يدداب  قددرأت ثددم كددذ 

.  67يهدددددد  القدددددوم الكدددددا رين ي المامددددددة  ال هللا ان الندددددام مدددددن يعلدددددمك وهللا رتدددددالته

ويدددذكر تعدددالى : ان تدددليمان عليددده التددد م مدددات ويدددو متوكمدددا علدددى علدددا  مددددة طويلدددة 

،  لمددددا أكلددددت دابددددة االرض باالر ددددةي علددددا  ، تددددقط علددددى االرض ،  تبددددين ان الجددددن 

ال يعلمدددون الشيددد  ، كمدددا كدددانوا يويمدددون الندددام بدددلنهم يعلمدددون الشيددد  ب  لمدددا ق دددينا 

 الجددن تتبيندد خددر  لمددا منتددلته تلكدد  االرض دابددة االوت مددا دلهددم علددى موتدده عليدده المدد

. و ددد  تدددورة  14لبثدددوا  ددد  العدددذا  المهدددين ي تدددبل   مدددا الشيددد  يعلمدددون كدددانوا لدددو أن

االعددراف  ، يقدددو  تعدددالى  ب يتددللونك عدددن التددداعة ايددان مرتدددايا قددد  انمددا علمهدددا عندددد 

 بشتدددددة اال تدددددلتيكم ال االرضو التدددددموات  ددددد  ثقلدددددت يدددددو اال لوقتهدددددا يهددددداربددددد  ال يجل

 ال الندددددام اكثدددددر ولكدددددن هللا عندددددد علمهدددددا انمدددددا قددددد  عنهدددددا حفددددد  كلندددددك يتدددددللونك

نفعدددا وال  دددرا اال مدددا شدددا  هللا ولدددو كندددت اعلدددم  ي قددد  ال املدددك لنفتددد 187بيعلمدددون

الشيدد  التددتكثرت مددن الخيددر ومددا متددن  التددو  ان انددا اال نددذير وبشددير لقددوم يؤمنددون 

 انمدددا قددد  التددداعة عدددن الندددام يتدددللكقولددده تعدددالى  ب وكدددذلك. 188-187ي االعدددراف  

. ذكددددر  دددد   63التدددداعة تكددددون قريبددددا ي االحددددزا    لعدددد  يدددددريك ومددددا هللا عنددددد علمهددددا

 ؟ التددداعة متدددى: ان رجددد  تدددل  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم   لتدددنناللدددحا  وا

ورتدددوله ، : حددد  هللا   قدددا ي  ؟ لهدددا اعدددددت  مدددا كامندددة انهدددا ويحدددكب  هللا رتدددو   قدددا 

 قدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب اندددت مدددع مدددن احببدددت ي و ددد  الحددددي  المتفدددس عليددده ب 

 روايددة و دد ي  مالمددر  مددع مددن احدد  ي ، و دد  حدددي  اخددر ب مددن احدد  قومددا  هددو مددنه

 لددده مدددرد ال يدددوم يدددلت  ان قبددد  مدددن لدددربكمباتدددتجيبوا  تعدددالى كقولددده ويدددذاحشدددر معهدددم. 

 بدددن عمدددر وقدددا .  47 الشدددور ي  نكيدددر مدددن ومدددالكم يوممدددذ ملجدددل مدددن لكدددم مدددا هللا مدددن

: حاتدددبوا انفتدددكم قبددد  تحاتدددبوا ، وزنويدددا قبددد  ان توزندددوا .  عنددده هللا ر ددد  الخطدددا 

احمددد عددن ابددن عمددر ، قددا  لددلى هللا عليدده وتددلم  ب مفدداتيت الشيدد  خمددم  االمددامقددا  

ال يعلمهدددددن اال هللا : ان هللا عندددددد  علدددددم التددددداعة ، ويندددددز  الشيددددد  ، ويعلدددددم مدددددا  ددددد  

حددام ، ومددا تدددر  نفددم مدداذا تكتدد  غدددا ، ومددا تدددر  نفددم بددل  ارض تمددوت ان االر

احمدددد عددددن ابددددن عمددددر اي ددددا قددددا   االمددددام وقددددا هللا علددديم خبيددددر ي اخرجدددده البخددددار  . 

لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب اوتيددددت مفدددداتيت كدددد  شدددد   اال خمددددم : ان هللا عنددددد  علددددم 

نفددم مدداذا تكتدد  غدددا،  التدداعة ، وينددز  الشيدد  ، ويعلددم مددا  دد  االرحددام ، ومددا تدددر 

 وما تدر  نفم بل  ارض تموت ان هللا عليم خبيري. 

   :تعالى رحمته



 

 

 

ب  تعددددالى اتددددمامه مددددن اتددددمان   دددديلة الرحمددددة لددددفة مددددن لددددفات هللا تعددددالى ويدددد  

ب واذا جددددا ك الددددذين يؤمنددددون بلياتنددددا  قدددد  تدددد م علدددديكم  ،الددددرحيم ي الفاتحددددة  الدددرحمن

كتدد  ربكددم علدددى نفتدده الرحمدددة اندده مدددن عمدد  مدددنكم تددو ا بجهالدددة ثددم تدددا  مددن بعدددد  

وربدددك  ، وقدددا  تعدددالى  ددد  نفدددم التدددورة ب 54 لنددده غفدددور رحددديم ي االنعدددام  والدددلت

كم ويتدددتخلف مدددن بعددددكم مدددا يشدددا  كمدددا انشدددلكم مدددن ذيبالشنددد  ذو الرحمدددة ان يشدددل يددد

ي ، وقدددا  تعدددالى  ددد  التدددورة اي دددا ب  دددان كدددذبوك  قددد  ربكدددم 133يدددة قدددوم اخدددرين بذر

ي ، ويتددددتد  مددددن 147ذو رحمددددة واتددددعة وال يددددرد بلتدددده عددددن القددددوم المجددددرمين ي ب

االيدددة االخيدددرة انددده تعدددالى ، مدددع تدددعة رحمتددده  ددد  يدددرد بلتددده عدددن القدددوم المجدددرمين . 

واحدددددة بددددين خلقدددده  وقددددا  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب خلددددس هللا ممددددة رحمددددة ،  و ددددع

 عددددن. وقددددا  البخددددار   الترمددددذ  روا ي  وتتددددعون تددددعةيتراحمددددون بهددددا ، وعنددددد هللا ت

، قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب لمدددا قدددض هللا الخلدددس كتددد   ددد   ةابددد  يريدددر

روا  متددددلم  اكتابدددده ،  هددددو عنددددد   ددددو  العددددرت : ان رحمتدددد  غلبددددت غ ددددب  ، وكددددذ

لدددلى هللا عليددده وتدددلم   اي دددا ب قددداربوا وتدددددوا ، واعلمدددوا انددده  وقدددا والنتدددام   . 

لددددن ينجددددوا احددددد مددددنكم بعملدددده ي قددددالوا : وال انددددت يددددا رتددددو  هللا قددددا  ب وال انددددا اال ان 

. ويقدددو  تعدددالى  ددد  تدددورة  ددداطر ب مدددا  متدددلم روا ي  و  ددد  منددده حمدددةيتشمددددن  هللا بر

رتدد  لدده مددن بعددد  ويددو يفددتت هللا للنددام مددن رحمددة  دد  ممتددك لهددا ومددا يمتددك  دد  م

ي يدددا ايهدددا الندددام اذكدددروا نعمدددة هللا علددديكم يددد  مدددن خدددالس غيدددر هللا 2العزيدددز الحكددديم ب

. ب وان  3 -2يدددددرزقكم مدددددن التدددددما  واالرض ال الددددده االيدددددو  دددددلنى تؤ كدددددون ي  ددددداطر 

. ومددددن مندددده  73ولكددددن اكثددددريم ال يشددددكرون ي النمدددد    ربددددك لددددذو   دددد  علددددى النددددام

، وااليمددددان بدددده وبرتددددوله لددددلى هللا عليدددده  طاعتددددهلورحمتدددده جدددد  ج لدددده ، الهدايددددة 

وتددلم   ددلن نفددع ذلددك يعددود علددى العبددد نفتدده ب ومددن يهددد هللا  هددو المهتددد ومددن ي ددل  

 وبكمدددا عميدددا وجدددويهم علدددى القيامدددة يدددوم ونحشدددريم لدددن تجدددد لهدددم اوليدددا  مدددن دونددده 

 ثمدددرة يددد   الهدايدددة.  97خبدددت زدندددايم تدددعيرا ي االتدددرا   كلمدددا جهدددنم مدددلوايم ولدددما

 بدددلذن اال ملددديبة مدددن الدددا  مددداب  الخددداط  العمددد  نتددداج يدددو وال ددد   ، اللدددالت لعمددد ا

الطبرانددد   جاخدددر. 11 التشدددابني  علددديم شددد   بكددد  وهللا قلبددده يهدددد بددداح يدددؤمن ومدددن هللا

عدددن عبددددهللا بدددن ابددد  او ددد  ، ان ناتدددا مدددن العدددر  قدددالوا : يدددا رتدددو  هللا اتدددلمنا ولدددم 

 تمندددوا ال قددد  اتدددلموا ان عليدددك يمندددونب  تعدددالى هللا  دددانز  ، ننقاتلدددك ، وقاتلدددك بندددو  ددد 

 الحجددددراتي  لدددادقين كنددددتم ان ل يمدددان يدددداكم ان علدددديكم يمدددن هللا بدددد  اتددد مكم علددد 

 اللدددددراط ايدددددناب  المتدددددتقيم اللددددراط ليهددددددنا ندددددعو  ان وجددددد  عددددز ويرشدددددنا.  17

ي  ال ددددالين وال علدددديهم المش ددددو  غيددددر علدددديهم انعمددددت الددددذين لددددراطي 6ب المتددددتقيم

 حتددنة الدددنيا  دد  اتنددا ربنددا يقددو  مددن ومددنهمب  تعددالى قولدده  دد  وكددذلك ، 7-6الفاتحددة 



 

 

 

. وكقولددده تعدددالى ب ربندددا ال تدددز   201حتدددنة وقندددا عدددذا  الندددار ي البقدددرة   االخدددرة و ددد 

.  8اندددك اندددت الويدددا  ي ا  عمدددران   رحمدددةقلوبندددا بعدددد اذ يدددديتنا ويددد  لندددا مدددن لددددنك 

وانددددت خيددددر الددددراحمين ي  موكددددذلك قولدددده تددددبحانه  وتعددددالى ب وقدددد  ر  اغفددددر وارحدددد

لبددددوا الخيددددر ديددددركم لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب اطهللا . وقددددا  رتددددو   118المؤمنددددون 

لنفحدددات ربكدددم ،  دددلن ح نفحدددات مدددن رحمتددده يلدددي  بهدددا مدددن يشدددا  كلددده ، وتعر دددوا 

. و ددد   عتددداكر ابدددن روا ي  روعددداتكم منتكم ويدددؤايتدددتر عدددور مدددن عبددداد  واتدددللو  ان

 اولددد  يؤتدددوا ان والتدددعة مدددنكم الف ددد  اولدددوا  تدددورة الندددور ، يقدددو  تعدددالى ب وال يلتددد

 ان تحبددددون اال وليلددددفحوا وليعفددددوا هللا تددددبي   دددد  والمهدددداجرين والمتدددداكين القربددددى

 اليدددة، ويشدددير المفتدددرون ، ان يدددذ  ا 22لكدددم وهللا غفدددور  رحددديم ي الندددور   هللا يشفدددر

و نتددديبه ال ينفدددع قريبددده  ناللدددديس ر ددد  هللا عنددده  حدددين حلدددف ا نزلدددت  ددد  ابددد  بكدددر

متدددطت ابدددن اثاثددده بنا عدددة ابددددا ، بعدددد مدددا قدددا   ددد  عامشدددة  مدددا قدددا  ،  لمدددا اندددز  هللا 

قريبددده ونتددديبه متدددطت .  بدددرا ة عامشدددة ، شدددرا تبدددارك وتعدددالى بعطدددف اللدددديس علدددى

 ، ندددك كمدددا تشفدددر ذنددد  مدددن اذنددد  اليدددك يشفدددر هللا لدددك ، وكمدددا تعفدددو وتلدددفت يلدددفت ع

مدددن م مكتددده ، يتدددتشفرون  العدددرتي . وحملدددة 238: 6. ب العمددد  جدددنم مدددن  دددالجزا 

 يتدددبحون حولددده ومدددن العدددرت يحملدددون الدددذينامندددوا ويددددعون لهدددم بالرحمدددة  ب للدددذين

 رحمدددة شددد   كددد  وتدددعت ربندددا امندددوا للدددذين ويتدددتشفرون بددده ويؤمندددون ربهدددم بحمدددد

 وادخلهدددم ربنددداي 7ب الجحددديم عدددذا  وقهدددم ، تدددبيلك واتبعدددوا تدددابوا للدددذين  ددداغفر وعلمدددا

 اندددت اندددك وذريددداتهم وازواجهدددم ابدددامهم مدددن لدددلت ومدددن وعددددتهم التددد  عددددن جندددات

وذلدددك يدددو  رحمتددده  قدددد يوممدددذ التددديمات تدددس  ومدددن التددديمات وقهدددمي 8ب الحكددديم العزيدددز

 العددددرت ملددددةي: ح10: 8. وقددددا  شددددهر بددددن حوشدددد ب 9 – 7الفددددوز العادددديم ي غددددا ر  

 بعدددد حلمدددك علدددى الحمدددد لدددك وبحمددددك اللهدددم تدددبحانك:  يقولدددون مدددنهم اربعدددة ، ثمانيدددة

 بعددددد عفددددوك علددددى الحمددددد لددددك وبحمدددددك اللهددددم تددددبحانك:  يقولددددون واربعددددة ، علمددددك

 مددن رتددو  جددا كم لقدددب  انفتددهم مددن رتددوال ارتدد  اندده تعددالى رحمتدده ومددن.  قدددرتك

بددددالمؤمنين رؤوف رحدددديم ي التوبددددة   علدددديكم حددددريص عنددددتم مددددا عليدددده عزيددددز انفتددددكم

هللا علدددى المدددؤمنين اذ بعددد   ددديهم رتدددوال مدددن  مدددن   لقدددد، وكدددذلك قولددده تعدددالى  ب 128

قبددد   نانفتدددهم يتلدددوا علددديهم اياتددده ويدددزكيهم ويعلمهدددم الكتدددا  والحكمدددة وان كدددانوا مددد

. كمدددا يدددذكرنا تعدددالى ،بقدتدددية الحيددداة الزوجيدددة  164لفددد   ددد   مبدددين ي ا  عمدددران  

زواجددا لتتددكنوا ، لمددا  يهددا مددن مددودة ورحمددة ب ومددن آياتدده ان خلددس لكددم مددن انفتددكم ا

،  21ودة ورحمدددة ان  ددد  ذلدددك أليدددات لقدددوم يتفكدددروني  الدددروم  مددداليهدددا وجعددد  بيدددنكم 

ؤمنين ايمانددددا احتددددنهم اخ قددددا ، وخيدددداركم وقددددا  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب اكمدددد  المدددد

خيددددداركم لنتدددددامهم ي، روا  الترمدددددذ  ، وقدددددا  لدددددلى هللا عليددددده وتدددددلم  ب اتتولدددددوا 



 

 

 

بالنتدددا  خيدددرا ،  دددلن المدددرأة خلقدددت مدددن  دددلع ، وان اعدددوج مدددا  ددد  ال دددلع اعددد   ، 

ي .    ددددلن ذيبددددت تقيمدددده كتددددرته ، وان تركتدددده لددددم يددددز  أعددددوج ،  اتتولددددوا بالنتددددا

وكدددذلك التزامندددا بف ددديلة الرحمدددة مدددع احدددس الندددام بهدددا ويدددم الوالددددين  .   عليددده متفدددس

ب وق دددى ربدددك اال تعبددددوا اال ايدددا  وبالوالددددين احتدددانا امدددا يدددبلشن عنددددك الكبدددر احدددديما 

 واخفددددضي 23أو ك يمددددا  دددد  تقدددد  لهمددددا اف وال تنهريمددددا وقدددد  لهمددددا قددددوال كريمددددا ب

لددددشيرا ي االتددددرا   كمددددا ربيددددان   ارحمهمددددا ر  وقدددد  الرحمددددة مددددن الددددذ  جنددددا  لهمددددا

،  ويقدددو  تعدددالى ب وولدددينا االنتدددان بوالديددده حملتددده امددده ويندددا علدددى ويدددن  24 -23

وي حددددا .  14ولوالددددديك الدددد  الملددددير ي لقمددددان   لدددد و لدددداله  دددد  عددددامين ان اشددددكر 

انددده تدددبحانه وتعدددالى ، يقدددرن التوحيدددد بولدددية الوالددددين  ددد  اكثدددر مدددن ايدددة مدددن ايدددات 

قدددا  : تدددللت النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ا   الكدددريم . وعدددن ابدددن متدددعود  قدددرأنال

ي، قلدددت ثدددم ا  ؟ قدددا  ب بدددر  وقتهدددا علدددىاحددد  الدددى هللا تعدددالى ؟ قدددا  باللددد ة   العمددد 

 احمددد االمددام قددا الوالددديني ، قلددت ثددم ا  ؟ قددا  بالجهدداد  دد  تددبي  هللاي متفددس عليدده . 

، ان جايمدددة جدددا  الدددى النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم    التدددلم  جايمدددة بدددن معاويدددة عدددن

 قدددا  : يدددا رتدددو  هللا اردت الشدددزو وجمتدددك اتتشددديرك ؟  قدددا  ب يددد  لدددك مدددن ام ؟ ي قدددا  

 ، الوالدددددين بددددر  دددد  جددددا  وقددددد. رجليهددددا عنددددد الجنددددة  ددددلن الزمهددددا: نعددددم ، قددددا  : ب  

هللا عددددن انددددم وغيددددر  ان رتددددو  هللا لددددلى  المددددرو  الحدددددي  منهددددا ، كثيددددرة احاديدددد 

عليدده وتددلم  لمددا لددعد المنبددر قددا  ب امددين امددين امددين ي قيدد  يددا رتددو  هللا عدد م امنددت 

؟ قددا  ب اتددان  جبريدد   قددا  : يددا محمددد رغددم انددف رجدد  ذكددرت عنددد   لددم يلدد  عليددك ، 

قدد  آمددين ،  قلددت امددين ، ثددم قددا  رغددم انددف رجدد  دخدد  عليدده شددهر رم ددان ثددم خددرج 

م قدددا  رغددددم اندددف رجددد  ادرك والديدددده أو  لدددم يشفدددر لددده ، قدددد  امدددين ، قلدددت امددددين ، ثددد

ي . وقدددا  الحدددا ا ابدددو بكدددر احمدددد  امدددين  قلدددت ، امدددين قددد  ، ندددةاحدددديما  لدددم يددددخ   الج

بدددن عمدددر بدددن عبدددد الخدددالس البدددزار  ددد  متدددند  عدددن تدددليمان بدددن بريددددة عدددن ابيددده ان 

امددده يطدددوف بهدددا  تدددل  النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم   ام رجددد  كدددان  ددد  الطدددواف حددد

 تدددليم بدددن اشدددع  عدددن احمدددد وقدددا ي .  واحددددة بز دددرة وال الب  قدددا ؟  يددد  اديدددت حقهدددا

لدددلى هللا عليددده وتدددلم  هللا رتدددو  تدددمعت:  قدددا  يربدددوا بنددد  مدددن رجددد  عدددن ابيددده عدددن

رجددد   اقبددد واخددداك ثدددم ادنددداك ادنددداك ي  .  واختدددك وابددداك امدددك العليدددا المعطددد  يددددب  يقدددو 

الدددى النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم   قدددا  ابايعدددك علدددى الهجدددرة والجهددداد ابتشددد  االجدددر 

مددددن هللا تعددددالى  قا بيدددد  لددددك مددددن والددددديك احددددد حدددد  ؟ ي قددددا  نعددددم ، ك يمددددا ، قددددا  ب 

 تبتشدددد  االجددددر مددددن هللا تعددددالى ؟ي قددددا  : نعددددم قددددا  ب  ددددارجع الددددى والددددديك  احتددددن 

لدددلى هللا عليددده وتدددلم   قدددا  : يدددا  تدددو الر الدددى رجددد  جدددا ي متفدددس عليددده .   لدددحبتهما

رتددددو  هللا ، يدددد  بقددددى مددددن بددددر ابددددو  شدددد   ابريمددددا بعددددد موتهمددددا ؟  قددددا  ب نعددددم ، 



 

 

 

اللدددد ة عليهمددددا ، واالتددددتشفار لهمددددا ، وانفدددداذ عهددددديما مددددن بعددددديما ، ولددددلة الددددرحم 

لدددلى هللا عليددده  وقدددا لدددديقهما ي روا  ابدددو داود .  امالتددد  ال تولددد  اال بهمدددا ، واكدددر

ن الكبدددامر شدددتم الرجددد  والديدددهي قدددالوا : يدددا رتدددو  هللا ، ويددد  يشدددتم الرجددد  وتدددلم  بمددد

 متفدددسي  امددده  يتددد والديددده ؟ قدددا  بنعدددم ، يتددد  ابدددا الرجددد   يتددد  ابدددا  ، ويتددد  امددده 

 احددس مددن هللا رتددو :يددا  وقددا  وتددلم عليدده هللا لددلى الرتددو  الددى رجدد  جددا .   عليدده

 ثددددمبامكي،قددددا  من؟قا  من؟قا بامددددكي  قددددا  ثددددم  ثددددم بامكيلددددحبت ؟قا  بحتددددن النددددام

 .. وقديما  كنا نردد :   .عليهبابوكي.متفس من؟قا 

 ومن بالرو  تفدين     اح  النام ل  ام      

 على مهد  تشطين     كم من ليلة قامت        

 تخاف عل  من حر        ومن برد  تحمين   

 ومن الم ومن مرض      اناديها  تلتين   

 كما بالرو  تفدين   بروح  توف ا ديها     

 واتعى    ينا تها       كما تتعى وتر ين  

رو  ان تدددامس تددديارة علدددى خدددط دولددد  وقدددف ينتادددر الركدددا  ،  جدددا   شدددا  وشدددابة 

، جددا  رجدد  يزيددد عمددر  ليركبددا معدده وطلبددا مندده ان ينتاددر قلددي  ريثمددا تلدد  الحقيبددة 

بدددة ،أخدددذ الشدددا  الحقيبدددة و دددر  الرجددد  عدددن التدددبعين تدددنة ويحمددد  علدددى رأتددده الحقي

علدددى رأتددده وعنفددده بتدددب  تدددلخر  ،وانطلقدددت التددديارة ،و ددد  منتلدددف الطريدددس قالدددت 

وقف التدددددامس حدددددين تدددددمع ذلدددددك الشدددددابة الزوجدددددة لزوجهدددددا :لمددددداذا  دددددربت والددددددك؟

وطرديمدددا مدددن التددديارة ولدددم يلخدددذ اجرتهمدددا قدددام  لهما:أخشدددى ان ارتكددد  حددداد  الن 

 الشا  عاقا لوالديه . 

 ويحلد الزارعون ما زرعوا        غدا  تو ى النفوم ما كتبت    

  وان اتا وا  بمم ما لنعوا      إن أحتنوا أحتنوا النفتهم      

 وقا  آخر: 

 ان كنت ناتيها  اح احلايا    يا عبد كم لك من ذن  ومعلية     

 يا ووقفة لك يدم  القل  ذكرا ال بد يا عبد من يوم تقوم به         



 

 

 

ان رحمددددة هللا بخلقدددده ، خيددددر لهددددم مددددن متدددداا الحيدددداة الدددددنيا ب ولددددوال ان يكددددون          

الندددام امدددة واحددددة لجعلندددا لمدددن يكفددددر بدددالرحمن لبيدددوتهم تدددقفا مدددن   دددة ومعددددارج 

ي وزخر ددددا وان 34ي ولبيددددوتهم ابوابددددا وتددددررا عليهددددا يتكمددددون ب33عليهددددا ياهددددرون ب

.  35-33عندددد ربدددك للمتقدددين ي الزخدددرف   الخدددرةكددد  ذلدددك لمدددا متددداا الحيددداة الددددنيا وا

تدددده  بددددن تددددعد ، ان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده  عددددنورو  الترمددددذ  وابددددن ماجددددة 

كددا را شددربة  نهدداوتددلم  قددا  ب لددو كانددت الدددنيا تددزن عنددد هللا جنددا  بعو ددة مددا تددقى م

ان عمدددر بدددن الخطدددا  ر ددد  هللا عنددده، بكدددى لمدددا رأ  رتدددو  هللا  ورو مدددا  ابددددا ي . 

ليددده وتدددلم  علدددى رمدددا  حلدددير ، وقدددا  لددده : يدددا رتدددو  هللا يدددذا كتدددر  لدددلى هللا ع

مددددن خلقدددده ، وكددددان رتددددو  هللا لددددلى هللا  وقيلددددر  يمددددا يمددددا  يدددده ، وانددددت لددددفوة هللا

 الددددنيا حيددداتهم  ددد  طيبددداتهم لهدددم عجلدددت قدددوم اولمدددكب  وقدددا   جلدددم متكمددداعليددده وتدددلم 

ابددن متددعود ،  وعددن. الدددنيا ولنددا االخددرة ي  لهددم تكددون ان تر ددى امدداب  روايددة و دد ي 

 بيدددنكم قتدددم كمدددا اخ قكدددم بيدددنكم قتدددم هللا انقدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم ب 

 احبددده مدددن اال الددددين يعطددد  وال يحددد  ال ومدددن يحددد  مدددن الددددنيا يعطددد  هللا وان ارزاقكدددم

 قلبددهحتددى يتددلم  عبددد، والددذ  نفتدد  بيددد  ال يتددلم  ه،  مددن اعطددا  هللا الدددين  قددد احبدد

 ي.  بواتقه جار  يلمن حتى يؤمنولتانه ، وال 

اتددددداكم مدددددن كددددد  مدددددا وعلدددددى االنتدددددان ال تعدددددد وال تحلدددددى ب  ان نعدددددم هللا تعدددددالى       

  34ابددددراييم  االنتددددان لالددددوم كفددددار ي  نتددددللتمو  وان تعدددددوا نعمددددة هللا ال تحلددددويا ا

ان هللا لشفدددور رحددديم ي النحددد    وياوكدددذلك قولددده تعدددالى ب وان تعددددوا نعمدددة هللا ال تحلددد

ومدددن نعمددده و  دددله تعدددالى علدددى االنتدددان ، انددده خلقددده  ددد  احتدددن تقدددويم ب لقدددد .  18

، واكرمددده بنعمددده الكثيدددرة و  دددله علدددى  4خلقندددا االنتدددان  ددد  احتدددن تقدددويم ي التدددين  

كثيدددر ممدددن خلدددس ب ولقدددد كرمندددا بنددد  ادم وحملندددايم  ددد  البدددر والبحدددر ورزقندددايم مدددن 

. وجعدددد  لدددده  70تددددرا   ممددددن خلقنددددا تف ددددي  ي اال ثيددددرالطيبددددات و  ددددلنايم علددددى ك

االرض قدددرارا والتدددما  بندددا  وجعلددده  ددد  احتدددن لدددورة ب هللا الدددذ  جعددد  لكدددم االرض 

قدددرارا والتدددما  بندددا  ولدددوركم  احتدددن لدددوركم ورزقكدددم مدددن الطيبدددات ذلكدددم هللا ربكدددم 

. وكددددذلك يقددددو  تعددددالى ب يددددو الددددذ  جعدددد  لكددددم  64هللا ر  العددددالمين ي غددددا ر    تبددددارك

.  15مدددن رزقدددده واليددده النشددددور ي الملددددك   ااالرض ذلدددوال  امشددددوا  ددد  مناكبهددددا وكلددددو

وخلدددس االنعدددام وتدددخريا لكدددم ،  منهدددا للركدددو  وحمددد  االثقدددا   ددد  االتدددفار ، ومنهدددا 

يددددا واشددددعاريا وشددددر  ألكدددد  لحومهددددا ، و يهددددا منددددا ع اخددددر   دددد  الددددوا ها واوبار

اللبانهدددا..... الدددر ويدددذكر تعدددالى عبددداد  بانددده تدددخر لهدددم الفلدددك التدددتخدامها  ددد  التدددفر 

والتجددارة ، ويددو الحددا ا لهددم ، وان شددا  اغددرقهم  دد  منقددذ لهددم مددن بعددد  ب وايددة لهددم 

ي وخلقنددددا لهددددم مددددن مثلدددده مددددا يركبددددون 41انددددا حملنددددا ذريددددتهم  دددد  الفلددددك المشددددحون ب



 

 

 

رحمدددددة مندددددا  ي اال43  لدددددرير لهدددددم وال يدددددم ينقدددددذون بي وان نشدددددل نشدددددرقهم  ددددد42ب

 مدددا مثلددده مدددن لهدددم وخلقنددداب  تعدددالى قولددده  ددد  امدددا.  44-41ومتاعدددا الدددى حدددين ي يدددم  

ويدددو اعلدددم  –يقلدددد تعدددالى  –ي 489: 6ي ، قدددا  العدددو   عدددن ابدددن عبدددامب يركبدددون

 و .  ويقدددد هدددااالبددد   انهددددا تدددفن البدددر يحملدددون عليهددددا اثقدددالهم ويركبون –بمدددا يقلدددد 

ب الدددم تدددروا ان هللا تدددخر لكدددم مدددا  ددد  التدددموات ومدددا  ددد  االرض واتدددبغ علددديكم  لىتعدددا

وال يدددد  وال كتدددا   علدددم بشيدددر هللا  ددد  يجددداد نعمددده ادددايرة وباطندددة ومدددن الندددام مدددن 

ي 32ب كددداالع م البحدددر  ددد  الجدددوار اياتددده ومدددنب  لى. ثدددم يقدددو  تعدددا 20منيدددر ي لقمدددان  

 ن  دد  ذلددك اليددات لكدد  لددبار شددكوران يشددل يتددكن الددريت  ددياللن رواكددد علددى اهددر  ا

مندددده  ومددددن.  34 -32عددددن كثيددددر ي الشددددور  :  ي او يددددوبقهن بمددددا كتددددبوا ويعددددف33ب

ورحمتدددده جعدددد  تلددددريف الريددددا  ، منهددددا مددددا يددددو للقددددا  ومنهددددا مددددا يددددو عقدددديم  هددددو 

تددددبحانه يقددددو  بويددددو الددددذ  يرتدددد  الريددددا  بشددددرا بددددين يددددد  رحمتدددده حتددددى اذا اقلددددت 

 لندددا بددده المدددا   اخرجندددا بددده مدددن كددد  الثمدددرات كدددذلكتدددحابا ثقددداال تدددقنا  لبلدددد ميدددت  انز

رتدددددو  هللا لدددددلى هللا عليددددده  وقدددددا . 57 العرافنخدددددرج المدددددوتى لعلكدددددم تدددددذكرونيا

وتدددلمباناروا الدددى مدددن يدددو اتدددف  مدددنكم وال تنادددروا الدددى مدددن يدددو  دددوقكم ،  هدددو اجددددر 

هللا تعدددددالى    ددددد   :  انادددددر للمزيددددددان ال تدددددزدروا نعمدددددة هللا علددددديكمي روا  متدددددلم . ب 

ب الدددم تدددر ان هللا يزجددد  تدددحابا  ىاالنتدددان علدددى كثيدددر ممدددن خلدددس ي . وكدددذلك قولددده تعدددال

ثدددم يجعلددده ركامدددا  تدددر  الدددود  يخدددرج مدددن خ لددده ويندددز  مدددن التدددما  ه يؤلدددف بينددد ثدددم

برقدده  تددنامددن جبددا   يهددا مددن بددرد  يلددي  بدده مددن يشددا  ويلددر ه عددن مددن يشددا  يكدداد 

 .  43يذي  باالبلار ي النور  

 اربعدددة ، ثمانيدددة الريدددا ي : 374: 6بعمدددرو بدددن عبددددهللا عدددن حددداتم بددد قدددا  ابدددن ا     

 ، والمثيددددددرات ، الثددددددامرات الرحمددددددة  امددددددا ، عددددددذا  منهددددددا واربعددددددة رحمددددددة منهددددددا

 ، البددددر  دددد  ويمددددا واللرلددددر ، العقدددديم:  العددددذا  وامددددا ، والددددذاريات ، والمرتدددد ت

 الريددددا  حددددرك وتعددددالى تددددبحانه شددددا   دددداذا البحددددر  دددد  ويمددددا والقالددددف والعالددددف

 العدددذا  بحركدددة حركددده شدددا  وان بالمدددا  تلقحددده للتدددحا  القحدددا وجعلددده الرحمدددة بحركدددة

 كمددا. وعاتيددا لرلددرا  يجعلدده عبدداد  مددن يشددا  مددن علددى نقمددة وجعلدده عقيمددا  جعلدده

يدددود ، لمدددا كدددذبوا رتدددولهم يدددود عليددده التددد م  اذ قدددالوا مدددن  قدددوم عددداد  ددد  الحدددا  يدددو

اشدددد مندددا قدددوة ،  جدددا تهم ريدددت لرلدددر بددداردة شدددديدة الهبدددو  ،  تر دددع الرجددد  مدددنهم 

مدددن االرض الدددى عندددا  التدددما  ثدددم تنكتددده علدددى ام رأتددده  يبقدددى بددددنا بددد  رام كدددلنهم 

 علددديهم ارتدددلنا انددداي 18اعجددداز نخددد  خاويدددة ب كدددذبت عددداد  كيدددف كدددان عدددذاب  وندددذر ب

 منقعدددر نخددد  اعجددداز كدددلنهم الندددام ندددزاتي 19ب متدددتمرنحدددم  يدددوم  ددد  لرلدددرا ريحدددا

 كددددذبتب  تعددددالى قولدددده لككددددذ.  و21-18ي  كيددددف كددددان عددددذاب  ونددددذر ي القمددددر  20ب



 

 

 

ي وامددددا عدددداد  ددددايلكوا 5ي  لمددددا ثمددددود  ددددايلكوا بالطاغيددددة ب4بالقارعددددة ب وعدددداد ثمددددود

وثمانيددددة ايددددام حتددددوما  تددددر   ي تددددخريا علدددديهم تددددبع ليددددا 6عاتيددددة ب بددددريت لرلددددر

 حاقددةي  هدد  تددر  لهددم مددن باقيددة ي ال7بالقددوم  يهددا لددرعى كددلنهم اعجدداز نخدد  خاويددة 

ي مدددا تدددذر 41وكدددذلك قولددده تعدددالى بو ددد  عددداد اذ ارتدددلنا علددديهم الدددريت العقددديم ب 4-8

وكدددذا قولددده تعدددالى ب  42-41مدددن شددد   اتدددت عليددده اال جعلتددده كدددا لدددرميم ي الدددذاريات : 

 ان يددروا لددم او قددوة منددا اشددد مددن وقددالوا الحددس بشيددر االرض  دد  او لمددا عدداد  اتددتكبر

 علددديهم  ارتدددلناي 15ب يجحددددون بآياتندددا وكدددانوا قدددوة مدددنهم اشدددد يدددو خلقهدددم الدددذ  هللا

 ولعدددذا  الددددنيا الحيددداة  ددد  الخدددز  عدددذا  لندددذيقهم نحتدددات ايدددام  ددد  لرلدددرا ريحدددا

 كيدددف تدددر الدددمب  تعدددالى قولددده وكدددذا.  16-15ويدددم ال ينلدددرون ي  لدددلت  اخدددز  االخدددرة

 عدددادا ايلدددك واندددهب  تعدددالى قولددده  ددد  كمدددا االولدددى عددداد ويدددم. 6الفجدددري  بعددداد ربدددك  عددد 

بانادددر ، الخندددد  عدددامالحدددا   ددد   وكدددذلك. ب انادددر قلدددة عددداد ي.  50االولدددى ي الدددنجم 

 عام الخند ي.  

 هللا لددددلى هللا رتددددو  قددددا  ، عنهددددا هللا ر دددد  عامشددددة عددددن لددددحيحه  دددد  متددددلم قددددا 

اذا علدددفت الدددريت قدددا  ب اللهدددم انددد  اتدددللك خيريدددا وخيدددر مدددا  يهدددا مدددا  ، وتدددلم عليددده

الحددا ا ابددو  وقددا ارتددلت بدده ، واعددوذ بددك مددن شددريا وشددر مددا  يهددا مددا ارتددلت بددهي. 

عدددن جدددابر ، قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب ال تتدددبوا الليددد  وال النهدددار  يعلدددى

 بدددتي . وث لقدددوم وعدددذابا وملقددد رحمدددة تددد وال الشدددمم وال القمدددر وال الريدددا   لنهدددا تر

 دددد  اللددددحيحين عددددن ابدددد  يريددددرة ر دددد  هللا عندددده ، ان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده 

قلددد  اوتدددلم  قدددا  ب قدددا  هللا يدددؤذين  ابدددن ادم بتددد  الددددير واندددا الددددير ، بيدددد  االمدددر ب 

تدددبحانه وتعدددالى   ددداحالليددد  والنهدددار ي و ددد  روايدددة  لندددا الددددير اقلددد  ليلددده ونهدددار  ي. 

:  مدددث  يقدددو  ان للعبدددد يلدددت  ددد .  شددد   كددد   ددد  المتلدددرفويدددو  خدددالس كددد  شددد  

 ، الددددير يدددو وتعدددالى تدددبحانه  ددداح...الدددر  النتدددا  رمددد  والددددير ، االوالد يدددتم الددددير

 وتندددزا تشدددا  مدددن الملدددك تدددؤت  الملدددك مالدددك اللهدددم قددد .. ب  وكدددذا كدددذا  عددد  الدددذ  ويدددو

 شدد   كدد  علددى انددك الخيددر بيدددك تشددا  مددن وتددذ  تشددا  مددن وتعددز تشددا  ممددن الملددك

 الميددت مددن الحدد  وتخددرج الليدد   دد  النهددار وتددول  النهددار  دد  الليدد  تددول ي 26ب قدددير

،  27-26مدددن تشدددا  بشيدددر حتدددا  ي ا  عمدددران   وتدددرز  الحددد  مدددن الميدددت وتخدددرج

ي الدددذ  1وكدددذلك قولددده تعدددالى ب تبدددارك الدددذ  بيدددد  الملدددك ويدددو علدددى كددد  شددد   قددددير ب

. 2-1يالملددددك الشفور العزيددددز ويددددو عمدددد ن خلددددس المددددوت والحيدددداة ليبلددددوكم ايكددددم احتدددد

ي أن 5جعددد  مدددع العتدددر يتدددرا ب دددلن مدددع العتدددر يتدددرا ب انددده ، ج لددده جددد  رحمتددده ومدددن

عدددن اندددم بدددن مالدددك عدددن  حددداتم. وقدددا  ابدددن ابددد   5-4مدددع العتدددر يتدددراي االنشدددرا   

 ليتدددرالنبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب لدددو جدددا  العتدددر  ددددخ  يدددذا الحجدددر لجدددا  ا



 

 

 

 يدددو هللا انب  الدددرزا  يدددو بلنددده ، تعدددالى هللا ايدددات وتاهدددري.  يخرجددده عليددده يددددخ  حتدددى

، وكدددذلك قولددده تعدددالى ب ومدددا مدددن دابدددة  ددد   58ذو القدددوة المتدددين ي الدددذاريات   الدددرزا 

  كتدددا  مبدددين ي يدددود  كددد   ددد متدددتودعهااالرض اال علدددى هللا رزقهدددا ويعلدددم متدددتقريا و

ومدددا يتدددذكر  اب يدددو الدددذ  يدددريكم اياتددده ويندددز  لكدددم مدددن التدددما  رزقددد وقولددده تعدددالى.  6

 الدددى المدددا  نتدددو  ندددا، وكدددذا قولددده تعدددالى ب او لدددم يدددروا ا 13اال مدددن ينيددد  ي غدددا ر  

م ا ددددد  يبلدددددرون ي هم وانفتدددددهبددددده زرعددددا تلكددددد  منددددده انعددددام  نخدددددرج الجددددرز االرض

 ،  27التجدة 

ي: لمدددا  تحدددت ملدددر 397: 6عدددن قددديم بدددن حجددداج عمدددن حدثددده ب هيعدددةقدددا  ابدددن ل     

 عشدددرةاتدددى ايلهدددا عمدددرو بدددن العددداص ، وكدددان اميدددرا بهدددا وقدددالوا لددده : اذا كاندددت اثنتدددا 

القبطيدددة ،  دددلن  عجدددمويدددو مدددن اشدددهر ال –شدددهر بؤندددة  –ليلدددة خلدددت مدددن يدددذا الشدددهر 

نيلندددا ال يجدددر  اال اذا عمددددنا الدددى جاريدددة بكدددر  ار دددينا ابويهدددا ، وجعلندددا عليهدددا مدددن 

 ددد  النيددد  ،  قدددا  عمدددرو : ان يدددذا ال  القينايدددايكدددون ، ثدددم الحلددد  والثيدددا  ا  ددد  مدددا 

عمدددر قدددد   لجابددده ، بدددذلك الخطدددا  بدددن عمدددر الدددى روعمددد وكتددد  ،يكدددون  ددد  االتددد م 

بعثدددت اليدددك ببطاقدددة داخددد  كتددداب  يدددذا ،  للقهدددا  ددد  النيددد  ،  لمدددا قددددم كتدددا  عمدددر  دددلذا 

 ان  لندددك:  يددده : مدددن عبدددد هللا عمدددر اميدددر المدددؤمنين الدددى نيددد  ايددد  ملدددر ، امدددا بعدددد 

 ان هللا  نتددددل  ، يجريددددك الددددذ  يددددو هللا كددددان وان تجددددر،  دددد  قبلددددك مددددن تجددددر  كنددددت

 الحدددا ا روا .  النيددد  هللا اجدددر  وقدددد  للدددبحوا النيددد   ددد  البطاقدددة القدددى ثدددم.  يجريدددك

 بعددد االرض يحدد  اندده آياتدده ومددن.  التددنة كتددا   دد  الطبددر  ال لتددكام  القاتددم ابددو

يدددد  علدددى  مدددا،  تنبدددت الدددزرا واالشدددجار ، ويدددذا  التدددما  مدددن النددداز  بدددالمطر موتهدددا

قدرتددده علدددى بعددد  خلقددده  ددد  اليدددوم الموعدددود ب ومدددن آياتددده اندددك تدددر  االرض خاشدددعة 

 دددلذا انزلندددا عليهدددا المدددا  أيتدددزت وربدددت ان الدددذ  احيايدددا لمحددد  المدددوتى انددده علدددى كددد  

. ومددن   ددله ورحمتدده لعبدداد  ، اندده جعدد  المددا  الندداز  مددن  39شدد   قدددير ي  لددلت 

ما  مدددا  لدددا يا نقيدددا طهدددورا ب ويدددو الدددذ  ارتددد  الريدددا  بشدددرا بدددين يدددد  رحمتددده التددد

تددا ونتددقيه ممددا خلقنددا انعامددا ي لنحدد  بدده بلدددة مي48وانزلنددا مددن التددما  مددا  طهددورا ب

 .  49-48كثيرا ي الفرقان :  ت وانا

 ويقو  الشاعر :       

 وجه  لمن اتلمت      له االرض تحم  لخرا ثقاال  اتلمت

 وجه  لمن اتلمت     له المزن تحم  عذابا زالال  واتلمت



 

 

 

  يهدددا يلدددس بمدددر ويددد  ب ددداعة بمدددر مدددن اتو دددل هللا يارتدددو  قيددد  ، تدددعيد ابددد  وعدددن

شدددد   ي روا  الشددددا ع   ينجتدددده ال طهددددور المددددا  أنب   قددددا  ؟ الكدددد   ولحددددوم النددددتن

 اال قطددددرة التددددما  مدددن هللا انددددز  مددددا:  قدددا ي 276: 6واحمدددد .  ورو  عددددن عكرمددددة ب

الملددددر نفتددده ،قدددا  ابدددن  و ددد .  لؤلدددؤة البحدددر  ددد  او عشدددبة االرض  ددد  بهدددا انبدددت

 هللا لكدددنعبدددام وابدددن متدددعود ر ددد  هللا عنهمدددا  : لددديم عدددام بدددلكثر مطدددرا مدددن عدددام و

 .  يشا  كيف يلر ه

ومددن عامتدده جدد  ج لدده وحكمتدده اندده جعدد  بددين الميددا  العذبددة والمالحددة حدداجزا        

، لكددد  ال تخدددتلط احددددايا بددداالخر  ، ولكددد  ندددوا مدددن يدددذ  الميدددا  اتدددتعمالها الخددداص ب 

  خ لهددددا انهددددارا وجعدددد  لهددددا رواتدددد  وجعدددد  بددددين عددددامددددن جعدددد  االرض قددددرارا وج

. وكددددذلك قولدددده  61ي النمدددد    بدددد  اكثددددريم ال يعلمددددون هللا مددددع  لددددهالبحددددرين حدددداجزا أ

 بينهمدددا وجعددد  اجددداج ملدددت ويدددذا  دددرات عدددذ تعدددالى ب ويدددو الدددذ  مدددرج البحدددرين يدددذا 

: 7ب كثيدددددر ابدددددن يقدددددو  كمدددددا ،  دددددالحجر.  53برزخدددددا وحجدددددرا محجدددددورا ي الفرقدددددان  

 يدددو ، 5:  الفجدددري  حجدددر لدددذ  قتدددم ذلدددك  ددد بيددد   تعدددالى قولددده تفتدددير   ددد ي 443

ألندددده يددددو الددددذ  يمنددددع  العقدددد  الددددى ذلددددك ويعددددزو ، عقدددد  لددددذ  ا  حجددددر لددددذ  ، المنددددع

االنتدددان مدددن تعددداط  مدددا ال يليدددس بددده مدددن اقدددوا  وا عدددا  ، وحدددين نقدددو  حجدددر الحددداكم 

علدددى  ددد ن : ا  منعددده مدددن التلدددرف ، وتدددم  حجدددر اتدددماعي  ألنددده يمندددع الطدددواف 

  يه ، وانما الطواف من ورامه . 

االرض قطددددع متجدددداورات وكددددذلك ، يرينددددا تعددددالى قدرتدددده العايمددددة بقولدددده ب و دددد        

 ونف ددد  واحدددد بمدددا  يتدددقى لدددنوان وغيدددر نوجندددات مدددن اعندددا  وزرا ونخيددد  لدددنوا

 ويدددرو .  4ذلدددك أليدددات لقدددوم يعقلدددون ي الرعدددد    ددد  ان االكددد   ددد  بعدددض علدددى بع دددها

 ، حمددددرا   هددددذ  ، االرض بقدددداا الددددوان اخددددت ف وتددددعيد ومجايددددد عبددددام ابددددن عددددن

.  متجددددداورات  الكددددد  الدددددر.....  ، محجدددددرة ويدددددذ  ، تدددددودا  ويدددددذ  ، بي دددددا  ويدددددذ 

 ورامحتهددددا وطعمهددددا والوانهددددا اشددددكالها  دددد  تختلددددف ، وزرا اعنددددا  مددددن والثمددددرات

 علددى الدددالالت اعاددم مددن ويددذ  ، واحددد بمددا  تتددقى كلهددا انهددا مددع الددر....  وازياريددا

 وكددذلك.  يريددد كمددا وكونهددا وخلقهددا ، االشدديا  بددين  دداوت بقدرتدده الددذ  الخددالس وجددود

 مختلفددددا ثمددددرات بدددده  اخرجنددددا مددددا  التددددما  مددددن انددددز  هللا ان تددددر الددددمب  تعددددالى يقددددو 

 ومدددني 27ب تدددود وغرابيددد  الوانهدددا مختلدددف وحمدددر بددديض جددددد الجبدددا  ومدددن االوانهددد

ان  مدددن عبددداد  العلمدددا ُ  هللا   يخشدددى انمدددا كدددذلك الوانددده مختلدددف واالنعدددام والددددوا  الندددام

 ان تدددر الدددمب  الزمدددر تدددورة  ددد  تعدددالى قولددده وكدددذلك 28-27هللا عزيدددز غفدددور ي  ددداطر  

 مختلفددددا زرعدددا بددده يخدددرج ثددددم االرض  ددد  يندددابيع  تدددلكه مددددا  التدددما  مدددن اندددز  هللا

ي  االلبددا  الولدد  لددذكر  ذلددك  دد  ان حطامددا يجعلدده ثددم ملددفرا  تددرا  يهددي  ثددم الواندده



 

 

 

 ومددداب  تعدددالى ويقدددو طفددد  ثدددم شدددابا ثدددم يرمدددا .   ن.  االنتدددان كدددذلك يكدددو 21الزمدددر 

 تدددلكلون كددد  ومدددن اجددداج ملدددت ويدددذا شدددرابه تدددامغ  دددرات عدددذ  يدددذا البحدددران يتدددتو 

تلبتددددونها وتددددر  الفلددددك  يدددده مددددواخر  لتبتشددددوا مددددن  حليددددة وتتددددتخرجون طريددددا لحمددددا

.  كمددددا يقددددو  تعدددددالى ب يخددددرج منهمددددا اللؤلدددددؤ  12اطر  ددددله ولعلكددددم تشددددكرون ي  ددددد

ي ولدددده الجددددوار المنشددددلت  دددد  البحددددر 23ي  بددددل  اال  ربكمددددا تكددددذبان ب22والمرجددددان ب

. تددددددؤ  رتددددددو  هللا  25-22الددددددرحمني  تكددددددذبان ربكمددددددا اال   ي  بددددددل24بكدددددداالع م 

لدددلى هللا عليددده وتدددلم  عدددن البحدددر ، قدددا  ب يدددو الطهدددور مددداؤ  ، الحددد  ميتتددده ي . وكمدددا 

وعددذا  لمددن علددا  وكدددذ   مددةكددذلك نق هجعدد  تددبحانه ، المددا  رحمددة للخ مددس ، جعلدد

تدددد  اغرقنددددايم ب وقددددوم نددددو  لمددددا كددددذبوا الر -هللا وتدددد مه علدددديهم لددددلوات–رتددددله 

. ومدددن رحمتددده  37عدددذابا اليمدددا ي الفرقدددان   للادددالمينوجعلندددايم للندددام ايدددة واعتددددنا 

تعدددالى ، جعددد  الليددد  با مددده للتدددكن ، وجعددد  النهدددار ب ددديامه للتدددع  وابتشدددا  الدددرز  ، 

 الليدددد   جعدددد .   11-10ي وجعلنددددا النهددددار معاشددددا ي النبددددل  10ب وجعلنددددا الليدددد  لباتددددا ب

مدددن  اتددده عمددد   ددد    دددلن.   يفتدددران ال يتعاقبدددان  همدددا ، الخدددرا احدددديما يخلدددف والنهدددار

وجدددا  .  الليددد   ددد  اتدددتدركه النهدددار  ددد  عمدد الليدد  اتدددتدركه  ددد  النهدددار ، ومدددن  اتددده 

 ددد  الحددددي  اللدددحيت بان هللا عدددز وجددد  يبتدددط  يدددد  بالليددد   ليتدددو  متددد   النهدددار ، 

 كتابددده  ددد  الىي . ولدددذا يحثندددا تدددبحانه وتعددد الليددد  متددد   ليتدددو  هدددارويبتدددط يدددد  بالن

ب محمددددد رتددددو  هللا والددددذين معدددده اشدددددا  علددددى  الرحمددددة بف دددديلة نتحلددددى أن المجيددددد

تدديمايم  دد  تددجدا يبتشددون   دد  مددن هللا ور ددوانا  ركعددا تددرايم بيددنهم رحمددا  كفددارال

ذلددك مددثلهم  دد  التددوراة ومددثلهم  دد  االنجيدد  كددزرا اخددرج وجددويهم مددن اثددر التددجود 

 وعدددد الكفدددار بهدددم ليشددديا اتدددوقه يعجددد  الدددزرا  علدددى اتدددتشلا  اتدددتو   آزر  دددشدددطل  

 وقدددا .  29عايمدددا ي الفدددتت   واجدددرا مشفدددرة مدددنهم اللدددالحات وعملدددوا امندددوا الدددذين هللا

لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب مثدددد  المددددؤمنين  دددد  تددددواديم وتددددراحمهم وتعدددداطفهم مثدددد  

 عليدده متفددسي  والحمددى بالتددهر الجتددد تددامر لدده تددداعى ع ددوالجتددد اذا اشددتكى مندده 

. وكدددان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  المثددد  االعلدددى  ددد  تحليددده بف ددديلة الرحمدددة 

 107اال رحمدددة للعدددالمين ي االنبيددددا   كويدددو المبعدددو  رحمدددة للعدددالمين ب ومددددا ارتدددلنا

قددا  : قيدد  يددا رتددو  ، ادا علددى المشددركين  يريددرة ابدد  عددن متددلم لددحيت  دد  وجددا 

لددلى هللا عليدده وتددلم  اي ددا  وقددا رحمددة ي .  عثددت، وانمددا ب ، قددا  اندد  لددم ابعدد  لعانددا

ب انمددا اندددا رحمدددة مهدددداة ي روا  عبددددهللا بدددن ابدد  عواندددة . وقدددا  اي دددا ب لددديم مندددا مدددن 

عدددن عبددددهللا بدددن عمدددرو . كمدددا قدددا   دال يدددرحم لدددشيرنا ويدددوقر كبيرندددا ي روا  ابدددو داو

 اذا الواحدددددد الجتددددد كمثددددد  وتددددراحمهم تددددواديم  ددددد  منينالمددددؤ مثددددد ب  اللددددحيت  دددد 

ي . و دد  اللددحيت اي ددا  والتددهر بددالحمى الجتددد تددامر لدده تددداعى ع ددو مندده اشددتكى



 

 

 

يشددددد بع دددده بع ددددا ، وشددددبك بددددين  انقددددا  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب المددددؤمن كالبنيدددد

هللا مدددن ال يدددرحم الندددام ي. وقدددا   مالدددابعه ي . وقدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب ال يدددرح

 رضبالراحمدددددون يدددددرحمهم الدددددرحمن تبدددددارك وتعدددددالى ، ارحمدددددوا مدددددن  ددددد  اال  كدددددذلك

قدددا  البخدددار  عدددن ابددد  يريدددرة ، أن رتدددو  هللا لدددلى هللا  يددرحمكم مدددن  ددد  التدددما  ي .

عليددده وتدددلم  قدددا  ب بينمدددا كلددد  يطيدددف ببمدددر يقتلددده العطدددت ، اذ رأتددده بشددد  مدددن بشايدددا 

  متددلم عدددن ابددن ويددد  . بندد  اتددرامي  ،  نزعدددت خفهددا  تدددقته ،  شفددر لهددا بددده ي وروا

البخدددار  عدددن عبددددهللا بدددن عمدددر ، ان رتدددو  هللا لدددلى  قدددا  كمدددا ، العكدددم يحدددد  وقدددد

 ، الندددار  ددد   ددددخلت ، ماتدددت حتدددى تدددجنتها يدددرة امدددراة عدددذبتب  قدددا هللا عليددده وتدددلم 

 روا ي  االرض خشددددات مددددن تلكدددد  تركتهددددا يدددد  وال ، تددددقتها وال اطعمتهددددا يدددد   دددد 

 اتما   . بن محمد بن هللا عبد عن متلم

ومددن نعمدده تعددالى علددى رتددوله الكددريم لددلى هللا عليدده وتددلم  بلندده كددان يتيمددا ،        

و دداة ابيدده ويددو  دد  بطددن امدده ، ثددم و دداة امدده ولدده مددن العمددر تددت تددنوات ، ثددم كفلدده 

جدددد  عبدددد المطلددد  وتدددو ى ولددده مدددن العمدددر ثمدددان تدددنوات ،  كفلددده عمددده ابدددو طالددد  ثدددم 

ي ووجدددك  ددداال 6ن تددنة ، ب الددم يجدددك يتيمددا  ددلو  بابتعثدده هللا ولدده مددن العمددر اربعددي

 علددددى تعددددالى نعمددددة مددددن وكددددذلك.  8-6ال ددددحىي   ددددلغنى عددددام  ووجدددددكي 7 هددددد  ب

ي وو دددعنا عندددك 1لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب الدددم نشدددر  لدددك لددددرك ب الكدددريم رتدددوله

 يقددددو  ثددددم.  4-1: الشددددر ي  ذكددددرك لددددك ر عندددداي و3ي الددددذ  انقددددض اهددددرك ب2وزرك ب

 ي دددلون ومدددا ي دددلوك ان مدددنهم طامفدددة لهمدددت ورحمتددده عليدددك هللا   ددد  ولدددوالب  تعدددالى

 لددم مددا وعلمددك والحكمددة الكتددا  عليددك هللا وانددز  شدد   مددن ي ددرونك ومددا انفتددهم اال

تعددددالى ب وكددددذلك  وقولدددده ، 113  النتددددا ي  عايمددددا عليددددك هللا   دددد  وكددددان تعلددددم تكددددن

ن ولكدددن جعلندددا  اوحيندددا اليدددك روحدددا مدددن امرندددا مدددا كندددت تددددر  مدددا الكتدددا  وال االيمدددا

 الشدددور ي  متدددتقيم لدددراط الدددى لتهدددد  واندددك عبادنددداندددورا نهدددد  بددده مدددن نشدددا  مدددن 

 تو دددديحا  يدددده الددددذ  القددددرآن ا  ، الكتددددا  مددددا تدددددر  ال محمددددد يددددا كنددددت  قددددد ، 52

 يددده يدددد  للمتقدددين ي البقدددرة   يددد ب ذلدددك الكتدددا  ال ر ، القدددويم الحدددس للدددراط وتفلدددي 

ب ومدددا كندددت ترجدددوا ان يلقدددى اليدددك الكتدددا  اال  ،تعدددالى  يقدددو . و ددد  تدددورة القلدددص  2

 دددد  نفتدددده   وجعدددد .  86ربددددك  دددد  تكددددونن اهيددددرا للكددددا ريني القلددددص   مددددنرحمددددة 

انفتدددكم عزيدددز عليددده مدددا  ، وولدددفه بدددالخلس العاددديم ب لقدددد جدددا كم رتدددو  مدددنالرحمدددة 

 خلددددس علددددىل وانددددك، ب 128ي التوبددددة  رحدددديم رؤوف بددددالمؤمنين علدددديكم حددددريصعنددددتم 

كمدددا ولدددفه بالتدددراج المنيدددر ، ب يدددا ايهدددا النبددد  اندددا ارتدددلناك شدددايدا . 4يالقلم  عاددديم

.   46-45ي وداعيددددا الددددى هللا باذندددده وتددددراجا منيددددرا ي االحددددزا  45ومبشددددرا ونددددذيرا ب

وجعلددددده اولدددددى بدددددالمؤمنين مدددددن انفتدددددهم ، ب النبددددد  اولدددددى بدددددالمؤمنين مدددددن انفتدددددهم 



 

 

 

 مدددن المدددؤمنين اولدددى بدددبعض  ددد  كتدددا  هللا  هموازواجدده امهددداتهم واولدددوا االرحدددام بع ددد

ي  متددددطورامعرو ددددا كددددان ذلددددك  دددد  الكتددددا   اوليددددا كم الددددى تفعلددددوا ان اال هدددداجرينوالم

 ليريددده ، االقلدددى المتدددجد الدددى الحدددرام المتدددجد مدددن لدددي  بددده اتدددر  ثدددم.  6 االحدددزا 

 الدددى الحدددرام المتدددجد مدددن لدددي  بعبدددد  اتدددر  الدددذ  تدددبحانب  ، العامدددى هللا ايدددات مدددن

ي  البلددددير التددددميع يددددو اندددده اياتنددددا مددددن لنريدددده حولدددده باركنددددا الددددذ  االقلددددى المتددددجد

االتدددد م  خددداتم االديددددان وبدددده  الدددددين جعددد  وتددددلم عليدددده هللا لدددلى وبدددده ، 1 االتدددرا 

لدددلى هللا عليددده وتدددلم  خدددتم االنبيدددا  والرتددد  ب مدددا كدددان محمدددد ابدددا احدددد مدددن رجدددالكم 

 وغيدددر.  40ولكدددن رتدددو  هللا وخددداتم النبيدددين وكدددان هللا بكددد  شددد   عليمدددا ي االحدددزا  

 يدددوم منزلتددده امددداذكريدددا جميعدددا ...  يمكدددن ال التددد  واللدددفات والرحمدددة الدددنعم مدددن ذلدددك

الرتدددالة ونلدددت االمدددة  اد  تكدددون يددد  االعادددم النددده لدددلى هللا عليددده وتدددلم  القيامدددة

ياندددده 441: 6اتددددماعي  القا دددد  عددددن كعدددد  بوقددددا   وجايددددد  دددد  هللا حددددس جهدددداد   .

الم مكددددة حتددددى يحفددددون بددددالقبر قا :مددددا مددددن  جددددر يطلددددع اال نددددز  تددددبعون الفددددا مددددن 

بالليددد  وتدددبعون الفدددا بالنهدددار،  ي دددربون بددداجنحتهم ،يلدددلون علدددى النبددد  تدددبعون الفدددا

     حتى اذا انشقت عنه االرض خرج    تبعين الفا من الم مكة يز ونه.

 طمعا برحمتك الت  ال تبعد         يا ر  ان ابعدت عنك، إن ل        

   لعلن  عن بابه ال اطرد               يا ر  ما ل  غير لطفك ملجل 

 وآل  با  غير بابك نقلد       من ا  بحر غير بحرك نتتق       

 وقا  آخر :  

 على وج  مما به أنت عارف        اتير الخطايا عند بابك واقف       

 ويرجوك  يها ويو راج  وخامف     يخاف ذنوبا لم يش  عنك غيها        

   اذا نشرت  يوم الحتا  اللحامف  ال تخزن     لحيفت         يا تيد  

 وقا  آخر :  

 لبتت ثو  الرجا والنام قد رقدوا      وقمت اشكو الى موال  ما اجُد  

 وقلت يا عدت     ك  نامبة               ومن عليه لكشف ال ر  أعتمُد 

 دت اليه يِد وقد مددت يد  وال ر مشتم            اليك يا خير من مد

    تردنها يا ر  خامبة                   بحر جودك يرو  ك  من يرِد  



 

 

 

 وقا  آخر :  

 بلن عفوك أعام    لقد علمت  يا ر  ان عامت ذنوب  كثرة          

  من الذ  يدعو ويرجو المجرم    إن كان ال يرجوك اال محتن           

  إذا رددت يد   من ذا يرحم    أدعوك يا ر  كما أمرت ت رعا      

   وجمي  عفوك ثم ان  متلم  ما ل  اليك وتيلة إال الرجا           

 وقا  آخر:  

 يا من اليه المشتكى والمفزُا     يا من يرجى للشدامد كلها           

  لمن رددُت  ل  با  أقرُا     مال  تو  قرع  لبابك حيلة      

 وقا  آخر:  

 لما اتلفت    زمن الشباِ                العفو عفوا   إله  يا كثير

 ذلي   خا عا  لك    التراِ       قد تودُت    اآلثام وجها        

  وتامحن  وخفف من عذاِ      بي هُ بحتن العفو عن         

 وقا  آخر: 

  عن  وقفت لك  تزيت الهم     على با  الرجا ربا  ان         

 وعن عمر  الذ  قد  اا من    وعن نفت  اعاتبها  تهفو      

 وتع  خام  ما لم تعن    إله  إنن     التيه أم        

  ودمع  يا كريم وحتن ان     إليك لجلُت يتبقن  رجام      

 خلس التموات واالرض وما بينهما : 

ويدددو البدددديع ألبداعددده األشددديا  ، واألبدددداا  يدددو المنفدددرد  ددد  خلقددده ، تدددبحانه وتعدددالى هللا

مدددا تعدددالى وانددده ي. 31: 4 ددد  اللشدددة تعنددد  إيجددداد شددد   غيدددر متدددبو  بمدددادة وال زمدددانب

خلدددس ذلدددك بددداط  باو لدددم يتفكدددروا  ددد  انفتدددهم مدددا خلدددس هللا التدددموات واالرض ومدددا 

بينهمدددا اال بددددالحس واجددد  متددددمى وان كثيدددرا مددددن الندددام بلقددددا  ربهدددم لكددددا رونيالروم 

8. 



 

 

 

 و   يدك التلرف  يه كيف تشا           ابدعت يذا الكون من عدم        

 فنى وليم لما تواك بقا ي      ما كان او تيكون او يو كامن       

كمددا يقدددو  تعدددالى داال علدددى قدرتددده العايمدددة  دد  خلقددده ب يخدددرج الحددد  مدددن الميدددت        

.  19ون ي الدددروم موتهدددا وكدددذلك تخرجددد بعددددويخدددرج الميدددت مدددن الحددد  ويحددد  االرض 

 مدددن والبي دددة النبدددات مدددن والحددد  ، الحددد  مدددن النبدددات يخدددرج ، وتعدددالى تدددبحانه  هدددو

 وقديما  كنا نردد : .  الر... البي ة من والدجاجة ، الدجاجة

 ذات الشلون الن رة                  انار لتلك الشجرة        

 وكيف لارت شجرة                  كيف نمت من حبة        

 يخرج منها الثمرة                 لبح  وق  من ذا الذ     

 أنعمه منهمرة                 ذاك يو هللا الذ          

 واالرض التددددموات خلقنددددا مددددامتددددمى ، ب  والجدددد خلددددس الخ مددددس بددددالحس تعددددالى واندددده 

عمدددا اندددذروا معر دددون ي االحقددداف   كفدددروا والددذين متدددمى واجددد  بدددالحس اال بينهمدددا ومددا

ي والدددى 17، ثدددم يددددعونا لندددر  بددددامع خلقددده با ددد  ينادددرون الدددى االبددد  كيدددف خلقدددت ب 3

االرض كيددددف  ي والددددى19ي والددددى الجبددددا  كيددددف نلددددبت ب18التددددما  كيددددف ر عددددت ب

. وكدددددذلك قولددددده تعدددددالى ب خلدددددس التدددددموات بشيدددددر عمدددددد  20- 17تدددددطحتي الشاشدددددية  

ان تميددد بكددم وبددد   يهددا مددن كدد  دابددة وانزلنددا مدددن ترونهددا والقددى  دد  االرض رواتدد  

ي يدددذا خلدددس هللا  دددلرون  مددداذا خلدددس 10التدددما  مدددا   لنبتندددا  يهدددا مدددن كددد  زوج كدددريم ب

. ويقدددو  تعدددالى ب  11-10الدددذين مدددن دونددده بددد  الادددالمون  ددد   ددد   مبدددين ي لقمدددان  

ومدددن اياتددده خلدددس التدددموات واالرض واخدددت ف التدددنتكم والدددوانكم ان  ددد  ذلدددك اليدددات 

 يدددم  ددداذا النهدددار منددده نتدددلرتعدددالى ب وايدددة لهدددم الليددد   وقولددده.  22للعدددالمين ي الدددروم 

 والقمدددري 38ب العلددديم العزيدددز تقددددير ذلدددك لهدددا لمتدددتقر تجدددر  والشدددممي 37مالمدددون

 تدددددرك ان لهددددا ينبشدددد  الشددددمم الي 39ب القددددديم كددددالعرجون عدددداد حتددددى مندددداز  قدددددرنا 

 جعددد  اليددد  .  40-37النهدددار وكددد   ددد   لدددك يتدددبحون ي يدددم  تدددابس الليددد  وال القمدددر

 تجددددر  والشددددممب  ج لدددده جدددد  وقولدددده ، يددددذا  يددددذي  يددددذا يجدددد   يتعاقبددددانوالنهددددار 

 ، وزمددددان  مكددددان  ، متددددتقران  اللشددددممي.  العلدددديم العزيددددز تقدددددير ذلددددك لهددددا لمتددددتقر

 كمدددا ، الطلدددوا  ددد  وتتدددتلذن  تتدددجد ، العدددرت تحدددت ويدددو:  المكدددان  المتدددتقر  لمدددا

 ددد  حددددي  البخدددار  عدددن ابددد  ذر قدددا  : كندددت مدددع النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم   جدددا 

،  قدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم ب يدددا ابدددا ذر اتددددر   الشدددممعندددد غدددرو   لمتدددجد ددد  ا



 

 

 

ب لنهدددا تدددذي  حتدددى تتدددجد  قدددا  ، اعلدددم ورتدددوله هللا:  قلدددتايدددن تشدددر  الشدددمم ؟ ي 

تفاعددده ، ب  تعدددالى هللا تحدددت العدددرت ي . وقدددا  ابدددن عبدددام : تدددم  بدددالعرت عرشدددا الر

 كالتددددقف ويددددو ،116 المؤمنددددونالملددددك الحددددس ال الدددده اال يددددو ر  العددددرت الكددددريم ي 

. ويددددو  5بالددددرحمن علددددى العددددرت اتددددتو  ي طدددده  ، تعددددالى مخلوقاتدددده جميددددع علددددى

ياقوتدددة حمدددرا  اتتددداا مدددا بدددين قطريددده متددديرة خمتدددين الدددف تدددنة ، وارتفاعددده عدددن 

 العددددرت ذو الددددرجات ر يدددعب  ،ي67: 7االرض التدددابعة متددديرة خمتدددين الددددف تدددنة ب

،  15 غدددا ري  الدددت   يدددوم ليندددذر عبددداد  مدددن يشدددا  مدددن علدددى امدددر  مدددن الدددرو  يلقدددى

ي تعدددرج الم مكدددة والدددرو  اليددده  ددد  يدددوم كدددان 3هللا ذ  المعدددارج ب ويقدددو  تعدددالى ب مدددن

 يدددذ  ان ، الكريمدددة االيدددة مدددن ويتدددتد  ، 4-3خمتدددين الدددف تدددنة ي المعدددارج  مقددددار 

 تعدددالى هللا تدددالتم اذاب  اللدددحيت  ددد  وجدددا .  التدددابعة واالرض العدددرت بدددين المتدددا ة

،  الجنددددة انهددددار تفجددددر ومندددده الجنددددة واعلددددى الجنددددة اوتددددط  لندددده الفددددردوم  اتددددللو 

ي الدددى ان العدددرت  دددو  الجندددة ، 9: 8بكثيدددر ابدددن واشدددارو وقددده عدددرت الدددرحمن ي .  

والجندددة  دددو  التدددموات ، و يهدددا مامدددة درجدددة مدددا بدددين كددد  درجتدددين كمدددا بدددين التدددما  

واالرض والتددددما  الدددددنيا محيطددددة بجميددددع االرض ومددددا حولهددددا مددددن المددددا  والهددددوا  

وبدددين االرض مدددن كددد  ناحيدددة متددديرة مرتفعدددة عليهدددا مدددن كددد  جانددد  وبعدددد مدددا بينهدددا 

خمتددددمامة عددددام وتددددمكها  دددد  نفتددددها متدددديرة خمتددددمامة عددددام ، ثددددم التددددما  الثانيددددة 

محيطددددة بالتددددما  الدددددنيا ومددددا حددددوت ، وبينهمددددا مددددن بعددددد المتددددير خمتددددمامة عددددام 

وتدددمكها خمتدددمامة عدددام ، ويكدددذا الثالثدددة والرابعدددة والخامتدددة والتادتدددة والتدددابعة . 

  ي .  431: 3ب

 وان النار مثو  الكا رينا   وعد هللا حٌس         شهدُت بلن

 وان العرت  و  الما  طاف     و و  العرت ر  العالمينا       

يددددو يددددوم القيامددددة ،  –وهللا اعلددددم  –وامددددا المتددددتقر الزمددددان  للشددددمم يقلددددد بدددده      

  كمددددا. 1 التكددددويريبطدددد  تدددديريا وتكددددور وتنتهدددد  الحيدددداة الدددددنيا ب اذا الشددددمم كددددورتي 

تدددلتيهم الم مكدددة او يدددلت  ربدددك او يدددات  ان يقدددو  الحدددس جددد  شدددلنه ب يددد  ينادددرون اال 

 مددن امنددت تكددن لددم ايمانهددا نفتددابعددض ايددات ربددك يددوم يددلت  بعددض ايددات ربددك ال ينفددع 

. وقدددا   158 االنعدددامي  منتادددرون اندددا انتادددروا قددد  خيدددرا ايمانهدددا  ددد  كتدددبت او قبددد 

لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب ال تقددددوم ابدددد  يريددددرة ، قددددا  رتددددو  هللا  عددددنابددددن جريددددر 

 حدددين وذلدددك كلهدددم الندددام مدددنالتددداعة حتدددى تطلدددع الشدددمم مدددن مشربهدددا ،  دددلذا طلعدددت آ

االمدددام احمدددد بدددن حنبددد  عدددن  وقدددا لدددم تكدددن امندددت مدددن قبددد  ي .  ايمانهدددا نفتدددا ينفدددع ال

قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب ال تقدددوم التددداعة ، اتدددد الشفدددار   بدددنحذيفدددة 



 

 

 

 وخدددروج والدابدددة، ، والددددخان ، مشربهدددا مدددن مايدددات : طلدددوا الشدددم حتدددى تدددروا عشدددر

:  ختدددوف وثددد   ، الددددجا  وخدددروج ، مدددريم بدددن عيتدددى وخدددروج ، ومددداجوج يددداجوج

 مدددن تخدددرج وندددار ، العدددر  بجزيدددرة وختدددف ، بدددالمشر  وختدددف ، بالمشدددر  ختدددف

ي  قددالوا حيدد  معهددم وتقيدد  بدداتوا حيدد  معهددم تبيددت النددام تحشددر او تتددو  عدددن قعددر

. ب واذا وقددددع القددددو  علدددديهم اخرجنددددا لهددددم  االربعددددة التددددنن وايدددد  متددددلم روا  ويكددددذا

. وقددددا   82دابددددة مددددن االرض تكلمهددددم ان النددددام كددددانوا بلياتنددددا ال يوقنددددون ي النمدددد  

، قددا  رتددو  هللا لددلى هللا عليدده وتددلم   واالمددام احمددد بددن حنبدد  عددن عبددد هللا بددن عمددر

 ايتهمدددا كاندددت   الدابدددة وخدددروج شربهدددام مدددن الشدددمم لدددواب ان او  االيدددات خروجدددا ط

قبددد  لددداحبتها  ددداالخر  علدددى اثريددداي ثدددم قدددا  عبدددد هللا بدددن عمدددر : ان الشدددمم ، كلمدددا 

غربدددت اتدددت تحدددت العدددرت وتدددجدت واتدددتلذنت  ددد  الرجدددوا  ددداذن لهدددا  ددد  الرجدددوا 

حتددددى اذا اراد هللا تددددبحانه لهددددا ان تطلددددع مددددن مشربهددددا ،  علددددت كمددددا كانددددت تفعدددد  اتددددت 

، واتددددتلذنت  دددد  الرجددددوا لددددم يددددرد عليهددددا شدددد   ، حتددددى اذا تحددددت العددددرت  تددددجدت 

ذيددد  مدددن الليددد  مدددا شدددا  هللا ان يدددذي  ، وعر دددت انددده اذا اذن لهدددا  ددد  الرجدددوا لدددم 

تددددرك المشدددر  ،  يقدددا  لهدددا مدددن مكاندددك  ددداطلع  ،  طلعدددت علدددى الندددام مدددن مشربهدددا ، 

ا لددم تكددن ثددم قددرأ قولدده تعددالى ب ...... يددوم يددلت  بعددض ايددات ربددك ال ينفددع نفتددا ايمانهدد

امندددت مدددن قبددد  أو كتدددبت  ددد  ايمانهدددا خيدددرا ....ي ، ويدددذا كقولددده تعدددالى ب  لمدددا رأوا 

.  وقدددرأ عبدددد  84بمدددا كندددا بددده مشدددركين ي غدددا ر   كفرندددابلتدددنا قدددالوا امندددا بددداح وحدددد  و

ب والشدددمم تجدددر  ال متدددتقر لهدددا ي ا  ال قدددرار لهدددا وال تدددكن ، كمدددا  وهللا بدددن عمدددر

لكدددم الليددد  والنهدددار ي  وتدددخر دامبدددين والقمدددر شدددممال لكدددم ددد  قولددده تعدددالى ب وتدددخر 

 ، ا  ال يفتران وال يقفان الى يوم القيامة .  33ابراييم 

 بددده يتدددتد ي :  القدددديم كدددالعرجون عددداد حتدددى منددداز  قددددرنا  والقمدددرب  تعدددالى قولددده امدددا

  دددالقمر والنهدددار الليددد  بهدددا يعدددرف الشدددمم ان كمدددا ، الشدددهور م ددد  علدددى تدددير  مدددن

 للندددام مواقيدددت يددد  قددد  االيلدددة عدددن يتدددللونكب  والحتدددا  التدددنين عددددد بددده يعدددرف

 واتددددوا اتقددددى مددددن البددددر ولكددددن اهوريددددا مددددن البيددددوت تددددلتوا انبدددد البددددر ولدددديم والحدددد 

، ويقدددو  تعدددالى ب يدددو   189هللا لعلكدددم تفلحدددون ي البقدددرة   واتقدددوا ابوابهدددا مدددن البيدددوت

الدددددذ  جعددددد  الشدددددمم  ددددديا  والقمدددددر ندددددورا وقددددددر  منددددداز  لتعلمدددددوا عددددددد التدددددنين 

 ، 5 يددددونمي  يعلمددددون لقددددوم االيددددات فلدددد والحتددددا  مددددا خلددددس هللا ذلددددك اال بددددالحس ي

 ال حددددود منهمدددا لكددد  وجعددد  ، بينهمدددا و ددداوت ، ندددورا وللقمدددر  ددديا  للشدددمم  جعددد 

 القمدددر تدددلطان جدددا  واذا ، القمدددر تدددلطان ذيددد  الشدددمم تدددلطان جدددا   دددلذا ، دايايتعددد

الشددددمم ينبشدددد  لهددددا ان تدددددرك القمددددر وال الليدددد   الب  ، ويكددددذا الشددددمم تددددلطان ذيدددد 



 

 

 

 كددد  ويجدددر التدددما .  كتدددابس النهدددار وكددد   ددد   لدددك يتدددبحون ي ا  يددددورون  ددد   لددد

 . 5الشمم والقمر بحتبان ي الرحمن ب  دقيس بحتا  ذلك

  قددددد ، واددددامف للنجددددوم كددددذلك ، واددددامف والشددددمم القمددددر نوكمددددا ان لكدددد  مدددد      

 زيندددا انددداب  الشدددياطين مدددن لهدددا وحفادددا الددددنيا للتدددما  زيندددة وتعدددالى تدددبحانه هللا جعلهدددا

معون تددددي   الي 7ب مددددارد شدددديطان كدددد  مددددن وحفادددداي 6ب الكواكدددد  بزينددددة الدددددنيا التددددما 

. وكدددذلك قولددده تعدددالى ب  8-6اللدددا ات  الدددى المددد  االعلدددى ويقدددذ ون مدددن كددد  جانددد  ي 

لهدددم عدددذا   اعتددددناولقدددد زيندددا التدددما  الددددنيا بملدددابيت وجعلنايدددا رجومدددا للشدددياطين و

جعلهدددا الحدددس جددد  وعددد  يدايدددة لمدددن ا ددد  الطريدددس للمتدددا ر  ،ثدددم  5التدددعير ي الملدددك 

 .  16يهتدون ي النح   يم وبالنجملي  ب وع مات 

ابددددن النبدددد  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم   قددددا  يددددوم مددددوت ابددددراييم  الشددددمم تددددفتخ     

ابدددراييم ،  لدددلى بهدددم الرتدددو  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  لددد ة  لمدددوت تدددفتالندددام : خ

مددددن خلددددس هللا ، ال   خلقددددان والقمددددر الشددددمم ان لهددددم وبددددين بهددددمالكتددددوف وخطدددد  

ينكتددددفان لمددددوت احددددد وال لحياتدددده ، كمددددا جددددا   دددد  تددددنن ابدددد  داود والنتددددام  وابددددن 

ماجددددة  دددد  حدددددي  الكتددددوف  بان الشددددمم والقمددددر خلقددددان مددددن خلددددس هللا وانهمددددا ال 

مددددن خلقدددده  لشدددد  ينكتددددفان لمددددوت احددددد وال لحياتدددده ،ولكددددن هللا عددددز وجدددد  اذا تجلددددى 

 خشع له ي . 

.  خدددالس بددد  وجددددت المخلوقدددات يدددذ  وان ، موجدددد بددد  جددددو الكدددون يدددذا يكدددن لدددم     

هللا  ليقدددولن خلقهدددم مدددن مهتدددللت ولدددمنب  هللا يدددو الخدددالس بدددان يعتدددرف المشدددرك وحتدددى

 يتلدددرف ، الملدددك بيدددد  المميدددت المحددد  الخدددالس  هدددو ، 87 دددلنى يؤ كدددون ي الزخدددرف 

 شدد   كدد  علددى ويددو ، ملكدده  دد  لدده شددريك وال لحكمدده معقدد  ال يشددا  كمددا خلقدده  دد 

، وكدددذلك  40ي النحددد     يكدددون كدددن لددده نقدددو  ان اردندددا  اذا لشددد   قولندددا انمددداب  قددددير

، يدددلمر الشددد   مدددرة  50البلدددر ي القمدددر  باال واحددددة كلمدددت  اقولددده تعدددالى ب ومدددا امرنددد

اللدددورة ..  تدددبحان هللا ر  العدددزة وواحددددة  يكدددون كمدددا اراد لددده ان يكدددون  ددد  اللدددفة 

عمدددا يلدددفون . وكددد  المخلوقدددات تتدددتمد وجوديدددا وبقا يدددا مدددن هللا تعدددالى وتفتقدددر اليددده 

هللا لهدددو  ن، وانددده يدددو الشنددد  عمدددا تدددوا  ب لددده مدددا  ددد  التدددموات ومدددا  ددد  االرض وا

 ، ثدددم يقدددو  تعدددالى ب يدددا ايهدددا الندددام اندددتم الفقدددرا  الدددى هللا 64الشنددد  الحميدددد ي الحددد   

 التددددموات  دددد  مددددن يتددددللهب  تعددددالى ويقددددو .  15 يددددو الشندددد  الحميددددد ي  دددداطر وهللا

 ددد  تفتدددير ابدددن كثيدددر لهدددذ   وجدددا  ، 29كددد  يدددوم يدددو  ددد  شدددلن ي الدددرحمن  واالرض

  يتدددددللونه ، اليددددده الخ مدددددس وا تقدددددار ، غندددددا  عدددددن اخبدددددار يدددددذاي: 240: 7االيدددددة ب

 وي ددددع اقوامددددا ير ددددع وتعددددالى تددددبحانه  تددددرا  ، لهددددم ليشفددددر ويتددددتشفرونه ، ليعطدددديهم



 

 

 

. وجددددا   دددد  الحدددددي  ب اللهددددم اغنندددد  باال تقددددار اليددددك وال تفقرندددد  باالتددددتشنا  اخددددرين

 عنك ي . 

ويددددو تددددبحانه وتعددددالى علددددم االشدددديا  قبدددد  كونهددددا وقدددددريا لمددددا يلددددلت لهددددا ان        

 ، تعددالى  دداح ،49القمددركدد  شدد   خلقنددا  بقدددر ي  اندداتكددون  دد  اللددفة واللددورة ، ب 

علدددى الشدددك    يكدددون  ، يكدددون كيدددف لوكدددان يكدددن لدددم ومدددا يكدددون ومدددا كدددان مدددا يعلدددم

والهيمدددة والتدددلوك ال تددد  اراديدددا هللا تعدددالى لددده ، ممدددا جعددد  المخلدددو  راض عمدددا عليددده 

ر ددددا  ذاتيددددا .  ويددددذا يعندددد  ، ان مكونددددات ا  مخلددددو  داخليددددا وخارجيددددا تددددت مم مددددع 

لهدددذا الكدددامن . بع دددها ليكدددون المخلدددو  علدددى اللدددفة واللدددورة التددد  اراديدددا هللا تعدددالى 

، خلقدددت لتكدددون انعامدددا ولددديم غيدددر ذلدددك .  مكوناتهدددا الداخليدددة تدددت  م  مدددث   االنعدددام

وجدددا   ددد  لدددحيت مدددع مكوناتهدددا الخارجيدددة لتلديدددة الشدددرض الدددذ  خلقدددت مدددن اجلددده . 

البخددددار  عددددن ابدددد  يريددددرة ،ان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم قددددا  ببينددددا رجدددد  

:ان دددا لدددم نخلدددس لهدددذا ،انمدددا خلقندددا للحدددر ي.  يتدددو  بقدددرة اذ ركبهدددا   دددربها ، قالدددت

ب ولقدددد كرمندددا  خلدددس ممدددنوكدددذلك االنتدددان ، الدددذ  ميدددز  عدددز وجددد  و  دددله علدددى كثيدددر 

 ثيدددربنددد  ادم وحملندددايم  ددد  البدددر والبحدددر ورزقندددايم مدددن الطيبدددات و  دددلنايم علدددى ك

ليكدددون انتدددانا ولددديم غيدددر ذلدددك ، وجعددد   ه.  خلقددد 70ممدددن خلقندددا تف دددي  ي االتدددرا   

تددددت  م مددددع مكوناتدددده  –داخدددد  جتددددمه  –عددددز وجدددد  لدددده مددددن مكونددددات داخليددددة هللا 

ليكددددون باللددددفة واللددددورة التدددد  اراديددددا هللا تعددددالى  –ماهددددر  الخددددارج   –الخارجيددددة 

ر لددده لتلديدددة غدددرض خددداص بددده مدددن تكددداليف وغيريدددا بمدددا  ددد  ذلدددك مدددن لدددفات وماددداي

الجنتددددين ، ممددددا جعلدددده راض عمددددا يددددو عليدددده ر ددددا  ذاتيددددا .    ذكريددددة وانثويددددة ولكدددد

دراتددة اجريددت علددى عدددد مددن الشددبا  مددن كدد  الجنتددين ، ووجدده التددؤا  االتدد    فدد 

 يمدددا لدددو  –الدددى الدددذكور : يددد  ترغددد  ان تتحدددو  مدددن حالدددة الدددذكورة الدددى حالدددة االنوثدددة 

ى االنددا  وجدده نفددم التددؤا  الدد وكددذلكاتيحددت الفرلددة  لددك ؟  كددان جددوابهم بددالنف  .  

: يدددد  تددددرغبين ان تتحددددول  مددددن حالددددة االنوثددددة الددددى حالددددة الددددذكورة  يمددددا لددددو اتيحددددت 

مدددن يدددذا ، ان كددد  مخلدددو  خلدددس  يفهدددمالفرلدددة لدددك ؟  كدددان جدددوابهن بدددالر ض اي دددا .  

لمددا يددو عليدده ، وقدددر  تددبحانه وتعددالى لمددا يلددلت لدده ان يكددون  دد  اللددفة واللددورة 

ا لددديم  قدددط مدددا ندددرا  باديدددا  ددد  الماهدددر الدددذكورة او االنوثدددة يمددد  ماددداير ،والتدددلوك 

الخددددارج  للددددذكر او ل نثددددى ، وانمددددا يندددداك داخدددد  كدددد  منهمددددا مكونددددات تددددت  م مددددع 

كلهددددا ممددددا تنبددددت  االزواجالماهددددر الخددددارج  ولكدددد  الجنتددددين  ب تددددبحان الددددذ  خلددددس 

   .  36انفتهم ومما ال يعلمون ي يم   ومناالرض 

 وكددددان ايددددام تددددتة  دددد  واالرض تالتددددموا خلددددس الددددذ  ويددددوب ويقددددو  الحددددس تعددددالى، 

 بعدددد مدددن مبعوثدددون انكدددم قلدددت ولدددمن عمددد  احتدددن ايكدددم ليبلدددوكم المدددا  علدددى عرشددده



 

 

 

 عبدددام ابدددن وتدددؤ .  7 يدددودي  مبدددين تدددحر اال يدددذا ان كفدددروا الدددذين ليقدددولن المدددوت

:  قدددا  ؟ المدددا  كدددان شددد   ا  علدددىي  المدددا  علدددى عرشددده وكدددانب  تعدددالى قولددده عدددن

 ولدددمي : عمددد  احتدددن ايكدددم ليبلدددوكمب  تعدددالى قولددده امددداي. 377: 3ب الدددريت مدددتن علدددى

 االمدددام وقدددا  . تعدددالى ح خاللدددا كدددان مدددا يدددو الحتدددن العمددد  ألن ، عمددد  اكثدددر يقددد 

هللا لدددلى هللا  رتدددو  تدددللت:  قدددا  ، الع ددديل  عدددامر بدددن لقددديط عدددن حنبددد  بدددن احمدددد

 يددوا  تحتدده مددا عمددا   دد  كددانب  قددا  ؟ خلقدده يخلددس ان قبدد  ربنددا كددان ايددنعليدده وتددلم 

 لددلى هللا رتددو  الدديمن ايدد  وتددل  ي . ذلددك بعددد العددرت خلددس ثددم ، يددوا   وقدده ومددا

 وكدددان ، قبلددده شددد   يكدددن ولدددم هللا كدددانب   قدددا  االمدددر يدددذا او  عدددنهللا عليددده وتدددلم  

 ي  واالرض التدددموات وخلدددس ، شددد   كددد  الدددذكر  ددد  وكتددد  ، المدددا  علدددى عرشددده

 خلددددس مددددا او  انهللا عليدددده وتددددلم  ب لددددلى قددددا  ، عبددددام ابددددن عددددن الطبراندددد  ورو .

 يدددوم الدددى كدددامن شددد   كددد  قدددا  ؟ اكتددد  مدددا قدددا  اكتددد  للقلدددم قدددا  ، والحدددوت القلدددم هللا

 ابددد  عدددن عتددداكر ابدددن ورو . ب1 ني  يتدددطرون ومدددا والقلدددم نب  قدددرأ ثدددمي  القيامدددة

 ثدددم القلدددم هللا خلقددده شددد   او  انهللا عليددده وتدددلم  ب  لدددلى هللا رتدددو  قدددا  ، يريدددرة

 او ، يكددون مددا اكتدد  قددا  ؟ اكتدد  مددا وقددا  ، اكتدد  لدده قددا  ثددم الدددواة ويدد  النددون خلددس

  دددذلك ، القيامدددة يدددوم الدددى ذلدددك  كتددد  اجددد  او اثدددر او رز  أو عمددد  مدددن كدددامن يدددو مدددا

 يدددوم الدددى يدددتكلم  لدددم القلدددم علدددى خدددتم ثدددم ،ي  يتدددطرون ومدددا والقلدددم نب  تعدددالى قولددده

 ممددددن وألنقلددددنك احببددددت  دددديمن ألكملنددددك وعزتدددد  وقددددا  العقدددد  خلددددس ثددددم ، القيامددددة

 خلدددس مدددا او ب  قدددا هللا عليددده وتدددلم   لدددلى هللا رتدددو  ان ، التدددنن و ددد  ي . ابش دددت

 بمددا القلددم  جددر  كددامن يددو مددا اكتدد  قددا  ؟ اكتدد  ومددا قددا  ، اكتدد  لدده قددا  ، القلددم هللا

 بدددن عمدددرو بدددن عبددددهللا عدددن ، متدددلم لدددحيت و ددد   ي . القيامدددة يدددوم الدددى كدددامن يدددو

 خلدددددس قبددددد  الخ مدددددس مقدددددادير قددددددر هللا انهللا عليددددده وتدددددلم  ب  لدددددلى قدددددا  ، العددددداص

 علدددى يدددد  ويدددذا ،ي  المدددا  علدددى عرشددده وكدددان تدددنة الدددف بخمتدددين واالرض التدددموات

 مخلوقدددات او  يدددو القلدددم خلدددس ان يدددر  مدددن وينددداك ، العدددرت خلدددس بعدددد القلدددم خلدددس ان

 الددددذ  يددددوب  واالرض التددددموات خلددددس الددددى ونعددددود.  اعلددددم وهللاي.. 7: 8ب العددددالم يددددذا

 ويددو تددموات تددبع  تددواين التددما  الددى اتددتو  ثددم جميعددا االرض  دد  مددا لكددم خلددس

 التددموات ان كفددروا الددذين يددر لددم اوب  تعددالى ويقددو  . 29  البقددرةي  علدديم شدد   بكدد 

ي  يؤمنددددون ا دددد  حدددد  شدددد   كدددد  المددددا  مددددن وجعلنددددا  فتقنايمددددا رتقددددا كانتددددا واالرض

 واندددا بلييدددد بنينايدددا والتدددما ب  الدددذاريات تدددورة  ددد  تعدددالى يقدددو  وكدددذلك 30 االنبيدددا 

 خلقنددددا شدددد   كدددد  ومددددني 48ب المايدددددون  ددددنعم  رشددددنايا واالرضي 47ب لموتددددعون

 هللاب  الطددد   تدددورة  ددد  تعدددالى يقدددو . و 49- 47الدددذاريات ي تدددذكرون لعلكدددم زوجدددين

 هللا ان لتعلمددددوا بيددددنهن االمددددر يتنددددز  مددددثلهن االرض ومددددن تددددموات تددددبع خلددددس الددددذ 



 

 

 

 و ددد  . 12  الطددد  ي  علمدددا شددد   بكددد  احددداطقدددد   هللا وان قددددير شددد   كددد  علدددى

ي 27ب بنايدددا التدددما  ام خلقدددا اشدددد  أندددتمب  ج لددده جددد  الحدددس يقدددو  النازعدددات تدددورة

 بعدددددد واالرضي 29ب  دددددحايا واخدددددرج ليلهدددددا وأغطدددددتي 28ب  تدددددوايا تدددددمكها ر دددددع

 متاعددداي 32ب ارتدددايا والجبدددا ي 31ب ومرعايدددا ما يدددا منهدددا اخدددرجي 30ب دحايدددا ذلدددك

 التدددماوات خلدددس الدددذ  هللاب  تعدددالى ويقدددو .  33- 27  النازعددداتي  وألنعدددامكم لكدددم

 مددن دوندده مددن لكددم مددا ألعددرت علدد ى إتددتو  ثددم أيددام تددتة   دد   بينهمددا ومددا وأألرض

 يعدددرج ثدددم أألرض إلدددى ألتدددما  مدددن أألمدددر يددددبري 4ب تتدددذخكرون أ ددد  شدددفيع وال ولددد  

 ألدددف مقدددداروإن  .5_4  التج ددد دةي  تعددددون ممدددا تددنة ألدددف مقددددار  كدددان يدددوم  ددد  إليدده

 ولددددن بالعددددذا  ويتددددتعجلونكب وتعددددالى تددددبحانه عنددددد  واحددددد كيددددوم عبدددداد  عنددددد تددددنة

 إبدددن قدددا . 47  الحددد ي  تعددددون ممدددا تدددنة كدددللف ربدددك عندددد يومدددا وإن وعدددد  أح يخلدددف

  قدددرا  يددددخ : بقدددا   وتدددلم عليددده أح لدددلى أح رتدددو  إن يريدددرة أبددد  عدددن حددداتم أبددد 

 الترمدددددذ  وروا ي . عدددددام خمتدددددمامة يدددددوم بنلدددددف أألغنيدددددا  قبددددد  ألجندددددة ألمتدددددلمين

 أمِدددنكم قددد ب تعدددالى يقدددو  ثدددم.  بددده عمدددرو بدددن محمدددد عدددن ألثدددور  حددددي  مدددن والنتدددام 

ي 9ب مينلألعدددا ر  ذلدددك أنددددادا   لددده وتجعلدددون يدددومين  ددد  أألرض خلدددس بالدددذ  لتكفدددرون

 تددوا  أيددام اربعددة  دد  أقواتهددا  يهددا وقدددر  يهددا وبددارك  وقهددا مددن رواتدد   يهددا وجعدد 

 طوعدددا أتندددا ولدددألرض لهدددا  قدددا  دخدددان ويددد  التدددما  إلدددى إتدددتو  ثدددمي 10ب للتددداملين

  ددد  وأوحدددى يدددومين  ددد  تدددماوات تدددبع  ق دددايني 11ب طدددامعين أتيندددا قالتدددا كريدددا أو

ي  ألعلددديم ألعزيدددز تقددددير ذلدددك وحفادددا بملدددابيت الددددنيا ألتدددما  وزيندددا أمريدددا تدددما  كددد 

 .12_9:  للت

  تددما ألمددا   ددو   ددإرتفع دخانددا ألمددا  مددن أخددرج الخلددس يخلددس أن تعددالى أح أراد لمددا

 تدددبع وجعلهدددا  تقهدددا ثدددم واحددددة أر دددا  جعلددده ألمدددا  ايدددبم ثدددم,  تدددما   تدددما  عليددده

 ومدددا الجبدددا  واالربعددا  ألث ثدددا  يددوم   ددد  وخلدددس.  وأألثنددين أألحدددد يددوم   ددد  ار ددين

 رتقدددا التدددما  وكاندددت. والجمعدددة الخمددديم  ددد  التدددموات وخلدددس. المندددا ع مدددن  ددديهن

 عليددده اخدم خلدددس الجمعدددة يدددوم مدددن تددداعة اخدددر و ددد  . تدددماوات عتدددب وجعلهدددا  فتقهدددا

 مدددن خلقهدددا تدددما  كددد   ددد  خلدددس ثدددم .التددداعة  يهدددا تقدددوم لتددد ا التددداعة  تلدددك التددد م

 زينددددة  جعلهددددا بالكواكدددد   ألدددددنيا التددددما  زيددددن ثددددم,  هللا إال يعلمدددده ال ومددددا الم مكددددة

 بعدددد دحايدددا ثدددم االرض خلدددس,   ج لددده جددد   الخدددالسي. 15: 8بالشدددياطين مدددن وحفادددا

ي  الخبيددددر اللطيددددف ويددددو خلددددس مددددن يعلددددم أالب بخلقدددده أعلددددم ويددددو,  التددددموات خلددددس ان

  ددد  االرض خلدددسب قدددا  انددده عبدددام ابدددن عدددن لدددحيحه  ددد  البخدددار  وذكدددر. 14 ألملدددك

 ا ي: يهددددا وبددددارك  وقهددددا مددددن رواتدددد   يهددددا وجعدددد ,ب واالثنددددين االحددددد يمدددداي.يومين

 مايحتدددداج يوي:اقواتهددددا  يهددددا وقدددددرب والشددددرام والبددددذر للخيددددر قابلددددة مباركددددة جعلهددددا



 

 

 

 واالثندددددين االحدددددد ايدددددام اربعدددددة  الدددددبحت واالربعدددددا  الث ثدددددا , االرزا  مدددددن ايلهدددددا

 ثدددددم. ب ذلدددددك عدددددن التدددددؤا  اراد لمدددددن ا ي: للتددددداملين تدددددوا ب واالربعدددددا  والث ثدددددا 

 االرض خلقددددت حددددين مندددده المتلددداعد المددددا  بخدددداري:دخان ويددد  التددددما  الددددى اتدددتو 

 ابدددن عدددن الثدددور  قدددا ي . طدددامعين اتيندددا قالتدددا كريدددا او طوعدددا اتيدددابول رض لهدددا  قدددا 

 لدددد رض وقددددا ,ونجوم  وقمددددر  شمتدددد  اطلعدددد :  للتددددموات تعددددالى قددددا ,  عبددددام

 الخمدددديم يمدددداييومين  دددد  تددددماوات تددددبع  ق دددداينب ثمددددارك، واخددددرج انهددددارك شددددقس

 مددددن تحتاجدددده مددددا تددددما  لكدددد  جعدددد  ا ي:امريددددا تددددما  كدددد   دددد  واوحى,بوالجمعددددة

 الكواكددد  ويددد ي:  بملدددابيت الددددنيا التدددما  وزينددداب هللا اال يعلمددده ال  يهدددا ومدددا الم مكدددة

 تقدددددير.باالعلى الملددددك الددددى تتددددتمع ان الشددددياطين مددددن حرتددددا ا  وحفاددددا,ب المنيددددرة

 العدددرت علدددى اتدددتو  ذلدددك بعدددد ثدددم وقهدددر   شلبددده شددد   كددد  عدددز الدددذ ي العلددديم العزيدددز

 ي.                       84: 7ب

 :الم مكة  خلس

 عددن لددحيحه  دد  متددلم روا  الددذ  الحدددي   دد  جددا  كمددا نددور مددن الم مكددة خلقددت   

 وخلقدددت ندددور مدددن الم مكدددة خلدددسب  قدددا هللا عليددده وتدددلم   لدددلى هللا رتدددو  ان عامشدددة

 مدددن المشدددركون واتخدددذي . لكدددم ولدددف ممدددا ادم وخلدددس ، ندددار مدددن مدددارج مدددن الجدددان

 ، وكفدددريم شدددركهم نتامجهدددا كاندددت تدددلبية مواقدددف الدددرحمن، عبددداد يدددم الدددذين الم مكدددة

  : منها نذكر

 ثددددم جميعددددا يحشددددريم ويددددومب  ، هللا دون مددددن يعبدددددونهم الهددددة الم مكددددة مددددن جعلددددوا_

 مددددن ولينددددا انددددت تددددبحانك قددددالواي 40ب يعبدددددون كددددانوا ايدددداكم أيددددؤال  للم مكددددة يقددددو 

 يدددوم و ددد  ، 41-40  تدددبلي  مؤمندددون بهدددم اكثدددريم الجدددن يعبددددون كدددانوا بددد  دونهدددم

 امددددرتم انددددتم يدددد  – بددددذلك اعلددددم ويددددو – الم مكددددة وتعددددالى تددددبحانه يتددددل  ، القيامددددة

 كددددانوا بدددد  ، ولينددددا انددددت ، تددددبحانك:  الم مكددددة  تجيدددد  ، يعبدددددونكم بددددلن المشددددركين

 ويدددومب  تعدددالى كقولددده ، ويدددذا.  وتوتدددتهم  ددد  ويطيعدددونهم الجدددن شدددياطين يعبددددون

  دددلوا يدددم أم يدددؤال  عبددداد  أ دددللتم أندددتم   يقدددو  هللا دون مدددن يعبددددون ومدددا يحشدددريم

 .17يالفرقان التبي 

 عبددددداد يدددددم الدددددذين الم مكدددددة وجعلدددددواب  دليددددد  وال علدددددم دون اناثدددددا الم مكدددددة جعلدددددوا_

 وكددددذلك ، 19 الزخدددرفي  ويتدددللون شدددهادتهم تددددتكت  خلقهدددم اشدددهدوا اناثدددا الدددرحمن

ي 27ب االنثددددى تتدددمية الم مكدددة ليتدددمون بدددداالخرة يؤمندددون ال الدددذين انب  تعدددالى قولددده

  الددنجمي  شدديما الحددس مددن يشندد  ال الاددن وان الاددن اال يتبعددون ان علددم مددن بدده لهددم ومددا



 

 

 

 ايدددداكمب  قددددا هللا عليدددده وتددددلم   لددددلى هللا رتددددو  ان ، اللددددحيت  دددد  ،وثبددددت 28- 27

  . ي  الحدي  اكذ  الان  لن والان

ي 57ب يشدددتهون مدددا ولهدددم تدددبحانه البندددات ح ويجعلدددونب  هللا بندددات الم مكدددة جعلدددوا_ 

 وكددددذلك. 58-57ي النحدددد  كادددديم ويددددو متددددودا وجهدددده  ادددد بدددداالنثى احددددديم بشددددر واذا

 بمدددا احدددديم بشدددر واذاي 16ب بدددالبنين فاكموالددد بندددات يخلدددس ممدددا اتخدددذ امب  تعدددالى قولددده

 كددددذلك. 17- 16  الزخددددرفي  كادددديم ويددددو متددددودا وجهدددده ادددد  مددددث  للددددرحمن  ددددر 

-21  الددددنجمي   دددديز  قتددددمة اذا تلددددكي 21ب االنثددددى ولدددده الددددذكر الكددددمب  تعددددالى قولدددده

 تعلدددو  ، البندددات مدددن للدددرحمن جعلدددو  بمدددا -المشدددركين احدددد – .  دددإذا بشدددر احدددديم22

 تعدددالى ويقدددو  خجلددده مدددن القدددوم عدددن ويتدددوار  ، بددده بشدددر مدددا تدددو  نمددد وحدددزن كآبدددة

 ، يدددذا بحثندددا بدايدددة  ددد  تدددبس وقدددد. تعدددالى؟ هللا الدددى وتنتدددبونه ذلدددك مدددن تدددلنفون  كيدددف

 عددددن ابتعدددداديم نتيجددددة ايددددوامهم  دددد  يتخبطددددون  تددددرايم ولدددددا ح جعلددددوا المشددددركين ان

  . التوحيد دين ، هللا دين

 كددد :يو العدددالمي 24: 9ب الزجددداج وقدددا  ، يدددو اال اليعلمهدددا كثيدددرة عدددوالم تعدددالى ح ان

 تعدددالى قولددده علدددى متدددتندا القرطبددد  ذلدددك  ددد  ،وايدددد  واالخدددرة الددددنيا  ددد  هللا خلدددس مدددا

 ان ومابينهمدددددا واالرض التدددددموات ر  قدددددا ي 23ب  العدددددالمين ر ُ  ومدددددا  رعدددددون قدددددا ب

  هدددددم بذاتددددده قدددددامم عدددددالم الم مكدددددة  دددددان ، . لدددددذلك24_23الشدددددعرا ي مدددددوقنين كندددددتم

 يددداكلون ال ويدددم والخطايدددا االثدددام عدددن ومتنزيدددون الحيوانيدددة الشدددهوات مدددن مطهدددرون

 خلدددس  دددومها  ددد  التددد  الحكمدددة عدددن المشدددركون وتعدددامى. يندددامون وال يشدددربون وال

 مدددددن يعملون،بيخددددا ون ربهددددم وبمشدددديمته تعددددالى بارادتدددده  هددددم,  الم مكددددة تعددددالى هللا

 بددددالقو  اليتددددبقونهب تعددددالى قولدددده وكددددذلك. 50 النحدددد ي يددددؤمرون مددددا ويفعلددددون  ددددوقهم

 .27ا ياالنبييعملون بلمر  ويم

 :تكاليف من الم مكة به تقوم ما بعض المجا  يذا    ونورد

 :  تعالى ح عبادتهم.1

 ار  اندد هللا عليدده وتددلم  ب لددلى هللا رتددو  قددا :  قددا  ذر ابدد  عددن احمددد االمددام قددا 

 مو دددع  يهدددا مدددا تدددمط ان لهدددا وحدددس التدددما  اطدددت تتدددمعون ال مدددا واتدددمع تدددرون ال مدددا

 وال كثيدددرا ولبكيدددتم قلدددي  ل دددحكتم اعلدددم مدددا علمدددتم لدددو ، تددداجد ملدددك عليددده اال الدددبع

 الدددىي تتدددتشيثونب تجدددلرون اللدددعدات الدددى ولخدددرجتم الفراشدددات علدددى بالنتدددا  تلدددذذتم

 ابدددو الحدددا ا وقدددا  .  اتدددرامي  حددددي  مدددن ماجددده وابدددن الترمدددذ  روا ي  تعدددالى هللا

هللا عليددده وتدددلم   لدددلى هللا رتدددو  قدددا :  قدددا  عبددددهللا بدددن جدددابر عدددن الطبرانددد  القاتدددم



 

 

 

 ملدددك او قدددامم ملدددك و يددده اال كدددف وال شدددبر وال قددددم مو دددع التدددبع التدددموات  ددد  مددداب 

 حددس عبدددناك مددا تددبحانك:  جميعددا قددالوا القيامددة يددوم كددان  دداذا ، راكددع ملددك او تدداجد

  دددد  المددددرو  االتددددرا  حدددددي   دددد  ثبددددت وقدددددي. شدددديما بددددك نشددددرك لددددم انددددا اال عبادتددددك

 المعمدددور البيدددت لدددفة  ددد  قدددا  انددده وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  عدددن اللدددحيحين

 يعددودون ال ملددك الددف تددبعون يددوم كدد   دد  يدخلدده يددو  دداذاب التددابعة التددما   دد  الددذ 

 عليددده هللا لدددلى قدددا :قا  عبدددام ابدددن عدددن الطبرانددد  وقدددا  ي. علددديهم مدددا اخدددر يدددهلا

.  الحدددرام البيدددت مثددد  علدددى ويدددو ال دددرا  لددده يقدددا  التدددما   ددد  المعمدددور البيتبوتدددلم

  ددان قددط يروندده ال ثددم ملددك الددف تددبعون يددوم كدد  يدخلدده,  عليدده لتددقط تددقط لددو بحيالدده

 بمنزلدددة التدددابعة التدددما    ددد   ويدددوي. مكدددة حرمدددة قددددر  علدددى حرمدددة التدددما   ددد  لددده

 كمددا بالعبددادة الم مكددة يعمددر  بيددت تددما  كدد   دد  ان اخددرون وقددا . االرض  دد  الكعبددة

 جميددددع  دددد  والطددددواف واللدددد ة واالعتمددددار بددددالح  العتيددددس البيددددت االرض ايدددد  يعمددددر

: 8بالمعمددور البيددت عددن عندده هللا ر دد  طالدد  ابدد  بددن علدد  االمددام وتددؤ . االوقددات

,   وقهدددا مددن الكعبددة بحيدددا  ويددو ال ددرا  لددده يقددا  التددما   ددد  متددجد يددو:  قددا ي37

 مددن الددف تددبعون يددوم كدد   يدده يلددل ,  االرض  دد  البيددت كحرمددة التددما   دد  حرمتدده

 .ابدا اليه اليعودون الم مكة

 :   تعالى ح تتبيحهم .2

 بيددددنهم وق دددد  ربهددددم بحمددددد يتددددبحون العددددرت حددددو  مددددن حددددا ين الم مكددددة وتددددر ب 

 التددددموات تكددددادب  تعددددالى ويقددددو  75  الزمددددري  العددددالمين ر  ح الحمددددد وقيدددد  بددددالحس

 االرض  ددد  لمدددن ويتدددتشفرون ربهدددم بحمدددد يتدددبحون والم مكدددة  دددوقهن مدددن يتفطدددرن

ب  تددددبحانه يقددددو  البقددددرة تددددورة ،و دددد  5 الشددددور ي  الددددرحيم الشفددددور يددددو هللا ان اال

 يفتدددد مدددن  يهدددا اتجعددد  قدددالوا خليفدددة االرض  ددد  جاعددد  انددد  للم مكدددة ربدددك قدددا  واذ

ي  تعلمددون ال مددا اعلددم اندد  قددا  لددك ونقدددم بحمدددك نتددبت ونحددن الدددما  ويتددفك  يهددا

 مددددا اال لنددددا علددددم ال تددددبحانك قددددالواب  تعددددالى يقددددو  التددددورة نفددددم و دددد  ، 30  البقددددرة

 تددورة  دد  وعدد  جدد  الحددس يقددو  كمددا.  32  البقددرةي  الحكدديم العلدديم انددت انددك علمتنددا

 بهدددا  يلدددي  اللدددواعس ويرتددد  خيفتددده مدددن والم مكدددة بحمدددد  الرعدددد ويتدددبتب  الرعدددد

 ابدددو االمدددام وقدددا . 13  الرعددددي  المحدددا  شدددديد ويدددو هللا  ددد  يجدددادلون ويدددم يشدددا  مدددن

 الرعدددد وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  تدددمع ،اذا يريدددرة ابددد  عدددن جريدددر بدددن جعفدددر

 ،كدددان ابيددده عدددن تدددالم عدددن احمدددد االمدددام وقدددا ي. بحمدددد  الرعدددد يتدددبت مدددنبتدددبحان قا 

 تقتلنددددا الباللهم قددددا  واللددددواعس الرعددددد تددددمع اذا وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

 والنتددددام  والبخددددار  الترمددددذ يوروا  ذلددددك قبدددد  وعا نددددا بعددددذابك تهلكنددددا وال بش ددددبك

 التدددموات  ددد  مدددا ح تدددبتب  تعدددالى يقدددو  اللدددف تدددورة و ددد . متدددتدركه  ددد  والحدداكم



 

 

 

 يتددددبت اال شدددد   مددددن مددددا وان.  1  اللددددفي  الحكدددديم العزيددددز ويددددو االرض  دددد  ومددددا

فدددد  بحدددد  علمدددد  نشددددرته المجلددددة العلميددددة المشددددهورة بباينددددت موليكيددددولر  ،  بحمددددد 

بيولدددوج ي وجدددد  ريدددس مدددن العلمدددا  االمدددريكيين ان بعدددض النباتدددات االتدددتوامية تلددددر 

، واشدددار البرو تدددور بوليدددا م بدددراوني ذبدددذبات  دددو  لدددوتية تدددم  رلدددديا وتتدددجيلها 

رمدديم الفريدددس العلمددد  انددده عدددرض يدددذ  الادددايرة علدددى عددددد مدددن العلمدددا  لتفتددديريا اال 

انهدددم عجدددزوا عدددن ايجددداد تفتدددير علمددد  لهدددا ،ثدددم اجريدددت تلدددك التجربدددة امدددام  ريدددس 

علمددد  بريطدددان  وكدددان بيدددنهم عدددالم برطدددان  متدددلم مدددن الددد  يندددد  الدددذ  قدددا  لهدددم: 

قولددده  قدددرأ علددديهم تدددنة 1400تفتددديرا لهدددذ  الادددايرة ومندددذ  نحدددن المتدددلمون لددددينا

تعالىبتتددددبت لدددده التددددموات التددددبع واالرض ومددددن  دددديهن وان مددددن شدددد   اال يتددددبت 

، ومددددا يددددذ  44بحمددددد  ولكددددن ال تفقهددددون تتددددبيحهم اندددده كددددان حليمددددا غفوراياالتددددرا  

الذبددددذبات اال لفاددددة اتددددم هللا عددددز وجدددد .  هددددذ  معجددددزة اخددددر  مددددن معجددددزات الدددددين 

 وقددددا م  ، ممددددا د ددددع رمدددديم الفريددددس العلمدددد  بوليددددام بددددراونياع ن اتدددد مه . االتدددد 

 ابدددن وعدددني. 39: 6بتتدددبيحه المدددا  ،وخريدددر تتدددبيحه البدددا :لدددرير  التدددلف بعدددض

 ليعددددذبانبانهمددددا  قا  بقبددددرين مددددر وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو :ان  قددددا  عبددددام

  كدددان االخدددر ،وامدددا البدددو  مدددن يتدددتنز  ال  كدددان احدددديما ،امدددا كبيدددر  ددد  يعدددذبان ومدددا

 ثددم واحدددة قبددر كدد   دد  غددرز ثددم نلددفين  شددقها رطبددة جريدددة اخددذيثم بالنميمددة يمشدد 

 تددر الددمب  تعددالى وقولدده. اللددحيحين  دد ياخرجا  ييبتددا لددم مددا عنهمددا يخفددفبلعلدده  قددا 

 لدددد ته علددددم قددددد كدددد  لددددا ات والطيددددر واالرض التددددموات  دددد  مددددن لدددده يتددددبت هللا ان

 عددن انددم ابددن عددن احمددد االمددام وقددا . 41  النددوري  يفعلددون بمددا علدديم وهللا وتتددبيحه

 دوا  علدددى وقدددوف ويدددم قدددوم علدددى دخددد هللا عليددده وتدددلم   لدددلى هللا رتدددو  ان:  ابيددده

 كراتددد  تتخدددذويا وال ، تدددالمة ودعويدددا ، تدددالمة اركبويددداب  لهدددم  قدددا  ورواحددد  لهدددم

ي  مندده ح ذكددرا واكثددر راكبهددا مددن خيددر مركوبددة  ددر  واالتددوا  الطددر   دد  ألحدداديثكم

هللا عليددده  لدددلى هللا رتدددو  نهدددى:  قدددا  عمدددرو بدددن هللا عبدددد عدددن النتدددام  تدددنن و ددد 

 بدددن عبددددهللا عدددن قتدددادة وقدددا ي .   تتدددبيت نقيقهددداب  وقدددا  ال دددفدا قتددد  عدددنوتدددلم  

 مدددن هللا يقبددد  ال التددد  االخددد ص كلمدددة  هددد  ، هللا اال الددده ال قدددا  اذا الرجددد  ان عمدددرو

 هللا يشدددكر لدددم التددد  شدددكر كلمدددة  هددد  ، ح الحمدددد قدددا  واذا ، يقولهدددا حتدددى عمددد  احدددد

 ، واالرض التدددما  بدددين مدددا تمدددأل  هددد  ، اكبدددر هللا قدددا  واذا ، يقولهدددا حتدددى قدددط عبدددد

 قدددرر  اال خلقددده مدددن احدددد هللا يددددا لدددم التددد  الخ مدددس لددد ة  هددد  ، هللا تدددبحان قدددا  واذا

 واتتتدددلم  عبدددد اتدددلم قدددا  ، بددداح اال قدددوة وال حدددو  ال قدددا  واذا ، والتتدددبيت باللددد ة

هللا  لدددلى هللا رتدددو  ان ، عمدددرو بدددن عبددددهللا عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . ي39: 6. ب

 انددد :   قددا  ابنيددده دعددا الو دداة ح دددرته لمددا التددد م عليدده نوحددا انب  قدددا عليدده وتددلم  



 

 

 

 الشددددرك عددددن انهاكمددددا ، اثنددددين عددددن وانهاكمددددا بدددداثنين امركمددددا الولددددية عليكمددددا قدددداص

 لددددو  يهمددددا ومددددا واالرض التددددموات  ددددلن ، هللا اال الدددده ال   وامركمددددا ، والكبددددر بدددداح

 ، ارجدددت كاندددت ، االخدددر  الكفدددة  ددد  هللا اال الددده ال وو دددعت الميدددزان كفدددة  ددد  و دددعت

 او لقلددددمتهما عليهمدددا هللا اال الددده ال  و دددعت حلقددددة كانتدددا واالرض التدددموات ان ولدددو

 يدددرز  وبهدددا شددد   كددد  لددد ة  لنهدددا ، وبحمدددد  هللا تدددبحان   وامركمدددا ، لفلدددمتهما

هللا  لدددلى هللا رتدددو  قدددا :  قدددا   عبددددهللا بدددن جدددابر عدددن جريدددر ابدددن وقدددا ي. شددد   كددد 

 هللا تدددبحان تقدددو  ان امدددرك يدددابن :  ألبنددده قدددا  التددد م عليددده نوحدددا انعليددده وتدددلم ب 

  ددد  احاديددد  وردت وقددددي . الخلدددس يدددرز  وبهدددا الخلدددس وتتدددبيت الخلدددس لددد ة  لنهدددا

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان الشدددعب  عدددن حددداتم ابددد  ابدددن:قدددا  منها المجلدددم كفدددارة

 اخدددر  ليقددد  القيامدددة يدددوم االجدددر مدددن االو دددى بالمكيدددا  يكتدددا  ان تدددر بمن قدددا  وتدددلم

 علددددى وتدددد م يلددددفون عمددددا العددددزة ر  ربددددكبتددددبحان  يقددددوم ان يريددددد حددددين مجلتدددده

هللا عليددده  لدددلى النبددد  عدددن اللدددحيت  ددد  وثبدددتي. العدددالمين ر  ح والحمدددد المرتدددلين

 هللا تدددبحانب ويقدددو  وجهددده عدددن العدددر  يمتدددت جعددد  ، المدددوت تششدددا  لمدددا اندددهوتدددلم  

  ي .   لتكرات للموت ان

 :ربهم عرت يحملون. 3

 بدددددده ويؤمنددددددون مربهدددددد بحمددددددد يتددددددبحون حولدددددده ومددددددن العددددددرت يحملددددددون الددددددذينب 

 تدددابوا للدددذين  ددداغفر وعلمدددا رحمدددة شددد   كددد  وتدددعت ربندددا آمندددوا للدددذين ويتدددتشفرون

 هللا رتدددو  ،ان اللدددحيت  ددد  وثبدددت .7 غدددا ري  الجحددديم عدددذا  وقهدددم تدددبيلك واتبعدددوا

ولدددك  آمدددين الملدددك قدددا  الشيددد  باهدددر الخيددده العبدددد دعددداباذا قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 ربدددك عدددرت ويحمددد  ارجامهدددا علدددى الملدددكوب  الحاقدددة تدددورة  ددد  تعدددالى ويقدددو بمثددد ي. 

:  حوشدددد  بددددن شددددهر عددددن جريددددر ابددددن ورو .  17  الحاقددددةي  ثمانيددددة يوممددددذ  ددددوقهم

 علدددى الحمدددد لدددك وبحمددددك اللهدددم تدددبحانك يقولدددون مدددنهم اربعدددة ثمانيدددة العدددرت حملدددة

 عفددوك علددى الحمددد لددك وبحمدددك اللهددم تددبحانك:  يقولددون واربعددة ، علمددك بعددد حلمددك

  . قدرتك بعد

 : تعالى هللا رتاالت لتبليغ ربهم بامر التما  من نزولهم. 4

 مثنددددى اجنحددددة أولدددد  رتدددد  الم مكددددة جاعدددد  واالرض التددددموات  دددداطر ح الحمدددددب  

.  1   ددداطري  قددددير شددد   كددد  علدددى هللا ان يشدددا  مدددا الخلدددس   ددد  يزيدددد وربددداا وثددد  

  دددداطر  هددددو عايمددددة قدددددرة مددددن يمتلددددك مددددا علددددى نفتدددده يمجددددد ، وتعددددالى تبددددارك هللا

 يطيدددرون اجنحدددة اولدددى انبيامددده وبدددين بينددده رتددد  الم مكدددة وجاعددد  واالرض التدددموات

 ث ثدددة لددده مدددن ومدددنهم جناحدددان لددده مدددن  مدددنهم ، تدددريعا ربهدددم رتددداالت لتبيليدددغ بهدددا



 

 

 

 رتددو  ان الحدددي   دد  جددا  كمددا ، ذلددك مددن اكثددر لدده مددن ومددنهم اربعددة لدده مددن ومددنهم

 تددددتمامة ولدددده االتددددرا  ليلددددة التدددد م عليدددده جبريدددد  رأ هللا عليدددده وتددددلم   لددددلى هللا

 اللدد ة علدديهم انبيامدده وبددين تعددالى هللا بددين التددفير يددو التدد م عليدده وجبريدد .  جنددا 

  ددد هللا عليددده وتدددلم   لدددلى هللا رتدددو  يدددلت  وكدددان ربهدددم رتددداالت لتبلددديشهم ، والتددد م

 ولدددده مددددرتين عليهددددا تعددددالى هللا خلقدددده التدددد  اللددددفة علددددى رأ  وقددددد ، متعددددددة لددددفات

ي المبددددين بدددداال س رأ  ولقدددددب االرض علددددى كانددددت االولددددى المددددرة  فدددد  ، جنددددا  تددددتمامة

 ولقددددب  االتدددرا  ليلدددة ويددد  ، المنتهدددى تددددرة عندددد الثانيدددة المدددرة و ددد  ، 23  التكدددوير

 بدددده يتلددددف وممددددا 14-13  الددددنجمي  المنتهددددى تدددددرة عندددددي 13ب اخددددر  نزلددددة رأ 

ي  القددددو  شددددديد علمددددهب  عاليددددة مكانددددة وذو القددددوة شددددديد اندددده ، التدددد م عليدددده جبريدددد 

 طددددرف علددددى والحيوانددددات لدددددوا ا مددددن معهددددم ومددددا لددددوط قددددوم ر ددددع  قددددد.  5  الددددنجم

 ولددديا  الكددد   نبدددا  الم مكدددة تدددمعت حتدددى التدددما  عندددان بهدددم بلدددغ حتدددى جناحددده

 قددا :  قددا  عبددام ابددن عددن احمددد االمددام قددا .  تددا لها عاليهددا  جعدد  قلددبهم ثددم الديكددة

 تزورندددا ممدددا اكثدددر تزورندددا ان يمنعدددك مددداب  لجبراميددد هللا عليددده وتدددلم  لدددلى هللا رتدددو 

 ومددابين خلفنددا ومددا ايدددينا بددين مددا لدده ربددك بددلمر اال نتنددز  ومدداب  االيددة يددذ   نزلددتي  ؟

 الدددنيا امددري  ايدددينا بددين مدداب  المددراد قيدد  و.  64  مددريمي نتدديا ربددك كددان ومددا ذلددك

ي نتدديا ربددك كددان ومددا. ب  ينتددالنفخ بدديني ذلددك بددين مدداب و.  االخددرة امددري  خلفنددا ومدداب 

 ربددك ودعددك مدداب  تعددالى كقولدده ويددذا ، ربددك نتدديك مددا:  معنددا  والتددد  مجايددد قددا : 

 لدددلى هللا رتدددو  ان ، الددددردا  ابددد  عدددن حددداتم ابددد  ابدددن وقدددا . 3 ال دددحىي  قلدددى ومدددا

 ومدددا حدددرام  هدددو حرمددده ومدددا حددد    هددو كتابددده  ددد  هللا احددد  مددداب  قدددا هللا عليدده وتدددلم  

 كمددداي .  شددديما لينتدددى يكدددن لدددم هللا  دددان عا يتددده هللا مدددن  ددداقبلوا عا يدددة  هدددو عنددده تدددكت

وتدددددلم اندددده قددددا بان هللا  دددددرض  رو  ابددددن النجددددار عددددن رتدددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده

 ددد  ت ددديعويا وحدددد حددددودا  ددد  تعتددددويا وتدددكت عدددن اشددديا  رحمدددة لكدددم غيدددر   دددرامض

. وكدددددذلك اندددددزالهم الكتددددد  التدددددماوية ، ومنهدددددا القدددددرآن نتددددديان  ددددد  تبحثدددددوا عنهددددداي

يعلددددى قلبددددك 193ينددددز  بدددده الددددرو  األمددددينب192ر  العددددالمينبالكريمبواندددده لتنزيدددد  

قدددددا  ابدددددو . 195-192عربددددد  مبينيالشدددددعرا  يبلتدددددان194لتكدددددون مدددددن المندددددذرينب

ياندددده قددددا : تددددللت علددددابة مددددن اليهددددود رتددددو  هللا 116: 9كريدددد  عددددن ابددددن عبددددامب

لدددلى هللا عليددده وتدددلم عددددة اتدددملة،قالوا ال يعلمهدددن اال نبددد ، ومدددن يدددذ  االتدددملة: انهدددم 

 ؟ الم مكدددة نتدددللو  ان يخبدددريم عدددن يدددذا النبددد  االمددد   ددد  التدددوراة، ومدددن وليددده مددد

 عليدددده وتددددلم بعلدددديكم عهددددد لددددمن انبمددددتكم لتتددددابعنن ،  ددددلعطو  عهدددددا لددددلى هللا قددددا  

وانشدددددكم بدددداح الددددذ  انددددز  التددددوراة  بددددذلك، قا  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم باللهددددم اشددددهد

قالوا:اللهم علدددى موتدددى يددد  تعلمدددون ان يدددذا النبددد  االمددد  تندددام عيندددا  وال يندددام قلبدددهي



 

 

 

 ولدددد   ددددلننعددددم. قددددا باللهم اشددددهد يقددددالوا: االن حدددددثنا مددددن وليددددك مددددن الم مكددددة؟قا  

 نق ددددوا ، نفارقددددك  عنددددديا:   قددددالوا ،ي  وليدددده يددددو اال قددددط نبيددددا هللا يبعدددد  ولددددم جبريدددد 

 مددددن تددددوا  وليددددك كددددان ولددددو ، وتددددلم عليدددده هللا لددددلى للرتددددو  اعطددددو  الددددذ  العهددددد

 ؟ تلددددقو  ان يمدددنعكم  مددداهللا عليددده وتدددلم   لدددلى قدددا  ، ولددددقناك تابعنددداك الم مكدددة

 علدددى نزلددده  لنددده لجبريددد  عددددوا كدددان مدددن قددد ب  تعدددالى هللا  دددانز  ، عددددونا انددده: قدددالوا

 عددددوا كدددان مدددني 97ب للمدددؤمنين وبشدددر  ويدددد  يديددده بدددين لمدددا ملددددقا هللا بدددلذن قلبدددك

 . 98-97  البقددرةي  للكددا رين عدددو هللا  ددان وميكددا  وجبريدد  ورتددله  وم مكتدده ح

 ، اليهدددود الدددى الخطدددا  بدددن عمدددر انطلدددس:  قدددا  انددده ، عدددامر عدددن حددداتم ابددد  ابدددن وقدددا 

كتدددبكم ؟   ددد  محمددددا تجددددون يددد  موتدددى علدددى التدددوراة اندددز  بالدددذ  انشددددكم:   قدددا 

وال اال جعدد  لدده مددن قددالوا نعددم ،قددا   مددا يمددنعكم ان تتبعددو  ؟قددالوا ان هللا لددم يبعدد  رتدد

 كدددان ،ولدددو عددددونا ويدددو ياتيددده الدددذ  ويدددو، وان جبريددد  كفددد  محمددددا   الم مكدددة كفددد

 يمينددددده عدددددن جبريددددد  تعالى؟قدددددالوا هللا عندددددد منزلتهمدددددا ومدددددا ،قدددددا  التدددددلمنا ميكاميددددد 

: 9ب هللا بدددددداذن اال ينددددددزالن مددددددا اشددددددهد واندددددد  عمددددددر ،قددددددا  شددددددماله عددددددن وميكاميدددددد 

هللا  لدددلى هللا رتدددو  قدددا :  قدددا  يريدددرة ابددد  عدددن لدددحيحه  ددد  البخدددار  ورو ي117

 ي.بالحر  بارزن   قد وليا ل  عاد  منعليه وتلم  ب 

 :بشر بهيمة تمثلهم. 5

 مددددن  اتخددددذتي 16ب شددددرقيا مكانددددا ايلهددددا مددددن انتبددددذت اذ مددددريم الكتددددا   دددد بواذكددددر  

 ويقددو  . 17-16 مددريمي  تددويا بشددرا لهددا  تمثدد  روحنددا اليهددا  ارتددلنا حجابددا دونهددم

 ان لبددد   مدددا تددد م قدددا  تددد ما قدددالوا بالبشدددر  ابدددراييم رتدددلنا جدددا ت لقددددوب  تعدددالى

 خيفدددة مدددنهم واوجدددم نكدددريم اليددده تلددد  ال ايدددديهم رأ   لمددداي 69ب حنيدددذ بعجددد  جدددا 

 نفتددددها التددددورة و دددد .  70-69  يددددودي  لددددوط قددددوم الددددى ارتددددلنا انددددا تخددددف ال قددددالوا

 مددن بقطددع بايلددك  اتددر اليددك يلددلوا لددن ربددك رتدد  انددا لددوط يددا قددالواب  ، تعددالى يقددو 

 اللدددبت موعدددديم ان الدددابهم مدددا ملددديبها انددده امرأتدددك اال احدددد مدددنكم يلتفدددت وال الليددد 

 بددددن الحددددار  ان ،  عامشددددة عددددن البخددددار  ورو .  81 يددددودي  بقريدددد  اللددددبت الدددديم

 ياتيددددك كيددددف هللا رتددددو  يددددا:   قددددا هللا عليدددده وتددددلم   لددددلى هللا رتددددو  تددددل  يشددددام

  يفلددددم علدددد  اشددددد  ويددددو ، الجددددرم لللددددلة مثدددد  يددددلتين  احياندددداب   قددددا  ؟ الددددوح 

ي.  يقدددو  مدددا  دددلع   يكلمنددد  رجددد  الملدددك لددد  يتمثددد  واحياندددا ، عنددده وعيدددت وقدددد عنددد 

  يقلع=  يفلم

 ذلدددك وغيدددر ، النبدددات وانبدددات ، المطدددر واندددزا  ، التدددحا  وتدددو  ، الريدددا  ارتدددا . 6

 . الت م عليهي  ميكامي ب يو ذلك الى الموك  الملك وان  ، االرزا  من



 

 

 

 : تعالى هللا بامر االنتان يحرتون. 7

 بقددوم مددا يشيددر ال هللا ان هللا امددر مددن يحفاوندده خلفدده ومددن يديدده بددين مددن معقبدداتبلدده 

 دونددده مدددن ومدددالهم لددده مدددرد  ددد   تدددو ا بقدددوم هللا اراد واذا بلنفتدددهم مدددا يشيدددروا حتدددى

 خلدددوا القددددر جدددا   دددلذا ، هللا مدددن بدددامر العبدددد الم مكدددة تحفدددا ، 11  الرعددددي  وا  مدددن

 الجدددن مددن ويقاتدده نومدده  دد  يحفادده ملددك لدده اال عبددد مددن ومددا:  مجايددد وقددا .  عندده

 اال ادمدد  مددن مددا:  امامددة ابددو وقددا  . عندده خلددوا القدددر جددا   دداذا والهددوام واالنددم

 الدددى رجددد  جدددا : مجلدددز ابدددو وقدددا  .لددده قددددر للدددذ  يتدددلمه حتدددى عنددده يدددذود ملدددك ومعددده

 يريددددون مدددراد مدددن ندددام  دددان احتدددرم:  لددده  قدددا  يلدددل  ويدددو عنددده هللا ر ددد  علددد 

 بيندده خليددا القدددر جددا   دداذا يقدددر لددم ممددا يحفااندده ملكددين رجدد  كدد  مددع اندده  قددا .  قتلددك

 عبدددداد   ددددو  القدددداير ويددددوب  االنعددددام تددددورة  دددد  تعددددالى ويقددددو   .ي436: 3بوبيندددده

ي  يفرطدددون ال ويدددم رتدددلنا تو تددده المدددوت احددددكم جدددا  اذا حتدددى حفادددة علددديكم ويرتددد 

 المددددوت ح ددددر  واذا ، اعمالدددده تحفددددا كمددددا هللا بددددامر الم مكددددة تحفادددده  61 االنعددددام

 ا  ، يفرطددددون ال ويددددم ، بددددذلك الموكلددددون الم مكددددة ا  رتددددلنا تو تدددده ، اجلدددده وحددددان

 ، عليددين  دد  االبددرار مددن كددان ان ، تكددون ان وجدد  عددز هللا شددا  حيدد  الددرو  ينزلددون

  .تجين  ف  الفجار من كان وان

  : البشر ألعما  تدوينهم. 8

 ، اعمالددده وتددددوين حياتددده  ددد  االنتدددان بم زمدددة مكلدددف يدددو مدددن الم مكدددة ومدددن      

ي 11ب كددددداتبين كرامددددداي 10ب لحدددددا اين علددددديكم وانب  ، القيامدددددة يدددددوم عليددددده لتعدددددرض

 امب  الزخدددرف تدددورة  ددد  تعدددالى ويقدددو  ، 12 – 10  االنفطددداري  تفعلدددون مدددا يعلمدددون

.  80  الزخدددرفي  يكتبدددون لدددديهم ورتدددلنا بلدددى ونجدددوايم تدددريم نتدددمع ال اندددا يحتدددبون

 اقددر  ونحددن نفتدده بدده توتددوم مددا ونعلددم االنتددان خلقنددا ولقدددب  اي ددا تعددالى ويقددو 

 قعيددددد الشددددما  وعددددن اليمددددين عددددن المتلقيددددان يتلقددددى اذي 16ب الوريددددد حبدددد  مددددن اليدددده

 وكدددد ب  تعددددالى ويقددددو .18-16  ي  عتيددددد رقيدددد  لديدددده اال قددددو  مددددن يلفددددا مدددداي 17ب

ي 13ب منشدددورا يلقدددا  كتابدددا القيامدددة يدددوم لددده ونخدددرج عنقددده  ددد  طدددامر  الزمندددا  انتدددان

 الحتددددن يقددددو  ، 14- 13  االتددددرا ي  حتدددديبا عليددددك اليددددوم بنفتددددك كفددددى كتابددددك اقددددرأ

 عدددن احدددديما كريمدددان ملكدددان بدددك ووكددد  لدددحيفة لدددك بتدددطت ادم ابدددن يدددا:  البلدددر 

،وامددا الددذ  عددن  حتددناتك  دديحفا امددا الددذ  عددن يمينددك  ، شددمالك عددن واالخددر يمينددك

 وجعلدددت لدددحيفتك طويدددت مدددت اذا حتدددى ، شدددمت مدددا  اعمددد  ، تددديماتكشدددمالك  ددديحفا 

ي . وقدددا  االحندددف  125:  10ب  القيامدددة يدددوم تخدددرج حتدددى قبدددرك  ددد  معدددك عنقدددك  ددد 

الخيددر ويددو امددين علددى لدداح  الشددما  ، ددان الددا   يكتدد بددن قدديم :لدداح  اليمددين 



 

 

 

العبدددد خطيمدددة قدددا  لددده امتدددك  دددان اتدددتشفر هللا تعدددالى نهدددا  ان يكتبهدددا وان ابدددى كتبهدددا، 

 ومدددا شدددلن  ددد  تكدددون ومددداب  يدددونم تدددورة  ددد  تعدددالى ويقدددو روا  ابدددن ابددد  حددداتم. 

  يددده تفي دددون اذ شدددهودا علددديكم كندددا اال عمددد  مدددن تعملدددون وال قدددرأن مدددن منددده تتلدددوا

 ذلدددك مدددن الدددشر وال التدددما   ددد  وال االرض  ددد  ذرة مثقدددا  مدددن ربدددك عدددن يعدددز  ومدددا

  . 61 يونمي  مبين كتا     اال اكبر وال
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هللا  لددددلى هللا رتددددو  ان ، يريددددرة ابدددد  عددددن والنتددددام  داود وابددددو احمددددد رو       

  قولددددواي ال ددددالين وال علدددديهم المش ددددو  غيددددرب االمددددام قددددا  اذاعليدددده وتددددلم قددددا   ب 

 تلمينددده وا دددس  مدددن ، آمدددين يقدددو  االمدددام وان ، آمدددين يقولدددون الم مكدددة  دددلن ، آمدددين

 وجددا  . اتددتج  اللهددم معنددا  وآمدديني .  ذنبدده مددن تقدددم مددا لدده غفددر الم مكددة تددلمين

هللا عليدددده  لددددلى هللا رتددددو  ان ، عندددده هللا ر دددد  يريددددرة ابدددد  عددددن اللددددحيحين  دددد 

 لددده غفدددر الم مكدددة تدددلمين تلمينددده وا دددس مدددن  لنددده  دددلمنوا االمدددام أمدددن اذاب  قدددا وتدددلم  

 لددلى  هللا رتددو  قددا  يريددرة، ابدد  عددن مردويدده ابددن وقددا    ي . ذنبدده مددن تقدددم مددا

 آمدددين  قدددا  ، ال دددالين وال علددديهم المش دددو  غيدددر:  االمدددام قدددا  اذاهللا عليددده وتدددلم ب 

  .ي  ذنبدده مددن تقدددم مددا للعبددد هللا غفددر التددما  ايدد  أمددين االرض أيدد  آمددين  وا ددس ،

 اللددد ة  ددد  امدددين اعطيدددتهللا عليددده وتدددلم  ب  لدددلى هللا رتدددو  قدددا :  قدددا  اندددم نوعددد

 يددددؤمن ويددددرون يدددددعو موتددددى كددددان يكددددون ان اال قبلدددد  احددددد يعددددط لددددم الدددددعا  وعنددددد

 اتيددددتانددددك  ربنددددا موتددددى وقددددا ي . ب  لكددددم يتددددتجيبه هللا  ددددان بددددآمين الدددددعا   دددداختتموا

 اطمددم ربنددا تددبيلك عددن لي ددلوا ربنددا الدددنيا الحيدداة  دد  وامددواال زينددة ومدد     رعددون

 قددد قددا ي 88ب االلدديم العددذا  يددروا حتددى يؤمنددوا  دد  قلددوبهم علددى واشدددد امددوالهم علددى

.  89- 88  يددددونمي  يعلمددددون ال الددددذين تددددبي  تتبعددددان وال  اتددددتقيما دعوتكمددددا اجيبددددت

 ويدددذا ، دعدددا مدددن منزلدددة  ندددز  ، لددده يدددؤمن ويدددرون ، لوحدددد  موتدددى مدددن الددددعا  كدددان

 ابددن والربيددع العاليددة وابددو ال ددحاك ا وقدد. .قالدده  كلنمددا دعددا  علددى أمددن   مددن ان يعندد 

 ومدددد     رعددددون امددددوا  هللا جعدددد  ، يددددارون وتددددامين موتددددى دعددددا  نتيجددددة:  انددددم

 عليددده الخليددد  ابدددراييم عدددد   ددد  التدددرا  جعددد  بينمددداي ، 370: 3نفدددع  يهدددا ب ال حجدددارة

 ابدددراييم ان:  اتدددلم بدددن زيدددد عدددن معمدددر عدددن الدددرزا  عبدددد رو   قدددد.  طعامددداالتددد م  

 ان اال الطعددددام ألخددددذ و ددددد مددددن جملددددة  دددد  النمددددرود الددددى و دددددالتدددد م   عليدددده الخليدددد 

 اشدددش  وقدددا  ،  ترابدددا عدلددده مددد   الطريدددس و ددد  ايلددده الدددى  عددداد ، يعطددده لدددم النمدددرود

 جددددا ت اتددددتيقا  لمددددا  نددددام  لتكددددل رحالدددده و ددددع ولددددلهم  لمددددا ، الددددلهم حددددين ايلدددد 

  عدددرف ، بددده جمدددت الدددذ  مدددن قالدددت ، يدددذا لكدددم اندددى  قدددا  ، اليددده بالطعدددام تدددارة امرأتددده

 ي.271: 9ب الطعام بلطي  الترا   لبد  رزقه هللا ان
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 مواقدددع و ددد  ، امندددوا الدددذين يثبتدددوا ان الم مكدددة الدددى وتعدددالى تدددبحانه هللا يدددوح      

  ثبتدددوا معكدددم انددد  الم مكدددة الدددى ربدددك يدددوح  اذب  ، المدددؤمنين مدددع يقددداتلوا ان اخدددر 

 االعندددددا   دددددو   ا دددددربوا الرعددددد  كفدددددروا الدددددذين قلدددددو   ددددد  تدددددللق  امندددددوا الدددددذين

 هللا يشدددداقس ومددددن ورتددددوله هللا شدددداقوا بددددلنهم ذلددددكي 12ب بنددددان كدددد  مددددنهم وا ددددربوا

 نفددم  دد  تعددالى يقددو    ثددم.  13-12   االنفددا ي  العقددا  شددديد هللا  ددلن ورتددوله

ي 15ب االدبددار تولددويم  دد  زحفددا كفددروا الددذين لقيددتم اذا امنددوا الددذين ايهددا يدداب  التددورة

 مدددن بش ددد  بدددا   قدددد  مدددة الدددى متحيدددزا او لقتدددا  متحر دددا اال دبدددر يوممدددذ  يدددولهم ومدددن

 عدددن طلحدددة ابددد  بدددن علددد  قدددا .  16-15 االنفدددا ي  الملدددير وبدددمم جهدددنم ومدددلوا  هللا

هللا عليددده وتدددلم   لدددلى هللا رتدددو  التددد م عليددده جبريددد  اتدددىي : 257: 3ب عبدددام ابدددن

 مددن  مددا ، ذلددك  فعدد  ، وجددويهم  دد  بهددا  ددارم التددرا  مددن قب ددة خددذ وقددا  ، بدددر يددوم

  ولددددوا القب ددددة تلددددك مددددن تددددرا  و مدددده ومنخريدددده عينيدددده الددددا  اال احددددد المشددددركين

 هللا ولكدددن رميدددت اذ رميدددت ومدددا قدددتلهم هللا ولكدددن تقتلدددويم  لدددمب  هللا  دددانز  ، مددددبرين

 وقدددا .  17  االنفدددا ي  علددديم تدددميع هللا ان حتدددنا بددد   منددده المدددؤمنين وليبلددد  رمدددى

 هللا رتددددو  يددددا قيدددد ي  الموبقددددات التددددبع اجتنبددددواهللا عليدددده وتددددلم  ب  لددددلى هللا رتددددو 

 ، بددددالحس اال هللا حدددرم التددد  الدددنفم وقتددد  ، والتدددحر ، بددداح الشدددرك قدددا  ؟ يدددن ومدددا

 الشدددا  ت المحلدددنات وقدددذف ، الزحدددف يدددوم والتدددول  ، اليتددديم مدددا  واكددد  ، الربدددا واكددد 

 لدددلى هللا رتدددو  قدددا :  قدددا  االشدددعر  موتدددى ابددد  وعدددن.  عليددده متفدددسي  المؤمندددات

 وجددد  عددز هللا تدددبي   دد   هددو العليدددا يدد  هللا كلمدددة لتكددون قاتدد  مدددنهللا عليدده وتددلم  ب 

 هللا يثبدددتب  ابدددراييم تدددورة  ددد  تعدددالى ويقدددو  ي .الجهددداد مو دددوا انادددر للمزيددددي . ب 

 ويفعدد  الاددالمين هللا وي دد  االخددرة و دد  الدددنيا الحيدداة  دد  الثابددت بددالقو  امنددوا الددذين

 تددمعت:  قددا  هللا عبددد بددن جددابر عددن احمددد االمددام قددا  . 27 ابددراييمي  يشددا  مددا هللا

  دددداذا ، قبوريددددا  دددد  تبتلدددد  االمددددة يددددذ  انب  يقددددو  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

 مددا:  لدده  يقددو  االنتهددار شددديد ملددك جددا   ، الددحابه عندده وتددولى قبددر  المددؤمن ادخدد 

هللا عليدددده  لدددلى هللا رتددددو  انددده  يقددددو  المدددؤمن  امدددا ؟ الرجدددد  يدددذا  دددد  تقدددو  كندددت

 انجدداك قددد النددار  دد  لددك كددان الددذ  مقعدددك الددى اناددر الملددك لدده  يقددو  ، وعبددد وتددلم  

  يرايمدددا الجنددة مدددن تددر  الدددذ  مقعدددك الندددار مندده تدددر  الددذ  بمقعددددك وابدددلك مندده هللا

 ؟ الرجدد  يددذا  دد  تقددو  كنددت مددا لدده  يقددا  عندده تددولى اذا  يقعددد المنددا س وامددا ، كليهمددا

 ابددددلت الجندددة  ددد  لدددك كدددان الدددذ  مقعددددك يدددذا ، دريدددت ال:  لددده  يقدددا  ، ادر  ال  يقدددو 

 لددلى هللا رتددو  ان عدداز  بددن البددرا  عددن البخددار  وقددا ي . النددار مددن مقعدددك مكاندده

 محمددددا وان هللا اال الددده ال ان شدددهد القبدددر  ددد  تدددؤ  اذا المتدددلمب قدددا  وتدددلم عليددده هللا



 

 

 

 و ددد  الددددنيا الحيددداة  ددد  الثابدددت بدددالقو  امندددوا الدددذين هللا يثبدددتب  قولددده  دددذلك هللا رتدددو 

  .متلم روا ي  االخرة
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 بددددلذن  يهددددا والددددرو  الم مكددددة تنددددز ي 3ب شددددهر الددددف مددددن خيددددر القدددددر ليلددددةب         

  .5-3 القدري   الفجر مطلع حتى ي  ت مي 4ب امر ك  من ربهم

 العدددزة بيدددت الدددى المحفدددوا  واللددد مدددن واحددددة جملدددة العاددديم القدددران تعدددالى هللا اندددز     

 الوقددامع بحتدد  مفلدد  نددز  ثددم رم ددان شددهر مددن القدددر ليلددة  دد  الدددنيا التددما  مددن

ي  463: 7هللا عليددددده وتدددددلمب لدددددلى هللا رتدددددو  علدددددى تدددددنة وعشدددددرين ثددددد    ددددد 

 االجتهددداد ويكدددون ، الشدددهر جميدددع  ددد  العبدددادة لدددتعم القددددر ليلدددة ابهدددام الحكمدددة واقت دددت

 العشددددر يعتكددددفهللا عليدددده وتددددلم   لددددلى هللا رتددددو  كددددان ولهددددذا االخيددددر العشددددر  دددد 

 التدد  المباركددة الليلددة يددذ   دد  ويكثددر . هللا تو ددا  حتددى رم ددان شددهر مددن االواخددر

 وقدددا   .والرحمدددةة البركددد تندددز  وبندددزولهم الم مكدددة ندددزو  العاددديم القدددران  يهدددا اندددز 

 قددددا هللا عليدددده وتدددلم   لدددلى هللا رتدددو  ان ،هللا عنهددددا  ر ددد  عامشددددة عدددن البخدددار 

 احمدددد االمدددام وقدددا  ي رم دددان مدددن االواخدددر العشدددر مدددن الدددوتر  ددد  القددددر ليلدددة تحدددروا

 القددددر ليلدددة وا قدددت ان ، هللا رتدددو  يدددا:  قالدددت  عامشدددة ان ، بريدددد  بدددن عبددددهللا عدددن

 روا  وقدددددي  عندددد   دددداعف العفددددو تحدددد  عفددددو انددددك اللهددددمب  قددددول  قددددا  ؟ ادعددددوا  مددددا

: 7بكعدد  عددن حدداتم ابدد  بددن محمددد ابددو االمددام رو  . ماجدده وابددن والنتددام  الترمددذ 

 ، الجنددددة يلدددد  ممددددا التددددابعة التددددما  حددددد علددددى المنتهددددى تدددددرة ان قددددا  اندددده ،ي 468

 يعلددددم ال م مكددددة  يهددددا ، الكرتدددد  تحددددت مددددن واغلددددانها وعروقهددددا الجنددددة  دددد  علويدددا

 التدددد م عليدددده جبريدددد  ومقددددام ، اغلددددانها علددددى هللا يعبدددددون وجدددد  عددددز هللا اال عدددددديم

 الم مكدددة مدددع القددددر ليلدددة كددد   ددد  يندددز  ان جبريددد  تعدددالى هللا  ينددداد  ،  وتدددطها  ددد 

 تددداجد ملدددك عليهدددا اال القددددر ليلدددة  ددد  بقعدددة تبقدددى  ددد  المنتهدددى تددددرة يتدددكنون الدددذين

 ثددددنو او نددددار بيددددت او كنيتددددة يكددددون ان اال والمؤمنددددات للمددددؤمنين يدددددعو قددددامم موامددددا

 يددددعون متدددكر  يددده بيدددت او تدددكران  يددده بيدددت او الخبددد   يهدددا تطدددر  التددد  االمددداكن

 قلبددده ور  جلدددد  اقشدددعر مدددن ذلدددك وع مدددة يلدددا حهم وجبريددد  والمؤمندددات للمدددؤمنين

 .له جبري  ملا حة من ذلك  لن عينا  ودمعت
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هللا عليدددده  لددددلى هللا رتددددو  قددددا :  قددددا  يريددددرة ابدددد  عددددن ومتددددلم البخددددار  رو     

 وجدددددوا  ددددلذا ، الددددذكر ايدددد  يلتمتددددون الطريددددس  دددد  يطو ددددون م مكددددة ح انوتددددلم  ب 



 

 

 

 التدددما  الدددى بدددلجنحتهم  يحفدددونهم ، حددداجتكم الدددى يلمدددوا:  تندددادوا هللا يدددذكرون قومدددا

:  قددددا  ؟ عبدددداد  يقددددو  مددددا – بهددددم بمددددا بهددددم اعلددددم ويددددو – ربهددددم  يتددددللهم ، الدددددنيا

  يقولدددون رأونددد  يددد :   يقدددو  ويمجددددونك ويحمددددونك ويكبروندددك يتدددبحونك يقولدددون

 اشدددد كدددانوا رأوك لدددو:  يقولدددون ؟ رأونددد  لدددو كيدددف:   يقدددو  ، مدددارأوك يدددار  وهللا ال: 

:  يقولدددون ؟ يتدددللون  مدددم:   يقدددو  ، تتدددبيحا لدددك واكثدددر ، تمجددددا لدددك واشدددد عبدددادة لدددك

:   يقدددو  ، رأويدددا مدددا يدددار  وهللا ال:  يقولدددون ؟ رأويدددا ويددد   يقدددو  ، الجندددة يتدددللونك

 ، طلبدددا لهدددا واشدددد حرلدددا عليهدددا اشدددد كدددانوا رأويدددا لدددو:  يقولدددون ؟ رأويدددا لدددو كيدددف

 ويددد :   يقدددو  الندددار مدددن يتعدددذون:  يقولدددون يتعدددوذون؟  مدددم قدددا  رغبدددة  يهدددا واعادددم

 لددددو:  يقولددددون ؟ رأويددددا لددددو  كيددددف  يقددددو  ، رأويددددا مددددا وهللا ال:  يقولددددون ؟ رأويددددا

 غفدددرت قدددد انددد  اشدددهدكم:   يقدددو  ، مخا دددة لهدددا واشدددد  دددرارا منهدددا اشدددد كدددانوا رأويدددا

 يدددم قدددا  ، لحاجدددة جدددا  انمدددا مدددنهم لددديم  ددد ن  ددديهم:  الم مكدددة مدددن ملدددك يقدددو  ، لهدددم

  اللددد ة وعندددد القدددرآن قدددرا ة عندددد ح دددوريم وكدددذلكي .  جليتدددهم بهدددم يشدددقى ال القدددوم

 قدددرآن ان الفجدددر وقدددرآن الليددد  غتدددس الدددى الشدددمم لددددلوك اللددد ة اقدددمب  تعدددالى يقدددو 

 ربدددك يبعثدددك ان عتدددى لدددك نا لدددة بددده  تهجدددد الليددد  ومدددني 78ب مشدددهودا كدددان الفجدددر

 رتدددو  ان ، يريدددرة ابددد  عدددن البخدددار  وقدددا .  79-78:  االتدددرا ي  محمدددودا مقامدددا

 خمددددم الفددددرد لدددد ة علددددى الجميددددع لدددد ة   دددد ب  قددددا هللا عليدددده وتددددلم   لددددلى هللا

 و ددد   ي. الفجدددر لدد ة  ددد  النهددداروم مكدددة  الليدد  م مكدددة وتجتمدددع ، درجدددة وعشددرين

  ددديكم يتعددداقبونب  قدددا هللا عليددده وتدددلم   لدددلى النبددد  عدددن يريدددرة ابددد  عدددن اللدددحيحين

 العلددددر لدددد ة و دددد  اللددددبت لدددد ة  دددد  ويجتمعددددون النهددددار وم مكددددة الليدددد  م مكددددة

 ؟ عبدددداد  تددددركتم كيددددف ، بكددددم اعلددددم ويددددو ربهددددم  يتددددللهم  دددديكم يدددداتوا الددددذين  يعددددرج

 متدددلم لددحيت  ددد  وجددا  .ي  يلددلون ويدددم وتركنددايم يلددلون ويدددم اتينددايم  يقولددون

 بعدددد ا  ددد  اللددد ة ا  تدددؤ هللا عليددده وتدددلم   لدددلى هللا رتدددو  ان ، يريدددرة ابددد  عدددن

 ، العشددددا  لدددد ة بعددددد  تكددددون ، التهجددددد لدددد ة امدددداي . الليدددد  لدددد ةب قددددا  ؟ المكتوبددددة

 .نوم بعد كانت أن اي ا المعنى    معها ويدخ 

 : له وتعايما ر ا العلم لطال  اجنحتهم ي عون. 13 

 المدددتعلم غيدددر  االنتدددان ، ومعر دددة علدددم ديدددن يدددو كمدددا ، وكرامدددة عدددزة ديدددن ، االتددد م

 مدداب  مخلوقددات مددن بدده يحدديط مددا وخلددس ، خلقدده باتددبا  غيددر  مددن جهدد  اكثددر يكددون

 ومدددداب  تعددددالى قولدددده وكددددذلك 74  الحدددد ي  عزيددددز لقددددو  هللا ان قدددددر  حددددس هللا قدددددروا

 مطويدددددات والتدددددموات القيامدددددة يدددددوم قب دددددته جميعدددددا واالرض قددددددر  حدددددس هللا قددددددروا

 ولقددددب  تعدددالى قولددده وكدددذا.  67  الزمدددري  يشدددركون عمدددا وتعدددالى تدددبحانه بيمينددده

 ال اعددددين ولهددددم بهددددا يفقهددددون ال قلددددو  لهددددم واالنددددم الجددددن مددددن كثيددددرا لجهددددنم ذرأنددددا



 

 

 

 يدددم اولمدددك ا ددد  يدددم بددد  كاالنعدددام اولمدددك بهدددا يتدددمعون ال اذان ولهدددم بهدددا يبلدددرون

 يتددددمعون اكثددددريم ان تحتدددد  امب  اي ددددا تعددددالى ويقددددو . 179  االعددددرافي  الشددددا لون

 الجهدد  يكددون وقددد.  44 الفرقدداني  تددبي  ا دد  يددم بدد  كاالنعددام اال يددم ان يعقلددون او

ب  تعددالى قولدده  دد  كمددا ، عنهددا االعددراض اتددبا  احددد ، تعددالى هللا ايددات بعددض بمعر ددة

  يوتدددفي  معر دددون عنهدددا ويدددم عليهدددا يمددرون واالرض التدددموات  ددد  ايدددة مدددن وكددلين

 الخددالس معر ددة ملدددر يدد  تعددالى هللا ايددات ان يدددرك ، المددتعلم االنتددان امددا . 105

 لهدددم يتبدددين حتدددى انفتدددهم و ددد  اال دددا   ددد  اياتندددا تدددنريهمب  المعر دددة حدددس ج لددده جددد 

 قولدده وكددذلك  .53  لددلتي  شددهيد شدد   كدد  علددى اندده بربددك يكددف لددم او الحددس اندده

 ال قددوم عددن والنددذر االيددات تشندد  ومددا واالرض التددموات  دد  مدداذا اناددروا قدد ب  تعددالى

 امدددنب  يتدددتويان ال ويمدددا ، اددد م والجهددد  ، ندددور  دددالعلم.  101  يدددونمي  يؤمندددون

 يتددتو  يدد  قدد  ربدده رحمددة ويرجددو االخددرة يحددذر وقاممددا تدداجدا الليدد  انددا  قانددت يددو

 اتدددا  مدددن ان. 9 الزمدددري  االلبدددا  اولدددوا يتدددذكر انمدددا يعلمدددون ال والدددذين يعلمدددون الدددذين

 رتددو  قددا :  قددا  معاويددة عددن اللددحيحين  دد  ثبددت كمددا ، خيددرا بدده اراد  قددد العلددم هللا

 قولدده  دد  وكمدداي .  الدددين  دد  ههدديفق خيددرا بدده هللا يددرد مددنب  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا

 الدددى ويهدددد  الحدددس يدددو ربدددك مدددن اليدددك اندددز  الدددذ  العلدددم اوتدددوا الدددذين ويدددر ب  تعدددالى

 انددده العلدددم اوتدددوا الدددذين ولددديعلمب  تعدددالى قولددده وكدددذلك 6 تدددبلي  الحميدددد العزيدددز لدددراط

 لددراط الددى امنددوا الددذين لهدداد هللا وان قلددوبهم لدده  تخبددت بدده  يؤمنددوا ربددك مددن الحددس

  .54 الح ي  متتقيم

 : الشاعر قا 

   قبور القبور قب  اجتامهمو          اليله موت -الموت قب  – الجه  و  

 وقا  آخر : 

 واولاله تحت الترا  رميُم   اخو العلم حٌ  خالٌد بعد موته                   

 يان من االحيا  ويو عديُم     وذو الجه  ميٌت ويو ماش  على الثر      

 وقا  آخر :  

 والجه  يهدم بيت العز والشرف    العلم يبن  بيوتا  ال عماد لها                 

   وقا  آخر :

    تكن جاي   تتتور  الندما     والعلم أنفم شي   انت ذاخر             



 

 

 

 تعدددالى بددداح والمعر دددة ، والمعر دددة العلدددم اكتتدددا  الدددى يحثندددا ، وتعدددالى تدددبحانه وهللا

 واذاب  وحدانيتددددده ودالمددددد  ، ربوبيتددددده ماددددداير معر دددددة وانمدددددا ، ذاتددددده معر دددددة ليتدددددت

 الحدددس مددن عر ددوا ممددا الددددمع مددن تفدديض اعيددنهم تددر  الرتدددو  الددى انددز  مددا تددمعوا

 العلددديم العلددد  يحثندددا وكمدددا.   83  المامددددةي  الشدددايدين مدددع  اكتبندددا امندددا ربندددا يقولدددون

 ان ، عنددده هللا ر ددد  يريدددرة ابددد   عدددن ، كتمددده عدددن ينهاندددا كدددذلك ، العلدددم اكتتدددا  علدددى

 القيامددة يددوم الجددم  كتمدده علددم عددن تددؤ  مددنب  قددا هللا عليدده وتددلم   لددلى هللا رتددو 

 ي .نار من بلجام

  بددددأب  ، تعددالى هللا الدددى العلددم ينتهددد  حتددى للعلددم اكتتدددابهم مددد   ددد  النددام يتفدداوت   

 كددان مددا ليوتددف كدددنا كددذلك اخيدده وعددا  مددن اتددتخرجها ثددم اخيدده وعددا  قبدد  بدداوعيتهم

 ذ  كددد  و دددو  نشدددا  مدددن درجدددات نر دددع هللا يشدددا  ان اال الملدددك ديدددن  ددد  اخدددا  ليلخدددذ

هللا عليدددده وتددددلم   لددددلى هللا رتددددو  ان ، الترمددددذ  ورو .  76  يوتددددفي  علدددديم علددددم

 احمددد االمددام وقددا . ي  يرجددع حتددى هللا تددبي   دد   هددو العلددم طلدد   دد  خددرج مددنب  قددا 

 طريقدددا تدددلك مدددنب  قدددا هللا عليددده وتدددلم   لدددلى هللا رتدددو  ان ، كثيدددر بدددن قددديم عدددن

 اجنحتهددا لت ددع الم مكددة وان ، الجنددة الددى طريقددا بدده تعددالى هللا تددلك علمددا  يدده يطلدد 

  دد  الحيتددان حتددى واالرض التددموات  دد  مددن للعددالم ليتددتشفر واندده العلددم لطالدد  ر ددا

 يدددم العلمدددا  ان ، الكواكددد  تدددامر علدددى القمدددر كف ددد  العابدددد عدددن العدددالم و  ددد  ، المدددا 

  مدددن العلدددم ورثدددوا وانمدددا دريمدددا وال ديندددارا يورثدددوا لدددم االنبيدددا  وان ، االنبيدددا  ورثدددة

 الحدددس ويقدددو . ماجدددة وابدددن والترمدددذ  داود ابدددو واخرجدددهي  وا دددر بحدددا اخدددذ بددده اخدددذ

 منطدددس علمنددا النددام ايهدددا يددا وقددا  داود تدددليمان وور ب  النمدد  تددورة  ددد  شددلنه جدد 

  ددد  ورثددده ا .  16النمددد ي  المبدددين الف ددد  لهدددو يدددذا ان شددد   كددد  مدددن واوتيندددا الطيدددر

هللا عليددده  لدددلى الرتدددو  اخبدددر كمدددا امدددوالهم تدددور  ال االنبيدددا   دددلن ، والنبدددوة الملدددك

 اني. لددددقة  هدددو تركندددا  ومدددا ، ندددور  ال االنبيدددا  معاشدددر نحدددنب  قولددده  ددد وتدددلم  

 شدد   كدد  علددى ويددو ، شدد   كدد  يعددود واليدده ، شدد   كدد  خددالس هللا ان يعلمددون الددذين

 كدددذلك الوانددده مختلدددف واالنعدددام والددددوا  الندددام ومدددنب  خشددديته حدددس يخشدددونه ، قددددير

 يشدددهد كمدددا.  28   ددداطري  غفدددور عزيدددز هللا ان العلمدددا ُ  عبددداد  مدددن هللا   يخشدددى انمدددا

 و يددو اال الدده ال اندده هللا شددهدب يددو اال الدده ال واندده للعددد  مقيمددا هللا  بددلن ، العلددم اولددوا

. 18عمدددران ا ي الحكددديم العزيدددز يدددو اال الددده ال بالقتدددط قاممدددا العلدددم اولدددوا و م مكدددةال

 هللا لددددلى هللا رتدددو  ان الحكدددم بدددن ثعلبدددة عددددن الطبرانددد  القاتدددم ابدددو الحدددا ا ورو 

 وحكمتدد  علمدد  ا ددع لددم اندد  للعلمددا  القيامددة يددوم تعددالى هللا يقددو ب قددا   وتددلم عليدده

 جددد  الحدددس ويقدددو ي. ابدددال  وال مدددنكم كدددان مدددا  علدددى لكدددم اغفدددر ان اريدددد واندددا اال  ددديكم

 هللا يفتدددت  ا تدددحوا المجدددالم  ددد  تفتدددحوا لكدددم قيددد  اذ امندددوا الدددذين ايهدددا يددداب شدددلنه



 

 

 

 العلددددم اوتددددوا والددددذين مددددنكم امنددددوا الددددذين هللا ير ددددع  انشددددزوا انشددددزوا قيدددد  واذا لكددددم

  تعدددالىب  الخبيدددر العلددديم يقدددو  مدددا. ك 11المجادلدددة  ي  خبيدددر تعملدددون بمدددا وهللا درجدددات

 زدنددد  ر  وقددد  وحيددده اليدددك يق ددد  ان قبددد  مدددن بدددالقرآن تعجددد  وال الحدددس الملدددك هللا

 عليندددا اني 16ب بددده لتعجددد  لتدددانك بددده تحدددرك الب  تعدددالى. ويقدددو    114  طدددهي  علمدددا

  القيامددددةي  بياندددده علينددددا ان ثددددمي 18ب قرأندددده  دددداتبع قرآنددددا   ددددلذاي 17ب وقرآندددده جمعدددده

 لدددلى الكدددريم رتدددوله يعلدددم ، تعدددالى هللا ان:  كثيدددر ابدددن تفتدددير  ددد  وجدددا  .19- 16

 للدددوح  يتدددتمع بدددلن وذلدددك ، القدددرآن حفدددا  ددد  االتددده  يدددو مدددا الدددىهللا عليددده وتدددلم  

  ددداتبع الملدددك عليدددك قدددرأ  دددلذا ، الدامددده ييتدددر  وان لددددر   ددد  يجمعددده ان لددده ونكفددد 

 كدد  لددك نو ددحه وت وتدده حفادده بعددد ثددم ، اقددرآك كمددا أقددرا  ثددم ، لدده اتددتمع ا  قرآندده

 القددرآن مددن زدندد  ا ي  علمددا زدندد  ر  وقدد ب  تعددالى قولدده مدداا . وشددرعنا اردنددا مددا

هللا عليددده وتدددلم   لدددلى هللا رتدددو  كدددان قدددا  يريدددرة ابددد  عدددن ماجددده ابدددن وقدددا .  علمدددا

 ح والحمدددد ، علمدددا وزدنددد  ، ينفعنددد  مدددا وعلمنددد  ، علمتنددد  بمدددا انفعنددد  اللهدددمب  يقدددو 

 ي. حا  ك  على

 :  االروا  قبض. 14

   يوم القيامةي.  -االحت ار -بانار:االج 

 . تبشر الذين آمنوا بالجنة: 15

الم مكدددة اال تخدددا وا وال تحزندددوا بان الدددذين قدددالوا ربندددا هللا ثدددم اتدددتقاموا تتندددز  علددديهم 

 . 30وابشروا بالجنة الت  كنتم توعدوني للت 

 : الجنة اي  على ت مهم .16

 والم مكددددة وذريدددداتهم وازواجهددددم ابددددامهم مددددن لددددلت ومددددن يدددددخلونها عدددددن ندددداتبج

ي  الدددددار عقبددددى  دددنعم لددددبرتم بمددددا علددديكم تدددد مي 23ب بددددا  كددد  مددددن علدددديهم يددددخلون

 . 24-23  الرعد

  : النار ألي  تعذيبهم.  17

 عليهدددا والحجدددارة الندددام وقوديدددا ندددارا وايلددديكم انفتدددكم قدددوا امندددوا الدددذين ايهدددا يددداب

.  6  التحددريمي  يددؤمرون مددا ويفعلددون امددريم مددا هللا يعلددمون ال شددداد غدد ا م مكددة

وقولددده تعدددالىبانكم ومدددا تعبددددون مدددن دون هللا حلددد  جهدددنم اندددتم لهدددا واردونياالنبيدددا  

 ومددددا م مكددددة اال النددددار الددددحا  جعلنددددا ومدددداب  المدددددثر تددددورة  دددد  تعددددالى ويقددددو . 98

 امنددوا الددذين ويددزداد الكتددا  اوتددوا الددذين ليتددتيقن كفددروا للددذين  تنددة اال عدددتهم جعلنددا



 

 

 

 مدددرض قلدددوبهم  ددد  الدددذين وليقدددو  والمؤمندددون الكتدددا  اوتدددوا الدددذين يرتدددا  وال ايماندددا

 ومدددا يشدددا  مدددن ويهدددد  يشدددا  مدددن هللا ي ددد  كدددذلك مدددث  بهدددذا هللا اراد مددداذا والكدددا رون

 .   31  المدثري  للبشر ذكر  اال ي  وما يو اال ربك جنود يعلم

   :الجن  خلس

 وخلددسب  تعددالى قولدده وكددذلك 27  الحجددري  التددموم نددار مددن قبدد  مددن خلقنددا  والجددانب

.   يددده دخدددان ال لددداف ندددار مدددن خلدددس ا  15  الدددرحمني  ندددار مدددن مدددارج مدددن الجدددان

 لدددلى هللا رتدددو  ان ، عامشدددة عدددن لدددحيحه  ددد  متدددلم روا  الدددذ  الحددددي   ددد  وجدددا 

 ، نددار مددن مددارج مددن الجددان وخلقددت ، نددور مددن الم مكددة خلددسب  قددا هللا عليدده وتددلم  

 حددد  مدددن ابلددديم كدددان ، عبدددام ابدددن جريدددرعن ابدددن وقدددا لكدددمي.  ولدددف ممدددا ادم وخلدددس

 الندددار لتدددان ويدددو - التدددموم ندددار مدددن خلقدددوا ، الجدددن لهدددم يقدددا  الم مكدددة احيدددا  مدددن

 مدددددن ابلددددديم يكدددددن لدددددم:  البلدددددر  الحتدددددن وقدددددا   لهبت. اذا طر ها    يكون الذ 

 اال  تدددددجدوا ألدم اتدددددجدوا للم مكدددددة قلندددددا واذب  ، الجدددددن مدددددن كدددددان وانددددده ، الم مكدددددة

 ويددم دوندد  مددن اوليددا  وذريتدده ا تتخذوندده ربدده امددر عددن  فتددس الجددن مددن كددان ابلدديم

 ويشدددربون يدددلكلون ، ادم كبنددد  والجدددن. 50 الكهدددفي   بددددال للادددالمين بدددمم عددددو لكدددم

 دون  ومندددا اللدددالحون مندددا وانددداب  الكدددا رون ومدددنهم المؤمندددون ومدددنهم ، ويتناتدددلون

 ومندددا المتدددلمون مندددا وانددداب  تعدددالى قولددده وكدددذلك ، 11  الجدددني  قدددددا طرامدددس كندددا ذلدددك

 لجهددددنم  كددددانوا القاتددددطون وامدددداي 14ب رشدددددا تحددددروا  لولمددددك اتددددلم  مددددن القاتددددطون

 ، ابلدددديم ولددددد الجددددن:  الحتددددن عددددن م ددددر بددددن بكددددر وقددددا .  15-14 الجددددني  حطبددددا

 مددددن كددددان ومددددن ، مؤمنددددون يددددؤال  ومددددن مؤمنددددون يددددؤال  ومددددن ، ادم ولددددد واالنددددم

  هدددو كدددا را ويدددؤال  يدددؤال  مدددن كدددان ومدددن ، هللا ولددد   هدددو مؤمندددا ويدددؤال  يدددؤال 

 قولدددده ،امددددا رتدددد  مددددنهم يبعدددد  لددددم ، وتعددددالى تددددبحانه ان االي . 450: 8ب  الشدددديطان

 ايدددددات  علددددديكم يقلدددددون مدددددنكم رتددددد  يدددددلتكم الدددددم واالندددددم الجدددددن يامعشدددددرب  تعدددددالى

 الدددددنيا الحيدددداة وغددددرتهم انفتددددنا علددددى شددددهدنا قددددالوا يددددذا يددددومكم لقددددا  وينددددذرونكم

 مدددن يدددم بالرتددد   دددالمراد. 130  االنعدددامي  كدددا رين كدددانوا انهدددم انفتدددهم علدددى وشدددهدوا

 ، وعالمدددددا مجتهددددددا ، المعلدددددية يرتكددددد  ان قبددددد  ، ابلددددديم وكددددداني 154: 3ب االندددددم

 قبدد  الجددن خلقددت . االرض علددى تددلطان لدده وكددان ، االربعددة االجنحددة ذو  مددن وكددان

 هللا  بعددد  ، الددددما  وتدددفكوا  يهدددا  ا تددددوا ، االرض تدددكن مدددن أو  ويددد  ، االنتدددان

 – الجددن لهددم يقددا  الددذ  الحدد  يددذا ويددم – الم مكددة مددن جنددد  دد  ابلدديم علدديهم تعددالى

  ددد  اغتدددر ذلدددك ابلددديم  عددد   لمدددا.  الجبدددا  واطدددراف البحدددور بجزامدددر والحقهدددم  قدددتلهم

.  معددده كدددانوا الدددذين الم مكدددة  بددده تعلدددم ولدددم بدددذلك وتعدددالى تدددبحانه هللا  علدددم ، نفتددده



 

 

 

 مدددن الجندددة يددددخ  الب  قدددا هللا عليددده وتدددلم   لدددلى هللا رتدددو  ان ، الحددددي   ددد  وجدددا 

  دد  جاعدد  اندد  معدده كددانوا الددذين للم مكددة تعددالى  قددا ي .  كبددر مددن ذرة قلبدده  دد  كددان

 اتجعددد  قدددالوا خليفدددة االرض  ددد  جاعددد  انددد  للم مكدددة ربدددك قدددا  واذاب  خليفدددة االرض

 اعلددم اندد  قددا  لددك ونقدددم بحمدددك نتددبت ونحددن الدددما  ويتددفك  يهددا يفتددد مددن  يهددا

.  الز   طدددين مدددن  خلقددده ادم بتربدددة تدددبحانه امدددر ثدددم.  30  البقدددرةي  تعلمدددون ال مدددا

 مدددا يتدددتمعون الددددنيا التدددما   ددد  مقاعدددد للجدددن كددداني. التددد م عليددده آدم خلدددسبانادددر 

 وكانددددت ، بدددداط  زادوا ومددددا حقددددا تددددمعوا مددددا  يكددددون امددددر مددددن التددددما   دددد   يحددددد 

 بدددين حيددد هللا عليددده وتدددلم   لدددلى محمدددد بعددد   لمدددا ، ذلدددك قبددد  بهدددا يرمدددى ال النجدددوم

 يحدددر  بشدددها  رمددد  اال مقعدددد  يدددلت  ال احدددديم وكدددان ، التدددما  خبدددر وبدددين الشدددياطين

 لكتابددده وحفاددده ، بعبددداد  ورحمتددده ، بخلقددده تعدددالى هللا لطدددف مدددن ويدددذا..  الدددا  مدددا

 كنددددا واندددداي 8ب وشددددهبا شددددديدا حرتددددا ملمدددت  وجدددددنايا التددددما  لمتددددنا واندددداب  العزيدددز

 عندددد.  9-8 الجدددني رلددددا شدددهابا لددده يجدددد االن يتدددتمع  مدددن للتدددمع مقاعدددد منهدددا نقعدددد

 جندددود   بددد  ، حدددد  قدددد امدددر مدددن اال يدددذا مدددا:   قدددا  ابلددديم الدددى الجدددن شدددكى ذلدددك

 تهامددة نحددو بع ددهم  اتجدده ، التددما  خبددر وبددين بيددنهم ا حدد الددذ  التددب  عددن يبتشددون

  لمدددا الفجدددر، بللدددحابه يلدددل  بنخلدددة ويدددوهللا عليددده وتدددلم   لدددلى هللا رتدددو   دددرأوا

 بكدددر ابدددو وقدددا .  التدددما  خبدددر وبدددين بيدددنكم حدددا  الدددذ  وهللا يدددذا قدددالوا القدددرأن تدددمعوا

 علدددى الجدددن مدددن نفدددر يدددبط:  عنددده هللا ر ددد  متدددعود بدددن هللا عبدددد عدددن شددديبة ابددد  بدددن

 نفدددر اليدددك لدددر نا واذب  نخلدددة بدددبطن القدددرأن يقدددرأ ويدددوهللا عليددده وتدددلم   لدددلى النبددد 

 قددومهم الددى ولددوا ق دد   لمددا انلددتوا قددالوا ح ددرو   لمددا القددران يتددتمعون الجددن مددن

 بددين لمددا ملدددقا موتددى بعددد مددن انددز  كتابددا تددمعنا انددا قومنددا يددا قددالواي 29ب منددذرين

 وامنددوا هللا داعدد  اجيبددوا قومنددا يدداي 30ب متددتقيم طريددس والددى الحددس الددى يهددد  يديدده

 يدددذكروا ولدددم. 31-29  االحقدددافي الددديم عدددذا  مدددن ويجدددركم ذندددوبكم مدددن لكدددم يشفدددر بددده

 ح ددددر  هندددداي . 145: 7بالتددددوراة لشددددريعة مددددتمم االنجيدددد  الن ، التدددد م عليدددده عيتددددى

هللا عليدددده وتددددلم   لددددلى الرتددددو  بهددددم يشددددعر ولددددم ، القددددرأن لقددددرا ة واتددددتمعوا الجددددن

 . 19 الجدددني لبددددا عليددده يكوندددون كدددادوا يددددعو  عبددددهللا قدددام لمدددا واندددهب  تعدددالى ويقدددو 

 مندده ودنددوا عليدده تلبدددوا القددران يتلددوهللا عليدده وتددلم   لددلى الرتددو  الجددن تددمع لمددا

 انددا  قددالوا الجددن مددن نفددر اتددتمع اندده الدد    اوحدد  قدد ب  اليدده، اوحدد  حتددى بهددم يعلددم  لددم

 وانددهي 2ب احدددا بربنددا نشددرك ولددن بدده  لمنددا الرشددد الددى يهددد ي 1ب عجبددا قرأنددا تددمعنا

 هللا علددددى تددددفيهنا يقددددو  كددددان وانددددهي 3ب ولدددددا وال لدددداحبة اتخددددذ مددددا ربنددددا جددددد تعددددالى

 رجددا  كددان وانددهي 5ب كددذبا هللا علددى والجددن االنددم تقددو  لددن ان نندداا واندداي 4ب شددططا

 ان انندددتم كمدددايوانهدددم اندددوا 6بريقدددا  دددزادويم الجدددن مدددن برجدددا  يعدددوذون االندددم مدددن



 

 

 

 اعلدددم وهللا لندددا يت دددت الكريمدددة االيدددات يدددذ  مدددن.  7-1  الجدددني  احددددا هللا يبعددد  لدددن

هللا عليددده وتدددلم   لدددلى ورتدددوله عبدددد  الدددى اوحدددى وتعدددالى تدددبحانه هللا بدددلن:  بمدددراد 

 قددد الجددن مددن وان.  القددرأن يقددرأ ويددو اليدده اتددتمعوا لمددا عجبددوا الجددن مددن نفددرا بددلن ،

 يقولددون كددانوا وانهددم ولدددا، وال لدداحبة يتخددذ لددم الددذ  اللددمد االحددد يددو هللا بددلن آمددن

 للعددددون الجددددن مددددن رجددددا  الددددى يلجدددداون االنددددم مددددن رجددددا  وكددددان الكددددذ  هللا علددددى

 عددن البهيقدد  بكددر ابددو الحددا ا قددا  . وتعبددا  دد لة اال يجدددوا لددم انهددم اال والمتدداعدة

 نفدددرا انهللا عليددده وتدددلم  ب  لدددلى هللا رتدددو  قدددا  عنددده، هللا ر ددد  متدددعود بدددن عبددددهللا

 ،ي  القدددرأن علددديهم اقدددرأ الليلدددة يدددلتون عدددم وبنددد  اخدددوة بنددد  عشدددر خمتدددة الجدددن مدددن

 مدددن تخدددرج الب  لددد  وقدددا  واجلتدددن  لددد   خدددط ، اراد الدددذ  المكدددان الدددى معددده  انطلقدددت

هللا عليددده  لددلى أتدددان  حتددى  يدده  بدددت ،ي  بعاهددم يتخطفدددك ان أمددن لددم خرجدددت لددو يددذا

 الخددد   الدددى ذيبدددت اذاب   قدددا  وحمددده وروثدددة حامددد  عادددم يدددد   ددد  التدددحر مدددعوتدددلم  

 متدددعود بدددن عبدددهللا عدددن لددحيحه  ددد  متددلم وقدددا ي .  يددؤال  مدددن بشدد    تتدددتن   دد 

 االوديدددة  ددد   التمتدددنا   فقددددنا  ليلدددة ذاتهللا عليددده وتدددلم   لدددلى هللا رتدددو  مدددع كندددا: 

 اتدددان ب   قدددا  حدددرا  قبددد  مدددن جدددا  يددو اذ الدددبحنا  لمدددا ، الليلدددة تلدددك  بتندددا ، والشددعا 

 واثدددار اثددداريم  اراندددا بندددا ، دددانطلسي االقدددران علددديهم  قدددرات معهدددم  دددذيبت الجدددن داعددد 

  ددد  او ايدددديكم  ددد  يقدددع عليددده هللا اتدددم ذكدددر عادددم كددد ب   قدددا  الدددزاد وتدددالو  ، نيدددرانهم

 طعدددام  انهمدددا بهمدددا تتدددتنجوا  ددد  لددددوابكم علدددف روثدددة او رةبعددد وكددد  لحمدددا يكدددون مدددا

 لدددلى  قدددا  عدددنهم ذلدددك يشنددد  ومدددا هللا يارتدددو :  متدددعود ابدددن  قدددا . ي الجدددن اخدددوانكم

 ورثدددا وال ، اكددد  يدددوم لحمددده عليددده وجددددوا اال عامدددا يجددددون ال انهدددمهللا عليددده وتدددلم  ب 

 بعادددم الخددد   مدددن خدددرج اذا مدددنكم أحدددد يتدددتنقين    ددد  اكلدددت يدددوم حبهدددا  يهدددا وجددددوا اال

 متعدددددة طرقدددا ينددداك ان ، عنهمدددا هللا ر ددد  عبدددام ابدددن وقدددا ي .  ورثدددة وال بعدددرة وال

 كلهدددا الطدددر  يدددذ  ،ان بدددالجنهللا عليددده وتدددلم   لدددلى الرتدددو  التقدددا  كيفيدددة تدددرو 

 القدددرأن علددديهم  دددت  ، قلددددا الجدددن الدددى ذيددد هللا عليددده وتدددلم   لدددلى انددده علدددى تدددد 

 ابددد  عددن قدد البيه بكدددر ابددو الحددا ا وقدددا   ي.148: 7.بتعدددالى هللا شددرا الددى ودعددايم

 وال بهدددا اتدددتن  باحجدددار  أأتنددد ب  يريدددرة ألبددد هللا عليددده وتدددلم   لدددلى قدددا  ،  يريدددرة

هللا  لدددلى قدددا  ؟ والورثدددة العادددم بدددا  مدددا هللا رتدددو  يدددا  قلدددتي  ورثدددة وال بعادددم تدددلتن 

 بروثدددة يمدددروا ال ان لهدددم تعدددالى هللا  ددددعوت  تدددللون  جدددن و دددد اتدددان عليددده وتدددلم  ب 

  . لحيحه    البخار  اخرجهي  طعاما وجدو  اال عام وال

  االنتان:  خلس



 

 

 

ولدددم يكدددن ينددداك بشدددرا قبلددده ب يددد  اتدددى  –خلدددس هللا تعدددالى أدم عليددده التددد م         

 . 1على االنتان حين من الدير لم يكن شيما مذكورا ي االنتان 

 فدد  تدددورة البقدددرة ، يقدددو  الخدددالس جددد  وعدد  ب واذ قدددا  ربدددك للم مكدددة انددد  جاعددد      

 ددد  االرض خليفدددة قدددالوا اتجعددد   يهدددا مدددن يفتدددد  يهدددا ويتدددفك الددددما  ونحدددن نتدددبت 

.  دددد  يددددذ  االيددددة  30بحمدددددك ونقدددددم لددددك قددددا  اندددد  اعلددددم مددددا التعلمددددون ي البقددددرة  

  يهدددا  فتددددوا االرض يتدددكنون اكدددانو حيددد الدددى الجدددن  –وهللا اعلدددم  –الكريمدددة اشدددارة 

 اجدددابهم الخبيدددر العلددديم ولكدددن ، تعدددالى هللا تددديخلس بمدددا ذلدددك وربطدددوا ، الددددما  وتدددفكوا

هللا  رتدددو  ان ، عامشدددة عدددن متدددلم لدددحيت و ددد .  غيدددر  احدددد يعلمددده ال مدددا يعلدددم بلنددده

لددلى هللا عليدده وتددلم  قددا  ب خلقددت الم مكددة مددن نددور ، وخلددس ابلدديم مددن مددارج مددن 

. وعدددن عامشدددة اي دددا ، قدددا  مردويددده ، ان رتدددو    ي لكدددمادم ممدددا ولدددف ندددار ، وخلدددس 

هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب خلدددس هللا الم مكدددة مدددن ندددور العدددرت ، وخلدددس الجدددان 

 ي .  ممن مارج من نار وخلس ادم مما ولف لك

وقدددا  ابدددن ابددد  حددداتم  تو ددد  يدددوم  الخمددديم والجمعدددة ، خلدددس هللا تعدددالى التدددموا    

عدددن ابددد  يريدددرة ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب خيدددر يدددوم طلعدددت  يددده 

الشدددمم يدددوم الجمعدددة ،  يددده خلدددس ادم ، و يددده أدخددد  الجندددة ، و يددده ايدددبط منهدددا ، و يددده 

الدددابعه يقللهدددا  وقدددبض-عبدددد مدددؤمن يلدددل   ا قهددداتقدددوم التددداعة ، و يددده تددداعة ال يو

عدددن تدددلمان ، ان رتدددو  هللا  حددداتمابدددن ابددد   وقدددا ا  ي .   تدددل  هللا خيدددرا اال اعطددد –

 يدددوم و ددد ي .  ابدددواكم  يددده هللا جمدددع يدددوم الجمعدددة يدددوملدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب

يريدددرة  بددد ي . وقدددا   البخدددار  ومتدددلم عدددن ا319: 7ب خلقددده تعالدددة هللا اكمددد  الجمعدددة

يدددوم القيامدددة  قدددا  ، قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب نحدددن االخدددرون التدددابقون

، بيددددد انهددددم اوتددددوا الكتددددا  مددددن قبلنددددا ثددددم ان يددددذا يددددومهم الددددذ   ددددرض هللا علدددديهم 

، دداختلفوا  يدده  هدددانا هللا لدده ،  النددام لنددا  يدده تبددع ، اليهددود غدددا والنلددار  بعددد غددد 

 ي . 

ثددددم يقددددو  الخددددالس ، جدددد  وعدددد   دددد  تددددورة الحجددددر ب ولقددددد خلقنددددا االنتددددان مددددن      

ي واذ 27ي والجدددان خلقندددا  مدددن قبددد  مدددن ندددار التدددموم ب26لللدددا  مدددن حمدددل متدددنون ب

  دددداذاي 28ب متددددنون حمددددل مددددن لللددددا  مددددن راقددددا   ربددددك للم مكددددة اندددد  خددددالس بشدددد

ي  تددددجد الم مكددددة كلهددددم 29تددددويته ونفخددددت  يدددده مددددن روحدددد   قعددددوا لدددده تدددداجدين ب

ي قدددا  يدددا ابلددديم مالدددك اال 31ي اال ابلددديم ابدددى ان يكدددون مدددع التددداجدين ب30اجمعدددونب

ي قدددا  لدددم اكدددن التدددجد لبشدددر خلقتددده مدددن لللدددا  مدددن حمدددل 32تددداجدين بتكدددون مدددع ال

 الددددين يدددوم الدددى اللعندددة عليدددك واني 34ب رجددديم  لندددك منهددداي قدددا   دددلخرج 33متدددنون ب



 

 

 

 الدددىي 37ب المنادددرين مدددن  لندددك قدددا ي 36ب يبعثدددون يدددوم الدددى  دددانارن  ر  قدددا ي 35ب

لهدددم  ددد  االرض والغدددوينهم  ألزيدددنن اغدددويتن  بمدددا ر  قدددا ي 38ب المعلدددوم الوقدددت يدددوم

ي قددددا  يددددذا لددددراط علدددد  متددددتقيم 40ي اال عبددددادك مددددنهم المخللددددين ب39اجمعددددين ب

ي  وان 42ب الشدددداوين مددددن اتبعددددك مددددن اال تددددلطان ميان عبدددداد  لدددديم لددددك علدددديه41ب

وكددددذلك قولدددده تعددددالى  دددد  تددددورة ص .   43-26جهددددنم لموعددددديم اجمعددددين ي الحجددددر 

ي  ددلذا تددويته ونفخددت  يدده مددن 71طددين ب باذ قددا  ربددك للم مكددة اندد  خددالس بشددرا مددن

ي اال ابلدددديم 73ي  تددددجد الم مكددددة كلهددددم اجمعددددون ب72روحدددد   قعددددوا لدددده تدددداجدين ب

ي قددا  يددا ابلدديم مددا منعددك ان تتددجد لمددا خلقددت بيددد  74اتددتكبر وكددان مددن الكددا رين ب

ي قدددا  اندددا خيدددر منددده خلقتنددد  مدددن ندددار وخلقتددده مدددن 75اتدددتكبرت ام كندددت مدددن العدددالين ب

ي وان عليددددك لعنتدددد  الددددى يددددوم الدددددين 77 دددداخرج منهددددا  انددددك رجدددديم بيقددددا  76طددددين ب

 الدددىي 80ب المنادددرين مدددن  اندددك قدددا ي 79ب يبعثدددون يدددوم الدددى  دددانارن ي قدددا  ر  78ب

 مددددنهم عبددددادك االي 82ب اجمعددددين الغددددوينهم  بعزتددددك قددددا ي 81ب المعلددددوم الوقددددت يددددوم

 تبعددددك وممددددن منددددك جهددددنم ألمدددد ني 84ب اقددددو  والحددددس  ددددالحس قددددا ي 83ب المخللددددين

قلندددا للم مكدددة  وكدددذلك قولددده  ددد  تدددورة االتدددرا  بواذ . 85-71  صي  اجمعدددين مدددنهم

يتدددك يدددذا ي قدددا  ارأ61اتدددجدوا ألدم  تدددجدوا اال ابلددديم قدددا   أتدددجد لمدددن خلقدددت طيندددا ب

 قدددا ي 62ب قلدددي  اال ذريتددده كنالدددى يدددوم القيامدددة ال حتدددن الدددذ  كرمدددت علددد  لدددمن اخدددرتن

 مددددن واتددددتفززي 63ب مو ددددورا جددددزا ا جددددزاؤكم جهددددنم  ددددلن مددددنهم تبعددددك  مددددن اذيدددد 

 االمدددددوا   ددددد  وشددددداركهم ورجلدددددك بخيلدددددك علددددديهم واجلددددد  بلدددددوتك مدددددنهم اتدددددتطعت

 علددديهم لدددك لددديم عبددداد  اني 64ب غدددرورا اال الشددديطان يعدددديم ومدددا وعدددديم واالوالد

قولدددده تعددددالى  دددد  تددددورة  كددددذلك.  65-61وكفددددى بربددددك وكددددي  ي االتددددرا    تددددلطان

 قدددا ي 15ب المنادددرين مدددن اندددك قدددا ي 14ب يبعثدددونيدددوم  االعدددراف ب قدددا  انارنددد  الدددى

بدددين ايدددديهم  مدددن التيدددنهم ثدددمي  16ب المتدددتقيم لدددراطك لهدددم قعددددن ال اغدددويتن   بمدددا

 قددددا ي 17ب شدددداكرين اكثددددريم تجددددد وال همشددددمامل وعددددن نهمومددددن خلفهددددم وعددددن ايمددددا

جهددددنم مددددنكم اجمعددددين ي  ألمدددد ن مددددنهم تبعددددك لمددددن مدددددحورا مامددددذ و منهددددا اخددددرج

 – ويمهلدددهيدددلخر   –اتدددتجابة هللا تعدددالى البلددديم بدددلن ينادددر   ان.  18-14االعدددراف  

ال تخدددالف وال تمدددانع ب ال يتدددل  عمدددا يفعددد   تعدددالى منددده وارادةالدددى يدددوم القيامدددة لحكمدددة 

ي 69: 9.  وقدددا  ابدددن جريدددر عدددن ابدددن عبدددام انددده قدددا  : ب23يتدددللون ي االنبيدددا    يدددمو

ليلددددة جتدددددا ملقددددى وكددددان ابلدددديم يلتيدددده  ي ددددربه برجلدددده  يلللدددد   مكددد  ادم اربعددددين

كالفخددار ، وكددان يدددخ   دد   يدده ويخددرج مددن دبددر  ويدددخ  مددن دبددر  ويخددرج مددن  يدده ، 

 تعدددالى هللا نفدددرويقدددو  : لدددمن تدددلطت عليدددك أليلكتدددك ، ولدددمن تدددلطت علددد  العلدددينك . 

 النفخدددة ولدددلت ولمدددا ، ودمدددا لحمدددا جتدددد   لدددار رأتددده قبددد  مدددن روحددده مدددن ادم  ددد 



 

 

 

 ويدددداب  ، يقددددر  لدددم ليدددنهض  دددذي  ، رأ  مدددا  اعجبددده جتدددد  الدددى نادددر تدددرته الدددى

 قولددده وكدددذلك. 11عجدددوال ي االتدددرا    االنتدددان وكدددان بدددالخير دعدددا   بالشدددر االنتدددان

  لمدددا. 37ايدددات   ددد  تتدددتعجلون ي االنبيدددا   تدددآوريكم عجددد  مدددن االنتدددان خلدددسب  تعدددالى

تمدددت النفخدددة  ددد  جتدددد  عطدددم  قدددا  ب الحمدددد ح ر  العدددالمين ي وقدددا  لددده هللا تعدددالى ب 

 الدم اتدددددجدوا للم مكدددددة وتعدددددالى تدددددبحانه الخدددددالس قدددددا  ثدددددم ،يرحمدددددك هللا  يدددددا ادم ي

 الخدددالس ويقدددو .  االيدددات مدددن تدددبس  يمدددا جدددا  كمدددا ، واتدددتكبر ابدددى ابلددديم اال  تدددجدوا

دم  مدددن اهدددوريم ذريدددتهم واشدددهديم علدددى اخدددذ ربدددك مدددن بنددد  ا ذب وا وتعدددالى تدددبحانه

انفتدددهم التدددت بدددربكم قددددالوا بلدددى شدددهدنا ان تقولددددوا يدددوم القيامدددة انددددا كندددا عدددن يددددذا 

 يبدددرز ان ابنددده و ددداة عندددد مدددزاحم بدددن ال دددحاك ابدددن  طلددد .  172غدددا لين ي االعدددراف 

الدددذ  اقدددر بددده  ددد   الميثدددا  عدددن تيتدددل  ألنددده ، عقدددد  عنددده ويحددد  اللحدددد  ددد  وجهددده

: ان هللا  عبدددام ابدددن قدددا  ، نفتددده ملددددري و ددد  ال228: 3لدددل  ادم عليددده التددد م  ب

متددت لددل  ادم  اتددتخرج مندده كدد  نتددمة يددو خالقهددا الددى يددوم القيامددة ،  لخددذ مددنهم 

بددده شددديما وتكفددد  لهدددم بددداالرزا  ثدددم اعددداديم  ددد  لدددلبه  يشدددركوالميثدددا  ان يعبددددو  وال 

 الميثدددا  مدددنهم ادرك  مدددن ،ن اعطدددى الميثدددا  يوممدددذ  لدددن تقدددوم التددداعة حتدددى يولدددد مددد

بدده نفعدده الميثددا  االو  ، ومددن ادرك الميثددا  االخددر  لددم يقددر بدده لددم ينفعدده   ددو ى االخددر

الميثدددا  االو  ، ومدددن مدددات لدددشيرا قبددد  ان يددددرك الميثدددا  االخدددر مدددات علدددى الميثدددا  

مددددر بددددن االو  علددددى الفطددددرة. قددددا  االمددددام احمددددد عددددن متددددلم بددددن يتددددار الجهندددد  ان ع

الخطدددا  تدددم  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  عدددن يدددذ  االيدددة  قدددا  بان هللا خلدددس 

ادم عليددده التددد م ثدددم متدددت اهدددر  بيمينددده  اتدددتخرج منددده ذريدددة قدددا  : خلقدددت يدددؤال  

للجنددددة وبعمدددد  ايدددد  الجنددددة يعملددددون ، ثددددم متددددت اهددددر   اتددددتخرج مندددده ذريددددة قددددا  : 

 قددددا  رجدددد  : يارتددددو  هللا  فدددديم  خلقددددت يددددؤال  للنددددار وبعمدددد  ايدددد  النددددار يعملددددون ي ،

، قدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  باذا خلدددس هللا العبدددد للجندددة اتدددتعمله باعمدددا  ايددد   العمددد 

الجنددة حتددى يمددوت علددى عمدد  مددن اعمددا  ايدد  الجنددة ،  يدخلدده بدده الجنددة ، واذا خلددس 

النددار حتددى يمددوت علددى عمدد  مددن اعمددا  ايدد  النددار  ايدد العبددد للنددار اتددتعمله باعمددا  

. قددا  عبددد قتيبددة عددن والنتددام  القعندد ويكددذا روا  ابددو داود عددن  ،بدده النددار ي  يدخلدده

، ان رجددد  تدددل  رتدددو  هللا لدددلى  حكددديمالدددرحمن بدددن قتدددادة الن دددر  عدددن يشدددام بدددن 

هللا عليدددده وتددددلم  عددددن الق ددددا   قددددا  ب ان هللا قددددد آخددددذ ذريددددة ادم مددددن اهددددوريم ثددددم 

ال   دد  الجنددة ، ويددؤال  اشددهديم علددى انفتددهم ثددم ا دداض بهددم  دد  كفيدده ثددم قددا  : يددؤ

 دد  النددار ،  ليدد  الجنددة ميتددرون لعمدد  ايدد  الجنددة ، وايدد  النددار ميتددرون لعمدد  ايدد  

. ويقدددو  الخدددالس ، تبدددارك وتعدددالى  ددد  تدددورة  مردويددده وابدددن جريدددر ابدددن روا النددداري 

النتددددا  ب يددددا أيهددددا النددددام اتقددددوا ربكددددم الددددذ  خلقكددددم مددددن نفددددم واحدددددة وخلددددس منهددددا 



 

 

 

ون بددده واالرحدددام ان ا لثيدددرا ونتدددا  واتقدددوا هللا الدددذ  تتدددزوجهدددا وبددد  منهمدددا رجددداال ك

 االنتدددان خلدددس بلنددده ، وتعدددالى تدددبحانه لندددا يبدددين.  1هللا كدددان علددديكم رقيبدددا ي النتدددا  

نهدددا زوجهدددا ، ويددد  حدددوا  عليهدددا التددد م  ، خلقدددت مدددن م، وخلدددس  واحددددة نفدددم مدددن

 دددلع ادم االيتدددر مدددن خلفددده ويدددو ندددامم  اتدددتيقا  رأيدددا  دددلنم اليهدددا وانتدددت اليددده . 

اليهدددا  لتتدددكنواان خلدددس لكدددم مدددن انفتدددكم ازواجدددا  ومدددن آياتددده وكدددذلك قولددده تعدددالى ب

. وقدددا   21ون ي الدددروم  أليدددات لقدددوم يتفكدددر ذلدددكوجعددد  بيدددنكم مدددودة ورحمدددة ان  ددد  

لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب اتتولدددوا بالنتدددا  خيدددرا ،  دددلن المدددرأة خلقدددت مدددن  دددلع ، 

وان اعدددوج مدددا  ددد  ال دددلع اعددد   ،  دددلن ذيبدددت تقيمددده كتدددرته ، وان تركتددده لدددم يدددز  

 . عليه متفسي .  ا اعوج ،  اتتولوا بالنت

ب  ، مدددن الشددديطان وحدددذريما عدددز وجددد  -نعددديمحيددد  ال –ادخددد  ادم وزوجتددده الجندددة      

 الشدددجرة يدددذ  تقربدددا وال شدددمتما حيددد  مدددن  كددد  الجندددة وزوجدددك اندددت اتدددكن ادم ويدددا

ليبددددد  لهمددددا مددددا ور  عنهمددددا لهمددددا الشدددديطان   وتددددومي 19ب الاددددالمين مددددن  تكونددددا

وقددددا  مددددا نهاكمددددا ربكمددددا عددددن يددددذ  الشددددجرة اال ان تكونددددا ملكددددين او  مددددن تددددو اتهما

ي  دددداليما بشدددرور 21كمدددا لمدددن النالدددحين بي وقاتدددمهما انددد  ل20تكوندددا مدددن الخالددددينب

 لمدددا ذاقدددا الشدددجرة بددددت لهمدددا تدددو اتهما وطفقدددا يخلدددفان عليهمدددا مدددن ور  الجندددة 

ونادايمدددا ربهمدددا الدددم انهاكمدددا عدددن تلكمدددا الشدددجرة واقددد  لكمدددا ان الشددديطان لكمدددا عددددو 

ي قددددداال ربندددددا المندددددا انفتدددددنا وان لدددددم تشفدددددر لندددددا وترحمندددددا لنكدددددونن مدددددن 22مبدددددين ب

ي قدددا  ايبطدددوا بع دددكم لدددبعض عددددو ولكدددم  ددد  االرض متدددتقر ومتددداا 23الخاتدددرين ب

-19ي قدددا   يهدددا تحيدددون و يهدددا تموتدددون ومنهدددا تخرجدددون ي االعدددراف 24الدددى حدددين ب

الحددددس تعددددالى االرض دارا لبندددد  ادم ،  يهددددا محيددددا  و يهددددا مماتدددده ومنهددددا   جعدددد .  25

ة اخددر  ي طدده النشددور يددوم القيامددة ب منهددا خلقندداكم و يهددا نعيدددكم ومنهددا نخددرجكم تددار

 يدددر   ددد   روجهمدددا علدددى ندددورا وحدددوا  ادم لبدددام وكدددان:  منبددده بدددن ويددد  وقدددا .  55

 ددداك  مدددن الشددددجرة ،  خدددددعهما حتدددى الشددديطان لهمدددا  حلددددف ، االخدددر عدددورة احدددديما

 ، ربهمدددا نادايمدددا لمدددا:  عبدددام ابدددن عدددن الدددرزا  عبدددد وقدددا .   اتهما بددددت لهمدددا تدددو

، ولكددن مددا حتددبنا ان  احدددا يحلددف بددك  ار يدد بلددى قدداال ، الشددجرة تلددك عددن انهاكمددا الددم

ي . ثدددم يمدددتن 179: 3كاذبدددا . وقدددا  بعدددض ايددد  العلدددم : مدددن خددددعنا بددداح انخددددعنا لددده ب

 يددداب  العدددوراتتدددبحانه وتعدددالى علدددى بنددد  ادم ، بدددلن جعددد  لددده مدددن اللبدددام مدددا يتدددتر 

 خيدددروريشدددا ولبدددام التقدددو  ذلدددك   اتكمقدددد انزلندددا علددديكم لباتدددا يدددوار  تدددو ادم بنددد 

، وبخلددددوص تددددتر العددددورات ،  26هللا لعلهددددم يددددذكرون ي االعددددراف   اتذلددددك مددددن ايدددد

قددا  االمددام احمددد عددن ابدد  العدد   الشددام  قددا  ، تددمعت عمددر بددن الخطددا  يقددو  : قددا  

رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب مدددن اتدددتجد ثوبدددا  لبتددده  قدددا  حدددين يبلدددغ ترقوتددده 



 

 

 

جمددد  بددده  ددد  حيدددات  ثدددم عمدددد الدددى الحمدددد ح الدددذ  كتدددان  مدددا اوار  بددده عدددورت  وات

 وميتدددا حيددا هللا كندددف و دد  هللا جددوار و ددد  هللا ذمددة  ددد  كددان بددهالثددو  الخلددس  تلدددد  

 ان ادم يدددا  قلنددداب  طددده تدددورة  ددد  تعدددالى قولددده وكدددذلكي روا  الترمدددذ  وابدددن ماجددده . 

 تجدددوا اال لدددك اني 117ب  تشدددقى الجندددة مدددن يخرجنكمدددا  ددد  ولزوجدددك لدددك عددددو يدددذا

 اليددددده  وتدددددومي 119ب ت دددددحى وال  يهدددددا تامدددددؤ ال واندددددكي 118ب تعدددددر  وال  يهدددددا

نهدددا ي  ددداك  م120وملدددك ال يبلدددى ب الخلدددد شدددجرة علدددى ادلدددك يددد  ادم يدددا قدددا  الشددديطان

 ربدددده آدمفان عليهمددددا مددددن ور  الجنددددة وعلددددى لدددد بدددددت لهمددددا تددددو اتهما وطفقددددا يخ

ايبطدددا منهدددا جميعدددا  قدددا ي 122ب ويدددد  عليددده  تدددا  ربددده اجتبدددا  ثدددمي 121ب  شدددو 

 قىع دددكم لدددبعض عددددو  لمدددا يدددلتينكم منددد  يدددد   مدددن اتبدددع يددددا   ددد  ي ددد  وال يشدددب

ونحشددر  يددوم القيامددة اعمدددى  امعيشددة  ددنك لددده  ددلن ذكددر  عددن اعددرض ومددني 123ب

ادم ربدددده التوبددددة واالتددددتشفار ، امددددا ابلدددديم ،  لددددم يتددددلله  تددددل .  124- 117ي طدددده 

التوبدددة وتدددلله ان ينادددر   دددلعطى هللا تعدددالى كددد  واحدددد منهمدددا الدددذ  تدددلله . واختلدددف 

المفتددددرون  دددد  نوعيددددة الشددددجرة التدددد  نهايمددددا ربهمددددا عنهددددا ، اال ان الددددبعض قددددا  : 

 .  منها يحد  ، والجنة ليم  يها خب  وال حد  يلك  منانها الشجرة الت  

ويريندددا الخددددالس جددد  وعدددد  اياتددده الدالددددة علددددى عامتددده وكمددددا  قدرتددده  دددد  الخلددددس     

ومنهدددا ، خلدددس االنتدددان ب ومدددن اياتددده ان خلقكدددم مدددن تدددرا  ثدددم اذا اندددتم بشدددر تنتشدددرون 

ي ومددن اياتددده ان خلددس لكدددم مددن انفتدددكم ازواجددا لتتدددكنوا اليهددا وجعددد  بيددنكم مدددودة 20ب

اياتددددده خلدددددس التدددددموات  ومدددددني 21ورحمدددددة ان  ددددد  ذلدددددك اليدددددات لقدددددوم يتفكدددددرون ب

 22-20للعددددالمين ي الددددروم   اليدددداتواالرض واخدددت ف التددددنتكم والددددوانكم ان  دددد  ذلددددك 

اخددرج ابددن ابدد  حدداتم مددن طريددس ابدد  ال ددحى عددن ابددن عبددام قددا : انمددا تددم  آدم . 

عددددن ابدددد  موتددددى ، ان رتددددو  هللا  احمددددد االمددددام وقددددا الندددده خلددددس مددددن اديددددم االرض. 

  ب ان هللا خلدددس ادم مدددن قب دددة قب دددها مدددن جميدددع االرض لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا

 جدددا  بندددو ادم علدددى قددددر االرض  جدددا  مدددنهم : االبددديض واالحمدددر واالتدددود وبدددين ذلدددك 

، والخبيددددد  والطيددددد  والتددددده  والحدددددزن وبدددددين ذلدددددك ي روا  ابدددددو داود والترمدددددذ  . 

   دد نطفددة جعلنددا  ثددمي 12ب طددين مددن تدد لة مددن االنتددان خلقنددا ولقدددب  تعددالى ويقددو 

 الم ددددشة  خلقنددددا م ددددشة العلقددددة  خلقنددددا علقددددة النطفددددة خلقنددددا ثددددمي 13ب مكددددين قددددرار

ي 14ب الخدددالقين احتدددن هللا  تبدددارك اخدددر خلقدددا انشدددانا  ثدددم لحمدددا العادددام  كتدددونا عاامدددا

 . 16-12يدددوم القيامدددة تبعثدددون ي المؤمندددون  انكدددم ثدددمي 15ب لميتدددون ذلدددك بعدددد انكدددم ثدددم

احتددن كددد  شددد   خلقددده وبددددأ خلدددس االنتدددان ويقددو  تعدددالى  ددد  تدددورة التدددجدة ب الدددذ  

ي ثددم تددوا  ونفددر  يدده مددن 8مددن تدد له مددن مددا  مهددين ب تددلهي ثددم جعدد  ن7مددن طددين ب

 ثدددم.  9-7روحددده وجعددد  لكدددم التدددمع واالبلدددار واال مددددة قلدددي  مدددا تشدددكرون ي التدددجدة 



 

 

 

 قدددرار  ددد   جعلندددا ي 20ب مهدددين مدددا  مدددن نخلقكدددم الدددمب  المرتددد ت تدددورة  ددد  يقدددو 

 . 23- 20 نعم القادرون ي المرت ت    قدرناي 22ب معلوم قدر الىي 21ب مكين

اندده خلددس ادم مددن طددين  –ويددو اعلددم بمددا يريددد  –يبددين لنددا الخددالس تبددارك وتعددالى      

 ب عيفي وجعله يمر بمراح  :  مهين ا ، ثم جع  نتله من ت لة من م

 ب مددددا  الرجدددد  غلدددديا ابدددديض يخددددرج مددددن لددددلبه ا  مددددن اهددددر  ي ، وترامدددد   نطفددددة

المددرأة ب مدددا  المدددرأة رقيدددس الدددفر يخدددرج مددن عادددام لددددريا بدددين الترقدددوة والتدددرة ي، 

ب قطعدددة مدددن اللحدددم ال شدددك   م دددشةثدددم  ،ب دم جامدددد يعلدددس  ددد  رحدددم المددرأة ي  علقدددة ثددم

 اخدددرا خلقدددا انشدددلنا ثدددم  ، لحمددداالعادددام  كتدددونا، ثدددم   عاامددداالم دددشة  وجعلندددا ، يهدددا ي 

 شددديخا،ثددم    كهدد  ثددم ،  شددداباثددم  ،  لددشيرا طفدد   كدددانب ا  نفخنددا  يدده مددن الددرو  ي 

ي 6ي خلدددس مددن مدددا  دا دددس ب5ويدددذا كقولدده تعدددالى ب  ليناددر االنتدددان مدددم خلددس ب . كبيددرا

 الددددذ  يدددوب  تعددددالى قولددده وكدددذا.  7-5يخدددرج مدددن بددددين اللدددل  والترامددد  ي الطددددار  

 ثددم اشدددكم لتبلشددوا ثددم طفدد  يخددرجكم ثددم علقددة مددن ثددم نطفددة مددن ثددم تددرا  مددن خلقكددم

متدددمى ولعلكدددم تعقلدددون ي  اجددد مدددن يتدددو ى مدددن قبددد  ولتبلشدددوا  ومدددنكم شددديوخا لتكوندددوا

ب يددا ايهددا النددام ان كنددتم  دد  ريدد  مددن البعدد   انددا خلقندداكم  تعددالى وقولدده.   67غددا ر 

مددن تددرا  ثددم مددن نطفددة ثددم مددن علقددة ثددم مددن م ددشة مخلقددة وغيددر مخلقددة لنبددين لكددم 

خدددرجكم طفددد  ثدددم لتبلشدددوا اشددددكم ونقدددر  ددد  االرحدددام مدددا نشدددا  الدددى اجددد  متدددمى ثدددم ن

ومدددنكم مدددن يتدددو ى ومدددنكم مدددن يدددرد الدددى ارذ  العمدددر لكدددي  يعلدددم مدددن بعدددد علدددم شددديما 

كددد  زوج  مدددنوتدددر  االرض يامددددة  ددداذا انزلندددا عليهدددا المدددا  ايتدددزت وربدددت وانبتدددت 

وكمدددا جدددا   ددد  اآليدددات ، ان هللا تعدددالى خلدددس األنتدددان مدددن جتدددد  .. 5بهدددي  ي الحددد  

تعددددالى،  الجتددددد   التدددد  يدددد  تددددر مددددن اتددددرار  يدددده الددددرو  تراب بار دددد ي ثددددم و ددددع

لتلبيددددة حاجتدددده الجتدددددية،بالذ  جعدددد   يهددددا مددددا يتتددددع و، مددددن األرض المدددداد  مخلددددو 

لكددم األرض مهدددا  وتددلك لكددم  يهددا تددب   وأنددز  مددن التددما  مددا   لخرجنددا بدده أزواجددا  

منهددا ي54يكلددوا وارعددوا أنعددامكم إن   دد  ذلددك آليددات ألولددى النهددىب53مددن نبددات شددتىب

 لهددددا أمددددا الددددرو  . 55-53خلقندددداكم و يهددددا نعيدددددكم ومنهددددا نخددددرجكم تددددارة اخر يطدددده 

،  يددددتم تلبيتهددددا و قددددا  لمددددا جددددا  بدددده كتددددا  هللا مددددن ايمددددان ومعتقدددددات متطلبددددات اخددددر 

ولدددددذا   المكوندددددات األر دددددية التددددد  تتتدددددع للجتدددددد ال تتتدددددع للدددددرو ،وطاعدددددات..الر ،

بوننددددز  مددددن القددددرآن مددددا يددددو شددددفا   ،يتطلدددد  تلبيددددة حاجددددة كدددد  مددددن الجتددددد والددددرو 

ان كتددددا  هللا الددددذ  ال . 82ورحمددددة للمددددؤمنين وال يزيددددد الاددددالمين اال ختارا ياألتددددرا 

يدددو شدددفا  ورحمدددة للمدددؤمنين،  هدددو يدددذي   يلتيددده الباطددد  مدددن بدددين يديددده وال مدددن خلفددده

مددددا  دددد  القلددددو  مددددن امددددراض وشددددرك وزيددددغ، ويددددو رحمددددة يحلدددد   يهددددا األيمددددان 

قددد  يدددو للدددذين آمندددوا يدددد  وشدددفا  والدددذين ال يؤمندددون  ددد   ..والحكمدددة وطلددد  الخيدددر،ب



 

 

 

ان كثيدددرا  . 44 لدددلت اذانهدددم وقدددر ويدددو علددديهم عمدددى اولمدددك يندددادون مدددن مكدددان بعيدي

 -وخالدددة عندددد المجتمعدددات الشربيدددة  -مدددن األمدددراض النفتدددية لددديم لهدددا دا  جتدددد  

 ي  نتيجة عدم تلبية متطلبات الرو . 

مدددا قالددده ابدددو كريبددده  خلدددس األنتدددان، ان ندددوردوندددر  مدددن المناتددد  ونحدددن ال ندددزا   ددد  

علدددابة مدددن اليهدددود رتدددو  هللا لدددلى  لتي  انددده قدددا  : تدددل115: 9عبدددام ب ابدددنعدددن 

هللا عليدددده وتددددلم  عدددددة اتددددملة قددددالوا ال يعلمهددددن اال نبدددد  ، نلخددددذ مددددن يددددذ  االتددددملة ، 

قددددالوا : اخبرنددددا ا  الطعددددام حددددرم اتددددرامي  علددددى نفتدددده مددددن قبدددد  ان تنددددز  التددددوراة ؟ 

هللا لددلى هللا عليدده وتددلم  ب علددديكم  تددو مددا  الرجدد  ومددا  المددرأة  قددا  لهددم روكيددف 

عهددددا ولكدددن نق دددو  .  قدددا  لدددلى هللا عليددده  لعطو عهدددد لدددمن انبدددلتكم لتتدددابعنن  ي  ددد

وتدددلم  ب نشددددتكم بالدددذ  اندددز  التدددوراة علدددى موتدددى يددد  تعلمدددون ان اتدددرامي  يعقدددو  

ن عا ددددا  هللا مددددن مر دددده مددددرض مر ددددا شددددديدا  طددددا  تددددقمه مندددده  نددددذر ح نددددذرا لددددم

الطعددددام اليددده لحددددوم االبددد  واحدددد   حددد  الطعددددام والشدددرا  اليدددده وكدددان احددد ليحدددرمن ا

: اللهدددم نعدددم  قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب  االشدددرا  اليددده البانهدددا ي ،  قدددالو

اللهدددم اشدددهد علددديهم ، وانشددددكم بددداح الدددذ  ال الددده اال يدددو الدددذ  اندددز  التدددوراة علدددى 

 ،ن ان مدددا  الرجددد  غلددديا ابددديض ، وان مدددا  المدددرأة رقيدددس الدددفر يموتدددى يددد  تعلمدددو

 . نعم اللهم:  قالوا

وجددا   دد  قولدده  تعدددالى ب خلقكددم مددن نفدددم واحدددة ثددم جعددد  منهددا زوجهددا واندددز        

مدددن بعدددد خلدددس  ددد   خلقدددالكدددم مدددن االنعدددام ثمانيدددة ازواج يخلقكدددم  ددد  بطدددون امهددداتكم 

.  6اال يددددو  ددددلنى تلددددر ون ي الزمددددر  هالددددالمددددات ثدددد   ذلكددددم هللا ربكددددم لدددده الملددددك ال 

 الدددبطن والمدددة ،المدددة الدددرحم ، والمدددة المشددديمة ب ويددد  كالششددداوة والوقايدددة ي  هنددداك

قكدددم مدددن  دددعف ثدددم جعددد  خلالى  ددد  تدددورة الدددروم ب هللا الدددذ  ويقدددو  تعددد ي.43: 7. ب

ويددو العلدديم  يشددا مددن بعددد  ددعف قددوة ثددم جعدد  مددن بعددد قددوة  ددعفا وشدديبة يخلددس مددا 

اندددم بدددن مالدددك ، ان رتدددو  هللا لدددلى  عدددن احمدددد االمدددام ورو .  54القددددير ي الدددروم 

هللا عليددده وتدددلم  قدددا  بمدددا مدددن معمدددر يعمدددر  ددد  االتددد م اربعدددين تدددنة اال لدددرف عنددده 

انواعدددا مدددن الدددب   ، الجندددون والجدددذام والبدددرص ي .  ويقدددو  تعدددالى  ددد  تدددورة  ددداطر ب 

ة ثددم جعلكددم ازواجددا ومددا تحمدد  مددن انثددى وال ت ددع وهللا خلقكددم مددن تددرا  ثددم مددن نطفدد

اال بعلمددده ومدددا يعمدددر مدددن معمدددر وال يدددنقص مدددن عمدددر  اال  ددد  كتدددا  ان ذلدددك علدددى هللا 

رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب ان هللا تعدددالى ال يدددوخر  وقدددا . 11يتدددير ي  ددداطر 

د ،  يددددعون نفتدددا اذا جدددا  اجلهدددا ، وانمدددا زيدددادة العمدددر بالذريدددة اللدددالحة يرزقهدددا العبددد

ابدد  حدداتم .  ابددن دد  قبددر   ددذلك زيددادة العمددر ي . روا   يملدده مددن بعددد  ،  يلحقدده دعدداؤ



 

 

 

تدددداعة وال  لخرونتيتدددد ال اجلهددددم جددددا   ددددلذا اجددد  امددددة ولكدددد ب  تعددددالى قولدددده  دددد  كمدددا

 . 34يتتقدمون ي االعراف 

حددداتم عدددن علددد  بدددن ابددد  طالددد  ر ددد  هللا عنددده  قدددا  : اذا اتدددت  ابددد وقدددا  ابدددن      

احمددد  االمددام وقددا  .  اليهددا ملكددا  ددنفر  يهددا الددرو  علددى النطفددة اربعددة اشددهر بعدد  هللا

رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب ان  ا  دددد  متددددند  عددددن ابددددن متددددعود  قددددا  : قدددد

ثدددم يكدددون  ذلدددك مثددد  علقدددة يكدددون ثدددم يومدددا اربعدددين امددده طدددناحددددكم ليجمدددع خلقددده  ددد  ب

م ددشة مثدد  ذلددك ثددم يرتدد  الددى الملددك  يددنفر  يدده الددرو  ويددؤمر بدداربع كلمددات : رزقدده 

ال الددده غيدددر  ان احددددكم ليعمددد  بعمددد    والدددذ   تدددعيد ام شدددق  يدددو ويددد  وعملددده واجلددده

ايدد  الجنددة حتددى  مددا يكددون بيندده وبينهددا اال ذراا  يتددبس عليدده الكتددا   يخددتم لدده بعمدد  

حدددكم ليعمدد  بعمددد  ايدد  الندددار حتددى  مددا يكدددون بيندده وبينهدددا ايدد  النددار  يددددخلها . وان ا

 ددد   جدددا ايددد  الجندددة  يددددخلها ي .  و بعمددد عليددده الكتدددا   يخدددتم لددده   يتدددبساال ذراا 

 االنتددان خلقنددا اندداب  تعددالى وقولدده.  2مددن علددس ي العلددس  االنتددان خلددسب  تعددالىقولدده 

،  واالمشددداج  ددد  اللشدددة  2 جعلندددا  تدددميعا بلددديرا ي االنتدددان نبتليددده  امشددداج نطفدددة نمددد

يندددا يدددو اخدددت ط مدددا  الرجددد    االمشددداجب مخدددتلط ويعنددد  مشددد  جمدددعييددد  588: 4ب

 . وقددا  االمددام احمددد عددن القاتددم بددن عبددد الددرحمن عددن ابيدده عددن عبدددهللايبمددا  المددرأة 

 قددددا   قددددا  : تددددل  يهددددود  رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  مددددم يخلددددس االنتددددان ؟

 المددرأة نطفددة ومددن الرجدد  نطفددة مددن يخلددس كدد  مددن يهددود  يددالددلى هللا عليدده وتددلم ب 

، وامدددا نطفدددة المدددرأة  نطفدددة   والعلددد  العادددم منهدددا غليادددة  نطفدددة ، الرجددد  نطفدددة  لمدددا

 منها اللحم والدم ي .   رقيقة

ويقددددو  تعددددالى ب والوالدددددات ير ددددعن اوالديددددن حددددولين كدددداملين لمددددن اراد ان يددددتم     

 حملتدددهب وولدددينا االنتدددان بوالديددده  تعدددالى يقدددو  كمدددا ، 233 قدددرةالر ددداعة .... ي الب

ولوالدددديك الددد  الملدددير ي  لددد و لددداله  ددد  عدددامين ان اشدددكر علدددى ويدددن امددده ويندددا 

 امدددده حملتدددده احتددددانا بوالديدددده االنتددددان وولدددديناقولدددده تعددددالى ب  وكددددذلك ، 14لقمددددان 

، وقدددددد  15ث ثدددددون شدددددهرا ... ي االحقددددداف  و لددددداله وحملددددده كريدددددا وو دددددعته كريدددددا

اتدددتد  االمدددام علددد  ر ددد  هللا عنددده  بهدددذ  االيدددات :  ددد  تدددورة البقدددرة ، و ددد  تدددورة 

ليددده لقمدددان ، و ددد  تدددورة االحقددداف ، علدددى ان اقددد  مددددة الحمددد  تدددتة اشدددهر ووا قددده ع

 ي.  140: 7عنهم . ب   هللار عثمان وجماعة من اللحابة 

ان العبدددد المدددؤمن يلخدددذ باالتدددبا  ، ولكنددده ال ينتدددى هللا تعدددالى متدددب  االتدددبا  .       

ي  أندددتم 58مدددا تمندددون ب أيتم فددد  تدددورة الواقعدددة ، يقدددو  الخدددالس تبدددارك وتعدددالى ب ا دددر

، ثدددم يقدددو  تعدددالى  ددد  نفدددم التدددورة ب  59-58تخلقونددده أم نحدددن الخدددالقون ي الواقعدددة 



 

 

 

،  64-63أم نحددددن الزارعددددون ي الواقعددددة   عونددددهي أنددددتم تزر63ا ددددرأيتم مددددا تحرثددددون ب

ي  أندددتم 68نفتدددها اي دددا ب أ دددريتم المدددا  الدددذ  تشدددربون ب التدددورةثدددم يقدددو  تعدددالى  ددد  

ب  اي دددددا يقدددددو . كمدددددا  69-68م نحدددددن المنزلدددددون ي الواقعدددددة انزلتمدددددو  مدددددن المدددددزن ا

ي 72ب المنشددددلون نحددددن أم شددددجرتها أنشددددلتم  أنددددتمي 71ب تددددورون التدددد  النددددار أ ددددرأيتم

 71باتدددم ربدددك العاددديم ي الواقعدددة  تدددبتي 73ب للمقدددوين ومتاعدددا تدددذكرة جعلنايدددا نحدددن

 وقدددا .  الدددزرا ينبدددت وارادتددده وبميشدددمته ، الخدددالس يدددو وتعدددالى تدددبحانه  ددداح.  74-

جريدددر عدددن ابددد  يريدددرة قدددا  : قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب ال يقدددولن  ابدددن

 خلدددس عدددن التدددورة يدددذ   ددد  الخدددالس قدددا  و يمدددااحددددكم زرعدددت ولكدددن قددد  حرثدددتي . 

 يقدددو المدددا  النقددد  اللدددا   مدددن التدددح  ، كدددذلك  واندددزا  ، الدددزرا وانبدددات ، االنتدددان

اعاذندددا  –ندددار جهدددنم  – ددد  ألددد  الندددار التددد  توقدددد ، بدددلن جعلهدددا تدددذكرة للندددار الكبدددر  

هللا منهدددا ،  قدددا  قتدددادة ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قا بيدددا قدددوم نددداركم يدددذ  

التددد  توقددددون جدددز  مدددن تدددبعين جدددز ا مدددن ندددار جهدددنمي. وانددده تعدددالى ، مدددا شدددا  كدددان 

يددده التددد م مدددن تدددرا  ، وخلدددس حدددوا  عليهدددا ومدددا لدددم يشدددل لدددم يكدددن ،  قدددد خلدددس آدم عل

التدد م مددن  ددلع أدم ،وخلددس عيتددى عليدده التدد م مددن انثددى بدد  ذكددر ب قالددت ر  انددى 

 مددايكددون لدد  ولددد ولددم يمتتددن  بشددر قددا  كددذلك هللا يخلددس مددا يشددا  أذا ق ددى امددرا  لن

، وخلددددس تددددامر الخلددددس مددددن ذكددددر وانثددددى .   47يقددددو  لدددده كددددن  يكددددون ي ا  عمددددران 

 يهدددد  يشددددا  مددددا يخلددددس واالرض التددددموات ملددددك حب  وتعددددالى تبددددارك سالخددددال يقددددو و

 ويجعددد  واناثدددا ذكراندددا يدددزوجهم اوي 49ب الدددذكور يشدددا  لمدددن ويهددد  اناثدددا يشدددا  لمدددن

ي 108: 7ب البشددددو  قددددا .  50-49عقيمددددا اندددده علدددديم قدددددير ي الشددددور   يشددددا  مددددن

يددددرز  مددددن يشددددا  أناثددددا ، ومددددنهم لددددوط عليدددده التدددد م ويددددرز  مددددن يشددددا  الددددذكور ، 

والدددذكور ، كنبيندددا محمدددد  االندددا  يشدددا كدددلبراييم الخليددد  عليددده التددد م ، ويدددرز  مدددن 

لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ، ويجعددد  مدددن يشدددا  عقيمدددا ، كيحيدددى وعيتدددى عليهمدددا التددد م 

 بما كان ويكون .  اح تبحانه وتعالى يو العليم القدير 

خلدددس االنتدددان مدددن لدددل  الرجددد  وترامددد  المدددرأة ، ب يدددا ايهدددا الندددام اندددا خلقنددداكم      

هللا اتقددداكم ان هللا  دمدددن ذكدددر وانثدددى وجعلنددداكم شدددعوبا وقبامددد  لتعدددار وا ان اكدددرمكم عنددد

جعلكدددم تعمدددرون االرض جدددي  بعدددد جيددد  ، و ددداوت  ثدددم.  13علددديم خبيدددر ي الحجدددرات 

يقتدددمون رحمدددة ربدددك نحدددن قتدددمنا بيدددنهم  ايدددمالخددد   وااللدددوان ببيدددنكم  ددد  االرزا  وا

ات ليتخدددذ بع دددهم بع دددا معيشدددتهم  ددد  الحيددداة الددددنيا ور عندددا بع دددهم  دددو  بعدددض درجددد

، وكدددذلك قولددده تعدددالى ب انادددر 32ربدددك خيدددُر ممدددا يجمعدددون ي الزخدددرف  ةتدددخريا ورحمددد

 االتدددرا ي  تف دددي  واكبدددر درجددداتكيدددف   دددلنا بع دددهم علدددى بعدددض ول خدددرة اكبدددر 

.  كدددد  ذلددددك ليختبددددركم  دددد  الددددنعم التدددد  انعمهددددا علدددديكم ، ليختبددددر الشندددد   دددد  مددددد  21



 

 

 

شدددكر   ددد  غندددا  ، والفقيدددر عدددن مدددد  لدددبر   ددد   قدددر  ب ويدددو الدددذ  جعلكدددم خ مدددف 

االرض ور ددددع بع ددددكم  ددددو  بعددددض درجددددات ليبلددددوكم  دددد  مددددا آتدددداكم ان ربددددك تددددريع 

 .  165وانه لشفور رحيم ي االنعام   عقا ال

ب ولقددد خلقنددا  شددر او خيددر مددن نفوتددهم  دد  مددا يعلددم ويددو آدم بندد  وعدد  جدد  هللا خلددس

.  16  ي  الوريدددد حبددد  مدددن اليددده اقدددر  نحدددناالنتدددان ونعلدددم مدددا توتدددوم بددده نفتددده و

وثبددددت  دددد  اللددددحيت ، ان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  قددددا  ب ان هللا تجدددداوز 

 ما لم تق  او تعم ي.  األمت  ما حدثت بها نفته

 ادم بنددددد  كرمندددددا ولقددددددب  ، خلدددددس ممدددددنهللا تعدددددالى بنددددد  ادم علدددددى كثيدددددر  و  ددددد    

 خلقنددا ممددن كثيددر علددى و  ددلنايم الطيبددات مددن ورزقنددايم والبحددر البددر  دد  وحملنددايم

، ينددداك   دددام  كثيدددرة ، ذكريدددا  دددا ة الدددى يدددذ  الف دددام  ، ا 70 االتدددرا ي  تف دددي 

 لنا القرأن العايم ، منها : 

هللا تعدددالى أدم بيدددد  ، ونفدددر  يددده مدددن روحددده ، وأمدددر الم مكدددة بالتدددجود لددده ب  خلدددس -

 . 29من روح   قعوا له تاجدين ي الحجر    يه لذا تويته ونفخت 

 تعدددالى هللا أكمددد  الجمعدددة يدددوم  فددد :  الجمعدددة يدددوم ويدددو عاددديم يدددوم  ددد  أدم خلدددس -

 لدددلى هللا ي وقدددا  ابدددن ابددد  حددداتم عدددن ابددد  يريدددرة ، ان رتدددو  هللا319:  7ب خلقددده

عليدده وتددلم  قددا  ب خيددر يددوم طلعددت  يدده الشددمم يددوم الجمعددة ،  يدده خلددس آدم ، و يدده 

أدخددد  الجندددة ، و يددده أيدددبط منهدددا ، و يددده تقدددوم التددداعة ، و يددده تددداعة ال يوا قهدددا عبدددد 

 تددددل  هللا خيددددرا اال اعطددددا  ايددددا  ي . ولددددم  –وقددددبض الددددابعه يقللهددددا  –مددددؤمن يلددددل  

 بدددن تددد م قدددا  : يددد  اخدددر تددداعات النهدددار مدددن يدددوم تحددددد تلدددك التددداعة اال ان عبددددهللا

 ي . 156: 6باعلم وهللا..  ادم  يها خلس لت الجمعة وي  ا

 4 ني التددي تقددويم احتددن  دد  االنتددان خلقنددا لقددد: ب  تقددويم احتددن  دد  االنتددان خلددس -

 ال امهدددداتكم بطددددون مددددن اخددددرجكم وهللا: ب  والفددددؤاد والبلددددر التددددمع ل نتددددان جعدددد  -

 .  78 النحددد ي  تشدددكرون لعلكدددم واال مددددة واالبلدددار التدددمع لكدددم وجعددد  شددديما تعلمدددون

االتدددما  كلهدددا : ب وعلدددم ادم االتدددما  كلهدددا ثدددم عر دددهم علدددى الم مكدددة  قدددا   علمددده -

ي قددددالوا تددددبحانك ال علددددم لنددددا اال مددددا 31انبمددددون  بلتددددما  يددددؤال  ان كنددددتم لددددادقين ب

باتددددمامهم  لمددددا انبددددلمهم  ي قددددا  يددددا ادم انبددددمهم32علمتنددددا انددددك انددددت العلدددديم الحكدددديم ب

ومدددا  تبدددونبلتددمامهم قددا  الددم اقدد  لكددم اندد  اعلددم غيدد  التددموات واالرض واعلددم مددا 

تعدددالى  ددد  تدددورة ا دددرأ ب اقدددرأ باتدددم ربدددك  ويقدددو .  33-31كندددتم تكتمدددون ي البقدددرة 

 بدددالقلم علدددميالدددذ  3ب االكدددرم وربدددك اقدددرأي 2ب علدددس مدددن االنتدددانيخلدددس 1ب خلدددس الدددذ 



 

 

 

.  ان مدددن كرمددده تدددبحانه وتعدددالى انددده علدددم  5-1 اقدددرأي  يعلدددم لدددم مدددا االنتدددان علدددمي 4ب

االنتدددان بدددالقلم وعلمددده مدددا لدددم يعلدددم . والعلدددم يكدددون تدددارة ذينددد  ب بالعقددد  ي ، وتدددارة 

: 7 علدددم مدددا لدددم يكدددن يعلدددم بلفاددد  ب باللتددداني ، وقيددد  : مدددن عمددد  بمدددا علدددم ورثددده هللا

 ي. 462

 انددد  جاعددد   ددد  االرض خليفدددة  ددد  االرض : ب واذ قدددا  ربدددك للم مكدددة ةخليفددد جعلددده -

قدددالوا اتجعددد   يهدددا مدددن يفتدددد  يهدددا ويتدددفك الددددما  ونحدددن نتدددبت بحمددددك ونقددددم لدددك 

 لدددفتخ االجيدددا  او االقدددوام تدددبحانه  جعددد  . 30اعلدددم مدددا ال تعلمدددون ي البقدددرة  انددد قدددا  

 ور ددددع االرض خ مددددف جعلكددددم الددددذ  ويددددوب  تعددددالى قولدددده وكددددذلك ، بع ددددا بع ددددهم

 لشفدددور وانددده العقدددا  تدددريع ربدددك ان آتددداكم ا  ددد  ليبلدددوكم درجدددات بعدددض  دددو  بع دددكم

وكددددذلك قولدددده تعددددالى ب يددددو الددددذ  جعلكددددم خ مددددف  دددد  االرض  ،165 االنعددددامي  رحدددديم

 مددددن كفددددر  عليدددده كفددددر  وال يزيددددد الكددددا رين كفددددريم عنددددد ربهددددم اال مقتددددا وال يزيددددد 

 .  39الكا رين كفريم اال ختارا ي  اطر 

 ال الددنعم مددن واتددا  خلددس مددا كثيددرا لدده وتددخر ، جميعددا االرض  دد  مددا ل نتددان خلددس -

 التددما  الددى اتددتو  ثددم جميعددا االرض  دد  مددا لكددم خلددس الددذ  يددو: ب  تحلددى وال تعددد

  دددد  تعددددالى ويقددددو .  29ويددددو بكدددد  شدددد   علدددديم ي البقددددرة  تددددموات تددددبع  تددددواين

 والنهددددار الليدددد  لكددددم وتددددخردامبددددين  والقمددددر الشددددمم لكددددم وتددددخرب  ابددددراييم تددددورة

االنتددددان  أن تحلددددويا ال هللا نعمددددة تعدددددوا وان تددددالتمو  مددددا كدددد  مددددن واتدددداكمي 33ب

 . 34 -33لالوم كفار ي ابراييم 

 وجعددد  ازواجدددا انفتدددكم مدددن لكدددم جعددد  وهللا: ب  انفتدددهم مدددن ازواجدددا ادم لبنددد  جعددد  -

وبنعمدددة هللا  يؤمندددون أ بالباطددد  الطيبدددات مدددن ورزقكدددم وحفددددة بندددين ازواجكدددم مدددن لكدددم

م كب ومددددن اياتدددده ان خلددددس لكددددم مددددن انفتددددتعددددالى وقولدددده.  72يددددم يكفددددرون ي النحدددد   

ي  يتفكددرون لقددوم اليددات ذلددكازواجددا لتتددكنوا اليهددا وجعدد  بيددنكم مددودة ورحمددة ان  دد  

وتعددددالى ب يددددا ايهددددا النددددام اتقددددوا ربكددددم الددددذ  خلقكددددم مددددن نفددددم  وقولدددده.  21 الددددروم

 الددددذ  هللا واتقددددوا ونتددددا  كثيددددرارجدددداال واحدددددة وخلددددس منهددددا زوجهددددا وبدددد  منهمددددا 

 .  1هللا كان عليكم رقيبا ي النتا    ان واالرحام به تتا لون

 :  تن االنتان  

تدددعيد الخددددر  ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب مدددا اتدددتخلف   عدددن ابددد

خليفدددة اال لددده بطانتدددان : بطاندددة تدددلمر  بدددالخير وتح ددده عليددده ، وبطاندددة تدددلمر  بالشدددر 

 . اخرجه البخار     لحيحه . وتح ه عليه ، والمعلوم من علم هللا ي 



 

 

 

   أعدا  ولن تر  من بيوت الخير مكرمة       إال لها من بيوت التو

لقدددد ابتلددد  االنتدددان بفدددتن عديددددة ب احتددد  الندددام ان يتركدددوا ان يقولدددوا آمندددا ويدددم ال 

ي ولقدددد  تندددا الدددذين مدددن قدددبلهم  لددديعلمن هللا الدددذين لددددقوا ولددديعلمن الكددداذبين 2يفتندددون ب

 يذ  الفتن :  ومن. . 3-2ي العنكبوت 

 :  يابي  أخا  قابي  قت  -

ي ، ان حدددددوا  ولددددددت ألدم اربعدددددين  ددددد  89: 8بجريدددددر بدددددن جعفدددددر ابدددددو االمدددددام ذكدددددر

عشدددرين بطندددا ، وقيددد  مامدددة وعشدددرين بطندددا  ددد  كددد  بطدددن واحدددد ذكدددر وانثدددى ، وهللا 

اعلدددم . وجدددا   ددد  تدددورة المامددددة ب واتددد  علددديهم نبدددل ابنددد  ادم بدددالحس اذ قربدددا قرباندددا 

 ينالمتقدد مددن هللا يتقبدد  انمددا قددا  ألقتلنددك قددا  االخددر مددن يتقبدد  تقبدد  مددن احددديما ولددم 

 هللا اخددداف انددد  ألقتلدددك اليدددك يدددد  بباتدددط أندددا مدددا لتقتلنددد  يددددك الددد  بتدددطت لدددمني 27ب

 وذلدددك الندددار الدددحا  مدددن  تكدددون واثمدددك بدددلثم  تبدددوأ ان اريدددد انددد ي 28ب العدددالمين ر 

 الخاتدددرين مدددن  الدددبت  قتلددده اخيددده قتددد  نفتددده لددده  طوعدددتي 29ب الادددالمين جدددزا 

 قددددا  اخيدددده تددددو ة يددددوار  كيددددف ليريدددده االرض  دددد  يبحدددد  غرابددددا هللا  بعدددد ي 30ب

 مددددن  للددددبت اخدددد  تددددو ة  ددددلوار  الشددددرا  يددددذا مثدددد  اكددددون ان اعجددددزت يدددداويلت 

 متددعودعددن ابدد  مالددك وعددن مددرة عددن ابددن  التددد  قددا  ، 31-27 المامدددةي  النددادمين

هللا تعدددالى  شدددراي : 39:  3وغيدددريم مدددن لدددحابة الرتدددو  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب

ألدم ان يدددزوج بناتددده مدددن بنيددده ل دددرورة الحدددا  ، وكدددان يولدددد لددده  ددد  كددد  بطدددن ذكدددر 

وانثددددى ،  كددددان يددددزوج انثددددى يددددذا الددددبطن لددددذكر الددددبطن االخددددر ، وكانددددت اخددددت  يابيدددد  

دميمدددة واخدددت قابيددد  و ددديمة ،  ددداراد ان يتدددتلثر بهدددا علدددى اخيددده ،  دددلبى ادم وقدددا  لددده 

قابيددد  لددداح  زرا ،  وكدددان ،تقبددد  منددده  هددد  لددده  ال تحددد  لدددك اال ان تقربدددا قرباندددا  مدددن

 هللا لددددعوة عنهمدددا ادم وتشيددد  ،ويابيددد  لددداح   دددرا ، وكدددان قابيددد  اكبدددر مدددن اخيددده 

ولددددد   احفادددد  ، للتددددما   قددددا  ، يلتيدددده ان االرض  دددد  بيتددددا لدددده ان لدددده وجدددد  عددددز

م باالماندددة  لبدددت ، وقدددا  لددد رض  لبدددت ، وقدددا  للجبدددا   لبدددت ،  قدددا  لقابيددد  ،  قدددا  نعددد

، ويددددر  الددددبعض ان االمانددددة يدددد  الفددددرامض تددددذي  وترجددددع وتجددددد ايلددددك كمددددا يتددددرك

خو ددددا مددددن التقلددددير  عر ددددت علددددى التددددموات واالرض والجبددددا   ددددلبين ان يحملنهددددا 

ا عر دددنا االماندددة علدددى ب انددد يهدددا  حملهدددا االنتدددان  كدددان الومدددا جهدددوال ، وهللا اعلدددم . 

ا وحملهددددا االنتدددان أندددده التدددموات واالرض والجبدددا   ددددلبين ان يحملنهدددا واشددددفقن منهددد

  .  72جهوال ي االحزا   كان الوما 

انطلدددس ادم الدددى مدددا قدددا  لددده عدددز وجددد  ..  قدددر  كددد  مدددن قابيددد  ويابيددد  قرباندددا ، وكدددان  

قابيددد  يفخدددر علدددى اخيددده بلنددده احدددس بهدددا منددده وانددده ولددد  والدددد   قدددر  يابيددد  كبشدددا 



 

 

 

ة عايمدددة  وجددد  يهدددا تددنبل –بجذعددة تددمينة ي وقدددر  قابيدد  اشدددر حرثدده حزمددة تدددنب  

 فرقهددددا واكلهددددا  نزلددددت النددددار  لخددددذت قربددددان يابيدددد  وتركددددت قربددددان قابيدددد  ،  ش دددد  

 قبددد روا  ابدددن جريدددر .  ،بيددد  انمدددا يتقبددد  هللا مدددن المتقدددين قابيددد  وقدددا  القتلندددك وقدددا  يا

 ذبحدددده الددددذ  الكددددبت ويددددو ، الجنددددة  دددد   خزنددددهي تددددمينة جذعددددةب  الكددددبت تعددددالى هللا

 علددد  بدددن محمدددد عدددن حددداتم ابددد  ابدددن وقدددا . اعلدددم وهللا ، التددد م عليددده الخليددد  ابدددراييم

قابيددد  ألخيددده يابيددد  ألقتلندددك  احتبتددده ذات ليلددده   ددد  غنمددده ،  قدددا   قدددا  ، الحتدددين بدددن

ك ،  ادر   قدددا  ادم انطلدددس  اطلددد  اخددداادم يدددا قابيددد  ايدددن اخددداك يابيددد  ، قدددا  قابيددد  ال

 دد  كيفيددة قتددد   انطلددس قابيدد  ومعدده حديدددة ولمدددا جددا  يابيدد   قتلدده واختلفدددت الروايددات

وقدددا  مجايدددد وابدددن جبيدددر ، ان قابيددد  عوجددد  بالعقوبدددة ،  علقدددت بيددد  اخيددده يابيددد  ... قا

 ، الحددددي   ددد  ورد وقددددتددداقه بفخدددذ  ، وجعددد  هللا وجهددده الدددى الشدددمم حيددد  دارت . 

اجددددر ان يعجددد  هللا عقوبتددده  ددد   ذنددد  مدددن مددداب  قدددا   وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  ان

ي . وقددد اجتمددع  دد   الددرحم وقطيعددة البشدد  مددن االخددرة  دد  للدداحبه يدددخر مددا مددعالدددنيا 

 رتدددو  قدددا :  قدددا  متددعود بدددن عدد  قابيددد  يدددذا ويددذا . وقدددا  االمدددام احمدددد عددن عبددددهللا 

المدددا اال كدددان علدددى ابدددن ادم االو  كفددد  مدددن  نفدددم تقتددد  الب   وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا

تدددو  هللا لدددلى  ددد  اللدددحيحين ، ان ر وثبدددتدمهدددا النددده كدددان او  مدددن تدددن القتددد  ي . 

هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب اذا تواجددده المتدددلمان بتددديفيهما  القاتددد  والمقتدددو   ددد  الندددار ي 

قدددالوا يدددا رتدددو  هللا يدددذا القاتددد   مدددا بدددا  المقتدددو  ؟ قدددا  ب انددده كدددان حريلدددا علدددى قتددد  

لدددلى هللا  هللااالمدددام احمدددد عدددن تدددعد بدددن ابددد  وقددداص ، ان رتدددو   وقدددا لددداحبه ي. 

ا تددتكون  تنددة القاعددد  يهددا خيددر مددن القددامم ، والقددامم خيددر مددن عليدده وتددلم  قددا  ب انهدد

الماشددد  والماشددد  خيدددر مدددن التددداع  ، قدددا  ا رأيدددت ان دخددد  علدددى بيتددد   بتدددط يدددد  

. وقددا  االمددام  تددعيد بددن قتيبددة عددن الترمددذ   ليقتلندد   قددا  كددن  كددلبن ادم ي وكددذا روا

 ارايدددت ذر ابدددا يددداب لدددهعدددن ابددد  ذر ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا   حمددددا

 كيدددف متدددجدك الدددى  راشدددك مدددن تقدددوم ان تتدددتطيع ال شدددديد جدددوا الندددام الدددا  ان

 النددددام الددددا  ان ارايددددتب  قددددا  ،ي تعفددددفب  قددددا  ، اعلددددم ورتددددوله هللا قلددددتي  تلددددنع

 ورتدددوله هللا قلدددتي  تلدددنع كيدددف القبدددر يعنددد  بالعبدددد  يددده البيدددت يكدددون شدددديد مدددوت

 قلدددتي  تلدددنع كيدددف بع دددا بع دددهم الندددام قتددد  ان ارايدددتب  قدددا  ،بالدددبري  قدددا  اعلدددم

 يردعددددك ان خشدددديت واذا ، بابددددك واغلددددس بيتددددك  دددد  اقعدددددب  قددددا  ، اعلددددم ورتددددوله هللا

ي . روا   واثمددددك باثمدددده يبددددو  كدددد  وجهددددك علددددى ردامددددك طددددرف  ددددالس التدددديف شددددعاا

عدددن الحتدددن ، ان رتدددو   حدددو متدددلم وايددد  التدددنن .  ورو  المبدددارك عدددن عالدددم اال

 متدددلم  قدددا  ب ان هللا  دددر  لكدددم ابنددد  ادم مدددث   خدددذوا مدددن خيدددريهللا لدددلى هللا عليددده و



 

 

 

ابددد  اتدددحا  الهمددددان  قدددا  : قدددا  علددد  بدددن ابددد  طالددد  عليددده  وعدددن ي . شدددريم ودعدددوا

 الت م لما قت  ابن ادم اخا  ، بكا  ادم  قا  : 

  لون االرض مشبر قبيت   الب د ومن عليها     تشيرت

   تشير ك  ذ  لون وطعم      وق  بشاشة الوجه المليت  

  تنة الحياة والموت:      -

 تنددددة والينددددا ترجعددددون ي االنبيددددا    والخيددددر بالشددددر ونبلددددوكم المددددوت ذامقددددة نفددددم كدددد ب 

المددددرض والهددددم و،  يددددلت  االبددددت   بكدددد  الحددددالتين ،  دددد  حالددددة الفقددددر والحاجددددة  35

 واللدددحة والزوجدددة واالوالد المدددا  بدددامت ك ا الرخدددوالحدددزن ... الدددر وكدددذلك  ددد  حالدددة 

يدددو مدددن احتدددن التلدددرف  ددد  ك يمدددا باللدددبر عندددد ال دددرا  والشدددكر   دددالتق  الدددر..... 

عندددد التدددرا  . و ددد  قولددده تعدددالى ب الدددذ  خلدددس المدددوت والحيددداة ليبلدددوكم ايكدددم احتدددن 

 احتدددن ايكدددم ، الددددنيا يدددذ   ددد  ليختبدددركم ا  ، 2ويدددو العزيدددز الشفدددور ي الملدددك  عمددد 

 وعبدددادة عمددد  دار  الددددنيا.  تعدددالى هللا لوجددده خاللدددا يكدددون الحتدددن العمددد  ألن ، عمددد 

 ومددداب  تعدددالى قولددده وكدددذلك.  56واالندددم اال ليعبددددون ي الدددذاريات  الجدددن خلقدددت ومددداب 

 الزكدددداة ويؤتددددوا اللدددد ة ويقيمددددوا حنفددددا  الدددددين لدددده مخللددددين هللا ليعبدددددوا اال امددددروا

. وقدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب الددددنيا تدددجن المدددؤمن  5وذلدددك ديدددن القيمدددة ي البيندددة 

وجنددددة الكدددددا ر ي. روا  متدددددلم . وقددددا  رتدددددو  هللا لدددددلى هللا عليدددده وتدددددلم  ب بدددددادروا 

باالعمددددا  اللددددالحة ،  تددددتكون  ددددتن كقطددددع الليدددد  المالددددم ، يلددددبت الرجدددد  مؤمنددددا 

 تبدددارك الحدددس يقدددو  كمددداا  متدددلم . مدددن الددددنيا ي رو عدددرضويمتددد  كدددا را ، يبيدددع دينددده ب

 هللا عنددد ومددا الدددنيا الحيدداة  متدداا شدد   مددن اوتيددتم  مدداب  الشددور  تددورة  دد  وتعددالى

ا يقدددو  تدددبحانه كمددد.  36وعلدددى ربهدددم يتوكلدددون ي الشدددور    امندددوا للدددذين وابقدددى خيدددر

وتعدددالى  ددد  تدددورة طددده ، عدددن لتدددان التدددحرة الدددذين تحددددوا  رعدددون وامندددوا بنبددد  هللا 

بعددد مددا جددا تهم البينددات ، بلندده مهمددا يعمدد  بهددم  هددو  –تددى عليدده التدد م مو –تعددالى 

الددددى زوا  ، وان االخددددرة يدددد  دار القددددرار ب قددددالوا لددددن نددددؤثرك علددددى مددددا جا نددددا مددددن 

 72تقددض يددذ  الحيدداة الدددنيا ي طدده   نمدداالبينددات والددذ   طرنددا  دداقض مددا انددت قدداض ا

عليدددده وتددددلم  قددددا  ب عددددن ابدددد  يريددددرة ان رتددددو  هللا لددددلى هللا  جريددددر ابددددن وقددددا . 

لمو دددع تدددوط  ددد  الجندددة ، خيدددر مدددن الددددنيا ومدددا  يهدددا ، اقدددرأوا ب ...... ومدددا الحيددداة 

. وقدددا  االمدددام  اللدددحيتالحددددي  ثابدددت  ددد   ويدددذا 20اال متددداا الشدددرور ي الحديدددد  لددددنياا

احمددددد عددددن االعمددددت ، قددددا  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب للجنددددة اقددددر  الددددى احدددددكم مددددن 

 مدددن كددد  ان علدددى دليددد  ويدددذاشدددراك نعلددده ، والندددار مثددد  ذلدددك ي . اخرجددده البخدددار  . 

 تبدددارك ويقدددو .  منهمدددا بدددل  االخدددذ وباالمكدددان ، االنتدددان مدددن قريبدددان والشدددر الخيدددر



 

 

 

 خيدددر الدددابه  دددلن حدددرف علدددى هللا يعبدددد مدددن الندددام ومدددنب  الحددد  تدددورة  ددد  وتعدددالى

ذلددددك يددددو   واالخددددرة الدددددنيا ختددددر وجهدددده علددددى أنقلدددد   تنددددة الددددابته وان بدددده اطمددددلن

عبدددد  ان. يندددا اكثدددر مدددن رأ   ددد  تفتدددير يدددذ  االيدددة ، اال 11الختدددران المبدددين ي الحددد  

 علدددى بقدددى خيدددر الدددابه ان ، المندددا س يدددو: قدددا ي 182: 6الدددرحمن بدددن زيدددد بدددن اتدددلم ب

تددددرك ديندددده ورجددددع الددددى الكفددددر ،  قددددد  ،  دددديس او شدددددة او  تنددددة الددددابته وان ، ديندددده

 يدددذكر يدددهختدددر الددددنيا واالخدددرة . وللباحددد  اكثدددر مدددن موقدددف لددده ع قدددة بمدددا نحدددن  

للبحددد  عدددن عمددد   ددد  احدددد  جامعدددات الددديمن ، وبعدددد  ذيددد  1999 عدددام  ددد  ، احدددديا

  جهدددد شدددا   ددد  البحددد  ، لدددم يحلددد  علدددى مدددا ذيددد  اليددده ، وقبيددد  الخدددروج مدددن احدددد

الجامعددات دعددا ربدده ، قددام  : يددا ر  ، اندد  لددم احلدد  علددى مددا جمددت مددن اجلدده ، واندد  

تددددلعود الددددى بلددددد  ، ر  ، ادعددددوك ان ال ت ددددعف ايمددددان  بددددك ، وال تجعدددد  للشدددديطان 

. ولدددم تمدددض دقدددامس حتدددى ندددادا   نامددد  رمددديم تلدددك الجامعدددة لتوقيدددع عقدددد  منفدددذا الددد   

 العم  . 

 التما  الى نااريك هووجادا هللا ان يمتتك  ر        ق 

 وعند هللا مو ور الرجا       عند هللا ان تتلله اجر         

رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  بيدددؤتى بدددلنعم ايددد  الددددنيا مدددن ايددد  الندددار يدددوم  وقدددا 

القيامددة  يلددبغ  دد  النددار لددبشة ، ثددم يقددا  : يددا ابددن ادم يدد  رأيددت خيددرا قددط ؟ يدد  مددر 

بدددك نعددديم قدددط ؟  يقدددو  : ال وهللا يدددار  . ويدددؤتى بلشدددد الندددام بؤتدددا مدددن ايددد  الجندددة 

دم يدد  رأيددت بؤتددا قددط ؟ يدد  مددر بددك شدددة ابددن ا يددا يلددبغ لددبشة  دد  الجنددة ،  يقددا  : 

 وقدددا .  متدددلم روا ي  قدددطقدددط ،  يقدددو  : ال وهللا مدددا مدددر بددد  بدددؤم قدددط وال رأيدددت شددددة 

 ،لددددلى هللا عليدددده وتددددلم   ب اذا اراد هللا بعبددددد  الخيددددر عجدددد  لدددده العقوبددددة  دددد  الدددددنيا 

 ي . ورو القيامدددة يدددوماراد هللا بعبدددد  الشدددر امتدددك عنددده بذنبددده حتدددى يدددوا   بددده  واذا

ان رتددو  هللا لددلى هللا عليدده وتددلم  قدددا   ،عددن تدده  بدددن تددعد  ةالترمددذ  وابددن ماجدد

كددا را شددربة مددا  ابدددا ي  نهدداب لددو كانددت الدددنيا تددزن عنددد هللا جنددا  بعو ددة مددا تددقى م

. ورو  ان عمدددر ابدددن الخطدددا  ر ددد  هللا عنددده،  بكدددى لمدددا رأ  رتدددو  هللا لدددلى هللا 

ا رتدددو  هللا ، يدددذا كتدددر  وقيلدددر عليددده وتدددلم  علدددى رمدددا  حلدددير ، وقدددا  لددده : يددد

 يمدددا يمدددا  يددده ، واندددت لدددفوة هللا مدددن خلقددده ، وكدددان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  

متكددل  جلددم وقددا  ب اولمددك قددوم عجلددت لهددم طيبدداتهم  دد  حيدداتهم الدددنيا ي و دد  روايددة 

ي . وقددا  ابددو بكددر بددن ابدد  شدديبة عددن  االخددرة ولنددا الدددنيا لهددم نب امددا تر ددى ان تكددو

عددن عبدددهللا ، ان رتددو  هللا لددلى هللا عليددده وتددلم  قددا  ب انددا ايدد  بيددت اختدددار  مددةعلق

بددن متددعود ، ان رتددو   هللاي . وقددا  االمددام احمددد عددن عبددد ياهللا لنددا االخددرة علددى الدددن



 

 

 

هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب مدددا لددد  وللددددنيا انمدددا مثلددد  ومثددد  الددددنيا كراكددد  اددد  

. وعددددن ابددددن عمددددر  ماجددددة وابددددن الترمددددذ  روا تحددددت شددددجرة ، ثددددم را   تركهددددا ي . 

ب كدددن  ددد  الددددنيا كلندددك  وتدددلم عليددده هللا لدددلىبرض عنهمدددا ي قدددا  : قدددا  رتدددو  هللا 

 امتددددديت اذا:   يقدددددو ي عنهمدددددابرض  عمدددددر ابدددددن وكدددددانغريددددد  او عدددددابر تدددددبي  ي. 

 ، لمر ددددك لددددحتك مددددن وخددددذ ، المتددددا  تنتاددددر  دددد  الددددبحت واذا اللددددبا    تنتاددددر

لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب مددددن الددددبت  وقددددا  وا  البخددددار  .لموتددددك . ر حياتددددك ومددددن

 كلنمدددا حيدددزت لددده  ،، امندددا  ددد  تدددربه ، عندددد  قدددوت يومددده مدددنكم معدددا ى  ددد  جتدددد  

لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب الكدددديم مددددن دان  وقددددا الترمددددذ .  ا الدددددنيا بحددددذا يريا ي رو

نفتددده ب ا  حاتدددبها ي ، وعمددد  لمددددا بعدددد المدددوت ، والعددداجز مددددن اتبدددع نفتددده يوايددددا 

بدددن ارطددددلة ، قددددا  رتددددو  هللا  بتددددر وعددددناالمددددان  ي روا  الترمدددذ .  هللا علددددىوتمندددى 

 خدددز مدددن  واجرندددا ،لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب اللهدددم احتدددن عاقبتندددا  ددد  االمدددور كلهدددا 

قدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب والدددذ  نفتددد  بيدددد  ال  كمددداوعدددذا  االخدددرة ي .  الددددنيا 

الحدددداكم وابددددو نلددددر  ا يددددؤمن احدددددكم حتددددى يكددددون يددددوا  تبعددددا لمددددا جمددددت بدددده ي رو

 .التجز 

     ويا آمنا  من ان تدور الدوامرُ    يا عامر الدنيا ويا تاعيا  لها         

   وانت على حا   وشيك  متا ُر    ولم تتزود للرحي  وقد دنا            

   وقا  آخر :

 وتو  هللا ك  ش   يبيد        ي  لمن يرتج  البقا  خلود       

 عات طوي  للترا  يعود        والذ  كان من ترا  وان         

  وقا  آخر  : 

  على نفتك نْت ان كنت ال بد تنوُ     لتموتن  ولو عمرت ما ُعمر نو      

     وقا  آخر: 

 ان الت مة  يها ترك ما  يها    النفم تبك  على الدنيا وقد علمت   

 اال الذ  كان قب  الموت يبنيها     دار للمر  بعد الموت يتكنها      ال

 وان بنايا بشر خا  بانيها      ان بنايا بخير عززت               

   وقا  آخر:  



 

 

 

 وال ارايم ر وا    العيت بالدون    أر  رجاال  بلدنى الدين قد قنعوا      

 اتتشنى الملوك بدنيايم عن الدين     لتتشن  بالدين عن دنيا الملوك كما  

  وقا  آخر: 

  بادر بإحتان وانت حميد        إن تك باالمم اقتر ت إتا ة     

  غدا  يلت  وانت  قيد لع        وال تبس  ع  اللالحات الى غد    

    وقا  آخر:  

 ان التفينة ال تجر  على اليبم    تبش  النجاة ولم تتلك طريقها       

 ما كنت ترك  من بش  ومن  رم     ركوبك النعت ينتيك الركو  على   

    و مة القبر تنت  ليلة العرم    يوم القيامة ال ما  وال ولد             

 وقا  آخر : 

 او نالك األمُر األشُس األلعُ     بريبة          واذا رميت من الزمان 

 يدعو  من حب  الوريد واقرُ       اترا لربك انه ادنى لمن           

 يعد  كما يعد  اللحيت االجرُ      واحذر ملاحبة اللميم  إنه          

 واعلم بلن دعا   ال يحجُ      واحذر من المالوم تهما  لامبا     

 االموا  واالوالد :   تنة 

. و دددد  تددددورة 15 التشددددابني عادددديم اجددددر عنددددد  وهللا  تنددددة واوالدكددددم امددددوالكم انمدددداب 

اتدددى هللا  ني اال مددد88الشدددعرا  ، يقدددو  الشنددد  الحميدددد ب يدددوم ال ينفدددع مدددا  وال بندددون ب

 لدددوركم الدددى ينادددر ال هللا انب  اللدددحيت  ددد  وجدددا .  89-88بقلددد  تدددليم ي الشدددعرا  

لدددلى هللا عليددده وتدددلم   ويقدددو الدددى قلدددوبكم واعمدددالكم ي .   ينادددر وانمدددا امدددوالكم الدددى وال

ب والدددذ  نفتددد  بيدددد  ال يدددؤمن احددددكم حتدددى اكدددون احددد  اليددده مدددن نفتددده وايلددده ومالددده 

  اذا االنتدددان  لمددداب  تعدددالى قولددده  ددد  مددداا.  والبخدددار  موالندددام اجمعدددين ي روا  متدددل

 عليددده  قددددر ابدددت   مدددا واذاي 15ب اكدددرمن ربددد   يقدددو  ونعمددده  اكرمددده ربددده ابدددت   مدددا

علدددى  تحا دددون والي 17ب اليتددديم تكرمدددون ال بددد  كددد ي 16ب ايدددانن ربددد   يقدددو  رزقددده

يعطددد  المدددا  مدددن يحددد   تدددبحانه وتعدددالى ،   ددداح.  18-15  طعدددام المتدددكين ي الفجدددر



 

 

 

ومددددن ال يحدددد  ، وي دددديس علددددى مددددن يحدددد  وعلددددى مددددن ال يحدددد  ،  دددداذا كددددان غنيددددا ان 

ويدددددعو تددددبحانه وتعددددالى الددددى اكددددرام  ،يشددددكر هللا علددددى ذلددددك واذا كددددان  قيددددرا  ليلددددبر

اليتددديم ، كمدددا جدددا   ددد  الحددددي  الدددذ  روا  عبددددهللا بدددن المبدددارك عدددن ابددد  يريدددرة، ان 

قددددا  ب خيددددر بيددددت  دددد  المتددددلمين بيددددت  يدددده يتدددديم  رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم 

ثدددم قددا  بللدددبعه  –يحتددن اليددده ، وشددر بيدددت  دد  المتدددلمين بيددت  يددده يتدديم يتدددا  اليدده 

اليتدديم  دد  الجنددة يكددذا ي . يددرز  هللا تعددالى العبددد  دد  الحيدداة لدددنيا تددوا   ا دد أنددا وك –

 يكفدددر نلمددد لجعلندددا واحددددة امدددة الندددامكدددان مؤمندددا او غيدددر مدددؤمن ، ب ولدددوال ان يكدددون 

 ابوابدددا ولبيدددوتهمي 33ب ياهدددرون عليهدددا ومعدددارج   دددة مدددن تدددقفا لبيدددوتهم بدددالرحمن

كددد  ذلدددك لمدددا متددداا الحيددداة الددددنيا واالخدددرة  وان وزخر ددداي 34ب يتكمدددون عليهدددا وتدددررا

 انمددددا ايحتددددبونب  الكددددريم الددددرزا  ويقددددو .  35-33ي الزخددددرف  قددددينعنددددد ربددددك للمت

بددددد  ال يشدددددعرون ي  الخيدددددرات  ددددد  لهدددددم نتددددداراي 55ب وبندددددين مدددددا  مدددددن بددددده نمدددددديم

 يريددددد انمددددا ديددددم اوال وال امددددوالهم تعجبددددك  دددد ب  تعددددالى وقولدددده.  56-55المؤمنددددون  

وقولددده  55 التوبدددةي  كدددا رون ويدددم انفتدددهم وتزيدددس الددددنيا الحيددداة  ددد  بهدددا ليعدددذبهم هللا

ي قدددد  ان ربدددد  35تعددددالى ب وقددددالوا نحددددن اكثددددر امددددواال واوالدا ومددددا نحددددن بمعددددذبين ب

ي ومدددا امدددوالكم وال 36ن يشدددا  ويقددددر ولكدددن اكثدددر الندددام ال يعلمدددون بيبتدددط الدددرز  لمددد

اوالدكدددم بدددالت  تقدددربكم عنددددنا زلفدددى اال مدددن آمدددن وعمددد  لدددالحا  لولمدددك لهدددم جدددزا  

االمدددام احمدددد  وقدددا .  37-35ال دددعف بمدددا عملدددوا ويدددم  ددد  الشر دددات آمندددون ي تدددبل 

 عندده ،ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب هللا ر ددد عددن عبدددد هللا بدددن متدددعود 

ان هللا قتدددم بيدددنكم اخ قكدددم كمدددا قتدددم بيدددنكم ارزاقكدددم وان هللا يعطددد  الددددنيا مدددن يحددد  

ومدددن ال يحدددد  ، وال يعطدددد  الدددددين اال لمددددن احبدددده  مددددن اعطددددا  هللا الدددددين  قددددد احبدددده . 

من حتدددى والدددذ  نفدددم محمدددد بيدددد  ال يتدددلم عبدددد حتدددى يتدددلم قلبددده ولتدددانه ، وال يدددؤ

غشدددمه والمددده ، وال  – قدددا  ؟قدددالوا ومدددا بواتقددده يدددا رتدددو  هللا  –يدددلمن جدددار  بواتقددده 

يكتدد  عبددد مدداال مددن حددرام  ينفددس مندده  يبددارك لدده  يدده ، وال يتلددد  بدده  يقبدد  مندده ، 

وال يتركدددده خلددددف اهددددر  اال كددددان زاد  الددددى النددددار ، ان هللا ال يمحددددو التدددد   بالتدددد   

ي . ويخبرندددا الحدددس جددد   الخبيددد  يمحدددو ال لخبيددد ا انولكدددن يمحدددو التددد   بالحتدددن ، 

وعدددد   دددد  تددددورة القلددددص عددددن قددددارون ب ان قددددارون كددددان مددددن قددددوم موتددددى  بشددددى 

 قومدده لدده قددا  اذ القددوة اولددى بالعلددبةلتنددو   مفاتحددهعلدديهم واتينددا  مددن الكنددوز مددا ان 

 تدددنم وال االخدددرة الددددار هللا اتددداك  يمدددا وابتدددغي 76ب الفدددرحين يحددد  ال هللا ان تفدددر  ال

هللا ال  ان االرض  ددد  الفتددداد تبدددغ وال اليدددك هللا احتدددن كمدددا واحتدددن الددددنيا مدددن نلددديبك

، كمدددددا يقدددددو  تعدددددالى  ددددد  التدددددورة نفتدددددها ب  77-76يحددددد  المفتددددددين ي القلدددددص  

ومددا كددان مددن   ختددفنا بدده وبدددار  االرض  مددا كددان لدده مددن  مددة ينلددرونه مددن دون هللا



 

 

 

 تفدددر  ال:  قومددده لددده  قدددا المدددا  مدددن كثيدددر لقدددارون كدددان . 81المنتلدددرين ي القلدددص  

 هللا ان:   لجدددددابهم ، هللا طاعدددددة  ددددد  المدددددا  يدددددذا واتدددددتعم  ، مشدددددرورا تكدددددون ال ا  ،

 وثبددددت.  االرض وبدددددار  بدددده هللا  ختددددف.  اتددددتحقه وبددددلن  الدددد  لحبدددده المددددا  اعطدددان 

البخدددار  عدددن تدددالم ان ابدددا  حدثددده ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده  عندددد اللدددحيت  ددد 

االرض الددى يددوم   وتددلم  قددا  ب بينمددا رجدد  يجددر ازار  اذا ختددف بدده  هددو يتجلجدد   دد

او غيدددر مدددؤمن  مؤمندددا كدددان تدددوا  الددددنيا الحيددداة  ددد  عبددداد  تعدددالىالقيامدددة ي .   يدددرز  

هللا تددميعا بلددديرا  وكدددانالخددرة ،ب مددن كدددان يريددد ثدددوا  الدددنيا  عندددد هللا ثددوا  الددددنيا وا

 عددددن تددددولى مددددن عددددن  ددددلعرضب  الددددنجم تددددورة  دددد  تعددددالى ويقددددو .  134ي النتددددا  

 بمدددن اعلدددم يدددو ربدددك ان العلدددم مدددن مدددبلشهم ذلدددكي29ولدددم يدددرد اال الحيددداة الددددنيا ب ذكرندددا

. ورو  االمددددام احمددددد  30- 29ويددددو اعلددددم بمددددن ايتددددد  ي الددددنجم   تددددبيله عددددن  دددد 

عدددن عامشدددة ر ددد  هللا عنهدددا ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب الددددنيا دار 

يجمددع مددن ال عقدد  لدده ي . وقددا  ابددن ابدد   لهددامددن ال دار لدده ، ومددا  مددن ال مددا  لدده ، و

قدددا  ب يدددددخ   قددددرا    حددداتم عددددن ابددد  يريددددرة ، ان رتدددو  هللا لددددلى هللا عليددده وتددددلم

المتدددددلمين الجندددددة قبددددد  االغنيدددددا  بنلدددددف يدددددوم خمتدددددمامة عدددددام ي وروا  الترمدددددذ  

حدددي  الثددور  عددن محمددد بددن عمددرو. وجددا   دد  الدددعا  المددلثورباللهم  مددنوالنتددام  

ي. ويقدددو  تعدددالى ب يدددا ايهدددا الدددذين امندددوا ال علمندددا مبلدددغ والال تجعددد  الددددنيا اكبريمندددا 

عدددن ذكدددر هللا ومدددن يفعددد  ذلدددك  لولمدددك يدددم الخاتدددرون ي  ماوالدكدددتلهكدددم امدددوالكم وال 

ي حتدددى زرتدددم المقدددابر 1يقدددو  تبدددارك وتعدددالى ب الهددداكم التكددداثر ب وكدددذلك.  9المندددا قون 

. و ددد  تدددورة الكهدددف ، يقدددو  الحدددس تبدددارك وتعدددالى ب المدددا  والبندددون  2-1ي التكددداثر  

ر امددد  ي الكهدددف  ربدددك ثوابدددا وخيددد نددددزيندددة الحيددداة الددددنيا والباقيدددات اللدددالحات خيدددر ع

كددد  عبدددادة خاللدددة لوجددده هللا  –وهللا اعلدددم  –اللدددالحات يقلدددد بهدددا  والباقيدددات.  46

، ومدددا عندددد هللا بدددا  ولنجدددزين الدددذين لدددبروا  ينفدددد عنددددكم مددداب  تعدددالى ويقدددو تعدددالى . 

. وقدددا  متدددلم  ددد  لدددحيحه عدددن ابددد   96اجدددريم بلحتدددن مدددا كدددانوا يعملدددون ي النحددد   

هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب يقدددو  العبدددد مدددال  مدددال  ، وانمدددا  يريدددرة ، ان رتدددو  هللا لدددلى

 ددددل نى ، او لددددبم  ددددلبلى ، او تلددددد   لم ددددى ، ومددددا  اكدددد  مددددالدددده مددددن مالدددده ثدددد   : 

ي . وقددددا  البخددددار  عددددن انددددم بددددن مالددددك  ، ان  للنددددام وتاركدددده  ددددذاي  ذلددددكتددددو  

 ويبقدددى ، اثندددان  يرجدددع ثددد  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب يتبدددع الميدددت 

ايلدددده ومالدددده ، ويبقددددى عملدددده ي   يرجددددع ،، يتبعدددده ايلدددده ومالدددده وعملدددده  يواحددددد معدددده

  ددد  تعدددالى ويقدددو .  عينيددده بدددن تدددفيان حددددي  مدددن والنتدددام  والترمدددذ  متدددلم وروا 

الحشددر ب يددا ايهددا الددذين امنددوا اتقددوا هللا ولتناددر نفددم مددا قدددمت لشددد واتقددوا هللا  تددورة

     .  18 الحشر يتعملون بما خبير هللا نا



 

 

 

 و   العيت    تطمع       دا الحرص على الدنيا      

    تدر  لمن تجمع        وال تجمع من الحرام        

 وتو  الان ال ينفع            إن الرز  مقتوم         

  غنٌ  ك  من يقنع          قيٌر ك  من يطمع          

 وقا  آخر:  

 ولكن التق  يو التعيُد    ولتت ار  التعادة جمع ما     

  وعند هللا ل تقى مزيُد   وتقو  هللا خير الزاد ذخرا       

 وقا  آخر: 

 بلن اله الخلس ال بد تامله    وكيف يلذ العيت من يو عالم  

   ويجزيه بالخير الذ  يو  اعله     يلخذ منه المه لعباد           

  تنة النتا : -

النتدددا  والبندددين والقنددداطير المقنطدددرة مدددن الدددذي   ب زيدددن للندددام حددد  الشدددهوات مدددن

والف ددددة والخيدددد  المتددددومة واالنعددددام والحددددر  ذلددددك متدددداا الحيدددداة الدددددنيا وهللا عنددددد  

للددذين اتقددوا عنددد ربهددم جنددات تجددر   مي قدد  اؤنبددمكم بخيددر مددن ذلكدد14حتددن الممددا  ب

مدددددن تحتهدددددا االنهدددددار خالددددددين  يهدددددا وازواج مطهدددددرة ور دددددوان مدددددن هللا وهللا بلدددددير 

لإلنتددددان حدددد  الشددددهوات مددددن النتددددا  واالوالد  حبدددد .  15-14العبدددداد ي ا  عمددددران ب

 هددد  مدددن نعدددم هللا تعدددالى علدددى االنتدددان اذا  –والمدددا  الكثيدددر ، وكدددذلك الخيددد  واالنعدددام 

وكثددددددرة االوالد  كددددددالزواج ، الددددددرحمن معلددددددية وعدددددددم الشددددددرع  وجددددددهاتددددددتشلت بال

للمتقددين يددو خيددر مددن نعددم الدددنيا  واالمددوا  . كمددا ينبهنددا تعددالى الددى مددا عنددد  مددن الددنعم

، ألن الددددنيا الددد  يددد   انيدددة . وقدددد تكدددون  تندددة النتدددا  يددد  االشدددد بدددين  دددتن الحيددداة 

الددددنيا . ثبدددت  ددد  اللدددحيت ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب مدددا تركدددت 

لدددحيت متددددلم عدددن ابددد  تددددعيد  و ددد ا دددر علددددى الرجددد  مدددن النتددددا ي.  ةبعدددد   تنددد

هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  قددددا  ب ان الدددددنيا حلددددوة خ ددددرة وان  رتددددو الخدددددر  ، ان 

هللا متدددتخلفكم  يهدددا  نددداار مددداذا تعملدددون ؟  ددداتقوا الددددنيا واتقدددوا النتدددا   دددلن او   تندددة 

كاندددددت  ددددد  النتدددددا  ي . وقدددددا  رتدددددو  هللا لدددددلى هللا عليددددده وتدددددلم  ب  تدددددرامي بنددددد  ا

للبلددددر واحلددددن  يامعشددددر الشددددبا  مددددن اتددددتطاا مددددنكم البددددا ة  ليتددددزوج  لندددده اغددددض



 

 

 

قدددا   وكدددذلك. عليددده متفدددسي  وجدددا  لددده  لنددده مللفدددرج ، ومدددن لدددم يتدددتطع  عليددده باللدددو

 متفدددسي .  محدددرم رحدددملدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب ال يخلدددون احددددكم بدددلمرأة اال مدددع ذ  

 احشددة وتددا   كددانعددن الزنددا ب وال تقربددوا الزنددى اندده  عدد . ونهانددا الحددس جدد  و عليدده

امامددة ، ان  تددى اتددى النبدد  لدددلى  ابدد المددام احمددد عدددن ا وقددا .  32تددبي  ي االتددرا  

القددوم عليدده  زجددرو  ،  قبدد هللا عليدده وتددلم   قددا  : يددا رتددو  هللا امددذن لدد  بالزنددا ،  ا

 قدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  بادندددهي  دنامنددده ،  قدددا  باجلدددمي  جلدددم ،  قدددا  باتحبددده 

م ، قدددددا  با تحبددددده المدددددك ؟ي قدددددا  :ال وهللا جعلنددددد   دددددداك وال الندددددام يحبونددددده المهددددداته

ألبنتدددكي قدددا  : ال وهللا جعلنددد   دددداك وال الندددام يحبونددده لبنددداتهم ، قدددا  ب ا تحبددده ألختدددك 

؟ ي قدددا  : ال وهللا جعلنددد   دددداك وال الندددام يحبونددده ألخدددواتهم ، قدددا  با تحبددده لعمتدددك؟ي 

قددددا  : ال وهللا جعلندددد   ددددداك وال النددددام يحبوندددده لعمدددداتهم ، قددددا  با تحبدددده لخالتددددك ؟ ي 

ال وهللا جعلندددد   ددددداك وال النددددام يحبوندددده لخدددداالتهم  و ددددع يددددد  عليدددده وقددددا  ب قددددا  : 

بددن  الهيددثم عددن الدددنيا ابدد  ابددن وقددا ي .  رجدده واحلددناللهددم اغفددر ذنبدده وطهددر قلبدده 

مالددك الطددام  عددن النبدد  لددلى هللا عليدده وتددلم  قددا  ب مددا مددن ذندد  بعددد الشددرك اعاددم 

 عبدددد عدددن جريدددر ابدددن وقدددا ي . رجددد   ددد  رحدددم ال يحددد  لددده  عهاعندددد هللا مدددن نطفدددة و ددد

ب ان تددددعو ح نددددا  قدددا  ؟ اكبدددر الدددذن  ا  هللا رتدددو  يدددا قلدددت:  ،قدددا  متدددعود بدددن هللا

ان يطعددددم معددددك ،قلددددت ثددددم  ان تقتدددد  ولدددددك كراييددددة قددددا  مدددده؟قلددددت ثددددم  ،ويددددو خلقددددك 

تدددلمة بدددن قددديم ، ان رتدددو   عدددن النتدددام  وقدددا مددده؟قا   ان تزانددد  حليلدددة جدددارك ي . 

هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا   ددد  حجدددة الدددوداا ب ال تشدددركوا بددداح شددديما ، وال تقتلدددوا 

احمددددد  االمددددام وقددددا الددددنفم التدددد  حددددرم هللا اال بددددالحس ، وال تزنددددوا ، وال تتددددرقوا ي . 

عدددن المقدددداد بدددن االتدددود ر ددد  هللا عنددده ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  

ان يزنددد  بدددلمرأة جدددار  ي  نبه ب ألن يزنددد  الرجددد  بعشدددر نتدددوة ايتدددر عليددده مدددأللدددحا

 مدددن عليددده ايتدددر ابيدددات عشدددر مدددن الرجددد  يتدددر  النوقدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب 

، ان رتدددو  هللا لدددلى  يدددهي . وجدددا   ددد  الحددددي  المتفدددس عل جدددار  بيدددت مدددن يتدددر  ان

 هللا حدددرم مدددا المدددر  يدددلت  ان هللا وغيدددرة ، يشدددار تعدددالى هللا انب  قدددا هللا عليددده وتدددلم 

بدددن عمدددر ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده  بددددهللاي . وقدددا  االمدددام احمدددد عدددن ع عليددده

 الدددذ وتدددلم  قدددا  ب ث ثدددة حدددرم هللا علددديهم الجندددة : مددددمن الخمدددر ، والعدددا  لوالديددده ، و

عمدددار بدددن ياتدددر  عدددنيقدددر  ددد  أيلددده الخبددد  ي .  وقدددا  ابدددو داود الطيالتددد   ددد  متدددند  

ان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  قددددا  ب ال يدددددخ  الجنددددة ديددددو  ي والددددديو  يددددو 

 عبدددد بدددن عمدددرو بدددن احمدددد بكدددر ابدددو الحدددا ا وقدددا . لددده غيدددرة ال الدددذ  ويدددو لقندددزاا

الزيددر  قددا : كانددت جاريددة لعبددد هللا بددن  عددن دد  متددند    -هللا  رحمدده -البددزار الخددالس

هددددا علددددى الزنددددا ، لمددددا جددددا  االتدددد م نزلددددت يددددذ  ابدددد  تددددلو  رأم المنددددا قين يكري



 

 

 

االيددددةب.. وال تكريددددوا  تيدددداتكم علددددى البشددددا  ان اردن تحلددددنا لتبتشددددوا عددددرض الحيدددداة 

 و دددد . 33الدددددنيا ومددددن يكددددريهن  ددددان هللا مددددن بعددددد اكددددرايهن غفددددور رحدددديمي النددددور 

ي  اللدددددورخامنددددة االعددددين ومددددا تخفدددد   يعلددددمتددددورة غددددا ر ، يقددددو  تددددبحانه وتعددددالى ب

رتدددو  هللا لددددلى هللا عليددده وتددددلم   عدددن ابدددد  تدددعيد ، ان اللددددحيت و ددد .  19غدددا ر  

ا ، نتحدددد  قدددا  ب ايددداكم والجلدددوم علدددى الطرقدددات ي وقدددالوا : ال بدددد لندددا مدددن مجالتدددن

قدددا  :  –م ،  دددلعطوا الطريدددس حقددده ي قدددالوا : ومدددا حدددس الطريدددس  يهدددا ،  قدددا  ب ان ابيدددت

ابدددو داود عدددن عبدددد هللا ب غدددض البلدددر ، وكدددف االذ  والنهددد  عدددن المنكدددر ي . وقدددا  

بدددن بريددددة عدددن ابيددده ،ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم قدددا  لعلددد  ر ددد  هللا عنددده  

ي . وقدددا  ابدددو  االخدددرة لدددك ولددديم االولدددى لدددك  دددان ، النادددرة النادددرة بدددعب يدددا علددد  ال تت

القاتدددم البشدددو  عدددن ابددد  امامدددة ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب اكفلدددوا 

لددد  تدددتا اكفددد  لكدددم الجندددة : اذا حدددد  احددددكم  ددد  يكدددذ  ، واذ اؤتمدددن  ددد  يخدددن ، واذا 

 ورو فاددددوا  ددددروجكم ي . حوغ ددددوا ابلدددداركم ، وكفددددوا ايددددديكم واوعددددد  دددد  يخلددددف ، 

، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب مدددا مدددن عدددن ابددد  امامدددة  احمدددد االمدددام

 يجددددد عبددددادة لدددده هللا اخلددددف اال ، بلددددر  يشددددض ثددددم امددددراة اتددددنمتددددلم يناددددر الددددى مح

ي . وقدددا  الطبرانددد  عدددن ابدددن متدددعود ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم   ح وتهدددا

 انددداايم أبدلتدددهقدددا  ب ان النادددر تدددهم مدددن تدددهام ابلددديم متدددموم ، مدددن تركهدددا مخدددا ت   

 ومدددا لحييددده بدددين مدددا لددد  يكفددد  مدددنب  البخدددار  لدددحيت و ددد يجدددد ح وتددده  ددد  قلبددده ي . 

 وقدددد ،  قدددط المددرأة تجدددا  الرجددد  مددن الفتندددة تكددون والرجليددده اكفدد  لددده الجندددة ي .   بددين

ب  التدددد م عليدددده يوتددددف تجددددا  العزيددددز امددددرأة  دددد  الحددددا  يددددو كمددددا ، العكددددم يحددددد 

 معددداذ قدددا  لدددك ييدددت وقالدددت االبدددوا  وغلقدددت نفتددده عدددن بيتهدددا  ددد  يدددو التددد  وراودتددده

.  و دددد  التددددورة 23اندددده ال يفلددددت الاددددالمون ي يوتددددف  ا ربدددد  احتددددن مثددددو اندددده هللا

نفتدددها ، يقدددو  الحدددس عدددن لتدددانها ، ويددد  تقدددر بدددذنبها ب ومدددا ابدددر  نفتددد  ان الدددنفم 

. وقدددا  لدددلى  53غفدددور رحددديم ي يوتدددف  ربددد ألمدددارة بالتدددو  اال مدددا رحدددم ربددد  ان 

هللا عليدددده وتددددلم  ب تددددبعة يالهددددم هللا  دددد   ددددله يددددوم ال ادددد  اال الدددده ، امددددام عدددداد  ، 

هللا ، ورجددد  قلبددده معلدددس بالمتدددجد اذا خدددرج منددده حتدددى يعدددود  عبدددادةوشدددا  نشدددل  ددد  

اليددده ، ورجددد ن تحابدددا  ددد  هللا اجتمعدددا عليددده وتفرقدددا عليددده ، ورجددد  تلدددد  بلددددقة 

ال تعلددددم شددددماله مددددا انفقددددت يميندددده ، ورجدددد  دعتدددده امددددرأة ذات منلدددد  قلخفايددددا حتددددى 

وجمدددا  ،  قدددا  : انددد  اخددداف هللا ، ورجددد  ذكدددر هللا خاليدددا  فا دددت عيندددا  ي متفدددس عليددده 

  ابلددددداريم مدددددن يش دددددوا للمدددددؤمنين قددددد ب  وعددددد  جددددد  يقدددددو  الندددددور تدددددورة و ددددد . 

 مؤمنددداتلل وقددد ي 30ب يلدددنعون بمدددا خبيدددر هللا ان لهدددم ازكدددى ذلدددك  دددروجهم ويحفادددوا

 منهددددا اهددددر مددددا اال زينددددتهن يبدددددين وال  ددددروجهن ويحفاددددن ابلددددارين مددددن يش  ددددن



 

 

 

 او ابددددامهن او لبعددددولتهن اال زينددددتهن يبدددددين والجيددددوبهن  علددددى بخمددددرين ولي ددددربن

بندددد   او اخددددوانهن اوبندددد  اخددددوانهن او بعددددولتهن ابنددددا  او ابنددددامهن او بعددددولتهن ابددددا 

نتدددامهن او مدددا ملكدددت ايمدددانهن او التدددابعين غيدددر اولددد  االربدددة مدددن الرجدددا   اواخدددواتهن 

او الطفددد  الددددذين لددددم ياهدددروا علددددى عددددورات النتددددا  وال ي دددربن بددددلرجلهن لدددديعلم مددددا 

يخفدددين مدددن زيندددتهن وتوبدددوا الدددى هللا جميعدددا ايهدددا المؤمندددون لعلكدددم تفلحدددون ي الندددور 

 عليدددده وتددددلم  وعنددددد  ام تددددلمى ، كنددددت عنددددد رتددددو  هللا لددددلى هللا وقالددددت.  30-31

امرندددا بالحجدددا  ،  قدددا  النبددد  لدددلى  نميموندددة ،  لقبددد  ابدددن ام مكتدددوم ، وذلدددك بعدددد ا

  رناهللا عليددده وتدددلم  ب احتجبدددا منددده ي  قلندددا : يدددا رتدددو  هللا ، الددديم يدددو اعمدددى ال يبلددد

وال يعر ندددددا ؟  قدددددا  النبددددد  لدددددلى هللا عليددددده وتدددددلم  ب ا عميددددداوان انتمدددددا ؟ التدددددتما 

 الخلخدددددا  لدددددوت تاهدددددر ان المدددددرأة ونهيدددددتوالترمدددددذ  .  دابدددددو داوتبلدددددرانه ي روا  

 بيتهدددا مدددن خروجهدددا عندددد والتطيددد  التعطدددر مدددن نهيدددت وكدددذلك.  طنينددده الرجدددا  ليتدددمع

ابدددو عيتدددى الترمدددذ  عدددن النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  وقدددا .  طيبهدددا الرجدددا   يشدددم ،

كدددذا وكدددذا ي   هددد  بدددالمجلم  مدددرت اتدددتعطرت اذا والمدددرأة زانيدددة عدددين كددد ب  قدددا  انددده

ابددد  يريدددرة ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  عدددناللدددحيت  و ددد يعنددد  زانيدددة . 

العيندددين النادددر ،   زندددا:  محالددة ال ذلدددكب كتددد  علدددى ابدددن ادم حادده مدددن الزندددا ادرك  قددا 

 وزندددددا ، الدددددبطت اليددددددين وزندددددا ، االتدددددتماا االذندددددين وزندددددا ،وزندددددا اللتدددددان النطدددددس 

 روا ي .  يكذبدددده او ذلددددك يلددددد  والفددددرج وتشددددته  تمندددد  والددددنفم ، الخطددددى الدددرجلين

ابددد  يريدددرة ، ان رتدددو   عدددن الددددنيا ابددد  ابدددن وقدددا .  متدددندا ومتدددلم تعليقدددا البخدددار 

هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب كددد  عدددين باكيدددة يدددوم القيامدددة ، اال عيندددا غ دددت عدددن 

 الددددذبا  رأم مثدددد  منهددددا يخددددرج وعينددددا ، هللا تددددبي   دددد  تددددهرت وعينددددا ، هللا محددددارم

 من خشية هللا عز وج  ي . 

 الشيطان :   تنة -

نتدددى الشددديطان ويدددو نا ابتلدددى بددده االنتدددان مدددن  دددتن ، ال ونحدددن نتدددتعرض بعدددض مددد 

اتددددام كدددد   تنددددة . تددددبس ان ذكرنددددا ، كيددددف ان الشدددديطان ، ااهددددر عدددددا   ألدم عليدددده 

 العددددا  بم زمدددة هددددالتددد م مندددذ ان خلقددده هللا تبدددارك وتعدددالى ، واخرجددده مدددن الجندددة وتع

الدددددى يدددددوم يبعثدددددون . ولدددددذا ، يحدددددذرنا تدددددبحانه وتعدددددالى ، مدددددن  تدددددو   ولذريتددددده لددددده

 الجنددددة مددددن ابددددويكم اخددددرج كمددددا الشدددديطان نكمندددديفت ال ادم بندددد  يدددداب  و تنتدددده شدددديطانال

 ال حيدددد  مددددن وقبيلدددده يددددو يددددراكم اندددده تددددو اتهما ليريهمددددا لباتددددهما عنهمددددا  ينددددزا

 ، ولهددددذا.  27للددددذين ال يؤمنددددون ي االعددددراف  اوليددددا  الشددددياطين جعلنددددا انددددا تددددرونهم

ب  تعددالى قولدده  دد  كمددا والخددداا واالثددم الكددذ   دد  شدداكلهم مددن علددى تنددز   الشددياطين

علدددى كددد  ا ددداك اثددديم ي الشدددعرا    تندددز ي 221ب الشدددياطين تندددز  مدددن علدددى انبدددمكم يددد 



 

 

 

 بخددددي  كددددان  ددددلذا ،  ددددعفه مندددداطس مددددن االنتددددان الددددى الشدددديطان وينفددددذ.  221-222

 ويدددلمركم الفقدددر يعددددكم الشددديطانب  ، االمددد   خشدددية االنفدددا  عددددم علدددى ليحثددده جدددا  

 كمددددا.  268وهللا واتددددع علدددديم ي البقددددرة   و  دددد  مندددده مشفددددرة يعدددددكم وهللا بالفحشددددا 

، بالددددذين  الشدددديا بكادددم ، وتعددددالى تدددبحانه الحددددسيولدددينا  ، ولددددذا الش ددد  عنددددد يلتيددده

ا ين عددددن النددددام وهللا يحدددد  ينفقددددون  دددد  التددددرا  وال ددددرا  والكدددداامين الشدددديا والعدددد

ابددد  يريدددرة قدددا  : قدددا  لدددلى  عدددن لدددرزا . قدددا  عبدددد ا 134المحتدددنين ي ا  عمدددران 

هللا جو ددده امندددا  مددد   ذ هللا عليددده وتدددلم  ب مدددن كادددم غيادددا ويدددو قدددادر علدددى ان ينفددد

عنهمددددا قددددا  : قددددا  رتددددو  هللا  رضوايمانددددا ي . وقددددا  ابددددن مردويدددده عددددن ابددددن عمددددر 

تجدددرا عبدددد مدددن جرعدددة ا  ددد  اجدددرا مدددن جرعدددة غددديا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب مدددا

، وكددددذا روا  ابددددن ماجددددة . وقددددا  االمددددام  جريددددر ابددددن روا ي  هللا وجدددده شددددا كامهددددا ابت

اتدددعد التدددعد  ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب ان  ناحمدددد عدددن عطيدددة بددد

الش ددد  مدددن الشددديطان ، وان الشددديطان خلدددس مدددن ندددار ، وانمدددا تطفدددل الندددار بالمدددا   ددداذا 

التدددعد  ، انددده  قدامدددة بدددن حارثدددة عدددن احمدددد االمدددام وقدددا غ ددد  احددددكم  ليتو دددلي. 

 هللا لدددلى هللا رتدددو   قدددا  ، ينفعددده قدددو  نتدددل  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  عددد

االمددددام احمددددد عددددن ابدددد  ذر ر دددد  هللا عندددده ، ان  وقددددا ي.  تش دددد  الب  وتددددلم عليدددده

رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب اذا غ ددد  احددددكم ويدددو قدددامم  لددديجلم ،  دددلن 

ذيددد  عنددده الش ددد  ، واال  لي دددطجع ي .  وقدددا  الدددبعض : لدددو رأ  الش دددبان  ددد  حالدددة 

اعادددم  باطنددده وقدددبتمدددن قدددبت لدددورته  ا حيدددغ دددبه قدددبت لدددورته ، لتدددكن غ دددبه ، 

ب  عملددده تدددو  الشددديطان لددده زيدددن ، الخطيمدددة  ددد  االنتدددان وقدددع واذامدددن قدددبت اددداير  . 

اليدددوم  ولدديهم  هدددو اعمددالهم الشددديطان لهددم  ددزين قبلدددك مددن امدددم الددى ارتدددلنا لقددد هللا تددا

. وقددددا  رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب يقددددو   63ولهددددم عددددذا  الدددديم ي النحدددد   

: اندددد  خلقددددت عبدددداد  حنفددددا  ،  جددددا تهم الشددددياطين  اجتددددالتهم عددددن ديددددنهم تعددددالى 

يدددزين الشددديطان ل نتدددان تدددو   وحدددينمدددا احللدددت لهدددم ي روا  متدددلم.  هموحرمدددت علدددي

 ذكددددر  انتددددايم الشدددديطانعملدددده ، يتددددتحوذ عليدددده وينتدددديه ذكددددر هللا ب اتددددتحوذ علدددديهم 

. 19 لمجادلددددةيددددم الخاتددددرون ي ا الشدددديطانالشدددديطان اال ان حددددز   حددددز  اولمددددك هللا

 لددده وليدددا الشددديطان واتخدددذ ، الهدايدددة طريدددس تدددرك ، هللا ذكدددر عدددن العبدددد اعدددرض مدددا واذا

لتدددان نبيددده ابدددراييم الخليددد  عليددده التددد م  ويدددو يولددد  ابدددا   عدددن فددد  قولددده تعدددالى  ،

بعدددم عبددادة الشدديطان ب اذ قددا  ألبيدده يددا أبددت لددم تعبددد مددا ال يتددمع وال يبلددر وال يشندد  

 لددراطا ايدددك  دداتبعن  يلتددك لددمي يددا أبددت اندد  قددد جددا ن  مددن العلددم مددا 42عنددك شدديما ب

 أبدددت يددداي 44ب علددديا منللدددرح كدددان الشددديطان ان الشددديطان تعبدددد ال أبدددت يددداي 43ب تدددويا

.  45- 42للشددديطان وليدددا ي مدددريم    تكدددون الدددرحمن مدددن عدددذا  يمتدددك ان اخددداف انددد 



 

 

 

 والدددذين الندددور الدددى الالمدددات مدددن يخدددرجهم امندددوا الدددذين ولددد  هللاب  تعدددالى يقدددو  كمدددا

 الددددحا  اولمددددك الالمددددات الددددى النددددور مددددن يخرجددددونهم الطدددداغوت اوليدددداؤيم كفددددروا

ب  النتدددا  تدددورة  ددد  شدددلنه جددد  الحدددس ويقدددو . 257ي البقدددرة خالددددون  يهدددا النددداريم

وألمنيددددنهم وألمددددرنهم  ليبددددتكن أذان االنعددددام والمددددرنهم  ليشيددددرن خلددددس هللا  وأل ددددلنهم

ي يعددددديم 119ومددددن يتخددددذ الشدددديطان وليددددا مددددن دون هللا  قددددد ختددددر ختددددرانا مبينددددا ب

جددد  شدددلنه  ويقدددو .  120-119اال غدددرورا ي النتدددا    الشددديطان ديمويمنددديهم ومدددا يعددد

تدددورة االعدددراف عدددن لتدددان الشددديطان ب قدددا   بمدددا اغدددويتن  ألقعددددن لهدددم لدددراطك  ددد  

ي ثددددم التيددددنهم مددددن بددددين ايددددديهم ومددددن خلفهددددم وعددددن ايمددددانهم وعددددن 16المتددددتقيم ب

ا  اخددددرج منهددددا مددددذ وما مدددددحورا لمددددن ي قدددد17شددددماملهم وال تجددددد اكثددددريم شدددداكرين ب

و  هللا لدددلى رتددد قدددا .  18- 14ألمدددألن جهدددنم مدددنكم اجمعدددين ي االعدددراف مدددنهم تبعدددك 

هللا عليددده وتدددلم  ب ان الشددديطان قعدددد ألبدددن ادم بطرقددده ،  قعدددد لددده بطريدددس االتددد م  قدددا  

قدددا  ب وقعدددد لددده بطريدددس الهجدددرة  ،: اتتدددلم وتدددذر ديندددك وديدددن ابامدددك ،  علدددا  واتدددلم ي

 قددددا  : اتهدددداجر وتدددددا ار ددددك وتددددما ك وانمددددا مثدددد  المهدددداجر كددددالفرم  دددد  الطددددو  

الجهدداد ويددو جهدداد الددنفم والمددا  ،  قددا  : اتقاتدد   علددا  ويدداجر، ثددم قعددد لدده بطريددس 

وجايدددد ي ، قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا  علدددا  تقتددد   تدددنكت المدددرأة ويقتدددم المدددا  ، قدددا   

 وان ، الجندددة يدخلددده ان هللا علدددى حقدددا كدددانعليددده وتدددلم  ب  مدددن  عددد  ذلدددك مدددنهم  مدددات 

وان غددددر  كددددان حقددددا علددددى هللا ان يدخلدددده  الجنددددة، يدخلدددده ان هللا علددددى حقددددا كددددان قتدددد 

ان اكبدددر  .  احمدددد روا ي  جندددةالجندددة ، او وقلدددته دابدددة كدددان حقدددا علدددى هللا ان يدخلددده ال

العوامدددس  ددد  عمددد  الخيدددر يدددو الشددديطان ،تدددوا  كدددان مدددن الجدددن او االندددم ، االنتدددان 

 ال اكددرا   دد  الدددين قددد تبددينعليدده ان يتخلددى عددن الشدديطان قبدد  ان يتحلددى بطاعددة هللا ب

الرشددد مدددن الشدد   مدددن يكفددر بالطددداغوت ويددؤمن بددداح  قددد اتتمتدددك بددالعروة الدددوثقى ال 

، ويددددذا مددددا يقودنددددا الددددى مو ددددوا التخليددددة 256انفلددددام لهددددا وهللا تددددميع عليميالبقددددرة

قبددد  التحليدددة ،  هنددداك مدددن يقدددو  ان التخليدددة قبددد  التحليدددة وينددداك مدددن يدددر  العكدددم 

المعالددد  بينمدددا التحليدددة يدددو  ولكددد  وجهدددة نادددر ،  التخليدددة يدددو خددد ص الدددنفم مدددن

باعتقددداد  ان المعالددد  تحدددبم يقدددو  ان الت خليدددة اوال  التحلددد  بالطاعدددات ، ويدددر  مدددن 

، ولهدددذا الطاعدددات وال يمكدددن ل نتدددان ان يقبددد  علدددى ربددده اال بعدددد تخليددده عدددن المعالددد  

ال تجتمددددع المعلددددية والطاعددددة، وال الحددددس والباطدددد ، وال الهددددد  وال دددد  ، وال الشدددد  

والقدددرآن الكدددريم بدددين ذلدددك بمدددا جعددد  هللا لرجددد  ال اللدددد  والكدددذ  .. الدددر. والرشددداد، و

مدددن قلبدددين  ددد  جو ددده ومدددا جعددد  ازواجكدددم ال تددد  تادددايرون مدددنهن  امهددداتكم ومدددا جعددد  

و  الحدددددددس ويدددددددو يهدددددددد  ادعيدددددددا كم ابندددددددا كم ذلكدددددددم قدددددددولكم بدددددددا وايكم وهللا يقددددددد

يادعدددويم البدددامهم يدددو اقتدددط عندددد هللا  دددان لدددم تعلمدددوا ابدددا يم  ددداخوانكم  ددد  4التدددبي ب



 

 

 

وكددان  الدددين ومددواليكم ولدديم علدديكم جنددا   يمددا أخطددلتم بدده ولكددن مددا تعمدددت قلددوبكم 

نزلدددت يدددذ  اآليدددة  ددد  شدددلن زيدددد بدددن حارثدددة ر ددد   .5-4هللا غفدددورا رحيمددداياالحزا  

هللا عليددده وتدددلم ، كدددان النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم قدددد  هللا عنددده مدددولى النبددد  لدددلى

 كدددان يقدددا  لددده : زيدددد بدددن محمدددد ،  ددداراد هللا تعدددالى ان يقطدددع يدددذا تبندددا  قبددد  النبدددوة 

لددده ابدددوان، االلحدددا  ، الن المتبنددد  مخلدددو  مدددن لدددل  رجددد  آخدددر  مدددا يمكدددن ان يكدددون 

ا  لددده، وجدددا  كدددذلك ال يمكدددن ان يكدددون ل نتدددان الواحدددد قلبدددان ، وال تلدددير زوجتددده امددد

ويدددوم القيامدددة يتبدددرأ .  ددد  الحددددي  بمدددن ادعدددى الدددى غيدددر ابيددده ويدددو يعلدددم اال كفدددري . 

الشدددديطان ممددددن ا ددددلهم   دددد  الحيدددداة الدددددنيا  دددد  يتددددتطيع انقدددداذ نفتدددده وال انقدددداذ مددددن 

ا ددددلهم ،  ددددالحكم ح وحددددد  ب وقددددا  الشدددديطان لمددددا ق دددد  االمددددر ان هللا وعدددددكم وعددددد 

لددد  علددديكم مدددن تدددلطان اال ان دعدددوتكم  اتدددتجبتم  الحدددس ووعددددتكم  ددداخلفتكم ومدددا كدددان

لددد   ددد  تلومدددون  ولومدددوا انفتدددكم مدددا اندددا بملدددرخكم ومدددا اندددتم بملدددرخ  انددد  كفدددرت 

 قولددده وكدددذلك.  22لهدددم عدددذا  الددديم ي ابدددراييم   ادددالمينبمدددا اشدددركتمون مدددن قبددد  ان ال

 وانددد  الندددام مدددن اليدددوم لكدددم غالددد  ال وقدددا  اعمدددالهم الشددديطان لهدددم زيدددن واذب  تعدددالى

 مدددا ار  انددد  مدددنكم بدددر   انددد  وقدددا  عقبيددده علدددى نكدددص الفمتدددان تدددرا ت  لمدددا جدددارلكم

 . 48وهللا شديد العقا  ي االنفا    هللا اخاف ان  ترون ال

 اعددددا  لدددك لنددداوتعدددالى لنبيددده الكدددريم لدددلى هللا عليددده وتدددلم  : كمدددا جع تدددبحانه ويقدددو 

 لكددد  جعلندددا وكدددذلكب  ،ل نبيدددا  مدددن قبلدددك اعددددا   لنددداكدددذلك جع ، ويكدددذبونك يخالفوندددك

 غدددرورا القدددو  زخدددرف بعدددض الدددى بع دددهم يدددوح  والجدددن االندددم شدددياطين عددددوا نبددد 

: قدددا   قتدددادة وعدددن ، 112 االنعدددامي  يفتدددرون ومدددا  دددذريم  علدددو  مدددا ربدددك شدددا  ولدددو

رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب تعدددوذ يدددا ابدددا ذر مدددن شدددياطين االندددم والجدددن ي 

ب نعددددم ي،  وتدددلم عليدددده هللا لدددلى هللا رتددددو   قدددا  ، شددددياطين الندددم قدددا  او ان مددددن ا

 مددنمددن كددان مددن الجددن او مددن االنددم مؤمنددا  هددو ولدد  هللا ، ومددن كددان مددن الجددن او 

.  الشددديطان ، مدددن شدددطن ا  ابتعدددد عدددن اللدددراط المتدددتقيم  شددديطان  هدددو كدددا را االندددم

، والددددرجيم : يددددو المطددددرود مددددن رحمددددة هللا . وطددددرد هللا ابلدددديم وابعددددد  عددددن رحمتدددده 

ا  ابلددديم ، اع مدددا لددده ، بلنددده قدددد ابلدددم مدددن رحمدددة هللا ، ألنددده علدددى امدددر هللا وتدددم

كمددا تددجدت لدده الم مكددة حددين خلقدده .بانادددر  –عليدده التدد م  –تعددالى ولددم يتددجد ألدم 

ي.  األتددددتعاذة بدددداح مددددن الشدددديطان الددددرجيم : يدددد  ان اتددددتجير التدددد م عليدددده آدم خلددددس

 دددلن الشددديطان ال يكفددده عدددن االنتدددان اال هللا . قدددا   ،طان الدددرجيم بجندددا  هللا مدددن الشدددي

احمدددد عدددن ابددد  تميمدددة ان رديدددف رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  : عثدددر  االمدددام

حمدددار النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم   قلدددت تعدددم الشددديطان  قدددا  النبددد  لدددلى هللا عليددده 

 بقدددوت  وقدددا  تعددداام الشددديطان تعدددم توتدددلم  ب ال تقددد  تعدددم الشددديطان  لندددك اذا قلددد



 

 

 

 للشددديطان تدددلطان الي. الدددذبا  مثددد  يلدددير حتدددى تلددداغر هللا بتدددم قلدددت واذا ، لدددرعته

 كمدددا ان الرجددد  يلجدددل الدددى ملجدددل او حلدددن يتحلدددن بددده مدددن العددددو ،  ، المدددؤمن علدددى

كدددددذلك يلجدددددل المدددددؤمن الدددددى بذكدددددر هللاي ليتحلدددددن مدددددن الشددددديطان وهللا تعدددددالى يقدددددو  ب 

ب  تعدددالى قولددده وكدددذلك.  152بقدددرة  ددداذكرون  اذكدددركم واشدددكروا لددد  وال تكفدددرون ي ال

 القدددرأن  ددد  ربدددك ذكدددرت واذا وقدددرا اذانهدددم و ددد  يفقهدددو  ان اكندددة قلدددوبهم علدددى وجعلندددا

تعنددددد  االلتلدددددا   واالتدددددتعاذة.  46 االتدددددرا ي  نفدددددورا ادبددددداريم علدددددى ول دددددوا وحدددددد 

 علدد  بددن احمددد يعلددى ابددو الحددا ا وقددا وااللتجددا  الددى هللا ليجنبندد  شددر كدد  ذ  شددر .  

قدددا  : ت قدددى  عنددده هللا ر ددد  كعددد  بدددن ابددد  عدددن متدددند   ددد  المولدددل  المثندددى بدددن

غ دددبا ،  قدددا  رتدددو   احدددديمارجددد ن عندددد النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم   تمدددزا اندددف 

 وذهللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب انددد  العلدددم شددديما لدددو قالددده لدددذي  عنددده مدددا يجدددد : اعددد

 هللا لدددلى قدددا  ، لدددرد بدددن تدددليمان عدددن البخدددار  وقدددا ي. الدددرجيم الشددديطان مدددن بددداح

اعددددوذ بدددداح مددددن الشدددديطان الددددرجيم ي . روا    ليقدددد  احدددددكم غ دددد  اذاب   وتددددلم عليدددده

رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم يعدددوذ الحتدددن  وكدددانمتدددلم وابدددن داود والنتدددام  . 

 عدددين كددد  ومددن ويامدددة شدديطان كددد  مدددنوالحتددين بقولددده ب اعيددذكما بكلمدددات هللا التامددة 

 يندددز  الشددديطان ان احتدددن يددد  التددد  يقولدددوا لعبددداد  وقددد ب  تعدددالى ويقدددو ي .  المدددة

 وامددداب  تعدددالى وقولددده ، 53 االتدددرا ي  مبيندددا عددددوا ل نتدددان كدددان الشددديطان ان بيدددنهم

 اذا اتقدددوا الدددذين اني 200ب علددديم تدددميع انددده بددداح  اتدددتعذ ندددز  الشددديطان مدددن ينزغندددك

،  201-200 دددداذا يددددم مبلددددرون ي االعددددراف   تددددذكروا الشدددديطان مددددن فطددددام متددددهم

ي واعدددوذ بدددك ر  ان 97ويقدددو  تعدددالى ب وقددد  ر  اعدددوذ بدددك مدددن يمدددزات الشدددياطين ب

عددددن جددددابر بددددن عبدددددهللا عددددن النبدددد   متددددلم ورو .  98-97يح ددددرون ي المؤمنددددون 

لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  قددددا  باذا دخدددد  الرجدددد  بيتدددده  ددددذكر هللا عنددددد دخولدددده ، وعنددددد 

 القدددرأن قدددرأت  ددداذاب  تعدددالى ويقدددو ي. عشدددا  وال لكدددم مبيدددت ال انشددديططعامددده ، قدددا  ال

، واالتددددتعاذة بدددداح مددددن لددددفات  98 اتددددتعذ بدددداح مددددن الشدددديطان الددددرجيم ي النحدددد  

 يدددؤمن ال متكبدددر كددد  مدددن وربكدددماالنبيدددا  والمدددؤمنين ب وقدددا  موتدددى انددد  عدددذت بربددد  

. ويدددذ  امدددراة عمدددران تعيدددذ ابنتهدددا مدددريم ب  لمدددا و دددعتها 27 غدددا ري  الحتدددا  بيدددوم

قالددددت ر  اندددد  و ددددعتها انثددددى وهللا اعلددددم بمددددا و ددددعت ولدددديم الددددذكر كدددداألنثى واندددد  

.   36تدددميتها مدددريم وانددد  اعيدددذيا بدددك وذريتهدددا مدددن الشددديطان الدددرجيمي  ا  عمدددران 

النتدددام  ايميدددة  ددد  يدددذا اللددددد  ددد  بدددد مدددن ذكدددر مدددا جدددا   يهمدددا : قدددا   معدددوذتينان لل

ابدددن عدددابم الجهنددد  ، ان النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  لددده ب يدددا ابدددن عدددابم  نعددد

اال ادلدددك بل  ددد  مدددا يتعدددوذ بددده المتعدددوذون ؟يقدددا  بلدددى يدددا رتدددو  هللا ، قدددا  ب قددد  اعدددوذ 

 احمدددد االمدددام وقدددا بدددر  الفلدددس .. وقددد  اعدددوذ بدددر  الندددام .. ، ياتدددان التدددورتان ي . 



 

 

 

  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب يدددا عقبدددة اقدددرأ بدددن عدددامر ، قدددا  لددده رتدددو عقبدددة عدددن

.. اقدددرأ بهمدددا كلمدددا  الندددام بدددر  اعدددوذ وقددد  ،بدددالمعوذتين : قددد  اعدددوذ بدددر  الفلدددس .. 

البخدددار  عدددن عامشدددة ر ددد  هللا  وقدددا نمدددت وكلمدددا قمدددت ي روا  النتدددام  وابدددو داود . 

كفيدده  عنهددا ، ان النبدد  لددلى هللا عليدده وتددلم  كددان اذا او  الددى  راشدده كدد  ليلددة جمددع

 وقددد  ،..  الفلدددس بدددر  اعدددوذ وقددد  ،..  احدددد يدددوهللا قددد :   يهمدددا وقدددرأثدددم نفددد   يهمدددا 

.. ، ثددم يمتددت بهمددا مددا اتددتطاا مددن جتددد  يبدددأ بهمددا علددى رأتدده  النددام بددر  اعددوذ

روا  ايددد  التدددنن .    ويكدددذاووجهددده ومدددا اقبددد  مدددن جتدددد  ، يفعددد  ذلدددك ثددد   مدددرات ، 

عددددن عامشددددة ، ان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  كددددان اذا  مالددددكاالمددددام  وقددددا 

اقدددرأ عليددده  ندددتاشدددتكى ، يقدددرأ علدددى نفتددده بدددالمعوذتين وينفددد  ،  لمدددا اشدددتد وجعددده ك

: ان جبريددد  جدددا  الدددى النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم   الحددددي   ددد  وجدددا بدددالمعوذتين . 

 ، يؤذيدددك دا  كددد  مدددن رقيدددك هللا بتدددم:   قدددا بنعدددمي   قدددا  ؟ د قدددا  اشدددتكيت يدددا محمددد

 كيدددد ورد ، وشدددا ا  تعدددالى هللا عا دددا  ثدددم ، يشدددفيك هللا ، وعدددين حاتدددد كددد  شدددر ومدددن

 االمدددام وقدددا .  تددددبيريم  ددد  تددددميريم وجعددد  رؤتدددهم  ددد  اليهدددود مدددن الحتددداد التدددحرة

زيدددد بدددن ارقدددم قدددا  : تدددحر النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  رجددد  مدددن اليهدددود  عدددن احمدددد

 لدددك اشدددتكى ذلدددك ايامدددا ،  جدددا   جبريددد   قدددا  : ان رجددد  مدددن اليهدددود تدددحرك ، وعقدددد 

يجددد   بهدددا ،  بعددد  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده  مدددنعقددددا  ددد  بمدددر كدددذا ،  ارتددد  اليهدددا 

لدددلى هللا عليددده وتدددلم  نشدددطا وتددلم   اتدددتخرجها  جدددا  بهدددا  حللهدددا ،  قددام رتدددو  هللا 

 وال رآ  حتى مات .  لليهود  ذلك ذكر وما ، ا ىوتش

 بددداح يتعدددوذ ان المتدددتعيذ امدددر تعدددالى هللا ان:  الندددام تدددورة تفتدددير  ددد  جدددا  وممدددا

 ، قلبددده علدددى والجددداثم باالنتدددان الموكددد  الشددديطان ويدددو ، الخندددام الوتدددوام شدددر مدددن

 ولددده اال ادم بنددد  مدددن احدددد مدددن ومدددا ، خدددنم هللا ذكدددر واذا ، وتدددوم وغفددد  تدددها  ددداذا

 هللا علدددمه مدددن والمعلدددوم ، الخبدددا   ددد  جهددددا يدددللو  وال ، الفدددواحت لددده يدددزين قدددرين

 الشدددديطان ال ييددددلم مددددن اغددددوا  العبدددد حتددددى تلددددعد روحدددده الددددى ي .  503:  7بتعدددالى

خالقهددا ،وقددد ُحكدد  عددن االمددام احمددد بددن حنبدد  رحمدده هللا،اندده لمددا جددا   المددوت ولُقددن 

هللا قددددا بالي ُرم   دددد  المنددددام بعددددد موتدددده  قيدددد  لدددده:كنا نقددددو  لددددك :ال الدددده اال  ال الدددده اال

هللا،وانددت تقددو  ال، قا :كددان ابلدديم تعددرض لدد  وقددا  ل :تددلمت مندد  يددا احمددد ، قلددت 

وثبددت  دد    كددان ذلددك جددواب  لدده ال لكددم.لدده:ما دامددت الددرو   دد  الحلقددوم ال اتددلم منك،

قدددا  ب مدددا مدددنكم مدددن احدددد اال وقدددد وكددد  اللدددحيت ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  

بددده قرينددده ي قدددالوا : واندددت يدددا رتدددو  هللا قدددا  بنعدددمي اال ان هللا اعدددانن  عليددده  لتدددلم ، 

للنبددد   لدددفية ددد  يدددلمرن  اال بخيدددري . وثبدددت  ددد  اللدددحيت عدددن اندددم  ددد  قلدددة زيدددارة 

لددددي  ليرديددددا الددددى منزلهددددا ،  الددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ويددددو معتكددددف ، وخروجدددده معهدددد



 

 

 

االنلدددار ،  لمدددا رأيدددا النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  اتدددرعا ،  قدددا   مدددنرجددد ن  لقيددده 

رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب علددددى رتددددلكما انهددددا لددددفية بنددددت حدددد ي  قدددداال : 

تددددبحان هللا يددددا رتددددو  هللا  قددددا  ب ان الشدددديطان يجددددر  مددددن ابددددن ادم مجددددر  الدددددم ، 

 :  الشياطين ذكر    جا  ما بعض  ..وان  خشيت ان يقذف    قلوبكما شيما ي

عددددن جددددابر ، قددددا  رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب اغلقددددوا  احمددددداالمددددام  رو  -

ابدددوابكم وخمدددروا انيدددتكم واوكدددوا تدددقيتكم واطفمدددوا تدددرجكم  دددلن الشددديطان ال يفدددتت بابدددا 

 ي .  ايله على البيت  رممشلقا وال يكشف غطا  وال يح  وكا  وان الفويتقة ت

 = الوكا  : ك  ما شد رأته من وعا  وغيريا ب غطا ي .  اوك

 : الفلرة . الفويتقة

ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب لدددو  ،عدددن ابدددن عبدددام  البخدددار  وقدددا  -

أن احددددددكم اذا اراد ان يدددددلت  ايلددددده قدددددا  : بتدددددم هللا اللهدددددم جنبندددددا الشددددديطان وجنددددد  

 ي .   عليهي ر  الشيطان ولم يتلط  لمرزقتن  ،  لن كان بينهما ولد  ماالشيطان 

دخددد   اذاهللا عليددده وتدددلم  لدددلىعدددن اندددم ، كدددان رتدددو  هللا   اللدددحيحين  ددد  وثبدددت -

 الخ   قا  ب اعوذ باح من الخب  والخبام  ي . 

البخدددار  عدددن ابددد  يريدددرة ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب يدددلت   وقدددا  -

 ، ربدددك خلدددس مدددن  الشددديطان احددددكم  يقدددو  مدددن خلدددس كدددذا ، مدددن خلدددس كدددذا ، حتدددى يقدددو

 باح ولينته ي روا  متلم .   ليتتعذ بلشه  اذا

رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب ال تجعلددددوا بيددددوتكم مقددددابر ، ان الشدددديطان  قددددا  -

تدددعد  بدددن ه ينفدددر مدددن البيدددت الدددذ  تقدددرأ  يددده تدددورة البقدددرة ي روا  متدددلم . وعدددن تددد

قدددا  ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب ان لكددد  شددد   تدددناما ، وان تدددنام 

القدددرأن البقدددرة ، وان مدددن قرأيدددا  ددد  بيتددده ليلدددة لدددم يدخلددده الشددديطان ثددد   ليدددا ، ومدددن 

 ي. ايام ثةث  الشيطان يدخله مقرأيا    بيته نهارا ل

عدددن ابددد  ذر ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب  متدددلم لدددحيت  ددد  جدددا  -

 الكل  االتود شيطان ي . 

عدددن ابيددده ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده  قتدددادة ابددد  بدددن عبددددهللا عدددن البخدددار  رو  -

وتدددلم   قدددا  ب الرؤيدددا اللدددالحة مدددن هللا والحلدددم مدددن الشددديطان ،  ددداذا حلدددم احددددكم حلمدددا 

 ي .   ت ر يخا ه  ليبلس عن يتار  ، وليتعوذ باح من شريا  لنها ال 



 

 

 

عدددن عامشدددة تدددؤ  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  عدددن  ومتدددلمالبخدددار   رو  -

 احيانددداب انهدددم ليتدددوا بشددد   ي ،  قدددالوا يدددا رتدددو  هللا : انهدددم يحددددثوننا الكهدددان  قدددا  

بشددد    يكدددون حقدددا ،  قدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب تلدددك الكلمدددة مدددن الحدددس يخطفهدددا 

 من الجن   يقرقريا    اذن وليه كقرقرة الدجاجة  يخلطون معها مامة كذبة ي .

 عليدددده وتددددلم  ب اذا البخددددار  عددددن ابدددد  يريددددرة ، قددددا  رتددددو  هللا لددددلى هللا وقددددا  -

ق دددى هللا االمدددر  ددد  التدددما   دددربت الم مكدددة باجنحتهدددا خ دددعانا لقولددده ،  دددإذا  دددزا 

عدددن قلدددوبهم ، قدددالوا : مددداذا قدددا  ربكدددم ، قدددالوا للدددذ  قيددد  الحدددس ويدددو العلددد  الكبيدددر ، 

 يتددددمعها متددددتر  التددددمع ، ومتددددتر  التددددمع يكددددذا بع دددده  ددددو  بعددددض ،  يتددددمع 

ثددم يلقيهددا االخددر الددى مددن تحتدده حتددى يلقيهددا عددن لتددان الكلمددة  يلقيهددا الددى مددن تحتدده 

التددددداحر او الكددددداين ،  ربمدددددا ادرك الشدددددها  قبددددد  ان يلقيهدددددا وربمدددددا القايدددددا قبددددد  ان 

، وكدددذا كدددذا   يدركددده ،  يكدددذ  معهدددا مامدددة كذبدددة ،  يقدددا  الددديم قدددد قدددا  لندددا يدددوم كدددذا

 ي . تما  يلد  بتلك الكلمة الت  تمعت من ال

، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب عدددرت ابلددديم  جدددابر عدددن احمدددد وقدددا  -

 ي.   تنةعلى البحر يبع  ترايا   يفتنون النام ،  لعامهم عند  أعامهم 

بان قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان يريدددرة ابددد  عدددن احمدددد االمدددام وقدددا  -

 ي.التفر    بعير  احدكم ينل  كما شيطانه لينل  المؤمن

ى عدددن ابددد  بكدددر اللدددديس ر ددد  هللا عنددده  ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا ابدددو يعلددد رو  -

عليدددده وتددددلم  قدددددا  ب علدددديكم    ال الدددده اال هللا واالتدددددتشفار ،  ددددلكثروا منهمددددا ،  دددددلن 

اال هللا واالتدددتشفار ،  هندددام بالدددذنو  ، وايلكدددون    ال الدددابلددديم قدددا  ، انمدددا ايلكدددت ال

  لما رأيت ذلك ايلكتهم بااليوا  ،  هم يحتبون انهم مهتدون ي . 

البخدددار  عدددن تدددليمان بدددن لدددرد ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب  قدددا  -

اذا غ ددد  احددددكم  ليقددد  اعدددوذ بددداح مدددن الشددديطان الدددرجيم ي . روا  متدددلم وابدددن داود 

 والنتام  . 

 الب  قدددا   وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، عمدددر ابدددن عدددن احمدددد االمدددام قدددا  -

 ويشددددر  بشددددماله يلكدددد  الشدددديطان  ددددإن ، بشددددماله يشددددر  وال بشددددماله احدددددكم يلكدددد 

 ي .    بشماله

 اكددد بمن قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عامشدددة عدددن احمدددد االمدددام رو  -

 ي.الشيطان معه شر  بشماله شر  ،ومن الشيطان معه اك  بشماله



 

 

 

البخددددار  عددددن ابدددد  يريددددرة  ، ان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  قددددا  ب  قددددا  -

 ي.تتطااالتثاؤ  من الشيطان ،  إذا تثا   احدكم  ليرد  ما ا

وقدددا  االمدددام احمدددد عدددن ابددد  يريدددرة ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب  -

 والنتام .  الترمذ او يكر  التثاؤ  ي روا   ويبشضان هللا يح  العطام 

                           *       *       * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفل  الثان 

  ._عامة القرآن وبعض ما جا   يه من   ام  وإعجاز 

 _ محمد للى هللا عليه وتلم : 



 

 

 

بعددددض الحجدددد  والمبددددررات الواييددددة  -نبوتدددده  -والدتدددده ونشددددلته  

 -وال دد    دد  محاربددة ديددن االتدد م التدد  إلتجددل إليهددا أيدد  الكفددر 

الجهدددداد  -الهجددددرة الددددى المدينددددة المنددددورة  -الهجددددرة الددددى الحبشددددة 

بعدددض مدددا اتلدددف بددده الرتدددو   -غدددزوات إتددد مية  - ددد  تدددبي  هللا 

 .من إعجاز وبعض ما جا  به  للى هللا عليه وتلم 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    بعض ما جا   يه من   ام  وإعجاز :  و  القرآن عامة 

 برج  يحيطون النام من جمهرة  رأت ، يوم ذات بيتها من خرجت عجوز، امرأة ان قي 

 يذا يكون عما وتللت ، رأت ما العجوز تعجبت معه،  دوالتح اليه التقر  ويحاولون

  قالت ، وآخرته دنيا     االنتان تعادة عن تبح  كت  عدة ألف انه: لها ؟ قالوا الرج 

..  هللا كتا     ما الى يل  لن  انه ، الكت  من االلوف ب  ال الممات ألف لو وهللا: 

   . العجوز يذ  كعق  عقل   ليت يا: قا  ، العجوز  ك م الرج  يذا تمع وحين



 

 

 

 جا  القرآن بللفاا ، منها:  

وذكر الشا ع  رحمه هللا ، ان  . 2قرآنا عربيا لعلكم تعقلونييوتف القرآن بإنا أنزلنا   -

قرآنا  ، ولكنه اتم للقرآن مث   لكان ك  ما قرأ القرآن لم يؤخذ من بقرأتيولو كان ذلك

  ي .18: 11بالتوراة واالنجي .

 .   2الكتا بذلك الكتا  ال ري   يه يد  للمتقينيالبقرة  -

 .   1فرقان على عبد  ليكون للعالمين نذيرايالفرقان الفرقانبتبارك الذ  نز   ال -

 .   192التنزي بوانه لتنزي  ر  العالمينيالشعرا  

لم تلت عامة القرآن لشويا    الفلاحة والب غة  قط ،وانما شملت جميع جوان  الحياة 

الدنيوية واالخروية ،وي  ال تعن  بن  آدم لوحد  ب  شملت جميع الخ مس .  ف  القرآن 

العقامد واالخ   والعبادات و يه الحج  والبرايين و يه الثوا  والعقا  ..الر ، ي  يو 

 ا  اد ؟ ام كتا  تشريع؟ ام كتا  تياتة؟ ام يو ك  ذلك و و  ذلك؟   كتا  لشة ؟ام كت

 :    ام  القرآن  

يعلى قلبك لتكون من 193_ نز  القرآن الكريم بلتان عرب  مبينبنز  به الرو  االمينب

 . 195-193يبلتان عرب  مبيني الشعرا  194المنذرينب

_ االتترقا  واالتتشفا  به ،عن اب  اتحس ابراييم بن محمد بن عبد هللا الراز  عن 

تعيد بن عمرو بن تعيد العاص عن ابيه عن جد  قا :رق  رتو  هللا للى هللا عليه 

وتلم الحتن والحتين  قرأ: الفاتحة،االخ ص، المعوذتين ث ثا ث تا ثم قا : بتم هللا 

ن شر ك  عين وحاتد ،وهللا يشفيك،بتم هللا ارقيك. اخرجه ارقيك من ك  ش   يؤذيك ،م

ابن ماجة واحمد وغيريما. _ عن اب  عل  اتماعي  بن محمد الحاج  عن تالم عن 

ابيه قا :قا  رتو  هللا للى هللا عليه وتلم بال حتد اال    اثنين :رج  اتا  هللا القرآن 

هللا ماال  هو ينفقه انا  اللي  وانا   هو يقوم به  انا  اللي  وانا  النهار،ورج  اتا  

 النهاري.اخرجه النتام     التنن الكبر . 

_ اخرج من حدي  عبد هللا بن عمروبالليام والقرآن يشفعان للعبدي. كما ان يناك 

احادي  وردت        بعض التور بعينها، كتورة الفاتحة ،البقرة،آ  عمران ،آية 

 تان،..الر.  الكرت ،يم، الدخان،االخ ص،المعوذ



 

 

 

_قا  للى هللا عليه وتلم بان القلو  تلدأ كما يلدأ الحديدي، قي  يا رتو  هللا وما 

   ج ؤيا؟ قا :بت وة القرآن وذكر الموت ي. 

_ عن اب  ذر قا :قلت يارتو  هللا اولن ،قا بعليك بتقو  هللا  إنه رأم االمر 

نور لك    االرض وذخر لك     انه  كله،قلت:يا رتو  هللا زدن ،قا بعليك بت وة القرآن

    التما ي.روا  ابن حبان    لحيحه.

_جدددا   ددد  الحددددي  القدتددد بمن شدددشله القدددرآن عدددن متدددللت  أعطيتددده أ  ددد  مدددا اعطددد  

 التاملينيروا  الترمذ  عن اب  تعيد.

_عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قا :ان رتو  هللا للى هللا عليه وتلم قا بيقا  

القرآن اقرأ وار  ورت  كما كنت ترت     الدنيا ، إن منزلك عند آخر آية للاح  

. وقا  الخطاب     وابن حبان    لحيحه. يروا  الترمذ  وابوداود وابن ماجةتقرؤيا

تفتير  لهذا الحدي : ان عدد آ  القرآن على قدر درج الجنة ، يقا  للقار   ار     

جميع القرآن اتتولى على رآن، من اتتو ى قرا ة الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آ  الق

اقلى درج الجنة    االخرة،ومن قرأ جز  منه كان رقيه    الدرج على قدر ذلك، يكون 

   منتهى الثوا  عند منتهى القرا ة.

_ قا  ابو عبد هللا بن اب  حفص عن تعيد بن اب  تعيد عن رج  من الحا  النب  

تو  هللا للى هللا عليه وتلم بتعلموا القرآن ، انما مث  للى هللا عليه وتلم ،قا :قا  ر

حام  القرآن كمث  حام  جرا  مملو  متكا ،ان  تحه  تحه طيبا ،وان اوعا  اوعا  

 طيباي.اخرجه الترمذ  وغير . 

_ اخددرج الطبراندد   دد  اللددشير مددن حدددي  انددم بمددن قددرأ القددرآن يقددوم بدده انددا  الليدد  

م هللا لحمددده ودمددده علدددى النار،وجعلددده مدددن والنهدددار ،يحددد  ح لددده ويحدددرم حرا مددده ،حدددر 

 التفرة الكرام البررة ،حتى اذا كان يوم القيامة كان القرآن حجة لهي. 

_ اخدددرج ابدددو عبيدددد عدددن اندددم مر وعدددا بالقدددرآن شدددا ع مشدددفع ،مدددن جعلددده امامددده قددداد  

    الى الجنة ،ومن جعله خلفه تاقه الى الناري. 

 ة القرآن عر ا  اي  الجنةي . _ أخرج الطبران  من حدي  انم بحمل

 _ اخرج النتام  وابن ماجة والحاكم من حدي  انم،باي  القرآن يم اي  هللا وخالتهي. 

 _ اخرج متلم من حدي  جابر بن عبد هللا بخير الحدي  كتا  هللاي. 



 

 

 

_ اخرج الطبران     االوتط من حدي  اب  يريرةبما من رج  يعلم ولد  القرآن اال توج 

 يامة بتاج    الجنةي. يوم الق

اتتقبلته يوم القيامة  _ اخرج الطبران  من حدي  اب  امامة بمن تعلم آية من كتا  هللا

 ههي.  ت حك    وج

_ اخدددرج الشددديخان مدددن حددددي  عامشدددة بالمددداير بدددالقرآن مدددع التدددفرة الكدددرام البدددررة 

 ،والذ  يقرأ القرآن ويتتعتع  يه ويو عليه شا  له اجراني. 

 خان من حدي  عثمان بخيركم من تعلم القرآن وعلمهي. _ اخرج الشي

_ اخرج الترمذ  والحاكم من حدي  ابن عبامبان الذ  ليم    جو ه ش   من القرآن 

 كالبيت الخر ي. 

_ اخرج ابن ماجة من حدي  اب  ذر بألن تشدو  تتعلم آية من كتا  هللا  خير لك من ان 

 تلل  مامة ركعةي. 

_ اخرج ابن اب  شيبة من حدي  اب  شريت الخزاع  ،بان يذا القرآن تب ،طر ه بيد 

 هللا وطر ه بايديكم ، تمتكوا به، انكم لن ت لوا ولن تهلكوا بعد  ابداي. 

 _اخرج الديلم  من حدي  عل  بحملة القرآن    ا  هللا يوم ال ا  اال الهي.  

  وما المخرج منها ؟قا بكتا  هللا  يه نبل _ قا  للى هللا عليه وتلم بتتكون  تني ،قي

 ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكمي.اخرجه الترمذ .   

_ اخرج الدارم  من حدي  عبد هللا بن عمرو مر وعا،بالقرآن اح  الى هللا من التموات 

 واالرض ومن  يهني. 

جعه  يقرأ _ اخرج احمد والترمذ  من حدي  شداد بن اوم ،بما من متلم ياخذ م 

   تورة من كتا  هللا تعالى اال وك   هللا به ملكا يحفاهي. 

_ ان يذا القرآن آيات بينات    لدور الذين آمنوا بب  يو آيات بينات    لدور الذين 

. وجا     لحيت متلم عن 49آوتوا العلم وما يجحد باياتنا اال الاالموني العنكبوت 

 عليه وتلم قا بيقو  هللا تعالى ان  مبتليك عياض بن حماد ،ان رتو  هللا للى هللا

 ومبت  بك ومنز  عليك كتابا ال يشتله الما  تقرأ  نامما ويقااناي.   

_ اخرج البزار من حدي  انم ،بان البيت الذ  يقرأ  يه القرآن يكثر خير  ،والبيت الذ  

 ال يقرأ  يه القرآن يق  خير ي. 



 

 

 

اب  يريرة بالقرآن غن  ال  قر بعد  وال غنى الطبران  من حدي  و_ اخرج ابو يعل  

 دونهي. 

، 38_  جميع العلوم متتنبطة من القرآن ،ب..ما  رطنا    الكتا  من ش  ..ياالنعام 

 وقوله تعالىب.. ونزلنا عليك الكتا  تبيانا لك  ش  ..ي. 

_ اخرج البيهق  عن الحتن قا :انز  هللا مامة واربعة كت  ،اودا علومها اربعة 

 ها:التوراة واالنجي  والزبور والفرقان ،ثم اودا علوم الث ثة الفرقان. من

_ وقدددا  الحتدددن البلدددر  :ان هللا اودا علدددوم الكتددد  التدددابقة  ددد  القدددرآن ، ثدددم اودا 

علددددوم القددددرآن الفاتحددددة ، مددددن علددددم تفتدددديريا كددددان كمددددن علددددم تفتددددير جميددددع الكتدددد  

    المنزلة. اخرجه البيهق . 

: جميع التنة شر  للقرآن ،وجميع ما حكم به النب  للى هللا عليه  _ قا  االمام الشا ع 

 وتلم  هو مما  همه من القرآن.  

_ وقا  للى هللا عليه وتلم بان  ال اح  اال ما اح  هللا ،وال احرم اال ما حرم هللا    

 كتابهياخرجه الشا ع . 

 _وقا  الشا ع  :تلون  عما شمتم اخبركم عنه من كتا  هللا.  

النار الى الملحف عبادة ،ولذا يف   قرا ة القرآن    الملحف عن قرامته عن اهر _

 قل . 

_ من     هللا تعالى على عباد  ،ان يدعويم    كتابه الى التوبة بويو الذ  يقب  التوبة 

. ويقو  تعالىبومن يعم  25عن عباد  ويعفو عن التيمات ويعلم ما تفعلوني الشور   

 .  110ثم يتتشفر هللا يجد هللا غفورا رحيمايالنتا   تو ا او يالم نفته

_ مددن   ددام  القددرآن ، اندده يحددذرنا مددن الشدديطان الددذ  يددو اتددام كدد  خطيمددة ،واندده 

يددددزين لبندددد  آدم تددددو  عملدددده وينتدددديه ذكددددر هللا باتددددتحوذ علدددديهم الشدددديطان  انتددددايم 

 .  19 ذكر هللا اولمك حز  الشيطان اال ان حز  الشيطان يم الخاترونيالمجادلة

    : اعجاز القرآن 

 قيود وي  ريينة بمشيمته تعالى بإنما امر  ذا اراد ان القدرة االلهية ليم لها حدود وال

،  هو الخالس ويو موجد االتبا  والمتببات ، حين 82يم كن  يكونيشيما  أن يقو  له 

شيما ياخذ ، حين يفقد العبد يريد ل تبا  ان تفع  تفع  وان اراديا ان تتعط  تتعط 



 

 

 

تبا  ووجد ك  الطر  مشلقة    وجهه اتجه الى هللا تعالى  باالتبا  اوال ، اذا تعذرت اال

  تبا .متب  اال

 ونورد بعض ما جا  به القرآن الكريم من اعجاز:  

 انزلت حي  ، وتعالى تبارك هللا من نزوال التماوية الكت  آخر يو العايم القرآن_     

 المحفوا اللو  من االعلى المأل من القرآن انز  بينما ، واحدة جملة التماوية الكت 

 بحت  منجما االرض الى ذلك بعد انز  ثم ، الدنيا التما     العزة بيت الى واحدة جملة

 انز :،قا  عنهما هللا ر   عبام ابن عن باتناد  النتام  ورو . واالحدا  الوقامع

  تنة عشرين    ذلك بعد انز  ثم ، القدر ليلة    الدنيا تما  الى واحدة جملة القرآن

    انزلنا  اناب  تعالى وقوله.23 االنتاني تنزي  القران عليك نزلنا نحن اناب  ،ي273: 6ب

-21 البروجي محفوا لو    ي 21بمجيد قران يو ب بتعالى ويقو . 1 القدريالقدر ليلة

 ، هللا ق   ش   من ما: قا  تلمان بن الرحمن عبد عن حاتم اب  ابن ويقو . 22

 ان ، عبام ابن عن الطبران  وقا . المحفوا اللو     ويو اال بعد  وما قبله  ما القران

 بي ا  درة من محفواا لوحا خلس تعالى هللا انبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 يخلس ، شلن يوم ك     ح ، نور وكتابه ، نور قلمه ، حمرا  ياقوتة من لفحاتها

 لما وملدقا للحس مؤيدا والقرآني.  يشا  ما ويفع  ، ويذ  ويعز ويميت، ويح  ويرز ،

 التوراة وانز  يديه بين لما ملدقا بالحس الكتا   عليك نز ب، التماوية الكت  به جا ت

 شديد عذا  لهم هللا بآيات كفروا الذين ان الفرقان وانز  للنام يد  قب  مني 3بواالنجي 

ليم الحد دخ     ترتي  آيات القرآن وتور  ، . . 4-3 عمران آ ي انتقام ذو عزيز وهللا

بعد ان وق ف جبري  رتو  هللا على ترتيبها ،واخرج احمد باتناد حتن عن عثمان بن 

كنت جالتا عند رتو  هللا للى هللا عليه وتلم اذ شخص ببلر  ثم اب  وقاص قا :

ان آلية يذا المو ع من يذ  التورةبلوبه ثم قا باتان  جبري   امرن  ان ا ع يذ  ا

كم هللا يامر بالعد  واالحتان وايتا  ذ  القربى وينهى عن الفحشا  والمنكر والبش  يعا

ان القرآن كت  كله على عهد رتو  هللا للى هللا عليه وتلم اال ، 90لعلكم تذكرونيالنح 

ابو بكر     لحف مرت  اآليات يوانه كان مفر  اآليات والتور،واو  من جمعه 

،ثم جمع مرة اخر     اللديس وكان ذلك بعد موقعة اليمامة تنة اثنت  عشرة للهجرة

عهد عثمان، قد تم  تشكي  لجنة من :زيد بن ثابت ،وعبد هللا بن الزبير،وتعيد بن 

  ي.78: 11ب العاص،وعبد الرحمن بن الحار  بن يشام لهذا الشرض.

يامة ، هو معجزة    اختيار االلفاا و   اختيار _ القرآن معجزة ،ويبقى كذلك الى يوم الق

الكلمات والمعان  ، هو يخاط  المتعلم وغير المتعلم  والذكر واالنثى ،والفرد والجماعة 

وان قرا ة القرآن ،والمؤمنين والكا رين ، هو يخاط  ملكات خفية    النفم البشرية. 



 

 

 

ويتفكر    معانيها ،وال يمر على بتمه  ،ا  بت وته وترتيله ،تجع  القا   يتدبر آياته 

آية  يها رحمة اال رجا هللا تعالى من   له ،وال يمر على آية  يها عذا  اال اتتشفر هللا 

. كما جا  بت ح وعامه وكبر وتلله العا ية والمعا اة ،وال يمر بآية تنز  هللا تعالى اال ت

 ة وانفقوا مما رزقنايم ترا      يلة الت وة بان الذين يتلون كتا  هللا واقاموا الل

.كما ان ت وته تؤثر    النفوم الت  تتمعها 29يرجون تجارة لن تبوري اطروع نية 

هذا عمر ابن الخطا  ر   هللا عنه،حين دخ  على اخته ،حتى وان كانت غير مؤمنة ،  

وما ان اتتمع الى آيات هللا تتلى حتى مع زوجها وكان ناويا الشر، بعد ان علم بإت مها

. و   القرآن االيجاز واالطنا  ،و يه الترغي  يدأت نفته وانشر  لدر  ل ت م 

على يديه يقو  يا ليتن  اتخذت مع  يوم يعض الاالموو يه ندم من ال يتعا بوالتريي ،

عن ال جر  .اما    حالة تنوعه    االنتقا  تبعد القار   .27الرتو  تبي  يالفرقان

والمل  من االتتمرارعلى منوا  واحد ،كما ان يذا االنتقا  منتجما موزونا بكلماته 

 بعيدا عن التناقض. وا حا    ايدا ه 

_ جا  القرآن باالت م بان الدين عند هللا االت م وما اختلف الذين اوتوا الكتا  اال من 

 ان هللا تريع الحتا يآ  عمران  بعد ما جا يم العلم بشيا بينهم ومن يكفر بآيات هللا

غير االت م دينا  لن يقب  منه ويو     لتورة نفتها يقو  تعالىبومن يبتغ.و   ا19

 يوم الى الخلس بدأ منذ كله الدين يو واالت م، .85االخرة من الخاترينيآ  عمران 

 اليومب...  كتابا القران بعد وال نبيا وتلم عليه هللا للى محمد بعد يكون  لن ، يبعثون

   . 3 المامدة...ي دينا االت م لكم ور يت نعمت  عليكم واتممت دينكم لكم تاكمل

_ القرآن منهاج شام  للحياة، ب.. ونزلنا عليك الكتا  تبيانا لك  ش   ويد  ورحمة 

مه هللا:تلون  عما شمتم اخبركم عنه من .  وقا  الشا ع  رح 89وبشر  للمتلمينيالنح 

رو  محمد متول  الشعراو  رحمه هللا    احد  قنوات التلفازالف امية : كتا  هللا . و

تزوجتا وتكنتا    اماكن متباعدة إمراة اتمها بآمنةي حا اة للقرآن ولها بنتان ان يناك 

، طلبت آمنة من زوجها ان يذي  ليزور البنتين ، لتى الى ابنته االولى ،وكان زوجها 

لها عن حالهم ومعيشتهم ، قالت نحن بخير وطلبت من  تل يعم  بالف حة بيحر  ويزراي

ابيها ان يدعو هللا تعالى بلن تمطر التما  لك  ينبت ما زرعو  ،ر ع اال  يديه الى 

، وكان زوجها التما  ودعا ربه ان تمطر التما  . بعد ذلك ذي  ليزور ابنته الثانية 

،وكما تباا لشرض االتتعما ي يعم  بالفخار بيلنع االوان  من الطين ثم يتركها لتجف ثم

 ع  مع ابنته االولى ،تل  ابنته الثانية عن حالهم ومعيشتهم ، قالت :نحن بخير وطلبت 

من ابيها ان يدعو هللا تعالى ان ال تمطر التما  يذ  االيام خو ا من ان يتلف المطر 

وطل  ابنته بين طل  ابنته االولى الفخار الذ  ال يزا  غير جاف ، ينا وقف اال  حامرا 



 

 

 

الثانية ، وعند رجوعه الى بيته وحكى لزوجتهبآمنةي ، قالت له: لو انك رجعت الى 

ن هللا يزج  تحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما القرآن لوجدت ح  لما قلته ،بالم تر ا

 تر  الود  يخرج من خ له وينز  من التما  من جبا   يها من برد  يلي  بها من 

 .   43من يشا  يكاد تنا برقه يذي  باالبلاريالنور يشا  ويلر ه عن

 يتللونه  هم ، واالرض التماوات اي  عنه يتتشن  ال تعالى، هللا الى الخلس ا تقار_ 

 يتلله.بالر.. ذنبا، يشفر او م طرا، يجي  او كربا، يكشف او ، مري ا ليشف  ،  يجيبهم

 ام عن حاتم اب  ابن وقا . 29 الرحمني  شلن    يو يوم ك  واالرض التماوات    من

 مني  شان    يو يوم ك ب وج  عز هللا قا بقا  وتلم عليه هللا للى النب  عن الدردا 

   ي . آخرين وي ع قوما وير ع  كربا ويفرج ، ذنبا يشفر ان  شانه

_ يناك اتفا  او تطابس بين آيات القرآن و طرة االنتان الت   طر عليها،ونر  ذلك 

يلتجل االنتان الى هللا تعالى عند الشدامد وان كان كا را،بواذا مم  االنتان  وا حا حين 

مر  كلن لم يدعنا الى  ر مته   ال ُر دعانا لجنبه او قاعدا او قامما  لما كشفنا عنه  رُ 

 . وقا  للى هللا عليه وتلم بيقو  تعالى12كذك زين للمتر ين ما كانوا يعملونييونم

، جا تهم الشياطين  لجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما حنفا   ان  خلقت عباد 

  احللت لهميروا  متلم. 

 وان المجرمين يعذ  يشل ان ، احدا حكمه    يشرك لمهللا تعالى  ان ، القران    جا _ 

. 23 االنبيا ي  يُتللون ويم يفع  عما يُتل  الب  عنهم يعفو يشل وان عذابهم يؤج  يشل

 ما واتمع به ابلر واالرض التاوات غي  له لبثوا بما اعلم هللا ق بتعالى قوله    وجا 

 البخار  لحيت    جا . 26 الكهفي ااحد حكمه    يشرك وال ول  من دونه من لهم

 شجوا قوم يفلت كيفب قا  احد يوم    وتلم عليه هللا للى النب  ُش  انه انم، عن

  انهم يعذبهم او عليهم يتو  او شي  االمر من لك ليمبتعالى قوله  نز  ،ي نبيهم

 ويذا.. به امرتك ما اال عباد     ش   الحكم من لك ليم ا . 128 عمران آ ي االمون

 ولكن ، له هللا يختم بما ندر  ال الننا ، حيا زا  ما الكا ر لعن يجوز ال انه الى يقودنا

 هللا لعنة عليهم اولمك كفار ويم وماتوا كفروا الذين انبكا ر ويو مات اذا لعنه يجوز

من قب  اعدا  االت م . وكم من االموا  تنفس 161 البقرةي اجمعين والنام والم مكة

للد النام عن االت م ثم ال يافرون اال بما قاله تعالىبان الذين كفروا يذا  مناويحتى 

ينفقون اموالهم ليلدوا عن تبي  هللا  تينفقونها ثم تكون عليهم حترة ثم يشلبون 

   .36ن كفروا الى جهنم يحشرونياالنفا والذي



 

 

 

له  كا را،كما جا     تورة  _ ان العلم الربان  الذ  جا  به القرآن عن موت اب 

ان يقو :ان محمدا قد انبلكم انن  تلموت كا را ويا انا اعلن  ، وكان بإمكانه المتد

بينما يناك كثير ات م  وينطس بالشهادتين ،لكنه لم يفع  ذلك،وبق  كا را ومات كا را ، 

  من المشركين ايتدوا الى االت م كخالد بن الوليد وعمر بن الخطا  وغيريما .  

_اما اذا تدبرنا قوله تعالىبان الذين كفروا بآياتنا توف نلليهم نارا كلما ن جت جلوديم 

.. منذ اربعة 56بدلنايم جلودا غيريا ليذوقوا العذا  ان هللا كان عزيزا حكيمايالنتا  

عشر قرنا ،حدد هللا تعالى    كتابه الكريم مح  اذاقة العذا  يو الجلد ،حي  جا  الط  

ن ان اعلا  الجتم تحت الجلد مباشرة ، وان يذ  االعلا  تجع  االنتان الحدي  ليبي

   يشعر بااللم. 

_ امدددا  ددد  قولددده تعدددالىب من يدددرد هللا ان يهديددده يشدددر  لددددر  ل تددد م ومدددن يدددرد ان 

ي دددله يجعددد  لددددر   ددديقا حرجدددا كلنمدددا يلدددعد  ددد  التدددما  كدددذلك يجعددد  هللا الدددرجم 

ال ددددددشط كمددددددا يددددددنقص االوكتددددددجين  . يددددددنقص 125علددددددى الددددددذين ال يؤمنونياالنعددددددام

باتدددتمرار اللدددعود الدددى اعلدددى  ي ددديس لددددر االنتدددان ،يدددذ  الحقدددامس التددد  جدددا  بهدددا 

 .  القرآن لم يدركها العلم احدي  اال مؤخرا 

  ه  للذكر القران يترنا ولقدب، وتطبيقه  همه    تهولة من القران به اتلف ما مع_  

 االنم اجتمعت لمن ق ببمثله، االتيان من والجن االنم اعجز انه اال ،22 القمري مدكر من

ي اهيرا لبعض بع هم كان ولو بمثله يلتون ال القران يذا بمث  يلتوا ان على والجن

  . 88 االترا 

_ يخبرنا القرآن بان التما  واالرض يبكيان على العبد اللالت اذا مات ، االرض تبك  

ليها ، قا  االمام عل  ر   هللا عنه مكان تجود  ،والتما  تبك  مكان لعود الدعا  ا

:اذا مات المؤمن بكى عليه مو عان : مو ع    االرض ومو ع    التما  ،اما 

مو ع االرض  ه  مل   ،المكان الذ  كان يتجد  يه ، اما المو ع    التما   هو 

   ملعد عمله الطي  . وقا  التيوط     الدار المنثور :اخرج الترمذ  وابن اب  الدنيا 

ذكر الموت ،وابو يعل  وابن اب  حاتم وابن مردويه وابو النعيم    الحلية والخطي  عن 

انم ،ان رتو  هللا للى هللا عليه وتلم قا بما من عبد اال وله    التما  بابان :با  

يلعد منه عمله ،وبا  ينز  عليه منه رزقه ، اذا مات  قدا  وبكيا عليه وت  يذ  

،  التما  واالرض ال 29الرض وما كانوا منارينيالدخان م التما  واااليةب ما بكت عليه

  ألنه لم يك له عم  لالت يلعد من االرض الى التما . على الكا ر بعد موتهيبكيان 



 

 

 

 ، الخ مس ك م وليم الخالس ك م  هو ولينه، ولطفه الحدي  بحتن القرآن تلاف_ ا 

 انه  رعون الى اذيباب الت م عليهما ويرون لموتى وع  ج  الحس قا   قد

كما يقو  تعالى بق  يا . 44-43 طهي يخشى او يتذكر لعله لينا قوال له   قوالي43بطشى

عباد  الذين اتر وا على انفتهم ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا يشفر الذنو  جميعا انه 

جا يم بلطف القو  بانه تيشفر لهم ان تابوا واللحوا .  .53يو الشفور الرحيميالزمر

 من  به جا  بما يؤمن ال من يجاد  بان ، وتلم عليه هللا للى الكريم نبيه تعالى وامر

 وجادلهم الحتنة والموعاة بالحكمة ربك تبي  الى ادابالحتنة والموعاة بالحكمة ربه

. 125 النح ي بالمهتدين اعلم ويو تبيله عن    بمن اعلم يو ربك ان احتن ي  بالت 

 حولك من النفاوا القل  غليا  اا كنت ولو لهم لنت هللا من رحمة  بمابتعالى قا  كما

 يح  هللا ان هللا على  توك  عزمت  اذا االمر    وشاوريم لهم واتتشفر عنهم اعف 

 حين اجابته يحتن ان وتلم عليه هللا للى نبيه تعالى وامر. 159 عمران آ ي المتوكلين

 االرض من لنا تفجر حتى لك نؤمن لن وقالوابيؤمنوا لك  ال  لة اي  عليه اشترط

 اوي 91بتفجيرا خ لها االنهار  تفجر وعن  نخي  من جنة لك تكون اوي90ب  ينبوعا

 بيت لك يكون اوي  92بقبي  والم مكة باح تلت  او كتفا علينا زعمت كما التما  تتقط

 تبحان ق  نقرأ  كتابا علينا تنز  حتى لرقيك نؤمن ولن التما     ترقى او زخرف من

 دلي  وتلم عليه هللا للى اجابته  كانت. 93-90   االترا يبشرارتوال اال كنت ي  رب 

 به يعار ون قوال او شبهة او حجة من هللا اعدا  به يلت  ما وأيا  . خلقه وحتن ادبه على

ي تفتيرا واحتن بالحس جمناك اال بمث  يلتونك والب الحس يو بما تعالى اجابهم اال ، الحس

 هللا رتو  خلس عن عنها هللا ر   عامشة ُتملت ، قتادة عن معمر قا و .33 الفرقان

 حدي  من والنتام  داود ابو روا  وقد،  القران خلقه كان: ،قالت وتلم عليه هللا للى

 اختار اال  شيمين بين خير اذا كان: قالت اي ا عامشة عن احمد االمام وقا . الحتن

 يو  يكون هللا حرمات تنتهك ان اال اليه يؤت  لنفته انتقم وال وايتريما، اليه احبهما

 تيرته    جا  ومما. 4 القلميعايم خلس لعلى وانكبتعالى وقوله.  وج  عز ح ينتقم

 آذو  الذين اعدامه على وانتلر مكة عليه هللا  تت يوم انه ، وتلم عليه هللا للى

 بكم؟  اع  ان  تانون ماذا:  لهم قا  وتلم عليه هللا للى  انه ، مكة من واخرجو 

  . الطلقا   انتم اذيبوا:  قا  ، كريم اخ وابن كريم اخ: قلوا

 وشر مواطن االنتان داٌر      ير  من ايلها  يها عذابا   

  يناديهم    يلقى تميعا         ويدعويم    يجد الجوابا  

  لقد آذاك اي     حمايم         كان اذايم العج  العجابا  



 

 

 

 ولما ان قدرت عفوت عنهم     لم تفرض على الجان  عقابا  

  دعوت لهم بمشفرة ولفت       كان دعاؤك العال  مجابا  

 وقا  آخر:  

  ذو العرت محمود ويذا محمد   وشس له من اتمه ليجله    

 نقص عن يشنيهم بما وتعة بخير بانهم ، الك م بلين قومه يخبر الت م عليه شعي  ويذا

 وال غير  اله من لكم ما هللا اعبدوا قوم يا قا  اشعيب اخايم مدين والىب والميزان المكيا 

.  84 يودي محيط يوم عذا  عليكم اخاف وان  بخير اراكم ان  والميزان المكيا  تنقلوا

 قتت ثمب منها قتوة اشد او بالحجارة شبيهة بانها كفروا الذين قلو  تعالى لنا ويبين

 االنهار منه يتفجر لما الحجارة من وان قتوة اشد او كالحجارة  ه  ذلك بعد من قلوبكم

 عما بشا   هللا وما هللا خشية من يهبط لما منها وان الما منه   يخرج يشقس لما منها وان

 . 74 البقرةي تعملون

 وال   ، والهد  والباط ، الحس بين يفر  النه بالفرقان، القرآن تعالى هللا تمى_ 

 للعالمين ليكون عبد  على الفرقان نز  الذ  تباركبوالش ، والرشاد والحرام، والح  

 . 1 الفرقانينذيرا

 وامراة نو  امراة كفروا للذين مث  هللا  ر بتعالى قوله  ف  ، التعبير بدقة اتلا ه_ 

 وقي  شيما هللا من عنهما يشنيا  لم يماا خانت لالحين عبادنا من عبدين تحت كانتا لوط

 ابن ر  قالت اذ  رعون امراة امنوا للذين مث  هللا و ر ي10بالداخلين مع النار ادخ 

 التحريمي الاالمين القوم من ونجن  وعمله  رعون من ونجن  الجنة    بيتا عندك ل 

 ، الفاحشة    الوقوا بالخيانة المقلود وليم ، االيمان عدم يو الخيانة  كانت. 10-11

 كانت انها نو  امراة خيانة ، كانت الفاحشة    الوقوا من معلومات االنبيا  نتا   ان

 وقا . زوجها ا ياف على قومها تد  كانت لوط وامراة ، مجنون انه زوجها عن تقو 

    الخيانة  كانت دينهما، غير على كانتا انهما خيانتهما كانت:قا  عبام ابن عن العو  

ثم انه تبحانه وتعالى اتتعم  كلمةبامرأةيولم يتتعم  كلمةبزوجةي ،  ي.344: 7.بالدين

 ف  بعض كت  التفتير تطلس كلمة بامرأةيالى وجود ع قة جتدية  قط ،ا  عدم وجود 

انى يكون ل  غ م وقد بلشن  الكبر  تقرار اتر  .وكذلك    قوله تعالىبقا  ر ِ ات

، ربما يحم  احديما اآلخر 40قا  كذلك هللا يفع  ما يشا يآ  عمران وامرات  عاقر

وكذلك قوله تعالى عن امرأة اب  له  بوامرأته حمالة  متؤولية عدم االنجا .

.   على اذا  الرتو  للى هللا عليه وتلم ، حي  لم يتفقا على ش   اال 4الحط يالمتد



 

 

 

يناك ع قة جتدية وتوا س وانتجام ومحبة ا  وجود تطلس اذا كانت  يزوجةباما كلمة 

اتتقرار اتر  ،بيا ايها النب  ق  الزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها  تعالين 

ا آدم اتكن انت وزوجك وقلنا ي. وقوله تعالىب28امتعكن واترحكن تراحا جمي ياالحزا 

. 35الجنة وك  منها رغدا حي  شمتما وال تقربا يذ  الشجرة  تكونا من الاالمينيالبقرة

ليم    القرآن كلمات متراد ة ،وانما يناك ثناميات ، لك  كلمة مكانها المنات  لها.  ف  

م قوله تعالىب.. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمت  ور يت لكم االت 

تنة ،ولكن نعمت  لم تنقطع . 23،  كلمةباكم يتعن  اكملت لكم دينكم    3دينا..يالمامدة 

وكذلك    الليام ال يجوز قطعه ،ب  يج  اتمامه ب.. ثم اتموا الليام الى 

واتموا الح  . وكذلك الح  والعمرة ال يجوز التحل  اال اتمام ك  منهماب187اللي ..يالبقرة

كما تورد بعض كت  التفتير الفر  بين التنة والعام ، التنة  .196ح..يالبقرةوالعمرة 

على القحط والشدة بولقد اخذنا آ   رعون بالتنين ونقص من الثمرات لعلهم تطلس 

وكذلك قوله ، بينما العام يطلس على الخل  والخير، وهللا اعلم .  130يذكرونياالعراف

.  هنا قا  تعالى 13ية اذ جا يا المرتلونييم تعالىبوا ر  لهم مث  الحا  القر

بالحا  القريةيولم يق  اي  القرية ،الن الذين يقاومون رتاالت هللا يم غالبا الحا  

يا نار كون  بردا وت ما على ابراييمياالنبيا  قلنا النفوذ والتلطان . وكذلك قوله تعالىب

تعالى بمث  الذين اتخذوا من دون وكذلك قوله  ، ولم يجعلها بردا وت ما دون تحديد.69

هللا اوليا  كمث  العنكبوت اتخذت بيتا وان اوين البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 

اتخذ بيتا ،ب  قا  اتخذت بيتا ،ويذا يد  على ان انثى  ، لم يق  تعالى41يعلمونيالعنكبوت

ت تحم     العنكبوت ي  الت  تبن  البيت ،وجا     العلم الحدي ، ان انثى العتكبو

جتديا غدد ا راز المادة الت  ينت  منها البيت. وقد لد  تعالى حين يقو بوان اوين 

  البيوت لبيت العنكبوت ي،وذلك الن:

بيت العنكبوت ال يحم  العنكبوت ، بمجرد ان يُهاجم بيته يخرج منه ليختف     مكان  -

 اخر. 

 وطا وبالتال  تق   عليه. بعد تلقيت الذكر ل نثى ،تحيك االنثى حو  الذكر خي -

 لشار العنكبوت ،يلك  بع هم بع ا.  -

، 5-4ن يم عن ل تهم تايونيالماعونيالذي4كذلك جا     قوله تعالىب وي  للمللينب

لوال ان را  بولقد يمت به ويم بها  وله تعالىولم يق  تعالى    ل تهم تايون.اما ق

، 24كذلك لنلرف عنه التو  والفحشا  انه من عبادنا المخللينييوتف بريان ربه 

جا     بعض كت  التفتير :ان يوتف عليه الت م لم يهم بها النه را  بريان ربه ، 



 

 

 

 ان بلويمنعت وقوا الهم ،ويذا كمث  من يقو  لوال الشواص لشر  الطف  ، هنا الطف  لم 

ا القرآن والت  يعجز االنتان ان يلت  بمثلها. يشر . يذ  الب غة    دقة التعبير جا  به

ة بللفاا قليلة ، مث     قوله عن مدلوالت واتعكما يمتاز االعجاز القران  بدقة التعبير 

تعالىبقا  المأل الذين اتتكبروا من قومه للذين اتت عفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان 

قا  الذين اتتكبروا انا بالذ  ي75قالوا انا بما ارت  به مؤمنونب لالحا مرت  من ربه

آمن به المؤمنون والذ  كفر به  ، يا تر  ،ما الذ 76-75آمنتم به كا رونياالعراف

الكا رون ،الم يتتع للفحات عديدة ان اردنا ذكريا، اال ان اآليتين الكريمتين قد و ت 

  وحققت ما يو المراد.

 منه تقشعر مثان  متشابها كتابا ي الحد احتن نز  هللاب، العزيز كتابه تعالى هللا يمد _ 

 من به يهد  هللا يد  ذلك هللا ذكر الى وقلوبهم جلوديم تلين ثم ربهم يخشون الذين جلود

 اذا الذين المؤمنون انمابتعالى يقو  كما. 23 الزمري  ياد من له  ما هللا ي ل  ومن يشا 

. 2 االنفا ييتوكلون ربهم وعلى ايمانا زادتهم اياته عليهم تليت واذا قلوبهم وجلت هللا ذكر

 اب   عن. 87 الحجريالعايم والقران المثان  من تبعا اتيناك ولقدبتعالى قوله    اما

    تورة اعام اعلمك االب له قا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ان ، المعل  بن تعيد

 ،ييتهتاو الذ  العايم والقران المثان ، التبع ي  ، العالمين ر  ح الحمد:  قا  ، القران

 وتلم عليه هللا للى ان ، عنه هللا ر   يريرة اب  وعن. لحيحه    البخار  اخرجه

 . لحيحه    البخار  اخرجهيالعايم والقران المثان  التبع ي  القران امبقا 

 خاشعا لرأيته جب  على القران يذا انزلنا لوب تعالى هللا بعامة القران عامة اقترنت_ 

 ونزيت. 21 الحشرييتفكرون لعلهم للنام ن ربها االمثا  وتلك هللا خشية من متلدعا

 انفتكم من لكم جع  واالرض التماوات  اطرب،آياته تبحانه وتعالى  من التشبه به 

 الشور يالبلير التميع ويو ش   كمثله ليم  يه يذرؤكم ازواجا االنعام ومن ازواجا

    االعلى المث  وله عليه ايون ويو يعيد  ثم الخلس يبدأ الذ  ويوبتعالى وقوله. 11

 كفوا له يكن ولمبتعالى يقو  كما. 27 الروميالحكيم العزيز ويو واالرض التماوات

 وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ان ، يريرة اب  عن البخار  وقا . 4 االخ صياحد

  اما ، ذلك له يكن ولم وشتمن  ذلك، له يكن ولم آدم ابن كذبن : وج  عز هللا قا بقا 

 واما ، اعادته من عل    بايون الخلس او  وليم ، نا بدأ كما يعيدنا لن: قوله ايا  تكذيبه

   . ياحد كفوا ل  يكن ولم اولد ولم الد لم اللمد االحد وانا ولدا، هللا اتخذ: قوله ايا  شتمه

 آيات منه الكتا  عليك انز  الذ  يوب، متشابهات واخر محكمات آيات ، القران  ف  _

 منه تشابه ما  يتبعون زيغ قلوبهم    الذين  اما متشابهات واخر الكتا  ام ين   محكمات

 به آمنا يقولون العلم    والراتخون هللا اال تلويله يعلم وما تلويله وابتشا  الفتنة ابتشا 



 

 

 

 آيات ين   المحكمات،  اآليات.7 عمران آ يااللبا  اولوا اال يذكر وما ربنا عند من ك 

 علمة وين   ، عباد  على تعالى هللا حجة وين   -الكتا  ال  - الكتا  ام وين   وا حات

 من الجزا  وتيكون ، عليه الحجة اقامة بعد اال العبد يعذ  ال تعالى  اح. بهن   تمتك لمن

 مقالديم الى ويحر ونه ال    اي   يتبعه ، اآليات من المتشابه اما. العم  جنم

    المولل  يعل  ابو وقا . عليهم حجة النه ذلك يتتطيعون    المحكم اما ، الفاتدة

 ، احرف تبعة على القران نز بقا  وتلم عليه هللا للى ،ان يريرة اب  عن متند 

 الى  ردو  منه جهلتم وما به  اعملوا منه عر تم ما -ث ثا قالها - كفر القران    والمرا 

 وان ، بع ا بع ه يخالف وال ، هللا عند من يو والمتشابه  المحكمي. ج له ج  عالمه

 رتو  ان ص، العا ابن وعن. ايتد   قد منه المحكمات الى اآليات من المتشابه يرد من

 منه عر تم  ما ، بع ا بع ه ليكذ  ينز  لم القران انبقا  وتلم عليه هللا للى هللا

اخرج البيهق  عن اب  يريرة . حاتم اب  ابن روا يبه  آمنوا منه تشابه وما به،  اعملوا

،ان رتو  هللا للى هللا عليه وتلم قا بان القرآن نز  على خمتة اوجه : ح   ،وحرام 

، ومحكم، ومتشابه، وامثا ، اعملوا بالح   ،واتبعوا المحكم، وآمنوا بالمتشابه،واعتبروا 

 يعذر ال تفتير: انحا  ةاربع على التفتير:  عنهما هللا ر   ابن عبام باالمثا ي.وقا 

 ، العلم    الراتخون يعلمه وتفتير لشاتها، من العر  تعر ه وتفتير  همه،    احد

 ي. 299: 9بهللا اال يعلمه ال وتفتير

 ،او معين حد  او ، معين شخص    تور  بعض او الحكيم الذكر آيات بعض نزلت_ 

 بع ها تعميم من يمنع ال ، ذلك ان اال.  الر..معين، لتؤا  اجابة او ، معينة لفكرة اي ا 

 ،وان الكا رون تورة:   مث  للمؤمنين، يريد  ما يو للمرتلين تعالى هللا يريد  ما الن ،

 يريد  لما االتتجابة بعدم وتلم عليه هللا للى رتوله الى تعالى هللا من امرا   كانت

 هللا للى بالرتو  االقتدا  على المؤمنين جميع تخاط  -التورة ا  -  ه  ، الكا رون

 نبيه تعالى يامر  فيها. 5 المعارجيجمي  لبرا  البرب تعالى قوله وكذلك.  وتلم عليه

 تخاط  كذلك ي  اآلية  هذ  ، له قومه تكذي  على يلبر بان وتلم عليه هللا للى الكريم

 ..  اللبر بف يلة يتحلوا بان المؤمنين جميع

 نوتك اال مالك   ابليم يا قا ب تعالى قوله    كما ، حوار شك  على اخر آيات اتت كما

 قا ي33بمتنون حمل من لللا  من خلقته لبشر التجد اكن لم قا ي32بالتاجدين مع

 يوم الى  انارن  ر ِ  قا ي35بالدين يوم الى اللعنة عليك واني34برجيم  انك منها  اخرج

 يا ربكما  من قا بتعالى قوله وكذلك. 37-32 الحجريالمنارين  من  انك قا ي36ب يبعثون

 االولى القرون با   ما قا ي50بيد  ثم خلقه ش   ك  اعطى الذ  ربنا قا ي 49بموتى

 عن تعالى وقوله. 52-49 طهيينتى وال رب  ي   ال كتا     رب  عند علمها قا ي51ب



 

 

 

 يذ  ما وقومه البيه قا  اذبوقومه، ابا  يحاور ويو الت م عليه الخلي  ابراييم لتان

 انتم كنتم لقد قا ي53بعابدين لها ابا نا وجدنا قالواي  52بعاكفون لها انتم الت  التماثي 

ان ي. 55-52 االنبيا ي ال عبين من انت ام بالحس اجمتنا قالواي54بمبين        واباؤكم

معر ة تب  نزو  االية او التورة يؤد  الى  همها ، االيات تنز  على اتبابها ،وقد 

او اكثر من تب  ،وكان النب  للى هللا عليه وتلم يامر بو ع االية    تنز  لتب  

كذلك جا ت آيات تجي  بع ها بع ا ،كما ان  .لت  علم من هللا انها مو عها الموا ع ا

يناك تذكر الش   و د  ، وكيفما جا ت االيات ، إنها تد  على ان كلمات هللا تعالى ال 

لكلمات رب  لنفد البحر قب  ان تنفد كلمات رب  ولو جمنا ق  لو كان البحر مدادا تنفد،ب

اق م والبحر يمد   ة، وقوله تعالىبولو انما    االرض من شجر 109بمثله مددا يالكهف 

 . 27من بعد  تبعة ابحر ما نفدت كلمات هللا ان هللا عزيز حكيميلقمان 

 الى الجه  من نقلته العبد بها تمتك ان والمواعا العبر ذات القلص القران، و   _

 قبله من كنت وان القران يذا اليك اوحينا بما القلص احتن عليك نقص نحنب، المعر ة

 قللهم    كان لقدبوع  ج  الحس يقو  ذاتها التورة و  . 3 يوتفيالشا لين لمن

 ش   ك  وتفلي  يديه بين الذ  تلديس ولكن يفتر  حديثا كان ما االلبا  الول  عبرة

 ما بان اللاد  االيمان ، القران قلص و  . 111 يوتفييؤمنون لقوم ورحمة ويد 

 لقوم بالحس و رعون موتى نبل من عليك نتلواب يكن لم يشل لم وما كان هللا شا 

 يذبت منهم طامفة يتت عف شيعا ايلها وجع  االرض    ع   رعون اني3بيؤمنون

 اتت عفوا الذين على نمن ان ونريدي4بالمفتدين من كان انه نتا يم ويتتح  يمابنا 

  رعون ونر  االرض    لهم ونمكني5ب الوارثين ونجعلهم أممة ونجعلهم االرض   

. وحين خا ت ام موتى على . 6-3 القلصي يحذرون كانوا ما منهم وجنوديما ويامان

ها ابنها من  رعون اوحى تعالى اليها ان تر عه او تلقيه    اليم ، انه تعالى تيرد  الي

ويجعله من المرتلين بواوحينا الى ام موتى ان ار عيه  اذا خفت عليه  القيه    اليم 

، وقد حل  7وال تخا   وال تحزن  انا رادو  اليك وجاعلو  من المرتلينيالقلص

ذلكب رددنا  الى امه ك  تقر عينها وال تحزن ولتعلم ان وعد هللا حس ولكن اكثريم ال 

 . 13يعلمونيالقلص 

 قد ورت ب -عليهم وت مه هللا للوات - ورتله هللا انبيا  على القران لصق جا ت

. 164 النتا يتكليما موتى هللا وكلم عليك نقللهم لم ورت  قب  من عليك قللنايم

 لذلك و قا وبرايين وحج  ودالالت بيانات من به جا  ما مع تتنات  قلة نب  لك  ان

 والدين والرت  االنبيا  خاتم كان وتلم عليه هللا للى محمد نبينا ان اال ، الزمان

 .   والرت  االنبيا  من تبقه ممن تفو  بقلص احيط لذلك ، االديان خاتم االت م 



 

 

 

 للعباد كان ولو   اخر ، تشعبات تذكر ولم ، به المراد بالشرض اكتفت آيات القران  ف _ 

 بما اعلم وهللا..  اليه وتلم عليه هللا للى رتوله والرشدنا ، ذلك هللا لذكر دينية  منفعة

    تجادلك الت  قو  هللا تمع قدبوتعالى تبحانه يقو  المجادلة تورة      مث . يريد

 يذكر لم. 1  المجادلةيبلير تميع هللا ان تحاوركما يتمع وهللا هللا الى وتشتك  زوجها

 االية واكتفت وتلم عليه هللا للى الرتو  مع زوجها    تجاد  الت  اتم وتعالى تبحانه

 ان على ياتين ابنت  احد  انكحك ان اريد ان  قا بتعالى قوله    وكذلك.  المشكلة بذكر

 شا  ان تتجدن  عليك اشس ان اريد وما عندك  من عشرا اتممت  ان حج  ثمان تلجرن 

 ا  وال ، لموتى تزويجها اراد البنتين ا  تعالى يذكر لم. 27 القلصياللالحين من هللا

 الكهف الحا  قلة    الحا  وكذلك. يريد بما اعلم وهللا.. عند  موتى ق ى االجلين

  يو. مكان با   وع  ج  الحس لنا يذكر ولم ، والرقيم

 ولم يلد لمي2ب اللمد هللاي1باحد هللا يو ق ب آية لك  واحدا يد ا اآليات بعض ت منت_ 

 هللاب يدف من اكثر ، اخر  آيات ت منت بينما. االخ صياحد كفوا له يكن ولمي 3بيولد

 ذا من االرض    وما التماوات    ما له نوم وال تنة تاخذ  ال القيوم الح  يو اال اله ال

 اال علمه من بش   يحيطون وال خلفهم وما يديهما بين ما يعلم باذنه اال عند  يشفع الذ 

 البقرةي العايم العل  ويو حفاهما يؤد  وال واالرض التماوات كرتيه وتع شا  بما

255 .   

نا من التحريف او التشير او التبدي  بانا نحن نزل_ تكف  تبحانه وتعالى بحفا القرآن 

كما حر ت الكت  التابقة بمن الذين .  القرآن لم يحرف 9الذكر وانا له لحا اونيالحجر

وكذلك قوله تعالىب بما نق هم ميثاقهم  .46يادوا يحر ون الكلم عن موا عه..يالنتا  

به ..ي  لعنايم وجعلنا قلوبهم قاتية يحر ون الكلم عن موا عه ونتوا حاا مما ذكروا 

كما جا     قوله تعالىبان يذا القرآن يقص على بن  اترامي  اكثر الذ  يم . 13المامدة

لتبين لهم الذ  اختلفوا . كما قا  تعالىبوما انزلنا عليك الكتا  اال 76 يه يختلفونيالنم 

يا اي  الكتا  لم  تلبتون الحس . وقا  تعالىب64 يه ويد  ورحمة لقوم يؤمنونيالنح 

وقا  تعالىبيا اي  الكتا  قد جا كم . 71بالباط  وتكتمون الحس وانتم تعلمونيآ  عمران

 نور رتولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتا  ويعفو عن كثير قد جا كم من هللا

ي 148-141: 12موريم بوكا  ب الفرنت  . وقد اشار الطبي 15وكتا  مبينيالمامدة 

الى ان القرآن يو من عند    كتابه بدراتة الكت  المقدتة     و  المعارف الحديثةي 

هللا ولم يحرف او يشير ويذا يد  على لحة ما  يه من معلومات ،كما اشار الى عدة 

اة مع العلم الحدي  ،وابرز التناقض كان    تارير خلس العالم التوراشارات،منها: تناقض 

وتارير اهور االنتان على االرض ،ورواية الطو ان . وتناقض االنجي     نت  المتيت 



 

 

 

عليه الت م ،ووجد    االنجي   قرات تنبع من الخيا  االنتان  ال تتفس مع العلم الحدي ، 

الراحة  وتبعها يوماالرض خلقتا    تتة ايام وذكر انه جا     التوراة :ان التموات و

،بينما جا     القرآنبولقد خلقنا التموات واالرض وما بينهما    تتة ايام يوم التبت

. كما اتتنت  من قوله تعالىبالم تر ان هللا تخر لكم ما    38وما متنا من لشو ي 

هللا  االرض اال باذنه اناالرض والفلك تجر     البحر بامر  ويمتك التما  ان تقع على 

،  التما  ال تقع على االرض اال باذن هللا ،جا  ذلك بفع  65بالنام لرؤوف رحيميالح 

على متا ات بشك  اتام ومتواز  بعيدا عن الجاذبية ،وان االجرام التماوية تبتعد 

ومن الم حا ان بوكا  حين كت  كتابه لم يكن متلما ،وحين را  االلطدام مع بع ها.. 

  التناق ات    التوراة واالنجي  وان القرآن لم يكن  يه تناقض ،اعلن ات مه. 

لها حتن االختيار ،ولم تلت لشرض  -اللفا الذ  تختتم به االية  -ان الفاللة القرآنية _ 

لفا   حت   ه  كذلك لشرض معنو  مراعيا بذلك عموم التورة او عموم القرآن كك  . 

 الجن تورة  ف  لقار   شوقا ورغبة للتوال .. وهللا اعلم.،ان مث  يذا التنوا يزيد ا

 انا  قالوا الجن من نفر اتتمع انه ال  اوح  ق ب ، الممدودة االلف بحرف تنته  ، مث 

 تورة و  . الري..2باحدا بربنا نشرك ولن به  امنا الرشد الى يهد ي1بعجبا قرآنا تمعنا

. الري.. 2بتجلى اذا والنهاري 1بيششى اذا واللي ب، المقلورة االف بحرف  تنته  اللي ،

 اني2بوانحر لربك  ل ِ ي1ب الكوثر اعطيناك اناب، الرا  بحرف تنته  الكوثر، تورة و  

    كما ، واحد نمط  من باكثر لتنته  آياتها جا ت ، تور يناك بينماي. االبتر يو شانمك

 يذا ر   ليعبدواي3بوالليف الشتا  رحلة اي  همي1ب قريت الي فب  قريت، تورة

  .   يخوف من وآمنهم جوا من اطعمهم الذ ي 3بالبيت

_ ت منت بعض آيات القرآن الفا ا للتوكيد ،بينما يناك آيات ليم كذلك ، ويات  التوكيد 

او عدمه حت  الحاجة اليه . وقد يكون التوكيد بالنون بوال تكونن من الذين كذبوا بايات 

. وقد يكون التوكيد بحرف ال م او بلفابك ي 95ينييونم هللا  تكون من الخاتر

بوقاتلويم حتى ال تكون  تنة ويكون الدين كله ح  ان انتهوا  ان هللا بما يعملون 

واطيعوا الرتو   ان . وقد يكون التوكيد بتكرار اللفا بق  اطيعوا هللا 39بليرياالنفا  

ليه ما حم  وعليكم ما حملتم وان تطيعو  تهتدوا وما على الرتو  اال الب   تولوا  انما ع

بشير ما تم ذكر . وان النارة الفاحلة تر  انه ما  . وقد يكون التوكيد54لمبينيالنور ا

 من آية قد تكررت اال يناك جديد جا ت به. 

 وكرامة عزة  ،دين ، االت م اكتتابه على ،والح  العلم   يلة تبين آيات القران  ف _ 

 يتبين حتى انفتهم و   اآل ا     آياتنا تنريهمب، العق  يخاط   هو ومعر ة علم ودين



 

 

 

 والجه  نور  العلم. 53  للتيشهيد ش   ك  على انه بربك يكف لم او الحس انه لهم

نب ، يتتويان ال ويما ، ا م  ويرجو االخرة يحذر وقامما تاجدا اللي  انا  قانت يو ام 

ي  االلبا  اولوا يتذكر انما يعلمون ال والذين يعلمون الذين يتتو  ي  ق  ربه رحمة

 . 9 الزمر

 جا ك اذاباقوالهم،    يو الذ  غير قلوبهم    ما بان المنا قين، حقيقة القران ياهر_   

 المنا قين ان يشهد وهللا لرتوله انك يعلم وهللا هللا لرتو  انك نشهد قالوا المنا قون

 وان اجتامهم تعجبك رأيتهم واذابتعالى يقو   ذاتها التورة و  . 1 المنا قونيلكاذبون

  احذريم العدو يم عليهم ليحة ك  يحتبون متندة خش  كلنهم لقولهم تتمع يقولوا

 ومايخدعون آمنوا والذين هللا يخادعونبتعالى وقوله.4المنا قونييؤ كون أنى هللا قاتلهم

 النام آمن كما آمنوا لهم قي  واذابتعالى قوله وكذلك. 9 البقرةييشعرون وما انفتهم اال

 الذين لقوا واذاي13بيعلمون ال ولكن التفها  يم انهم اال التفها  آمن كما انؤمن قالوا

-13 البقرةي متتهزؤن نحن انما معكم انا قالوا شياطينهم الى خلوا واذا آمنا قالوا آمنوا

 ان ونقالمنا  يحذرب، قلوبهم    بما تنبمهم تورة عليهم تنز  ان من حذرون ويم. 14

 التوبةيتحذرون ما مخرج هللا ان اتتهزؤا ق  قلوبهم    بما تنبمهم تورة عليهم تنز 

 ا شانهم هللا يخرج لن ان مرض قلوبهم    الذين حت  امبتعالى قوله وكذلك. 64

 يعلم وهللا القو  لحن    ولتعر نهم تيمايمب  لعر تهم الريناكهم نشا  ولوي29ب

 انبالنار من االتف  الدرك    وع  ج  الحس ي عهم لذلك. 30-29 محمدياعمالكم

 رتو  عنهم وقا . 145 النتا ينليرا لهم تجد ولن النار من االتف  الدرك    المنا قين

 أؤتمن واذا اخلف، وعد واذا كذ ، حد   اذا: ث   المنا س آيةبوتلم عليه هللا للى هللا

 .  عليه ،متفسيخان

 من  بتو  تلي  آلهتهم بان المشركين عقو  وتذاجة تفاية ، العايم القران ياهر_ 

 انب، الت م عليه يود لنبيهم يود قوم لتان عن تعالى قوله    جا  كما ، بها يؤمن ال

 مما بر   ان  واشهدوا هللا اشهد ان  قا  بتو  آلهتنا بعض كاعترا اال نقو 

 يمكنها ال وحتى ، تبلر وال تتمع وال ، ت ر وال تنفع ال اآللهة  هذ . 54 يوديتشركون

  توف آخر ا  اله هللا مع يجعلون الذينب بقوله تعالى هللا وتوعديم.  نفتها عن تدا ع ان

 عماي92ب اجمعين همنلنتمل  وربكب ذاتها، التورة    تعالى وقوله. 96 الحجرييعلمون

 . 93-92 الحجرييعملون كانوا

 بالرتو  يؤمن ال ممن - الكتا  اي  مع قريت كفار تعاون اتالي  ، القرآن لنا يبين_ 

 ي  لمعر ة وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ال  توجه اتملة بإيجاد - وتلم عليه هللا للى



 

 

 

 يتبعون الذينب، ذلك يعر ون الكتا  اي  بان علما  . حقا العالمين ر  من رتو  يو

 بالمعروف يلمريم واالنجي  التوراة    عنديم مكتوبا يجدونه الذ االم   النب  الرتو 

 الريم عنهم وي ع الخبام  عليهم ويحرم الطيبات لهم ويح  المنكر عن وينهايم

 انز  الذ  النور واتبعوا ونلرو  وعزرو  به آمنوا  الذين عليهم كانت الت  واالغ  

 يا مريم بن عيتى قا  واذبتعالى قوله وكذلك. 157 االعرافي  المفلحون يم اولمك معه

 يلت  برتو  ومبشرا التوراة من يد  بين لما ملدقا اليكم هللا رتو  ان  اترامي  بن 

 البخار  وقا .  6 اللفي مبين تحر يذا قالوا بالبينات جا يم  لما احمد اتمه بعد  من

 ابيقو  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  تمعت: قا  ابيه عن مطعم بن جبير بن محمد عن

 الذ  الحاشر وانا الكفر به هللا يمحو الذ  الماح  وانا احمد وانا محمد انا اتما  ل  ن

 الكتا  اي  علم ومع. الزير  حدي  من متلم روا ي العاق  وانا قدم  على النام يحشر

 توجيه على الروا انهم اال حقا، العالمين ر  رتو  يو وتلم عليه هللا للى محمد بان

: قا  عبام ابن عني 115: 9بكريبة ابو  قا . ذلك    شك من يعتريهم لما اليه االتملة

: قالوا: منها نذكر اتملة، عدة وتلم عليه هللا للى هللا رتو  اليهود من علابة تللت

م الطعام ا  اخبرنا  الرج  ما  ؟وكيف التوراة تنز  ان قب  من نفته على اترامي  حر 

 انبلتكم لمن عهد عليكمب وتلم عليه هللا للى هللا رتو  لهم المراة؟ قا  وما 

 انز  بالذ  نشدتكمب وتلم عليه هللا للى  قا  ، نق و  ولكن عهدا، ، لعطو يلتتابعن 

 منه تقمه  طا  شديدا مر ا مرض يعقو  اترام  ان تعلمون ي  ، موتى على التوراة

 اح  وكان اليه، والشرا  الطعام اح  ليحرمن مر ه من هللا عا ا  لمن نذرا ح  نذر

 عليه هللا للى وقا  ، نعم اللهم:  قالوا ،يالبانها اليه الشرا  االب ،واح  لحوم الطعام

 موتى على التوراة انز  الذ  يو اال اله ال الذ  باح وانشدكم عليهم، اشهد اللهمب وتلم

. نعم اللهم: قالوا ،يالفر رقيس المراة ما  ابيض،وان غليا الرج  ما  ان تعلمون ي 

 وما رب  امر من الرو  ق  الرو  عن ويتملونكب تعالى هللا ، انز  الرو  عن تللو  كما

 ، الكهف اي  وعن القرنين ذ  عن تللو  كما. 85 االترا يقلي  اال العلم من أوتيتم

 حبي  عني89: 6بالمقدت   يا  الحا ا قا  ، القرنين ذ  وعن. الكهف تورة  نزلت

 بلغ كيف ، القرنين ذ  عن رج  وتاله ، عنه هللا ر   عندعل  كنت:قا  انه حماد بن

 له وبتط االتبا ، له وقدر ، التحا  له تخر ، هللا تبحان: والمشر ؟ قا  المشر 

 .  اليد

 مرشد  حكيم من امر   اتبا      يبتش  والمشار  المشار  بلغ

االنتان ، انه تبحانه وتعالى لم _ ان ما جا  به القرآن من شرامع واحكام ي  من لالت 

اك  لحم الخنزير بق  ال اجد    ما اوح  ال   ان    لالحه،  قد حرمينه عن ش   اال ك



 

 

 

محرما على طعام يطعمه اال ان يكون ميتة او دما متفوحا او لحم خنزير  انه رجم او 

، 145عام  تقا اي  لشير هللا به  من ا طر غير با  وال عاد  ان ربك غفور رحيمياالن

حي  اثبتت االبحا  ان الخنزير يعد اكبر متتودا للجراثيم ال ارة . ومما جا     تحريم 

قت  النفم بوال تقتلوا النفم الت  حرم هللا اال بالحس ومن قت  مالوما  قد جعلنا لوليه 

. و   تحريم شر  الخمربيا 33تلطانا    يترف    القت  انه كان منلوراياالترا  

ين امنوا انما الخمر والميتر واالنلا  واالزالم رجم من عم  الشيطان ايها الذ

الذبت على  -. اما حكمته تعالى من تذكية الذبيحة 90 اجتنبو  لعلكم تفلحونيالمامدة 

يو ان ال يقطع رام الحيوان حتى يفر  جتمه من الدم، اما     -الطريقة االت مية 

تتمم اللحم ،ولذا حرم تعالى اك  الدم لوجود خ ف ذلك  الدم يبقى مما ينجم عن ذلك 

المادة التمية  يه . اما التمك  له حالته الخالة ، اذا الطيد وخرج من الما  و ار  

الحياة يتجمع دمه    الش لم وكلنه ذبت ات ميا ،لذلك ان ما يميز التمك الذ  ليد 

و   تحريم اثة الطياد . حديثا من غ لمه  ان كانت ممتلمة باللون االحمر دلي  على حد

الفحشا  والمنكر بان هللا يلمر بالعد  واالحتان وايتا  ذ  القربى وينهى عن الفحشا  

بخمم ، وقا  للى هللا عليه وتلم 90والمنكر والبش  يعاكم لعلكم تذكرونيالنح 

بخمم:ما نقض قوم العهد اال تلط عليهم عدويم،وما حكموا بشير ما انز  هللا اال  شا 

م الفقر،وال اهرت  يهم الفاحشة اال  شا  يهم الموت،وال طفقوا المكيا  اال منعوا  يه

النبات واخذوا بالتنين، وال منعوا الزكاة اال حبم عنهم القطريالطبران     الكبير من 

ولذا، جا  القرآن الكريم ليلمرنا بشض النار عن المحرمات بق  للمؤمنين ابن عبام. 

يوق  30اوا  روجهم ذلك ازكى لهم ان هللا خبير بما يلنعونبيش وا من ابلاريم ويحف

للمؤمنات يش  ن من ابلارين ويحفان  روجهن وال يبدين زينتهن اال ما اهر منها.. 

وقد جا  الشرا    لبم الحجا  اكراما للمرأة ،مما ينز  الشيطان    . 31-30يالنور

الزواجك وبناتك ونتا  المؤمنين بعض النفوم المري ة من الرجا ،بيا ايها النب  ق  

يدنين عليهن من ج بيبهن ذلك ادنى ان يعر ن    يؤذين وكان هللا غفورا 

بداية الطريس الى  -اال  م االباحية-. يعد النار الى المحرمات ومنها59رحيماياالحزا 

م  الزنا وانتشار الفاحشة،ذكورا او اناثا،متزوجين او غير متزوجين. ان مشايدة اال 

االكتما   - عف الذاكرة،وانخفاض متتو  التركيز  االباحية تؤد  بالمشايد الى:

تلف    خ يا الدما  وخالة مقدمة الدما  المتؤلة عن اتخاذ  - النفت ،وترعة الش  

ا تاد الفطرة التليمة،واالخ   الكريمة  -غيا  الوازا الدين   -القراربالناليةي

تتب  االر  وقلة النوم وشرود الذين وتؤد   -للنتيان التعرض  -،وت ش  قيم الحيا  

تلف البلر،وم يعة للوقت،ألن  -الى ا طرابات نفتية اكثر مما تؤد  اليه المخدرات 

م غير حقيقية ، ه  تمثي  يتعاطى ثم ان يذ  اال  متعاطيها ترا  يطل  المزيد والمزيد، 



 

 

 

رض اجتاديم عارية. اشارت بعض من يمارتها ذكورا او اناثا مبالغ من الما  مقاب  ع

% من الذين يمارتون اال  م الجنتية االباحية 66الف امية الى اكثر من قنوات التلفاز

ملابون بمرض االيدز او امراض جنتية اخر  . بد ت المجتمعات الشربية تشعر ب رر 

يا  انك ذلك.. ثم،علما ان القرآن اخبرنا بتلك اال رار قب  ان يكتشف العلم الحدي  ذلك 

،كيف بك لو حرمك هللا نعمة البلر،  لين الحيا  من هللا؟ بيوممذ من تمارم يذ  الرذيلة 

  . بللمزيد عن المو وا:انار  تنة النتا ي.  18تعر ون ال تخفى منكم خا ية يالحاقة

    والنفم داعية الى  العليان           اذا خلوت بريبة    المة       

  لتتح  من نار االله وق  لها         ان الذ  خلس الا م يران   

 وقا  آخر: 

 ومعام النار من متتلشر الشرر    ك  الحواد  مبدأيا من النار           

 كفتك التهام ب  قوم وال وتر      كم نارة  تكت    قل  لاحبها       

مهجته               ا بترور عاد بال رر  ال مرحب     يتر مقلته ما  ر 

  وقا  آخر: 

 اذا ما ايملت وثبت وثوبا        خامنة العيون كلتد غابة           

 يجد    قلبه روحا وطيبا         ومن يش ض   و  الطرف عنها

 وقا  آخر :  

 وال الدنيا اذا ذي  الحيا     ما    العيت خير             وهللا 

 ويبقى العود ما بق  اللحا              يعيت المر  متتحيا بخير 

 ولم تتتت  النع ما تشا      اذا لم تخت عاقبة الليال          

اللهددددم عددددا   كدددد  مددددن ابتلددددى بهددددذ  العددددادة التيمة،واحلددددن  رجدددده،وطهر قلبدددده،بمنك 

   ورحمتك يا ارحم الراحمين . 

ي كل  واشرب  25بجنيا _ اما قوله تعالىبويز  اليك بجذا النخلة تتاقط عليك رطبا 

وقر  عينا  اما ترين من البشر احدا  قول  ان  نذرت للرحمن لوما  لن اكلم اليوم 

على غذا  كام  .  اختص تبحانه وتعالى بالنخلة الن التمر يحتو  26-25انتيايمريم 



 

 

 

ويو ته  اله م واالمتلاص ، وقا  عمرو بن ميمون:ما من ش  خير للنفتا  من 

  االبحا  مؤخرا لتثبت ما جا  به القرآن.  .وجا تالتمر والرط  

_ ينك معجزة    جتد المرأة ذكرت    القرآن ولم يكتشفها العلم الحدي  اال مؤخرا 

:يو للتلكد من خلو الرحم من الجنين ان الهدف من احلا  العدة -العدة للمرأة -وي  

ولخلو  من التام  الذكر  .ولذا، ان من تمارم الدعارة يدخ  رحمها اكثر من تام  

ذكر  مما يجعلها تلا  بامراض ترطان الرحم او امراض جنتية اخر . ان التام  

الذكر  يختلف من رج  الى رج  آخر كما تختلف بلمة االلابع ،وعدة المرأة المتو   

عنها زوجها ي  غير عدة المرأة المطلقة.. و يما يلت  تفلي  لهذ  المعجز    جتد 

 المرأة:  

عدتهن ث ثة قرو  ،ا  ث   دورات كاملة من الحيض المطلقة: ا. ذوات الحيض: 

والطهر،بوالمطلقات يتربلن بانفتهن ث ثة قرو  وال يح  لهن ان يكتمن ما خلس هللا    

وبعولتهن احس بردين    ذلك ان ارادوا ال حا باح واليوم اآلخرارحامهن ان كن يؤمن 

  .228ولهن مث  الذ  عليهن بالمعروف وللرجا  عليهن درجةوهللا عزيز حكيميالبقرة

،ويلحس بهن  . اليامتات:وين اللوام  تجاوزن تن الحيض ،وعدتهن ث ثة اشهر 

الحام   ه  بو ع طفلها اللوام  تجاوزن تن البلو  دون ان يح ن . اما عدة 

 ،بوال م  يمتن من المحيض من نتامكم ان ارتبتم  عدتهن ث ثة اشهر وال م  لم يح ن

  . 4واوالت االحما  اجلهن ان ي عن حملهن ومن يتس هللا يجع  له من امر  يترايالط  

لمؤمنات ثم ج. المطلقة قب  الدخو  : ال عدة عليها مطلقا،بيا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم ا

تعتدونها  متعوين وترحوين طلقتموين من قب  ان تمتوين  ما لكم عليهن من عدة 

: عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام ، اما المتو   عنها زوجها . 49تراحا جمي ياالحزا 

بوالذين يتو ون منكم ويذرون ازواجا يتربلن بانفتهن اربعة اشهر وعشرا  اذا بلشن 

م  يما  علن    انفتهن بالمعروف وهللا بما تعملون اجلهن    جنا  عليك

. وذا وقع الط   ،والبحت الزوجة    العدة يتتمر الزوجان يقطنان 234خبيريالبقرة

   متكن واحد ،ويتتمر الزوج    االنفا  ،وال يجوز للزوج اخراج الزوجة اال    حالة 

تو  التيرة ،بيا ايها النب  اذا طلقتم النتا   طلقوين لعدتهن  واحلوا العدة واتقوا هللا 

ربكم ال تخرجوين من بيوتهن وال يخرجن اال ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود هللا 

. ولع  1  قدالم نفته ال تدر  لع  هللا يحد  بعد ذلك امرايالط   ومن يتعد حدود هللا

 الحكمة من ذلك ،يو ا تا  المجا  للزوجين العادة الع قات بينهما وتخفيف حدة 

زوجته اذا طلقها واحدة او وجا     لحيت البخار  :يمكن للزوج ان يراجع  .الخ ف



 

 

 

يها المرأة ،وال تخرج من بيتها اال لل رورة اثنين.. وللعدة احكام،منها: يحرم ان تخط   

الملحة ،وال تحرم عليها الزينة الن يذا يشجع على عودة الحياة الزوجية ،اما اذا كانت 

. معتدة لو اة زوجها  انها ال تخرج من المنز  اال لل رورة الشديدة ويحرم عليها الزينة

  او االخ    يجوزاكثر من ي.  اما حدادة المرأة على الميت توا  اال497-496: 13ب

ث ثة ايام،  عن زين  بنت جحت ر   هللا عنها قالت: تمعت رتو  هللا للى هللا عليه 

وتلم يقو بال يح  المرأة تؤمن باح واليوم اآلخر ان تحد على ميت  و  ث   ليال  ، اال 

 على زوج اربعة اشهر وعشرايمتفس عليه. 

نا رتلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتا  والميزان ليقوم _ اما    قوله تعالىبلقد ارتل   

النام بالقتط وانزلنا الحديد  يه بلم شديد ومنا ع للنام وليعلم هللا من ينلر  ورتله 

. تبين االية ان الحديد منز  من التما  ،ويو او  25بالشي  ان هللا قو  عزيزيالحديد 

نيازك ،الت  تتتاقط من الف ا  معدن عر ه االنتان ،ويو من مخلفات الشه  وال

الخارج  على االرض، اال ان الدراتات لم تكتشف ذلك اال    النلف الثان  من القرن 

  العشرين.  

، 20-19يبينهما برزخ ال يبشيانيالرحمن19_ و   قوله تعالىبمرج البحرين يلتقيانب

تجاوز احديما اآلخر،  هناك البحر المالت والبحر العذ  متجاورين بينهما برزخ ، هما ال ي

ولك  منهما خواله ، وقد ديت الكابتن الفرنت  بجاكتتويعما شايد  ، قا  له احد 

ذكر    القرآن تامعيه ان يذا ذكر    القرآن قب  الف واربعمامة تنة ، قا  ان كان يذا 

  ي. 278: 12ب لشهد ان محمدا رتو  هللا. 

،وكذلك  39_ وجا     قوله تعالىبوالقمر قدرنا  مناز  حتى عاد كالعرجون القديمييم

قوله تعالىبيو الذ  جع  الشمم  يا  والقمر نورا وقدر  مناز  لتعلموا عدد التنين 

. يعرف بالشمم 5والحتا  ما خلس هللا ذلك اال بالحس يفل  اآليات لقوم يعلمونييونم

،ويعرف بالقمر االشهر والتنين وجع  له نورا لها  يا   اللي  والنهار ، جع  تعالى

ويتتمد نور  من الشمم ،وقدر  مناز  ،يطلع    اوله  مي  قلي  النور ثم يزداد نورا 

كلما ارتفع منزلة ثم يكتم  نور     الليلة الرابعة عشرة ثم يشرا    النقص الى آخر 

جديدا . يدور القمر حو  االرض  الشهر حتى يلير كالعرجون القديم ،ثم يبديه تعالى

،ولذلك ال ير  بنفم ترعة دورانه حو  محور   يتم يذ  الدورة    شهر قمر  كام 

اي  االرض اال الوجه المنير من القمر،معتمدا على و ع القمر بالنتبة للشمم وبالنتبة 

لقرآن لم ل رض.. ويذا ما يعبر عنه مناز  القمر . يذ  الحقامس العلمية الت  جا  بها ا

   يكتشفها العلم الحدي  اال مؤخرا. 



 

 

 

_ ذكر الدكتور زغلو  النجار :ان آرثر ويو احد العلما     جامعة لندن ،اجر  بحثا 

لمعر ة طاقة االنتان حيا وميتا بعد ان طل  متطوعين احيا  قام طاقتهم ثم قام 

رثرطالبا عربيا طاقتهم بعد موتهم ،ويذا يتطل  جهدا ووقتا ليم باليتير ،وكان مع آ

متلما يدرم الدكتورا  وباشرا ه ،اشار يذا الطال  الى اتتاذ  آرثر ،بدال من اجرا  يذ  

العملية الت  ال تخلو من اللعوبة بلن يقيم طاقة االنتان يقاا ونامما ،يكذا يقو  

القرآنبهللا يتو ى االنفم حين موتها والت  لم تمت    منامها  يمتك الت  ق ى عليها 

. وعند 42وت  ويرت  االخر  الى اج  متمى ان    ذلك آليات لقوم يتفكرونيالزمر الم

اجرا  ما اشار اليه الطال  تبين لدقه تعالى،وعنديا اتلم آرثر . وقا  ابو القاتم 

الطبران  عن جابر ،انه تم  رتو  هللا للى هللا عليه وتلم أينام أي  الجنة؟  قا  للى 

   و الموت واي  الجنة ال ينامونيويكذا روا  ابو بكر بن مردويه.هللا عليه وتلم بالنوم اخ

_ ان من عامة هللا تعالى،ان يناك اعنا  وزرا ونخي  تختلف    اشكالها والوانها 

وطعمها ورامحتها وازياريا ويف   بعض ثماريا على البعض اآلخر    األك  ،مع انها 

ت من اعنا  وزرا ونخي  لنوان تتقى بما  واحد ،بو   االرض قطع متجاورات وجنا

وغير لنوان يتقى بما  واحد ونف   بع ها على بعض    االك  ان    ذلك آليات 

ميا  البحار،اال اننا نتتخرج منها لحما طريا . وكذلك رغم تباين 4لقوم يعقلونيالرعد

دون اعاقة بتب  نوعية وحلية نلبتها ،وكذلك نتتخدمها لجريان البواخر والتفن 

بوما يتتو  البحران يذا عذ   رات تامغ شرابه ويذا ملت اجاج ومن ك  تلكلون الما ،

لحما طريا وتتتخرجون حلية تلبتونها وتر  الفلك  يه مواخر لتبتشوا من   له ولعلكم 

    .12تشكروني اطر

يثم خلقنا النطفة علقة 13_ و   علم االجنة ،يقو  تعالىبثم جعلنا  نطفة    قرار مكينب

خلقا آخر  لعلقة م شة  خلقنا الم شة عااما  كتونا العاام لحما ثم أنشلنا  خلقنا ا

وجا  العلم الحدي  ليتطابس مع ما جا  به  .14-13ينيالمؤمنون تبارك هللا احتن الخالق

 القرآن .

_ ومن االعجاز العلم  للقرآن ،يبين تعالى كيفية بع  االنتان من جديد، عن اب  يريرة 

،ان الرتو  للى هللا عليه وتلم قا بك  ابن آدم تلك  االرض اال عج  الذن  ،منه خلس 

و يه يرك ي روا  البخار  ومتلم وابو داود والنتام  واحمد وابن ماجة وابن حبان 

   نهاية العمود الفقر  ، االنتان يعاد خلقه منه بنزو  مطر  ومالك. ويكون عج  الذن 

 من التما   ينبت ك  مخلو  من عج  ذنبه.  



 

 

 

ي بلى قادرين على 3_ و   تورة القيامة يقو  تعالىبايحت  االنتان الن نجمع عاامه ب

 .  البنان ي  اطراف االلابع  من اليدين والرجلين ، ف  عام4-3ان نتو  بنانهيالقيامة 

م تم اكتشاف حقيقة البلمات الموجودة    اطراف االلابع بانها تختلف من 1823

م عرف 1892شخص الى آخر مما جع  يذا االخت ف دلي  مميزا لك  شخص ،و   عام 

ان يذ  البلمات تبقى مع الفرد طيلة حياته وال تتشير،كما ثبت علميا ان بلمات البنان 

طوا  حياته ،ولقد حد  ان بعض  نين وتا  ثابتةتتكون    الشهر الرابع من عمر الج

المجرمين من مدينة شيكاغو االمريكية عملوا الى نزا جلد الابعهم واتتبدلويا باخر  

،اال انهم اليبوا بخيبة ام  بعد ان عر وا ان الجلد الجديد اكتت  نفم بلمات الشخص 

يهم آياتنا    اال ا  و   كما كان تابقا، اليم يذ  معجزة تتجلى  يها قدرة الخالس بتنر

  .53انفتهم حتى يتبين لهم انه الحس او لم يكف بربك انه على ك  ش   شهيدي للت 

_ التشبيه    التعابير القرآنية : ان ما نقلد  يو وقوا الشبه بين شيمين بينهما لفات 

مشتركة ،وليم بال رورة ان يكون التشبيه    جميع اللفات ،والتشبيه    تعابير 

أعلى أنواا الب غة    االعجاز ،وير  البعض ان المث  بمعنى التشبيه ألنه يقر  قرآن ال

   المعنى الى االذيان . و يما يلت  بعض ما نحن بلدد : 

مث  نور  كمشكاة  يها ملبا  الملبا     زجاجة _ بهللا نور التموات واالرض 

شرقية وال غربية يكاد زيتها  الزجاجة كلنها كوك  در  يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال

من يشا  وي ر  هللا االمثا   نور على نور يهد  هللا لنور ي    ولو لم تمتته نار 

شب ه تعالى النور الذ  يلقيه    لدر المؤمن . 35للنام وهللا بك  ش   عليميالنور

بملبا  اجتمعت  يه اتبا  اال ا ة ال شرقية وال غربية    تليبها الشمم    احد 

  طر   النهار ،ب  تليبها بل    موقع ل لابة. 

_ تشبيه الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة ،والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة ،بألم تر  كيف 

يتؤت  اكلها 24ث  كلمة طيبة كشجرة طيبة اللها ثابت و رعها    التما  ب ر  هللا م

يومث  كلمة خبيثة 25ك  حين بإذن ربها وي ر  هللا االمثا  للنام لعلهم يتذكرونب

. شبه تعالى الكلمة 26-24كشجرة خبيثة اجتثت من  و  االرض ما لها من قراريابراييم

اليه يلعد الكلم الطي  ..ة تلعد الى التما  بالطيبة بالشجرة الطيبة ، الكلمة الطيب

وشبه تعالى الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة ال ال  لها . 10ي اطر..والعم  اللالت ير عه

 وال ثبات. 

  ال خي  عندك تهديها وال ما        ليتعد النطس ان لم يتعد الحا  

 وقا  آخر: 



 

 

 

   جر  اللتان  جراحات التنان لها التمام        وال يلتلم ما

اي  الجنة واي  النار،بمث  الجنة الت  وعد المتقون  يها انهار من ما  غير _ تشبيه 

آتن وانهار من لبن لم يتشير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عت  

قوا ما  ولهم  يها من ك  الثمرات ومشفرة من ربهم كمن يو خالد    النار وتملفى 

   .15امعا يميمحمد حميما  قطع 

_ االنفا     تبي  هللا: بمث  الذين ينفقون اموالهم    تبي  هللا كمث  حبة أنبتت تبع 

 .261تناب     ك  تنبلة مامة حبة وهللا ي اعف لمن يشا  وهللا واتع عليميالبقرة

وقوله تعالىبومث  الذين ينفقون اموالهم ابتشا  مر اة هللا وتثبيتا من انفتهم كمث  جنة 

واب   ط  وهللا بما تعملون بربوة الابها واب   لتت اكلها  عفين  إن لم يلبها 

. وقا  االمام احمد عن عبد هللا بن متعود،ان رتو  هللا للى هللا عليه 265بليريالبقرة

الى عشر امثالها الى تبعمامة  عف اال اللوم  جع  حتنة ابن آدم وتلم قا بان هللا 

واللوم ل  وانا اجز  به ،ولللامم  رحتان : رحة عند ا طار  ،و رحة يوم القيامة 

  ولخلوف  م اللامم عند هللا اطي  من ريت المتكي.

ا  :بوالذين كفروا اعمالهم كتر الكفار بالترا  وتقلبهم    الالمات _ تشبيه اعما 

بقيعة يحتبه ال مآن ما  حتى اذا جا   لم يجد  شيما ووجد هللا عند   و ا  حتابه وهللا 

ياو كالمات    بحر لج  يششا  موج من  وقه موج من  وقه تحا  39تريع الحتا ب

ه نورا  ما له من اذا اخرج يد  لم يكد يرايا ومن لم يجع  هللا لالمات بع ها  و  بعض 

ت اآلية االولى اعما  الكفار بالترا  ، هم يحتبون انهم على ، شبه40-39نوريالنور

يرا  ال مآن ما  ويو ليم بما  ش   والحقيقة انهم ليتوا على ش    مثلهم كالترا  

. اما اآلية الت  تلتها  قد مث  تعالى الكا ر الذ  تششا  غشاوة على قلبه وتمعه وبلر  

 المات اللي  بلمواج البحر:  ، ترا  يتقل     الالمات .وشبه امرؤ القيم 

 ولي  كموج البحر ارخى تدوله    عل   بلنواا الهموم ليبتل    

كما شبه تعالى الكا رين باالنعام    اكلهم و   تمتعهم بالحياة الدنيا ب..والذين كفروا 

، وقوله تعالىبام تحت  ان 12يتمتعون وياكلون كما تاك  االنعام والنار مثو  لهميمحمد

. وجا     44كاالنعام ب  يم ا   تبي يالفرقاناال يتمعون او يعقلون ان يم  اكثريم

اللحيت بالمؤمن يلك     مع  واحد ،والكا ر يلك     تبعة امعا ي، وقا  للى هللا 

عليه وتلم بمن ق  طعمه لت بدنه ولفا قلبه ، ومن كثر طعمه تقم جتمه وقتا قلبهي، 

والشبع يثق  البدن  ويقت  القل  ويزي  الفطنة  وقا  احديم : البطنة تذي  الفطنة،

كما دعانا تعالى ان ال نبط  اللدقات بالمِن واالذ  ويجل  النوم وي عف عن العبادة. 



 

 

 

يا ايها الذين آمنوا ال تبطلوا لدقاتكم بالمن واالذ  كالذ   وشبه ذلك بانفا  الكا رينب

ينفس ماله رثا  النام وال يؤمن باح واليوم اآلخر  مثله كمث  لفوان عليه ترا   الابه 

بوا وهللا ال يهد  القوم مما كتواب   تركه للدا ال يقدرون على ش   

رتو  هللا للى هللا عليه  ، وجا     لحيت متلم عن اب  ذر، ان 264الكا رينيالبقرة

وال يزكيهم ولهم عذا  اليم وتلم قا بث ثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينار اليهم 

:المنان بما اعطى ،والمتب  ازار ،والمنفس تلعته بالحلف الكاذ ي. وجا     قوله 

الحا   اموالهم وال اوالديم من هللا شيما واولمكتعالىبان الذين كفروا لن تشن  عنهم 

مث  ما ينفقون    يذ  الحياة كمث  ريت  يها لر الابت  ي116بالنار يم  يها خالدون

-116حر  قوم الموا انفتهم  ايلكته وما المهم هللا ولكن انفتهم يالمونيآ  عمران

كفروا بربهم اعمالهم كرماد  ،بمث  الذيناعما  من يكفر باح كرماد كما شبه تعالى. 117
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 ثو  الريا  يشف عما تحته       إذا اكتتيت به  إنك عار  

اما    دعامهم وطلبهم العون من عند غير هللا ، قد شبهه تعالى بال    :بله دعوة الحس 

كباتط كفيه الى الما  ليبلغ  ا  وما والذين يدعون من دونه ال يتتجيبون لهم بش   اال 

    .14يو ببالشه وما دعا  الكا رين اال       يالرعد

 ق  ادا هللا ان يمتتك  ٌر     ووجه نااريك الى التما    

   عند هللا ان تتلله اجٌر          وعند هللا مو ور الرجا 

الربا ال يقومون اال كما يقوم _ تشبيه أكلة الربا كالذ  يتخبطه الشيطان :بالذين يلكلون 

  . 275يالبقرة..الذ  يتخبطه الشيطان من المم

تنق وا اذا عايدتم والهللا عهد عهد بالت  نق ت غزلها:بواو وا ب_ تشبيه من ينقض ال

وال تكونوا  ي91بااليمان بعد توكيديا وقد جعلتم هللا عليكم كفي  ان هللا يعلم ما تفعلون

عد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخ  بينكم ان تكون امة ي  اربى كالت  نق ت غزلها من ب

. 92-91يالنح انما  يبلوكم هللا به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم  يه تختلفون من امة

 ت  غزلها وتحكمه ثم تنقض ما  علت.  مث  من ينقض العهد كمث  الت  تف

ة بقدريا  احتم  التي  زبدا رابيا _ التشبيه بالتيو :بانز  من التما  ما   تالت اودي

ومما يوقدون عليه    النار ابتشا  حلية او متاا زبد مثله كذلك ي ر  هللا الحس والباط  

 اما الزبد  يذي  جفا  واما ما ينفع النام  يمك     االرض كذلك ي ر  هللا 



 

 

 

يعلو الزبد وال يثبت مع الما  ،كذلك ما يتبك    النار من ذي  او  .17االمثا يالرعد

به ايله ،    ة ابتشا  حلية  انه يعلو  زبد ال ينتفع به ، كذلك العم  اللالت يبقى لينتفع

   بينما العم  الت   ال ينتفع به .

  أما تر  البحر تعلو  وقه جيف      وتتتقر بلقلى قاعه الدرُر 

  التوراة ولم ينتفع بها كمث  الحمار يحم  اتفارا ويو ال يعرف ما _ تشبيه من يحم

 يها،بمث  الذين حملوا التوراة ثم لم يحملويا كمث  الحمار يحم  اتفارا بمم مث  القوم 

ان ما جا  به القرآن  ...  5ال يهد  القوم الاالمينيالجمعةالذين كذبوا بآيات هللا وهللا 

اال اننا شبيهات    شتى المجاالت كثيرة ، مثلة والتالكريم من اعجاز     ر  اال

  تنكتف  بما ذكرنا . 

*       *       * 

  :   محمد للى هللا عليه وتلم

منها: يكت  ح  الرتو  للى هللا عليه ايدا ا عديدة ان من يدرم الهد  النبو  يحقس 

وتلم ،والتير على نهجه ،ودعوته للجهاد واللبر عليه ، قد كان للى هللا عليه وتلم 

ن امة كانت خير  زوجا وابا وقامدا وحاكما وتياتيا ومربيا وداعيا الى هللا تعالى ،حتى كو 

للى هللا عليه وتلم تلمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . و   احاديثه امة اخرجت للنام 

خير عون على  هم كتا  هللا ألنها ي  المفتر آلياته ،والتيرة النبوية لها ع قة بالبعد 

القرآن  ،وجا     قوله للى هللا عليه وتلم بأال ان  اوتيت الكتا  ومثله معهي، وجا  

ه    لحيت البخار  عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه ،ان رتو  هللا للى هللا علي

 ب  الكفر،وانا وتلم قا بل  خمتة اتما :انا محمد،واحمد،وانا الماح  الذ  يمحو هللا

 .  الذ  يحشر النام على قدم  ،وانا العاق يالحاشر 

ر ثم بلشدوا معده ليدذبحن احدديم قا  ابن اتحا  :كان عبد المطل  نذر لمن ولد له عشرة نف
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الحار ،والزبير،وحج ،و رار،والمقوم،وابو  له ،والعبام،والحمزة،وابو طالد  ،وعبدد 

هللا، ثم اخبريم بنذر   اطاعو  ، اخذ ك  منهم قدحا ثم كتد  عليده اتدمه ، ددخ  بهدم علدى 

اراد ان يذبحدده منعتدده قددريت  يبدد   دد  جددوف الكعبددة ، خددرج القددد  علددى عبددد هللا ، لمددا

قدالوا عشدر را ة يتلله عن ذلك ، قا  العرا ة كدم الديدة  يكم؟عاليه ان يذي  الى  واشارت

ثدم من االبد  ، قدا  العرا دة ارجعدوا الدى ب دكدم وقربدوا لداحبكم وقربدوا عشدرا مدن االبد  

ا ربوا عليهدا وعليده بالقدد  ، دان خرجدت علدى لداحبكم  زيددوا مدن االبد  ،وان خرجدت 



 

 

 

عبدد هللا ، دزادوا عشدرا  لدم يزالدوا  علدىعلى االب   انحرويا ، لما  علوا ذلك خدرج القدد  

يزيدون عشرا عشرا حتدى بلشدت االبد  مامدة ثدم  دربوا  خدرج القدد  علدى االب ،عندد ذلدك 

. وعن المو وا ذاته،رو  ابن جريدر ان امدرأة تدللت عبدد هللا بدن عمدر ذبحوا المامة اب 

الحكدم امدر  ،انها نذرت ذبت ولديا عندد الكعبدة  لدم يفتهدا بشد  ، لما بلدغ ذلدك مدروان ابدن

   ي.231 :14بالمرأة ان تعم  ما اتتطاعت من خير ونهايا عن ذبت ابنها. 

محمد بن عبد هللا بن عبد المطل  بن ياشم بن عبد مناف بن قل  بن ك   بن مرة بن 

الن ر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن كع  بن لؤ  بن غال  بن  هر بن مالك بن 

لحيت البخار  عن اب  يريرة ،ان رتو  هللا للى   وثبت   اليام بن م ر بن نزار. 

حتى بعثت من القرن الذ  هللا عليه وتلم قا ببعثت من خير قرون بن  آدم قرنا  قرنا 

كنت  يهي،و   لحيت متلم عن واملة بن االتقع ،ان رتو  هللا للى هللا عليه وتلم 

بن  كنانة ماعي  قا بان هللا الطفى من ولد ابراييم اتماعي  والطفى من بن  ات

، والطفى من بن  كنانة قريشا والطفى من قريت بن  ياشم والطفان  من بن  ياشمي

  وثبت    اللحيت ان للى هللا عليه وتلم قا بانا تيد ولد آدم يوم القيامة وال  خري. 

كان قل  بن ك      قومه تيدا ورميتا مطاعا ،وانه جمع قريت من التفرقة    

واج مهم عن البيت. تيطرت قبيلة  تتعان بقومه على حر  خزاعةجزيرة العر  ،وا

جريم على البيت واخذته من اتماعي  بن ابراييم الخلي ، ثم اخذته من جريم قبيلة 

خزاعة ،ثم اخذيا منهم قل  بن ك   ،ثم جا  النب  للى هللا عليه وتلم . تولى قل  

،وبنى دار الندوة ألزاحة قاية والتدنة تالبيت وتملك على قومه ،وكانت له الحجابة وال

الالمات و ل  الخلومات ، وقا  ابن اتحا ، ان قل  قا :يا معشر قريت انكم جيران 

هللا واي  مكة واي  الحرم وان الحجاج  يف هللا وزوار بيته ويم احس بال يا ة  اجعلوا 

بعبد لى ابنه االكبر لهم طعاما وشرابا ايام الح  ، فعلوا ذلك.ولما كبر قل   وض االمر ا

حتى اتتقرا على ان تكون  الداريثم حدثت منازعات بين ولديه بعبد مناف وعبد الداري

 :14لوا  والندوة    بن  عبدالداربوالتقاية لبن  عبد مناف ،وان الحجابة والالر ادة 
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   والدته ونشلته :

االمام احمد عن ابن عبام قا  ابن اتحس:ولد للى هللا عليه وتلم عام الفي  ، وقا  

:ولد للى هللا عليه وتلم يوم االثنين،واتتنب   يوم االثنين،وخرج مهاجرا من مكة الى 

وعن عبد هللا بن  المدينة يوم االثنين،وتو   يوم االثنين،ور ع الحجر االتود يوم االثنين.

مع من خرج جعفر قا : لما ولد رتو  هللا للى هللا عليه وتلم ،خرجت حليمة التعدية 



 

 

 

ال خ رة  يها وال مطر، لما قدمت مكة يلتمتون الر عا  بمكة ،وكانت تلك التنة مجدية 

ومعها زوجها وابن لها،ومعها ناقة متنة ليم  يها لبن،لم تجد تو  محمد للى هللا 

عليه وتلم ،ولم يلخذ  ا  من كان قبلها،قالت حليمة: اخذته لكونه يتيما ولم اجد 

 ان ينفعنا به،ثم قالت:وهللا ما ان اخذته اقب  ثديا  باللبن حتى غير ،وقلنا عتى هللا

الى الناقة  اذا ي  كثيرة اللبن وقا :يا حليمة،ان ار عته وار عت اخا ،ثم قام زوجها 

هللا قد الابنا بنتمة مباركة،وقالت حليمة:رجعنا الى ب دنا  لحقُت بالرك  وكانوا قد 

  ك  يوم،ولقد كان رعاتنا يترحون ثم يرجعون تبقون ،وكان الخير يزداد علينا  

واغنامهم جياعا،وترو  غنم  جياعا وتعود شباعا،ولما بلغ للى هللا عليه وتلم تنتين 

وطلبنا من امه ان نعود ،قدمنا مكة  قلنا ألمه:وهللا ما رأينا لبيا قط اعام بركة منه

به، لقمنا اشهرا ث ثة او اربعة، بينما كان يلع  مع اخيه ذات يوم،اذ اتى اخو  وقا :ان 

اخ  القريش  اتا  رج ن عليهما ثيا  بيض  لخذا  وشقا بطنه، خرجنا اليه،وقررنا 

اعادته الى امه خو ا من ان يليبه ما نتخوف منه،واخبرنايا بما جر  له، قالت 

ته خرج من  نور حين حمل وهللا كان حمله الذ  حملت به  يه الخفة واليتر،ثم رأيت امه:

ا ا  منه اعنا  االب  ببلر ،وحين و عته وقع معتمدا بيديه على االرض را عا رأته 

وعن حادثة شس اللدر    لشر ،رو  االمام متلم    لحيحه عن انم الى التما  . 

ليه وتلم أتا  جبري  ويو يلع  مع الشلمان  لخذ  بن مالك،بان رتو  هللا للى هللا ع

 اتتخرج القل  ، اتتخرج منه علقة  قا :يذا حا الشيطان منك  لرعه  شس عن قلبه 

ثم غتله    طتت من ذي  بما  زمزم ثم جمعه و م بع ه الى بعض ثم اعاد     

و منتقع مكانه،وجا  الشلمان يتعون الى امه  قالوا:ان محمد قد قت ، اتتقبلو  وي

تو   والد  ويو    بطن امه،ثم اللون،قا  انم:وقد كنت ار  اثر المخيط    لدر ي. 

تو ت امه ويو ابن تت تنوات وي  عامدة به من المدينة الى مكة وقد كانت    زيارة 

باالبوا  بين مكة والمدينة، كفله جد  عبد المطل ،ثم مات خواله من بن  النجار ود نت 

و طال ،ثم اشتش  برع  الشنم، جا     الحدي  اللحيت،ان رتو  هللا جد  وكفله عمه اب

خرج للى هللا عليه وتلم ذات  للى هللا عليه وتلم قا بما بع  هللا نبيا اال رعى الشنمي.

ا على الراي  يوم مع عمه ابو طال  واشياخ من قريت بتجارة الى الشام، لما اشر و

،وكانوا قب  ذلك يتيرون    يخرج اليهم.  جا   ببحيراي يبطوا عند ، خرج اليهم الراي 

يذا تيد العالمين ،يذا رتو  ر  الراي  واخذ بيد رتو  هللا للى هللا عليه وتلم وقا :

العالمين يبعثه هللا رحمة للعالمين، قا  له اشياخ من قريت:ما علمك؟ قا :انكم حين 

تاجدا،وال  يتجدان اال لنب ،وان  اعر ه اشر تم من العقبة لم يبس شجر وال حجر اال خر 

. ثم لنع لهم طعاما ،وكان يو    اتف  من غ روف كتفه مث  التفاحة بخاتم النبوة

رعية االب ، لما ارتلوا اليه اقب  وعليه غمامة تاله. وبينما يو قامم عليهم ناشديم ان ال 



 

 

 

لوا يذيبوا به الى الروم  انهم ان عر و  قتلو ، التفت  اذا تبعة من الروم اقب

عليه، تللهم ما الذ  جا  بكم؟ قالوا:جا نا ان يذا النب  قد خرج ولم يبس طريس اال بع  

اليه بلنام،وانا قد اخبرنا بخبر ، قا  لهم الراي :ا رأيتم أمرا اراد هللا ان يق يه ي  

قالوا:ال، ثم بايعو  .. من يذا نفهم ان ريبان اي  الكتا  يتتطيع احد من النام رد ؟

ن محمدا للى هللا عليه وتلم يو رتو  هللا.. تمعت خديجة بنت خويلد ر   يعلمون ا

هللا عنها وي  ارملة بلد  رتو  هللا للى هللا عليه وتلم وامانته وكرم 

اخ قه، عر ت عليه ان يخرج بمالها الى الشام تاجرا، قب  وتا ر معه غ مها، لما رجع 

انت يذ  الرحلة تببا لزواجه بخديجة. الى مكة وباعت ما اح ر  لها ت اعف مالها.. ك

نفيتة بنت منبه ،ويذ  ذيبت اليه لتفاتحه ان يتزوج خديجة تحدثت خديجة الى لديقتها 

 ر   بذلك وكان عمر  خمتا وعشرين تنة،وكان عمر خديجة اربعين تنة، وكانت 

دت او  امرأة تزوجها الرتو  للى هللا عليه وتلم ولم يتزوج غيريا حتى ماتت،وقد ول

له :القاتم وعبد هللا وزين  ورقية وام كلثوم و اطمة ،وقد اتلمن وياجرن الى المدينة 

وتزوجن.. ارادت قريت تجديد بنا  الكعبة قب  البعثة لما الابها من حريس وتي  جارف 

، لما ارادوا يدمها لير عويا ويتقفويا،ولكنهم يابوا من يدمها، قا  الوليد لد ا جدرانها

نا ابدؤكم    يدمها ، اخذ المعو  ثم قام بهدمها ويو يقو :اللهم لم نز  وال بن المشيرة ا

نريد اال خيرا،ويدم من ناحية، تربص النام تلك الليلة ولما لم يلبه اذ  يدم النام 

معه ولما وللوا    بنا يا الى مو ع الحجر االتود اختلموا  يه،ك  قبيلة تريد ان 

احتكموا بان جعلوا او  من يدخ  من با  المتجد، تر عه وت عه    مو عه،اال انهم 

 قا :يلموا ثوبا، اتو  به  و ع الحجر   دخ  محمد للى هللا عليه وتلم  اخبرو  بذلك

 حتى اذا بلغ مو عهي،ثم ر عو  جميعا،، ثم قا بلتلخذ ك  قبيلة بناحية من الثو  يه بيديه

  و عه بيد  ثم بن  عليه.

   نبوته للى هللا عليه وتلم :

،قلت:يا رتو  هللا ما كان او  بد  امرك؟قا بدعوة اب  قا  االمام احمد عن اب  امامة

.  ف  ابراييم ،وبشر  عيتى ب ،ورأت ام  انه خرج منها نور ا ا ت له قلور الشامي

يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتا  والحكمة منهم دعوة ابراييم بربنا وابع   يهم رتوال 

واما بشر  عيتىبواذ قا  عيتى بن مريم ، 129لعزيز الحكيميالبقرة ويزكيهم انك انت ا

يا بن  اترامي  ان  رتو  هللا اليكم ملدقا لما بين يد  من التوراة ومبشرا برتو  يلت  

، وتخليص ب د 6من بعد  اتمه احمد  لما جا يم بالبينات قالوا يذا تحرمبينياللف

ينه ونبوته بب د ارة الى اتتقرار دالشام باهور نور  للى هللا عليه وتلم،اش

   آخر الزمان معق  ل ت م،وبها ينز  عيتى بن مريم الشام،ولهذاتكون ب د الشام 



 

 

 

كما اعلم هللا تعالى انبيامه ببعثته  ي.162: 3ببدمشس بالمنارة الشرقية البي ا  منها.

ين لما  ميثا  النبيم ادركو بواذ اخذ هللاوامريم بتبليغ اتباعهم بوجو  االيمان به ان ي

اتيتكم من كتا  وحكمة ثم جا كم رتو  ملد  لما معكم لتؤمنن به ولتنلرنه قا  

اقررتم واخذتم على ذلك الر  قالوا اقررنا قا   اشهدوا وانا معكم من الشايدينيآ  

وقوله تعالىبالذين يتبعون الرتو  النب  االم  الذ  يجدونه مكتوبا عنديم  .81عمران

خرج ثم اخبار الراي ببحيراياشياخ من قريت حين  .157   التوراة واالنجي ..ياالعراف

واخرج ابن تعيد عن تعيد بن لشيرا ،كما مر  بنا. مع عمه ابو طال  للتجارة وكان 

  الكتا  ومن الكهان ان نبيا  يبع  من العر  المتي  قا : كانت العر  تتمع من اي

ي. 41: 15اتمه محمد ، تمى من بلشه ذلك من العر  ولد  محمدا  طمعا     النبوة.ب

وحين بلغ االربعين من عمر ،حب  اليه العزلة والتعبد    غار حرا ،و   يوم االثنين من 

حه عن عامشة    لحيشهر رم ان جا   جبري  ويو    الشار، وقد نق  البخار  

قالت:او  ما بد   به رتو  هللا للى هللا عليه وتلم من الوح  الرؤيا اللالحة    

الخ   بشار حرا  يتعبد،حتى جا   الحس ويو    غار حرا ، جا   النوم،ثم حب  اليه 

الملك  قا :اقرأ،قا بما انا بقار  ي قا   اخذن   شطن  حتى بلغ من  الجهد،ثم ارتلن  

قلت ما انا بقار  ،ي اخذن   شطن  الثانية حتى بلغ من  الجهد،ثم ارتلن  قا :اقرأ،ب 

ما انا بقار  ي اخذن   شطن  الثالثة ثم ارتلن   قا باقرأ باتم ربك  قا :اقرأ، قلت ب

. 4-1يالذ  علم بالقلميالعلس3ياقرأ وربك االكرمب2يخلس االنتان من علسب1الذ  خلسب

جة ويو يرجف وقا بزملون  زملون ي زملو  حتى  رجع للى هللا عليه وتلم الى خدي

،انك لتل  الرحم،وتعين له:ان هللا لن يخزيك تذي  عنه الروا واخبر خديجة بذلك  قال

ال عيف، انطلقت به الى ورقة بن نو   بابن عم خديجةيوكان تنلر بالجايلية ، لما 

ك يومك أنلرك، اخبر بما جر ،قا :ان يذا جبري  الذ  نز  على موتى ،يا ليتن  ادر

وتيخرجك قومك النه ما من رج  يلت  بمث  ما جمت به اال عود  ،اال ان ورقة بن نو   

 تحد  بعض العلما  عن الوح   قالوا:   ..تو  

الرؤيا اللادقة:وقد جا     الحدي برؤيا االنبيا  وح ي،ومنها قوله تعالى عن لتان  -

 انار ماذا  ار     المنام ان  اذبحكيابن  ان  .. ابراييم الخلي  عليه الت مب

 . 102ياللا اتتر ..

ويو ان ينف  الملك    روعه ا  قلبه من غير ان يرا  ،كما قا  للى هللا عليه االلهام: -

وتلمبان رو  القدم نف     روع  انه لن تموت نفم حتى تتتكم  رزقها، اتقوا هللا 

 واجملوا    الطل ي. 



 

 

 

ما جا     حدي  عامشة:ان الحار  تل  رتو  هللا للى للللة الجرم،كيلتيه مث   -

هللا عليه وتلم كيف يلتيك الوح ؟ قا باحيانا يإتين  مث  للللة الجرم ويو اشد 

، يفلم عن  وقد وعيت ما قا ،واحيانا يتمث  ل  الملك رج   يكلمن   لع  ما  عل  

لى اليه ب  وتاطة يوح  هللا تعا - كتا  بد  الوح .  -يقو يجا     كتا  البخار 

  ملك،كما كلم هللا تعالى موتى عليه الت م.

 ما شا  هللا ان يوحيه.   وح  اليهالملك    لورته الت  خلس عليها،ويير   -

 يتمث  له الملك رج ، يخاطبه حتى يع  عنه ما يقو .    -

يقم 1نعود لنتابع نبوته للى هللا عليه وتلم ،ثم نز  قوله تعالىبيا ايها المدثرب

وتعد يذ  اآليات او  امر تبليغ  .4-1يوثيابك  طهريالمدثر3وربك  كبربي2 انذرب

الدعوة،وكانت خديجة خير عون له،ولد  رتو  هللا للى هللا عليه وتلم اذ يقو بالدنيا 

متاا،وخير متاا الدنيا المرأة اللالحةي. وكانت خديجة او  من اتلم ثم ت   عل  بن اب  

حارثة،ثم تارا الى االت م بنات النب ..ويكذا م ت الدعوة ترية    طال  ثم زيد بن 

وتذكر كت  التيرة،ان دار االرقم بن اب  االرقم البحت مركزا للدعوة يتجمع  يه  بدايتها.

وحين حان المتلمون ويتلقون عن رتو  هللا للى هللا عليه وتلم ك  جديد من الوح . 

يواخفض 214بوله تعالىبوانذر عشيرتك االقربينموعد اع ن الدعوة والجهر بها،نز  ق

. وقا  البخار     كتا  التفتير عن 215-214جناحك لمن اتبعك من المؤمنينيالشعرا  

ابن عبام،لما نزلت يذ  اآليات لعد رتو  هللا للى هللا عليه وتلم على اللفا وناد  

د  تريد ان تشير عليكم بطون قريت حتى اجتمعوا  قا بارأيتكم لو اخبرتكم ان خي  بالوا

اكنتم ملدق ؟يقالوا نعم ما جربنا عليك اال لدقا،قا ب انن  نذير لكم بين يد  عذا  

. ثم بد  للى هللا عليه المتد. شديدي، قا  ابو له :تبا لك الهذا جمعتنا؟ نزلت تورة

وتلم يدعو النام    انديتهم ومحا لهم و   موتم الح ،وكان يدعو القو  

ن  والفقير،الحر والعبد،حتى نز  قوله تعالىب الدا بما تؤمر واعرض عن وال عيف،الش

. رو  الترمذ  والحاكم عن عامشة ،ورو  الطبران  عن اب  تعيد 94المشركينيالحجر

 حرم باللي ، نز  قوله تعالىبيا ايها الرتو الخدر ،ان النب  للى هللا عليه وتلم كان يُ 

ع   ما بلشت رتالته وهللا يعلمك من النام ان هللا ال بلغ ما انز  اليك من ربك وان لم تف

وبعد نزو  يذ  اآلية قا  للى هللا عليه وتلمبيا ايها  .67يهد  القوم الكا رينيالمامدة 

النام انلر وا  لقد علمن  هللاي، ورو  ابن حبان    لحيحه عن اب  يريرة ورو  

وتلم بذات الرقاا تحت شجرة  متلم    لحيحه عن جابر،قا :نز  النب  للى هللا عليه

وقا  للنب   وعلس تيفه  يها، جا  رج  من المشركين  اخذ التيف

 ،قا : ما يمنعك من ؟قا بهللا يمنعن  منك، ع تيفكي و عه.يالباتخا ن ؟قا :



 

 

 

بعددض الحجددد  والمبدددررات الواييدددة التددد  التجدددل اليهدددا ايددد  الكفدددر وال ددد   

        محاربتهم دين االت م :

 ما يعبد اباؤيم :  اتباعهم -

شك  د ما يعبد اباؤنا واننا لف عب ينا مرجوا قب  يذا اتنهانا ان نقالوا يا لالت قد كنت  ب

واذا قي  لهم اتبعوا ما انز  هللا قالوا ب  لىباوقوله تع 62 مما تدعونا اليه مري  ي يود 

 . 21 عويم الى عذا  التعير ي لقمان نتبع ما وجدنا عليه ابا نا او لو كان الشيطان يد

قوله تعالى ب وكذلك ما ارتلنا من قبلك    قرية من نذير اال قا  متر ويا انا  وكذلك

للى هللا عليه ، ويجيبهم  23مقتدون ي الزخرف وجدنا ابا نا على امة وانا على اثاريم 

   االية الت  بعديا ب قا  او لو جمتكم بليد  مما وجدتم عليه ابا كم قالوا انا بما  وتلم 

 تتمع ال ي  النام من يعبدونه ما بان اقراريم مع.  24ارتلتم به كا رون ي الزخرف 

 قا ي 71ب عاكفين لها  نا  الناما نعبد قالواب  ذلك يفعلون ابا يم رآوا ولكن ، تنفع وال

ابا نا كذلك  وجدنا ب  قالواي 73ب ي رون او  ينفعونكم اوي 72ب تدعون اذ يتمعونكم ي 

.  قد تلت  معلية هللا تعالى من جه  االنتان بخالقه وبما 74-71يفعلون ي الشعرا   

يوتوم له الشيطان ليعينه على تلك المعلية . وقد اويم المشركون انفتهم ، بلن 

ذ  من يكفر بها ، مع علمهم بلنها ال تتمع وال االلهة الت  يعبدونها لها تلطان ،  ه  تؤ

 ما له من ياد  تنفع ، ب اليم هللا بكاف عبد  ويخو ونك بالذين من دونه ومن ي ل  هللا

هللا  اشهد ان  قا  بتو  الهتنا بعض كاعترا اال نقو  انب  تعالى يقو  كما. 36يالزمر 

كما يتويمون ،لكان من  .  لو كان االمر 54 ني يود واشهدوا ان  بر   مما  تشركو

 الىب را   الت ماالولى لهذ  االلهة ان تحم  نفتها حين حطمها ابراييم الخلي  عليه 

ياللا ات باليمين  ربا عليهم  را ي 92بتنطقون ال لكميما 91بتاكلون اال  قا  الهتهم

لت يذا بللهتنا يا ابراييم  ع أنت . وكذلك يقو  تعالى    تورة االنبيا  ب قالوا 91-93

ي  رجعوا الى انفتهم 63ي قا  ب   عله كبيريم يذا  تملويم ان كانوا ينطقون ب62ب

ي ثم نكتوا على رؤتهم لقد علمت ما يؤال  ينطقون 64 قالوا انكم انتم الاالمون ب

  يقو.  66-62ي قا  ا تعبدون من دون هللا ما ال ينفعكم شيما وال ي ركم ي االنبيا  65ب

نفته  ا  رجعوا الى انفتهم باللوم ، حي  عبدوا ما ال يد ع عن  ي 327: 5الحمل  ب

رجعوا الى الباط  والعناد والكفر . ويذا كقوله تعالى ب ان الذين ارتدوا على  ثم را ،

 ما ويذا.  25ادباريم من بعد ما تبين لهم الهد  الشيطان تو  لهم واملى لهم ي محمد 

 .  لجهلهم نتيجة.  عقولهم وتذاجة ا كاريم تفاية ياهر

 من دون هللا ، ليقربونهم الى هللا زلفى :  عبدوا -



 

 

 

ب اال ح الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اوليا  ما نعبديم اال ليقربونا الى هللا  

يهد  من يو كاذ  كفار ي  يختلفون ان هللا ال يه زلفى ان هللا يحكم بينهم    ما يم 

 من اتخذوا الذين مث ب  تعالى بقوله يؤال  لمث  االمثا  تبحانه هللا وي ر .  3الزمر 

 كانوا لو العنكبوت لبيت البيوت اوين وان بيتا اتخذت العنكبوت كمث  اوليا  هللا دون

 .  41ي العنكبوت  يعلمون

 العزة من دون هللا :  بتشاؤيما  -

ب مدددن كدددان يريدددد العدددزة  ددداح العدددزة جميعدددا اليددده يلدددعد الكلدددم الطيددد  والعمددد  اللدددالت  

 10ير عدده والددذين يمكدددرون التدديمات لهددم عدددذا  شددديد ومكددر اولمدددك يددو يبددوري  ددداطر 

 أيبتشدددون المدددؤمنين دون مدددن اوليدددا قولددده تعدددالى بالدددذين يتخدددذون الكدددا رين  وكدددذلك. 

ب  وتعدددالى تدددبحانه كمدددا يقدددو .  139ا    دددلن العدددزة ح جميعدددا ي النتددد العدددزة عندددديم

. وقدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  180 ياللدددا ات يلدددفون عمدددا العدددزة ر  ربدددك تدددبحان

يندددازعن   ددد  واحددددة منهمدددا   مدددنبقدددا  هللا عدددز وجددد  :العدددزة ازار ،والكبريدددا  ردامددد ، 

 ويتتنلدددرون يتعدددززون الهدددة هللا دون مدددن اتخددداذيم ان كمدددا قدددد عذبتددده يروا  متدددلم. 

 الهددددة هللا دون مددددن واتخددددذواب  عددددزا   ال ذال   القيامددددة يددددوم علدددديهم تددددتكون  لنهددددا بهددددا

-81 مدددريمي   ددددا علددديهم ويكوندددون بعبدددادتهم تددديكفرون كددد ي 81ب عدددزا لهدددم ليكوندددوا

 الحيدددداة  دددد  بيددددنكم مددددودة اوثانددددا هللا دون مددددن اتخددددذتم انمددددابوقددددا  تعالى وقولدددده. 82

 ومدددا الندددار ومدددلواكم بع دددا بع دددكم ويلعدددن بدددبعض بع دددكم يكفدددر القيامدددة يدددوم ثدددم الددددنيا

 . 25يالعنكبوت نالرين من لكم

 وتعجبهم بلن ما ارت  اليهم يم من بين ااهريم :  اتتشرابهم -

امنددوا ان  الددذينباكددان للنددام عجبددا ان اوحينددا الددى رجدد  مددنهم ان انددذر النددام وبشددر 

. وقولددده 2لهدددم قددددم لدددد  عندددد ربهدددم قدددا  الكدددا رون ان يدددذا لتددداحر مبددديني يدددونم 

. 2تعالىببدددد  عجبددددوا ان جددددا يم منددددذر مددددنهم  قددددا  الكددددا رون يددددذا شدددد   عجيدددد ي  

وقولددده تعدددالىباو عجبدددتم ان جدددا كم ذكدددر مدددن ربكدددم علدددى رجددد  مدددنكم ليندددذركم ولتتقدددوا 

الوا مدددا اندددتم اال بشدددر مثلندددا ومدددا تعدددالى ب قددد وقولددده. 63ولعلكدددم ترحمدددوني االعدددراف 

 بلنددده ذلدددكب  تعدددالى وقولددده.  15شددد   ان اندددتم اال تكدددذبون ي يدددم  مدددناندددز  الدددرحمن 

هللا  واتددددتشنى وتولددددوا  كفددددروا يهدددددوننا ابشددددر  قددددالوا بالبينددددات رتددددلهم تددددلتيهم كانددددت

تعدددددالى ب  لرتدددددلنا  ددددديهم رتدددددوال مدددددنهم أن  وقولددددده.  6وهللا غنددددد  حميدددددد ي التشدددددابن  

ي وقدددا  المدددأل مدددن قومددده الدددذين 32 مدددا لكدددم مدددن الددده غيدددر  ا ددد  تتقدددون باعبددددوا هللا

كفددروا وكددذبوا بلقددا  االخددرة واتر نددايم  دد  الحيدداة الدددنيا مددا يددذا اال بشددر مددثلكم يلكدد  

مددددثلكم انكددددم اذا  بشددددراي ولددددمن اطعددددتم 33ممددددا تددددلكلون مندددده ويشددددر  ممددددا تشددددربون ب



 

 

 

لم مكددددة علدددديهم او ان يددددروا  قددددد طددددالبوا بتنزيدددد  ا.  34-32لخاتددددرون ي المؤمنددددون 

هللا بوقددددا  الددددذين ال يرجددددون لقا نددددا لددددوال انددددز  علينددددا الم مكددددة او نددددر  ربنددددا لقددددد 

 بعبددداد  تعدددالى رحمتددده  مدددن. 21الفرقددداناتدددتكبروا  ددد  انفتدددهم وعتدددوا عتدددوا  كبيدددرا  ي

ان  الندددام مندددع ومددداب  مخددداطبتهم مدددن لتمكدددنهم ، جنتدددهم مدددن الرتددد  الددديهم يبعددد  انددده

ي قددد  لدددو كدددان  ددد  94يؤمندددوا اذ جدددا يم الهدددد  اال ان قدددالوا ابعددد  هللا بشدددرا رتدددوال ب

التدددما  ملكدددا رتدددوال ي االتدددرا    مدددناالرض م مكدددة يمشدددون مطممندددين لنزلندددا علددديهم 

جميددددع الرتدددد  كددددانوا رجدددداال مددددن البشددددر  هددددم يددددلكلون ويشددددربون مثدددد   ان.  94-95

، ومدددا كدددانوا خالددددين كمدددا  ددد  قولددده الندددام ويمشدددون  ددد  االتدددوا  للتكتددد  والتجدددارة 

تعددددالى ب ومددددا ارتددددلنا قبلددددك اال رجدددداال نددددوح  الدددديهم  اتددددللوا ايدددد  الددددذكر ان كنددددتم ال 

-7ي ومدددا جعلندددايم جتددددا ال يدددلكلون الطعدددام ومدددا كدددانوا خالددددين ي االنبيدددا  7تعلمدددون ب

 مددت أ ددإن الخلددد قبلددك مددن لبشددر جعلنددا ومدداب  نفتددها التددورة  دد  تعددالى يقددو  ثددم.  8

 تندددة واليندددا  والخيدددر بالشدددر ونبلدددوكم المدددوت ذامقدددة نفدددم كددد ي 34ب  الخالددددون  هدددم

 ثدددمي 30ب ميتدددون وانهدددم ميدددت اندددكب  تعدددالى يقدددو  ثدددم.  35-34ترجعدددون ي االنبيدددا   

 . 31-30ختلمون ي الزمر  عند ربكم ت القيامة يوم انكم

 تاوريم الشك والريبة، ُزين لهم تو  عملهم:  -

ي . ويقدددو  تعدددالىبان 332: 4باليقدددين خددد ف ويدددو االرتيدددا  يعنددد  اللشدددة  ددد  والشدددك

 تعدددالى ويقدددو . 4الدددذين ال يؤمندددون بددداالخرة زيندددا لهدددم اعمدددالهم  هدددم يعمهدددوني النمددد  

 يعلمهددم ال بعددديم مددن والددذين وثمددود وعدداد نددو  قددوم قددبلكم مددن الددذين نبددل يددلتكم الددمب 

 بمددددا كفرنددددا انددددا وقددددالوا ا ددددوايهم  دددد  ايددددديهم  ددددردوا بالبينددددات رتددددلهم جددددا تهم هللا اال

 تعددالى قولدده وكددذلك ، 9تدددعوننا اليدده مريدد  ي ابددراييم  ممددا شددك لفدد  وانددا بدده ارتددلتم

انهدددم كدددانوا  ددد  شدددك  قبددد  مدددن بلشدددياعهم  عددد  كمدددا يشدددتهون مدددا وبدددين بيدددنهم وحيددد ب 

:  6ب عنهمددددا هللا ر دددد  عبددددام ابددددن عددددن حدددداتم ابدددد  ابددددن كددددر. ذ 54مريدددد  ي تددددبا  

، وكدددان يدددذا  والدددد  عدددن طاملدددة ثدددروةي قلدددة مطولددده مفاديدددا : ور  اتدددراميل  465

ابيدددده   مددددو  علددددى مددددا يددددو  يدددده ،  اخددددوات  جددددا ت ، تعددددالى ح عالدددديااالتددددراميل  

  ددجر ورحدد  بمالدده الددى مكددان اخددر وبنددى قلددرا  يدده ،  جا تدده امددرأة جميلددة وطلبددت 

 شدددا  عليددده خدددرج ، داريدددالددد  الدددزواج منددده علدددى ان يلتيهدددا علدددى متدددا ة ، وحدددين و

 لددده  دددرو  ، طريقددده  ددد  را  عمدددا يحدثددده ان منددده وطلددد  ، وجهدددا الندددام احتدددن مدددن

 رأ  طريقدددده  دددد  ويددددو اندددده اخريددددا وكددددان ، والفددددتن االيددددوا  مددددن اكثيددددر االتددددراميل 

 قعددددت مدددا  دددوهللا ، واقعددددن بيدددد  خدددذ هللا عبدددد يدددا لددده وقدددا  ، قفدددا  علدددى متدددتلس رجددد 

 الشددددا  لددده  قدددا .  ارا  مدددا حتدددى يتدددعى  قدددام ، بيدددد   لخدددذت تعدددالى هللا خلقنددد  مندددذ

 يدددذا  ددد  روحدددك بقدددبض تعدددالى هللا امرنددد  ، المدددوت ملدددك اندددا:  الحتدددن الوجددده لددداح 



 

 

 

  ددد  مدددا ويعلدددم الشيددد  ويندددز  التددداعة علدددم عندددد  هللا انب  الوقدددت يدددذا و ددد  المكدددان

 هللا ان تمدددوت ارض بددل  نفددم تدددر  ومددا غدددا تكتدد  مدداذا نفددم تدددر  ومددا االرحددام

 المشدددرور  هدددذا ، بالددددنيا معلقدددة وروحددده يتدددو ى ،  الكدددا ر ، 34 لقمددداني  خبيدددر علددديم

 كمددا ، يشددته  مددا وبددين بيندده وحيدد  ، المددوت ملددك  جددا   ، مددراد  ليطلدد  ذيدد  بمالدده

 شدددك  دد  كددانوا  قدددد للرتدد  المكذبددة الما دددية االمددم مددن ا :  قبددد  مددن باشددياعهم  عدد 

 بعدد  شددك علددى مددات مددن  ددلن والريبددة والشددك ايدداكم:  قتددادة وقددا .  المعدداد وقددوا مددن

 ر ددد  الخطدددا  بدددن عمدددر وقدددا ي. 466: 6بعليددده بعددد  يقدددين علدددى مدددات ومدددن ، عليددده

: مدددا اتدددر احدددد تدددريرة اال ابددددايا هللا تعدددالى علدددى لدددفحات وجهددده و لتدددات  عنددده هللا

 ، عنددده هللا ر ددد  البجلددد  تدددفيان بدددن جندددد  عدددن انددد لتدددانه . وقدددا  ابدددو القاتدددم الطبر

قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب مدددا اتدددر احدددد تدددريرة اال البتددده هللا تعدددالى 

الادددن ،  فددد  اللشدددة : يدددو االعتقددداد  امددداردا يدددا ، ان خيدددرا  خيدددر وان شدددرا  شدددر ي . 

 يقددددو  ، الفددددتت تددددورة ، فدددد ي  387: 4ب والشددددك اليقددددين  دددد  ويتددددتعم  ،الددددراجت 

 اددددن بدددداح الاددددانين والمشددددركات ينوالمشددددرك والمنا قددددات المنددددا قين ويعددددذ ب  تعددددالى

لهدددم جهدددنم وتدددا ت  واعدددد ولعدددنهم علددديهم هللا وغ ددد  التدددو  دامدددرة علددديهم التدددو 

 ينقلددد  لدددن ان انندددتم بددد ب  التدددورة نفدددم  ددد  تعدددالى قولددده وكدددذلك ، 6ملددديرا ي الفدددتت 

التدددو   ادددن  وانندددتم قلدددوبكم  ددد  ذلدددك وزيدددن ابددددا هميايلددد الدددى والمؤمندددون الرتدددو 

 يدددو هللا تدددبي   ددد  الجهددداد عدددن تخلفكدددم كدددان حيددد .  12وكندددتم قومدددا بدددورا ي الفدددتت 

ادددن تدددو  بدددلن انندددتم ان الرتدددو  لدددلى هللا عليددده وتدددلم   ادددنكم  كدددان ، نفدددا  تخلدددف

ب   لدددلت تدددورة  ددد  وكدددذلك.  ايلددديهم الدددى يرجعدددوا ولدددن يقتلدددونوالمدددؤمنين تدددوف 

ومدددا كندددتم تتدددتترون ان يشدددهد علددديكم تدددمعكم وال ابلددداركم وال جلدددودكم ولكدددن انندددتم 

 ارداكددددم بددددربكم اننددددتم الددددذ  اددددنكم وذلكددددمي 22ب تعملددددون ممددددا كثيددددرا يعلددددم ان هللا ال

 عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو   دددددحك.  23- 22  لدددددلتي  الخاتدددددرين مدددددن  الدددددبحتم

قدددالوا : يدددا ي ب اال تتدددللون  عدددن ا  شددد    دددحكت ؟   قدددا  وتبتدددم يدددوم ذات  وتدددلم

؟ قددددا  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب عجبددددت مددددن   ددددحكترتددددو  هللا ، عددددن ا  شدددد   

مجادلدددة العبدددد ربددده يدددوم القيامدددة يقدددو  ا  ربددد  ، الددديم وعددددتن  ان ال تالمنددد  ؟ قدددا  

لى : بلدددى ،  يقدددو  :  دددلن  ال اقبددد  علددد  شدددايدا اال مدددن نفتددد  ،  يقدددو  هللا تبدددارك وتعدددا

: اولددديم كفدددى بددد  شدددهيدا وبالم مكدددة الكدددرام الكددداتبين ؟ قدددا   يدددردد يدددذا الكددد م مدددرارا 

قددا  :  يخددتم علددى  يدده ، وتددتكلم اركاندده بمددا كددان يعمدد  ،  يقددو  : بعدددا لكددن وتددحقا ، 

هللا تعدددالى ، يولدددينا  انحددداتم ومتدددلم .   عدددنكن كندددت اجددداد  ي روا  البدددزار وابدددن ابددد

الى ب ان الددذين جدداؤا باال ددك علددبة مددنكم ال تحتددبو  بحتددن الاددن ، كمددا  دد  قولدده تعدد

 كبددر شددرا لكددم بدد  يددو خيددر لكددم لكدد  امددر   مددنهم مددا اكتتدد  مددن االثددم والددذ  تددولى 



 

 

 

 بانفتدددهم والمؤمندددات المؤمندددون ادددن تدددمعتمو  اذ لدددوالي 11ب عاددديم عدددذا  لددده مدددنهم

. وكدددذلك يقدددو  الحدددس جددد  وعددد   ددد  12-11وقدددالوا يدددذا إ دددك مبدددين ي الندددور  خيدددرا

رة الحجدددرات ب يدددا ايهدددا الدددذين امندددوا اجتنبدددوا كثيدددرا مدددن الادددن ان بعدددض الادددن اثدددم تدددو

وال تجتتدددددوا وال يشتددددد  بع دددددكم بع دددددا ايحددددد  احددددددكم ان يلكددددد  لحدددددم اخيددددده ميتدددددا 

،  التجتددددم غالبددددا يطلددددس  12 كريتمددددو  واتقددددوا هللا ان هللا تددددوا  رحدددديم ي الحجددددرات 

قولدده تعددالى اخبددارا  عدددن  علددى الشددر ، والتحتددم غالبددا يطلددس علددى الخيددر ، كمددا  دد 

 انددده هللا رو  مدددنيعقدددو  ب يدددا بنددد  اذيبدددوا  تحتتدددوا مدددن يوتدددف واخيددده وال تيلتدددوا 

 مدددددن كددددد  يتدددددتعم  وقدددددد ، 87يوتدددددفي  الكدددددا رون القدددددوم اال هللا رو  مدددددن ييدددددمم ال

عددن ابدد  يريددرة ،  مالددك قددا  ، الحدددي   دد  جددا   قددد ، الشددر  دد  والتحتددم التجتددم

لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب ايددداكم والادددن  دددلن الادددن اكدددذ  الحددددي  ،  هللاان رتدددو  

وال تجتتددددددوا وال تحتتددددددوا وال تنا تددددددوا وال تحاتدددددددوا وال تباغ ددددددوا وال تدددددددابروا 

 ن  عدددن عبدددد هللا بدددن يوتدددف ، ومتدددلم عدددوكوندددوا عبددداد هللا اخواندددا ي وروا  البخدددار

يددده وتدددلم  ب قدددا  هللا يحيدددى بدددن يحيدددى ، وابدددو داود عدددن العبتددد  . وقدددا  لدددلى هللا عل

 ي .  دعان  اذا معه وانا ب  انهتعالى : انا مع عبد  عند 

 ايمانهم بالبع  بعد الموت :  عدم -

وعددددا عليددده حقدددا ولكدددن  ىب واقتدددموا بددداح جهدددد ايمدددانهم ال يبعددد  هللا مدددن يمدددوت بلددد

ي ليبددددين لهددددم الدددذ  يختلفددددون  يدددده ولددديعلم الددددذين كفددددروا 38كثدددر النددددام ال يعلمدددون با

لتدددان مدددن ال يدددؤمن بالبعددد   عدددن تعدددالى ويقدددو .  39-38انهدددم كدددانوا كددداذبين ي النحددد  

ي ان يددد  اال حياتندددا الددددنيا نمدددوت ونحيدددا ومدددا 36ب ييهدددات ييهدددات لمدددا توعددددون ب ،

تعدددددالى ب وقدددددالوا مدددددا يددددد  اال  قولددددده وكدددددذلك.  37-36نحدددددن بمبعدددددوثين ي المؤمندددددون 

علدددم ان يدددم اال  مدددن بدددذلك لهدددم ومدددا الددددير اال يهلكندددا ومددداحياتندددا الددددنيا نمدددوت ونحيدددا 

وكندددا ترابدددا ذلدددك رجدددع بعيدددد ي  متندددا أ ذاب  تعدددالى قولددده وكدددذلك.  24ياندددون ي الجاثيدددة 

ا ذا متندددا وكندددا ترابدددا  يقولدددون وكدددانواب  الواقعدددة تدددورة  ددد  تعدددالى قولددده وكدددذلك.  3  

 واالخددددرين االولددددين ان قدددد ي 48ب االولددددون ندددداي أو اباؤ47اامددددا أ نددددا لمبعوثددددون بوع

. وكددددانوا ينكددددرون  50- 47الددددى ميقددددات يددددوم معلددددوم ي الواقعددددة   لمجموعددددوني 49ب

البعددد  ويقولدددون ال حيددداة بعدددد المدددوت ، ويحتجدددون بلبدددامهم الما دددين الدددذين ذيبدددوا ولدددم 

ي  ددداتوا بلبامندددا  ان 35بمنشدددرين ي ب نحدددنيرجعدددوا ، ب ان يددد  اال موتتندددا االولدددى ومدددا 

ب انمدددددا توعددددددون لواقدددددع ي  تعدددددالى يقدددددو  كمدددددا.  36- 35لدددددادقين ي الددددددخان  تمكنددددد

هللا تعدددالى رتدددوله الكدددريم لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ان يقتدددم لهدددم  ويدددلمر. 7المرتددد ت 

ن ؤثددوا قدد  بلدددى وربدد  لتبعددثن ثددم لتنبدددب زعددم الددذين كفدددروا ان لددن يبع ، المعدداد قددوابو

 الدددذين وقدددا ب  تعدددالى قولددده  ددد  وكدددذلك.  7يتدددير ي التشدددابن  هللاوذلدددك علدددى  ملدددتبمدددا عم



 

 

 

 ذرة مثقدددا  عنددده يعدددز  ال الشيدد  عدددالم لتدددلتينكم وربددد  بلددى قددد  التددداعة تلتيندددا ال كفددروا

أكبدددر اال  ددد  كتدددا  مبدددين ي  الو   ذلدددك مدددن الدددشر وال االرض  ددد  وال التدددموات  ددد 

 والشدددياطين لنحشدددرنهم  وربدددكب  الكريمدددة بنفتددده وتعدددالى تدددبحانه يقتدددم ثدددم.  3تدددبل 

اشدددد علدددى  ايهدددم شددديعة كددد  مدددن لنندددزعن ثدددمي 68ب جثيدددا جهدددنم حدددو  لنح دددرنهم ثدددم

 وكتددددددا ي 1ب والطددددددورب  تعددددددالى قولدددددده وكددددددذلك.  69- 68الددددددرحمن عتيددددددا ي مددددددريم  

ي 5ب المر دددددوا والتدددددقفي 4ب المعمدددددوريوالبيدددددت 3ب منشدددددور ر   ددددد ي 2ب متدددددطور

.  8- 1ي مدددا لددده مدددن دا دددع  ي الطدددور 7ب  لواقدددع ربدددك عدددذا  اني 6ب المتدددجور والبحدددر

 هللا قاتددد البلدددر  ، قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم ب  الحتدددنعدددن  متددددد قدددا 

 ان حددداتم ابددد  ابدددن ورو .  جريدددري  روا  ابدددن يلددددقوا لدددم ثدددم ربهدددم لهدددم اقتدددم اقوامدددا

 ال المخلددددو  ان اال.   مخلوقاتدددده مددددن شددددا  بمددددن او بذاتدددده يقتددددم وتعددددالى تددددبحانه هللا

حلدددف بشيدددر هللا  مدددنب  الترمدددذ  روا  الدددذ  الحددددي   ددد  جدددا  كمدددا بالخدددالس اال يقتدددم

  قد اشرك ي . 

 انبيا  هللا ورتله يزوا :  اتخاذيم -

ي ومدددددا يدددددلتيهم مدددددن نبددددد  اال كدددددانوا بددددده 6ب وكدددددم ارتدددددلنا مدددددن نبددددد   ددددد  االولدددددين ب

ا يددداتيهم مدددن ويقدددو  تعدددالى ب يدددا حتدددرة علدددى العبددداد مددد 7- 6يتدددتهزؤون ي الزخدددرف 

تعددددالى ب واذا رآوك ان يتخددددذونك  وقولدددده 30اال كددددانوا بدددده يتددددتهزؤن ي يددددم  رتددددو 

 .41 الفرقاني  رتوال هللا بع  الذ  ايذا يزوا اال

 ألنبيا  هللا ورتله :  تكذيبهم -

ب ويقدددو  الدددذين كفدددروا لتدددت مرتددد  قددد  كفدددى بددداح شدددهيدا بينددد  وبيدددنكم ومدددن عندددد   

ي  قددددالوا 23ثمددددود بالنددددذر ب كددددذبتقولدددده تعددددالى ب  وكددددذلك.  43علددددم الكتددددا  ي الرعددددد 

 بيننددا مددن عليدده الددذكر لقدد  أ ي 24ب وتددعر  دد   لفدد  اذا اندداابشددرا منددا واحدددا نتبعدده 

، طددددالبوا لددددلى هللا عليدددده  لجهلهددددم ونتيجددددة.  25- 23ي  القمددددر اشددددر كددددذا  يددددو بدددد 

ال يلتيدده  جددا  بدده ، وقددد جددا يم بالكتددا  العزيددز الددذ  مدداوتددلم  مددا يددد  علددى لددد   

هدددم اندددا لدددذ  يدددو اعادددم معجدددزة ، ب او لدددم يكفالباطددد  مدددن بدددين يديددده وال مدددن خلفددده ، وا

انزلنددددا عليددددك الكتددددا  ، يتلددددى علدددديهم ان  دددد  ذلددددك لرحمددددة وذكددددر  لقددددوم يؤمنددددون ي 

وتعددددالى مخاطبددددا رتددددوله الكددددريم لددددلى هللا عليدددده  تددددبحانه ويقددددو .   51العنكبددددوت 

ي وقدددوم ابدددراييم 42م ندددو  وعددداد وثمدددود بوتدددلم  ب وان يكدددذبوك  قدددد كدددذبت قدددبلهم قدددو

ي والددحا  مدددين وكددذ  موتددى  ددل مليددت للكددا رين ثددم اخددذتهم  كيددف 43وقددوم لددوط ب

 مدددن رتددد  كدددذ   قدددد كدددذبوك ن دددإب  تعدددالى قولددده وكدددذلك.  44- 42كدددان نكيدددر ي الحددد  

وقولددده تعدددالى ب وان  184عمدددران ا ي  المنيدددر والكتدددا  والزبدددر بالبيندددات جدددا وا قبلدددك



 

 

 

تعملددون  ممددا بددر   وانددا اعمدد  ممدداكددذبوك  قدد  لدد  عملدد  ولكددم عملكددم انددتم بريمددون 

 . 41ي يونم  

 انبيا  هللا ورتله بالتحر :  اتهامهم -

ب ولقددد اتينددا موتددى تتددع ايددات بينددات  تددم  بندد  اتددرامي  اذ جددا يم  قددا  لدده  رعددون 

مددددن  نددددا، ب قددددا  اجمتنددددا لتخرج 101يددددا موتددددى متددددحورا ي االتددددرا    نددددكالااندددد  

 بيندددات اياتندددا معلددديه تتلدددى واذاب  تعدددالى وقولددده. 57ار دددنا بتدددحرك يدددا موتدددى ي طددده  

 قولددده وكدددذلك.  7يدددذا تدددحر مبدددين ي االحقددداف  جدددا يم لمدددا للحدددس كفدددروا الدددذين قدددا 

 يقددددو  اذ و نجدددد يددددم واذ اليددددك يتددددتمعون اذ بدددده يتددددتمعون بمددددا اعلددددم نحددددنب  تعددددالى

 الددددذاريات تددددورة و دددد .  47اال رجدددد  متددددحورا ي االتددددرا    تتبعددددون ان الاددددالمون

 او تدداحر قددالوا اال رتددو  مددن قددبلهم مددن الددذين اتددى مددا كددذلكب  وعدد  جدد  الحددس يقددو 

. واتهدددم اعددددا  53-52ي اتوالدددوا بددده بددد  يدددم قدددوم طددداغوني الدددذاريات  52ب مجندددون

، كددددددد  مدددددددن يددددددددعويم الدددددددى طاعدددددددة هللا وتوحيدددددددد   والمشدددددددركينهللا مدددددددن اليهدددددددود 

. وقدددا  ابدددن ابددد  حددداتم عدددن ابدددن التددد م عليددده تدددليمان مدددع  علدددوا كمدددابالتدددحروالكفر 

بدددن برخيدددا كاتددد  تدددليمان ، وكدددان يكتددد  كددد   آلدددف كددداني قدددا  :  120: 9عبدددام ب

شددد   بدددلمر تدددليمان ويد نددده تحدددت كرتددديه ،  لمدددا مدددات تدددليمان ، اخرجتددده الشدددياطين 

يعمددد  بهدددا ..  تدددليمانوقدددالوا يدددذا الدددذ  كدددان  وكفدددراتدددطرين تدددحرا   كتبدددوا بدددين كددد 

محمددددد لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب  علددددى ددداكفرو  جهددددا  النددددام حتددددى انددددز  هللا تعدددالى 

واتبعدددوا مدددا تتلدددوا الشدددياطين علدددى ملدددك تدددليمان ومدددا كفدددر تدددليمان ولكدددن الشدددياطين 

.. مدددداروت يعلمددددون النددددام التددددحر ومددددا اندددز  علددددى الملكددددين ببابدددد  يدددداروت وكفدددروا 

 . 102 البقرةي

مددددن روايددددة ، اال اننددددا تددددنذكر  مددددا قالدددده  اكثددددر  هندددداك ، ومدددداروت يدددداروت قلددددة امددددا

ر دد  هللا  –االمددام احمددد بددن حنبدد  رحمدده هللا تعددالى  دد  متددند  عددن عبدددهللا بددن عمددر 

انددده تدددمع رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم يقدددو  : ان ادم عليددده التددد م ،  –عنهمدددا 

 اتجعدددد   يهددددا مددددن .. لمددددا ايبطدددده هللا تعددددالى الددددى االرض ، قالددددت الم مكددددة : ا  ر  ب

ال مدددا بحمددددك ونقددددم لدددك قدددا  انددد  اعلدددم   بتيفتدددد  يهدددا ويتدددفك الددددما  ونحدددن نتددد

تعلمدددون ي االيدددة ، قدددالوا ربندددا نحدددن اطدددوا لدددك مدددن بنددد  ادم ، قدددا  هللا تعدددالى للم مكدددة 

يلمدددوا ملكدددين مدددن الم مكدددة حتدددى نهبطهمدددا الدددى االرض  ننادددر كيدددف يعمددد ن قدددالوا : 

ثلدددت لهمدددا الزيدددرة أمدددرأة مدددن احتدددن ربندددا يددداروت ومددداروت ،  ايبطدددا الدددى االرض وم

البشددددر  جا تهمددددا  تددددلاليا نفتددددها ،  قالددددت ال وهللا حتددددى تتكلمددددا بهددددذ  الكلمددددة مددددن 

االشددددراك  قدددداال وهللا ال نشددددرك بدددداح شدددديما ابدددددا ،  ددددذيبت عنهمددددا ثددددم رجعددددت بلددددب  



 

 

 

تحملدددده ،  تددددلاليا عددددن نفتددددها  قالددددت : ال وهللا حتددددى تقددددت  يددددذا اللددددب  ،  قدددداال : ال 

نقتلددده ابددددا  دددذيبت ثدددم رجعدددت بقدددد  خمدددر تحملددده ،  تدددلاليا نفتدددها ،  قالدددت :  وهللا ال

 اال وهللا حتددى تشددربا يددذا الخمددر  شددربا  تددكرا  وقعددا عليهددا وقددت  اللددب  ،  لمددا ا اقدد

 ، تدددكرتما حدددين  علتمدددا  قدددد اال علددد    ابيتهمدددا شددديما تركتمدددا مدددا وهللا:  المدددرأة قالدددت، 

 حددداتم ابددد  ابددن قدددا .  الدددنيا عدددذا   اختددارا ، ةاالخدددر وعددذا  الددددنيا عددذا  بدددين  خيددرا

 مدددر عنددده هللا ر ددد  طالددد  ابددد  بدددن علددد  اني  126: 9ب الشفدددار  لدددالت ابددد  عدددن

بلدد ة العلددر ،  لمددا بددرز منهددا ، امددر المددؤذن  يؤذندده المددؤذن  جددا  يتددير ويددو ببابدد 

،  لمدددا  دددر  قدددا  : ان حبيبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  نهدددان  ان الدددل   ة اقدددام اللددد 

بددددلرض المقبددددرة ونهددددان  ان الددددل  ببابدددد   لنهددددا ملعونددددة . امددددا قولدددده تعددددالى ب ومددددا 

مدددن احدددد حتدددى يقدددوال انمدددا نحدددن  تندددة  ددد  تكفدددر ي قدددا  ابدددو جعفدددر الدددراز  عدددن  مدددانيعل

  دد   تنددة نحددن انددا:  لدده الوقددا نهيددا  التددحر يريددد االتدد  اتايمددا  دداذاابددن عبددام قددا  : 

ان التددددحر مددددن   عر ددددا ، والكفددددر وااليمددددان والشددددر الخيددددر علمددددا انهمددددا وذلددددك ، تكفددددر

الكفدددر .  ورو  الحدددا ا ابدددو بكدددر البدددزار عدددن عبددددهللا قدددا  ، ان لدددلى هللا عليددده وتدددلم  

 محمدددد علدددى اندددز  بمدددا كفدددر  قدددد يقدددو  بمدددا  لددددقه تددداحرا او كايندددا اتدددى مدددنقدددا  ب 

 بدددين بددده يفدددر  مدددا مددداي .  و ددد  قولددده تعدددالى ب  يتعلمدددون منه  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

لددحيحه عددن جدددابر   دد  متدددلم روا  كمددا ، الشدديطان لددنع مدددن ويددذاي  وزوجدده المددر 

 انبدددددن عبددددددهللا ر ددددد  هللا عنددددده ، ان رتدددددو  هللا لدددددلى هللا عليددددده وتدددددلم  قدددددا  ب 

عنددددد   ربهمالشدددديطان لي ددددع عرشدددده علددددى المددددا   ثددددم يبعدددد  تددددرايا   دددد  النددددام  ددددلق

منزلدددة اعامهدددم عندددد   تندددة يجددد   احدددديم  يقدددو  : مدددا زلدددت بفددد ن حتدددى تركتددده ويدددو 

يقدددو  كدددذا وكدددذا ،  يقدددو  ابلددديم : ال وهللا مدددا لدددنعت شددديما ، ويجددد   احدددديم  يقدددو  : 

ي .  انددددت نعددددم:  ويقددددو  ويدنيدددده  يقربدددده ، ايلددددهمددددا تركتدددده حتددددى  رقددددت بيندددده وبددددين 

ة مددن بع دددهما الدددبعض مدددن تدددو  منادددر ا والمدددرأ الرجددد  الدددى يخيددد  بتدددحر  لشدديطان ا

يدددلت  التدددحر بلوجددده متعدددددة  .المقت دددية للفرقدددة .  التدددبا او خلدددس او نحدددو ذلدددك مدددن ا

،  مددددنهم مددددن يددددر  ان بعددددض النفددددوم مطيعددددة ل ويددددام ، وثبددددت  دددد  اللددددحيت ان 

 ررتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب العدددين حدددس ولدددو كدددان شددد   تدددابس القدددد

ان البلدددر قدددد  ومفددداد  التخدددي ت علدددى يعتمدددد ، التدددحر مدددن  هنددداكالعدددين ي .  لتدددبقته

يخطدددى  ،  التددداحر يندددا يكدددون حددداذ  ياهدددر عمددد  شددد   يدددذي  اذيدددان النددداارين بددده 

بتددددرعة  احتدددى اذا انشددددشلوا بددددذلك الشددد   بددددالنار والتحددددديس نحددددو  عمددد  شدددديما اخددددر

شدددديدة حينمدددذ ياهدددر لهدددم شددد   اخدددر غيدددر مدددا انتادددرو   يتعجبدددون منددده ، وتدددم  يدددذا 

ا مددن التددحر بالشددعبذة ويددر  بعددض المفتددرين ان التددحر الددذ  جددا  بدده تددحرة النددو

 رعددددون يددددو مددددن بددددا  الشددددعبذة ، ب قددددا  القددددوا  لمددددا القددددوا تددددحروا اعددددين النددددام 



 

 

 

 بدددد  قددددا ب  تعددددالى قولدددده.  و116تددددتريبويم وجددددا وا بتددددحر عادددديم ي االعددددراف او

 و ددد .  66وعلددديهم يخيددد  اليددده مدددن تدددحريم انهدددا تتدددعى ي طددده  حبدددالهم  دددلذا القدددوا

الحقيقددة ، انهددا لددم تكددن تتددعى ، بدد  لددارت تتلددو  بتددب  مددا  يهددا مددن الزمبددس  يخيدد  

 يفددددر  ال حتددددى ، باللددددور االتددددتعانة ويندددداكالددددى الندددداار انهددددا تتددددعى باختياريددددا . 

 لتددددحرةا مددددن ويندددداك . وباكيددددة  دددداحكة  يلددددورونها ، الحقيقددددة وبددددين بينهددددا الندددداار

 قليددد  العقددد   دددعيف التدددامع كدددان  ددداذا اليددده وينقدددادون يطيعونددده الجدددن ان يددددع  ممدددن

 يحلددد  وحدددين ، والمخا دددة الرعبدددة مدددن ندددوا نفتددده  ددد  وحلددد  ، بددده تعلدددس التمييدددز

:  9 حينمددددذ يددددتمكن التدددداحر ان يفعدددد  مددددا يشددددا  ب الحتددددية القددددو  ت ددددعف الخددددوف

 انددددهي 131:  9ب ويدددد  عددددن القرطبدددد  حكددددى  قددددد ، التددددحر حدددد  امدددداي .  130 -129

 ويقدددرأ بالمدددا  ت دددر  ثدددم حجدددرين بدددين  تدددد  ، تددددر مدددن ورقدددات تدددبع تؤخدددذ:  قدددا 

  لنددده بباقيددده يشتتددد  ثدددم ، حتدددوات ثددد   المتدددحور منهدددا ويشدددر  الكرتددد  ايدددة عليهدددا

و ددد  الحددددي  ب لدددم  ، المعوذتدددان يمدددا ، التدددحر يدددذي  مدددا انفدددع وان.  بددده مدددا يدددذي 

 ي وكذلك قرا ة اية الكرت   لنها مطردة للشيطان .  مثلهمايتعوذ المتعوذ ب

 انبيا  هللا ورتله بالجنون والشعر :  اتهامهم -

. وقولددده تعدددالى  ب 6ر عليددده الدددذكر اندددك لمجندددون ي الحجددد ندددز  الدددذ  ايهدددا يدددا وقدددالواب 

ب  تعدددالى ويقدددو .  25ان يدددو اال رجددد  بددده جندددة  تربلدددوا بددده حتدددى حدددين ي المؤمندددون 

 ربدددك بنعمدددة ت.  ويقدددو  تعدددالى ب دددذكر  مدددا انددد22 التكدددويري  بمجندددون لددداحبكم ومدددا

. واتهمددددوا رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  كمددددا 29يالطددددور  مجنددددون وال بكدددداين

اتهمدددوا قبلددده مدددن االنبيدددا  والرتددد  بالشدددعر ، ب بددد  قدددالوا ا دددشا  احددد م بددد  ا تدددرا  بددد  

 وعددد  جددد  لحدددسا ويدددرد.  5يدددو شددداعر  ليلتندددا بليدددة كمدددا ارتددد  االولدددون ي االنبيدددا  

 ليندددذري 69ب مبدددين وقددرأن ذكدددر اال يددو ان لددده ينبشددد  ومددا الشدددعر علمنددا  ومددداب  علدديهم

 . 70- 69لقو  على الكا رين ي يم  ويحس ا حيا كان من

 قرأن العايم وعدم االيمان به : على ال اعترا هم -

هللا تعددددالى علدددى نبيدددده الكددددريم لدددلى هللا عليدددده وتددددلم   نقبددد  نددددزو  القددددرأن العاددديم مدددد

اقتدددمت قدددريت والعدددر  ، انهدددم تددديكونوا مدددن ايدددد  االمدددم ، ان جدددا يم رتدددو  ب وان 

 هللا عبددددداد لكنددددداي 168ي لدددددو ان عنددددددنا ذكدددددرا مدددددن االولدددددين ب167كدددددانوا ليقولدددددون ب

 وحدددددين.  170- 167بددددده  تدددددوف يعلمدددددون ي اللدددددا ات    كفدددددرواي169بالمخللدددددين

،  كفددروا بدده اتددتكبارا ،رتددو  محمددد لددلى هللا عليدده وتددلم  ومددا انددز  معدده ال جددا يم

 جدددا يم لدددمن ايمدددانهم جهدددد بددداح واقتدددموا ددد  لدددديم عدددن اتباعددده ، ب  بالندددامومكدددروا 

 ي42ب نفدددورا اال زاديدددم مدددا ندددذير جدددا يم  لمدددا االمدددم احدددد  مدددن ايدددد  ليكدددونن ندددذير



 

 

 

 ينادددرون  هددد  بليلددده اال التددد   المكدددر يحيدددس وال التددد   ومكدددر االرض  ددد  اتدددتكبارا

 -42  ددداطري  تحدددوي  هللا لتدددنة تجدددد ولدددن تبددددي  هللا لتدددنة تجدددد  لدددن االولدددين تدددنة اال

تعددددالى ، مخاطبددددا رتددددوله الكددددريم لددددلى هللا عليدددده وتددددلم ب انددددك لمددددن  ويقددددو . 43

 اي لتندددذر قومدددا مددد4ي تنزيددد   العزيدددز الدددرحيم ب4ي علدددى لدددراط متدددتقيم ب3المرتدددلين ب

 .  6- 3 يمي  غا لون  هم اباؤيم انذر

، انشدددد  تددديلت هللا عليددده وتدددلم  لدددلىتدددبل ويدددو احدددد ملدددوك الددديمن بدددان   بشدددر ولمدددا

 قام  : 

 نب  ال يرخص    الحرام      بعدنا ملك عايم     تيملك

 االن     ام خير مخبت تق           نب  قحطان بعد ويملك

 ب       عام مبعثه بعد اعمر         ان  ياليت احمدا يتمى

 ب  ك  مدح  وب   ك  رام     واحبو  بنلر      اع د 

 ومن يلقا  يبلشه ت م    ياهر  كونوا نالريه    متى

 بمعونددددةالقددددرأن الكددددريم بددددان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  قددددد ا تددددرا   ونعتددددوا

 ،وكددددان يكتدددد  وال يقددددرأ ال امدددد   وتددددلم عليددددهاخددددرين ، مددددع علمهددددم بلندددده لددددلى هللا 

يدددو اال رجددد  ا تددر  علدددى هللا كدددذبا ومدددا نحدددن لددده  انب االمدددين، باللددداد  عندددديم يعددرف

تعدددالىبام يقولدددون ا تدددرا  قددد  ان ا تريتددده  ددد  تملكدددون  وقولددده. 38بمؤمنينيالمدددؤمنن 

لددد  مدددن هللا شددديما يدددو اعلدددم بمدددا تفي دددون  يددده كفدددى بددده شدددهيدا بينددد  وبيدددنكم ويدددو 

تدددددان الدددددذين كفروابوقدددددا  الدددددذين تعدددددالى عدددددن ل ويقدددددو . 8الشفدددددور الرحيمياالحقددددداف 

كفددددروا ان يددددذا اال ا ددددك ا تددددرا  واعاندددده عليدددده قددددوم اخددددرون  قددددد جددددا وا المددددا وزورا 

. 5-4يوقدددالوا اتددداطير االولدددين اكتتبهدددا  هددد  تملدددى عليددده بكدددرة والدددي ي الفرقدددان 4ب

وقولدده تعددالىبواذا تتلددى علدديهم اياتنددا قددالوا قددد تددمعنا لددو نشددا  لقلنددا مثدد  يددذا ان يددذا 

. ويقدددو  تعدددالى بقددد  لدددمن اجتمعدددت االندددم والجدددن علدددى 31اطير االولينياالنفدددا  اال اتددد

ياالتدددرا  اهيرا لدددبعض بع دددهم كدددان ولدددو بمثلددده يددداتون ال القدددران يدددذا بمثددد ان يددداتوا 

 مدددن الحدددس يدددو بددد  ا تدددرا  يقولدددونبام  تعدددالى هللا مدددن الحدددس يدددو العاددديم والقدددران. 88

 ويقدددو . 3يالتدددجدة يهتدون لعلهدددم قبلدددك مدددن ندددذير مدددن اتدددايم مدددا قومدددا لتندددذر ربدددك

 التددوراة  دد  عنددديم مكتوبدداتبعددون الرتددو  النبدد  االمدد  الددذ  يجدوندده ي الددذينب تعددالى

 علددديهم ويحدددرم الطيبدددات لهدددم ويحددد  المنكدددر عدددن وينهدددايم بدددالمعروف يدددلمريم واالنجيددد 

 بددددده امندددددوا  الدددددذين علددددديهم كاندددددت التددددد  واالغددددد   الدددددريم عدددددنهم وي دددددع الخبامددددد 



 

 

 

اولمدددك يدددم المفلحدددون ي االعدددراف   معددده اندددز  الدددذ  الندددور واتبعدددوا ونلدددرو  وعدددزرو 

نشدددل رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  بدددين ااهدددريم ، ويدددو امددد  ال يقدددرأ  وقددد . 157

وال يكتدددد  ، ب ومددددا كنددددت تتلددددو مددددن قبلدددده مددددن كتددددا  وال تخطدددده بيمينددددك اذا الرتددددا  

ومددا يجحددد بلياتنددا ي بدد  يددو ايددات بينددات  دد  لدددور الددذين اوتددوا العلددم 48المبطلددون ب

 يدددو القدددرأن يدددذا ان ، وعددد  جددد  الحدددس بدددين ثدددم.  49- 48اال الادددالمون ي العنكبدددوت 

عيددداض بدددن  عدددن متدددلم لدددحيت  ددد  جدددا  كمدددا ، امندددوا الدددذين لددددور  ددد  بيندددات ايدددات

حمدددداد ، ان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  قددددا  ب يقددددو  هللا تعددددالى اندددد  مبتليددددك 

 ويقددددو  ،ي  ويقاانددددا ناممددددا تقددددرأ  ، ا ومبتدددد  بددددك ومنددددز  عليددددك كتابددددا ال يشتددددله المدددد

 اتددتطعتم مددن وادعددوا مفتريددات مثلدده تددور بعشددر  ددلتوا قدد  ا تددرا تعددالى ب ام يقولددون 

 امب  تعدددالى يقدددو .  و ددد  التدددورة نفتدددها 13  يدددودي  لدددادقين كندددتم ان هللا دون مدددن

. 35 يدددودي  تجرمدددون ممدددا بدددر   واندددا اجرامددد   علددد  ا تريتددده ان قددد  ا تدددرا  يقولدددون

يعر دددوا ويقولدددوا تدددحر متدددتمري  ةيدددروا ايددد وانب  ، بالتدددحر العاددديم القدددرأن ونعتدددوا

 الكتدددا  ايددد  مدددن طامفدددة وقالدددتب  انكدددرو  مدددن لتدددان عدددن تعدددالى ويقدددو .  2القمدددر 

اخدددر  لعلهدددم يرجعدددون ي  واكفدددروا النهدددار وجددده امندددوا الدددذين  علدددى اندددز  بالدددذ  امندددوا

تعدددالى اي دددا عدددن لتدددانهم ب وقدددا  الدددذين كفدددروا ال تتدددمعوا  ويقدددو .  72ا  عمدددران  

وانكددددرو  ، وقددددد  ا  عيبددددو ، 26 يدددده لعلكددددم تشلبددددون ي  لددددلت   والشددددوالهددددذا القددددرأن 

امدددر تدددبحانه وتعدددالى عبددداد  المدددؤمنين بخددد ف ذلدددك بواذا قدددر   القدددرآن  اتدددتمعوا لددده 

 يناتدددد تبدددددي  القددددرآن بمددددا  ارادوا ثددددم.  204االعددددرافي  ترحمددددون لعلكددددم لددددتواوان

 أمدددت لقا ندددا يرجدددون ال الدددذين قدددا  بيندددات اياتندددا علددديهم تتلدددى واذاب  و ددد لهم كفدددريم

 مدددا اال اتبدددع ان نفتددد  تلقدددا  مدددن ابدلددده ان لددد  يكدددون مدددا قددد  بدلددده او يدددذا غيدددر بقدددرآن

.  و دد  تددورة 15اندد  اخدداف ان علدديت ربدد  عددذا  يددوم عادديم ي يددونم  الدد    يددوحى

الرعدددد ، يقدددو  جددد  شدددلنه ب ولقدددد ارتدددلنا رتددد  مدددن قبلدددك وجعلندددا لهدددم ازواجدددا وذريدددة 

ويقدددو  .  38هللا لكددد  اجددد  كتدددا  ي الرعدددد   بدددلذنومدددا كدددان لرتدددو  ان يدددلت  بليدددة اال 

تعددالى  دد  تددورة االحقدداف ب قدد  ارايددتم ان كددان مددن عنددد هللا وكفددرتم بدده وشددهد شددايد 

المين ي مددددن بندددد  اتددددرامي  علددددى مثلدددده  ددددلمن واتددددتكبرتم ان هللا ال يهددددد  القددددوم الادددد

الكتدددد  المتقدمددددة ب قدددد  امنددددوا بدددده أو ال تؤمنددددوا ان لدددده كمددددا شددددهدت  ، 10االحقدددداف 

ويقولدددون ي107بعلددديهم يخدددرون ل ذقدددان تدددجدا الدددذين اوتدددوا العلدددم مدددن قبلددده اذا يتلدددى 

 ويقدددددو  كمدددددا.  108 -107وعدددددد ربندددددا لمفعدددددوال ي االتدددددرا   كدددددانتدددددبحان ربندددددا ان 

ي واذا يتلدددى 52ب الدددذين اتيندددايم الكتدددا  مدددن قبلددده يدددم بددده يؤمندددون ب وتعدددالى تدددبحانه

ي اولمدددك 53علددديهم قدددالوا امندددا بددده انددده الحدددس مدددن ربندددا اندددا كندددا مدددن قبلددده متدددلمين ب



 

 

 

وممدددددا رزقندددددايم  مةريم مدددددرتين بمدددددا لدددددبروا ويددددددر ون بالحتدددددنة التدددددييؤتدددددون اجددددد

 . 54-52ينفقون ي القلص  

 به االخبار    ك  جان   وشاعت      قب  مجيمه     االنبا  به اتتنا

 العمى من وا حات المذاي   لطو      يدانا الى ما لم نكن نهتد  له 

 جبار مثي  معاق   دالم     بليات تبين انها           وجا 

   ك  غار     و ا و لنا اال      مشار  ك     هللا ت م يهلع

رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب ث ثدددة يؤتدددون اجدددريم مدددرتين : رجددد  مدددن  وقدددا 

 ، مواليددددهايددد  الكتدددا  أمدددن بنبيددده ثدددم امدددن بددد  ، وعبدددد مملدددوك اد  حدددس هللا وحدددس 

 تزوجهددددا ي روا  متددددلم .  اعتقهددددا ثددددم تاديبهددددا واحتددددن  ادبهددددا امددددة لدددده كانددددت ورجدددد 

 يهدددود  االمدددة يدددذ  مدددن احدددد بددد  يتدددمع ال بيدددد  نفتددد  والدددذ ب  اللدددحيت  ددد  وجدددا 

ال يددددؤمن بدددد  اال دخدددد  النددددار ي.  ويقددددو   تعددددالى ب ومددددا ارتددددلناك اال  ثددددم نلددددران  وال

. وثبددددت  دددد   28اكثدددر النددددام ال يعلمددددون ي تدددبل   لكددددنكا دددة للنددددام بشددديرا ونددددذيرا و

ر ر ددد  هللا عنددده  ، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  ب اللدددحيحين عدددن جددداب

اعطيدددت خمتدددا لدددم يعطهدددن احدددد مدددن االنبيدددا  قبلددد  : نلدددرت بالرعددد  متددديرة شدددهر ، 

وجعلدددت لددد  االرض متدددجدا وطهدددورا  ليمدددا رجددد  مدددن امتددد  ادركتددده اللددد ة  ليلددد  ، 

يبعدد  الددى  واحلددت لدد  الشنددامم ولددم تحدد  ألحددد قبلدد  ، واعطيددت الشددفاعة ، وكددان النبدد 

وبعثدددت الدددى الندددام عامدددة ي . و ددد  اللدددحيت اي دددا ان رتدددو  هللا لدددلى  ةقومددده خالددد

مجايددددد يعندددد  الجددددن   هللا عليدددده وتددددلم  قددددا  ب بعثددددت الددددى االتددددود واالحمددددر ي وقددددا

 يهملدددع ويدددرد الشدددياطين بددده تنزلدددت القدددرآن يدددذا ان قدددريت كفدددار زعدددم كمددداواالندددم . 

 ومددددا لهددددم ينبشدددد  ومدددداي 210ب الشددددياطين بدددده تنزلددددت ومدددداب  بقولدددده وتعددددالى تددددبحانه

. ثددددم يقتددددم 212- 210 الشددددعرا ي  لمعزولددددون التددددمع عددددن انهددددمي 211ب يتددددتطيعون

ي واندددده لقتددددم لددددو تعلمددددون عادددديم 75تددددبحانه وتعددددالى ب  دددد  اقتددددم بمواقددددع النجددددوم ب

ي ال يمتددددده اال المطهدددددرون 78ي  ددددد  كتدددددا  مكندددددون ب77ي انددددده لقدددددرآن كدددددريم ب76ب

 هللا علددددى ا تددددروا ، الكفددددار ان اال.  80-75ين ي الواقعددددة ي تنزيدددد  مددددن ر  العددددالم79ب

  ددد  الددديم جدددا   لمدددا بدددالحس وكدددذ ا  كدددذبا هللا علدددى ا تدددر  ممدددن االدددم ومدددنب  الكدددذ 

 غيددددر علددددى القددددرآن ينددددز  ان ارادوا. كمددددا  68جهددددنم مثددددو  للكددددا رين ي العنكبددددوت  

لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب وقدددالوا لدددوال ندددز  يدددذا القدددرآن علدددى رجددد  مدددن  هللا رتدددو 

 مدددددن جبدددددار علدددددى القدددددرآن يندددددز  ان ارادوا  هدددددم.  31القدددددريتين عاددددديم ي الزخدددددرف 

لددديم بليدددديهم ، بددد  الدددى هللا عدددز وجددد   هدددو اعلدددم   ددداالمري113: 7ب قدددريت جبدددابرة



 

 

 

هم  ددد  ب ايدددم يقتدددمون رحمدددة ربدددك نحدددن قتدددمنا بيدددنهم معيشدددت ،يجعددد  رتدددالته حيددد 

بع ددددهم بع ددددا تددددخريا  الحيدددداة الدددددنيا ور عنددددا بع ددددهم  ددددو  بعددددض درجددددات ليتخددددذ

 ايدددة تهدددم جدددا  واذاب  تعدددالى ويقدددو .  32ممدددا يجمعدددون ي الزخدددرف  ورحمدددة ربدددك خيدددر

رتدددالته  يجعددد  حيددد  اعلدددم هللا هللا رتددد  أوتددد  مدددا مثددد  ندددؤت  حتدددى ندددؤمن لدددن قدددالوا

كدددانوا يمكدددرون ي االنعدددام   اتيلدددي  الدددذين اجرمدددوا لدددشار عندددد هللا وعدددذا  شدددديد بمددد

ان هللا  ام.  كمدددددا يقدددددو  تعدددددالى ب هللا يلدددددطف  مدددددن الم مكدددددة رتددددد  ومدددددن النددددد124

ي ي عدددن ابدددن عبدددام يقدددو  : ان 385: 7ب الطبرانددد  وقدددا . 75  حددد تدددميع بلددديري ال

الوليددد بددن المشيددرة لددنع طعامددا لقددريت ،  لمددا اكلددوا مندده قددا  : مددا تقولددون  دد  يددذا 

تددداحر ، وقدددا  بع دددهم لددديم بتددداحر ، وقدددا  بع دددهم كددداين ، الرجددد  ؟  قدددا  بع دددهم 

وقددددا  بع ددددهم لدددديم بشدددداعر ،  ،وقددددا  بع ددددهم لدددديم بكدددداين ، وقددددا  بع ددددهم شدددداعر

تددحر يددؤثر .  بلددغ ذلددك النبدد   نددهوقددا  بع ددهم بدد  تددحر يددؤثر ،  ددلجمع رأيهددم علددى ا

ي 2ي قدددم  اندددذر ب1لدددلى هللا عليددده وتدددلم   حدددزن وتددددثر ،  دددانز  هللا ب ياايهدددا المددددثر ب

ي 6ي وال تمدددددنن تتدددددتكثر ب5ي والرجدددددز  دددددايجر ب4ي وثيابدددددك  طهدددددر ب3وربدددددك  كبدددددر ب

اتددددتهزؤا  ،اربتهم ديددددن االتدددد م  دددد  محدددد واتددددتمرارا.  7-1ولربددددك  الددددبر ي المدددددثر 

بمدددددن امدددددن مدددددع الرتددددد  واالنبيدددددا  مدددددن المتت دددددعفين والعبيدددددد ، وذلدددددك ألعتقددددداديم 

المقربدددون عندددد هللا ب  ميدددالخددداط   بدددان مدددا لدددديهم مدددن مدددا  ووجايدددة وتدددرف وكبريدددا  

ي 34م بددده كدددا رون بر اال قدددا  متر ويدددا اندددا بمدددا ارتدددلتومدددا أرتدددلنا  ددد  قريدددة مدددن ندددذي

 ويجيدددددبهم.  35-34وقدددددالوا نحدددددن اكثدددددر امدددددواال واوالدا ومدددددا نحدددددن بمعدددددذبين ي تدددددبل 

 عنددددنا تقدددربكم بدددالت  اوالدكدددم وال امدددوالكم ومددداب  نفتدددها التدددورة  ددد  وتعدددالى تدددبحانه

جدددزا  ال دددعف بمدددا عملدددوا ويدددم  ددد   لهدددم  اؤلمدددك لدددالحا وعمددد  امدددن مدددن اال زلفدددى

ر ددد   يريدددرة ابددد  عدددن  هللا رحمددده احمدددد االمدددام وقدددا .  37ي تدددبل  امندددونالشر دددات  

الددددى  يناددددرهللا تعددددالى ال  انهللا عندددده  ، ان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  قددددا  ب

عدددن  ةماجددد ابدددنولدددوركم وامدددوالكم ولكدددن ينادددر الدددى قلدددوبكم واعمدددالكم ي وروا  متدددلم 

 جعفر بن برقان . 

 :طالبوا بطرد ال عفا  ممن اتلم -

ولمدددا لدددم ينفدددع اتدددتهزاؤيم بمدددن امدددن برتددد  هللا وانبيامددده ، طدددالبوا بطدددرد ال دددعفا   

عليدده التدد م ب قددالوا أنددؤمن  –ممددن اتددلم ، كمددا  دد  قولدده تعددالى عددن لتددان نبيدده نددو  

ي ان حتدددابهم 112ي قدددا  ومدددا علمددد  بمدددا كدددانوا يعملدددون ب111لدددك واتبعدددك االرذلدددون ب

 -التدددد م عليدددده–ويجيدددد  نددددو   113-111اال علددددى ربدددد  لددددو تشددددعرون ي الشددددعرا  

اولمددددك المتددددتكبرين ،  دددد  التددددورة نفتددددها كمددددا  دددد  قولدددده تعددددالى ب ومددددا انددددا بطددددارد 

.  ونتيجددددة لجهلهددددم ، 115-114انددددا اال نددددذير مبددددين ي الشددددعرا   اني 114المددددؤمنين ب



 

 

 

وتددددو  اويددددامهم ، ادعددددى بع ددددهم ان اتبعددددوا الهددددد  تدددديهلكون ،  يددددرد الحددددس جدددد  

الدددم نجعددد  متدددكنهم امندددا الن  يددده البيدددت الحدددرام ، وتجلددد  وعددد  علددديهم بدددنفم االيدددة ، 

 ار ددنا مددن نتخطددف معددكاليدده ثمددرات كدد  شدد   بلذندده تعددالى ب وقددالوا ان نتبددع الهددد  

ولكددن اكثددريم  لدددنا مددن رزقددا شدد   كدد  ثمددرات اليدده يجبددى امنددا حرمددا لهددم نمكددن لددم او

 لدددم اوب  ، العنكبدددوت تدددورة  ددد  تعدددالى الحدددس يقدددو  كمدددا.  57ال يعلمدددون ي القلدددص  

وبنعمدددة  يؤمندددون ا بالباطددد  حدددولهم مدددن الندددام ويتخطدددف امندددا حرمدددا جعلندددا اندددا يدددروا

 تعددددالى هللا شدددكر الدددى تتجددده ا كددداريم جعدددد  مدددن  بددددال.  67هللا يكفدددرون ي العنكبدددوت  

.  النعمدددة بتلدددك وكفدددروا بددداح االشدددراك الدددى اتجهدددوا ، االمدددان مدددن علددديهم انعدددم مدددا علدددى

 يددددذا ر   ليعبدددددواب  القلددددو  تطمددددمن وبتوحيددددد  الددددرزا  يددددو وتعددددالى تددددبحانه  دددداح

 بدددن عتبددة اتددى. 4-3 قدددريتي  خددوف مددن وامدددنهم جددوا مددن اطعمهدددم الددذ ي 3ب البيددت

وقددددا  :  رقددددت جماعتنددددا ، وشددددتت امرنددددا ،  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ربيعددددة

، وان  ددد   تددداحرا قدددريت  ددد  انوعبدددت دينندددا ، و  دددحتنا  ددد  العدددر  ، حتدددى قدددالوا . 

، ...... ان كدددان لدددك حاجدددة جمعندددا لدددك حتدددى تكدددون اغندددى قدددريت ، وان  ايت كايندددقدددر

نتدددا  قدددريت ،  قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب بتدددم هللا   اردت زوجنددداك ا

 يدددذا غيدددر عنددددك مدددا حتدددبك حتددبك عتبدددة  قدددا  ،ي  لدددلت  13-1الددرحمن الدددرحيم حدددم 

 لدداعقة انددذركم اندده غيددر ، قالدده ممددا شدديما  همددت مددا:  لهددم وقددا  قددريت الددى ورجددع ؟

روا  الحدددا ا ابدددو يعلدددى  ددد  متدددند  عدددن ابددد  بكدددر  ويكدددذا.  وثمدددود عددداد لددداعقة مثددد 

  ددد  يتدددار بدددن اتدددحا  بدددن محمدددد االمدددام اورد:  اخدددر  روايدددة و ددد بدددن ابددد  شددديبة . 

ي قددددا  : جددددا  عتبددددة بددددن  83-82: 7بالقرادددد  كعدددد  بددددن محمددددد عددددن التدددديرة كتددددا 

اندددك مندددا حيددد   –ابدددن اخددد   يددداربيعدددة الدددى رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  وقدددا  

 بدددلمر قومدددك اتيدددت قدددد واندددك ، النتددد البتدددطة  ددد  العشددديرة والمكدددان  ددد   مدددنعلمدددت 

الهدددتهم وديدددنهم ،  بددده وعبدددت ، اح مهدددم بددده وتدددفهت ، جمددداعتهم بددده  رقدددت ، عاددديم

 لعلددك  يهددا نارل دد امددورا عليددك اعددرض مندد   اتددمع بددامهما مددنوكفددرت بدده مددن م ددى 

 مدداال اكثرنددا تكددون حتددى اموالنددا مددن لددك جمعنددا مدداال تريددد كنددت ان ، بع ددها منهددا تقبدد 

 تريدددد كندددت وان ، دوندددك امدددرا نقطدددع ال حتدددى عليندددا تدددودناك شدددر ا تريدددد كندددت وان ،

 نفتدددك عدددن رد  تتدددتطيع ال تدددرا  رميدددا يلتيدددك الدددذ  يدددذا كدددان وان ، عليندددا ملكنددداك ملكدددا

حتددى اذا  ددر  عتبددة ورتددو  هللا لددلى هللا عليدده  ، مندده نبرمددك حتددى االطبددا  لددك طلبنددا

..... حتدددى انتهدددى رتدددو   حدددموتدددلم  يتدددتمع منددده ، قدددا  ب بتدددم هللا الدددرحمن الدددرحيم 

تدددمعت يدددا ابدددا  قددددالتدددجدة منهدددا  تدددجد ، ثدددم قدددا  ب  لدددىهللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ا

ابددددو الوليددددد الددددى قومدددده وقددددا  لهددددم : اندددد    رجددددع ،ي الوليددددد مددددا تددددمعت  لنددددت وذاك 

تدددمعت قدددوال وهللا مدددا تدددمعت مثلددده قدددط وهللا مدددا يدددو بالتدددحر وال بالشدددعر وال بالكهاندددة 



 

 

 

، يدددا معشدددر قدددريت اطيعدددون  واجعلويدددا لددد  خلدددوا بدددين الرجددد  وبدددين مدددا يدددو  يددده ، 

مدددو  العدددر   قدددد كفيت تلدددبه ددداعتزلو  ،  دددوهللا ليكدددونن لقولددده الدددذ  تدددمعت نبدددل ،  دددلن 

 بددده الندددام اتدددعدوان ياهدددر علدددى العدددر   ملكددده ملككدددم وعدددز  عدددزكم وكندددتم  ،بشيدددركم 

مدددا بدددا لكدددم   الددنعوا ،  يددده رأ  يددذا قدددا  ، بلتددانه الوليدددد ابددا يدددا وهللا تددحرك قددالوا ،

 مدددع اجتمعدددوا قدددريت اشدددراف اني 57-56: 6ب عبدددام ابدددن عدددن جريدددر ابدددن وقدددا . 

 ادخلددت مددا قومدده علددى ادخدد  العددر  مددن رجدد  نعلددم مددا محمددد يددا:  وقددالوا هللا رتددو 

 مدددا كندددت  دددلن ، الجماعدددة و رقدددت ، الددددين وعبدددت ، االبدددا  شدددتمت لقدددد ، قومدددك علدددى

 تطلدد  كنددت وان ، مدداال اكثرنددا تكددون حتددى اموالنددا مددن لددك جمعنددا مدداال تطلدد  بدده جمددت

العدد ج  لددك طلبنددابجددني  رميددا يلتيددك الددذ  يددذا كددان وان ، علينددا تددودناك  ينددا الشددرف

حتددى نبرمددك مندده .  قددا  لددلى هللا عليدده وتددلم  ب مددا بدد  مددا تقولددون ، مددا جمددتكم بمددا 

جمدددتكم بددده اطلددد  امدددوالكم وال الشدددرف علددديكم وال الملدددك علددديكم ولكدددن هللا بعثنددد  الددديكم 

كتابدددا وامرنددد  ان اكدددون لكدددم بشددديرا وندددذيرا ،  بلشدددتكم رتددداالت  رتدددوال واندددز  علددد   

منددد  مدددا جمدددتكم بددده  هدددو حاكدددم  ددد  الددددنيا واالخدددرة  ربددد  ونلدددحت لكدددم ،  دددلن تقبلدددوا

 قدددالوا : يدددا محمدددد   ،الدددبر ألمدددر هللا حتدددى يحكدددم هللا بينددد  وبيدددنكم ي وان تدددردو  علددد   

ويدددذ   –ان كنددت غيددر قابدد  منددا مدددا عر ددنا عليددك ولكدد  نددؤمن لدددك اجدد  لنددا مطالبنددا 

لدددك  المطالددد  كمدددا ذكريدددا الحدددس جددد  وعددد   ددد  تدددورة االتدددرا  ، ب وقدددالوا لدددن ندددؤمن

ي او تكدددون لدددك جندددة مدددن نخيددد  وعنددد   تفجدددر 90حتدددى تفجدددر لندددا مدددن االرض ينبوعدددا ب

ي او تتددددقط التددددما  كمددددا زعمددددت علينددددا كتددددفا او تددددلت  91االنهددددار خ لهددددا تفجيددددرا ب

 ولدددن التدددما   ددد  ترقدددى اوي او يكدددون لدددك بيدددت مدددن زخدددرف 92بددداح والم مكدددة قبدددي  ب

كندددت اال بشددددرا  يددد  ربددد  بحانتدددد قددد  نقدددرؤ  كتابدددا علينددددا تندددز  حتدددى لرقيدددك ندددؤمن

ان مدددا تدددللو  غيدددر معجدددز علدددى هللا تعدددالى ، ولكدددن علدددم  93-90رتدددوال ي االتدددرا   

انهدددم ال يهتددددون كمدددا قدددا  تعدددالى ب ولدددو انندددا انزلندددا الددديهم الم مكدددة وكلمهدددم المدددوتى 

ولكددددن اكثددددريم  وحشددددرنا علدددديهم كدددد  شدددد   قددددب  مددددا كددددانوا ليؤمنددددوا اال ان يشددددا  هللا

  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان جريددددر، ابددددن  ويقددددو . 111يجهلددددون ي االنعددددام 

مدددن يعبدددد هللا وال يشدددرك  الددد بهموتدددلجيلهم ، لعددد  هللا ان يخدددرج مدددن  اناددداريم تدددا 

بددده شددديما ،  ويدددذا مدددا حلددد   مدددن يدددؤال  مدددن اتدددلم وحتدددن اتددد مه ، ومدددنهم مدددن 

 اتلمت ذريته بعد و اته . 

 ابا طال  بلن يكف للى هللا عليه وتلم من تتفيه آلهتهم :طالبوا  -

طالدددد  عددددم  بدددد جددددا وا الددددى ا ، قددددريت رجدددداالت بعددددض اني 27: 7ب التددددد يددددرو  

 الهتندددا شدددتم عدددن يكدددف ان اخيدددك ابدددن مدددر:  لددده وقدددالواالنبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم 

،  لمدددا قدددا  ابدددو طالددد  للرتدددو  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا  لدددلى هللا  والهددده وندعددده



 

 

 

عليدده وتددلم  ب يددا عددم ا دد  ادعددويم الددى مددا يددو خيددر لهددم ؟ ادعددويم ان يتكلمددوا بكلمددة 

مددن بددين القددوم مددا  وكددان جهدد  ابددو  قددا  ،يدددين لهددم بهددا العددر  ويملكددون بهددا العجددم ي 

وقددددالوا تددددلنا   نفددددروا ،اال هللا ي يدددد  ؟ قددددا  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب تقولددددون ال الدددده 

غيريددددا ، قددددا  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  ب لددددو جمتمددددون  بالشددددمم حتددددى ت ددددعويا  دددد  

 االلهدددة اجعددد ب  يقولدددون ويدددم غ دددابا عندددد  مدددن  قددداموا ،يدددد  مدددا تدددللتكم غيريدددا ي 

والدددبروا علدددى  امشدددوا ان مدددنهم المدددأل وانطلدددسي 5بجدددا ع لشددد   يدددذا ان واحددددا ا  الهددد

  لمدددداابددددن ابدددد  حدددداتم وابددددن جريددددر .  ،وروا  6-5الهددددتكم ان يددددذا لشدددد   يددددراد ي ص 

اال هللا ي  الدددده الب  قددددو  الددددى عمدددده  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  دعددددا ، خرجددددوا

 ابيدده عددن المتددي  ابددن عددن احمددد االمددام وقددا بدد  علددى ديددن االشددياخ  .  وقددا  ، ددلبى 

 دداة ، دخدد  عليدده النبدد  لددلى هللا عليدده وتددلم  وعنددد  طالدد  الو ا:  لمددا ح ددرت ابددقددا 

ابدددو جهددد  وعبددددهللا ابدددن ابددد  اميدددة  قدددا  ب ا  عدددم ، قددد  ال الددده اال هللا كلمدددة احددداج لدددك 

 اتزغدد  طالدد  ابددا يدداهللا عددز وجدد  ي  قددا  ابددو جهدد  وعبدددهللا بددن ابدد  اميددة :  دبهددا عندد

ملددة عبددد المطلدد  ،  قددا  النبدد  لددلى هللا عليدده  علددى انددا  قددا  ؟ المطلدد  عبددد ملددة عددن

 ان امندددوا والدددذينوتدددلم  ب ألتدددتشفرن لدددك مدددا لدددم انددده عنددده ي  نزلدددت ب مدددا كدددان للنبددد  

 الدددحا  انهدددم لهدددم تبدددين مدددا بعدددد مدددن قربدددى اولددد  كدددانوا ولدددو للمشدددركين يتدددتشفروا

 مدددن يهدددد  هللا ولكدددن احببدددت مدددن تهدددد  ال اندددكب   يددده ونزلدددت ، 113 التوبدددةي  الجحددديم

 بددددن ان. ورو  ابدددن جريدددر عدددن تدددليم 56  القلدددصي  بالمهتددددين اعلدددم ويدددو يشدددا 

  جلددم قبددر رتددم اتددى مكددة قدددم لمددا  وتددلم عليدده هللا لددلى النبدد  ان ابيدده عددن بريدددة

ب  قددا .  لددنعت مددا رأينددا انددا هللا رتددو  يددا  قلنددا ، متددتعبرا قددام ثددم يخاطدد   جعدد  اليدده

لهددا  لددم  االتددتشفار  دد  واتددتلذنته ، لدد   ددلذن ، امدد  قبددر زيددارة  دد  ربدد  اتددلذنت اندد 

قددا  رتددو  هللا لددلى هللا عليدده ،يددلذن لدد  ي . وعددن عمددر بددن الخطددا  ر دد  هللا عندده 

وتددلم  ب اندد  تددللت ربدد  عددز وجدد   دد  االتددتشفار المدد   لددم يددلذن لدد   دددمعت عينددا  

رحمدددة لهدددا مدددن الندددار ، وانددد  كندددت نهيدددتكم عدددن ثددد   : نهيدددتكم عدددن زيدددارة القبدددور ، 

لتدددذكركم زيارتهدددا خيدددرا ، ونهيدددتكم عدددن لحدددوم اال ددداح  بعدددد ثددد   ،  كلدددوا   زورويدددا

وعدددا  وال  ا وامتدددكوا مدددا شدددمتم ، ونهيدددتكم عدددن االشدددربة  ددد  االوعيدددة  شدددربوا  ددد  

 للنبددد  كدددان مددداب  تعدددالى قولددده  ددد  عبدددام ابدددن عدددن العدددو   وقدددا تشدددربو متدددكرا ي . 

 لهدددم تبدددين مدددا بعدددد مدددن ىقربددد اولددد  كدددانوا ولدددو للمشدددركين يتدددتشفروا ان امندددوا والدددذين

الددددحا  الجحدددديم ي ، ان النبدددد  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  اراد ان يتددددتشفر ألمدددده ،  انهددددم

اللددد ة والتددد م  ليددده نهدددا  هللا عدددز وجددد  عدددن ذلدددك ،  قدددا  ب ان ابدددراييم خليددد  هللا ع

قددددد اتددددتشفر ألبيدددده ي  ددددلنز  هللا ب ومددددا كددددان اتددددتشفار ابددددراييم ألبيدددده اال عددددن موعدددددة 

وعدددديا ايدددا   لمدددا تبدددين لددده انددده عددددو ح تبدددرأ منددده ان ابدددراييم ألوا  حلددديم ي التوبدددة 



 

 

 

علددد  ابدددن ابددد  طلحدددة عدددن ابدددن عبدددام  ددد  يدددذ  االيدددة كدددانوا يتدددتشفرون  وقدددا .  114

ينهددددوا ان  ولددددم ،،  امتددددكوا عددددن االتددددتشفار ألمددددواتهم  لهددددم حتددددى نزلددددت يددددذ  االيددددة

 يتتشفروا ل حيا  حتى يموتوا .

الحددددس جدددد  وعدددد  نبيدددده الكددددريم لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  بددددلن ينددددذر عشدددديرته  طالدددد 

 ابددددد  عدددددن متدددددلم و .  ور214عشددددديرتك االقدددددربين ي الشدددددعرا    اندددددذراالقدددددربين ب و

هللا عليددددده وتدددددلم  قريشدددددا يدددددذ  االيدددددة دعدددددا رتدددددو  هللا لدددددلى  نزلدددددتلمدددددا  ، يريدددددرة

 عددم وخددص ، وقددا  : يددا بندد  عبددد شددمم ، يددا بندد  كعدد  بددن لددؤ  ، انقددذوا   دداجتمعوا

انفتدددكم مدددن الندددار ، يدددا بنددد  ياشدددم انقدددذوا انفتدددكم مدددن الندددار ، يدددا بنددد  عبدددد المطلددد  

ال املددك لكددم مددن   ددلن  ،انقددذوا انفتددكم مددن النددار ، يددا  اطمددة انقددذ  نفتددك مددن النددار 

 ويقددددو .  متددددلم روا ي تللددددلهابا   بب لهددددا تددددابلهاان لكددددم رحمددددا  هللا شدددديما ، غيددددر

ثدددم  و دددراد  مثندددى ح تقومدددوا ان بواحددددة اعاكدددم انمدددا قددد ب  تدددبل تدددورة  ددد  تعدددالى

 46تتفكددروا مددا بلدداحبكم مددن جنددة ان يددو اال نددذير لكددم بددين يددد  عددذا  شددديد ي تددبل 

يدددذ  االيدددة : لدددعد رتدددو  هللا لدددلى  و ، يقدددو  البخدددار  عدددن ابدددن عبدددام ، عندددد ندددز

هللا عليددده وتدددلم  اللدددفا  قدددا  ب يدددا لدددباحا  ي  اجتمعدددت اليددده قدددريت  قدددالوا مالدددك ؟ 

تلددددقون  ي قدددالوا  كندددتم قدددا  ب ارايدددتم لدددو اخبدددرتكم ان العددددو يلدددبحكم او يمتدددكم امدددا 

 ابددو  قددا  ،بلددى قددا  لددلى هللا عليدده وتددلم  ب  ددان  نددذير لكددم بددين يددد  عددذا  شددديد ي 

 ابدددو الحدددا ا قدددا .  المتدددد تدددورة،  دددانز  هللا عدددز وجددد   جمعتندددا الهدددذا لدددك تبدددا:   لهددد

ي قددا  : لمددا نزلددت ب تبددت يدددا ابدد  لهدد  ي جددا ت 494: 7بعبددام ابددن عددن البددزار بكددر

 ، اللدددديس بكدددر ابدددو ومعددده جدددالمهللا عليددده وتدددلم  لدددلىامدددرأة ابددد  لهددد  ورتدددو  هللا 

قددا  رتددو  هللا لددلى هللا عليدده وتددلم  تؤذيددك بشدد   ،   ال تنحيددت لددو بكددر ابددو لدده  قددا 

حتددى وقفددت علددى ابدد  بكددر ،  قالددت : يددا ابددا بكددر   اقبلددتب اندده تدديحا  بيندد  وبينهددا ي 

 انددددك  قالددددتبدددده ،  يتفددددو  وال بالشددددعر ينطددددس مددددا انددددا لدددداحبك ،  قددددا  ابددددو بكددددر اليج

لملدددد  ،  لمدددا ولدددت ، قدددا  ابدددو بكدددر مدددا رأتدددك ؟ قدددا  ب ال مدددا زا  ملدددك يتدددترن  حتدددى 

ي قدددا  : كدددان ابدددو لهددد  219: 7ب االتدددود بدددن ينددداد عدددن عتددداكر ابدددن رو ولدددت ي . 

وابندددده عتبددددة ، قددددد تجهددددزا الددددى الشددددام ،  تجهددددزت معهمددددا ،  قددددا  ابندددده عتبددددة : وهللا 

،  ددانطلس حتددى اتددى النبدد  لددلى  ىوتعددال تددبحانهألنطلقددن الددى محمددد وألذيندده  دد  ربدده 

قوتددين او ادنددى   هللا عليدده وتددلم   قددا  : يددا محمددد تكفددر بالددذ  دنددى  تدددلى  كددان قددا

  لمدددا ،،  قدددا  النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب اللهدددم تدددلط عليددده كلبدددا مدددن ك بدددك ي 

تدددمع ابدددو لهددد  بمدددا قالددده النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ألبنددده عتبدددة ، قدددا  : يدددا بنددد  

مدددا آمدددن عليدددك دعدددا   ،  تدددرنا حتدددى ولدددلنا الدددى لدددومعة رايددد  ،  قدددا  الرايددد  وهللا 

: يددا معشددر العددر  ، مددا انددزلكم يددذ  الددب د  انهددا يتددر  االتددد  يهددا كمددا تتددر  الشددنم 



 

 

 

 ثدددم عليهدددا ألبنددده و رشدددوا ، اللدددومعة يدددذ  الدددى متددداعهم يجمعدددوا ان لهددد  ابدددو  طلددد  ،

 وثددد  ، يريدددد مدددا يجدددد لدددم  لمدددا وجويندددا  شدددم االتدددد  جدددا  ،  فعلندددا ، حولهدددا  رشدددوا

 ددداذا يدددو  دددو  المتددداا  شدددم وجهددده وقطدددع رأتددده ،  قدددا  ابدددو لهددد  : قدددد عر دددت  وثبدددة

 انه ال ينفلت عن دعوة محمد . 

 بشير حس :  جدالهم -

ب يددوم تددلت  كدد  نفددم تجدداد  عددن نفتددها وتددو ى كدد  نفددم مددا عملددت ويددم ال يالمددون 

عنددده قدددا   هللاعدددن ابددد  امامدددة ر ددد   -رحمددده هللا –. وقدددا  االمدددام احمدددد 111ي النحددد  

: قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  ب مدددا  ددد  قدددوم بعدددد يدددد  كدددانوا عليددده اال 

 يددم بدد  دالب وقددالوا الهتنددا خيددر ام يددو مددا  ددربو  لددك اال جدد تدد  ثددم ،ي  الجددد  ااورثددو

 مددددن جريددددروابددددن  ةروا  الترمددددذ  وابددددن ماجدددد وقددددد ، 58 الزخددددرفي  خلددددمون قددددوم

. ويقدددو  تعدددالى  ددد  تدددورة الحددد  ب ومدددن الندددام مدددن يجددداد   ديندددار بدددن حجددداج حددددي 

. و دددد  التددددورة نفتددددها يقددددو  3كدددد  شدددديطان مريددددديالح   ويتبددددع دددد  هللا بشيددددر علددددم 

.   8يالح  منيدددر كتدددا  وال يدددد  والتعدددالىبومن الندددام مدددن يجددداد   ددد  هللا بشيدددر علدددم 

فتدددس وان الشدددياطين ويقدددو  تعدددالى ب وال تدددلكلوا ممدددا لدددم يدددذكر اتدددم هللا عليددده وانددده ل

.  121انكددددم لمشددددركون ي االنعددددام  طعتمددددويمليوحددددون الددددى اوليددددامهم ليجددددادلوكم وان ا

هللا عليددده وتدددلم  بالحكمدددة  ددد  دعوتددده ب  لدددلىالحدددس جددد  وعددد  نبيددده الكدددريم  ويدددلمر

ادا الددى تدددبي  ربدددك بالحكمددة والموعادددة الحتدددنة وجدددادلهم بددالت  يددد  احتدددن ان ربدددك 

 يمقدددت هللا ان.  125اعلدددم بالمهتددددين ي النحددد   ويدددو يلهيدددو اعلدددم بمدددن  ددد  عدددن تدددب

 هللا ايدددات  ددد  يجدددادلون الدددذينب  ،المؤمندددون وكدددذلك ، حجدددة وال دليددد  بشيدددر يجددداد  مدددن

علددى كدد  قلدد   هللا يطبددع كددذلك امنددوا الددذين وعنددد هللا عنددد كبرمقتددا اتددايم تددلطان بشيددر

 دد  التدددورة نفتدددها ب ان الدددذين يجدددادلون  ددد   تعدددالى وقولددده. 35متكبددر جبدددار ي غدددا ر  

 ايدددات هللا بشيدددر تدددلطان اتدددايم ان  ددد  لددددوريم اال كبدددر مدددا يدددم ببالشيددده  اتدددتعذ بددداح

ب  وتعدددالى تبدددارك يقدددو  ، النتدددا  تدددورة و ددد  56انددده يدددو التدددميع البلدددير ي غدددا ر 

 وامددددا   دددله مدددن ويزيددددديم اجدددوريم  يدددو يهم اللدددالحات وعملددددوا امندددوا الدددذين  امدددا

هللا وليدددا  دون مدددن لهدددم يجددددون وال اليمدددا عدددذابا  يعدددذبهم واتدددتكبروا اتدددتنكفوا الدددذين

.  ويقدددو  تعدددالى  ددد  تدددورة الجاثيدددة ب ويددد  لكددد  ا ددداك اثددديم 173وال نلددديرا ي النتدددا   

 بعدددذا   بشدددر  يتدددمعها لدددم كدددلن تدددتكبرار ميتدددمع ايدددات هللا تتلدددى عليددده ثدددم يلددد ي7ب

اولمدددك لهدددم عدددذا  مهدددين ي الجاثيدددة  يدددزوا ذيااتخددد شددديما اياتندددا مدددن علدددم واذاي 8ب الددديم
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 لمن تناد  حياة ال ولكناتمعت لو ناديت حيا      لقد



 

 

 

 رماد    تنفر انت ولكن      ا ا ت بها نفخت نارا ولو 

ونتيجدددة لجهلهدددم وكبريدددامهم لدددم يعدددوا عامدددة هللا تعدددالى وجبروتددده وكبريامددده ب يدددو هللا  

الدددذ  ال الددده اال يدددو الملدددك القددددوم التددد م المدددؤمن المهددديمن العزيدددز الجبدددار المتكبدددر 

 لشددددهادة.   ويقددددو  تعددددالى ب عددددالم الشيدددد  وا23تددددبحان هللا عمددددا يشددددركون ي الحشددددر  

  اللدددحيت ب العامدددة ازار  والكبريدددا  ردامددد  . وجدددا   ددد 9 الرعددددي  المتعدددا  الكبيدددر

 دددد التكبدددر ، وقدددا  لدددلى هللا عليددده   دددعاي . والتو عذبتددده منهمدددا واحددددا ندددازعن  مدددن 

تدددورة  و ددد وتدددلم  ب مدددا زاد هللا عبددددا بعفدددو اال عدددزا ، ومدددا توا دددع احدددد اال ر عددده ي. 

وا ب تلدددك الددددار االخدددرة نجعلهدددا للدددذين ال يريددددون علددد وعددد القلدددص يقدددو  الحدددس جددد  

 البنددده لقمدددان ولدددية و ددد .  83والعاقبدددة للمتقدددين ي القلدددص   تدددادا ددد  االرض وال 

 كددد  يحددد  ال هللا ان مرحدددا االرض  ددد  تمدددت وال للندددام خددددك تلدددعر واليعاددده ب  ويدددو

 ددد  االرض مرحدددا اندددك لدددن  .  كمدددا يقدددو  تعدددالى ب وال تمدددت18 لقمددداني   خدددور مختدددا 

 ان ، اللددددحيت  دددد  وثبددددت.  37تبلددددغ الجبددددا  طددددوال ي االتددددرا   ولددددنتخددددر  االرض 

ان توا دددعوا حتدددى ال يفخدددر  قدددا  ب انددده اوحددد  الددد    وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

ب ال يدددددخ   وتددددلم عليدددده هللا لدددلى وقددددا وال يبشدددد  احدددد علددددى احدددددي.  احددددداحدددد علددددى 

يقددو  تعددالى ب انهددم كددانوا اذا قيدد  لهددم  كمدداقلبدده ذر  مددن كبددر ي .   الجنددة مددن كددان  دد

كمددددا يقددددو  تددددبحانه ب ادخلددددوا ابددددوا  جهددددنم  35ال الدددده اال هللا يتددددتكبرون ي اللددددا ات 

. وقدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده  76بدددمم مثدددو  المتكبدددرين ي غدددا ر  خالددددين  يهدددا 

وتددددلم  ب ان مددددن احددددبكم الدددد  واقددددربكم مندددد  مجلتددددا يددددوم القيامددددة احاتددددنكم اخ قددددا ، 

ان ابش دددكم الددد  وابعددددكم منددد  يدددوم القيامدددة الثرثدددارون والمتشددددقون والمتفيقهدددون ، و

قددددا   :  ؟قددددالوا : يددددا رتددددو  ، قددددد علمنددددا الثرثددددارين والمتشدددددقين ،  مددددا المتفيقهددددون 

المتكبددددرون ي روا  الترمددددذ  . وقددددا  االمددددام احمددددد عددددن ابدددد  يريددددرة ، ان رتددددو  هللا 

 تددددؤلت وحددددينتمددددم لددددالت االخدددد   ي . أل عثددددتلددددلى هللا عليدددده وتددددلم  قددددا  ب انمددددا ب

ر ددد  هللا عنهدددا عدددن خلدددس الرتدددو  لددلى هللا عليددده وتدددلم  قالدددت : كدددان خلقددده  عامشددة

    ي  ما يلمر  به القرأن  عله ،والذ  ينها  عنه ينته  .  351: 7القرأن ب

،حتدددى اتدددتمر عددددا  المشدددركين لرتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم ولمدددن اتدددلم معددده 

حلدددار المدداد  والمعندددو  ، كتبدددوا وثيقدددة ال يبيعددون لبنددد  ياشدددم شددديما بلددغ قمتددده  ددد  ال

وال يبتددداعون مدددنهم ،حتدددى يتدددلموا محمددددا لقتلددده،وعلقوا تلدددك الوثيقدددة  ددد  الكعبدددة حتدددى 

. واشددددتد االذ  لرتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم اكلتهددددا االر ددددة االبباتددددمك اللهددددمي

ر عدددون لددده ،و ددد  نفدددم واللدددحابه وخالدددة بعدددد و ددداة عمددده ابدددو طالددد  الدددذ  كدددان خيددد

تو ددددت خديجددددة ر دددد  هللا عنهددددا. جددددا   دددد  لددددحيت الددددذ  تددددو ى  يدددده عمدددده ، العددددام 

تددددللت عبددددد هللا بددددن عمددددرو عددددن اشددددد مددددا لددددنع البخددددار  عددددن عددددروة بددددن الزبيرقا :



 

 

 

المشدددركون برتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم قا :رأيدددت عقبدددة بدددن ابددد  ُمعددديط جدددا  

و ددع ردا    دد  عنقدده  خنقدده بدده خنقددا الددى النبدد  لددلى هللا عليدده وتددلم ويددو يلل ، 

، وقددددد شددددديدا، جا  ابددددو بكددددر حتددددى د عدددده عندددده، قا :اتقتلون رجدددد  ان يقددددو  ربدددد  هللا

جددددا كم بالبينددددات مددددن ربكددددم.. طلدددد  رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم مددددن الددددحابه 

بدددالهجرة الدددى الحبشة،واشدددار الدددى عدددد  النجاشددد بلو خدددرجتم الدددى ارض الحبشدددة، ان 

وندددت  عدددن يدددذ  الهجدددرة اتدددلم النجاشددد  واتدددلم غيدددر . . م عندددد  احدددديبهدددا ملكدددا ال يالددد

وعدددن جددددابر،ان النبدددد  لدددلى هللا عليدددده وتددددلم قددددا  حدددين مددددات النجاشدددد ،بمات اليددددوم 

  رج  لالت، قوموا  للوا على اخيكمي. 

   الهجرة الى الحبشة :

 دد  التدديرة النبويددة مددن حدددي  ام تددلمة بنددت ابدد  اميددة بددن المشيددرة  يشددير ابددن يشددام

مدددددا نزلندددددا ارض ي ل375-372 :16عليددددده وتدددددلم قالدددددت: بالرتدددددو  لدددددلى هللا زوج 

بدددن ابددد  ربيعدددة الحبشدددة امندددا علدددى دينندددا ،ولمدددا علمدددت قدددريت بالهجرة،بعثدددت عبدددد هللا 

د مددن يدداجر وعمددرو بددن العدداص ومعهمددا الهدددايا الددى النجاشدد  ملددك الحبشددة لكدد  يعيدد

مدددن الدددحا  الرتدددو  لدددلى هللا عليددده وتدددلم الدددى قريت،وقددداال لملدددك الحبشدددة: ان نفدددرا 

تددددفها   ددددارقوا ديددددن قددددومهم،ولم يدددددخلوا  دددد  دينكم،وجددددا وا بدددددين مبتدددددا،ال نعر دددده 

نحدددن وال اندددتم،ثم قددددما يددددايايما الدددى النجاشددد   قبلهدددا منهما،وطلبدددا منددده ان يعيدددديم 

النهم تدددبس ان قُددددمت لهدددم يحددديط بالنجاشددد ،كدددان الدددى قريت،وايدددديما  ددد  قولهمدددا مدددن 

غ ددددد  النجاشددددد  وقدددددا :ال اتدددددلمهم،نزلوا ب د ،واختدددددارون   الهددددددايا واتدددددتلمويا.

علدددى مدددن تدددوا ،حتى اتدددللهم عدددن الددددين الدددذ   دددارقوا  يددده قدددومهم؟  قدددا  جعفدددر بدددن 

،نعبدددد ابددد  طالددد  ر ددد  هللا عنددده ويدددو ممدددن ياجر:ايهدددا الملك،كندددا قومدددا ايددد  جايلية

،ونقطدددددددع االرحدددددددام، ويلكددددددد  القدددددددو  مندددددددا االلدددددددنام،ونلك  الميتدددددددة،ونلت  الفواحت

،   ددددعانا الدددى ال دددعيف،حتى بعددد  هللا اليندددا رتدددوال مندددا،نعرف نتدددبه ولددددقه وامانتددده

هللا لنوحددددد  ونعبددددد  ونخلددددع مددددا كنددددا نعبددددد،وامرنا باللدددد ة والزكدددداة واللدددديام،اال ان 

ي  معددددك عبددددادة االوثددددان.  قددددا  النجاشدددد : قومنددددا عدددددوا علينددددا وعددددذبونا،ليردونا الددددى

عدددددددددددددن هللا مدددددددددددددن شددددددددددددد  ؟ قا  جعفر:نعم،وقرأعليددددددددددددده ممدددددددددددددا جدددددددددددددا  بددددددددددددده 

اتددداقفته،ثم قدددا  النجاشددد :ان يدددذا  ، بكدددى النجاشددد  وبكددد  معددده1من:بكهيعصيمدددريم

الدددذ  جدددا  بددده عيتدددى،وهللا ال اتدددلمهم.. و ددد  اليدددوم الثدددان  جدددا  عمدددرو ابدددن العددداص 

قددددوال  عايما، تددددللهم   دددد  عيتددددى ابددددن مددددريمجاشدددد  وقددددا  لدددده:انهم يقولددددون نالددددى ال

قدددالوا:نقو  مدددا قالددده هللا ومدددا جا ندددا بددده النجاشددد  مددداذا تقولدددون  ددد  عيتدددى ابدددن مريم؟

نبينا،وقددددا  جعفددددربن ابدددد  طالدددد :يو عبددددد هللا ورتددددوله وروحدددده وكلمتدددده القايددددا الددددى 



 

 

 

ة اليهما، خرجدددا مدددن عندددد  ، عندددد ذلدددك امدددر النجاشددد  بدددرد الهديدددمدددريم العدددذرا  البتدددو 

توجددده رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم الدددى الطدددامف يددددعو ايلهدددا الدددى    .مقبدددوحين.

لدددلى  االتددد م ومعددده زيدددد بدددن حارثدددة،اال ان تدددفها يم وعبيدددديم تدددخروا مدددن الرتدددو 

هللا عليددده وتدددلم ورمدددو  بالحجدددارة حتدددى دميدددت عقبا ، عمدددد الدددى اددد  شدددجرة مدددن عنددد  

للهم اليددددك اشددددكو  ددددعف يددددو ولدددداحبه زيد،وتوجدددده الددددى ربدددده بهددددذا الدددددعا با  جلددددم

قدددوت  وقلدددة حيلتددد  ويدددوان  علدددى الندددام يدددا ارحدددم الراحمين،اندددت ر  المتت دددعفين 

، الددى مددن تكلن ؟الددى بعيددد يتجهمندد ،ام الددى عدددو ملكتدده امددر ،ان لددم يددك  وانددت ربدد 

ولكن عا يتدددك اوتدددع ل ،اعدددوذ بندددور وجهدددك الدددذ  اشدددرقت بددك علددد  غ ددد   ددد  ابدددال ،

تندددز  بددد  غ دددبك،او يحددد  علددد  ان ا واآلخدددرة،من لددده الالمات،ولدددلت عليددده امدددر الددددني

وقددددا  ي. 177 :17ب  اال بدددداحي.،لك العتبددددى حتددددى تر ددددى،وال حددددو  وال قددددوة تددددخطك

لددددلى هللا عليدددده وتددددلم ر عددددت رأتدددد   دددداذا بتددددحابة قددددد االتندددد  وبهددددا جبري ،وقددددا  

لتددددلمر  بمددددا شددددمت  دددديهم،ان شددددمت ان اطبددددس علدددديهم  لدددد :ان هللا بعدددد  ملددددك الجبددددا 

االخشددددبين، قا  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم ببدددد  ارجددددو ان يخددددرج هللا مددددن الدددد بهم مددددن 

اخرجدددده البخددددار   دددد  لددددحيحه. لمددددا تعددددرض  يعبددددد هللا وحددددد  ال يشددددرك بدددده شدددديماي

رتددو  هللا لددلى هللا عليدده وتددلم لدد ذ  مددن ايدد  الطددامف لجددل الددى حددامط بتددتان لعتبددة 

ودعوا غ مددددا لهمددددا نلددددرانيا يقددددا  عددددة وشدددديبة بددددن ربيعددددة، لما رآ  رقددددا لدددده،بددددن ربي

عدددد امي قاال له:خدددذ قطفدددا مددددن العنددد  واذيددد  بددده الددددى ذلدددك الرجددد ،  لمدددا و ددددع لهب

لدددلى هللا عليددده وتدددلم  يددده يدددد  قا ببتدددم هللايثدددم اك ،ولمدددا تدددمع عدددد ام ذلدددك قدددا :ان 

يددده وتدددلمبومن ايددد  ا  الدددب د الكددد م ال يقولددده ايددد  يدددذ  الب د، قدددا  لدددلى هللا عل يدددذا

قدددا :من ايددد  نيندددو  واندددا نلدددران ، قا  لدددلى هللا عليددده ياندددت يدددا عدددد ام؟ ومدددا دينك؟

يددددريك مدددا وتدددلم بمدددن قريدددة الرجددد  اللدددالت يدددونم بدددن مت ي قدددا  لددده عدددد ام:وما 

يدددونم بدددن متددد  ؟ قدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم بذاك اخ ،كدددان نبيدددا واندددا نب ي، لكددد  

   ي. 181: 17هللا للى هللا عليه وتلم ثم اتلمبعد ام على رتو  

   الهجرة الى المدينة المنورة :

جا     لحيت البخار  عن ابن عبام،قا :أُنز  على رتو  هللا للى هللا عليه وتلم 

 مك  بها ،، مك  ث   عشرة تنة ثم امر بالهجرة الى المدينة المنورةويو ابن اربعين

لحيت البخار  عن اتما  ر   هللا عنها:لنعت تفرة جا     و عشر تنين ثم تو  .

النب  للى هللا عليه وتلم واب  بكر حين ارادا المدينة، قلت الب  ما اجد شيما اربطه اال 

لها  ذات النطاقين.. ان الهجرة الى المدينة المنورة بنطاق ،قا : شقيه،  فعلت، تميت

يم على علم بلمر الرتاالت مبررات منها:ان المدينة المنورة  يها من اليهود و



 

 

 

التماوية،وكذلك كان يتكن المدينة اخوا  الرتو  للى هللا عليه وتلم ببنو عد  بن 

يه وتلم يلتق  النجاري،كما ان لموقع المدينة ايمية    ذلك.. مما جع  النب  للى هللا عل

 وعرض عليهم االت م  لتلموا،وبعد عام عند العقبةي  يثر يمع و د من الخزرجبا

التقى للى هللا عليه وتلم بو د آخر من اي  يثر  من الخزرج واالوم  اتلموا،ونشروا 

ملع  وقد بع  رتو  هللا للى هللا عليه وتلم ي ، 198: 17بالدين االت م     يثر ،

ليرم االبن عمير معهم ليعلمهم الدين االت م  ،ويكذا انتشر االت م    يثر ،اال ان ب

تلخر ات مه الى يوم احد  لتلم واتتشهد بلحد ولم يل  ح وقتيعمرو بن ثابت بن 

تعالى بتجدة قط،   وقد رو  ابن اتحس باتناد حتن عن اب  يريرة ،ان رتو  هللا 

للى هللا عليه وتلم قا بحدثون  عن رج  دخ  الجنة لم يل  ل ة قط، اذا لم يعر ه 

   مكة من قب  د المتلمين بن  عبد االشه ي..  كان ال طهاالنام قا  يو اليرم 

المشركين التب  الرميم    يجرة المتلمين الى يثر  والت  تميت بعد يجرة الرتو  

بالذين اخرجوا من دياريم بشير حس اال ان يقولوا للى هللا عليه وتلم بالمدينة المنورةي،

ومنهم    ، وقا  تعالىبوالذين ياجروا    هللا من بعد ما الموا لنب 40ربنا هللا..يالح 

، وقا  تعالىبللفقرا  المهاجرين 41الدنيا حتنة والجر االخرة اكبر لو كانوايعلمونيالنح 

الذين اخرجوا من دياريم واموالهم يبتشون     من هللا ور وانا وينلرون هللا 

، ويقو  تعالىبالذين آمنوا وياجروا وجايدوا    8اللادقونيالحشرورتوله اولمك يم 

.  اذن 20لهم وانفتهم اعام درجة عند هللا واولمك يم الفامزونيالتوبةتبي  هللا بلموا

النب  للى هللا عليه وتلم للمتلمين بالهجرة الى المدينة المنورة،ونزلوا على 

بين الهجرة الى الحبشة ي 217: 17باالنلار، آوويم ونلرويم. ويقارن الل ب  

ه ما يكون باللجو  التيات ،وان كانوا والهجرة الى المدينة المنورة، قد كانت االولى اشب

حرية العبادة اال انهم معزولون عن المجتمع النلران  ولم يتتطيعوا ان يؤثروا يملكون 

 يه التاثير المنشود،بينما الهجرة الى المدينة المنورة كانت تمث  المجتمع االت م  

 بالمدينة  ليمت بها، . وقا  رتو  هللا للى هللا عليه وتلم بمن اتتطاا ان يموتالكام 

، وقا  اي ابان ابراييم حرم مكة ودعا لها،حرمُت  ان  اشفع لمن يموت بهاياخرجه احمد

عا ابراييم المدينة كما حرم ابراييم مكة ودعوت لها    مديا ولاعها مث  ما د

لمكةياخرجه البخار .. وحين شعر كفار قريت بان الرتو  للى هللا عليه وتلم تيلحس 

   دار الندوة وقرروا قتله على ان يتولى  تية من القبام  جميعا حتى  بانلار ،اجتمعوا

دمه بين القبام  ويعجز بنو ياشم عن قتا  العر  كلها، ير وا بالدية وينته   يتفر 

االمر،بواذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر هللا وهللا 

. علم رتو  هللا للى هللا عليه وتلم بذلك، بات عل  بن اب  30النفا خير الماكرينيا

الودامع هللا عليه وتلم     مكانه حتى يؤد  عن رتو  هللا للى طال  ر   هللا عنه



 

 

 

للى  . وخرج رتو  هللاالت  كانت عند  للنام ثم يهاجر بعد النب  للى هللا عليه وتلم 

عبام ،ان رتو  هللا للى هللا عليه وتلم خرج  وعن ابن هللا عليه وتلم ولم ير  احد. 

من مكة يوم االثنين،ودخ  المدينة المنورة يوم االثنين،وان بين خروجه من مكة ودخوله 

المدينة المنورة خمتة عشر يوما،النه اقام بشار ثور ث ثة ايام،ثم تلك طريس 

على بابه نتي   ولما بلشوا غار جب  ثور،رأوا اقتفى المشركون اثر ي . 18بالتاح .

العنكبوت، قالوا:لو دخ  ينا لتمز  بيت العنكبوت،يذ  ارادة هللا عز وج  بلن يتخر 

وما يعلم جنود ربك ..جنود  مع من يشا  و د من يشا ، جنود هللا تعالى غير متنايية،ب

كان رتو  هللا للى هللا عليه وتلم دامما يتتمد العون من هللا  .31..يالمدثر اال يو

وق  ر  ادخلن  مدخ  لد  واخرجن  مخرج لد  واجع  ل  من لدنك تلطانا تعالىب

نار  ما احاط المشركون بالشار،قا  ابو بكراللديس:لو ان احديمدوعن.80نليراياالترا 

تحت قدميه ألبلرنا، قا  للى هللا عليه وتلم بما انك يا ابا بكر باثنين هللا 

بة. وجا     قوله تعالىباال تنلرو   قد ثالثهماياخرجه البخار     كتا    ام  اللحا

ذ اخرجه الذين كفروا ثان  اثنين اذيما    الشار اذ يقو  للاحبه ال تحزن ان  انلر  هللا

هللا معنا  انز  هللا تكينته عليه وايد  بجنود لم ترويا وجع  كلمة الذين كفروا التفلى 

وبعد ان ذي  المشركون ،خرج رتو    .40وكلمة هللا ي  العليا وهللا عزيز حكيميالتوبة

هللا للى هللا عليه وتلم وابو بكر من الشار،وقد تبس ان رتو  هللا للى هللا عليه وتلم 

واب  بكر قد اتتلجرا رج  اتمهبعبد هللا بن اريقطيوكان مشركا ليكون دليلهما وواعدا  

وا بلم معبد  بعد ث   ليا  يلت  براحلتيهما وقد جا يما  ع  ،و   الطريس الى المدينة مر 

وكان من معجزات للى هللا عليه وتلم ان متت بيد   را شاة الم معبد ولم  الخزاعية.

. اعلنت قريت بلن من يكن  يها حلي ،ودعا ربه  درت وتقى من كان معه من حليبها.

 طمع تراقة بن مالك بن يلت  بالنب  للى هللا عليه وتلم حيا او ميتا  له مامة ناقة،

ه وتلم حد  له شم ، لجهد نفته لينا  ذلك، وحين قر  من الرتو  للى هللا عليجع

 .21عكم ما ارادت قريتب.. وهللا غال  على امر  ولكن اكثر النام ال يعلمونييوتف

رو  شعبان بن عينيه عن اب  موتى عن الحتن،ان رتو  ذكر ابن عبد البر وابن حجر:

ن مالكبكيف بك اذا لبتت توار  كتر ؟ي،و   هللا للى هللا عليه وتلم قا  لتراقة ب

قة يردد هللا اكبر،الحمد ح اعهد عمر بن الخطا  دعا عمر تراقة  للبته ايايما،واخذ تر

  ي.228: 17بتراقة. الذ  تلبهما كتر  بن يرمز والبتهما

ول  رتو  هللا للى هللا عليه وتلم المدينة المنورة،ونز     دار اب  ايو  االنلار  

 واتتقبله ايال  المدينة المنورة :  بنى متجد  ومتاكنه، حتى

 من ثنيات الوداا              ر علينا       دطلع الب



 

 

 

 ما دعا ح داا           وج  الشكر علينا       

 جمت باالمر المطاا            ايها المبعو   ينا       

    مرحبا يا خير داا          جمت شر ت المدينة      

 بهذا الخلوص:   -من التنشا   -وما اجم  ما قاله الشاعر عبد هللا با  

 وودعت المناز  والرحابا     يجرت بطا  مكة والشعابا      

 ومن ريبوت حلكته ثيابا     تخذت من الدجى يا بدر تترا     

 وغادرت االحبة واللحابا      كيف تركت خلفك ك  شلن       

 ير  من ايلها  يها عذابا     وشر مواطن االنتان دار        

 ويدعويم    يجد الجوابا      يناديهم    يلقى تميعا          

 من االيوا  ما يوي  الل با     لبرت وك  داعية ي ق         

 اما ش   ال    بها وشابا      اما ُعبدت بها ُعز  قديما       

  ومن عج  تت   اليك ارض      شببت  ما اتلت بها شبابا  

 مناز  كنت تنز  لها طهورا        وتلقى الوح   يها والكتابا  

  ما عر وا عليك بهن  نقلا         وال اخذوا عليك بهن  عابا   

 وتقطعه زكاة  واحتتابا          تقوم اللي     جنبات غار 

  كان اذايم العج  العجابا          لقد آذاك أي     حمايم    

 وال تلمن من االي  انق با      ترجو الت مة من قري       

 ور  اقار  كانوا ملابا      ر  اباعد كانوا رجا            

 ول  لتانهم إثما  وعابا     أمين هللا أيلك قد أتا وا        

 لربك لم يق  يوما  كذابا     وقالوا التاحر الكذا  حاشا     

  كيف يرون دعوتك ارتيابا    وكانوا من لفاتك    يقين     

 يجد    الحس زيفا  وا طرابا   ومن تكن المآر   للته         



 

 

 

 ولي ريم على انم  ذمابا     يو الحتد الذ  أك  البرايا      

  ويخلس  يهم افرا  ونابا  يكاد الحس يمتخهم قرودا        

  لم تفرض على الجان  عقابا   عفوت عنهم     ولما ان قدرت 

 شهدت بها على الكفر انق با   خرجت الى المدينة وي  داٌر    

 لينتوك الرحي  واالغترابا     قد آواك ايلها وكادوا          

 وزدت بهم على البعد اقترابا   وجدت بها من االنلار اي      

 وما تمع القري  وال اجابا    ور  اباعد لك قد اجابوا       

  ولم أر راجيا     هللا خابا    رجوت بهم لدين هللا نلرا     

تعدددد يجدددرة النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم الدددى المديندددة المندددورة ايدددم حدددد   ددد  التدددارير 

الدولدددة لدددلى هللا عليددده وتدددلم الدددى تثبيدددت دعدددامم القامدددة دولدددة االتددد م ، حيددد  عمدددد 

 االت مية ، ومنها: 

لمتدددجد اتدددم .. والدددذ  جدددا   ددد  قولددده تعدددالىبي ، 104 : 19بمتدددجد قبدددا ،بندددا   -

علدددى التقدددو  مدددن او  يدددوم احدددس ان تقدددوم  يددده  يددده رجدددا  يحبدددون ان يتطهدددروا وهللا 

     .108يح  المطهرينيالتوبة

بندددا  المتدددجد النبدددو  :رو  البخدددار  بتدددند  ،ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم  -

دخددد  المديندددة راكبدددا  راحلتددده  تدددار يمشددد  والندددام معددده حتدددى بركدددت حيددد  المتدددجد 

الحدددددال   ددددد  المدينة،واشدددددتر  لدددددلى هللا عليددددده وتدددددلم تلدددددك االرض وبندددددى عليهدددددا 

  المتجد.  

لى هللا عليددده وتدددلم بال تباغ دددوا وال المؤاخددداة بدددين المهددداجرين واالنلدددار :قدددا  لددد -

تحاتددددوا وال تددددابروا وكوندددوا عبددداد هللا اخواندددا  ،وال يحددد  لمتدددلم ان يهجدددر اخدددا   دددو  

واعتلدددموا بحبددد  هللا ث ثدددة ايامياخرجددده البخدددار  ومتدددلم. كمدددا جدددا   ددد  قولددده تعالىب

جميعدددددا وال تفرقدددددوا واذكدددددروا نعمدددددة هللا علددددديكم اذ كندددددتم اعددددددا   دددددالف بدددددين قلدددددوبكم 

الدددبحتم بنعمتددده اخواندددا وكندددتم علدددى شدددفا حفدددرة مدددن الندددار  انقدددذكم منهدددا كدددذلك يبدددين  

  . 103هللا لكم آياته لعلكم تهتدونيآ  عمران

 تنايم الع قات بين المتلمين واليهود ومشرك  المدينة .   -



 

 

 

 اعداد جيت لحماية الدولة .   -

 مشروعية الجهاد    تبي  هللا.  وغير ذلك مما تتطلبه الدولة االت مية.  -

 :    هللا تبي     الجهاد 

جا     اللحيحين عن ابن عبام ، ان رتو  هللا للى هللا عليه وتلم قا  يوم  تت 

 المتلمين وتعالى تبحانه هللا ح . مكةبال يجرة ولكن جهاد ونية واذا اتتنفرتم  لنفرواي

 الخير الى يدعون امة منكم ولتكنب تعالى هللا رتاالت الب غهم االمم يداية يتولوا بان

 وكذلك. 104 عمران آ يالمفلحون يم واولمك المنكر عن وينهون بالمعروف ويامرون

 وتؤمنون المنكر عن وتنهون بالمعروف تامرون للنام اخرجت امة خير كنتمبتعالى قوله

 عمران آ يالفاتقون واكثريم المؤمنون منهم لهم خيرا لكان الكتا  اي  آمن ولو باح

110 . 

 : منها ، نشاطات بعدة قاموا ، منهم مطلو  يو ما ولتحقيس

 القران تعلم من خيركمبوتلم عليه هللا للى وقا  ، وحفاه القران لتعليم مدارم احيا  -

 جو ه    ليم الذ  انبوتلم عليه هللا للى وقا . لحيحه    البخار  روا يوعلمه

 قرأ منبوتلم عليه هللا للى قوله وكذلك. الترمذ  روا يالخر  كالبيت القران من ش  

 ولكن ، حرف الم اقو  ال ، امثالها بعشر والحتنة حتنة  له تعالى هللا كتا  من حر ا

 يقا بوتلم عليه هللا وقا  للى ،روا  الترمذ . يحرف  حرف،وميم والم ، حرف الف

 آية آخر عند منزلتك  ان ، الدنيا    ترت  كنت كما ورت  ، وار  اقرأ القران للاح 

  بانار   ام  القرآني.  .والنتام  والترمذ  داود ابو روا ي تقرؤيا

 .   ال ياا من عليها والحفاا النبوية بالتنة االلتزام -

 عربيا قرانا جعلنا  اناب القران لشة النها ، وقواعديا وادابها العربية للشة شاملة نه ة -

 ،وان الوح  لتان ي  العربية اللشة ان ي44 :20بالشزال  وقا . 3 الزخرفيتعقلون لعلكم

 هللا للى هللا رتو  ان ، تلمان عن احمد االمام وقا . االت م موت حتما تتتتبع اماتتها

 وبك ابش ك كيف هللا رتو  يا: قلت ، دينكي  تفار  تبش ن  ال تلمان يابقا  وتلم عليه

 ي.   تبش ن  العر  تبشضبهللا؟قا  يدانا

 . بها والعم   همها يتطل  ، للمعام ت وقوانين ، تشريعية احكام اهرت -

 المنكرات وترك بالمعروف كاالمر  ، التيمات من المجتمع على ،بالحفاا الذات  االلتزام -

 ويد ، لتانه من المتلمون تلم من المتلمبوتلم عليه هللا للى قوله    جا  كما ،



 

 

 

 كما وتلم عليه هللا للى قوله وكذلك. عليه متفسيعنه هللا نهى ما يجر من والمهاجر

 ي.  لنفته يح  ما الخيه يح  حتى احدكم يؤمن الباللحيحين    ثبت

 ومتشيرات الحياة  رورات تمليه لما و قا اخر ، النشاطات،واتتجدت تلك تطورت مث

 العم  ا  ، هللا رتو  يا: قلت ،قا  عنه هللا ر    ذر اب  وعن الجهاد،  اهر ، المجتمع

 وةلشدبوتلم عليه هللا للى وقا . عليه متفسي تبيله    والجهاد باح االيمانب؟قا  ا   

 من نوا االت م    والجهاد. عليه متفسي يها وما الدنيا من خير روحة او هللا تبي    

 عن لشن  هللا ان لنفته يجايد  انما جايد ومنبربه، الى العبد بها يتقر  ، العبادة

 وكان.  النكرات وترك بالواجبات بالعم  النفم من الجهاد ويبدأ. 6 العنكبوتي العالمين

. ذلك تطل  اذا والما  والموعاة والفكر بالقو  تلميا االت مية الدعوة بداية    الجهاد

 ان رج  اتقتلون ايمانه يكتم  رعون آ  من  مؤمن رج  وقا بوع  ج  الحس ويقو 

 لادقا يك وان كذبه  عليه كاذبا يك وان ربكم من بالبينات جا كم وقد هللا رب  يقو 

 آ  مؤمن كتم. 28 غا ريكذا  مترف يو من يهد  ال هللا ان يعدكم الذ  بعض يلبكم

 الوقت جا  حين بالحس نطس ولكنه ، وقومه  رعون بطت من خو ا ايمانه  رعون

 الجهاد ا   ب، قا  الجهاد ا    عن وتلم عليه هللا للى هللا رتو  وتؤ .  المنات 

 وعم  هللا الى دعا ممن قوال احتن ومنبتعالى ويقو ي. جامر تلطان عند حس كلمة

 الى اذيبابويرون لموتى تعالى قا  كما. 33  للتي المتلمين من انن  وقا  لالحا

 الذ   المتلم. 44-43يطه يخشى او يتذكر لعله لينا قوال له  قوالي43ب طشى انه  رعون

 الن ، بالتيف الجهاد من مكانا واتبس رتبة ار ع ، والمعر ة بالعلم هللا تبي     يجايد

 واالرشاد النلت طريس عن والجهادي. 495: 20ب، الحس معر ة الى احوج يم النام اكثر

 وتنوا المعلومات ،كو رة جهاد  من الهدف بمتطلبات يلم ان المجايد من ،يتطل 

 كما.  وغيرذلك المعاملة وحتن القو  ولد  االخ      حتنة قدوة يكون وان الخبرات

 الكاذبة،والت  االشاعات من الحذر ،وكذلك المنا قين من ،الحذر الجهاد متطلبات من ان

 المنا قين حقيقة ، ج له ج  الحس يخبرنا.  يذا يومنا    النفتية الحر  اتالي  من تعد

 الكاذ  ايمانهم اتخذوا وانهم ، كذلك ليتوا االمر باطن و   باالت م يتفويون ،بانهم

 غاية    انهم اال ، القو      لاحة ذو كانوا وان ويم ، حقيقتهم يعرف ال من ليلدقهم

 احمد االمام وقا . بهم ناز  انه اعتقدوا ما امرا وقع وكلما ، والجبن والجزا ال عف

 تفر    وتلم عليه هللا للى هللا رتو  مع خرجنا: يقو  ارقم بن زيد عن هللا،  رحمه

 رتو  عند من على تنفقوا ال اللحابه تلو  اب  بن هللا عبد  قا  ، شدة النام  الا 

  اتيت ، االذ  منها االعز ليخرجن المدينة الى رجعنا لمن ،وقا  حوله من ينف وا حتى هللا

  اجتهد  تلله تلو  اب  بن هللا عبد الى ، ارت  بذلك  اخبرته وتلم عليه هللا للى النب 

 هللا ، انز  قالوا مما نفت      وقع ، هللا رتو  يا زيد كذ   قالوا ،  ع  ما يمينه



 

 

 

 يشهد وهللا لرتوله انك يعلم وهللا هللا لرتو  انك نشهد قالوا المنا قون جا ك اذابتعالى

 كانوا ما تا  انهم هللا تبي  عن  لدوا جنة ايمانهم اتخذواي1بلكاذبون المنا قين ان

 رايتهم واذاي3بيفقهون ال  هم قلوبهم على  طبع كفروا ثم آمنوا بانهم ذلكي2بيعملون

 عليهم ليحة ك  يحتبون متندة خش  كلنهم لقولهم تتمع يقولوا وان اجتامهم تعجبك

 هللا رتو  لكم يتتشفر تعالوا لهم قي  واذاي4بيؤ كون انى  هللا قاتلهم  احذريم العدو يم

ا  لم ام لهم اتتشفرت  عليهم توا ي5بمتتكبرون ويم يلدون ورايتهم رؤتهم لوو 

 تنفقوا ال يقولون الذين يمي6بالفاتقين القوم يهد  ال هللا ان لهم هللا يشفر لن لهم تتتشفر

 ال المنا قين ولكن واالرض التموات خزامن وح ينف وا حتى هللا رتو  عند من على

 ولرتوله العزة وح االذ  منها االعز ليخرجن المدينة الى رجعنا لمن يقولوني 7بيفقهون

 عليكم اشحةبتعالى كقوله  ويذا.  8-1 المنا قونييعلمون ال المنا قين ولكن وللمؤمنين

  اذا الموت من عليه يششى كالذ  اعينهم تدور اليك ينارون رايتهم الخوف جا   اذا

 اعمالهم هللا  احبط يؤمنوا لم اولمك الخير على اشحة حداد بالتنة تلقوكم الخوف ذي 

 من النام ومنب البقرة تورة    تعالى ويقو . 19 االحزا ييتيرا هللا على ذلك وكان

 يخدعون وما آمنوا والذين هللا يخادعوني8ببمؤمنين يم وما االخر وباليوم باح آمنا يقو 

 الذين لقوا واذابنفتها التورة    تعالى ويقو . 9-8 البقرةييشعرون وما انفتهم اال

. 14 البقرةيمتتهز ون نحن انما  معكم انا قالوا شياطينهم الى خلوا واذا آمنا قالوا آمنوا

 يم ما عليهم هللا غ   قوما تولوا الذين الى تر المبتعالى يقو  ، اي ا المنا قين وعن

 تا  انهم شديدا عذابا لهم هللا اعدي14بيعلمون ويم الكذ  على ويحلفون منهم وال منكم

 لني16بمهين عذا   لهم هللا تبي  عن  لدوا جنة ايمانهم اتخذواي15بيعملون كانوا ما

 يومي17بخالدون  يها يم النار الحا  اولمك شيما هللا من اوالديم وال اموالهم عنهم تشن 

يم  انهم اال ش   على انهم ويحتبون لكم يحلفون كما له  يحلفون جميعا هللا يبعثهم

 ان اال الشيطان حز  اولمك هللا ذكر  انتايم الشيطان عليهم اتتحوذ ي 18الكاذبونب

 الكفر بين مذبذبين بانهم تعالى ويلفهم. 19-14 المجادلةيالخاترون يم الشيطان حز 

 كتالى قاموا الل ة الى قاموا واذا خادعهم ويو هللا يخادعون المنا قين انب، وااليمان

 الى وال يؤال  الى ال ذلك بين مذبذبيني 142بقلي  اال هللا يذكرون وال النام يرا ون

 حت  امبمرض، قلوبهم و  . 143-142 النتا يتبي  له تجد  لن هللا ي ل  ومن يؤال 

  لعر تهم الريناكهم نشا  ولوي29با شانهم هللا يخرج لن ان مرض قلوبهم    الذين

 المنا قون يعتقد. 30-29 محمدياعمالكم يعلم وهللا القو  لحن    بتيمايم ولتعر نهم 

 تعالى هللا كتا  اال تريرة احد اتر مابالحدي     وجا .  امريم يكشف ال هللا ان خاطمين

 للى النب  ان ، يريرة اب  عن احمد االمام وقا ي.  شر شرا وان  خير خيرا ان جلبابها



 

 

 

 لعنة،وطعامهم نهبة، تحيتهم:بها يعر ون ع مات للمنا قين انبقا  وتلم عليه هللا

 ال ، دبرا،متتكبرين اال الل ة ياتون ،وال يجرا اال المتاجد يقربون غلو ،وال وغنيمتهم

 للى اللحيت،قا  الحدي     وجا ي. بالنهار ،لخ  باللي  ،خش  يؤلفون وال يالفون

 اماي.  جر خالم غدر،واذا عايد واذا كذ ، حد  اذا:ث   المنا س آيةب وتلم عليه هللا

 نوركم من نقتبم انارونا امنوا للذين والمنا قات المنا قون يقو  يومبالقيامة، يوم حالهم

 وااير  الرحمة  يه باطنه با  له بتور بينهم   ر  نورا  التمتوا ورا كم ارجعوا قي 

 وتربلتم انفتكم  تنتم ولكنكم بلى قالوا معكم نكن الم ينادونهمي13بالعذا  قبله من

 قا . 14-13 الحديدي الشرور باح وغركم هللا امر جا  حتى االمان  وغرتكم وارتبتم

 هللا يبع  ،اذ المة    النام بينماي 271: 6ب عبام ابن عن وغيريما وال حاك العو  

 الى هللا من دلي  النور وكان - نحو  المؤمنون  يتوجه اعمالهم بقدر المؤمنين الى نورا

 المنا قين على هللا ، االم المؤمنين ليتبعوا انطلقوا ذلك المنا قون را   لما - الجنة

 ارجعوا:  المؤمنون ، قا  الدنيا    معكم كنا ، انا نوركم من نقتبم انارونا: ، قالوا

  يه باطنه با  له بتور بينهم   ر ب تعالى وقوله.  الالمة من جمتم حي  من ورا كم

 وقا . العذا  وااير  الجنة بينهما،باطنه حجا  يو:ا يالعذا  قبله من وااير  الرحمة

 يدعو تعالى هللا انب وتلم عليه هللا للى قا : قا  عبام ابن عن الطبران  القاتم ابو

 تعالى هللا  ان اللراط عند واما ، عباد  على منه تترا باتمامهم القيامة يوم النام

 المنا قين نور هللا تل  اللراط على اتتووا  اذا نورا منا س وك  نورا مؤمن ك  يعط 

 لنا اتمم ربنا المؤمنون ،وقا  نوركم من نقتبم انارونا المنا قون ، قا  والمنا قات

 كتبت ما نفم ك  وو يت  يه ري  ال ليوم جمعنايم اذا  كيفبتعالى كقوله ويذاي.نورنا

 الم ال كتبت بما نفم ك  تجز  اليومبتعالى قوله وكذلك. 25 عمران آ ييالمون ال ويم

 من اتو  المنا س اني: 362 : 2 1ب زيدان وقا . 17 غا ري الحتا  تريع هللا ان اليوم

    المنا قين الحس ولذا،ي ع. والت لي  بالخداا عليه وزاد الكفر    تاوا  النه الكا ر

 لهم تجد ولن النار من االتف  الدرك    المنا قين انب النار من االتف  الدرك

 . 145 النتا ينليرا

 حريدددة  يددده يدددؤمن الدددذ  المكدددان الدددى الهجدددرة ، هللا تدددبي   ددد  الجهددداد متطلبدددات ومدددن

 الكو دددة مدددن التددد م عليهمدددا لدددوط ومعددده الخليددد  ابدددراييم يددداجر  قدددد.  وحدددد  هللا عبدددادة

 ال هدوندددد مددددن تدددددعون والددددذينب وقومدددده ابددددا  ديددددن تددددف ه ان ،بعددددد الشددددام بدددد د الددددى

 قددددا  اذب تعددددالى وقولدددده. 197 االعددددراف انفتددددهم ينلددددروني وال نلددددركم يتددددتطيعون

 لهدددا آبا ندددا وجددددنا قدددالواي52ب  عددداكفون لهدددا اندددتم التددد  التماثيددد  يدددذ  مدددا وقومددده البيددده

 وكددددذلك. 54-52 االنبيددددا يمبين  دددد    دددد  وابدددداؤكم انددددتم كنددددتم لقددددد قددددا ي53بنعابدددددي



 

 

 

 العزيددددددز يددددددو اندددددده ربدددددد  الددددددى مهدددددداجر اندددددد  وقددددددا  لددددددوط لدددددده  ددددددآمنبتعالى قولدددددده

 ومدددا اعتزلتمدددويم واذباالحدددد الواحدددد يقدددو  الكهدددف تدددورة و ددد . 26 العنكبدددوتيالحكيم

 امدددركم مدددن لكدددم ويهددد   رحمتددده مدددن ربكدددم لكدددم ينشدددر الكهدددف الدددى  ددداوا هللا اال يعبددددون

 تددددددبيله  دددددد  المهدددددداجرين وتعددددددالى تددددددبحانه الحددددددس يعددددددد كمددددددا. 16 الكهفيمر قددددددا

 والجددر حتددنة الدددنيا  دد  لنبددؤنهم المددوا مددا بعددد مددن هللا  دد  يدداجروا والذينببالحتددنى

-41 النحددد ييتوكلون ربهدددم وعلدددى لدددبروا الدددذيني41بيعلمدددون كدددانوا لدددو اكبدددر االخدددرة

 ،وان الدددب   اعادددم مدددن الجدددزا  اعادددم انبوتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وقدددا . 42

  لدددده تددددخط ،ومددددن الر ددددى  لدددده ر دددد   مددددن ، ابددددت يم قومددددا احدددد  اذا تعددددالى هللا

 أحتددد ب، ايمدددانهم بحتددد  المدددؤمنين عبددداد  يبتلددد  تعدددالى  ددداح. الترمدددذ  روا يالتدددخط

 قددددبلهم مددددن الددددذين  تنددددا ولقدددددي2بيفتنددددون ال ويددددم آمنددددا يقولددددوا ان يتركددددوا ان النددددام

 امبتعددددالى قولدددده وكددددذلك. 3-2 العنكبوتيالكدددداذبين ولدددديعلمن لدددددقوا الددددذين هللا  لدددديعلمن

 الباتدددا  متدددتهم قدددبلكم مدددن خلدددوا الدددذين مثددد  يددداتكم ولمدددا الجندددة تددددخلوا ان حتدددبتم

 ان اال هللا نلددددر متددددى  معدددده امنددددوا والددددذين الرتددددو  يقددددو  حتددددى وزلزلددددوا وال ددددرا 

 المجايددددين نعلدددم حتدددى ولنبلدددونكمب  تعدددالى قولددده وكدددذلك. 214 البقرةيقريددد  هللا نلدددر

 اشددددددباللحيت الحددددددي   ددددد  وجدددددا . 31 محمددددددياخباركم ونبلدددددوا واللدددددابرين مدددددنكم

 ديندده حتدد  علددى الرجدد  يبتلدد  ،  االمثدد  االمثدد  ثددم اللددالحون ثددم ب  االنبيددا  النددام

 مددداب وتدددلم عليددده هللا لدددلى قدددا  كمددداي. الدددب    ددد  لددده زيدددد لددد بة دينددده  ددد  كدددان  دددان

 حتدددددى غدددددم وال اذ  وال حدددددزن وال يدددددم   وال ولددددد  وال نلددددد  مدددددن المتدددددلم يلدددددي 

 . عليه متفسيخطايا  من بها هللا كف ر اال يشاكها الشوكة

 الم مكددة تو ددايم الددذين انب يهدداجر ولددم الهجددرة علددى قددادر ممددن تعددالى ويحددذرنا يددذا،

 تكدددن الدددم قدددالوا االرض  ددد  متت دددعفين كندددا قدددالوا كندددتم  يمدددا قدددالوا انفتدددهم ادددالم 

 االي97ب ملدددديرا وتددددا ت جهددددنم مدددداوايم  اولمددددك  يهددددا  تهدددداجروا واتددددعة هللا ارض

 يهتددددددون وال حيلدددددة يتدددددتطيعون ال والولددددددان والنتدددددا  الرجدددددا  مدددددن المتت دددددعفين

 واتدددعة ار ددد  ان آمندددوا الدددذين عبددداد  يدددابتعالى قولددده وكدددذلك. 98-97 النتدددا يتبي 

 ربكدددم اتقدددوا امندددوا الدددذين عبددداد  يدددا قددد بتعالى وقولددده. 56 العنكبوتي اعبددددون  ايدددا 

 اللددددابرون يددددو ى انمددددا واتددددعة هللا وارضحتددددنة  الدددددنيا يددددذ   دددد  احتددددنوا للددددذين

 بدددن الزبيدددر مدددولى يحيدددى ابددد  احمددددعن االمدددام وقدددا . 10 الزمدددر بشيدددر حتدددا ي  اجدددريم

 هللا عبدددداد والعبدددداد هللا بدددد د الب دبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان العددددوام

 ،تخللدددا المندددورة المديندددة والدددى الحبشدددة الدددى المتدددلمون يددداجر. ي. ددداقم الدددبت  حينمدددا

المدينددددة  الددددى وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ويدددداجر والمنددددا قين. الكددددا رين مددددن



 

 

 

 هللا لدددلى خدددرج ،لمدددا عنهمدددا هللا ر ددد  عبدددام ابدددن عدددن حددداتم ابددد  ابدددن قدددا  المندددورة

 هللا،واندددت الدددى هللا بددد د احددد  اندددتبوقا  اليهدددا التفدددت مهددداجرا مكدددة مدددن وتدددلم عليددده

،ولددوال هللا بددد د احدد   هللا عبدددد ابدددو وقددا ي. مندددك اخدددرج لددم اخرجدددون  المشدددركين ان ال  

 يطددددوف وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  رايددددت:قا  عمددددر بددددن هللا عبددددد عددددن ماجددددة بددددن

 نفدددم والدددذ  ، حرمتدددك واعادددم اعامدددك مدددا ، ريحدددك واطيددد  اطيبدددك مدددابويقو  بالكعبدددة

 يادددن وان ودمددده ،مالددده مندددك حرمدددة تعدددالى هللا عندددد اعادددم المدددؤمن لحرمدددة بيدددد  محمدددد

بانار الهجدددددرة الدددددى الحبشدددددة والهجدددددرة الدددددى المديندددددة .ماجدددددة ابدددددن اخرجدددددهيخيرا بددددده

  المنورةي. 

 ، اليه يلجلون معق  لهم لار ، المنورة بالمدينة اتتقروا  لماي: 195: 6ب كثير ابن وقا 

 ما او  ،ان وال حاك مجايد يقو  نفته الملدر و   ، االعدا  جهاد تعالى هللا شرا

 لقدير نلريم على هللا وان الموا بانهم ونيقاتل للذين اذنبتعالى قوله الجهاد    نز 

 النام هللا د ع ولوال هللا ربنا يقولوا ان اال  حس بشير دياريم من اخرجوا الذيني 39ب

 ولينلرن كثيرا هللا اتم  يها يذكر ومتاجد وللوات وبيع لوامع لهدمت ببعض بع هم

 نلر على قادر وتعالى تبحانه هللا. 40-39 الح  لقو  عزيزي  هللا ان ينلر  من هللا

 وحجة بالشة حكمة من ذلك    له لما الجهاد شرا ،ولكن قتا  غير من المؤمنين عباد 

 كت بتعالى يقو  كما. 21 المجادةيعزيز قو  هللا ان ورتل  انا الغلبن هللا كت ب، قاطعة

 شيما تحبوا ان وعتى لكم خير ويو شيما تكريوا ان وعتى لكم كر  ويو القتا  عليكم

 هللا يعذبهم قاتلويمبكذلك ويقو . 216 البقرةيتعلمون ال وانتم يعلم وهللا لكم شر ويو

 وقوله تعالى . 14 التوبةي مؤمنين قوم لدور ويشف عليهم وينلركم ويخزيم بايديكم

 عمران آ ياللابرين ويعلم منكم جايدوا الذين هللا يعلم ولما الجنة تدخلوا ان حتبتم امب

 للى هللا رتو  ان ، ابيه عن مالك بن كع  بن الرحمن عبد عن احمد االمام وقا . 142

 نفعه  ان ، الجهاد نوا كان واياي. ولتانه بتيفه يجايد المؤمن انبقا  وتلم عليه هللا

 عن لشن  هللا ان لنفته يجايد  انما جايد منوبنفته، االنتان على يعود

 الى ثم  عليها اتا  ومن  لنفته لالحا عم  منبتعالى يقو  ثم. 6 العنكبوتيالعالمين

 هللا للى ح رتو  ،ان متلم روا  الذ  الحدي     وجا . 15 الجاثيةيترجعون ربكم

 كانوا وجنكم وانتكم واخركم اولكم ان لو عباد  يا:  وج  عز هللا يقو بقا  وتلم عليه

 واخركم اولكم ان لو عباد  شيما،يا  ملك     زاد ما منكم واحد رج  قل  اتقى على

 ذلك نقص ما متللته انتان ك   اعطيت  تللون  واحد لعيد    قاموا وجنكم وانتكم

 الخدر  تعيد ابو ذكر. ي. البحر دخ  اذاياالبرةبالمخيط ينقص كما اال شيما ملك  من

 االمم من امة يهلك لم التوراة انزاله بعد تعالى هللا اني:486: 6ب التلف من واحد وغير



 

 

 

 قوله    ،كما المشركين بقتا  ذلك بعد المؤمنين امر ،ب  عليهم يبعثه بعذا  اخريم عن

 ويد  للنام بلامر االولى القرون ايلكنا ما بعد من الكتا  موتى آتينا ولقدبتعالى

 ،ان عمر ابن عن داود وابو احمد االمام ورو . 43 القلصييتذكرون لعلهم ورحمة

 ال وحد  هللا يعبد حتى التاعة يد  بين بالتيف بعثتبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 ومن امر ، خالف من على واللشار الذلة وجع  ، رمح  تحت رزق  وجع  له، شريك

 ال:يقولوا حتى النام اقات  ان امرتب عليه وتلم  هللا للى وقا ي.منهم  هو بهم تشبه

 هللا على وحتابه بحقه اال ونفته ماله من  علم  قد هللا اال اله ال قا   من ، هللا اال اله

 منبقا  وتلم عليه هللا للى االشعر ،ان موتى اب  وعن. حاتم اب  ابن روا ي وج  عز

 البوتلم عليه هللا للى وقا ي. وج  عز هللا تبي      هو العليا ي  هللا كلمة لتكون قات 

 الذين لقيتم  اذابتعالى قوله وكذلك. عليه متفسي البروا لقيتمويم ، ان العدو لقا  تتمنوا

 ت ع حتى  دا  واما بعد منا  اما الوثا   شدوا اثخنتمويم اذا حتى الرقا    ر  كفروا

 قتلوا والذين ببعض بع كم ليبلوا ولكن منهم النتلر هللا يشا  ولو ذلك اوزاريا الحر 

 لقيتم اذا امنوا الذين ايها يابتعالى يقو  كما. 4 محمدياعمالهم ي    لن هللا تبي    

 او لقتا  متحر ا اال دبر  يوممذ يولهم ومني15باالدبار تولويم    زحفا كفروا الذين

 . وقا 16-15 االنفا يالملير وبمم جهنم وملوا  هللا من بش   با   قد  مة الى متحيزا

 ين وما هللا رتو  يا قي يالموبقات التبع اجتنبوابوتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 ما  الربا،واك  بالحس،واك  اال هللا حرم الت  النفم وقت  والتحر، باح، الشركب؟قا 

 تعالى ويقو . عليه متفسيالمؤمنات الشا  ت المحلنات الزحف،وقذف يوم اليتيم،والتول 

 اليم عذا  من تنجيكم تجارة على ادلكم ي  امنوا الذين ايها ياب اللف تورة   

 ان لكم خير ذلكم وانفتكم باموالكم هللا تبي     وتجايدون ورتوله باح تؤمنوني10ب

  . 11-10اللف يتعلمون كنتم

 ،وكان الدولة قامد بعد  ومن وتلم عليه هللا للى هللا رتو  راية تحت الجهاد البت  

 ان للمجايد يجوز ال و يه ، الحتنة والموعاة الطيبة الكلمة المتلت، الجهاد يلاح 

 او الحيوانات او الزرا يهلك ،او امراة او شيخا او طف  يقت     ، قاتله من اال يقت 

 ان يجوز ،ال جراحية كعملية الحر  البعض وولف. الممتلكات يدمر او االموا  ينه 

 هللا تبي     وقاتلوابتعالى قوله    جا  كماي. 60:  22 المرض بمكانب مو ع تتجاوز

 انفروابتعالى يقو  كما. 190 البقرةيالمعتدين يح  ال هللا ان تعتدوا وال يقلتلونكم الذين

ي تعلمون كنتم ان لكم خير ذلكم هللا تبي     وانفتكم موالكماب وجايدوا وثقاال خفا ا

 جهنم وملوايم عليهم واغلا والمنا قين الكفار جايد النب  ايها يابتعالى ويقو .41 التوبة

    وطعنوا عهديم بعد من ايمانهم نكثوا وانبتعالى ويقو . 9 التحريميالملير وبمم



 

 

 

 ويقو . 12 التوبة لعلهم ينتهوني  لهم ايمان ال انهم الكفر أممة  قاتلوا دينكم

 وعدوكم هللا عدو به تريبون الخي  رباط ومن قوة من اتتطعتم ما لهم واعدوابتعالى

 اليكم يوف هللا تبي     ش   من تنفقوا وما يعلمهم هللا تعلمونهم ال دونهم من واخرين

    يقاتلون آمنوا الذينبونلر ، الحس حماية الجهاد. 60 االنفا   ال تالموني  وانتم

 كيد ان الشيطان اوليا   قاتلوا الطاغوت تبي     يقاتلون كفروا والذين هللا تبي 

 الدين ويكون  تنة تكون ال حتى وقاتلويمبتعالى ويقو . 76 النتا ي عيفا كان الشيطان

وعن تعيد بن زيد ،قا : . 193 البقرة  على الاالميني  اال عدوان    انتهوا  ان ح

تمعت رتو  هللا للى هللا عليه وتلم يقو بمن قت  دون ماله  هو شهيد،ومن قت  دون 

دمه  هو شهيد،ومن قت  دون دينه  هو شهيد ،ومن قت  دون ايله  هو شهيديروا  ابو 

 ق ب، بالشهادة او بالنلر يافر المجايد موالمتلداود والنتام  والترمذ  وابن ماجه. 

 او عند  من بعذا  هللا يليبكم ان بكم نتربص ونحن الحتنين احد  اال بنا تربلون ي 

 قتلوا الذين تحتبن والبتعالى قوله وكذلك. 52 التوبةيمتربلون معكم انا  تربلوا بايدينا

    متلم وقا . 169 عمران آ ي يرزقون ربهم عند احيا  ب  امواتا هللا تبي    

 االية يذ  عن  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  تللنا:قا  مرزو  عن لحيحه

 حي  الجنة من تتر  بالعرت معلقة قنادي  لها خ ر طير جوف    ارواحهمب قا 

 شيما تشتهون ي : قا  اط عة ربهم عليهم ، اطلع القنادي  تلك الى تاو  ثم شا ت

 مرات ث   بهم ذلك ، فع  شمنا حي  الجنة من نتر  ونحن نشته  ش   ا : ؟ قالوا

 حتى اجتادنا    ارواحنا ترد ان نريد ر  يا: ،قالوا يتالوا ان من يتركوا لن راوا ، لما

 عن احمد االمام وقا ي. تركهم حاجة لهم ليم ان را  ، لما اخر  مرة تبيلك    نقت 

 يتريا خير هللا عند لها تموت نفم من مابقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان انم

 ير  مما اخر  مرة  يقت  الدنيا الى يرجع ان يتر   انه الشهيد اال الدنيا الى ترجع ان

 وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان عبام ابن عن احمد االمام وقا ي. الشهادة     من

 الجنة من رزقهم اليهم ،يخرج خ را  قبة  يه الجنة ببا  نهر بار  على الشهدا بقا 

 وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان يريرة اب  عن احمد االمام ورو ي. وعشية بكرة

 والناكت ، االدا  يريد الذ  ،والمكات  هللا تبي     الشاز :عونهم هللا على حس ث ثةبقا 

 انفتهم المؤمنين من اشتر  هللا انبتعالى يقو  التوبة تورة و  ي. العفاف يريد الذ 

 التوراة    حقا عليه وعدا ويقتلون  يقتلون هللا تبي     يقاتلون الجنة لهم بان واموالهم

 يو وذلك به بايعتم الذ  ببيعكم  اتبشروا هللا من بعهد  او ى ومن والقران واالنجي 

 العم  ا  هللا يارتو : قلت:قا  عنه هللا ر   ذر اب  وعن. 111 التوبةيالعايم الفوز

   وتلم عليه هللا للى وقا .عليه متفسيتبيله    والجهاد باح االيمانب؟قا  ا   

 عن احمد االمام وقا . عليه متفسي يها وما الدنيا من خير روحة او هللا تبي     لشدوةب



 

 

 

 من ثار رج :  رجلين من ربنا اعج بقا  وتلم عليه هللا للى النب  عن متعود ابن

 ورج  عند ، مما وشفقة عند   يما رغبة ل ته الى وايله حبه بين من ولحا ه وطامه

 حتى  رجع الرجوا    له وما الفرار من عليه ما  علم  انهزموا تعالى هللا تبي     غزا

 الى اناروا للم مكة وج  عز هللا ، يقو  عند  مما وشفقة عند   يما رغبة دمه ايريس

 وقا . داود ابو روا  ويكذايدمه ايريس حتى عند  مما وريبة عند   يما رجع عبد 

 قطرة:واثرين قطرتين من تعالى هللا الى اح  ش   ليمبوتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 هللا تبي      اثر:االثران ،واما هللا تبي     تهرا  دم وقطرة ، هللا خشية من دموا

 تورة    الحس ويقو . الترمذ  روا يتعالى هللا  رامض من  ري ة    واثر تعالى

 من ومنهم نحبه ق ى من  منهم عليه هللا عايدوا ما لدقوا رجا  المؤمنين منباالحزا 

 . 23 االحزا ي تبدي  بدلوا وما ينتار

    الجود غاية اقلى بالنفم والجود    بها البخي   ن   ان بالنفم يجود

 وقا  آخر:  

  لتُت ابال  حين اُقت  متلما          على ا  جن  كان ح ملرع   

 وذلك    ذات االله وإن يشل          يبارك على أولا  شلو ممزا  

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان تدددفيان ابددد  بدددن معاويدددة عدددن اللدددحيحين  ددد  وجدددا 

 وال همخدددذل مدددن ي دددريم ال الحدددس علدددى ادددايرين امتددد  مدددن طامفدددة تدددزا  البقدددا  وتدددلم

 ،ان التدددبيع  اتدددحس ابددد  عدددن جدددري  ابدددن وقدددا ي. التددداعة تقدددوم حتدددى خدددالفهم مدددن

 قلدددوبهم  ددد  اثبدددت االيمدددان لرجددداال امتددد  مدددن انبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 ان:قدددا  يريدددرة ابددد  عدددن البخدددار  هللا عبدددد ابدددو االمدددام وقدددا ي. الرواتددد  الجبدددا  مدددن

 كدددان لوبقدددا  ثدددم الفارتددد  تدددلمان علدددى يدددد  و دددع وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 والترمدددددذ  متدددددلم وروا ي يدددددؤال  مدددددن رجددددد  او رجالددددده لنالددددده الثريدددددا عندددددد االيمدددددان

 متدددند   ددد  احمدددد االمدددام وقدددا . اخدددر  طدددر  مدددن جريدددر وابدددن حددداتم وابدددن والنتدددام 

 يعطىبوتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،قدددا  الجدددذام  قددديم عدددن مدددرة بدددن كثيدددر عدددن

 مقعددد  ،ويددر  خطيمددة كدد  عندده تكفددر دمدده مددن قطددرة او  عنددد:  خلددا  تددت الشددهيد

 القبددددر عددددذا  االكبددددر،ومن الفددددزا ،ويددددامن العددددين الحددددور مددددن ويددددزوج  الجنددددة، مددددن

 هللا لدددلى هللا رتدددو  قتدددادة،ان ابددد  عدددن متدددلم لدددحيت و ددد ي. االيمدددان حليدددة ،ويحلدددى

 هللا ر ددد  الددددردا  ابدددو وقدددا ي. الددددين اال شددد   كددد  للشدددهيد يشفدددرب    قدددا  وتدددلم عليددده

 ايدددد  مددددن تددددبعين  دددد  الشددددهيد يشددددفعبوتلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،قددددا  عندددده

 لدددفا تدددبيله  ددد  يقددداتلون الدددذين يحددد  هللا انب وجددد  عدددز ويقدددو . داود ابدددو وروا يبيتددده



 

 

 

 ،ان الخددددر  تدددعيد ابددد  عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . 4 اللدددفي مرلدددوص بنيدددان كدددلنهم

 اذا الليددد ،والقوم مدددن يقدددوم الرجددد :اليهم هللا ي دددحك ث ثدددةبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 بدددن جبدددر الدددوداك ابددد  عدددن ماجدددة ابدددن وروا ي للقتدددا  لدددفوا اذا لللددد ة،والقوم لدددفوا

 مدددن اال ايمانددده بعدددد مدددن بددداح كفدددر منبالنحددد  تدددورة  ددد  تعدددالى قولددده  ددد  امدددا. ندددوف

 هللا مدددن غ ددد   علددديهم لددددرا بدددالكفر شدددر  مدددن ولكدددن بااليمدددان مطمدددمن وقلبددده اكدددر 

 ال هللا وان االخدددرة علدددى الددددنيا الحيددداة اتدددتحبوا بدددانهم ذلدددكي106ب عاددديم عدددذا  ولهدددم

 الدددددذين اولمدددددك وتعدددددالى تدددددبحانه اتدددددتثنى. 107-106 النحددددد يالكا رين القدددددوم يهدددددد 

 ان: البيهقددددددد  وقددددددا  ، بااليمددددددان مطممنددددددة وقلدددددددوبهم مكريددددددون بددددددالكفر يتلفاددددددون

 عليددده هللا لدددلى النبددد  تددد  علدددى اكريدددو  حتدددى ياتدددر بدددن عمدددار عدددذبوا المشدددركين

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  الدددى ذلدددك  شدددكا ، ذلدددك  فعددد  بخيدددر آلهدددتهم وذكدددر وتدددلم

 انب قدددا  ، بااليمدددان مطممندددا قدددا ي قلبدددك؟ تجدددد كيدددفب وتدددلم عليددده هللا لدددلى لددده ، قدددا 

 اتفدددس ولهدددذ،ي. بااليمدددان مطمدددمن وقلبددده اكدددر  مدددن االبتعدددالى قولددده  ندددز  ،ي عدددد عدددادوا

 بددد   كدددان كمدددا يدددلبى ان لددده ويجدددوز ، لددده يجدددوز الكفدددر علدددى المكدددر  ان علدددى العلمدددا 

 ، احددددد احدددد:لهم ،يقدددو  المشدددركين عدددذا  عليدددده اشدددتد كلمدددا وكدددان ، عنددده هللا ر ددد 

 الجهددداد متطلبدددات . ومدددني 508: 3.بلقلتهدددا لهدددم اغددديا يددد  كلمدددة اعلدددم لدددو وهللا ويقدددو 

 خلددددس مددددن تددددللتهم ولددددمنب عليدددده والتوكدددد  اليدددده ،االحتتددددا  تعددددالى هللا تددددبي   دددد 

 هللا ارادندددد  ان هللا دون مددددن تدددددعون مددددا ا ددددرايتم قدددد  هللا ليقددددولن واالرض التددددموات

 حتددب  قدد  رحمتدده ممتددكات يددن يدد  برحمددة ارادندد  او  ددر  كاشددفات يددن يدد  ب ددر

 لددددلى هللا رتددددو  ان حدددداتم ابدددد  ابددددن ورو . 38 الزمريالمتوكلددددون يتوكدددد  عليدددده هللا

 ،ومدددن تعدددالى هللا علدددى  ليتوكددد  الندددام اقدددو  يكدددون ان احددد  منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا

 يديدده  دد  بمددا مندده اوثددس وجدد  عددز  هللا يددد  دد  بمددا  لدديكن النددام اغنددى يكددون ان احدد 

 هللا لدددلى هللا رتدددو  وقدددا ي. وجددد  عدددز هللا  ليتدددس الندددام اكدددرم يكدددون ان احددد  ومدددن ،

 تشددددو الطيدددر يدددرز  كمدددا توكلددده،لرزقكم حدددس هللا علدددى تتوكلدددون انكدددم لدددوب وتدددلم عليددده

 ممتلمددددة النهددددار اخددددر ترجددددعب بطانددددا وتددددرو ي الجددددوا مددددن الددددبطن  ددددامرةب خمالددددا

: 3ب عنددددده هللا ر ددددد  الددددددردا  ابددددد  عدددددن داود ابدددددو وقدددددا . الترمدددددذ  روا يالبطدددددون

 ويدددو توكلدددت عليددده يدددو اال الددده ال هللا حتدددب  امدددم واذا الدددبت اذا قدددا  مدددن: قدددا ي349

 هللا،يددددوان علددددى والتوكدددد . ايمدددده مددددا هللا كفددددا  اال مددددرات تددددبع العادددديم العددددرت ر 

 هللا الدددى امدددر  وا دددوض لكدددم اقدددو  مددا  تدددتذكرونب، تعدددالى هللا الدددى امدددر  العبدددد يفددوض

 لددددفة يدددد  ،كددددذلك االنبيددددا  لددددفة التوكدددد  ان وكمددددا. 44 غددددا ريبالعباد بلددددير هللا ان

  ليتوكددددد  هللا وعلدددددى موالندددددا يدددددو لندددددا هللا كتددددد  مدددددا اال يلددددديبنا لدددددن قددددد بالمؤمنين

 مدددن خدددرج اذا قدددا  منبوتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وقدددا . 51 التوبدددةيالمؤمنون



 

 

 

 وكفيدددت يدددديت لددده يقدددا  بددداح، اال قدددوة وال حدددو  هللا،ال علدددى ،توكلدددت هللا بتدددم: بيتددده

 تدددورة  ددد  تعدددالى ويقدددو . والترمدددذ  داود ابدددو روا يالشددديطان عنددده ،وتنحدددى وو يدددت

 تركبددددون مددددا واالنعددددام الفلددددك مددددن لكددددم وجعدددد  كلهددددا االزواج خلددددس والددددذ بالزخرف

 وتقولدددددوا عليددددده اتدددددتويتم اذا ربكدددددم  نعمدددددة تدددددذكروا ثدددددم اهدددددور  علدددددى لتتدددددتواي12ب

 ربنددددددا الددددددى واندددددداي13بمقددددددرنين لدددددده كنددددددا ومددددددا يددددددذا لنددددددا تددددددخر الددددددذ  تددددددبحان

 يمددددوت ال الددددذ  الحدددد  علددددى وتوكدددد بتعالى قولدددده وكددددذلك. 14-12 الزخرفيلمنقلبددددون

 مدددن ويرزقدددهبتعالى ويقدددو . 58الفرقدددانيخبيرا عبددداد  بدددذنو  بددده وكفدددى بحمدددد  وتدددبت

 لكدد  هللا جعدد  قددد امددر  بددالغ هللا ان حتددبه  هددو هللا علددى يتوكدد  ومددن يحتتدد  ال حيدد 

 توكلنددددا وعليدددده بدددده آمنددددا الددددرحمن يددددو قدددد بتعالى ويقددددو . 3 الطدددد  ي قدددددرا شدددد  

 بعدددددي: 369: 9بكثيددددر ابددددن يقددددو  .29 الملددددكيمبين  دددد    دددد  يددددو مددددن  تددددتعلمون

 الدددا  قدددد تدددفيان ابدددا انبوتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،قدددا  احدددد وقعدددة انتهدددا 

 تددبعين  دد  النددام نددد  ثددم ،ي الرعدد  قلبدده  دد  هللا قددذف وقددد رجددع ،وقددد طر ددا مددنكم

 اتدددتجابوا الدددذينبتعالى هللا  دددانز  والدددحابه تدددفيان ابدددا ويتبعدددوا معددده لينطلقدددوا رجددد 

 آ يعاددديم اجدددر واتقدددوا مدددنهم احتدددنوا للدددذين القدددر  الدددابهم مدددا بعدددد مدددن والرتدددو  ح

 حمدددددرا بالى والدددددحابه وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  وولددددد .   172 عمدددددران

 عليددده هللا لدددلى النبددد  ان تدددفيان ابدددا  بلدددغ اميدددا ، ثمانيدددة المديندددة عدددن وتبعدياالتدددد

 واخبدددرويم والدددحابه محمددددا ردوا: لهدددم وقدددا  التجدددار مدددن عيدددرا ، لقددد  يطلبددده وتدددلم

 لدددلى هللا رتدددو  واخبدددروا التجدددار  جدددا  ، الدديهم راجدددع وانددد  جموعدددا جمعدددت قدددد بددان 

 لهددددم قددددا  الددددذينبتعالى  ددددانز يالوكي  ونعددددم هللا حتددددب ب قا  بددددذلك وتددددلم عليدددده هللا

 ونعدددم هللا حتدددبنا وقدددالوا ايماندددا  دددزاديم  اخشدددويم لكدددم جمعدددوا قدددد الندددام ان الندددام

 هللا ر دددوان واتبعدددوا تدددو  يمتتدددهم لدددم و  ددد  هللا مدددن بنعمدددة  دددانقلبواي173بالوكيددد 

 تخدددددا ويم  ددددد  اوليدددددا   يخدددددوف الشددددديطان ذلكدددددم انمددددداي174ب  عاددددديم   ددددد  ذو وهللا

 ايدددد  توعددددديم الددددذين  ددددالمؤمنين. 175-173 عمددددران آ يمددددؤمنين كنددددتم ان وخددددا ون

 مدددا تعدددالى هللا ، كفدددايم هللا علدددى توكلدددوا لمدددا اكترثدددوا  مدددا بكثدددرتهم وخو دددويم الكفدددر

 هللا حتدددبناب عبدددام ابدددن عدددن البخدددار  وقدددا . كيدددديم اراد مدددن بدددلم عدددنهم ورد   ايمهدددم

 محمدددد ،وقالهدددا الندددار  ددد  القددد  حدددين التددد م عليددده الخليددد  ابدددراييم قالهدددايالوكي  ونعدددم

  اخشددددويم لكددددم جمعددددوا قددددد مالنددددا ان النددددام لهددددم قددددا  حددددين وتددددلم عليدددده هللا لددددلى

 تدددلطان وال اوليدددا   يخيدددف  الشددديطان. الوكيددد  ونعدددم هللا حتدددبنا وقدددالوا ايماندددا  دددزاديم

 امندددوا الدددذين علدددى تدددلطان لددده لددديم اندددهبيتوكلون ربهدددم وعلدددى آمندددوا الدددذين علدددى لددده

 بددددده يدددددم والدددددذين يتولونددددده الدددددذين علدددددى تدددددلطانه انمددددداي99بيتوكلدددددون ربهدددددم وعلدددددى

 لدددلى هللا رتدددو  ،ان يريدددرة ابددد  عدددن مردويددده ابدددن وقدددا . 100-99 النح يمشدددركون



 

 

 

ي. الوكيدددد  ونعدددم هللا حتددددبنا: قولوا العاددديم االمددددر  ددد  وقعددددتم اذابقدددا  وتددددلم عليددده هللا

 كيفبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، عبدددام ابدددن عدددن احمدددد االمدددام وقدددا 

 ، قدددا ي ينفر يدددؤمر متدددى يتدددتمع جبهتددده وحندددى القدددرن الدددتقم قدددد القدددرن ولددداح  انعدددم

 ورو ي. توكلندددددا هللا علدددددى الوكيددددد  ونعدددددم هللا حتدددددبنا قولوابنقو ؟قدددددا   مدددددا الدددددحابه

 زينددد  تفاخرتددداي: 370: 9ب عنددده هللا ر ددد  مالدددك بدددن اندددم عدددن هللا رحمددده البخدددار 

 ،وقالددددت ايدددداليكن وزوجكددددن هللا زوجن :زيندددد   قالددددت ، عنهمددددا هللا ر دددد  وعامشددددة

 حدددين قلدددت كيدددف: زينددد  لهدددا ، قالدددت القدددران  ددد  التدددما  مدددن برامتددد  نزلدددت: عامشدددة

 .  الوكي  ونعم هللا حتب  قلت: ،قالت المعط  بن لفوان راحلة ركبت

 ، هللا تدددبي   ددد  الجهددداد متطلبدددات مدددن عليددده والتوكددد  هللا الدددى االحتتدددا  ان وكمدددا   

.  اتاتددديا مطلبدددا تكدددن  لدددم ،ان الجهددداد متطلبدددات مدددن االخدددر  يددد  اللدددبر نعمدددة كدددذلك

 اللدددبر وانمدددا ، محالدددة ال كدددامن المقددددر ، دددان الملدددام  علدددى يلدددبر المدددؤمن  العبدددد

 ولدددذا،.  منددده اتددده  بعدددد  مدددا ثدددم ويلدددة او   ددد  الدددعبه ا  ، االولدددى اللددددمة عندددد

 نرينددددك  امددددا حددددس هللا وعددددد ان  الددددبرباللبر الددددى الكددددريم نبيدددده تعددددالى الحددددس يدددددعو

 قولدددددددده وكدددددددذلك. 77 غدددددددا رييرجعون  اليندددددددا نتو ينددددددددك او نعدددددددديم الدددددددذ  بعدددددددض

 الليددد  ومدددني48بتقدددوم حدددين ربدددك بحمدددد وتدددبت باعينندددا  اندددك ربدددك لحكدددم والدددبربتعالى

 اولددددوا لددددبر كمددددا  الددددبربتعالى يقددددو  كمددددا. 49-48 الطددددوريالنجوم وادبددددار  تددددبحه

 تدداعة اال يلبثددوا لددم يوعدددون مددا يددرون يددوم كددانهم لهددم تتددتعج  وال الرتدد  مددن العددزم

 عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . 35 االحقافيالفاتدددقون القدددوم اال يهلدددك  هددد  بددد   نهدددار مدددن

 النددددام يخدددداط الددددذ  المؤمنبقددددا  اندددده وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  عددددن عمددددر ابددددن

 يحثندددا وكمددداي.  اذايدددم علدددى يلدددبر وال يخدددالطهم ال الدددذ  مدددن خيدددر اذايدددم علدددى ويلدددبر

 والدددذين والمر دددى ال دددعفا  يعدددذر انددده اال ، تدددبيله  ددد  الجهددداد علدددى وعددد  جددد  الحدددس

 ال الدددذين علدددى وال المر دددى علدددى وال ال دددعفا  علدددى لددديمب، الجهددداد عددددة يملكدددون ال

 وهللا تدددبي  مدددن المحتدددنين علدددى مدددا ورتدددوله ح نلدددحوا اذا حدددرج ينفقدددون مدددا يجددددون

 عليددده احملكددم مدددا اجددد ال قلدددت لددتحملهم اتددوك مدددا اذا الددذين علدددى والي 91برحدديم غفددور

وجدددا  . 92-91 التوبدددةيينفقون مدددا يجددددوا اال حزندددا الددددمع مدددن تفددديض واعيدددنهم تولدددوا

 دد  لددحيت متددلم عددن تدده  بددن ابدد  امامددة بددن تدده  بددن حنيددف حدثدده عددن ابيدده عددن 

جددددد  ،ان النبدددد  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم قددددا بمن تددددل  هللا الشددددهادة بلددددد ،بل شه هللا 

 انبوتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وقدددا منددداز  الشدددهدا ،وان مدددات علدددى  راشدددهي، 

 بالمديندددة ويم:،قدددالوايمعكم ويدددم اال اتدددير تدددرتم وال واديدددا قطعدددتم مدددا اقوامدددا بالمديندددة

 .  عليه متفسيالعذر حبتهم ، نعمب ؟قا 



 

 

 

           ارواحا نحن وترنا جتوما ترتم       لقد العتيس البيت الى راحلين يا

     راحا  قد عذر على اقام ومن           قدر وعن عذر على اقمنا ان ا

 مددا امنددوا الددذين ايهددا يدداب، عددذر بشيددر الجهدداد عددن التخلددف عددن تعددالى ينهانددا وكددذلك    

 مدددن الددددنيا بالحيددداة ار ددديتم االرض الدددى اثددداقلتم هللا تدددبي   ددد  انفدددروا لكدددم قيددد  اذا لكدددم

 اليمددا عددذابا يعددذبكم تنفددروا االي38بقليدد  اال االخددرة  دد  الدددنيا الحيدداة متدداا  مددا االخددرة

. 39-38 التوبدددةيقدير شددد   كددد  علدددى وهللا شددديما ت دددرو  وال غيدددركم قومدددا ويتدددتبد 

 وايلونددددا اموالنددددا شددددشلتنا االعددددرا  مددددن خلفددددونالم لددددك تدددديقو بتعالى قولدددده وكددددذلك

 شدديما هللا مددن لكددم يملددك  مددن قدد  قلددوبهم  دد  لدديم مددا بالتددنتهم يقولددون لنددا  اتددتشفر

 ان انندددتم بددد ي11بخبيدددرا تعملدددون بمدددا هللا كدددان بددد  نفعدددا بكدددم اراد او  دددرا بكدددم اراد ان

 ادددن وانندددتم قلدددوبكم  ددد  ذلدددك وزيدددن ابددددا ايلددديهم الدددى والمؤمندددون الرتدددو  ينقلددد  لدددن

 . 12-11 الفتتي بورا قوما وكنتم التو 

 يتدددتو  الب، ال دددرر اولددد  غيدددر القاعددددين علدددى المدددؤمنين مدددن المجايددددين هللا و  ددد 

 بدددداموالهم هللا تددددبي   دددد  والمجايدددددون ال ددددرر اولدددد  غيددددر المددددؤمنين مددددن القاعدددددون

ددد  وانفتدددهم  وعدددد وكددد  درجدددة القاعددددين علدددى وانفتدددهم بددداموالهم المجايددددين هللا    

دددد  الحتددددنى هللا  وقددددا . 95 النتددددا يعايما اجددددرا القاعدددددين علددددى المجايدددددين هللا و   

 اال يخرجدددده ،ال تددددبيله  دددد  خددددرج لمددددن هللا ت ددددمنبوتلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

 او الجنددددة ادخلدددده ان  ددددامن ، هددددو برتددددل  وتلددددديس بدددد  وايمددددان تددددبيل   دددد  جهدددداد

 محمدددد نفدددم ،والدددذ  اوغنيمدددة اجدددر مدددن ندددا  بمدددا منددده خدددرج الدددذ  منزلددده الدددى ارجعددده

 كلدددم يدددوم كهيمدددة القيامدددة يدددوم جدددا  اال هللا تدددبي   ددد  يكلميجدددر  ا ب كلدددم مدددن ،مدددا بيدددد 

 علدددى يشدددس ان ،لدددوال بيدددد  محمدددد نفدددم ،والدددذ  متدددك ريدددت وريحددده دم لدددون ،لونددده

 تددددعة اجددددد ال ابدددددا،ولكن هللا تددددبي   دددد  تشددددزو تددددرية خدددد ف قعدددددت مددددا المتددددلمين

 محمددددد نفددددم ،والددددذ  عندددد  يتخلفددددوا ان علدددديهم ويشددددس ، تددددعة يجدددددون وال  دددداحملهم

 روا ي اقتدددد  اغددددزو ثددددم  اقتدددد  اغددددزوا ثددددم  اقتدددد  هللا تددددبي   دددد  اغددددزو ان بيددددد ،لوددت

 . متلم

  غزوات ات مية: 

 عددددا  اشدددتد ولمدددا ، عددددديم لقلدددة الهجدددرة قبددد  المشدددركين بقتدددا  للمتدددلمين لدددم يدددؤذن

  هددداجروا والدددحابه وتدددلم عليددده هللا لدددلى الرتدددو  واخرجدددوا قدددريت مدددن المشدددركين

 عددددد ازداد ولمدددا اليهدددا، الرتدددو  يجدددرة بعدددد المندددورة بالمديندددة تدددميت حتدددى يثدددر  الدددى

 اذنب، المشدددركين قتدددا   ددد  لهدددم اذن ، قدددوة وازدادوا المندددورة المديندددة  ددد  المتدددلمين



 

 

 

 مددددن اخرجددددوا الددددذيني39بلقدددددير نلددددريم علددددى هللا وان المددددوا بددددانهم يقدددداتلون للددددذين

 بددددبعض بع ددددهم النددددام هللا د ددددع ولددددوال هللا ربنددددا يقولددددوا ان اال حددددس بشيددددر ديدددداريم

 هللا ولينلددددرن كثيددددرا هللا اتددددم  يهددددا يدددذكر ومتدددداجد ولددددلوات وبيددددع لددددوامع لهددددمت

 ك دددددرورة للقتدددددا  يددددددعو االتددددد م. 40-39 الح يعزيدددددز لقدددددو  هللا ان ينلدددددر  مدددددن

 ، العنلدددرية العلدددبية تثيريدددا التددد  بدددالحرو  يدددؤمن ال  هدددو ، التوحيدددد حريدددة لحمايدددة

 الحدددرو  تلدددك يتدددتبعد كمدددا ، والمندددا ع المطدددامع تثيريدددا التددد  الحدددرو  يتدددتبعد كمدددا

 الددددم مددددن شددددعوبهم ،تددددذمرت البلدددددان مددددن كثيددددرا ان حتددددى. االمجدددداد لحدددد  تثددددار التدددد 

، وقددددد جددددا   دددد  لددددحيت العدالددددة مددددن  يدددده رأوا ان بعددددد االتدددد م  دددداعتنقوا حكددددامهم،

وتدددلم ؟قا :تتدددع  البخدددار  عدددن زيدددد بدددن ارقدددم قيددد  لددده:كم غدددزا النبددد  لدددلى هللا عليددده

 يددددذ  بعددددض يددددلت  و يمددددا..  ت انددددت معه؟قا :تددددبع عشددددرةعشددددرة ،قيدددد  كددددم غددددزو

 :   الشزوات

 : بدر

 حدددالتهم ان اال ، وتماتدددكا قدددوة وازدادوا ، المندددورة المديندددة  ددد  المتدددلمين عددددد ازداد

 ، مكددة مددن بدددينهم و ددروا امددوالهم تركددوا قددد النهددم ، يددرام مددا علددى ليتددت االقتلددادية

 التجددددارة طريددددس ان كمددددا. قددددريت مددددن امددددوالهم اتددددتخ ص كيفيددددة  دددد  يفكددددرون  هددددم

  رم دددان 17 و ددد .  وحلفدددامهم المتدددلمين رحمدددة تحدددت يدددو ومكدددة الشدددام بدددين الحيدددو 

 المديندددة مدددن وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  خدددرج ، للهجدددرة الثانيدددة التدددنة و ددد 

 يددددف وكدددان ، لقدددريت كثيدددرة امدددوا  و يهدددا تدددفيان ابددد  قا لدددة طالبدددا بددددر طريدددس عدددن

 هللا ر ددد  عبدددام ابدددن وعدددن. الحدددر  ولددديم القا لدددة علدددى االتدددتي   يدددو المتدددلمين

 او  ويددددو والباطدددد  الحددددس  يدددده تعددددالى هللا  ددددر  بدددددر يددددوم الفرقددددان يوم:قددددا  عنهمددددا

 نحدددو جهدددز ، تدددفيان ابدددو تدددمع ولمدددا.  وتدددلم عليددده هللا لدددلى الرتدددو  شدددهد  مشدددهد

 اذبميعددداد، غيدددر علدددى والكدددا رين المتدددلمين بدددين تعدددالى هللا وجمدددع ، رجالددده مدددن الدددف

 تواعدددددتم ولددددو مددددنكم اتددددف  والركدددد  القلددددو  بالعدددددوة ويددددم الدددددنيا بالعدددددوة انددددتم

 بيندددة عدددن يلدددك مدددن ليهلدددك مفعدددوال كدددان امدددرا هللا ليق ددد  ولكدددن الميعددداد  ددد  الختلفدددتم

 مدددددن كثيدددددر ورغددددد  .42 االنفدددددا يعليم لتدددددميع هللا وان بيندددددة عدددددن حددددد  مدددددن ويحددددد 

 لكدددم انهدددا الطدددامفتين احدددد  هللا يعددددكم واذب، قتدددا  بددد  كتددد  النددده العيدددر الدددى المتدددلمين

 ويقطدددع بكلماتددده الحدددس يحدددس ان هللا ويريدددد لكدددم تكدددون الشدددوكة ذات غيدددر ان وتدددودون

 قتددددا   دددد  اتددددرون وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو   قددددا . 7 االنفددددا يالكا رين دابددددر

 قددا  كمددا لددك نقددو  ال:  االتددود بددن المقددداد  قددا .  بخددروجكم اخبددروا قددد انهددم ، العدددو

 وربدددك اندددت  اذيددد   يهدددا دامددوا مدددا ابددددا نددددخلها لدددن انددا موتدددى يدددا قدددالواب موتدددى قددوم



 

 

 

 بدددن المقدددداد عدددن البخدددار  لدددحيت  ددد  وجدددا . 24 المامددددةيقاعدون يهندددا اندددا  قدددات 

 موتدددى قدددوم قدددا  كمدددا نقدددو  ال: قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  اتدددى انددده ، االتدددود

. وخلفددك يددديك وبددين شددمالك وعددن يمينددك عددن نقاتدد  ولكددن ،  قددات  وربددك انددت اذيدد 

 او  ا  يندداك مددا  ادنددى علددى  نددز  ، بدددر الددى وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  تددار

 الدددذ  المندددز  يدددذا هللا رتدددو  يدددا  قدددا  ، المندددذر بدددن الحبدددا  اليددده  تقددددم ، وجدددد  مدددا 

 عليدددده هللا لددددلى  قددددا  ، والمكيدددددة للحددددر  نزلتدددده منددددز  او ، ايددددا  هللا انزلددددك ، نزلتدددده

 ولكدددن بمندددز  لددديم يدددذا ان هللا رتدددو  يدددا  قدددا  ،يوالمكيددددة للحدددر  نزلتددده بددد ب وتدددلم

 ونتدددتق  القلدد  مدددن ورا   مددا ونشدددور القددوم يلددد  مددا  ادندددى علددى نندددز  حتددى بندددا تددر

 يدددذا ونفدددذ وتدددلم عليددده هللا لدددلى  تدددار ، مدددا  لهدددم ولددديم مدددا  لندددا  يكدددون الحيددداض

 ربددددده يتدددددتشي  واخدددددذ القبلدددددة وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى اتدددددتقب ي. 147 :23ب الدددددرأ 

 الم مكدددددة مدددددن بدددددالف ممددددددكم انددددد  لكدددددم  اتدددددتجا  ربكدددددم تتدددددتشيثون اذبويددددددعو ،

 ببدددددر هللا نلددددركم ولقدددددب، عدددددديم قلددددة رغددددم المتددددلمون انتلددددر.  9 االنفددددا يمرد ين

 عدددن اتدددحس بدددن محمدددد قدددا . 123 عمدددران آ يتشدددكرون لعلكدددم هللا  ددداتقوا اذلدددة واندددتم

 يدددوم قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، عنهمدددا هللا ر ددد  عبدددام بدددن هللا عبدددد

 حاجدددة ال كريدددا اخرجدددوا قدددد وغيدددريم ياشدددم بنددد  مدددن اناتدددا ان عر دددت قدددد أنددد ب بددددر

 لقدد  ومددن ، يقتلدده  دد  ياشددم بندد  مددن ا  مددنهم مددن احدددا مددنكم لقدد   مددن بقتالنددا لهددم

  انمدددا يقتلددده  ددد  المطلددد  عبدددد بدددن العبدددام لقددد  ومدددن ، يقتلددده  ددد  يشدددام بدددن البختدددر 

 ان الخطددا  بددن عمددر مندده وطلدد  المطلدد  عبددد بددن العبددام اتددر ثددمي. متددتكريا خددرج

 االمدددام رو . ذيددد  اوقيدددة بمامدددة  بنفتددده  ا تدددد  موتدددرا العبدددام وكدددان ،  اتدددلم يتدددلم

ي: 302: 3بعنددده هللا ر ددد  الطدددام  حددداتم بدددن عدددد  عدددن جريدددر وابدددن والترمدددذ  احمدددد

  ددد  تنلدددر قدددد وكدددان ، الشدددام الدددى  دددر   وتدددلم عليددده هللا لدددلى دعدددوة بلشتددده لمدددا انددده

 علدددى وتدددلم عليددده هللا لدددلى مدددن   ثدددم ، قومددده مدددن وجماعدددة اختددده  اتدددرت ، الجايليدددة

 رتدددو  علدددى القددددوم ،و ددد  االتددد م  ددد   رغبتددده اخيهدددا الدددى  رجعدددت واعطايدددا اختددده

 االتدددد م الددددى وتددددلم عليدددده هللا لددددلى دعددددا  ، المدينددددة  دددد  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا

 عليدده هللا لددلى النبدد  وقددف: قددا  عمددر  ابددن عددن البخددار  لددحيت  دد  وجددا .   اتددلم

 ان الندددار الدددحا  الجندددة الدددحا  ونددداد بتعالى قولددده وقدددا  ، بددددر قليددد  علدددى وتدددلم

 مددؤذن  دداذن نعددم قددالوا حقددا  ربكددم وعددد مددا وجدددتم  هدد  حقددا ربنددا وعدددنا مددا وجدددنا قددد

 رتددددو  ان ، اللددددحيحين   دددد وجددددا . 44االعرافيالاددددالمين علددددى هللا لعنددددة ان بيددددنهم

 يدددابويقو  بددددر قليددد  علدددى وقدددف ، بددددر ايددد  علدددى اهدددر لمدددا وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا

  ددد ن ويدددا  ددد ن يدددا ، ربيعدددة بدددن شددديبة يدددا ، ربيعدددة بدددن عتبدددة يدددا ، يشدددام بدددن جهددد  ابدددا

 يارتددو  عمددر لدده  قددا ي. حقددا ربدد  وعددد مددا وجدددت  ددان  حقددا ربكددم وعددد مددا وجدددتم



 

 

 

 اقددو  لمددا باتددمع انددتم مددا بيددد  نفتدد  والددذ ب  قددا  جيفددوا قددد اقددوام مددن تكلددم مددا هللا

 لدددلى النبددد  قدددا  انمدددا:قالت عنهدددا هللا ر ددد  عامشدددة وعدددني. يجيبدددون ال ولكدددن مدددنهم

 قدددرأت ثدددم الحدددس يدددو لهدددم اقدددو  كندددت الدددذ  ان ليعلمدددون االن انهدددمب وتدددلم عليددده هللا

 وجدددا .  80 النم يمددددبرين ولدددوا اذا الددددعا  اللدددم تتدددمع  وال المدددوتى تتدددمع ال اندددكب

 لنبددددديكم، كندددددتم النبددددد  عشددددديرة بممبقدددددا  وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى انددددده التددددديرة  ددددد 

 ونلدددددرن  النام،وقددددداتلتمون  واوانددددد  واخرجتمدددددون  ، الندددددام ولددددددقن  كدددددذبتمون 

   ي.لنبيكم كنتم النب  عشيرة  بمم ، النام

 لقد اتمعت لو ناديت حيا        ولكن ال حياة لمن تناد   

   ولو نارا  نفخت بها أ ا ت    ولكن انت تنفر    رماد 

   : احد

 الرتدددو  بقيدددادة المعركدددة وكاندددت ، للهجدددرة الثالثدددة التدددنة  ددد  شدددوا  15  ددد  كاندددت

 بدددداد   المتددددلمون انتلددددر.  تددددفيان ابددددو بقيددددادة وقددددريت ، وتددددلم عليدددده هللا لددددلى

  اتددددتطاا ، الشنددددامم  دددد  الددددحابهم ليشدددداركوا امدددداكنهم تركددددوا الرمدددداة ان اال ، االمددددر

 ختدددر ذلدددك وعندددد ، احدددد علدددى مكدددانهم يلخدددذ ان آندددذاك مشدددركا وكدددان الوليدددد بدددن خالدددد

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  شددد  و يهدددا ، تدددبعون مدددنهم وقتددد  ، المعركدددة المتدددلمون

 تددددفيان ابددددا زوجددددة ينددددد واخددددذت بطندددده وبقددددرت ، التدددد م عليدددده الحمددددزة واتتشددددهد ،

 رتدددو  ان: قدددا  عنددده هللا ر ددد  البدددرا  عدددن البخدددار  لدددحيت  ددد  وجدددا .  كبدددد  تلكددد 

 ان تبرحدددددوا الب لهدددددم وقدددددا  الرمددددداة مدددددن جيشدددددا اجلدددددم وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا

 اال ،يتعينوندددا  ددد  عليندددا اهدددروا رايتمدددويم وان ، تبرحدددوا  ددد  علددديهم اهرندددا رايتموندددا

 ابددد  ابدددن القدددوم ؟ا ددد  محمدددد القدددوم ا  : قدددا  تدددفيان ابدددو واشدددرف. ذلدددك خدددالفوا انهدددم

:  عمدددر  قدددا . الجدددابوا احيدددا  كدددانوا لدددو يدددؤال  ان:الخطا ؟ قدددا  ابدددن القدددوم قحا دددة؟ا  

  قدددا  يبددد ، أُعلدددى: تدددفيان ابدددو  قدددا  يحزندددك، مدددا عليدددك هللا ابقدددى ، هللا عددددو يدددا كدددذبت

 لنددا:  تددفيان ابددو  قددا  ،ي واجدد  اعلددى هللا قولددواب اجيبددو  وتددلم عليدده هللا لددلى النبدد 

 وال موالندددا هللابقولدددوا اجيبدددو  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد   قدددا  ، لكدددم عدددزة وال العدددزة

 عليددده هللا لدددلى النبددد  شددد  ، اندددم عدددن البخدددار  لدددحيت  ددد  وجدددا ي.  لكدددم مدددولى

 مدددن لدددك ليمبتعدددالى قولددده  ندددز  ،ينبددديهم شدددجوا قدددوم يفلدددت كيفب قدددا  احدددد يدددوم وتدددلم

 لدددديم ا . 128 عمددددرن آ ياددددالمون  ددددانهم يعددددذبهم او علدددديهم يتددددو  او شدددد   االمددددر

 مدددا الكدددا ر لعدددن يجدددوز  ددد  ولدددذا،.  بددده امرتدددك مدددا اال عبددداد   ددد  شددد   الحكدددم مدددن لدددك

 انبكدددا ر، ويدددو مدددات اذا لعنددده يجدددوز لكدددن ، لددده هللا يخدددتم بمدددا نددددر  ال النندددا ، حيدددا زا 



 

 

 

والندددام اجمعددديني  والم مكدددة هللا لعندددة علددديهم اولمدددك كفدددار ويدددم ومددداتوا كفدددروا الدددذين

 . 161 البقرة

 الدددا  قدددد تدددفيان ابدددا ان: وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  قدددا  ، احدددد واقعدددة انتهدددا  بعدددد

 عليددده هللا لدددلى الرتدددو  وان.  الرعددد  قلبددده  ددد  هللا قدددذف وقدددد رجدددع طر ا،وقدددد مدددنكم

 ذايددد  ان بوقدددا  ، والدددحابه تدددفيان ابدددا ويتبعدددون معددده لينطلقدددوا الندددام ندددد  وتدددلم

 وطلحددددة وتددددعد والزبيددددر وعلدددد  وعثمددددان وعمددددر اللددددديس معدددده  انتددددد ي.مقب  واندددد 

 بدددن عبيددددة وابدددو اليمدددان بدددن وحذيفدددة متدددعود بدددن هللا وعبدددد عدددوف بدددن الدددرحمن وعبدددد

 الدددذينبتعالى هللا  دددانز  ، تدددفيان ابددد  طلددد   ددد   تددداروا ، رجددد  تدددبعين  ددد  الجدددرا 

 اجدددر واتقدددوا مدددنهم احتدددنوا للدددذين القدددر  الدددابهم مدددا بعدددد مدددن والرتدددو  ح اتدددتجابوا

 حمددددرا  الددددى وتددددلم عليدددده هللا لددددلى الرتددددو  ولدددد  وقددددد. 172 عمددددران آ يعادددديم

 عليددده هللا لدددلى النبددد  ان تدددفيان ابدددا  بلدددغ اميدددا ، ثمانيدددة المديندددة عدددن وتبعدددد االتدددد

 واخبدددرويم والدددحابه محمدددد ردوا لهدددم  قدددا  التجدددار مدددن عيدددرا  لقددد  ، يطلبددده وتدددلم

 لدددلى الرتدددو   ددداخبروا التجدددار  جدددا  ، الددديهم راجدددع وانددد  جموعدددا جمعدددت قدددد بدددان 

 لهدددم قدددا  الدددذينبتعالى هللا  دددانز  ،يالوكيددد  ونعدددم هللا حتدددبناب قا  بدددذلك وتدددلم عليددده هللا

 ونعدددم هللا حتدددبنا وقدددالوا ايماندددا  دددزاديم  اخشدددويم لكدددم جمعدددوا قدددد الندددام ان الندددام

 ر ددددوان واتبعددددوا تددددو  يمتتددددهم لددددم و  دددد  هللا مددددن بنعمددددة  ددددانقلبواي173ب الوكيدددد 

 تخددددا ويم  دددد  اوليددددا   يخددددوف الشدددديطان ذلكددددم انمدددداي174ب عادددديم   دددد  ذو وهللا هللا

 .  175-173 عمران آ يمؤمنين كنتم ان وخا ون

   :   ال 

خددددالف بعددددض المتددددلمين رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم أمددددرا  واحدددددا   كانددددت  -

 المعال  والمخالفات    يومنا يذا..الهزيمة ،  كيف بمن يرتك  

 عاددديم امدددر  ددد  وقعدددت او ، امدددر غلبدددك اذا:   وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  قدددا  -

 تدددفيان ابدددو توعدددد  حدددين وتدددلم عليددده هللا لدددلى قالهددداي. الوكيددد  ونعدددم هللا حتدددب ب ق 

 . النار    الق  حين الت م عليه الخلي  ابراييم وقالها ،

 وزوجكددددن هللا زوجن :زيندددد   قالددددت ، عنهمددددا هللا ر دددد  وعامشددددة زيندددد  تفاخرتددددا -

 راحلددة ركبددت حددين القددرآن،  دد  التددما  مددن برا تدد  نزلددت: عامشددة وقالددت ، ايدداليكن

 ي.   الوكي  ونعم هللا حتب ب قلت ، المعط  بن لفوان

  :الن ير بن  يهود



 

 

 

 بددددر وقعدددة بعدددد وقعدددتهم وكاندددت ، المديندددة مدددن بناحيدددة يتدددكنون اليهدددود مدددن طامفدددة يدددم

 المحشددددر ارض ان عبددددام ابددددن عددددن حدددداتم ابدددد  ابددددن وقددددا ي.  291: 7اشددددهرب بتددددتة

 مددن الكتددا  ايدد  مددن كفددروا الددذين اخددرج الددذ  يوبتعددالى قولدده  دد  كمددا ، الشددام يدد 

 هللا مدددن حلدددونهم مدددانعتهم انهدددم واندددوا يخرجدددوا ان انندددتم مدددا الحشدددر الو  ديددداريم

  بيددددوتهم يخربددددون الرعدددد  قلددددوبهم  دددد  وقددددذف يحتتددددبوا لددددم حيدددد  مددددن هللا  اتددددايم

: الوقعدددة وخ لدددة. 2 الحشدددرياالبلار اولدددوا يدددا  ددداعتبروا المدددؤمنين ايدددد و بايدددديهم

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى الرتدددو  الدددحا  مدددن ويدددو ، ال دددمر  اميدددة بدددن عمدددرو قتددد 

 بوجددود عمددرو يعلددم ولددم ، الن ددير بندد  مددع حلددف علددى وكددانوا عددامر بندد  مددن رجلددين

  خدددرج الن دددير، وبنددد  عدددامر بنددد  وبدددين وتدددلم عليددده هللا لدددلى الرتدددو  بدددين عهدددد

 القتيلدددين ذيندددك ديدددة  ددد  ليتدددتعينهم الن دددير بنددد  الدددى وتدددلم عليددده هللا لدددلى الرتدددو 

 وارادوا الفرلدددة يدددذ  اتدددتشلوا وتدددلم عليددده هللا لدددلى اتدددايم  لمدددا ، عدددامر بنددد  مدددن

 ، بيددوتهم احددد مددن جدددار جندد  الددى كددان حيدد  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا برتددو  الشدددر

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  علدددى البيدددت تدددطت مدددن لدددخرة يلدددس ان باحدددديم واتدددتعانوا

 هللا رتدددو   علدددم ، وعلددد  وعمدددر بكدددر ابدددو  ددديهم الدددحابه مدددن نفدددر معددده وكدددان وتدددلم

  لمدددا ، لحدددربهم وتهددد   المديندددة الدددى راجعدددا وخدددرج  قدددام بدددذلك وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 ابددد  بدددن هللا عبدددد مدددنهم الخدددزرج بدددن عدددوف بنددد  مدددن ريدددط وكدددان تحلدددنوا بهدددم ندددز 

 بنددد  الدددى بعثدددوا قدددد وداعدددم وتدددويد قو ددد  ابددد  بدددن مالدددك بدددن ووديعدددة تدددلو  ابدددن

 حالددددريم. معكددددم خرجنددددا اخددددرجتم وان معكددددم قاتلنددددا قددددوتلتم  ددددان اثبتددددوا ان الن ددددير

 بقطدددع وامدددر ومنعتهدددا حلدددونهم شددددة مدددع ايدددام تدددتة وتدددلم عليددده هللا لدددلى الرتدددو 

 هللا لدددلى الرتدددو  تدددللوا ، ذلدددك رأوا ولمدددا ، لهدددم واريابدددا اياندددة واشدددجاريم نخددديلهم

 امددوالهم مددن االبدد  حملددت مددا لهددم ان علددى دمددامهم عددن ويكددف يجلدديهم ان وتددلم عليدده

: 7ب خيبددددر الددددى ومددددنهم الشددددام الددددى مددددنهم  خددددرج ، وتددددلم عليدددده هللا لددددلى  قبدددد  ،

 الدددددنيا  دددد  لعددددذبهم الجدددد   علدددديهمهللا  كتدددد  ان ولوالبتعددددالى قولدددده  دددد  وجددددا ي. 290

  دددان هللا يشدددا  ومدددن ورتدددوله هللا شددداقوا بدددانهم ذلدددكي3بالندددار عدددذا  االخدددرة  ددد  ولهدددم

 هللا  بدددلذن الدددولها علدددى قاممدددة تركتمويدددا او ليندددة مدددن قطعدددتم مددداي4بالعقدددا  شدددديد هللا

 . 5-3 الحشريالفاتقين وليخز 

   ي:االحزا ب الخند 

اليهدددود مدددع كفدددار ،حيددد  تدددآلف ي 402: 6الهجدددرةب مدددن خمدددم تدددنة شدددوا   ددد  وقعدددت

 هللا لددددلى هللا رتددددو  ومحاربددددة المدينددددة قددددريت واجمعددددوا امددددريم علددددى التددددير الددددى

 الرتدددو   بهددم تددمع  لمدددا ، حددر  بددن لدددخر تددفيان ابددو بقيدددادة وكددانوا ، وتددلم عليدده



 

 

 

 ، الشدددر  يلددد  ممدددا المديندددة حدددو  الخندددد  بحفدددر المتدددلمين امدددر وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 ونزلددددوا المشددددركون وجددددا  ، عندددده هللا ر دددد  الفارتدددد  تددددلمان مددددن باشددددارة وذلددددك

  دددوقكم مدددن جددداؤكم اذب، المديندددة ارض اعدددال   ددد  مدددنهم طامفدددة ونزلدددت المديندددة شدددرق 

 بددددداح وتاندددددون الحنددددداجر القلدددددو  وبلشدددددت االبلدددددار زاغدددددت واذ مدددددنكم اتدددددف  ومدددددن

 هللا لدددلى النبددد  مدددع عهدددد لهدددم كدددان قريادددة بنددد  يهدددود ان حتدددى. 10 االحزا يالانوندددا

 ونق دددوا وتدددلم عليددده هللا لدددلى الرتدددو  لمحاربدددة االحدددزا  الدددى انامدددوا وتدددلم عليددده

 شدددديدا زلدددزاال وزلزلدددوا المؤمندددون ابتلدددى ينالدددكب االمدددر واشدددتد الخطددد   عادددم ، العهدددد

 اال ورتددددوله هللا وعدددددنا مددددا مددددرض قلددددوبهم  دددد  والددددذين  المنددددا قون يقددددو  واذي11ب

 ويتددددتمذن  ددددارجعوا لكددددم مقددددام ال يثددددر  ايدددد  يددددا مددددنهم طامفددددة قالددددت واذي12بغددددرورا

 اال يريددددددون ان بعدددددورة يددددد  ومدددددا عدددددورة بيوتندددددا ان يقولدددددون النبددددد  مدددددنهم  ريدددددس

 هللا عايدددددوا كددددانوا ولقدددددبذاتها التددددورة  دددد  تعددددالى ويقددددو . 13-11 االحددددزا ي رارا

 ان الفددددرار يددددنفعكم لددددن قدددد ي15بمتددددموال هللا عهددددد وكددددان االدبددددار يولددددون ال قبدددد  مددددن

 يعلدددمكم الدددذ  ذا مدددن قددد ي16بقلدددي  اال تمتعدددون ال واذا   القتددد  او المدددوت مدددن  دددررتم

 وال وليدددا هللا دون مدددن لهدددم يجددددون وال رحمدددة بكدددم اراد او تدددو ا بكدددم اراد ان هللا مدددن

 عمدددار بدددن عكرمدددة حددددي  مدددن تدددننه  ددد  داود ابدددو واخدددرج. 17-15 االحزا ينلددديرا

 هللا ر ددد  اليمدددان بدددن حذيفدددة وقدددا . لدددلى امدددر حزبددده اذا وتدددلم عليددده هللا لدددلى ان: 

  يناددر يقددوم رجدد  مددن:  قددا  الليدد  مددن وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  لددلى:  عندده

 احددد يقددم لددم  لمددا ، والبددرد والجددوا الخددوف شدددة مددن رجدد  قددام  مددا ، القددوم  عدد  مددا لنددا

 شددديما تحددددثن وال يفعلدددون مدددا  دددانار القدددوم  ددد   ادخددد  اذيددد  حذيفدددة يددداب قا  دعدددان  ،

 تفعددد  وجددد  عدددز هللا وجندددود والدددريت القدددوم  ددد  ودخلدددت  دددذيبت: قدددا  ،ي تلتيندددا حتدددى

 جليتدده مددن امددر   كدد  ليناددر قددريت معشددر يددا: قا  تددفيان ابددو  قددام ، تفعدد  مددا بهددم

 بدددن  ددد ن اندددا ؟قدددا  اندددت مدددن  قلدددت جنبددد  الدددى الدددذ  الرجددد  بيدددد  اخدددذت حذيفدددة قدددا  ،

 ، جملدده الددى قددام ثددم مرتحدد   ددان  ارتحلددوا قددريت معشددر يددا تددفيان ابددو قددا  ثددم ،  دد ن

 شدددديما يحددددد  ال ان الدددد    وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  عهددددد ولددددوال حذيفددددة وقددددا 

 عبدددداد   الددددى و  ددددله نعمدددده عددددن مخبددددرا تعددددالى ويقددددو .  بتددددهم لقتلتدددده تددددلتين  حتددددى

 هللا نعمددددة اذكددددروا امنددددوا الددددذين ايهددددا يدددداب ويددددزمهم اعدددددا يم لددددر ه  دددد  المددددؤمنين

 بمددددا هللا وكددددان ترويددددا لددددم وجنددددودا ريحددددا علدددديهم  ارتددددلنا جنددددود جددددا تكم اذ علدددديكم

 الددددريت علدددديهم تعددددالى هللا  تددددلط ، بيددددنهم القتددددا  يقددددع لددددم. 9 االحزا يبلدددديرا تعملددددون

 هللا وكفددددى خيددددرا ينددددالوا لددددم بشددددياهم كفددددروا الددددذين هللا ورد  بشددددملهم  رقددددت ، الشددددديد

 لدددحيحه  ددد  البخدددار  واخدددرج. 25 االحدددزا يعزيزا قويدددا هللا وكدددان القتدددا  المدددؤمنين



 

 

 

 وحدددد  هللا اال الددده البيقدددو  كدددان وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان يريدددرة، ابددد  عدددن

 ي. بعد  ش      وحد ، االحزا  ويزم ،واعزجند ، عبد  ونلر ، وعد  لد  ،

 :   ال 

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى الرتددددو  لددددحبتم انكددددم:  عندددده هللا ر دددد  لحذيفددددة رجدددد  قددددا 

 كيدددف ادركتددده لددو ، تددددر ال: حذيفدددة  قددا  ندددر ، ولدددم ورأيتمددو  ، ندركددده ولدددم وادركتمددو 

 لددو يكددن لددم ومددا يكددون ومددا كددان مددا يعلددم وحددد  وتعددالى تددبحانه هللا  ددان ، تكددون كنددت

 ي.  403: 6بيكون كيف كان

   : قرياة بن  يهود

 وانامدددوا ، العهدددد نق دددهم نتيجدددة لهدددم وتدددلم عليددده هللا لدددلى الرتدددو  محاربدددة وكاندددت

 لددددحيت  دددد  جددددا .  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  محاربددددة  دددد  االحددددزا  الددددى

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  رجدددع لمدددا: قالدددت عنهدددا هللا ر ددد  عامشدددة عدددن البخدددار 

 وقدددا  التددد م عليددده جبريددد  اتدددا  ، واغتتددد  التددد   وو دددع ،ياالحدددزا ب الخندددد  مدددن

 عليدده هللا لددلى النبدد   خددرج ، قرياددة بندد  الددى ؟قددا  ايددن  ددالى ،قددا  الدديهم  اخرج:لدده

 يقتدددد  ان  ددديهم  حكميوالخنددددازير القدددردة اخددددوة يددداب ونددددادايم  حالدددريم. الدددديهم وتدددلم

 غددددزوة ابددددان الخيددددان  لمددددوقفهم نتيجددددة وذلددددك ونتددددا ؤيم ذراريهددددم وتتددددبى مقدددداتليهم

 ي.    272 :24بالخند 

 : الحديبية للت

 هللا لدددلى هللا رتدددو  بعددد ي : 165: 7بالتددديرة  ددد  يتدددار بدددن اتدددحس بدددن محمدددد قدددا 

 قددددريت واشددددراف تددددفيان ابدددد  الددددى عندددده هللا ر دددد  عفددددان بددددن عثمددددان وتددددلم عليدددده

 لحرمتدددده ومعامددددا البيددددت لهددددذا زامددددرا جددددا  وانمددددا ، للحددددر  يددددلت لددددم اندددده ليخبددددريم

 ان وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو   بلددددغ ، عثمددددان قددددريت  احتبتددددت ، ومعتمددددرا

 ، البيعدددة الدددى الندددام ودعدددا ، القدددوم ننددداجز حتدددى نبدددر  ال قدددا  عندددديا ، قتددد  قدددد عثمدددان

 عددددديم وكدددان الندددام  بدددايع ، نفدددر ال ان علدددى الشدددجرة تحدددت الر دددوان بيعدددة  كاندددت

 نكددد   مدددن ايدددديهم  دددو  هللا يدددد هللا يبدددايعون انمدددا يبايعوندددك الدددذين انب واربعمامدددة الدددف

 الفتتيعايمدددا اجدددرا  تددديؤتيه هللا عليددده عايدددد بمدددا او دددى ومدددن نفتددده علدددى ينكددد   انمدددا

 وابقدددو  يقتددد  لدددم عثمدددان ان الخبدددر جدددا  ثدددم ، المتدددلمين مدددن احدددد يتخلدددف ولدددم. 10

 بددن ومكددرر العددز  عبددد بددن وحويطدد  عمددرو بددن تددهي  عندده قددريت وبعثددت ، عنددديم

 بدددن لعلددد  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  قدددا  اللدددلت و ددد . اللدددلت لشدددرض حفدددص



 

 

 

 عمدددرو بدددن تدددهي   اخدددذ الدددرحيم، الدددرحمن هللا بتدددم اكتددد  عنددده هللا ر ددد  طالددد  ابددد 

 اكتددد   قدددا  نعدددرف مدددا ق ددديتنا  ددد  اكتددد  ، الدددرحيم الدددرحمن نعدددرف مدددا وقدددا  بيدددد 

  امتدددك ، مكدددة ايددد  هللا رتدددو  محمدددد عليددده لدددالت مدددا يدددذا: وكتددد  ، اللهدددم باتدددمك

  قدددا  نعدددرف مدددا ق ددديتنا  دد  اكتددد  ، رتدددوله كندددت ان المندداك لقدددد:  وقدددا  بيدددد  تددهي 

 الحددر  و ددع علددى عمددرو بددن وتددهي  هللا عبددد بددن محمددد عليدده لددالت مددا يددذا اكتدد 

 رتددو  اتددى مددن اندده علددى الددبعض عددن بع ددهم ويكددف النددام  يهددا يددلمن تددنين عشددر

 اتدددى ومدددن اليددده، رد  وليددده اذن بشيدددر تدددهي  الدددحا  مدددن وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا

 احددد  مدددن وكتبدددوا اليددده، يدددردو  لدددم وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  مدددع ممدددن قدددريت

 ان احددد  ومدددن  يددده، دخددد  وعهدددد  وتدددلم عليددده هللا لدددلى محمدددد عقدددد  ددد  يددددخ  ان

 رتدددو  عقدددد  ددد   ددددخلت خزاعدددة  تواثبدددت  يدده، دخددد  وعهدددديم قدددريت عقدددد  ددد  يدددخ 

 قددددريت عقددددد  دددد  ودخلددددت بكددددر بنددددو وتواثبددددت ، وعهددددد  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا

 خرجنددا قابدد  عددام كددان اذا واندده ، يددذا عامنددا عنددا ترجددع انددك اي ددا وكتبددوا ، وعهددديم

 هللا رتدددو   بينمدددا.  راكددد  تددد   معدددك ث ثدددا بهدددا واقمدددت ، بالدددحابك  تددددخلها عندددك

 ، عمددددرو بددددن تددددهي  ابددددن جنددددد  ابددددو جددددا   اذ الكتددددا  يكتدددد  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى

 قبدد  وبينددك بيندد  الق ددية تمددت قددد محمددد يددا وقددا  ابندده وجدده عمددرو بددن تددهي    ددر 

 أتردوننددد  المتدددلمين معشدددر يدددا وقدددا  جندددد  ابدددو ، لدددرخ لددددقت قدددا  ، يدددذا ياتيدددك ان

 البرواحتتددد  جندددد  ابدددا يددداب وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  الشدددرك؟ قا  ايددد  الدددى

 عقدددنا قددد انددا ومخرجددا،  رجددا المتت ددعفين مددن معددك ولمددن لددك جاعدد  تعددالى هللا  ددان

 نشددددر لدددن واندددا عهددددا عليددده واعطوندددا ذلدددك علدددى  اعطيندددايم لدددلحا القدددوم وبدددين بينندددا

  ددد   ثددداروا التددد   علددديهم شدددابا ث ثدددون عليندددا خدددرج اذ ، كدددذلك نحدددن  بينمددداي. بهدددم

 باتدددماعهم تعدددالى هللا  اخدددذ  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  علددديهم  ددددعا وجويندددا،

 النتددددام  روا  ، تدددبيلهم خلددددوا وتدددلم عليدددده هللا لدددلى  قددددا  ،  اخدددذنايم الدددديهم  قمندددا

 ايدددديهم كدددف الدددذ  ويوبتعدددالى هللا اندددز  ثدددمي. 170: 7ب واقدددد بدددن حتدددين حددددي  مدددن

 تعملدددون بمدددا هللا وكدددان علددديهم اافدددركم ان بعدددد مدددن مكدددة بدددبطن عدددنهم وايدددديكم عدددنكم

 الندددام ايهدددا يددداب وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  قدددا  ، ذلدددك بعدددد. 24 الفدددتتي بلددديرا

  قدددام ، وحلدددس يديددده  نحدددر وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو   قدددام ،يواحلقدددوا انحدددروا

 موالددددلة مددددن ومنعددددوا احلددددروا حيدددد  ، لددددبعض بع ددددهم ويحلددددس ينحددددرون النددددام

 مكددة بددين الطريددس وتددط  دد  كددانوا اذا حتددى ورجعددوا ، العمددرة لق ددا  مكددة الددى التددفر

 مدددن تدددت تدددنة مدددن القعددددة ذ  شدددهر  ددد  ذلدددك وكدددان ، الفدددتت تدددورة نزلدددت والمديندددة

 الملدددلحة مدددن  يددده لمدددا   تحدددا الحديبيدددة لدددلت ان الدددبعض ويدددر ي. 162: 7بالهجدددرة

 هللا رتددددو  كددددان. عندددده هللا ر دددد  متددددعود ابددددن عددددن رو  كمددددا ، اليدددده االمددددر آ  ومددددا



 

 

 

  دددداخبر ، بالبيددددت وطدددداف مكددددة دخدددد  اندددده المنددددام  دددد  رأ  قددددد وتددددلم عليدددده هللا لددددلى

 المتدددجد لتددددخلن بدددالحس الرؤيدددا رتدددوله هللا لدددد  لقددددب ويدددو بالمديندددة  بدددذلك الدددحابه

 تعلمدددوا لدددم مدددا علدددم  تخدددا ون ال ومقلدددرين رؤتدددكم محلقدددين امندددين هللا شدددا  ان الحدددرام

 تدددل  ، ورجعدددوا الحديبيدددة لدددلت تدددم ولمدددا.  27 الفتتيقريبدددا  تحدددا ذلدددك دون مدددن  جعددد 

 البيددددت تددددنات  انددددا تخبرنددددا الددددم هللا رتددددو  يددددا ، عندددده هللا ر دددد  الخطددددا  بددددن عمددددر

 قا ييدددذا؟ عامدددك تدددلت  اندددك  أ لخبرتدددك بلدددىب وتدددلم عليددده هللا لدددلى بددده؟قا  ونطدددوف

 الشدددد   ونفددددم ،يبدددده ومطددددوف آتيدددده  انددددكب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى قددددا  ، ال:  عمددددر

 مدددن القعددددة ذ   ددد  كدددان ولمددداي.  177: 7ب عنددده هللا ر ددد  اللدددديس بكدددر ابدددو اجدددا 

 ، الحديبيددددة وايدددد  يددددو معتمددددرا مكددددة الددددى وتددددلم عليدددده هللا لددددلى خددددرج ، تددددبع تدددنة

  ددد  مشمددددة والتددديوف مكدددة الدددى وتدددار ، الهدددد  معددده وتدددا  الحليفدددة ذ  مدددن  ددداحرم

  لمددددا - الحديبيددددة لددددلت اتفددددا  كددددان كمددددا -مكددددة مددددن الكفددددار رؤم وخرجددددت ، قربهددددا

 ابدد  بددن علدد   تناولهددا عددم يددا تندداد  عندده هللا ر دد  حمددزة بنددت تبعتدده مكددة مددن خددرج

 عمدددك ابندددت دوندددك عنهدددا هللا ر ددد  لفاطمدددة وقدددا  بيدددديا  اخدددذ عنددده هللا ر ددد  طالددد 

 اخددذتها انددا علدد   قددا  ، عددنهم هللا ر دد  وجعفددر وزيددد علدد   يهددا  اختلددم ،  حملتهددا

 ابندددددة زيدددددد وقدددددا  تحتددددد ، وخالتهدددددا عمددددد  ابندددددة جعفدددددر وقدددددا  ، عمددددد  ابندددددة ويددددد 

ي. االم بمنزلدددة الخالدددةبوقا  لخالتهدددا وتدددلم عليددده هللا لدددلى الرتدددو  بهدددا  اخ ، ق دددى

 وقددددا  ،يوخلقدددد  خلقدددد  اشددددبهتب لجعفددددر وقددددا  ،يمنددددك وانددددا مندددد  انددددتبلعل  وقددددا 

 بدددن المتدددور عدددن الزيدددر  عدددن اللدددحيت و ددد ي. 180: 7ي.بوموالندددا اخوندددا انتبلزيدددد

 مددن اندده علددى لددالحهم حددين وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  ان ، الحكددم بددن مددروان

 اذا آمندددوا الددذين ايهددا يددابتعالى قولددده نددز  النتددا  جددا ت  لمدددا ، الدديهم ردو  مددنهم اتددا 

 علمتمددددددوين  ددددددان بايمددددددانهن اعلددددددم هللا  ددددددامتحنوين مهدددددداجرات المؤمنددددددات جددددددا كم

 مدددا واتدددويم لهدددن يحلدددون يدددم وال لهدددم حددد  يدددن ال الكفدددار الدددى ترجعدددوين  ددد  مؤمندددات

 بعلدددددم تمتددددكوا وال اجددددورين أتيتمددددوين اذا تنكحددددوين ان علدددديكم جنددددا  وال انفقددددوا

 علددديم وهللا بيدددنكم يحكدددم هللا حكدددم ذلكدددم انفقدددوا مدددا وليتدددملوا انفقدددتم مدددا وتدددملوا الكدددوا ر

 ذيبددددت الددددذين  ددددآتوا  عدددداقبتم الكفددددار الددددى ازواجكددددم مددددن شدددد    دددداتكم واني10ب حكدددديم

 اذا النبددد  ايهدددا يددداي11بمؤمندددون بددده اندددتم الدددذ  هللا واتقدددوا انفقدددوا مدددا مثددد  ازواجهدددم

 وال يددددزنين وال يتددددرقن وال شدددديما بدددداح يشددددركن ال ان علددددى يبايعنددددك المؤمنددددات جددددا ك

  دددد  يعلددددينك وال وارجلهددددن ايددددديهن بدددين يفتريندددده ببهتددددان يدددداتين وال اوالديددددن يقدددتلن

 يددددتم  لددددم. 12-10 الممتحنددددةيرحيم غفددددور هللا ان هللا لهددددن واتددددتشفر  بددددايعهن معددددروف

 اد عدددددوا ا ي  انفقدددددوا مدددددا وآتويم:بقدددددا  عبدددددام ابدددددن وعدددددن.  النتدددددا   ددددد  العهدددددد

 اتيتمدددوين اذا تنكحدددوين ان علددديكم جندددا  وال ، لددددقة مدددن لهدددن د عدددو  مدددا للمشدددركين



 

 

 

 هللا مددددن تحددددريمي: الكددددوا ر بعلددددم تمتددددكوا وال.ب العدددددة انق ددددا  بعددددديالمهرب اللدددددقة

 حرمددددت التدددد  يدددد  اآليددددة  ويددددذ .  المشددددركات نكددددا  المددددؤمنين عبدددداد  علددددى تعددددالى

 ان للمشددددرك جددددامز اآليددددة نددددزو  قبدددد  وكددددان ، بالمشددددركين الددددزواج مددددن المتددددلمات

 امتحدددانهن كيفيدددة عدددن ، عبدددام ابدددن عدددن جريدددر ابدددن وقدددا ي.307: 7ب المؤمندددة يتدددزوج

 زوج بشدددض مدددن خرجدددت مدددا بددداح يتدددللهن وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  كدددان: قا 

 خرجدددت ومدددا دنيدددا، التمدددام خرجدددت ومدددا ، ارض الدددى ارض عدددن رغبدددة خرجدددت ومدددا ،

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  كدددان ، عامشدددة عدددن البخدددار  وقدددا . ولرتدددوله ح حبدددا اال

 وقدددا . قدددط امدددرأة يدددد  متدددت وال ك مدددا المؤمندددات مدددن اليددده يددداجر مدددن يمدددتحن وتدددلم

  ددد  جدددا . غيدددر  بددده  تحددداب  زوجهدددا مدددا  الزوجدددة تاخدددذ ال ا يازواجكدددن   تشششدددن   والب

 ابدددا ان هللا رتدددو  يدددا: قالدددت ، تدددفيان ابددد  زوجدددة عتبدددة بندددت يندددد ان:  اللدددحيحين

 ان جنددا  علدد     هدد  بندد  ويكفدد  يكفيندد  مددا النفقددة مددن يعطندد  ال شددحيت رجدد  تددفيان

 بدددالمعروف مالددده مدددن خدددذ ب وتدددلم عليددده هللا لدددلى علمددده؟ قا  بشيدددر مالددده مدددن اخدددذت

 ايددديهن بددين يفتريندده ببهتددان يددلتين   والب قولدده تعددالى  دد  امدداي. بنيددك ويكفدد  يكفيددك مددا

 قدددا  وكدددذا اوالديدددم، غيدددر بدددازواجهن يلحقدددن ال يعنددد : عبدددام ابدددن قدددا  ،يوارجلهدددن

 امدددراة ايمددداب وتدددلم عليددده هللا لدددلى قدددا  ، يريدددرة ابددد  عدددن داود ابدددو ورو .  مقاتددد 

 الجندددة، يددددخلها ولدددن شددد    ددد  هللا مدددن  ليتدددت مدددنهم لددديم مدددن قدددوم علدددى ادخلدددت

 االولددين رؤم علددى و  ددحه مندده هللا احتجدد  اليدده يناددر ويددو ولددد  جحددد رجدد  وايمددا

  ددددد  جدددددا   قدددددد ،يمعدددددروف  ددددد  يعلدددددينك والبتعدددددالى قولددددده  ددددد  امددددداي.  واالخدددددرين

 مدددن مندددا ليمبوتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  قدددا  ، متدددعود ابدددن عدددن اللدددحيحين

 ي. الجايلية بدعو   ودعا الجيو  وشس الخدود  ر 

   : خيبر غزوة

 البخدددار  لدددحيت  ددد  جدددا .  للهجدددرة ثمدددان تدددنة وقيددد  للهجدددرة تدددبع تدددنة  ددد  حددددثت

 يدددوم قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، عنددده هللا ر ددد  تدددعد بدددن تددده  عدددن

 ورتددددوله هللا يحدددد  ، يديدددده علددددى هللا يفددددتت رجدددد   غدددددا الرايددددة يددددذ  ألعطينبخيبددددر

 غددددوا الندددام الدددبت  لمدددا ، يعطايدددا ايهدددم ليلدددتهم الندددام  بددداتي.  ورتدددوله هللا ويحبددده

 بدددن علددد  ايدددنب  قدددا  ، يعطايدددا ان يرجدددو كلهدددم وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  علدددى

 بدددده،  اتىياليدددده  ارتددددلوابقا  عينيدددده يشددددتك  هللا يارتددددو  يددددو  قيدددد  ،ي طالدددد  ابدددد 

  اعطددددا  ،  بددددرأ  ، لدددده ودعددددا عينيدددده  دددد  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو   بلددددس

 رتدددلك علدددى أنفدددذ:ب قا  ، ثلثدددا يكوندددوا حتدددى اقددداتلهم هللا يارتدددو :  علددد   قدددا  ، الرايدددة

 حدددس مدددن علددديهم يجددد  بمدددا واخبدددريم ، االتددد م الدددى ادعهدددم ثدددم ، بتددداحتهم تندددز  حتدددى



 

 

 

 حمددددر لددددك يكددددون ان مددددن لددددك خيددددر واحدددددا رجدددد  بددددك هللا يهددددد  ألن  ددددوهللا ،  يدددده هللا

 ي. النعم

 :  ال 

جددا ت  اطمددة الددى ابدد  بكددر  قالددت: مددن يرثددك؟  قددا  :ايلدد   عددن ابدد  يريددرة اندده قددا :

وولددددد ،  قالددددت: مددددا لدددد  ال ار  ابدددد ؟  قددددا  ابددددو بكددددر: تددددمعت رتددددو  هللا لددددلى هللا 

ال نُددورُ ي ولكنددد  اعدددو  مددن كدددان رتدددو  هللا لددلى هللا عليددده وتدددلم عليدده وتدددلم يقدددو ب

.اخرجددده يعولددده، وانفدددس علدددى مدددن كدددان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم ينفدددس عليه

  اطمدددة ان:  عامشدددة عدددن البخدددار   لدددحيت  ددد  جدددا احمدددد والبدددزار  ددد  متدددند  . و

 تتددددلله بكددددر ابدددد  الددددى ارتددددلت ، وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  بنددددت التدددد م عليهددددا

 ، و ددددك بالمديندددة عليددده هللا ا دددا  ممدددا وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  مدددن ميراثهدددا

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان: بكدددر ابدددو  قدددا  ، خيبدددر خمدددم مدددن بقددد  ومدددا

 يددذا  دد  وتددلم عليدده هللا لددلى محمددد آ  يلكدد   انمددا ، لدددقة تركنددا مددا ، نددور  البقددا 

 عددددن وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  لدددددقة مددددن شدددديما اغيددددر ال وهللا وان يالمددددا 

  لدددم بكدددر ابدددا  اطمدددة ،يجدددرت شددديما منهدددا  اطمدددة الدددى يدددد ع ان بكدددر ابدددو  دددابى حالهدددا،

 .  تو يت حتى تكلمه

 : مكة  تت

 بقيددددادة المدينددددة مددددن المتددددلمون تحددددرك.  مكددددة لفددددتت التمهيددددد الحديبيددددة لددددلت اتددددا 

 الثامنددددة التددددنة  دددد  رم ددددان 10 يددددوم مكددددة باتجددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى الرتددددو 

 لعدددام الثدددان  كدددانون شدددهر مدددن االو  اليدددوم ذلدددك ويلدددادف ، لددداممون ويدددم للهجدددرة

 بانامددددام عدددددديم ازداد -مكددددة  ددددتت - يددددد هم باتجددددا  المتددددلمون تقدددددم وكلمددددا. م1630

 امدددر مكدددة، مدددن االقتدددرا  وعندددد . الطريدددس جدددانب  علدددى تتدددكن التددد  القبامددد  متدددلم 

  دددخامة قدددريت تدددر  حتدددى ندددارا متدددلم كددد  يوقدددد ان وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 ، قتدددددا  دون للمتدددددلمين وتتتتدددددلم معنوياتهدددددا علدددددى يدددددؤثر ممدددددا ، المتدددددلمين جددددديت

 قددددوات مكددددة ايدددد  رأ .  دمددددا  اراقددددة دون مكددددة دخددددو  مددددن الهدددددف يتحقددددس وبددددذلك

 قددد محمددد  يددذا قددريت معشددر يددا:  تددفيان ابدد  بلددوت واذا ، مددنهم تقتددر  المتددلمين

 عليدده اغلددس ومددن آمددن،  هددو تددفيان ابدد  دار دخدد   مددن ، بدده لكددم قبدد  ال  يمددا جددا كم

 تلددس  لددم مكددة المتددلمين قددوات دخلددت .آمددن   هددو المتددجد دخدد  ومددن آمددن،  هددو بابدده

 وحطدددم ، العتيدددس بالبيدددت وطددداف وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ثدددم لدددلى.  مقاومدددة

 االتدددرا يزيوقا كدددان الباطددد  ان الباطددد  وزيدددس الحدددس جدددا  وقددد ب يقدددو  ويدددو االلدددنام



 

 

 

 لددددد  ، لدددده شددددريك ال وحددددد  هللا اال الدددده ال: الكعبددددة  قددددا  بددددا  علددددى وقددددف ثددددم. 81

  اعددد  انددد  تدددرون مدددا قدددريت معشدددر يدددا وحدددد ، االحدددزا  ويدددزم ، عبدددد  ،ونلدددر وعدددد 

: 24ب. الطلقدددددا   دددددانتم اذيبوا:قدددددا .  كدددددريم اخ وابدددددن كدددددريم اخ خيدددددرا: ؟قدددددالوا بكدددددم

   ي.355

  ا ت على النام والدنيا عطايا                محمد زينة الدنيا وبهجتها

 محمد كم ح     اللفا معنا       محمد رحمة الرحمن نفحته          

 الملطفى المجتبى المحمود تيرته   حبي  ربك يهوانا ونهوا  

  وقا  آخر:

 وأجم  منك لم تلد النتا       وأحتن منك لم تر قط عين       

 ت كما تشا  قكلنك قد ُخل    ُخلقت مبر ا  من ك  عي          

 وقا  آخر:  

 يوال  اإلها  ليم عنه بشا         حليٌم رشيٌد عادٌ  غير طامت    

 وأاهر دينا  حق ه غير زام       وأيد  ر  العباد بنلر           

  :   ال 

أمدددر رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم قبيددد  دخدددو  مكدددة ان يوقدددد كددد  متدددلم ندددارا   -

حتددددى تددددر  قددددريت  ددددخامة جدددديت المتددددلمين ، ويدددددف مددددن ذلددددك الددددى دخولهددددا دون 

 اراقة دما .. يا لها من رحمة أنعمها هللا تعالى عليه للى هللا عليه وتلم .   

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان ، هللا عبددددد بددددن جددددابر عددددن احمددددد االمددددام قددددا  -

 نلدددر جدددا  اذاي. با واجدددا منددده وتددديخرجون ا واجدددا هللا ديدددن  ددد  دخلدددوا الندددام انبقدددا 

 ربددددك بحمددددد  تددددبتي2ب ا واجددددا هللا ديددددن  دددد  يدددددخلون النددددام ورأيددددتي1ب والفددددتت هللا

 .3-1 النلري توابا كان انه واتتشفر 

 عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان ، عنهددددا هللا ر دددد  عامشددددة عددددن احمددددد االمددددام قددددا  -

 واتدددو  هللا اتدددتشفر ، وبحمدددد  هللا تدددبحانبقوله مدددن امدددر  آخدددر  ددد  يكثدددر كدددان وتدددلم

 ي. اليه



 

 

 

  : حنين

 الحددر شددديد يددوم و دد  ، مكددة  ددتت بعددد ، للهجددرة الثامنددة التددنة  دد  ، شددوا   دد  وقعددت

 ومنهدددا ، مكدددة مدددن القريبدددة العربيدددة القبامددد  لدددد  معددداكم  عددد  رد مكدددة لفدددتت وكدددان. 

 يدددوازن تددديد عدددوف بدددن مالدددك الدددى قيدددادتهم امدددر تدددلموا  قدددد ، وثقيدددف يدددوازن قبيلتدددا

 والطدددامف مكدددة بدددين بدددواد  دددالتقوا ، المتدددلمين لقتدددا  المتدددير علدددى امدددريم واجمعدددوا

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  وكددددان ، المتددددلمون  ددددانهزم ،ي حنددددينب لدددده يقددددا 

 كدددذ ،انا ال النبددد  اندددا ، هللا عبددداد يدددا الددد   ب يقدددو  ويدددو ، الرجعدددة الدددى المتدددلمين يددددعو

 ولددددف. . واالنلددددار المهدددداجرين مددددن القليدددد  اال معدددده يبددددس ولددددم ،يالمطلدددد  عبددددد بددددن

 بدددن الحدددار  ابدددن تدددفيان وابدددو اندددا لزمدددت:  قدددا  حندددين يدددوم عنددده هللا ر ددد  العبدددام

 عليددده هللا لدددلى وقدددا  ، نفارقددده  لدددم وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  المطلددد  عبدددد

   اجددددابوا  نددددادايم ، العقبددددة بيعددددة الددددحا  ا  ، التددددمرة الددددحا  ندددداد للعبددددام وتددددلم

 وجددددو  بهددددن  رمددددى حلدددديات وتددددلم عليددده هللا لددددلى هللا رتددددو  اخددددذ ثددددم ، متدددرعين

 الطدددامف الدددى والتجدددؤا معددده ومدددن عدددوف بدددن مالدددك و دددر   ، قدددوتهم ا دددعف ،ممدددا الكفدددار

 هللا نلددددركم لقدددددي. ب359-358: 24.بكثيددددرة مشددددانم ورامهددددم وتركددددوا  يهددددا وتحلددددنوا

 و ددداقت شددديما عدددنكم تشدددن  لدددم كثدددرتكم اعجبدددتكم اذ حندددين ويدددوم كثيدددرة مدددواطن  ددد 

 رتدددوله علدددى تدددكينته هللا اندددز  ثدددمي  25بمددددبرين وليدددتم ثدددم رحبدددت بمدددا االرض علددديكم

 جدددددزا  وذلدددددك كفدددددروا الدددددذين وعدددددذ  ترويدددددا لدددددم جندددددودا واندددددز  المدددددؤمنين وعلدددددى

 . 26-25 التوبةيالكا رين

  ي :العترةب تبوك

 وكدددان ، وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  بقيدددادة ، للهجدددرة التاتدددع العدددام  ددد  حددددثت

 ولدددذا،  الدددب د، مدددن وجدددد  الندددام عتدددرة زمدددان و ددد  ال يدددف اللددديف حدددر  ددد  ذلدددك

 للمتددددلمين م ددددايقتهم بتددددب  الددددروم غددددزو يددددو يددددد ها وكان.العتددددرة جدددديت تددددم 

 هللا ودعددددا القبلددددة وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  اتددددتقب . لتجددددارتهم والتعددددرض

 ولدددددد . ي500: 25بالمطددددددر وتتدددددداقط التددددددح  تآلفددددددت حتددددددى بددددددر   مددددددا ، تعددددددالى

 االشددددتباك   ددددلواعدم الددددروم ان اال ، يومددددا عشددددرين  يهددددا ومكثددددوا تبددددوك المتددددلمون

 خددد   وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  عقدددد.  الشدددما  الدددى وانتدددحبوا المتدددلمين مدددع

 عددداد ثدددم ، الجزيدددة يدددد عوا ان علدددى عددددة جهدددات امدددرا  مدددع معايددددات عددددة بقدددا   مددددة

.  العربيدددة الجزيدددرة شدددما   ددد  تدددلطانهم وبتدددطوا االتددد م نشدددروا ان بعدددد المتدددلمون

 مددددن االعددددذار ايددددال  مددددن وبعددددض ، المنددددا قين مددددن عدددددد تبددددوك غددددزوة عددددن تخلددددف



 

 

 

 الث ثددددة وعلددددى. ب حقيقيددددة اعددددذار لددددديهم يكددددن لددددم مددددنهم ث ثددددة باتددددتثنا  ، اللددددحابة

 انفتددددهم علدددديهم و دددداقت رحبددددت بمددددا االرض علدددديهم  دددداقت اذا حتددددى خلفددددوا الددددذين

 التدددددوا  يدددددو هللا ان ليتوبدددددوا علددددديهم تدددددا  ثدددددم اليددددده اال هللا مدددددن ملجدددددل ال ان واندددددوا

 . 118 التوبةيالرحيم

  : مؤتة  

 م دددددايقة  ددددد  الدددددروم واخدددددذ ، بدددددالتوتر والدددددروم المتدددددلمين بدددددين الع قدددددات  اتتدددددمت

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ، بعددد  الشدددام مدددن القادمدددة لتجدددارتهم وتعر دددهم المتدددلمين

 رتدددو  رتدددو  قتلدددوا  ان اال مدددنهم كدددان  مدددا ، االزد  عميدددر بدددن الحدددار  الددديهم وتدددلم

 المتدددلمين وقاتددد  الدددروم مدددن يرقددد  جمدددع حيددد  ،ي346: 24بوتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا

 عدددن البخدددار  لدددحيت  ددد  وجدددا  .بدددالكرك اليدددوم وتتدددمى مؤتدددة لهدددا يقدددا  منطقدددة  ددد 

 وابدددن وجعفدددرا زيددددا نعدددى وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، عنددده هللا ر ددد  اندددم

 جعفددددر اخددددذ ثددددم ،  الددددي  زيددددد الرايددددة اخددددذب  قددددا  خبددددريم، يددددلتيهم ان قبدددد  رواحددددة

 مدددن تددديف الرايدددة اخدددذ حتدددىب تدددذر ان وعينا ي الدددي  رواحدددة ابدددن اخدددذ ثدددم  الدددي ،

 ي.   عليهم هللا  تت حتى هللا تيوف

  : الوداا حجة

 هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، عنهمدددا هللا ر ددد  عمدددر ابدددن عدددن البخدددار  لدددحيت  ددد  جدددا 

  دددانب قا  اعلدددم، ورتدددوله هللا: قدددالواي؟ يدددذا يدددوم ا  أتددددرونببمنى قدددا  وتدددلم عليددده

 حدددرام بلددددبقا  ، اعلدددم هللا ورتدددوله :قدددالواي؟ يدددذا بلدددد ا  ا تددددرون حدددرام، يدددوم يدددذا

 هللا  ددددانبقا ي حددددرام شددددهربقا  اعلددددم، ورتددددوله هللا: قالواييددددذا؟ شددددهر ا  ،ا تدددددرون

 يدددذا، شدددهركم  ددد  ، يدددذا يدددومكم كحرمدددة ، واعرا دددكم وامدددوالكم دمدددا كم علددديكم حدددرم

 يدددوم وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  وقدددف ، اي دددا عمدددر ابدددن وعدددني. يدددذا بلددددكم  ددد 

 ،ياالكبدددر الحددد  يدددوم يدددذاب وقدددا  ، بهدددا حددد  التددد  الحجدددة  ددد  الجمدددرات بدددين النحدددر

 يدددذ :  قدددالوا ، الندددام وودا ،ياشدددهد اللهمبوقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد   طفدددس

 هللا لدددلى النبددد  ان ، ارقدددم بدددن زيدددد عدددن البخدددار  لدددحيت  ددد  وجدددا .  الدددوداا حجدددة

 يحدد  لددم واحدددة حجددة يدداجر مددا بعددد حدد  واندده ، غددزوة عشددرة تتددع غددزا وتددلم عليدده

 ي. الوداا حجةب بعديا

  :  وتلم عليه هللا للى الرتو  و اة



 

 

 

 حجددددددةب واالخيددددددرة االولددددددى حجتدددددده وتددددددلم عليدددددده هللا لددددددلى الرتددددددو  اد  ان بعددددددد

 ونلددددت االمانددددة، واد  ، الرتددددالة بلددددغ ان بعددددد ، المنددددورة المدينددددة الددددى عدددداديالوداا

 وعندددد.  يالدددك اال عنهدددا يزيدددغ ال كنهاريدددا ليلهدددا البي دددا  المحجدددة علدددى وتركهدددا االمدددة

 ثدددم  بكدددت بشددد    تددداريا  اطمدددة وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  دعدددا ، ال دددحى ارتفددداا

 تدددارن : اطمة قالدددت ، ذلدددك عدددن تدددللنا لمدددا عامشدددة قالدددت  ،   دددحكت بشددد   تددداريا

 ثدددم ،  بكيدددت ،  يددده تدددو   الدددذ  وجعددده  ددد  يقدددبض انددده وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد 

 نتددددا   تدددديدة بانهددددا  اطمددددة النبدددد  وبشددددر يتبعدددده   ددددحكت  ايلدددده او  انهددددا تددددارن 

 يدددزداد الوجدددع وبددددأ خيدددرا، بهمدددا واولدددى وقبلهمدددا والحتدددين الحتدددن ودعدددا ، العدددالمين

 وانددده.  اليهدددا عامشدددة  اتدددندته ، االحت دددار بددددأ. بخيبدددر اكلددده الدددذ  التدددم اثدددر وقدددد ،

 تدددكرات للمدددوت ان ، هللا اال الددده ال:  يقدددو  ويدددو ، بيتهدددا و ددد  عامشدددة يدددوم  ددد  تدددو  

 مددع علدديهم انعمددت الددذين مددع:  يقددو  ويددو قددبض حتددى االعلددى الر يددس اللهددم: قددا  ثددم ،

 والحقندددد  وارحمندددد  لدددد  اغفددددر اللهددددم ، واللددددالحين والشددددهدا  واللددددديقين النبيددددين

 ، يجريددددة11 تددددنة االو  ربيددددع 12 االثنددددين يددددوم  ددددحى يددددذا وقددددع . االعلددددى بددددالر يس

 مددن النددام ايهددا:  بالنددام يخطدد  ويددو بكددر ابددو قددا  حتددى.  تددنة وتددتون ثدد   ولدده

 د دددن. يمددوت ال حدد  هللا  ددان هللا يعبددد كددان ومددن مدددات قددد محمددد  ددان محمددد يعبددد كددان

 عامشددددة بيددددت ويددددو  يدددده تددددو   الددددذ  المكددددان  دددد  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

    ي. 393-392 :24بعنها ح ر  

لدددم يدددرد عدددن النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم ندددص او اشدددارة وا دددحة الدددى مدددن يكدددون 

ابددا بكددر خليفددة مددن بعددد  ،وكدد  مددا ورد  دد  ذلددك ،ان النبدد  لددلى هللا عليدده وتددلم امددر 

بدددلن يدددؤم المتدددلمين حدددين كدددان  ددد  مدددرض موتددده ، لتخدددذيا بعدددض الندددام مدددن يدددذ  

اشدددارة الدددى امامتددده العامدددة، وقدددد احدددت  الدددبعض  ددد  اجتمددداا التدددقيفة بتدددقيفة بنددد  

ابددد  بكدددر للخ  دددة بعدددد رتدددو  هللا لدددلى هللا  ىتددداعدةيبين المهددداجرين واالنلدددار علددد

امامدددددة اللددددد ة وامدددددرة  عليددددده وتدددددلم اال ان آخدددددرين عار دددددوا ذلدددددك و رقدددددوا بدددددين

حتددى بويددع ابددو بكددر اللددديس خليفددة بعددد الرتددو  المتددلمين ، ولددم يدددم الخدد ف طددوي  

لدددددلى هللا عليددددده وتدددددلم . واو دددددت القدددددرآن الكدددددريم ان الحكدددددم االتددددد م  لددددده ث ثدددددة 

الدددو : العدالدددة، والشدددور ، والطاعدددة الوليدددا  االمدددر  يمدددا احددد  المدددؤمن وكدددر ، اال 

و دددد  لددددحيت متددددلم عددددن ام ي . 28:  26ب وال طاعددددةان يددددؤمر بمعلددددية  دددد  تددددمع 

دددر علددديكم عبدددد  الحلدددين ،انهدددا تدددمعت رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم يقدددو بان ام 

اتدددود مجددددا يقدددودكم بكتدددا  هللا  اتدددمعوا لددده واطيعدددوا ياخرجددده الطبرانددد   ددد  الكبيدددر. 

كمدددا جدددا   ددد  لدددحيت البخدددار  عدددن ابددد  تدددعيد الخددددر  عدددن النبددد  لدددلى هللا عليددده 



 

 

 

اندددده قا بمددددا اتددددتخلف خليفددددة اال لدددده بطانتددددان :بطانددددة تددددلمر  بددددالخير وتح دددده وتددددلم 

 .  عليه، وبطانة تلمر  بالشر وتح ه عليه،والمعلوم من علم هللاي

  ولن تر  من بيوت الخير مكرمة       اال لها من بيوت التو  أعدا  

بعددض مددا اتلددف بدده رتددو  هللا لددلى هللا عليدده وتددلم ، وبعددض مددا جددا  بدده 

      جاز :من اع

 دددد  رتددددو  هللا  ملقد كددددان لكدددد لددددلى هللا عليدددده وتددددلم قدددددوة حتددددنة،بكددددان رتددددو  هللا

. وممدددا 21لمدددن كدددان يرجدددو هللا واليدددوم اآلخدددر وذكدددر هللا كثيراياالحدددزا اتدددوة حتدددنة 

اتلدددددف بددددده لدددددلى هللا عليددددده وتدددددلم :حتدددددن الخلس،الحيا ،التوا ع،اُرتددددد  رحمدددددة 

عيادتدددده  للمتقددددين، متدددداعدته للمحتدددداجين،للعددددالمين،اُنز  عليدددده القددددرآن الكددددريم يددددد  

 للمر ى،..الر. ولع  يذ  االبيات توجز بعض تلك اللفات: 

 ال الشعر ينلفه وال االق ُم             من اين ابدأُ    مديت محمد       

 يو قامد للمتلمين يماُم   يو لاح  الخلس الر يع على المد      

 وقا  آخر:  

 واعطا  الرتالة والكتابا                ويا من خص احمد والطفا 

 واعتس من شفاعته الرقابا                  وقربه وتما  حبيبا        

 وقا  آخر:   

 ولقد دعاك لقربه وحباكا                 أنت الذ  ناداك ربك مرحبا 

 والجذا حن الى كريم لقاكا         وعليك اللت الشمامة    الور     

 لم الحلى بالف      يمناكا       والما   اض براحتيك وتبحت      

 وقا  آخر:  

 لولف احمد ما كفى  كان المداد         وهللا لو ما  البحر بجمعها        

  الى النهاية ا  يكت  ما اكتفى        وهللا لو قلم الزمان من البداية     

 وقا  آخر: 



 

 

 

 من يحميه الرحمن كيف ي ام       حوربت لم تخ ع ولم تخت العد

 لور الا م وقو ت النام    ومألت يذا الكون نورا   اختفت       

 وقا  آخر: 

  متى الى ذاك المقام ولو      قد طا  شوق  للنب  محمد             

   يذا الرتو  الى الجنان دلي      يذا رتو  هللا لفوة خلقه          

الزمان الذ  بع   يه داللة على لد  ما جا  به وي  هللا تعالى لك  نب  معجزة تنات  

،كما تلت  معجزة الرتو  مما نبغ  يه قومه.  ف  معجزة نجاة ابراييم من هللا تعالى 

   قوم يعبدون االلنام ، ارادوا االنتقام  الخلي  عليه الت م من النار ،جا ت تحديا 

و  الناربقلنا يا نار كون  بردا وت ما على تعالى ابط  مفع لهتهم ،ولكن هللاآل

وموتى عليه الت م،اوحى هللا تعالى الى امه ان تلقيه    اليم  .69ابراييمياالنبيا  

لينجو من  رعون ،رغم تعر ه للخطر ويو    تلة  و  الما  ولكن هللا تعالى انجا  ، 

آمن بموتى التحرة انفتهم بقالوا وكذلك جا  التحد  لتحرة  رعون ، كان او  من 

وعيتى عليه الت م  .122-121ارونياالعرافير  موتى وي21منا بر  العالمين بآ

كان قومه قد نبشوا    الط  ، جا ت المعجزة لتتحد  ذلك  بانه احيى الموتى باذن هللا 

رأته  خرج من قبر  وقد شا  ، ودعا هللا تعالى نو  تام بن . وقي  اتى قبر تعالى 

، قا  له عيتى:كيف شا  رأتك ولم يك    زمانكم شيبا ؟ قا :يا رو  هللا ،انك دعوتن  

 تمعت لوتا  يقو :اج  رو  هللا، اننت ان القيامة قد قامت ، من يو  ذلك شا  

وان رتو  هللا للى هللا عليه وتلم بع     زمن الفلاحة والب غة ي. 21: 27برأت .

م لما  يه من الفلاحة والب غة ،بالر كتا  احكمت آياته ثم ، انز  عليه القرآن العاي

. كما ان معجزات االنبيا  انقر ت بانقراض 1 للت من لدن حكيم خبيرييود

رة ،بينما معجزة القرآن تشايد بالبلياراعلاريم،وكانت معجزاتهم حتية تشايد باالبل

واتلو  الحدي ، إن  ا  بعين العق  ولذا  ه  باقية.. اما الفر  بين اتلو  القرآن

اال انه اتلو  الحدي  الذ  جا  به النب  للى هللا عليه وتلم وان كان ا لت العر  

شر مثلكم يوحى ال   انما الهكم اله واحد  من كان يرجو لقا  اتلو  بشر،بق  انما انا ب

  . 110ربه  ليعم  عم  لالحا وال يشرك بعبادة ربه احدايالكهف 

 الت  ذكرت عن الرتو  للى هللا عليه وتلم :  المعجزاتومن 

كان لرتو  هللا للى هللا عليه وتلم معجزات منذ والدته ونشلتهبانار والدته ونشلته _ 

 للى هللا عليه وتلمي. 



 

 

 

 _ االترا  والمعراجبانار االترا  والمعراجي. 

  _ انشقا  القمربانار قلة انشقا  القمري . 

رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم ك مدددا يؤذيددده  ددد  ربددده _ اتدددمع عتبدددة بدددن ابددد  لهددد  

، قددا  لددلى هللا عليدده وتددلم باللهددم تددلط عليدده كلبددا مددن ك بددك ي اتددتجا  هللا لدعامدده 

  يو    قا لة للتجارة الى الشام.، قطع االتد رأته و

_اخرج البخار  والبيهق  عن ابن متعود قا :انطلس تعد بن معاذ معتمرا  ، وقا  ألمية 

خلف بن لفوانبويو من كفار قريتيان  تمعت محمد للى هللا عليه وتلم بن 

يقو :انه قاتلك،قا  امية: وهللا ما يكذ  محمد، رجع الى امرأته  اخبريا 

  ي.325: 15ببذلك، قالت: وهللا ما يكذ  محمد، لماخرجوا لبدر  قت .

الى يوم الجمعة  _ حنين الجذا:عن جابر ،ان رتو  هللا للى هللا عليه وتلم كان يقوم

شجرة او نخلة ،  قالت امرأة من االنلار:يا رتو  هللا اال نجع  لك منبرا؟ جعلوا له 

منبرا ، لما كان يوم الجمعة ذي  الى المنبر ، لاحت النخلة ليا  اللب  ، نز  رتو  

هللا للى هللا عليه وتلم   مها اليه، وكانت تمن انين اللب . وعن الطفي  بن اُب  بن 

الى ذلك الجذا يخط   وكانلى جذا ه وتلم يلل  اعن ابيه:كان للى هللا علي كع 

،وحين جعلوا له منبرا،تمع للى هللا عليه وتلم لوت الجذا  متحه بيد  ثم رجع الى 

  المنبر.

روت اتما  بنت اب  بكر ر   هللا عنها :جا ت ام جمي  وي  تقو :مذمما ابينا،  _

  هللا للى هللا عليه وتلم جالم وابو بكر الى ودينه قلينا،وامر  علينا،ورتو

يذ  وان  اخاف ان تراك، قا  للى هللا عليه وتلم بانها لن جنبه، قا  ابو بكر:لقد اقبلت 

 تران ي،وقرأ قوله تعالىبواذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين ال يؤمنون باالخرة 

للى هللا عليه وتلم وقالت الب  ،وحين جا ت  لم تر النب  45حجابا متتوراياالترا 

   بكر:بلشن  ان لاحبك يجان ، قا  :ال مايجاك،ثم انلر ت.

كت  كتر  الى باذان :انه بلشن  ان رج  من قريت خرج بمكة يزعم انه نب ، تر _ 

اليه  اتتتبه، ان تا  واال  ابع  ال   برأته، بع  باذان بكتا  كتر  الى رتو  هللا 

، كت  اليه رتو  هللا للى هللا عليه وتلم :ان هللا قد وعدن  ان للى هللا عليه وتلم 

ان كان نبيا يُقت  كتر     يوم كذا من شهر كذا،  لما اتى باذان الكتا  توقف وقا :

،حي   تيكون ما قا ، قت  هللا كتر     اليوم الذ  قا  رتو  هللا للى هللا عليه وتلم 
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_ عندما اراد للى هللا عليه وتلم الهجرة ،امر عليا ان ينام     راشه تلك الليلة ،وخرج 

بالبيت لقتله، اخذ حفنة من الترا  وذر  للى هللا عليه وتلم من بيته والكفار محيطون 

على رؤوتهم ويم ال يرونه،ويو يتلوبوجعلنا من بين ايديهم تدا ومن خلفهم تدا 

  .9لرونييم اغشينايم  هم ال يب

_ عن اب  معبد الخزاع  ،ان النب  للى هللا عليه وتلم خرج ليلة الهجرة من مكة الى 

اريقط،ثم مروا بخيمة ام معبد الخزاعية ،وكانت بن هللا المدينة يو وابو بكر ودليلهما عبد 

امرأة تطعم وتتق  من مر  بها، تللويا ي  عندك ش  ؟ قالت :ال، نار للى هللا عليه 

؟وي  بها من لبن؟قالت:ال، متت رتو  هللا وتلم الى شاة    الخيمة، قا  ما يذ  الشاة 

وتق  من معه،وحين  للى هللا عليه وتلم بيد   رعها وتمى هللا، ودعا، درت  شر 

قالت: مر  بنا رج  مبارك ، قا :وهللا يذا الرج  اتى زوجها قا  لها:من اين لك باللبن؟

 الذ  تطلبه قريت،انه رتو  هللا للى هللا عليه وتلم .  

 تلوا اختكم عن شاتها وانامها        انكم ان تتللوا الشاة تشهد 

 للى هللا عليه وتلم و ع يد  على عن ابن عبام ر   هللا عنهما،قا :ان رتو  هللا_ 

كتف  ثم قا باللهم  قهه    الدين وعلمه التلوي ياخرجه الحاكم وروا  البيهق ،وقد 

  اتتجا  هللا تعالى لنبيه، كان ابن عبام اماما يُهتد  بهدا .

لهم جم  يتقون  اي  بيت من االنلار ر   هللا عنه:كان _ عن انم بن مالك

ليهم ، جا وا الى الرتو  للى هللا عليه وتلم وحكوا له، اتى عليه،وانه اتتلع  ع

للى هللا عليه وتلم الجم ، لما نار الجم  الى الرتو  للى هللا عليه وتلم اقب  نحو  

الحا  الرتو  للى هللا عليه  وتجد، اخذ بناليته حتى ادخله    العم  بللتق ي،  قا 

ت لك،ونحن نعق  اال نتجد لك؟ قا بال يلت يا رتو  هللا يذ  بهيمة ال تعق   تجدوتلم :

لبشر ان يتجد لبشر،ولو للت لبشر ان يتجد لبشر ألمرت المرأة ان تتجد لزوجها من 

عام حقه عليها،والذ  نفت  بيد  لو كان من قدمه الى مفر  رأته قرحة تتفجر 

  ما ادت حقهياخرجه احمد.   لحتته واللديد ثم اتتقبلته

_ نبع الما  من بين الابعه: عن انم قا :و ع رتو  هللا للى هللا عليه وتلم يديه 

   انا   اخذ الما  ينبع من بين الابعه، تو ل النام.. روا  البخار  ومتلم    

  لحيحهما. 

_ عن انم قا :كان غ م يهود  يخدم النب  للى هللا عليه وتلم  مرض  اتا  النب  

عود ، قعد عند رأته  قا  لهباتلمي  نار الى ابيه ويو للى هللا عليه وتلم ي



 

 

 

عند ، قا :اطع ابا القاتم، اتلم، خرج النب  للى هللا عليه وتلم ويو يقو بالحمد ح 

  الذ  انقذ  من الناريروا  البخار . 

_ قا  االمام احمد عن ابن عبام قا :أتت امرأة رتو  هللا للى هللا عليه وتلم 

،قا بان شمت لبرت ولك الجنة،وان شمت دعوت  قالت:ان  الرا و انكشف  ادا هللا ل  

 هللا لك ان يعا يكي،قالت: البر  ادا هللا اال انكشف وال ينكشف عن ، دعا لها.  

اتى رج  من  قرا  االنلار وقي  ثعلبة بن حاط  االنلار  الى رتو  هللا للى هللا _ 

عليه وتلم وقا  له:ادعو هللا ان يرزقن  ماال، قا  له الرتو  للى هللا عليه وتلم 

بويحك يا ثعلبة قلي  تؤد  شكر  خير من كثير ال تطيقهي، اال ان ثعلبة كرر طلبه 

وت هللا  رزقن  ماال ألعطين ك  ذ  حس حقه،  دعا وقا :والذ  بعثك بالحس لمن دع

رتو  هللا للى هللا عليه وتلم  لجي  ورز  ثعلبة ماال كثيرا،  ششلته امواله عن الل ة 

 بع  للى هللا عليه وتلم اال لل ة الجمعة،ثم بعد ذلك ترك ل ة الجمعة. وكان ال يلت  

يذ  اال جزية او اخت الجزية.  انز  هللا رجلين الى ثعلبة ألخذ اللدقة منه، قا  ثعلبة ما 

ي لما 75ومنهم من عايد هللا لمن اتانا من   له لنلدقن ولنكونن من اللالحينبتعالىب

وكان عند رتو  هللا للى .76-75اتايم من   له بخلوا به وتولوا ويم معر ونيالتوبة

ما انز   يه ،  اتى هللا عليه وتلم رج  من اقار  ثعلبة  تمع بذلك واتى ثعلبة ليخبر  ب

ثعلبة الرتو  للى هللا عليه وتلم  تلله ان يقب  منه اللدقة، قا بان هللا منعن  ان اقب  

عمر  منك لدقتكي. وبعد و اة الرتو  للى هللا عليه وتلم اتى ثعلبة ابا بكر ومن ثم 

 ولم يقب  لدقته.. امر رتو  هللا للى هللا عليه وتلم ثعلبة بلن الما  الكثير ال

يان يو اال 3يطيقه،ولكن لم يطع الرتو  للى هللا عليه وتلم بوما ينطس عن الهو ب

   .4-3النجموح  يوحىي

_ جا     لحيت البخار  عن اب  يريرة ،ان رتو  هللا للى هللا عليه وتلم قا  لرج  

 الابته  ممن يدع  االت م بيذا من اي  الناري، لما ح ر القتا  قات  الرج  قتاال شديدا

جراحة،  لما كان من اللي  لم يلبر على الجرا   قت  نفته، اخبر النب  للى هللا عليه 

 وتلم بذلك  قا بهللا اكبر اشهد ان  عبد هللا ورتولهي. 

_ جا     لحيت البخار  عن عل  ر   هللا عنه قا :بعثن  رتو  هللا للى هللا عليه 

ا  لنابانطلقوا حتى تلتوا رو ة خاخ، ان بها وتلم انا والزبير والمقداد بن االتود وق

امرأة من المشركين،معها كتا  من حاط  بن اب  بلعة الى المشركيني، ادركنايا تتير 

 ، انكرت ذلك ثم اخرجت الكتا .  على بعير لها حي  قا  رتو  هللا للى هللا عليه وتلم 



 

 

 

الدددى رتدددو  رو  البخدددار  ومتدددلم  ددد  لدددحيحهما عدددن ابددد  تدددعيد، ان رجددد  جدددا  _ 

هللا لددددلى هللا عليددددده وتددددلم  قدددددا  :ان اخددددد  اتددددتطلس بطنه، قا باتدددددقه عتددددد ي ذي  

 تدددددددددقا  عتددددددددد ،ثم جدددددددددا   قا :يدددددددددا رتدددددددددو  هللا تدددددددددقيته عتددددددددد   مدددددددددا زاد  اال 

يددددا رتددددو  هللا اتددددتط قا،قا باذي   اتددددقه عتدددد ي ذي   تددددقا  عتدددد  ثددددم جددددا   قا :

، اذيدددد   اتددددقه عتدددد ي ذي  مددددا زاد  اال اتتط قا، قا بلددددد  هللا وكددددذ  بطددددن اخيددددك

قدددا  بعدددض علمدددا  الط :كدددان يدددذا الرجددد  عندددد    ددد ت  لمدددا  .  تدددقا  عتددد   بدددر  .

مدددا اندددد عت تدددقا  العتددد  ويدددو حدددار تحللدددت  اتدددرعت  ددد  االندددد اا  دددزاد  اتدددهاال ول

الف دددد ت الفاتدددددة بددددر  .. وممددددا جددددا   دددد  لددددحيت البخددددار  عددددن ابددددن عبددددام،ان 

الشدددفا   ددد  ث ثدددة:   شدددرطة محجدددم،او شدددربة برتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم قا 

عتددد ،اوك  بندددار وانهددد  امتددد  عدددن الكددد ي، وعدددن ابدددن متدددعود،ان رتدددو  هللا لدددلى 

هللا عليدددده وتددددلم قددددا بعليكم بالشددددفا ين العتدددد  والقددددرآني، وعددددن ابدددد  يريددددرة ،قددددا  

لددلى هللا عليدده وتدددلم بمددن لعددس العتددد  ثدد   غدددوات  ددد  كدد  شددهر لدددم يلددبه عاددديم 

  من الب  ي. 

رو  البخددددار  ومتددددلم  دددد  لددددحيحهما عددددن عبددددد هللا بددددن عبددددام : ان عمددددر بددددن  _

الخطددا  ر دد  هللا عندده خددرج الددى الشددام حتددى لقيدده ابددو عبيدددة بددن الجددرا  والددحابه 

واخبددددرو  ان الوبددددا  قددددد وقددددع  دددد  ارض الشددددام ، دددددعا عمددددر المهدددداجرين االولددددين 

،وقا  بع ددددهم  اتتشدددداريم  دددداختلفوا ، قددددا  بع ددددهم:قد خرجنددددا المددددر وال نرجددددع عندددده

واختلفددددوا  بخدددد ف ذلددددك ،ثددددم دعددددا االنلددددار  اتتشدددداريم  تددددلكوا تددددبي  المهدددداجرين

بدددداخت  هم،ثم جددددا  عبددددد الددددرحمن بددددن عددددوف وقددددا :ان  تددددمعت رتددددو  هللا لددددلى هللا 

يقددو :اذا تددمعتم بدده بددارض  دد  تقدددموا عليدده واذا وقددع بددارض وانددتم بهددا عليدده وتددلم 

تعددددالى ثددددم انلددددرف. وقددددد اهددددرت حكمددددة  دددد  تخرجددددوا  ددددرارا مندددده،  حمددددد عمددددر هللا 

الرتدددو  لدددلى هللا عليددده وتدددلم بعدددد ان اكتشدددف العلدددم الحددددي ، ان الشدددخص التدددليم 

 ددد  منطقدددة الوبدددا  قدددد يكدددون حدددام  للمكدددرو  ولكدددن ال يبددددو عليددده المدددرض  ددد  يجدددوز 

  ان يخرج. 

_ حدي  الشزالة: قا  الحا ا ابو نعيم االلبهان     كتا  بدالم  النبوةيعن انم بن 

مالك قا :مر  رتو  هللا للى هللا عليه وتلم على قوم قد الطادوا ابيةبغزالةي، قالت:يا 

رتو  هللا ان  اخذت ول  خشفان، اتتلذن ل  ار عهما واعود اليهم، قا باين لاح  

ا رتو  هللا،قا :خلوا عنها حتى تلت  خشفيها تر عهما وترجع يذ ؟ي قا  القوم: نحن ي

ثم رجعت اليهم، قا  رتو  هللا للى هللا عليه وتلم اليكم، اطلقويا  ذيبت  ار عت 

   بتبيعونها؟ي، قالوا:ي  لك يا رتو  هللا، قا :خلوا عنها، اطلقويا  ذيبت. 



 

 

 

عدا الذم  على شاة  اخذيا حدي  الذم :قا  االمام احمد عن اب  تعيد الخدر  قا :_ 

، قا :   طلبه الراع   انتزعها منه، قا  الذم :اال تتق  هللا؟تنزا من  رزقا تاقه هللا ال  

محمد للى هللا  يا عجب  ذم  يكلمن  ك م االنم، قا  الذم :اال اخبرك باعج  من ذلك؟

خ  المدينة،ثم بيثر  يخبر النام بانبا  ما قد تبس،قا : اقب  الراع  حتى دعليه وتلم 

اتى رتو  هللا للى هللا عليه وتلم  اخبر ، قا  رتو  هللا للى هللا عليه وتلم 

بلد ،والذ  نفم محمد بيد  ال تقوم التاعة حتى يكلم التباا االنم ،ويكلم الرج  

 عذبة توطه،وشراك نعله،ويخبر   خذ  بما احد  ايله بعد ي. 

وم بدر:اتتقب  رتو  هللا للى هللا عليه قا  االمام احمدعن عمر بن الخطا     ي_ 

اذ تتتشيثون ربكم  اتتجا  لكم وتلم القبلة ثم مد  يديه وناشد ربه بالنلر، انز  تعالىب

 .  9ان  ممدكم بالف من الم مكة مرد ينياالنفا 

اعطى رتو  هللا للى هللا عليه وتلم الراية الى عل  ر   هللا عنه  تحقس النلر    _ 

 نار غزوة خيبري . غزوة خيبربا

فر وابن رواحة قب  مج   الخبربانار هللا عليه وتلم باتتشهاد زيد وجع _ علم للى

  غزوة مؤتةي . 

_بشلن المعركة بين الفرم والروم،والت  ُغل   يها الروم    البداية، كيف له للى هللا 

ي   2ان يتنبل ان الروم تيشلبون بعد ذلك    ب ع تنين ،بُغلبت الرومب عليه وتلم 

نين ح االمر من قب  ومن بعد ي   ب ع ت3ويم من بعد غلبهم تيشلبونبادنى االرض 

يوعد هللا ال 5يبنلر هللا ينلر من يشا  ويو العزيز الرحيمب4مذ يفر  المؤمنونبويوم

 .6-2ونيالروميخلف هللا وعد  ولكن اكثر النام ال يعلم

عن انم بن مالك قا :بينما رتو  هللا للى هللا عليه وتلم ذات يوم اقيمت الل ة _ 

 قا بايها النام ان  امامكم    تتبقون     الركوا وال بالتجود،وال تر عوا 

رؤوتكم، ان  اراكم من امام  ومن خلف  ،وايم الذ  نفم محمد بيد  لو رأيتم ما رأيت 

يتم كثيراي،قالوا: يا رتو  هللا وما رأيت؟قا برأيت الجنة والنارياخرجه ل حكتم قلي ولبك

متلم    لحيحه. و   رواية، ان رتو  هللا للى هللا عليه وتلم قا بي  ترون قبلت  

عل   ركوعكم وال تجودكم ان  الراكم ورا  اهر ياخرجه البخار  يهنا؟ وهللا ما يخفى 

 ومتلم    لحيحهما.  

وطل  االذن من الرتو  للى هللا عليه وتلم  قا  له للى هللا يزن  _ شا  اراد ان 

عليه وتلم باتر ا  المك؟يقا :ال،قا ب وكذلك النام ال ير ونه المهاتهمي،قا باتر ا  



 

 

 

كذلك النام ال ير ونه الخواتهمي قا باتر ا  والختك؟يقا :ال،قا ب

تر ا  لخالتك؟يقا :ال ا ب اقكذلك النام ال ير ونه لعماتهميولعمتك؟يقا :ال،قا ب

كذلك النام ال ير ونه لخاالتهمي،قا :ادا هللا ل   يا رتو  هللا؟قا باللهم طهر قلبه و،قا ب

وحلن  رجه ي،قا : خرجت من عند رتو  هللا للى هللا عليه وتلم وليم    الدنيا 

 ش   ابشض ال   من الزنا. 

عن انم ،ان رج  دخ  المتجد يوم جمعة وقا :يا رتو  هللا،يلكت نزو  المطر:_ 

للى هللا عليه وتلم يديه  قا باللهم االموا  وتقطعت التب ، ادا هللا لنا بالمطر، ر ع 

اتقنا،اللهم اتقنا،اللهم اتقناي امطرت التما  بعد تجمع التحا  الت  لم تكن موجودة 

الثانية وقا :يا رتو  هللا يلكت االموا   قب  الدعا . ثم دخ  رج     يوم الجمعة

وانقطعت التب ،  ادا هللا ان يمتك المطر، ر ع للى هللا عليه وتلم يديه الى التما  

  االكمام والجبا  ومنابت الشجري  انقطعت.وقا باللهم حوالينا وال علينا،اللهم على 

الرتو  للى هللا عليه _ عن ابن عبام ،ان   الة بن عمير بن الملو  الليث  اراد قت  

وتلم ويو يطوف بالبيت عام الفتت، لما دنا منه،قا  للى هللا عليه وتلم با  الة؟يقا  

:نعم،قا بماذا كنت تحد  به نفتك؟يقا :ال ش  ،  حك النب  للى هللا عليه وتلم ثم 

قا باتتشفر هللايثم و ع يد  على لدر   تكن قلبه  قا    الة:وهللا ما ر ع يد  عن 

 ر  حتى ما من خلس هللا ش   اح  ال   منه.  لد

دعا للى هللا عليه وتلم  اطمة قب  و اته واخبريا بانه تيموت بمر ه يذا، وانها _ 

تتكون او  اي  بيته تيلحس به،وقد تحقس ذلك.بانار و اة الرتو  للى هللا عليه 

   وتلمي. 

عليه وتلم  جا  اعراب   ي:كنت جالتا عند قبر الرتو  للى هللا446: 9_ قا  العتب ب

 قا :الت م عليك يا رتو  هللا،تمعت هللا يقو بوما ارتلنا من رتو  اال ليطاا بإذن هللا 

 اتتشفروا هللا واتتشفر لهم الرتو  لوجدوا هللا توابا  ولو أنهم اذ الموا انفتهم جا وك

 انشد: لذنب  متتشفعا بك الى رب ،ثم هللا ، وقد جمتك متتشفرا 64رحيمايالنتا 

 يا خير من د نت بالقاا اعامه         طا  من طيبهن  القاا واالكم  

  نفت  الفدا  لقبر انت تاكنه           قه العفاف و يه الجود والكرم 

   النوم  قا :يا ثم انلرف االعراب ، شلبتن  عين   رأيت النب  للى هللا عليه وتلم 

 عتب  الحس االعراب   بشر  أن هللا قد غفر له. 

               االكم:االرض المرتفعة.  



 

 

 

*     *     * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثال  الفل 

 :أركان األت م

 الشهادة -

 الل ة اقامة -                                    

 الزكاة ايتا  -                                   

 رم ان شهر لوم  -                                   
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 :لشهادةا

 بندددد  قددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  عنهمددددا،ان هللا ر دددد  عمددددر عددددن ابددددن

 واقامدددددة ، هللا رتددددو  محمددددددا وان هللا اال الدددده ال ان شدددددهادة: ب خمددددم علدددددى االتدددد م

  ددددد  البخدددددار  اخرجدددددهي . رم دددددان ولدددددوم ، والحددددد  ، الزكددددداة وايتدددددا  ، اللددددد ة

 عنددد نحددن بينمددا:  الخطددا  ابددن عمددر ابدد  حدثن :اي ددا،قا  عمددر ابددن وعددن. لددحيحه

 الثيدددا  بيددداض شدددديد رجددد  عليندددا طلدددع يدددوم،اذ ذات وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 الددى جلددم ،حتددى احددد منددا يعر دده وال  التددفر، اثددر عليدده يددر  الشددعر،ال تددواد ،شددديد

 علدددددى كفددددده وو دددددع ركبتيددددده، الدددددى ركبتيددددده وتلم، اتدددددند عليددددده هللا لدددددلى النبددددد 

 عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  ، قدددددا  االتددددد م عدددددن اخبرنددددد  محمدددددد يا: خذيددددده،وقا 

 ، اللددددد ة هللا،وتقددددديم رتدددددو  محمددددددا وان هللا اال الددددده ال ان تشدددددهد ان االتددددد م:وتلم

 تددددددبي ،قا  اليدددددده اتددددددتطعت ان البيددددددت رم ددددددان،وتح  ،وتلددددددوم الزكدددددداة وتددددددؤت 

 تدددددؤمن ان:االيمان،قدددددا  عدددددن  اخبرن :قا .ويلددددددقه ،يتددددداله لددددده  عجبنا:قا .لددددددقت



 

 

 

 وشددددددر  خيددددددر  بالقدددددددر وتددددددؤمن االخددددددر واليددددددوم ورتددددددله وكتبدددددده وم مكتدددددده بدددددداح

 تكدددن لدددم ، دددان تدددرا  كلندددك هللا تعبدددد ان:قدددا  االحتدددان عدددن  اخبرن :قا .لددددقت:،قا 

 مددددن  بدددداعلم عنهددددا المتددددؤ  ما:التدددداعة،قا  عددددن  دددداخبرن : قددددا . يددددراك  اندددده تددددرا 

 الحفددددداة تدددددر  ،وان ربتهدددددا  االمدددددة تلدددددد ان:،قدددددا  امارتهدددددا عدددددن  اخبرن :قا .التدددددام 

 قددددا  مليددددا ،ثم انطلس، لبدددد  ثم:قددددا .البنيان  دددد  يتطدددداولون الشددددا  رعددددا  العالددددة العددددراة

 يعلمكدددم اتددداكم جبريددد   انددده:اعلم،قا  ورتدددوله هللا ؟قلدددت التدددام  مدددن ياعمراتددددر : لددد 

 االتدددد م اركدددان مددددن االو  الدددركن الشدددهادة تعددددد.   لدددحيحه  دددد  متدددلم اخرجددده.دينكم

 االحدددد يدددو وتعدددالى تبدددارك هللا بدددان يقدددين وعدددن علدددم عدددن واالعتدددراف االقدددرار ،وتعنددد 

 ،ويدددو شددد   كددد  مالدددك ،ويدددو شددد   كددد  يرجدددع واليددده شددد   كددد  خدددالس ويدددو اللدددمد

 ال هللا انب، عايمدددا   اثمدددا   ا تدددر   قدددد احدددد هللا مدددع اشدددرك ومن.قددددير شددد   كددد  علدددى

 اثمددا   ا تددر   قددد بدداح يشددرك ومددن يشددا  لمددن ذلددك دون مددا ويشفددر بدده يشددرك ان يشفددر

 مدددددن  تكدددددون اخدددددر ا  الهددددد هللا مدددددع تددددددا   بتعدددددالى يقدددددو  ،كمدددددا 48 النتدددددا ي عايمدددددا  

 عليددددده هللا لدددددلى الكدددددريم رتدددددوله مخاطبدددددا   تعدددددالى ،وقدددددا  213 الشدددددعرا ي المعدددددذبين

ي  لعبددددون اندددا اال الالددده انددده اليددده ندددوح  اال رتدددو  مدددن قبلدددك مدددن ارتدددلنا ومابوتدددلم

ال الددده اال يدددو كددد   اخدددر الهدددا   هللا مدددع تددددا والب االحدددد الواحدددد يقدددو  ،كمدددا 25 االنبيدددا 

 جدددددا تكمدددددا  . 88شددددد   يالدددددك اال وجهددددده لددددده الحكدددددم واليددددده ترجعدددددون ي القلدددددص 

 ،نددذكر تعددالى وحدانيتدده مددن الكددريم القددران بدده جددا  مددا وتؤكددد لتعددزز النبويددة االحاديدد 

 حتدددى الندددام اقاتددد  ان امرتبوتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،قدددا  اندددم عن:منهدددا

 وان هللا اال الدددده ال ان شددددهدوا ، دددداذا هللا رتددددو  محمدددددا وان هللا اال الدددده ال ان يشددددهدوا

 حرمددددت لدددد تنا، قد ،ولددددلوا ذبيحتنددددا ،واكلددددوا قبلتنددددا هللا،واتددددتقبلوا رتددددو  محمدددددا

 ورو ي. علددديهم مدددا وعلددديهم للمتدددلمين مدددا ،لهدددم بحقهدددا اال وامدددوالهم دمددداؤيم عليندددا

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان هللا عبدددد بدددن جدددابر عدددن ماجدددة وابدددن والنتدددام  الترمدددذ 

 احمدددد االمدددام وقدددا ي. ح الحمدددد الددددعا  ،وا  ددد  هللا اال الددده ال الدددذكر ا  ددد بقا  وتدددلم

 بحتددددنة  اتبعهددددا تدددديمة  اذاعملتباولددددين ،قا  هللا رتددددو  يددددا قلددددت:،قا  ذر ابدددد  عددددن

 ا  دددددددد  ي بقددددددددا  هللا؟ اال الدددددددده ال: الحتددددددددنات امددددددددن هللا رتددددددددو  يددددددددا:تمحويا،قلت

 ي.الحتنات

 االب وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  الكبامر،قدددا  اكبدددر مدددن تعدددد بددداح الشدددرك ان كمدددا

 بددددددداح،وعقو  االشدددددددراكبهللا،قا  رتدددددددو  يدددددددا بلدددددددى: قلندددددددايالكبامر؟ بددددددداكبر انبدددددددمكم

 يكرريدددا زا   مدددايالزور وشدددهادة الدددزور وقدددو  االب قدددا  متكمدددا ، جلم ،وكانيالوالددددين

 جبددد  بدددن لمعددداذ وتدددلم عليددده هللا لدددلى وقدددا .  عليددده متفدددس. تدددكت ليتددده قلندددا حتدددى

 مدددا اتددددر بقا  ثميشددديما   بددده يشدددركون وال يعبددددو  ،ان العبددداد علدددى هللا حدددس مدددا اتددددر ب



 

 

 

 عددددن احمددددد االمدددام روا  ،وقدددددييعذبهم ال ان ؟ ذلدددك  علددددوا يددددم اذ هللا علدددى العبدددداد حدددس

 عمدددر ابدددن عدددن اتدددلم بدددن زيدددد بدددن الدددرحمن عبدددد وقدددا . عنددده هللا ر ددد  يريدددرة ابددد 

 اال الددده ال ايددد  علدددى لددديمب قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان عنهمدددا هللا ر ددد 

 التدددرا  ينف دددون االهللا الددده ال بايددد  وكدددلن  نشدددوريم  ددد  وال قبدددوريم  ددد  وحشدددة هللا

. حددداتم ابددد  ابدددن روا ي الحدددزن عندددا اذيددد  الدددذ  ح الحمدددد:  ويقولدددون رؤتدددهم عدددن

 واقددددم  اعبدددددن  انددددا اال الدددده ال هللا انددددا انندددد ب االحددددد الواحددددد ،يقددددو  طدددده تددددورة و دددد 

 االقددددرار ،ويدددد  الشددددهادة مددددن الثددددان  الشددددس يددددلت  كمددددا . 14 طددددهي لددددذكر  اللدددد ة

 االتدددد م رتددددالة ليبلخددددغ بددددالحس تعددددالى هللا هللا،بعثدددده رتددددو  محمدددددا   بددددلن واالعتددددراف

 يدددذ  بعثتددده ،وان والجدددن االندددم مدددن الثقلدددين الدددى بُعددد  وتدددلم عليددده هللا لدددلى ،وانددده

 ،واندددده لعبدددداد  ارت ددددا  الددددذ  ديندددده تعددددالى هللا اكمدددد  وببعثتدددده.  للعددددالمين رحمددددة يدددد 

 االتدد م ديددن بعددد وال نبيددا   بعددد  يكددون  لددن ارتدد ، مددن اخددر كددان وتددلم عليدده هللا لددلى

 : وتلم عليه هللا للى محمد لوت وا  الزمان تكت:  قا  من ولد  .دينا  

 ، االح م اجم  يحقس ام             

 ، االنشام باعذ  يج   وترا             

 . االيام مد  على ي يى  نورا             

*       *       * 

    : الل ة

يخبدددر هللا  د،جالمتدددا– اللددد ة اقامدددة امددداكن عدددن نتحدددد  ، اللددد ة عدددن التحدددد وقبددد  

 حدددين اتدددى الملدددك  -،يعنددد  الكعبدددة تعدددالى ان او  بيدددت و دددع للندددام للعبدددادة يدددو ببكدددة 

عندددد مو دددع زمدددزم  بحددد  بجناحددده حتدددى اهدددر المدددا   قدددا  الملدددك لهددداجر ، ههندددا بيدددت 

،وكدددان البيدددت مرتفعدددا مدددن  بانادددر قلدددة ابدددراييم الخليددد ي هللا يبنيددده يدددذا الشددد م وابدددو 

بان او  بيدددت و دددع للندددام  -االرض تلتيددده التددديو   تلخدددذ  عدددن يمينددده وعدددن شدددماله 

 ،الن  العتيددددس بالبيددددت وتدددم . 96 عمددددران آ ي  للعدددالمين ويددددد  للدددذ  ببكددددة مباركدددا 

  ددددد  ىتعدددددال ويقدددددو . تدددددو    بددددده اراد مدددددن وايلدددددك  الجبدددددابرة مدددددن اعتقددددده تعدددددالى هللا

  شددددد   كددددد  ولددددده حرمهدددددا الدددددذ  البلددددددة يدددددذ  ر  اعبدددددد ان امدددددرت انمابتدددددورةالنم 

 كمدددا مكدددة، يتدددمى الكعبدددة تدددو  مدددا وان. 91 النم يالمتدددلمين مدددن اكدددون ان وامدددرت

 هللا برتدددو  اتدددر  حدددين. الر..القدددر ، ام ، االمدددين البلدددد:مث  اخدددر  باتدددما  ذكدددرت

 الددددذ  تددددبحانباالقلى المتددددجد الددددى الحددددرام المتددددجد مددددن وتددددلم عليدددده هللا لددددلى



 

 

 

 لنريدده حولدده باركنددا الددذ  االقلددى المتددجد الددى الحددرام المتددجد مددن لددي  بعبددد  اتددر 

  التددد م عليددده الخليددد  ابدددراييم رأ  ، 1 االتدددرا يالبلير التدددميع يدددو انددده آياتندددا مدددن

 الدددنيا الحيدداة  دد  ستدداب  مددن - المعمددور البيددت الددى اهددر  متددندا التددابعة التددما   دد 

 اال االحتدددان جدددزا  ي بالجندددة الدددى التدددابقين مدددن االخدددرة  ددد  كدددان الخيدددرات  عددد  الدددى

 ويدددددو الحدددددرام هللا بيدددددت كحرمدددددة حرمتددددده المعمدددددور والبيدددددت.  60 الرحمنياالحتدددددان

 ال ثدددم ، يتعبددددون ملدددك الدددف تدددبعون يدددوم كددد  يدخلددده.  عليددده لتدددقط تدددقط لدددو بحيالددده

 الم مكدددة يعمدددر  معمدددور بيدددت تدددما  كددد   ددد  ان وقيددد . القيامدددة يدددوم الدددى اليددده يعدددودون

 طالددد  ابددد  بدددن علددد  االمدددام وتدددؤ . العتيدددس البيدددت االرض ايددد  يعمدددر كمدددا ، بالعبدددادة

ا  لدده يقددا  التددما   دد  متددجد يددو:  قددا  المعمددور البيددت عددن عندده هللا ر دد   ، ال ددر 

 االرض  دددد  البيددددت كحرمددددة التددددما   دددد  ،حرمتدددده  وقهددددا مددددن الكعبددددة بحيددددا  ويددددو

 و ددد ي. 37: 8.بابددددا اليددده يعدددودون ال الم مكدددة مدددن الدددف تدددبعون يدددوم كددد   يددده ،يلدددل 

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان عنهمدددا هللا ر ددد  عبدددام ابدددن عدددن اللدددحيحين

 يدددذا انب،وقدددا ي انفروا اتدددتنفرتم واذا ونيدددة جهددداد ولكدددن يجدددرة البمكدددة  دددتت يدددوم قدددا 

مددددده البلدددددد  يدددددوم الدددددى هللا يحرمددددده حدددددرام  هدددددو واالرض التدددددموات خلدددددس يدددددوم هللا حرخ

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  تدددمعت:،قا  عنددده هللا ر ددد  جدددابر وعدددني. القيامدددة

 مدددن اللدددحيحين  ددد  وثبدددت . متدددلم روا ي بمكدددة التددد   يحمددد  ان الحدددد يحددد  البيقدددو 

 ا  هللا رتددددو  يددددا قلددددت: قددددا  ، ذر ابدددد  عددددن االعمددددت مهددددران بددددن تددددليمان حدددددي 

كددددم  ،قلتياالقلدددى المتدددجدبا ؟قا  ثدددم ،قلدددتيالحرام المتدددجدبقا  او ؟ و دددع متدددجد

 تدددنن و ددد  ي.متدددجد  هددد   لددد خ  اللددد ة ادركتدددك تدددنة،واينما قدددا  باربعدددونبينهمدددا 

  ددد  وثبددت.  المقددددم بيددت بندددى الددذ  يدددو التدد م عليددده داود بددن تدددليمان ،ان النتددام 

 قددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  عندددده،ان هللا ر دددد  جددددابر عددددن اللددددحيحين

 شدددهر متددديرة بالرعددد  نلدددرت: قبلددد  االنبيدددا  مدددن احدددد يعطهدددنخ  لدددم خمتدددا   اعطيدددتب

 اللددددد ة ادركتددددده امتددددد  مدددددن رجددددد   ليمدددددا وطهدددددورا   متدددددجدا   االرض لددددد  ،وجعلدددددت

 النبددد  وكدددان ، الشدددفاعة ،واعطيدددت قبلددد  الحدددد تحددد  ولدددم الشندددامم لددد   يلددد خ،واحلت

 عددددن متددددلم لددددحيت  دددد وي. عامددددة النددددام الددددى وبعثددددت خالددددة قومدددده الددددى يبعدددد 

 ُجعلدددت: بدددث   الندددام علدددى  ُ دددلتبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  حذيفدددة،ان

 لنددددا تربتهددددا وُجعلددددت متددددجدا ، كلهددددا االرض لنددددا ،وُجعلددددت الم مكددددة كلددددفوف لددددفو نا

 اندددك وهللاب وتدددلم عليددده هللا لدددلى ،قدددا  اي دددا   مكدددة وعدددني. المدددا  نجدددد لدددم طهدددورا ،اذا

 احمدددددد االمدددددام ،روا يخرجدددددتُ  مدددددا مندددددك اُخرجدددددت ،ولدددددوان  هللا الدددددى هللا ارض لخيدددددر

 . والترمذ 



 

 

 

 هللا لدددلى هللا رتدددو  ،وكدددان لددد تهم  ددد  المقددددم بيدددت الدددى يتجهدددون المتدددلمون كدددان

 ينادددر ،وكدددان اليهدددا يتجددده بدددلن -الكعبدددة– التددد م عليددده ابدددراييم قبلدددة يحددد  وتدددلم عليدده

 التدددما   ددد  وجهدددك تقلددد  ندددر  قددددب، تعدددالى هللا ، دددلنز  تعدددالى هللا ويددددعو التدددما  الدددى

  ولدددوا كندددتم مدددا وحيددد  الحدددرام دجالمتددد شدددطر وجهدددك  دددوِ خ  تِر دددايا قبلدددة  لنوليندددك

 هللا ومددددا  ربهددددم مددددن الحددددس اندددده ليعلمددددون الكتددددا  اوتددددوا الددددذين وان شددددطر  وجددددويكم

 وجهدددك  دددوِ خ  خرجدددت حيددد  ومدددنب تعدددالى يقدددو  ثدددم.  144 البقدددرةي يعملدددون عمدددا بشا ددد 

 ومدددني149ب تعملدددون عمدددا بشا ددد  هللا ومدددا ربدددك مدددن للحدددس وانددده الحدددرام المتدددجد شدددطر

 وجدددويكم  ولدددوا كندددتم مدددا وحيددد  الحدددرام المتدددجد شدددطر وجهدددك  دددوِ خ  خرجدددت حيددد 

 واخشددون  تخشددويم  دد  مددنهم المددوا الددذين اال حجددة علدديكم للنددام يكددون لددم  شددطر 

ذاتهددددا  التددددورة و دددد ..  150-149 البقددددرةي  تهتدددددون ولعلكددددم علدددديكم نعمتدددد  وألتددددم

 قدد  عليهددا كددانوا التدد  قبلددتهم عددن واليددم مددا النددام مددن التددفها  تدديقو ب،يقددو  تعالى

 كمددددا..  142 البقددددرةي متددددتقيم لددددراط الددددى يشددددا  مددددن يهددددد  والمشددددر  المشددددر  ح

 واتدددددع  هللا ان هللا وجددددده  دددددثم   تولدددددوا  لينمدددددا والمشدددددر  المشدددددر  وحبتعدددددالى، يقدددددو 

وقدددد ذكدددر اكثدددر مدددن ملددددر ان تحويددد  القبلدددة مدددن بيدددت المقددددم .  115 البقدددرةي علددديم

شدددعبان مدددن التدددنة الثانيدددة للهجدددرة ، حيددد  كدددان  15الدددى الكعبدددة الشدددريفة ،كدددان  ددد  

رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم يلددددل   دددد  متددددجد بندددد  تددددلمة  تددددم  بعددددد ذلددددك 

ي. وعدددن شدددعبان ، كدددان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم 167: 9بمتدددجد القبلتدددينيب

، عدددن عامشدددة ر ددد  هللا عنها،قالت:كدددان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده كثدددر اللددديام  يددده ي

وتدددلم يلدددوم حتدددى نقدددو  ال يفطر،ويفطدددر حتدددى نقدددو  ال يلدددوم، ما رأيتددده لدددلى هللا 

عليدددده وتددددلم اتددددتكم  لدددديام شددددهر اال رم ددددان ،ومددددا رأيتدددده اكثددددر لددددياما  مندددده  دددد  

ا  رتددددو  هللا لددددلى وعن معدددداذ بدددن جبدددد  ، قددددشدددعبانياخرجه البخددددار   دددد  لددددحيحه.

هللا عليددده وتدددلم بيطلدددع هللا الدددى جميدددع خلقددده ليلدددة النلدددف مدددن شدددعبان  يشفدددر لجميدددع 

 خلددددس يددددوم تعددددالى هللا حرمهددددا مكددددة ذكرنددددا،ان وكمددددا. شددددرك او مشدددداحنيمخلقدددده اال ل

 انب اللدددحيحين  ددد  جدددا  ،كمدددا القيامدددة يدددوم الدددى محرمدددة ،وتبقدددى واالرض التدددموات

مددده البلدددد يدددذا  يدددوم الدددى هللا بحرمدددة حدددرام  هدددو واالرض التدددموات خلدددس يدددوم هللا حرخ

 يددوم الددى هللا يحرمدده ،حددرام يددذ  تدداعت  ،وانهددا نهددار مددن تدداعة اال يحدد  ولددم القيامددة

 لدددلى هللا رتدددو  بقتدددا  تدددرخص احدددد ، دددان خددد    يختلددد  وال شدددجر  يع دددد ال القيامدددة

 حيدددددد  واقتلددددددويمي..بلكم يددددددلذن ولددددددم لرتددددددوله اذن هللا ان: قولددددددوا وتددددددلم عليدددددده هللا

 عندددد تقددداتلويم وال القتددد  مدددن اشددددخ  والفتندددة اخرجدددوكم حيددد  مدددن واخرجدددويم ثقفتمدددويم

ي الكددددا رين جددددزا  كددددذلك  ددددلقتلويم قدددداتلوكم  ددددلن  يدددده يقدددداتلوكم حتددددى الحددددرام المتددددجد

  تنددددة تكددددون ال حتددددى وقدددداتلويمب ذاتهددددا التددددورة  دددد  تعددددالى يقددددو  ثددددم.. 191 البقددددرة



 

 

 

 والمدددراد..  193 البقدددرةي الادددالمين علدددى اال عددددوان  ددد  انتهدددوا  دددلن ح الددددين ويكدددون

. التوحيدددد ديدددن يدددو الددددين ،ويكدددون شدددرك اليكدددون ان -بمدددراد  اعلدددم وهللا– االيدددة بهدددذ 

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان االشدددعر  موتدددى ابددد  عدددن اللدددحيحين  ددد  ثبدددت كمدددا

 و دددد ي.. هللا تددددبي   دددد   هددددو العليددددا يدددد  هللا كلمددددة لتكددددون قاتدددد  مددددنب قددددا  وتددددلم

 النددددام اقاتدددد  ان امرتبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  اي ددددا ،ان اللددددحيحين

 بحقهددددا اال وامدددوالهم دمدددا يم منددد  علدددموا قالويددددا  دددإذا هللا، اال الددده ال يقولدددوا حتدددى

 مدددن الندددام يمنعدددون الدددذين اولمدددك وعددد  جددد خ  الحدددس يتوعدددد كمدددا وحتدددابهم علدددى هللاي.

 بللددددحا  ربددددك  عدددد  كيددددف تددددر  الدددمب، خرابهددددا  دددد  ويتددددعون المتدددداجد  دددد  اللددد ة

 تددددرميهمي3ب ابابيدددد  طيددددرا   علددديهم وارتدددد ي2بت ددددلي   دددد  كيدددديم يجعدددد  الددددمي 1بالفيددد 

 ،ان الحددددي   ددد  وثبدددت.  5-1 الفيددد ي مدددلكو  كعلدددف    جعلهدددمي4ب تدددجي  مدددن بحجدددارة

 ببيددددا  كدددانوا اذا حتدددى جددديت البيدددت يدددذا يشزوبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 منددددع ممددددن االددددم ومددددنب، تعددددالى يقددددو  كمددددا ي.واخددددريم بددددلولهم ختددددف االرض مددددن

 يددددخلويا ان لهدددم كدددان مدددا اولمدددك خرابهدددا  ددد  وتدددعى اتدددمه  يهدددا يدددذكر ان هللا متددداجد

.  114 البقددددرةي عادددديم عددددذا  االخددددرة  دددد  ولهددددم خددددز ٌ  الدددددنيا  دددد  لهددددم خددددامفين اال

 رتدددو  المشدددركون لدددد   حدددين نزلدددت االيدددة يدددذ  ،ان زيدددد ابددد  عدددن جريدددر ابدددن واخدددرج

 ومدددددعي. 30:5.ب الحديبيدددددة يدددددوم مكدددددة عدددددن والدددددحابه وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا

 لمددددن تعددددالى هللا جعلدددده ،الددددذ  الحددددرام المتددددجد دخددددو  مددددن المددددؤمنين كفريم،يمنعددددون

 هللا تدددبي  عدددن ويلددددون كفدددروا الدددذين انب، خارجهدددا يدددو ولمدددن مكدددة  ددد  مقددديم يدددو

 بالحدداد  يدده يددرد ومددن والبدداد  يدده العدداكف تددوا  للنددام جعلنددا  الددذ  الحددرام والمتددجد

 بالدددم بالحددداد  يددده يدددرد ومنبتعدددالى قولددده امدددا.  25 الحددد ي الددديم عدددذا  مدددن نذقددده بالدددم

  دد  نزلددت ،انهدداي187: 6بعبددام ابددن عددن حدداتم ابدد  ابن:،قددا ي الدديم عددذا  مددن نذقدده

 رجلددددين مددددع بعثدددده وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان ،حيدددد  اندددديم ابددددن هللا عبددددد

 بدددن هللا عبدددد ، ش ددد  االنتدددا   ددد   دددل تخروا االنلدددار مدددن واالخدددر مهددداجر ،احدددديما

 وقدددا .   يددده ، نزلدددت مكدددة الدددى يدددر  ثدددم االتددد م عدددن ارتدددد ثدددم االنلدددار   قتددد  انددديم

 بدددن هللا عبدددد عمدددر بدددن هللا عبدددد اتى:قدددا  ابيددده عدددن تدددعيد بدددن اتدددحس عدددن احمدددد االمدددام

 هللا رتددددو  تددددمعت هللا، ددددإن  حددددرم  دددد  وااللحدددداد إيدددداك الزبيددددر يابن:لدددده  قددددا  الزبيددددر

 بددذنو  ذنوبدده تددزن لددو قددريت مددن رجدد   يدده تدديلحد اندده:بيقو  وتددلم عليدده هللا لددلى

 انمددددا آمنددددوا الددددذين ياايهابالتوبددددة، تددددورة  دددد  تعددددالى قولدددده امددددا ي.لرجحددددت الثقلددددين

 عيلددددة خفددددتم وان يددددذا عددددامهم بعددددد الحددددرام المتددددجد يقربددددوا  دددد  نجددددمٌ  المشددددركون

 يدددذ  نزلدددت.. 28 التوبدددةي حكددديم علددديم هللا ان شدددا  ان   دددله مدددن هللا يشنددديكم  تدددوف

 المشدددركين  ددد  ليناديدددا عنهمدددا هللا ر ددد  بكدددر وابدددو علددد   دددذي  ،االيدددة  ددد  تدددنة تتدددع



 

 

 

 بنيدددددتي. 300:3.بعريدددددان بالبيدددددت يطدددددوف ،وال مشدددددرك العدددددام يدددددذا بعدددددد يحددددد  ال ان

 االعرابدددد  لددددذلك وتددددلم عليدددده هللا لددددلى قددددا  ،كمددددا  يهددددا واللدددد ة هللا لددددذكر المتدددداجد

 هللا لددددذكر بنيددددت ،إنمددددا لهددددذا تددددبن لددددم المتدددداجد انب المتددددجد طامفددددة  دددد  بددددا  الددددذ 

 ،قدددا  اخددر حدددي  ،و ددد  بولدده علددى  ددليريس مدددا  مددن بتددج  امدددر ،ثددمي  يهددا واللدد ة

.  يهدددددا يلعبدددددون ألنهدددددم وذلكي.لدددددبيانكم متددددداجدكم جنبدددددواب وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى

 الجددددني احدددددا   هللا مدددع تدددددعوا  ددد  ح المتدددداجد وانبوحددددد  هللا لعبدددادة بنيددددت  المتددداجد

 اتدددمه  يهدددا ويدددذكر تر دددع ان هللا اذن بيدددوت   بتعدددالى يقدددو  الندددور تدددورة و ددد . 18

 هللا ذكدددر عدددن بيدددع وال تجدددارة تلهددديهم ال رجدددا ي36بوااللدددا  بالشددددو  يهدددا لددده يتدددبت

-36 النوريواالبلددددار القلددددو   يدددده تتقلدددد  يومددددا يخددددا ون وايتا الزكدددداة اللدددد ة واقددددام

 اذابقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  وعدددن. 37

 مدددن رايدددتم ،واذا تجارتدددك هللا اربدددت ال: قولدددوا المتدددجد  ددد  يبتددداا او يبيدددع مدددن رايدددتم

 هللا لدددلى وقا .الترمدددذ  روا ي. عليدددك هللا رديدددا ال: قولدددوا  المتدددجد  ددد   دددالة ينشدددد

 روا ياتدددواقها هللا الدددى الدددب د ،وابشدددض متددداجديا هللا الدددى الدددب د احددد ب وتدددلم عليددده

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  ،ان عبتدددة بدددن عمدددرو عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . متدددلم

 نفتدددا   اعتدددس ،ومدددن الجندددة  ددد  بيتدددا   لددده هللا بندددى  يددده هللا ليدددذكر متدددجدا   بندددى منبقدددا 

 يدددوم ندددورا   لددده كاندددت االتددد م  ددد  شددديبة شدددا  ،ومدددن جهدددنم مدددن  ديتددده كاندددت متدددلمة

 المتددددجد يعتدددداد الرجدددد  رايددددتم اذاب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  وقددددا ي. القيامددددة

 واليدددوم بددداح آمدددن مدددن هللا متددداجد يعمدددر انمدددابتعالى هللا ،قدددا  بااليمدددان لددده  اشدددهدوا

 يعمدددروا ان للمشدددركين كدددان مددداب تعدددالى كقولددده ويدددذا.. والحددداكم الترمدددذ  روا ي  االخدددر

 يددددم النددددار و دددد  اعمددددالهم حبطددددت اولمددددك بددددالكفر انفتددددهم علددددى شددددايدين هللا متدددداجد

 وآتدددى اللددد ة واقدددام االخدددر واليدددوم بددداح آمدددن مدددن هللا متددداجد يعمدددر انمددداي17بخالددددون

 . 18-17 التوبدددةي المهتددددين مدددن يكوندددوا ان اولمدددك  عتدددى هللا اال يخشدددى ولدددم الزكددداة

 التدددنن و  ي..المتدددجد  ددد  اال المتدددجد لجدددار لددد ة البمر وعدددا   القطنددد  الددددار وقدددا 

  دددد  وثبددددتي.  القيامددددة يددددوم التددددام بددددالنور الالددددم  دددد  المتدددداجد الددددى المشددددامين بشددددرب

  الجماعددددة  دددد  الرجدددد  لدددد ة:بقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان اللددددحيحين

 تو ددددل  اذاي.. ددددعفا   وعشددددرين خمتددددا   تددددوقه و دددد  بيتدددده  دددد  لدددد ته علددددى ت ددددعف

 ر دددع اال خطدددوة يخدددط لدددم اللددد ة اال اليخرجددده المتدددجد الدددى خدددرج ثدددم الو دددو   احتدددن

 ولدددبم بالزيندددة وتعدددالى تدددبحانه امرندددا كمدددا. خطيمدددة بهدددا عنددده وحدددط درجدددة بهدددا لددده

 االمدددام وقدددا . المتدددجد الدددى الدددذيا  عندددد الناا دددة و يددده التدددوأة يدددوار  الدددذ  اللبدددام

 ثيدددابكم مدددن البتدددوابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عبدددام ابدددن عدددن احمدددد

  انددده االممدددد اكحدددالكم خيدددر وان موتددداكم  يهدددا وكفندددوا ثيدددابكم خيدددر مدددن  انهدددا البيددداض



 

 

 

 بدددن تدددمرة عدددن التدددنن ،وايددد  اي دددا   احمدددد االمدددام وقدددا ي. الشدددعر وينبدددت البلدددر يجلدددو

  البتددددويا البدددديض بثيددددا  عليكمبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى  هللا رتددددو  ،ان جنددددد 

 متددجد كدد  عنددد زينددتكم خددذوا آدم بندد  يدداب ي.موتدداكم بهددا واطيدد ،وكفنوا اطهددر ، انهددا

 رتددددو  وقددددا .  31 االعددددرافي المتددددر ين يحدددد  ال اندددده تتددددر وا وال شددددربوااو وكلددددوا

 آدم ابددددن بطنه،حتدددد  شددددرا من وعددددا  آدم ابددددن مددددأل مدددداب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا

 لشدددرابه،وثل  ،وثلددد  لطعامددده  ثلددد : محالدددة ال  ددداع    كدددان ، دددان لدددلبه يقددديمن اكددد ت

 شدددعي  بدددن عمدددرو عدددن احمدددد االمدددام وقدددا .  والترمدددذ  والنتدددام  احمدددد روا ي لنفتددده

 والبتدددوا واشدددربوا كلوابقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان جدددد  عدددن ابيددده عدددن

ي. عبددددد  علددددى نعمتدددده يددددر  ان يحدددد  هللا  ددددان تددددرف وال مخيلددددة غيددددر مددددن وتلدددددقوا

 هللا رتدددو  ،ان مالدددك بدددن اندددم عدددن متدددند   ددد  المولدددل  يعلددد  ابدددو الحدددا ا وقدددا 

 بددن مالددك وعددني. اشددتهيت مددا كدد  تلكدد  ان التددرف مددن انبقددا  وتددلم عليدده هللا لددلى

 الهيمددددة ر  وانددددا وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  اتيددددت:قا  عندددده هللا ر دددد    دددلة

 والخيدددد  والرقيددددس االبدددد  من:قلددددتي المددددا ؟ ا  منبنعم،قددددا :قلتي مددددا ؟ لددددك يدددد ب، قا 

  دددد  البخددددار  وقددددا . احددددد االمددددام روا ي عليددددك  ليددددر   مدددداال   هللا اتدددداك اذابوالشنم، قددددا 

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان عندددده هللا ر دددد  يريددددرة ابدددد  عددددن لددددحيحه

 هللا لدددلى الرتدددو  الحرام،ومتدددجد المتدددجد:متاجد ثددد   الدددى اال الرحدددا  تشدددد البقدددا 

 تدددعيد ابددد  عدددن اي دددا   لدددحيحه  ددد  البخدددار  وقدددا  ي.االقلدددى ،ومتدددجد وتدددلم عليددده

 المددددرأة التتددددا ربقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  عندددده،ان هللا ر دددد  الخدددددر 

 واال ددددحى،وال الفطر:يددددومين  دددد  لددددوم ،وال محددددرم ذو ،او زوجهددددا معهددددا اال يددددومين

 وال تشدددر ، حتدددى العلدددر الشدددمم،وبعد تطلدددع حتدددى اللدددبت بعد:لددد تين بعدددد لددد ة

ي. ومتدددددجد  االقلدددددى، الحرام،ومتدددددجد متدددددجد:متاجد ثددددد   الدددددى اال الرحدددددا  تشدددددد

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان يريدددرة ابددد  عدددن لدددحيحه  ددد  البخدددار  وقدددا 

ي. الحدددرام المتدددجد تدددوا ،اال  يمدددا لددد ة الدددف مدددن خيدددر يدددذا متدددجد   ددد  لددد ةبقا 

 المتدددجد  ددد  لددد ةبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  ،ان جدددابر عدددن البيهقددد  ورو 

 المقدددددم بيددددت ،و دددد  لدددد ة الددددف متددددجد   دددد  ،ولدددد ة لدددد ة الددددف مامددددة االحددددرام

  ددد  لددد ةبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان احمدددد ورو ي. لددد ة خمتدددمامة

 الحدددرام المتدددجد اال المتددداجد مدددن تدددوا   يمدددا لددد ة الدددف مدددن ا  ددد  يدددذا متدددجد 

 وامدداي. لدد ة بمامددة يددذا متددجد   دد  لدد ة مددن ا  دد  الحددرام المتددجد  دد  ،ولدد ة

،لمددددا ا  دددد  بيددددوتهنخ   دددد  ، لدددد تهنخ  النتددددا   بددددن هللا عبددددد عددددن داود ابددددو روا  لهنخ

 مدددن ا  ددد  بيتهدددا  ددد  المدددرأة لددد ةبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  متدددعود،ان

 وقدددا ي .بيتهدددا  ددد  لددد تها مدددن ا  ددد  مخددددعها  ددد  حجرتها،ولددد تها  ددد  لددد تها



 

 

 

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  تددددلمى،ان ام مددددولى التددددام  عددددن احمددددد االمددددام

 ابددد  امدددرأة عدددن اي دددا   احمدددد االمدددام وقدددا ي. بيدددوتهنخ  قعدددر النتدددا  متددداجد خيربقدددا 

 هللا رتدددو  يدددا: قالت وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  الدددى جدددا ت ،انهدددا التددداعد  حميدددد

 بيتدددك  ددد  ،ولددد تك معددد  اللددد ة تحبدددين اندددك علمدددت قددددب،قا  معدددك اللددد ة احددد  اندد 

  ددددد  لددددد تك مدددددن خيدددددر حجرتدددددك  ددددد  ،ولددددد تك حجرتدددددك  ددددد  لددددد تك مدددددن خيدددددر

 متددددجد  دددد  قومك،ولدددد تك متددددجد  دددد  لدددد تك مددددن خيددددر دارك  دددد  دارك،ولدددد تك

 عمدددر بدددن هللا عبدددد عدددن اللدددحيت  ددد  وثبدددتي. متدددجد   ددد  لددد تك مدددن خيدددر قومدددك

  ددد  وثبدددتي. هللا متددداجد هللا امدددا  تمنعدددوا البقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان

 هللا لددددلى هللا رتددددو  ان:قالددددت متددددعود بددددن هللا امرأةعبددددد زيندددد  عددددن متددددلم لددددحيت

 ي.طيبا   تمم    المتجد احداكنخ  شهدت اذابلنا قا  وتلم عليه

 :   بها اال تلت ال شروط ، اللل ة الل ة الى نعود    

 .  النية_ 

 .  الجنابة ويو االكبر الحد  من الطهارة_

 ي. االلشر الحد  من الطهارةبالو ؤ_

 الفددددرات او الحلدددديرة او االرض علددددى اللدددد ة ويجددددوز. والمكددددان الثيددددا  طهددددارة_

 .الناا ة  يهن   تتو ر ان على

 . العورة تتر_

 . القبلة اتتقبا _

 .الل ة وقت دخو _

 المكتوبددددة،او غيددددر او المكتوبددددة ،كاللدددد ة تعبددددد  عمدددد  ا  قبدددد  النيددددة تجدددد  : النيددددة

 هللا رتدددو  ،ان الخطدددا  بدددن عمدددر عدددن اللدددحيحين  ددد  وجدددا . ذلدددك غيدددر اللددديام،او

 ، مدددن ندددو  مدددا امدددر   لكددد  ،وانمدددا بالنيدددات االعمدددا  انمدددابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 الددددى يجرتدددده كانددددت ورتددددوله،ومن هللا الددددى  هجرتدددده ورتددددوله هللا الددددى يجرتدددده كانددددت

 عبدددام ابدددن وقدددا ي. اليددده يددداجر مدددا الدددى  هجرتددده يتزوجهدددا امدددرأة ،او يلددديبها دنيدددا

 يدددو النيدددة محددد  وان. نيتددده قددددر علدددى الرجددد  يعطدددى انمددداي 556:5بعنهمدددا هللا ر ددد 

 الددددى وال لددددوركم الددددى يناددددر ال هللا انب اللددددحيت و دددد .  بهددددا النطددددس ،ويكددددر  القلدددد 

  .لالحة بنية ير ع اللالت  العم .يواعمالكم قلوبكم الى ينا ونما اموالكم



 

 

 

 مدددا تعلمدددوا حتدددى تدددكار  واندددتم اللددد ة تقربدددوا ال آمندددوا الدددذين ايهدددا يدددا: ب ةالطهدددار

 او تدددفر علدددى او مر دددى كندددتم وان تشتتدددلوا حتدددى تدددبي  عدددابر  اال جنبدددا   وال تقولدددون

 طيبدددا   لدددعيدا    تيممدددوا مدددا  تجددددوا  لدددم النتدددا  المتدددتم او الشدددامط مدددن مدددنكم احدددد جدددا 

 يقدددددو  ثدددددم.  43 النتدددددا ي غفدددددورا    عفدددددوا كدددددان هللا ان وايدددددديكم بوجدددددويكم  لمتدددددحوا

 الددددى وايددددديكم وجددددويكم  لغتددددلوا اللدددد ة الدددى قمددددتم اذا آمنددددوا الددددذين ايهددددا يدددابتعالى،

 وان  دددلطهروا جنبدددا   كندددتم وان الكعبدددين  الدددى وارجلكدددم  برؤوتدددكم  وامتدددحوا المرا دددس

  لددددم النتدددا  المتددددتم او الشدددامط مددددن مدددنكم احدددد جددددا  او تدددفر علددددى او مر دددى كندددتم

 هللا يريددددد مددددا مندددده وايددددديكم بوجددددويكم  لمتددددحوا طيبددددا   لددددعيدا    تيممددددوا مددددا  تجدددددوا

ي تشدددكرون لعلكدددم علددديكم نعمتددده وليدددتم ليطهدددركم يريدددد ولكدددن حدددرج مدددن علددديكم ليجعددد 

 او المتدددددلم العبدددددد تو دددددل اذاب وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  وقدددددا .  6 المامددددددة

 او المدددا  مدددن بعينددده اليهدددا نادددر خطيمدددة كددد  وجهددده مدددن ،خدددرج وجهددده  شتددد  المدددؤمن

 مددع يدددا  بطشددتها كددان خطيمددة كدد  يديدده مددن خددرج يديدده غتدد  الما ، دداذا قطددر آخددر مددع

 رجليدددده غتدددد  الددددذنو ، اذا مددددن نقيددددا   يخددددرج ،حتددددى المددددا  قطددددر آخددددر مددددع او المددددا 

 نقيددا   يخددرج ،حتددى المددا  قطددر آخددر مددع او المددا  مددع رجدد   متددتها خطيمددة كدد  خرجددت

  ددد  يبقدددى بعد ، العبدددد لدد ة تكدددن لدددم وان عبدددادة  الو ددو .  متدددلم روا ي الدددذنو  مددن

 وال الشدددددك ي دددددر  ال ال؟ ام احددددد  ،يددددد  المتطهددددر شدددددك واذا. يحدددددد  لددددم مدددددا عبددددادة

 و ددد . احدددد  انددده يتددديقن ،حتدددى خارجهدددا او اللددد ة  ددد  كدددان ،تدددوا  و دددو   يندددتقض

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  عنددده،ان هللا ر ددد  الخطدددا  بدددن عمدددر عدددن متدددلم لدددحيت

 اال الددده ال ان اشدددهد:يقو  ثدددم الو دددو   يتدددبغ او يتو دددل احدددد مدددن مدددنكم مدددابقا  وتدددلم

 ايهدددا مدددن يددددخ  الثمانيدددة الجندددة ابدددوا  لددده  تحدددت ،اال ورتدددوله عبدددد  محمددددا   وان هللا

 الددددرجيم الشدددديطان مددددن بدددداح اعددددوذ: يقددددو  ان يتو ددددل لمددددن يتتحتددددن ،اولهذي.شددددا 

 وبددددون بالقلددد  اتدددلفنا كمدددا النيدددة تكدددون – للو دددو  ،نويدددت الدددرحيم الدددرحمن هللا ،بتدددم

 علدددددى هللا ورتوله،ولدددددلى عبدددددد  محمددددددا   وان هللا اال الددددده ال ان ،اشدددددهد -بهدددددا النطدددددس

 رتددو  عمددر،ان ابددن عددن متددلم لددحيت و دد . وتددلم ولددحبه آلدده وعلددى محمددد تدديدنا

ي. طهدددور بشيدددر لددد ة غلدددو ،وال مدددن لددددقة هللا يقبددد  البقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا

 اللددد ة مفتدددا بقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  عنددده،ان هللا ر ددد  علددد  وعدددن

. داود وابددددو والشددددا ع  احمددددد روا ي التتددددليم التكبير،وتحليلهددددا وتحريمهددددا  الطهددددور،

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان االشدددعر  مالدددك ابددد  عدددن لدددحيحه  ددد  متدددلم ورو 

 اكبددددر وهللا هللا ،وتددددبحان الميددددزان تمددددأل ح االيمان،والحمددددد شددددطر الطهوربقددددا  وتددددلم

 واللدددددددددقة ، جنة،واللبر دددددددديا  واالرض،واللددددددددوم التددددددددما  بددددددددين مددددددددا تمددددددددأل

 او  معتقهدددددا نفتددددده  بدددددامع يشددددددوا الندددددام عليك،كددددد  او لدددددك حجدددددة بريدددددان،والقرآن



 

 

 

 لدددلى النبددد  عنهمدددا،ان هللا ر ددد  عبدددام ابدددن عدددن اللدددحيحين  ددد  وثبدددتي. موبقهدددا

 احدددديما كبير،امدددا  ددد  يعدددذبان ،ومدددا يعدددذبان إنهمددداب قا  بقبدددرين مدددر   وتدددلم عليددده هللا

 روا ي  بالنميمددددة يمشدددد   كددددان االخددددر ،وامددددا البددددو  مددددني يتطهددددر الب يتددددتنز  ال  كددددان

 عدددذا  عامدددة  دددإن البدددو  مدددن تنزيوابمر وعدددا   عنددده هللا ر ددد  اندددم وعدددن.  الجماعدددة

 عليهدددددا يجددددد  ال حي دددددها،وانه مددددددة الحدددددامض عدددددن اللددددد ة تتدددددقطي. منددددده القبدددددر

 ي. حي ها ينقطع حتى وطؤيا بالبيت،ويحرم الطواف عليها يحرم ق اؤ ،وانه

 تقربدددوين   وال المحددديض  ددد  النتدددا   دددإعتزلوا اذ    يدددو قددد  المحددديض عدددن ويتدددللونكب

 ويحددد  التدددوابين يحددد  هللا ان هللا امدددركم حيددد  مدددن  دددلتوين   تطهدددرن    دددإذا طهدددرن  ي حتدددى

 مددددم امددددا..،والطواف اللدددد ة: الجندددد  علددددى يحددددرم كددددذلك. 222 البقددددرةي المتطهددددرين

زا وداود حددددزم ابددددن ان ،اال المجندددد  علددددى  ممنددددوا وحملدددده الملددددحف  للمجندددد  جددددو 

 هللا رتدددو  اللدددحيحين،ان  ددد  جدددا  بمدددا ،اتدددتدالال   وقرا تددده وحملددده الملدددحف مدددم

 ان الدددى.. الدددرحيم الدددرحمن هللا بتدددمب  يددده كتابدددا   يرقددد  الدددى بعددد  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 وال هللا اال نعبددددد اال وبيددددنكم بيننددددا تددددوا  كلمددددة الددددى تعددددالوا الكتددددا  ايدددد  يددددا قدددد ب قددددا 

  قولددددوا تولددددوا  ددددإن هللا دون مددددن اربابددددا   بع ددددا   بع ددددنا يتخددددذ وال شدددديما   بدددده نشددددرك

 هللا لددددلى هللا رتددددو  بعدددد :حزم ابددددن قددددا .  64 عمددددران آ ي متددددلمون بان ددددا وااشددددهد

 يددددذا يمتددددون انهددددم يعلددددم ،ويددددو االيددددة يددددذ  و يدددده النلددددار  الددددى كتابددددا   وتددددلم عليدددده

 تتددددمى وال رتددددالة يددددذ  ان:  بقددددولهم ذلددددك علددددى اعتر ددددوا الجمهددددور الكتددددا ،االان

 وكفدددرا    دددرارا   متدددجدا   اتخدددذوا والدددذينب التوبدددة تدددورة  ددد  تعدددالى ويقدددو .   ملدددحفا  

 ان ولدددديحلفن   قبدددد  مددددن ورتددددوله هللا حددددار  لمددددن وارلددددادا   المددددؤمنين بددددين وتفريقددددا  

 اتددددم لمتددددجد ابدددددا    يدددده تقددددم الي 107بلكدددداذبون انهددددم يشددددهد وهللا الحتددددنى اال اردنددددا

 وهللا يتطهدددروا ان يحبدددون رجدددا  يددده   يددده تقدددوم ان احدددس يدددوم او  مدددن التقدددو  علدددى

 وتددددددلم عليدددددده هللا لددددددلى هللا رتددددددو  اتددددددىي. 108-107 التوبددددددةي طهددددددرينالم يحدددددد 

  دد  الطهددور  دد  الثنددا  علدديكم احتددن قددد تعددالى هللا انب قددا  قبددا  متددجد  دد  االنلددار

 مدددا هللا رتدددو  يدددا وهللا:  قدددالواي ؟ بددده تطهدددرون الدددذ  الطهدددر يدددذا ، مدددا متدددجدكم قلدددة

 الشدددامط مدددن ادبددداريم يشتدددلون ،وكدددانوا اليهدددود مدددن جيدددران لندددا كدددان انددده شددديما ،اال نعلدددم

 روا  حدددددددي  و دددددد ... لددددددحيحه  دددددد  حزيمددددددة ابددددددن روا .  غتددددددلوا كمددددددا  شتددددددلنا

 ،تعنددددد  والطهدددددارةي.   عليكمدددددو  ذاك يوب قدددددا  بالمدددددا  الحجدددددارة نتبدددددع:  قدددددالوا:البزار

 العبدددد يكدددون ان اال العبدددادة تلدددت ،وال المدددا  الجتدددمية الطهدددارة اتدددام ،وان الناا دددة

وعدددن عامشدددة ر ددد  ي. الطهدددور اللددد ة مفتدددا ب وتدددلم عليددده هللا لدددلى وقدددا ..طايرا  

هللا عنهدددا قالت:كدددان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم يحددد  التددديمن  ددد  طهدددور  اذا 

 قالدددت واذب للقلددد  طهدددارة وينددداكتطهدددر و ددد  ترجلددده اذا ترجددد  و ددد  انتعالددده اذا أنتعددد . 



 

 

 

 آ ي نالعدددددالمي نتدددددا  علددددى والدددددطفاك وطهدددددرك الددددطفاك هللا ان مدددددريم يدددددا الم مكددددة

 يدددؤذن ان اال النبددد  بيدددوت تددددخلوا ال آمندددوا الدددذين ايهدددا يدددابتعالى وقولددده..  42 عمدددران

 وال  انتشدددروا طعمدددتم  ددداذا  دددادخلوا دعيدددتم اذا ولكدددن اندددا  نددداارين غيدددر طعدددام الدددى لكدددم

 مددددن يتددددتح  ال وهللا مددددنكم  يتددددتح  النبدددد  يددددؤذ  كددددان ذلكددددم ان لحدددددي  متتلنتددددين

 لقلدددددوبكم اطهدددددر ذلكدددددم حجدددددا  ورا  مدددددن ين   تدددددملو متاعدددددا   تدددددللتموين   واذا الحدددددس

 ابددددا   بعدددد  مدددن ازواجددده تنكحدددواان  وال هللا رتدددو  تدددؤذوا ان لكدددم كدددان ومدددا وقلدددوبهن  

 الحددددرام البيددددت بتطهيددددر تعددددالى وامددددر.  53 االحددددزا ي عايمددددا   هللا عنددددد كددددان ذلكددددم ان

 الددى وعهدددنا ملددلى ابددراييم مقددام مددن واتخددذوا وامنددا   للنددام مثابددة البيددت جعلنددا واذب

 البقددددرةي التددددجود والركددددع والعدددداكفين للطددددامفين بيتدددد  طهددددرا ان واتددددماعي  ابددددراييم

وتعددددد الزكدددداة طهددددارة للمددددا  وللدددداحبه بخددددذ مددددن امددددوالهم لدددددقة تطهددددريم  . 125

. 103وتددددزكيهم بهددددا ولددددِ  علدددديهم ان لدددد تك تددددكن لهددددم وهللا تددددميع عليميالتوبددددة

 ذلكددددم مددددن بخيددددر اؤنبددددمكم قدددد ب مطهددددرات بددددلنهن   الجنددددة ايدددد  زوجددددات تعددددالى ويلددددف

 مطهددرة وازواج  يهددا خالدددين االنهددار تحتهددا مددن تجددر  جنددات ربهددم عنددد اتقددوا للددذين

  .  15 عمران آ ي بالعباد بلير وهللا هللا من ور وان

 يا خاط  الحور الحتان وطالبا           لولالهن  بجنة الرحمان  

 من قالرات الطرف ال تبش  تو        محبوبها من تامر الشبان  

ا ان يشايد حتنها              تبحان معط  الحتن واألحتان    ويقو  لم 

 هللا ر دددد  يريددددرة ابدددد   عددددن.. االلددددشر الحددددد  مددددن الطهددددارة  هددددو ، الو ددددو  امددددا

 غدددرا   القيامدددة يدددوم يددددعون امتددد  إنبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  عنددده،ان

 روا ي  ليفعددددد  غرتددددده يطيددددد  ان مدددددنكم اتدددددتطاا  مدددددن الو دددددو  آثدددددار مدددددن محجلدددددين

 هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان يريددددرة ابدددد  عددددن متددددلم لددددحيت و دددد .. ومتددددلم البخددددار 

 آمنددددوا الدددذين اني. بالو دددو  يبلددددغ حيددد  المدددؤمن مدددن الحليددددة تبلغبقدددا  وتدددلم عليددده

 عددددن جندددات لهدددم اولمدددكي 30ب عمددد    احتدددن مدددن اجدددر الن ددديع اندددا اللدددالحات وعملدددوا

 خ دددرا   ثيابدددا   ويلبتدددون ذيددد  مدددن اتددداور مدددن  يهدددا يحلدددون االنهدددار تحدددتهم مدددن تجدددر 

 وحتددددددنت الثددددددوا  نعددددددم االرامددددددك علددددددى  يهددددددا متكمددددددين واتددددددتبر  تددددددندم مددددددن

 مدددن  يهدددا يحلدددون يددددخلونها عددددن جنددداتب اطر تدددورة و ددد .. 31-30 الكهفيمرتفقدددا  

 هللا عبدددد بدددن جدددابر وعدددن.  33  ددداطري حريدددر  يهدددا ولباتدددهم اولؤلدددؤ ذيددد  مدددن اتددداور

 رجدددد  رأ  حدددديني النددددار مدددن لألعقددددا  ويدددد ب وتددددلم عليددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،قدددا 

 جدددر  وجدددود حالدددة و ددد . تدددعيد عدددن ماجدددة ابدددن ،وروا  يشتدددله لدددم الددددريم مثددد  رجددد 



 

 

 

 علددددى يمتددددت ان يجددددوز التلددددف نزعهددددا مددددن وخدددداف جبيددددرة عليدددده واللددددس كتددددر او

 اذا الجبيدددرة علدددى المتدددت ويبطددد ي..18: 28بالتددديمم حالدددة  ددد  ،وكدددذلك بالمدددا  الجبيدددرة

 و دددو   علدددى ،يبقدددى الجدددوربين او الخفدددين ويلدددبم يتو دددل ومدددن.  مكانهدددا مدددن نزعدددت

 لددد ة كددد  عندددد الجدددوربين او الخفدددين علدددى ويمتدددت مجدددددا   يتو دددل احدددد  مدددا ،واذا

 وليلددددة يددددوم لمدددددةي الجددددوربين او الخفددددين علددددى يمتددددتب الحالددددة يددددذ  علددددى ،ويبقددددى

 يدددان  ،ان بدددن شدددريت  عدددن. للمتدددا ر بالنتدددبة ولياليهدددا ايدددام ،وث ثدددة للمقددديم بالنتدددبة

 ث ثددددة للمتددددا ربقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان:قددددا  عندددده هللا ر دددد  عليددددا  

،وللمقيم ايدددددام  ماجدددددة وابدددددن والترمدددددذ  ومتدددددلم احمدددددد روا ي وليلدددددة يدددددوم وليددددداليهن 

 لدددبم بعدددد الحدددد  وقددت مدددن ،وقيددد  المتددت وقدددت مدددن تكددون المددددة بددددأ وان..والنتددام 

 انق دددا :يو  الجدددوربين او الخفدددين علدددى المتدددت يبطددد  مدددا وان. الجدددوربين او الخفدددين

 او الخفددددددين احددددددد نددددددزا ومتددددددى ، الجددددددوربين او الخفددددددين ،ونددددددزا ،والجنابددددددة المدددددددة

 عدددددم عنددددد الطيدددد  باللددددعيد التدددديمم ويددددلت ي. 20 :28ب االخددددر نددددزا وجدددد  الجددددوربين

 اللددددددعيد الترا ،وقيدددددد  يددددددو واللددددددعيد. اتددددددتعماله مددددددن الخددددددوف او المددددددا  وجددددددود

 مالددددك وقددددا . عليدددده تددددرا  ال بحجددددر ولددددو واجزامهددددا بدددداالرض التدددديمم االرض، يجددددوز

 وللمحدددددد  للجندددد  التدددديمم يجددددوز كمددددا.كالنبات بددددداالرض اتلدددد  بمددددا التدددديمم يجددددوز:

 يلجددددلي. 17: 28ب.لشددددربه يحبتدددده ان العطددددت وخشدددد  مددددا  معدددده كددددان اذا وللمتددددا ر

 التددديمم للمدددا ،وينقض يبدددا  مدددا للتددديمم ، يبدددا  المدددا  وجدددود عددددم  ددد  التددديمم الدددى العبدددد

 . الما  ينقض ما ك 

 عليددده هللا لدددلى  بدددالن عنددده،عن هللا ر ددد  ياتدددر بدددن عمدددار عدددن:  التددديمم كيفيدددة امدددا   

. وكفيدددده وجهدددده بهمددددا متددددت ،ثددددم  يهمددددا ونفددددر ، االرض بكفيدددده  ددددر  اندددده:  وتددددلم

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  ،ان اي دددا   عمدددار وعدددن. لدددحيحه  ددد  البخدددار  أخرجددده

 اي ددددا   عمددددار وعددددن. .لددددحيحه  دددد  البخددددار   اخرجددددهي والكفددددين الوجدددده يكفيددددكبقا 

 اخرجددده. وكفيددده وجهددده ، متدددت االرض بيدددد  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد   دددر :قا 

 مدددا يمتدددت التددديمم ان: الشدددعب  وقدددا .  واحددددة  دددربة  تكدددون -. لدددحيحه  ددد  البخدددار 

 ي.  25:3. بمتحا   كان ما ويلش  غت    كان

 عددورة  كلهددا المددرأة امددا. والركبددة التددرة بددين مددا الرجدد  عددورة ان : العددورة تددتر امددا

 . والقدمين والكفين الوجه ،اال

 ،التنفددد  الخدددوف،الحر  شددددة: بعدددذر اال اللددد ة لدددحة  ددد  شدددرط : القبلدددة اتدددتقبا و

  وليجتهدددد عنهدددا يتحدددر  ان  عليددده القبلدددة جهدددة يعدددرف ال الملدددل  كدددان للمتدددا ر،واذا

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان: عمدددر ابدددن عدددن والنتدددام  والترمدددذ  متدددلم وأخدددرج. 



 

 

 

 ابددد  عدددن داود ابدددو ورو .  بدده توجهدددت اينمدددا تطوعدددا   راحلتدده علدددى يلدددل  كدددان وتددلم

 ال ان مددددنكم اتددددتطاا منبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان الزبيددددر ، احمددددد

 ي.  ليفع  احد القبلة وبين بينه يحو 

 هللا رتددو  ،ان عمددرو بددن هللا عبددد عددن متددلم لددحيت  دد  جددا  : اللدد ة وقددت دخددو 

 لدددم مدددا العلدددر ،ووقدددت العلدددر يح دددر لدددم مدددا الاهدددر وقدددتبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 نلدددف الدددى العشدددا  الشدددفس،ووقت ندددور يتدددقط لدددم مدددا المشدددر  الشدددمم،ووقت تلدددف ر

 ي. الشمم تطلع لم ما الفجر ،ووقت اللي 

 ،اراد المدينددددددة وتددددددلم عليدددددده هللا لددددددلى هللا رتددددددو  قدددددددم  حددددددين ، اآلذان عددددددن امددددددا

 ن دددددر :  قامددددد  ، قدددددا  الندددددام يعر ددددده بشددددد   اللددددد ة الدددددى يددددددعوا ان المتدددددلمون

 عبدددد ورا .الكتدددا  ايددد  لمشدددابهة ذلدددك ندددارا ، كريوا ندددور    آخدددر: ،وقدددا  بالنددداقوم

 لدددلى هللا رتدددو  علدددى االذان، قلدددها منامددده  ددد  االنلدددار  ربددده عبدددد بدددن زيدددد بدددن هللا

 روا  الدددذ  الحددددي   ددد  وجدددا ي. 91: 7.ببددداالذان  نددداد  بددد   ، دددلمر وتدددلم عليددده هللا

 حتدددنة تدددنة االتددد م  ددد  تدددن   منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان متدددلم

 ،ومدددن شدد   اجددوريم مددن يدددنقص ان غيددر مددن بعددد  بهددا عمددد  مددن واجددر اجريددا  لدده

 ،مدددن بعدددد  مدددن بهدددا عمددد  مدددن ووزر وزريدددا عليددده كدددان تددديمة تدددنة االتددد م  ددد  تدددن  

 احتدددن ومنب لدددلت تدددورة  ددد  تعدددالى ويقدددو ي. شددد   اوزاريدددم مدددن يدددنقص ان غيدددر

 ويددد .  33  لدددلتي المتدددلمين مدددن اننددد  وقدددا  لدددالحا   وعمددد  هللا الدددى دعدددا قدددوال ممن

 وينفددع نفتدده ينفددع يددذا تددلوكه  دد  خيرا ، هددو ويعمدد  هللا الددى يدددعو ممددن ا  دد  يندداك

 ر ددد  عامشدددة ان الدددى يشدددير نفتددده الملددددر ان اال عامدددة االيدددة يدددذ  ان ،ومدددع غيدددر 

 اطدددو  المؤذندددونب متدددلم لدددحيت  ددد  وجدددا .  المدددؤذن يدددو بهدددا يقلدددد: قالدددت عنهدددا هللا

 تددددمع ،اندددده الخدددددر  تددددعيد ابدددد  عددددن البخددددار  وقددددا ي. القيامددددة يددددوم اعناقددددا   النددددام

  ددد  كندددت ، دددإذا والباديدددة الشدددنم تحددد  اراك ان بيقدددو  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 لدددوت مدددد  يتدددمع ال ، إنددده بالنددددا  لدددوتك ، دددلر ع باللددد ة  لذندددت وباديتدددك غنمدددك

 ي . القيامة يوم له شهد اال انم وال جن المؤذن

 ان ،اشددددددهديمرتانبهللا اال الدددددده ال ان مرات،اشددددددهدي4باكبددددددر هللا:   اآلذان لدددددديشة امددددددا

 ،هللايمرتددددانبالف   علددددى ،ح يمرتانباللدددد ة علددددى ،ح يمرتددددانبهللا رتددددو  محمدددددا  

 ابددددن هللا عبددددد عددددن متددددلم لددددحيت و دددد ي . واحدددددة مددددرةب هللا اال الدددده ،اليمرتددددانباكبر

 تددددمعتم اذابيقددددو  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  تددددمع العاص،اندددده ابددددن عمددددرو

 هللا لدددلى لددد ة علددد    لددد    مدددن  انددده علددد    لدددلوا ،ثدددم يقدددو  مدددا مثددد   قولدددوا المدددؤذن

 عبدداد مددن لعبددد اال تنبشدد  ال الجنددة  دد  منزلددة  لنهددا الوتدديلة لدد  تددلوا عشددرا ،ثم عليدده



 

 

 

 يددددوم الشددددفاعة عليدددده حلددددت الوتدددديلة لدددد  تددددل  يددددو، من انددددا اكددددون ان ،وارجددددو هللا

 لدددلى هللا رتدددو  ،ان هللا عبدددد بدددن جدددابر عدددن البخدددار  لدددحيت  ددد  وجدددا ي. القيامدددة

 التامددددة الدددددعوة يددددذ  ر  اللهددددم: الندددددا  يتددددمع حددددين قددددا  منبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا

 وعدتددده الدددذ  محمدددودا   مقامدددا   وابعثددده والف ددديلة الوتددديلة محمددددا   ،آت القاممدددة واللددد ة

 بدددن هللا عبدددد عدددن الترمدددذ  عيتدددى ابدددو وقدددا ي. القيامدددة يدددوم الشدددفاعة لددده حلدددت ،اال

 القيامددددة يددددوم بدددد    النددددام اولىبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان متددددعود

 هللا انب وعددددد    جددددد    الحدددددس ،يقدددددو  االحدددددزا  تدددددورة و ددددد ي . لددددد ة علددددد    اكثدددددريم

ي تتدددليما   وتدددلموا عليددده لدددلوا آمندددوا الدددذين ايهدددا يدددا النبددد  علدددى يلدددلون وم مكتددده

 عبدددددد  بمنزلددددة عبدددداد  تعدددددالى هللا ،يخبددددر الكريمددددة االيدددددة يددددذ   فدددد ..  56 االحددددزا 

 المقددربين الم مكددة عنددد االعلددى المددأل  دد  عنددد  وتددلم عليدده هللا لددلى محمددد ورتددوله

 الثندددا  عليددده،ليجتمع والتتدددليم باللددد ة التدددفل  العدددالم ايددد  وتعدددالى تدددبحانه يدددلمر ،ثدددم

 عجدددرة بدددن كعددد  عدددن احمدددد االمدددام وقدددا .  والتدددفل  العلدددو  العدددالمين ايددد  مدددن عليددده

 ، كيددددف عليددددك التدددد م كيددددف عر نددددا: وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  تددددللنا: قددددا 

 علددددى لددددليت كمددددا محمددددد آ  وعلددددى محمددددد علددددى لدددد    اللهمبقولددددوا:  قددددا  ؟ اللدددد ة

 علددددى لددددلى اذا: النددددوو  وقددددا ي ..االبراييميددددة اللدددد ة..ابراييم آ  وعلددددى ابددددراييم

 احددديما علددى يقتلددر ، دد  والتتددليم اللدد ة بددين  ليجمددع وتددلم عليدده هللا لددلى النبدد 

 ي . 441: 6.ب

 للى هللا عليه وتلم : النب  على الل ة    جا  ومما   

 هللا ر ددد  طالددد  ابددد  بدددن علددد  عدددن القا ددد  اتدددماعي  قدددا : بالمتددداجد العبدددد مدددر   اذا_

 ي . 438: 6.بالنب  على  للوا بالمتاجد مررتم اذا:قا  عنه

 بددداح اعدددوذ: ،ويقدددو  اليمندددى رجلددده يقددددمي : متدددجد ا بالمتدددجد الدددى الددددخو  عندددد_

 وتددلم وآلدده محمددد علددى لدد    ،اللهددم الددرحيم الددرحمن هللا بتددم ،  الددرجيم الشدديطان مددن

 اال نفتددده الشددد   تقدددو  المتدددجد مدددن الخدددروج ،وعندددد رحمتدددك ابدددوا  لددد  ا دددتت م،اللهددد

 .    لك ابوا  ل  ا تت اللهم ويقو  اليتر  رجله يقدم انه

 عنددددد تقددددرأ وكددددذلك. االبراييميددددة اللدددد ة تقددددرأ:  اللدددد ة مددددن االخيددددر التشددددهد عنددددد_

 .   الميت على الل ة

 ر ددد  عبيدددد بدددن   دددالة عدددن والترمدددذ  داود وابدددو احمدددد االمدددام رو :  الددددعا   ددد _

 ولدددم لددد ته  ددد  يددددعو رجددد    وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  تدددمع:،قا  عنددده هللا

 عجددد ب وتدددلم عليددده هللا لدددلى الرتدددو  ، قدددا  ،ولم يلددد  علدددى النبددد تعدددالى هللا يمجدددد



 

 

 

 ،ثدددم عليددده والثندددا  وجددد  عدددز هللا بتمجيدددد  ليبددددأ احددددكم اذالدددلىب  قدددا  دعدددا  ،ثدددمي يدددذا

 باللددد ة الددددعا  خدددتم يتدددتح  كمددداي ..شدددا  بمدددا بعدددد ليددددعو ثدددم النبددد  علدددى ليلددد 

 ر ددد  الخطدددا  بدددن عمدددر عدددن الترمدددذ  وقدددا .  وتدددلم عليددده هللا لدددلى عليددده والتددد م

 حتددددى شدددد   مندددده يلددددعد ال واالرض التددددما  بددددين موقددددوف الدددددعا : قددددا  عندددده هللا

 ي. 438: 6ي بنبيك على تلل 

 عدددن احمدددد االمدددام قدددا :  الجمعدددة لددد ة الجمعدددة،و   يدددوم ،و ددد  الجمعدددة ليلدددة  ددد _

 منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  الثقفددد  اوم بدددن اوم

 ، اللدددعقة النفخة،و يددده قبض،و يددده و يددده آدم خلدددس ، يددده الجمعدددة يدددوم ايدددامكم ا  ددد 

 هللا رتددددو  يددددا ،قددددالوايعل    معرو ددددة لدددد تكم  يدددده، ان اللدددد ة مددددن علدددد   دددداكثروا

م هللا انب؟قددددا  بليددددت وقددددد لدددد تنا عليددددك تعددددرض وكيددددف  تلكدددد  ان االرض علددددى حددددر 

 ي .  ول تها الجمعة اناري. باالنبيا  اجتاد

 هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  عدددن داود ابدددو قدددا :  وتدددلم عليددده هللا لدددلى قبدددر  زيدددارة عندددد_

 رد   اال علددد    يتدددلم احدددد مدددن مدددنكم مدددابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده

 عدددن الكبيدددر معجمددده  ددد  الطبرانددد  وقدددا ي . التددد م عليددده ارد حتدددى روحددد  علددد    هللا

 لدددلوابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  طالددد  ابددد  بدددن علددد 

: 6بكعدددد  عددددن القا دددد  اتددددماعي  وقددددا ي . تبلشندددد  لدددد تكم  ددددان كنددددتم حيثمددددا علدددد   

 يحفدددون حتدددى الم مكدددة مدددن الفدددا   تدددبعون ندددز  اال يطلدددع  جدددر مدددن مدددا: قدددا   اندددهي 441

 الفدددا   تدددبعون وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  علدددى ،يلدددلون بددداجنحتهم ي دددربون بدددالقبر

 الفدددا   تدددبعين  ددد  خدددرج االرض عنددده انشدددقت اذا ،حتدددى بالنهدددار الفدددا   وتدددبعون بالليددد 

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتدددو  علددددى والتدددد م اللددد ة ان.  يز وندددده الم مكددددة مدددن

 علدددى تعدددالى هللا   ددد  بعدددد   ددد  مدددن لددده لمدددا داممدددا   تدددذكر محددددد، ه  وقدددت لهدددا لددديم

 عليدددده هللا لدددلى اتدددمه يدددذكر االذان  فددد .. 4الشدددر  ي ذكدددرك لدددك ور عنددداب، العدددالمين

 .  تعالى هللا ذكر مع وتلم

  اشهد المؤذن الخمم    قا  اذا     اتمه الى النب  اتم االله و م

   محمد ويذا محمود العرت  ذو            ليجله  اتمه من له وشس 

 قبدددد  لللددد ة يددددؤذن ،وال والجمعدددة الخمددددم  لللدددلوات مشددددروعان واالقامدددة االذان    

 القمدددر وختدددوف الشدددمم وكتدددوف العيددددين لددد ة  ددد  التدددنة ان كمدددا...وقتها دخدددو 

 كانددددت ،تددددوا  اقامددددة لدددد ة لكدددد  ان.   جامعددددة اللدددد ة:بالقو  الندددددا  واالتتتددددقا 

 .  اقامة ل ة لك  ، تكون اكثر او ل تين بين الجمع يحد  او لوقتها الل ة



 

 

 

 ،اشدددددهديواحدة مدددددرةبهللا اال الددددده ال ان ،اشدددددهديمرتانباكبر هللا: االقامدددددة لددددديشة امدددددا  

 علدددددى ،ح يواحددددددة مرةباللددددد ة علدددددى حددددد  ،يواحددددددة مدددددرةبهللا رتدددددو  محمددددددا   ان

 مددددرةباالهللا الدددده ال ،يمرتددددانباكبر هللا ،يمرتانباللدددد ة قامددددت قددددد ،يواحدددددة مددددرةبالف  

 عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان يريددددرة ابدددد  عددددن اللددددحيحين  دددد  واخرجي.واحدددددة

 وال والوقددددار التددددكينة وعلدددديكم اللدددد ة الددددى  امشددددوا االقامددددة تددددمعتم اذابقددددا  وتددددلم

 ي .   اتموا  اتكم وما  للوا ادركتم تترعوا، ما

 :   الل ة  رامض

 . عنها تكلمنا ان وتبس:النية.1

 .  االحرام تكبيرة.2

 . الل ة أدا .3

 .  والتنف  الفرض ركعات من ركعة ك     الفاتحة قرا ة.4

 . الركوا.5

 .  التجود.6

 . االبراييمية الل ة  يه  يقرأ الثان  التشهد االو ،اما التشهد.7

 الفدددرامض مدددن ادندددى يددد  والواجبدددات. والتدددنن الواجبدددات مدددن  هددد  ذلدددك تدددو  ومدددا

 ي .14: 29ب.التنن من مرتبة واعلى

 ر ددد  علددد  عدددن. االحدددرام تكبيدددرة لللددد ة،ثم وتندددو  القبلدددة االقامة،اتدددتقبا  بعدددد     

 اللدددددددددد ة مفتددددددددددا بقا  وتددددددددددلم عليدددددددددده هللا لددددددددددلى هللا رتددددددددددو  ،ان عندددددددددده هللا

 ثددددم.داود وابددددو والشددددا ع  احمددددد روا ي التتددددليم التكبير،وتحليلهددددا الطهور،وتحريمهددددا

 الدددده وال جدددددك وتعددددالى اتددددمك وتبددددارك وبحمدددددك اللهددددم تددددبحانك:الثنا  دعددددا  قددددرا ة

 يديددده يرتددد  مالدددك وقدددا  اللددد ة،  ددد  اليتدددر  عىلدددى اليمندددى و دددع ويتدددن. غيدددرك

ي 28: 28تددددجود ب مو ددددع الددددى الملددددل  يناددددر بددددالتخير،وان االوزاعدددد  ارتدددداال،وقا 

 هللا اال االنتدددان عدددن يكفددده ال الشددديطان ،ألن الدددرجيم الشددديطان مدددن بددداح عيذتيتددد ثدددم. 

ي العلددديم التدددميع يدددو انددده بددداح  اتدددتعذ ندددز  الشددديطان مدددن ينزغندددك مدددا وامدددا.ب تعدددالى

 ا  وبعدددديا ، الفاتحدددة تدددورة ثدددم ، الدددرحيم الدددرحمن هللا بتدددم قدددرا ة ثدددم.  36  لدددلت

 بدددن عبدددادة عدددن اللدددحيحين  ددد  جدددا .  الحكددديم الدددذكر آيدددات بعدددض او اخدددر  تدددورة



 

 

 

 بفاتحددددة يقددددرأ لددددم لمددددن اللدددد ةبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان ، اللددددامت

 قدددرا ة بعدددد آمدددين يقدددو  ان منفدددردا ، او ملمومدددا   او امامدددا   ملددد    لكددد  يتدددني. الكتدددا 

 وعدددن.  التدددرية اللددد ة  ددد  بهدددا ويتدددر الجهريدددة اللددد ة  ددد  بهدددا يجهدددر الفاتحدددة،

 تلمينددده وا دددس مدددن ، دددان  دددامنوا االمدددام امدددن اذابقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 بكدددر ابدددو الحدددا ا قدددا .  الجماعدددة روا ي ذنبددده مدددن تقددددم مدددا لددده غفدددر الم مكدددة تدددلمين

 عندددده،ان هللا ر دددد  يريددددرة ابدددد  عددددن تفتددددير ،  دددد  مردويدددده بددددن موتددددى بددددن احمددددد

  هللا بتددددم:  آيددددات تددددبع العددددالمين ر  ح الحمدددددبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

، الددددرحيم الددددرحمن  الكتددددا ، ام العايم،ويدددد  والقددددرآن المثددددان  التددددبع ويدددد  احددددداين 

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان يريدددرة، ابددد  عدددن متدددلم وقدددا ي . الكتدددا  و اتحدددة

 مددددا ولعبددددد  نلددددفين عبددددد  وبددددين بيندددد  اللدددد ة قتددددمت: وجدددد  عددددز هللا قددددا بقا 

 الدددرحمنب قدددا  ،واذا عبدددد  حمددددن  هللا قدددا ي  العدددالمين ر  ح الحمددددب قدددا  تدددل ، اذا

 هللا قددددا ي الدددددين يددددوم مالددددكب قددددا   دددداذا ، عبددددد  علدددد    اثنددددى تعددددالى هللا قددددا ي  الددددرحيم

 عبددددد  وبددددين بيندددد  يددددذا قددددا ي نتددددتعين وايدددداك نعبددددد ايدددداكبقا  ، دددداذا عبددددد  مجدددددن 

  غيددر علدديهم انعمددت الددذين لددراط المتددتقيم اللددراط ايدددناب ، اذاقددا  تددل  مددا ولعبددد 

 روا  ويكددددذاي تددددل  مددددا ولعبددددد  لعبددددد  يددددذا قددددا ي ال ددددالين وال علدددديهم المش ددددو 

 ،او اخدددر  تدددورة ا  الفاتحدددة،تقرأ قدددرا ة وبعدددد.  رايويدددة بدددن اتدددحس عدددن النتدددام 

 امددا يقددرأ، ان لدده شددا  مددا ،يقددرأ منفددردا   الملددل  كددان  دداذا. الكددريم القددرآن ايددات بعددض

 المدددريض،و يهم و ددديهم الكبيدددر، ، فددديهم يدددؤمهم مدددن يراعددد  ان  عليددده امامدددا   كدددان اذا

 جدددددا  ولدددددذا.  االتدددددبا  يدددددذ  مثددددد  مراعيدددددا   يطيددددد  ال ان  عليه.الر..للتدددددفر المتهددددد  

  ددد  وجدددا ي.  ليخفدددف بالندددام ام   ايكمبليقدددو   وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  حددددي 

 اذالدددلىبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان يريدددرة ابددد  عدددن البخدددار  لدددحيت

 احددددددكم لددددلى ،واذا والكبيدددددر والتددددقيم ال دددددعيف  دددديهم  ليخفف، دددددان للنددددام احدددددكم

 ،لمددددا الجهندددد  عددددامر بددددن عقبددددة عددددن احمددددد االمددددام وقددددا ي. شددددا  مددددا  ليطددددو  لنفتدددده

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،قددددا  74 الواقعددددةيالعايم ربددددك باتددددم  تددددبتبنزلت

 لدددلى ،قدددا  1 االعلدددىي االعلدددى ربدددك اتدددم تدددبتب نزلدددت ولمددداي.ركوعكم  ددد  اجعلويددداب

  ددد  وجدددا .  ماجدددة وابدددن داود ابدددو روا  وكدددذاي تدددجودكم  ددد  اجعلويابوتدددلم عليددده هللا

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  عنهمدددا،ان هللا ر ددد  عبدددام ابدددن عدددن اللدددحيت الحددددي 

 - انفددده الدددى بيدددد  اشدددار - الجبهدددة علدددى اعادددم، تدددبعة علدددى اتدددجد ان امرتبقدددا  وتدددلم

 هللا رتدددو  ،ان اللدددحيت الحددددي   ددد  وجدددا ي . القددددمين واطدددراف والدددركبتين واليددددين

  يددده تددداجد، اكثروا ويدددو ربددده مدددن احددددكم يكدددون مدددا اقر بقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

  عامدددوا الركدددوا ، امدددا تددداجدا   او راكعدددا   اقدددرأ ان نهيدددت انددد  اال: وقدددا ي . الددددعا  مدددن



 

 

 

 القعدددود و ددد .   ومتدددلم احمدددد روا .  الددددعا   ددد   اجتهددددوا التدددجود ،وامدددا الدددر   يددده

 يددددو هللا ، ددددان هللا علددددى التدددد م: تقولددددوا ان يلددددت التشددددهد،وال  يدددده ،يقددددرأ االخيددددر

 النبدددد  ايهددددا عليددددك ،التدددد م والطيبددددات واللددددلوات ح التحيددددات: قولددددوا ولكددددن التدددد م

 اال الدددده ال ان ،اشددددهد اللدددالحين هللا عبدددداد وعلددددى عليندددا ،التدددد م وبركاتدددده هللا ورحمدددة

 الثدددددان  التشدددددهد امدددددا.  االو  التشدددددهد يدددددذا.  ورتدددددوله عبدددددد  محمددددددا   ان واشدددددهد هللا

 عدددن ،يتدددلم اللددد ة انتهدددت  ددداذا.  االبراييميدددة اللددد ة قدددرا ة:  هدددوياالخير التشدددهدب

 هللا ورحمددددة علدددديكم التدددد م:يتار  وعددددن وبركاتدددده، هللا ورحمددددة علدددديكم التدددد م:يمينه

  ددددرض يدددد  - اليمددددين عددددن التدددد  - االولددددى التتددددليمة ان الددددبعض ويددددر .  وبركاتدددده

 عندددده هللا ر دددد  ثوبددددان وعددددن . متددددتحبة - اليتددددار عددددن التدددد  - الثانيددددة والتتددددليمة

 هللا اتددددتشفر ، اللدددد ة مددددن انلددددرف اذا وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  كددددان:قا 

ي. واالكدددرام الجددد   ذا يدددا وتعاليدددت تباركدددت التددد م ومندددك التددد م اندددت هملالبوقدددا  ث ثدددا  

 ال معدداذ يددا اولدديكب لدده قددا  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  جبدد ،ان بددن معدداذ وعددن

 وحتدددددن وشدددددكرك ذكدددددرك علدددددى اعنددددد  اللهم:تقدددددو  ان لددددد ة كددددد  دبدددددر  ددددد  تددددددعن  

 يندددداك ان كمددددا... والحدددداكم خزيمددددة وابددددن والنتددددام  داود وابددددو احمددددد روا ي. عبادتددددك

 المتدددجد رجددد  دخددد : ،قدددا  يريدددرة ابددد  وعدددن.    بهدددا الددددعا  يتدددتح  اخدددر  ادعيدددة

 ارجعبوقدددا  التددد م عليددده  دددرد يتدددلم وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  الدددى جدددا  ثدددم  لدددلى

 مددا بددالحس بعثددك والددذ :   قددا  ، مددرات ثدد   ذلددك  فعدد   رجددعي  تلدد    لددم  انددك  لدد   

 مدددن معدددك تيتدددر مدددا اقدددرأ ثدددم  كبدددر اللددد ة الدددى قمدددت اذاب علمن ،قدددا  يدددذا غيدددر احتدددن

 حتدددى اتدددجد ،ثدددم قاممدددا   تعتدددد  حتدددى ار دددع ثدددم ، راكعدددا   تطمدددمن حتدددى اركدددع ،ثدددم القدددرآن

 روا ي كلهددا لدد تك  دد  ذلددك ا عدد  ثددم تدداجدا ، تطمددمن حتددى اتددجد ،ثددم تدداجدا   تطمددمن

 اللدددددبت ركعتددددد   ددددد  الملدددددل  يجهدددددر ان التدددددنة ومدددددن.  ومتدددددلم والبخدددددار  احمدددددد

 والعيدددددددددددددددددين ، والعشددددددددددددددددا  المشددددددددددددددددر  مددددددددددددددددن ،واالولددددددددددددددددين والجمعددددددددددددددددة
 مدددددن المشر ،واآلخدددددرين والعلدددددر،وثالثة الاهدددددر،  ددددد  ،والكتوف،واالتتتقا ،ويتدددددر

 الجهدددر بدددين  يهدددا يخيدددر ،والليليدددة  يهدددا جهدددر ال ، النهاريدددة النوا ددد  بقيدددة امدددا.  العشدددا 

 ادعدددددوا او هللا ادعدددددوا ق .بواالتدددددرار الجهدددددر بدددددين التوتدددددط واال  ددددد  ، واالتدددددرار

 بهددددا تخا ددددت وال بلدددد تك تجهددددر وال الحتددددنى االتددددما   لدددده تدددددعوا مددددا ايددددا الددددرحمن

 ليلدددة   وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  مدددر  . 110 االتدددرا ي تدددبي  ذلدددك بدددين وابتدددغ

 ، لمددا لددوته را عددا   يلددل  ويددو بعمددر ومددر   ، لددوته ويخفددض يلددل  ويددو بكددر بدداب 

 يدددا  : قدددا ي لدددوتك تخفدددض تلدددل  واندددت بدددك مدددررت بكدددر ابدددا يدددابقا  عندددد ، اجتمعدددا

 را عددددا   تلددددل  وانددددت بددددك مددددررتب لعمددددر وقددددا  ناجيددددت، مددددن اتددددمعت قددددد هللا رتددددو 

 عليدددده هللا لددددلى  قددددا . الشدددديطان واطددددرد الوتددددنان اوقددددا هللا رتددددو  يا: قا يلددددوتك



 

 

 

ي . شددديما   لدددوتك مدددن اخفضبلعمدددر وقدددا ي  شددديما   لدددوتك مدددن ار دددع بكدددر ابدددا يددداب وتدددلم

 مو ددددع  دددد  جهددددر ،او الجهددددر مو ددددع  اتددددر    نتدددد  وان.  داود وابددددو احمددددد روا 

 ي.  134: 30بعليها بنى قرا ته اثنا  تذك ر وان عليه، ش       االترار

 :   ه  ، الل ة مبط ت أما

 ي. غامط او بو  او ريت:التبيلين من ش   خروج ويوب الحد _ 

 انددده  عنددده هللا ر ددد  هللا عبدددد عدددن البخدددار  لدددحيت  ددد  ،جدددا  اللددد ة  ددد  الدددتكلم_ 

 ، لمددا علينددا  يددرد ، اللدد ة  دد  ويددو وتددلم عليدده هللا لددلى النبدد  علددى نتددلم كنددا:قا 

ي. شدددش    اللددد ة  ددد  انبعلينا،وقدددا  يدددرد  لدددم عليددده ،تدددلمنا النجاشددد  عندددد مدددن رجعندددا

  دد  نددتكلم كنددا:قا  ارقددم بددن زيددد عددن الشدديبان  عمددرو ابدد  عددن البخددار  لددحيت و دد 

 ،حتدددى بحاجتددده لددداحبه احددددنا ،يكلدددم وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  عهدددد علدددى اللددد ة

.  238 البقددددرةي قددددانتين ح وقومددددوا الوتددددطى واللدددد ة اللددددلوات علددددى حددددا اوابنزلت

 . بالتكوت  امرنا

 .  المتعمد الشر  او األك _ 

 .  لوت له يتمع الذ  ال حك او القهقهة_ 

 النبددد  ،ان عنهمدددا هللا ر ددد  لدددفوان بندددت يتدددرة ،عدددن حامددد  بددددون الفدددرج مدددم_ 

 الخمتددددة روا ييتو ددددل حتددددى يلدددد   دددد  ذكددددر  مددددم منبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى

 عليدددده هللا لددددلى النبدددد  ،ان عندددده هللا ر دددد  يريددددرة ابدددد  وعددددن. الترمددددذ  ولددددححه

 الو دددو  عليددده وجددد  ، قدددد تدددتر دونددده لددديم ذكدددر  الدددى بيدددد  ا  دددى منبقدددا  وتدددلم

 يدددددنقض ال الدددددذكر مدددددم ،ان االحنددددداف ويدددددر . والحددددداكم حبدددددان وابدددددن احمدددددد روا ي

 يمدددم رجددد  عدددن وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  تدددل  رجددد    طلدددس،ان لحددددي  الو دددو 

. اعلدددم وهللا..الخمتدددة روا ي مندددك ب دددعة يدددو ال،انمددداب قا  الو دددو ؟ عليددده ،يددد  ذكدددر 

مالدددك قدددا :ان رتددددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم قا بمدددا بدددا  اقددددوام  وعدددن اندددم بدددن

 اشدددتد قولدده  ددد  ذلددك حتدددى قدددا :لينتهن   -ير عددون ابلددداريم الددى التدددما   دد  لددد تهم 

عدددن ذلدددك او لدددتخطفن  ابلددداريميروا  البخدددار . كمدددا يكدددر  الخدددروج مدددن المتدددجد بعدددد 

كندددا قعدددودا  مدددع ابددد  االذان اال لعدددذر حتدددى يلدددل  المكتوبدددة ، عدددن ابددد  الشعشددداا قا :

يريدددرة  ددد  المتدددجد، اذن المدددؤذن  قدددام رجددد  مدددن المتدددجد يمشددد   اتبعددده ابدددو يريدددرة 

بلددر  حتددى خددرج مددن المتددجد، قا  ابددو يريرة:امددا يددذا  قددد علددى ابددا القاتددم لددلى 

 قبددد  لددد ة لددد تان االتدددرا  ليلدددة قبددد  اللددد ة كاندددت هللا عليددده وتدددلم . روا  متدددلم.

 وزلفدددا النهدددار طر ددد  اللددد ة واقدددمب، غروبهدددا عددددب ولددد ة ،يالفجدددرب الشدددمم طلدددوا



 

 

 

 وكددددذلك.  114 يدددودي للدددذاكرين ذكدددر  ذلدددك التددديمات يدددذيبن الحتدددنات ان الليددد  مدددن

 وقبددد  الشدددمم طلدددوا قبددد  ربدددك بحمدددد وتدددبت يقولدددون مدددا علدددى  الدددبربتعالى قولددده

 مدددن رجددد  27 و ددد .   40-39  ي التدددجود وادبدددار  تدددبحه الليددد  ومدددني39بالشدددرو 

 متدددلم كددد  علدددى تعدددالى هللا  دددرض ، االتدددرا  ليلدددة و ددد  ، الهجدددرة قبددد  الثانيدددة التدددنة

 حددس يتددقط ،وال ونفددام حدديض مددن خاليددة عاقلددة بالشددة متددلمة كدد  ،وعلددى عاقدد  بددالغ

 برأتددده األيمدددا  عدددن عجدددز ان:قدددا  حنيفدددة ابدددا ان اال ، المدددوت بمعايندددة اال بهدددا المكلفدددين

 .  ي24: 28ه بعن الفرض تقط

 الحددرام المتددجد مددن لددي    بعبددد  اتددر  الددذ  تددبحانب تعددالى يقددو  االتددرا  ليلددة وعددن

ي البلدددير التدددميع يدددو انددده آياتندددا مدددن لنريددده حولددده باركندددا الدددذ  االقلدددى المتدددجد الدددى

 مددا علددى قدرتدده وياهددر نفتدده تعددالى هللا يمجددد الكريمددة االيددة يددذ   فدد . .  1 االتددرا 

:  منهدددا ندددذكر االتدددرا ،  ددد  وردت كثيدددرة احاديددد  وينددداك غيدددر ، احدددد عليددده يقددددر ال

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان يحدددد  ذر ابدددو كدددان: قدددا  مالدددك بدددن اندددم عدددن

 بمدددا  غتدددله ثدددم لددددر ، جبريددد ، فرج بمكدددة، نز  واندددا بيتددد  تدددقف عدددن  رجبقدددا 

 ثدددم لددددر   ددد  ، ا رغددده وايماندددا   حكمدددة ممتلددد   ذيددد  مدددن بطتدددت جدددا  ثدددم ، زمدددزم

 الددددنيا التدددما  الدددى جمدددت ، لمدددا الددددنيا التدددما  الدددى بددد   عدددرج بيدددد  اخدددذ ،ثدددم اطبقددده

 معدددك يددد : ،قدددا  جبريددد  يدددذا:  يدددذا؟قا  مدددن ،قدددا  ا دددتت: التدددما  لخدددازن جبريددد  ،قدددا 

 نعم، لمددا: اليدده؟قا  أرتدد : ، قددا  وتددلم عليدده هللا لددلى محمددد معدد  ، نعددم: قددا  احددد؟

 يتددددار  وعلددددى اتددددودةٌ  يميندددده علددددى قاعددددد رجدددد  ، دددداذا الدددددنيا التددددما  علونددددا  ددددتت

 بدددالنب  مرحبدددا  : ، قدددا  بكدددى يتدددار  قبددد  نادددر واذا  دددحك يمينددده قبددد  نادددر اتدددودةٌ،اذا

 عددددن االتددددودة آدم،ويددددذ  يددددذا: يددددذا؟قا  من:لجبريدددد  ،قلددددت اللددددالت واالبددددن اللددددالت

 شددماله عددن التدد  ،واالتددودة الجنددة ايدد  مددنهم اليمددين ، ايدد  بنيدده نتددم وشددماله يميندده

 خازنهددا لدده ا تت، قددا : لخازنهددا ، قددا  الثانيددة التددما  الددى بدد  عددرج ،حتددى النددار ايدد 

 وموتددددى وادريددددم آدم التددددموات  دددد  وجددددد اندددده  ددددذكر. ، فددددتت االو  قددددا  مددددا مثدددد 

  دددد  وابددددراييم الدددددنيا التددددما   دددد  آدم ، وجددددد علدددديهم هللا لددددلوات وابددددراييم وعيتددددى

 مرحبدددا  :قا  بدددادريم وتدددلم عليددده هللا لدددلى بدددالنب  جبريددد  مدددر   ، لمدددا التادتدددة التدددما 

 مددددددررت ثدددددم ادريددددددم، يدددددذا:قا  يددددددذا؟ من:، قلدددددت اللددددددالت واالخ اللدددددالت بدددددالنب 

 يدددددذا: قدددددا  يدددددذا؟ مدددددن: ،قلدددددت اللدددددالت واالخ اللدددددالت بدددددالنب  مرحبا  :بموتدددددى، قا 

 مدددن: ،قلدددت اللدددالت والنبددد  اللدددالت بددداالخ مرحبدددا  : ، قدددا  بعيتدددى مدددررت ثدددم ، موتدددى

 واالبدددن اللدددالت بدددالنب  مرحبدددا  : ، قدددا  بدددابراييم مدددررت ،ثدددم عيتدددى يدددذا: قدددا  يدددذا؟

 عدددرج ثددمب وتددلم عليدده هللا لدددلى قددا  ثددمي.  ابددراييم يدددذا:قا  يددذا؟ من:قلددت ، اللددالت

 وتددلم عليدده هللا لددلى قددا  ثددمي. االقدد م لددريف  يدده اتددمع لمتددتو  اهددرت حتددى بدد 



 

 

 

 موتددددى علددددى مددددررت حتددددى بددددذلك ، رجعددددت لدددد ة خمتددددين امتدددد  علددددى هللا  فددددرضب

 الددددى  ددددارجع: ،قددددا  لدددد ة خمتددددين  رض:امتك؟قلددددت علددددى لددددك هللا  ددددرض مددددا:، قا 

 موتددددى الددددى  رجعددددت ، شددددطريا  و ددددع ، راجعندددد  ذلددددك تطيددددس ال امتددددك ، ددددان ربددددك

  و دددددع ، راجعدددددت تطيدددددس ال امتدددددك ، دددددان ربدددددك راجدددددع: شدددددطريا، قا  و دددددع:،قلت

 ذلك، راجعتدددده تطيددددس ال امتددددك  ددددان ربددددك الددددى ارجددددع: ، قددددا  اليدددده ، رجعددددت شددددطريا

، رجعت القدددو  خمتدددون،اليبد  ويددد  ، خمدددم يددد :  ، قدددا  : ، قدددا  موتدددى الدددى لدددد  

 تددددرة الددى بددد  انتهددى حتدددى بدد  انطلدددس ثددم ، ربددد  مددن اتدددتحييت:  قلددت ، ربدددك راجددع

 اللؤلددؤ حبامدد   يهددا ، دداذا الجنددة اُدخلددت ،ثددم يدد  مددا ادر  ال الددوان ،وغشدديها المنتهددى

 رؤف تعدددددددالى هللا ان.  لدددددددحيحه  ددددددد  البخدددددددار  اخرجدددددددهي المتدددددددك ترابهدددددددا ،واذا

 النددددور الددددى الالمددددات مددددن ليخددددرجكم وم مكتدددده علدددديكم يلددددل  الددددذ  يددددوب بددددالمؤمنين

 ،وامدددددا الرحمدددددة تعدددددالى هللا مدددددن  اللددددد ة.  43 االحدددددزا ي  رحيمدددددا بدددددالؤمنين وكدددددان

 حولددده ومدددن العدددرت يحملدددون الدددذينب واالتدددتشفار للندددام الددددعا  الم مكدددة مدددن اللددد ة

 شددد   كددد  وتدددعت ربندددا امندددوا للدددذين ويتدددتشفرون بددده ويؤمندددون ربهدددم بحمدددد يتدددبحون

 ربندددداي7بالجحدددديم عددددذا  وقهددددم تددددبيلك واتبعددددوا تددددابوا للددددذين  دددداغفر وعلمددددا   رحمددددة

 اندددك وذريدداتهم وازواجهدددم ابددامهم مدددن لددلت ومدددن وعدددتهم التددد  عدددن جندددات وادخلهددم

 وذلدددك رحمتددده  قدددد يوممدددذ التددديمات تدددس ومدددن التددديمات وقهدددمي 8بالحكددديم العزيدددز اندددت

 تحمدددد  علددددى المتددددلم بدددده يتددددتعان مددددا اجددددود ان.   9-7 غددددا ري العادددديم الفددددوز يددددو

 علدددددى اال لكبيدددددرة وانهدددددا واللددددد ة باللدددددبر واتدددددتعينوابوالل ة اللدددددبر الملدددددام 

 باللدددددبر اتدددددتعينوا آمندددددوا الدددددذين ايهدددددا يدددددابتعالى وقولددددده.  45 البقدددددرةي الخاشدددددعين

  تعددددالى ،يقددددو  نفتددددها التددددورة و دددد .  153 البقددددرةي اللددددابرين مددددع هللا ان واللدددد ة

 والثمددددرات واالنفددددم االمددددوا  مددددن ونقددددص والجددددوا الخددددوف مددددن بشدددد   ولنبلددددونكمب

 راجعدددون اليددده واندددا ح اندددا قدددالوا ملددديبة الدددابتهم اذا الدددذيني 155ب اللدددابرين وبشدددر

 البقرةيالمهتددددددون يدددددم واولمدددددك ورحمدددددة ربهدددددم مدددددن لدددددلوات علددددديهم اولمدددددكي 156ب

 ا لددددت قدددددب بالخشددددوا اقترنددددت ،وكددددذلك باللددددبر اللدددد ة اقترنددددت ، ولددددذا.   155-157

 تددددورة و دددد .  2-1 المؤمنددددوني خاشددددعون لدددد تهم  دددد  يددددم الددددذيني 1ب المؤمنددددون

 والقددددانتين والمؤمنددددات والمددددؤمنين والمتددددلمات المتددددلمين انبتعددددالى يقددددو  االحددددزا 

 والخاشددددعات والخاشددددعين واللددددابرات واللددددابرين واللددددادقات واللددددادقين والقانتددددات

  دددددددددروجهم والحدددددددددا اين واللددددددددداممات واللددددددددداممين والمتلددددددددددقات والمتلددددددددددقين

ي .  عايمددددا   واجددددرا مشفددددرة لهددددم هللا اعددددد   والددددذاكرات كثيددددرا هللا والددددذاكرين والحا اددددات

 علدددددى الخشدددددوا اثدددددار وتاهدددددر ، القلددددد  يدددددو الخشدددددوا مدددددواطن ان.  35 االحدددددزا 

 لددد ته  ددد  بلحيتددده عبددد  عمدددن وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  قدددا  ، قدددد الجدددوار 



 

 

 

 لدددلى الشفلدددة، قا  مدددع الخشدددوا يتحقدددس  ددد ي.  جوارحددده لخشدددعت يدددذا قلددد  خشدددع لدددوب

 عنهدددا هللا ر ددد  عامشدددة وعدددني. عقددد  مدددا اال لددد ته مدددن للعبدددد لددديمب وتدددلم عليددده هللا

 يوب قددددا  اللدددد ة  دددد  االلتفددددات عددددن وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  تددددللت:قالت

.   لددددددحيحه  دددددد  البخددددددار  روا ي.العبددددددد لدددددد ة مددددددن الشدددددديطان يختلتدددددده اخددددددت م

 ابدددن ورو .  امدددر وحزبددده لددددر   دددا  اذا يفدددزا ،اليهدددا المتدددلم عدددين قدددرة واللددد ة،

 حزبددده اذا وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  كدددان: قدددا  اليمدددان بدددن حذيفدددة عدددن جريدددر

 لدددلى هللا رتدددو  ان اندددم عدددن والنتدددام  احمدددد االمدددام وقدددا .  اللددد ة الدددى  دددزا امدددر

 وقدددا ي. اللددد ة  ددد  عدددين قدددرة ،وجعددد  والنتدددا  الطيددد  الددد  حبددد بقا  وتدددلم عليددده هللا

 ارحنددددداب بددددد   يدددددا قدددددا  وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  اي دددددا ،ان احمدددددد االمدددددام

 اقدددام  قدددد اقامهدددا مدددن الددددين عمددداد اللددد ةب وتدددلم عليددده هللا لدددلى قدددا  كمددداي. باللددد ة

 ملكددددت ومددددا اللدددد ةبيقو  ويددددو وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  وقددددبضي. الدددددين

 يريدددرة بددداب  مدددر   وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، جريدددر ابدددن ورو ي. ايمدددانكم

  لدددل  قدددمب وتدددلم عليددده هللا لدددلى ، قدددا  بطنددده يشدددكو مندددبطت ،ويدددو عنددده هللا ر ددد 

 ان: يقدددو  عمدددر تدددمعت:قا  تددديار عدددن والبيهقددد  احمدددد ورو ي. شدددفا  اللددد ة  دددان

 المهددددداجرون معددددده ونحدددددن المتدددددجد يدددددذا بندددددى وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو 

 اللددد ة وان.  اخيددده اهدددر علدددى مدددنكم الرجددد   ليتدددجد الزحدددام اشدددتد ، ددداذا واالنلدددار

 ان اللدددد ة واقددددم الكتددددا  مددددن اليددددك اوحدددد  مددددا اتدددد ب والمنكددددر الفحشددددا  عددددن تنهددددى

 مددددددددا يعلددددددددم وهللا اكبددددددددر هللا ولددددددددذكر والمنكددددددددر االفحشددددددددا  عددددددددن تنهددددددددى اللدددددددد ة

 ،ان عنهمدددا هللا ر ددد  عبدددام ابدددن عدددن الحددددي   ددد  وجدددا .  45 العنكبوتيتلدددنعون

 لدددم والمنكدددر الفحشدددا  عدددن لددد ته تنهددده لدددم منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 قدددالوابيود تدددورة  ددد  تعدددالى قولددده  ددد  وجدددا . الطبرانددد  روا ي. بعددددا   اال هللا مدددن تدددزد 

 نشدددا  مدددا اموالندددا  ددد  نفعددد  ان او اباؤندددا يعبدددد مدددا نتدددرك ان تدددلمرك الددد تك شدددعي  يدددا

 بندد  يدداب، االمددور عددزم مددن بانهددا اللدد ة وذكددرت. 87 يودي.الرشدديد الحلدديم النددت انددك

 مدددن ذلدددك ان الدددابك مدددا علدددى والدددبر المنكدددر عدددن وانددده بدددالمعروف وامدددر اللددد ة اقدددم

 خلدددددددس االنتدددددددان انب بالزكددددددداة، اللددددددد ة اقترندددددددتكمدددددددا . 17 لقمدددددددانياالمور عدددددددزم

ي 21بمنوعدددددددددا   الخيدددددددددر متددددددددده واذاي 20بجزوعدددددددددا   الشدددددددددر اذامتدددددددددهي19بيلوعدددددددددا  

 حددددس امددددوالهم  دددد  والددددذيني23بداممددددون تهملدددد  علددددى يددددم الددددذيني22باالالملددددلين

 مددددن خددددذب  تعددددالى قولدددده وكددددذلك.  25 -19 المعددددارجي والمحددددروم للتددددام ي24بمعلددددوم

 وهللا لهددددم تددددكن لدددد تك ان علدددديهم ولدددد ِ  بهددددا وتددددزكيهم تطهددددريم لدددددقة امددددوالهم

 مدددع واركعدددوا الزكددداة واتدددوا اللددد ة واقيمواب،وقولددده تعدددالى. 103 التوبدددةيعليم تدددميع

 رزقندددددايم وممدددددا اللددددد ة يقيمدددددون الدددددذينب تعدددددالى وقولددددده.  43 البقدددددرةي الدددددراكعين



 

 

 

 امندددوا الدددذين ايهدددا يددداب اللددددقة تطهدددر العبدددد مدددن الشدددت والبخ ،.  3 االنفدددا ي ينفقدددون

 تدددبي  عدددن ويلددددون بالباطددد  الندددام امدددوا  ليدددلكلون والريبدددان االحبدددار مدددن كثيدددرا   ان

 بعددددذا   بشددددريم هللا تددددبي   دددد  ونهدددداينفق وال والف ددددة الددددذي  يكنددددزون والددددذين هللا

 واهدددوريم وجندددوبهم جبدددايهم بهدددا  تكدددو  جهدددنم ندددار  ددد  عليهدددا يحمدددى يدددومي 34بالددديم

 وقولددددده.  35-34 التوبدددددةي تكندددددزون  كندددددتم مدددددا  دددددذوقوا النفتدددددكم كندددددزتم مدددددا يدددددذا

 الزكدددداة وايتددددا  اللدددد ة واقددددام هللا ذكددددر عددددن بيددددع وال تجددددارة تلهدددديهم ال رجددددا بتعالى

 الدددددذينبتعالى وقولددددده.  37 الندددددوري واالبلدددددار القلدددددو   يددددده تتقلددددد  يومدددددا   يخدددددا ون

  دددد  وجددددا .  4 لقمددددانييوقنون يددددم بدددداالخرة ويددددم الزكدددداة ويؤتددددون اللدددد ة يقيمددددون

 ا  وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  تدددددل  متدددددعود بدددددن هللا عبدددددد ،ان اللدددددحيحين

 بربا ؟قدددددددددا  ثدددددددددم: ،قلدددددددددتيوقتها علدددددددددى اللددددددددد ةب؟قا  هللا الدددددددددى احددددددددد  العمددددددددد 

 هللا  ددداذكروا اللددد ة ق ددديتم  ددداذاي. بهللا تدددبي   ددد  الجهدددادبقا  ا ؟ ثم:،قلتيالوالددددين

 علدددى كاندددت اللددد ة ان اللددد ة  ددداقيموا تمناطمدددلن  ددداذا جندددوبكم وعلدددى وقعدددودا   قيامدددا  

 لددددلواتهم علددددى يددددم والددددذينبتعالى وقولدددده.  103 النتددددا ي موقوتددددا   كتابددددا المددددؤمنين

 عنهدددددا،ان هللا ر ددددد  عامشدددددة عدددددن اللدددددحيت  ددددد  وجدددددا .  9 المؤمندددددوني يحدددددا اون

ي. قددددد  وان ادومهدددددا هللا الدددددى االعمدددددا  احددددد بقا  وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو 

 بدددن عمدددارة عدددن احمدددد االمدددام وقدددا .  23 المعدددارجيداممون لددد تهم علدددى يدددم الدددذينب

 طلدددوا قبددد  لدددلى احدددد الندددار يلددد  لنبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان رؤيبدددة

 هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان يريدددرة ابددد  عدددن البخدددار  وقدددا ي. غروبهدددا وقبددد  الشدددمم

  ان:عقدددد ثددد   ندددام يدددو اذا احددددكم رأم قا يدددة علدددى الشددديطان يعقددددبقا  وتدددلم عليددده

 عقدددد  انحلدددت لدددلى  دددان عقددددة، انحلدددت تو دددل  دددان عقددددة، انحلدددت هللا  دددذكر اتدددتيقا

 لدددلى هللا رتدددو  ،ان اندددم عدددن اللدددحيحين و ددد ي. الدددنفم طيددد  نشددديطا    الدددبت كلهدددا

 ذكريدددا،ال اذا يلدددليها ان  كفارتهدددا اونتددديها لددد ة عدددن ندددام منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا

 لدددلى هللا رتدددو  عنددده،ان هللا ر ددد  اللدددديس بكدددر ابددد  وعدددني.  ذلدددك اال لهدددا كفدددارة

 وقددا ي. لدده غفددر اال ركعتددين ويلددل   يتو ددل يددذن  متددلم مددن مددابقا  وتددلم عليدده هللا

 ليلدددة قيدددام مدددن خيدددر تفكدددر  ددد  متقلددددتان ركعتددداني:377:9ب هللا رحمهمدددا عبدددام ابدددن

 رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  عدددن والنتدددام  متدددلم ورو .   تدددا  والقلددد 

 بدددده وير ددددع ، الخطايددددا بدددده هللا يمحددددو بمددددا االاخبركمبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا

 وانتاددددار  المتدددداجد، الددددى الخطايددددا المكددددار ،وكثرة علددددى الو ددددو  ،اتددددبا  الدددددرجات

 الدددبروايدددا ايهدددا الدددذين آمندددوا ي. بالربددداط  دددذلكم الربددداط ، دددذلكم اللددد ة بعدددد اللددد ة

 البخدددددار  ورو .  200 عمدددددران آ ي تفلحدددددون لعلكدددددم هللا واتقدددددوا ورابطدددددوا ولددددابروا

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  التدددداعد ،ان تددددعد بددددن تدددده  عددددن لددددحيحه  دددد 



 

 

 

 عليددكب وتددلم عليدده هللا لددلى وقددا ي. عليهددا ومددا الدددنيا مددن خيددر وليلددة يددوم ربدداطبقا 

 بهددددا عنددددك وحددددط درجددددة بدددده هللا ر عددددك اال تددددجدة ح تتددددجد لددددن التددددجود، انك بكثددددرة

 هللا رتدددو  خدددادم االتدددلم  كعددد  بدددن ربيعدددة  دددرام ابددد  وعدددن. متدددلم روا ي  خطيمدددة

:  ، قلتين تدددلب وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  لددد  قدددا : قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 نفتدددك علدددى  ددداعن ب،قا  ذاك يدددو: قلدددتيذلك اوغيربالجندددة، قا   ددد  مرا قتدددك اتدددالك

 رتدددو  ان ، عنددده هللا ر ددد  االشدددعر  مالدددك ابددد  وعدددن.  متدددلم روا ي التدددجود بكثدددرة

 ابدددد  وعددددني. بيددددنهن   لمددددا كفددددارات اللددددلوات جعلددددتبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا

 الخمدددم اللدددلواتبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  يريدددرة

 اجتنبددددت مددددا بيددددنهن   لمددددا مكفددددرات رم ددددان الددددى ورم ددددان الجمعددددة الددددى والجمعددددة

 منددده يشتتددد  احددددكم ببدددا  نهدددرا   ان لدددو ارأيدددتمب وتدددلم عليددده هللا لدددلى وقدددا ي. الكبدددامر

 شددد   درنددده مدددن يبقدددى ال ،قدددالواي؟ شددد   درنددده مدددن يبقدددى يددد  مدددرات  خمدددم يدددوم كددد 

 .   عليه متفسي.الخطايا بهن   هللا يمحو الخمم الللوات مث   ذلكب،قا 

 ترتفع،عنددددد حتددددى الشددددمم طلددددوا عنددددد: اللدددد ة  يهددددا يمنددددع التدددد  التدددداعات امددددا

 لدددددحيت  ددددد  وجدددددا .  الشدددددمم تشدددددر  حتدددددى الشدددددرو  الزوا ،عندددددد حتدددددى الاهيدددددرة

 عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان عندددده هللا ر دددد  الخدددددر  تددددعيد ابدددد  عددددن البخددددار 

  دددد  لددددوم ،وال محددددرم ذو او زوجهددددا معهددددا اال يددددومين المددددرأة تتددددا ر البقددددا  وتددددلم

 ، الشدددمم تطلدددع حتدددى اللدددبت بعدددد: لددد تين بعدددد لددد ة واال دددحى،وال الفطدددر: يدددومين

 متدددددددجد:متاجد ثددددددد   الدددددددى اال الرحدددددددا  تشدددددددد تشدددددددر ،وال حتدددددددى العلدددددددر وبعدددددددد

 كتحيددددددة: النوا دددددد   ذلددددددك مددددددن ويتددددددتثنىي..  ومتددددددجد  االقلددددددى، الحرام،ومتددددددجد

 المتددددددددجد دخدددددددد  ومددددددددني. 40: 28.بالددددددددت وة الطواف،وتددددددددجود المتددددددددجد،وركعت 

 ليلدددد ِ  الملددددلين بجماعددددة يلتحددددس وانمددددا المتددددجد تحيددددة يلدددد ِ  ،ال قاممددددة واللدددد ة

 هللا ر ددد  طالددد  ابددد  بدددن علددد  ،ان الشفدددار  لدددالت ابددد  عدددن داود ابدددو وقدددا . معهدددم

 الدددل  ان نهدددان  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  حبيبددد   ان قدددا ي  127: 9ب عنددده

 بددددن عبددددادة وقددددا .  ملعونددددة  انهددددا بابدددد  بددددارض الددددل  ان المقبرة،ونهددددان  بددددارض

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان عندددده هللا ر دددد  اوم بددددن شددددداد عددددن لددددامت

 يرامددد  تلدددد  اشدددرك،ومن  قدددد يرامددد  لدددام ومدددن  اشدددرك،  قدددد يرامددد  لدددلى منبقدددا 

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان لبيدددد بدددن محمدددود عدددن احمدددد االمدددام وقدددا ي. اشدددرك  قدددد

 االلدددشر الشدددرك ومدددا: ،قدددالواي االلدددشر الشدددرك علددديكم اخددداف مدددا اخدددوف انبقدددا  وتدددلم

 اذيبدددوا باعمدددالهم الندددام جدددز  اذا القيامدددة يدددوم هللا ،يقدددو  الريدددا ب؟قا  هللا رتدددو  يدددا

  ويدددد ي. بجددددزا  عنددددديم تجدددددون يدددد   دددداناروا الدددددنيا  دددد  تددددرا ون كنددددتم الددددذين الددددى

 ويمنعدددوني6ب يدددرا ون يدددم الدددذيني5بتدددايون لددد تهم عدددن يدددم الدددذيني 4ب للملدددلين



 

 

 

 المنددددا قون يدددم يدددؤال  عدددني 485: 7ب عبددددام بدددن وقدددا .  7-4 المددداعوني  المددداعون

 ال النددددام مددددرآة بهددددا التددددر، يقومون  دددد  يلددددلون وال الع نيددددة  دددد  يلددددلون ،الددددذين

 تدددايون لددد تهم عنبقدددا  الدددذ  ح الحمدددد: ديندددار بدددن عطدددا  وقدددا . هللا وجددده ابتشدددا 

 لوحددد ، آدم بندد  علددى والتتددبيت اللدد ة تقتلددر ولددم. تددايون لدد تهم  دد  يقدد  ولددمي

 وحتدددى وحيدددوان وجدددان وم مكدددة انتدددان مدددن واالرض التدددموات  ددد  مدددن جميدددع ان بددد 

 مدددن لددده يتدددبت هللا ان تدددر المب،تعدددالى ح وتمجيددددا   تعايمدددا   ويلدددلون يتدددبحون الجمددداد،

 بمدددا علددديم وهللا وتتدددبيحه لددد ته علدددم قدددد كددد  لدددا ات والطيدددر واالرض التدددموات  ددد 

 ومدددن واالرض التدددبع التدددموات لددده تتدددبتب  تعدددالى يقدددو  كمدددا.  41 الندددوري يفعلدددون

 حليمدددا   كدددان انددده تتدددبيحهم تفقهدددون ال ولكدددن بحمدددد  يتدددبت اال شددد   مدددن وان  ددديهن  

 هللا،ان عبدددد بدددن جدددابر عدددن الطبرانددد  القاتدددم ابدددو الحدددا ا وقدددا . 44 االتدددرا ي غفدددورا  

 شدددبر وال قددددم مو دددع التدددبع التدددموات  ددد  مدددابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 ،قددالوا القيامددة يددوم كددان  دداذا راكددع ملددك او تدداجد ملددك او قددامم ملددك و يدده اال كددف وال

  دددد  مددددا يتددددجد وحي. بشدددديما   بدددده النشددددرك انددددا اال ، عبادتددددك حددددس عبدددددناك مددددا:جميعا  

 يخددددا وني 49بيتددددتكبرون ال ويددددم والم مكددددة دابددددة مددددن االرض  دددد  ومددددا التددددموات

 تدددر المبتعدددالى قولددده وكدددذلك.  50 -49 النحددد ييؤمرون مدددا ويفعلدددون  دددوقهم مدددن ربهدددم

 والنجددددوم والقمددددر والشددددمم االرض  دددد  ومددددن التددددموات  دددد  مددددن لدددده يتددددجد هللا ان

 هللا يهددن ومددن العددذا  عليدده حددس وكثيددر النددام مددن وكثيددر والدددوا  والشددجر والجبددا 

 جدددا :قا  عبدددام ابدددن وعدددن.  18 الحددد ي يشدددا  مدددا يفعددد  هللا ان مكدددرم مدددن لددده  مدددا

 شددددجرة خلددددف الددددل  كددددلن  نددددامم وانددددا الليلدددة رأيددددت اندددد  هللا رتددددو  يددددا:  قددددا  رجددد 

 بهددددا لدددد  اكتدددد  اللهم:تقددددو  ويدددد  ، تددددمعتها لتددددجود  الشددددجرة  تددددجدت ، تددددجدتُ 

 كمددددا مندددد  وتقبلهددددا ذخددددرا ، عندددددك لدددد  واجعلهددددا وزرا ، بهددددا عندددد  اجرا ،و ددددع عندددددك

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو   قددددرأ: عبددددام ابددددن قددددا  داود، عبدددددك مددددن تقبلتهددددا

 روا . الشدددجرة قدددو  عدددن الرجددد  اخبدددر  مدددا  مثددد  يقدددو  ويدددو تجد، تدددمعته ثدددم تدددجدة

 هللا رتدددو  ،ان احمدددد االمدددام وقدددا . لدددحيحه  ددد  حبدددان وابدددن ماجدددة وابدددن الترمدددذ 

 او خيدددر مركوبدددة مندددابر، ر  الددددوا  اهدددور اتخددداذ عدددن نهدددى وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عمدددرو بدددن هللا عبدددد وعدددن. راكبهدددا مدددن تعدددالى ح ذكدددرا   اكثدددر

 متدددلم وقدددا . النتدددام  روا .تتدددبيت نقيقهدددا ،وقدددا  ال دددفدا قتددد  عدددن نهدددى وتدددلم عليددده

 قدددرأ اذابقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  عدددن

  تدددجد بالتدددجود آدم ابدددن امدددر ويلددده يدددا يبك ،يقدددو  الشددديطان اعتدددز  التدددجدة آدم ابدددن

 ، باللددد ة التفدددريط يجدددوز ال ولدددذا،ي. الندددار  لددد   ابيدددت بالتدددجود ،وامدددرت الجندددة  لددده

 حالدددة  ددد  وال الحدددر  حالدددة  ددد  وال التدددلم حالدددة  ددد  وال التدددفر  ددد  وال االقامدددة  ددد  ال



 

 

 

 جنددددوبهم وعلددددى وقعددددودا قيامددددا هللا يددددذكرون الددددذين. بالمددددرض حالددددة  دددد  وال اللددددحة

  قنددددا تددددبحانك بدددداط  يددددذا خلقددددت مددددا ربنددددا واالرض التددددموات خلددددس  دددد  ويتفكددددرون

 حلدددين،ان بدددن عمدددران عدددن اللدددحيحين  ددد  وثبدددت.  191 عمدددران آ ي الندددار عدددذا 

  لددددم  قاعدددددا، ان تتددددتطع لددددم ، ددددان قاممددددا لدددد ِ بقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

 رتدددو  عنددده،ان هللا ر ددد  جدددابر عدددن اللدددحيحين  ددد  وثبدددتي.   جنددد   علدددى تتدددتطع

 قبلدددد  االنبيددددا  مددددن احددددد يعطهددددن   لددددم خمتددددا اعطيددددتبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا

 رجددد   ايمدددا وطهدددورا متدددجدا االرض لددد  وجعلدددت ، شدددهر متددديرة بالرعددد  نلدددرت:

 قبل ،واعطيدددت الحدددد تحددد  ولدددم الشندددامم لددد  ،واحلدددت  ليلددد ِ  اللددد ة ادركتددده امتددد  مدددن

 مددا او  اني. عامددة النددام الددى وبعثددت خالددة قومدده الددى يبعدد  النبدد  وكددان الشددفاعة،

 مدددن ندددكُ  لدددم قدددالواي   42بتدددقر  ددد  تدددلككم مددداب، اللددد ة عدددن القيامدددة يدددوم العبدددد يُتدددل 

 علدددددى العلمدددددا  واجمدددددع. 44 -42 المددددددثري  المتدددددكين نطعدددددم ندددددكُ  ولدددددمي43بالملدددددلين

 عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  وقددددا .  ري ددددتها  جحددددد اذا عمدددددا اللدددد ة تددددارك تكفيددددر

 تهاوندددا تركهدددا امددداي. كفدددر  قدددد تركهدددا  مدددن اللددد ة وبيدددنهم بينندددا الدددذ  العهددددب وتدددلم

 بعدددديم مدددن  خلفبتعدددالى قولددده  ددد  امددداي. 8: 29ب .يؤدبددده مدددن الدددى يحتددداج  اتدددس  هدددو

 وآمدددن تدددا  مدددن االي59بغيدددا يلقدددون  تدددوف الشدددهوات واتبعدددوا اللددد ة ا ددداعوا خلدددف

 ألن وذلددددك.  60 -59 مريميشدددديما يالمددددون وال الجنددددة يدددددخلون  لولمددددك لددددالحا وعمدددد 

ي. لددده ذنددد  ال كمدددن الدددذن  مدددن التام بالحددددي   ددد  جدددا  ،كمدددا قبلهدددا مدددا تجددد  التوبدددة

 تدددددددبع ابندددددددا  ويدددددددم باللددددددد ة اوالدكدددددددم مدددددددرواب وتدددددددلم عليددددددده هللا لدددددددلى وقدددددددا 

 ابددددو روا ي الم دددداجع  دددد  بيددددنهم عشددددر،و رقوا ابنددددا  ويددددم عليهددددا تنين،وا ددددربويم

 رزقدددا نتدددللك ال عليهدددا والدددطبر باللددد ة ايلدددك وامربتعدددالى قولددده  ددد  جدددا  كمدددا. داود

وجددددا   دددد  حدددددي  ابدددد  تددددعيد الخدددددر   . 132 طددددهي للتقددددو  والعاقبددددة نرزقددددك نحددددن

قا :بينمدددا رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم يلدددل  بالدددحابه اذ خلدددع نعليددده  و دددعهما 

لددلى هللا عليدده عددن يتددار   لمددا را  ذلددك القددوم القددوا نعددالهم ، لمددا ق ددى رتددو  هللا 

بمدددا حملكدددم علدددى القدددا  نعدددالكم ي،قالوا:راينددداك القيدددت نعليدددك  القيندددا لددد ته قا وتدددلم 

 يهمدددا قدددذرا  او قدددا   ان جبريددد  اتدددان   ددداخبرن  ان نعالنا، قدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم ب

اذ ، وقددددا  اذا جددددا  احدددددكم الددددى المتددددجد  ليناددددر  ددددان را   دددد  نعليدددده قددددذرا  او اذ  

   ددد  تعليددد  لددد ة النبددد  لدددلى هللا عليددده وقدددد جدددا. ليمتدددحه وليلددد   يهمدددايابو داود

وتدددلم  ددد  نعليددده قولدددهبخالفوا اليهدددود  دددانهم ال يلدددلون  ددد  نعدددالهم وال خفددددا هميابو 

واخدددرج تدددعيد بدددن منلدددور عدددن شدددداد بدددن اوم،ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده داود. 

وجدددا   ددد  لدددحيت البخدددار  عدددن  وتدددلم قا بلدددلوا  ددد  نعدددالكم وال تشدددبهوا بددداليهودي.

تدددعيد بدددن يزيدددد االزد  قا :تدددللُت اندددم بدددن مالدددك :اكدددان النبددد  لدددلى هللا ابددد  متدددلمة 



 

 

 

 هددددو جددددامز ،اال ان المتدددداجد يددددذا اليددددوم .  عليدددده وتددددلم يلددددل   دددد  نعليدددده؟قا  نعددددم.

ويمكددددن للعبددددد  مفروشددددة بالبتط، اللدددد ة  يهددددا بالنعددددا  يترتدددد  عليدددده أذ  الملددددلين.

فروشددددة كالحدددددامس ان يطبددددس التددددنة  دددد  لدددد ته  دددد  بيتدددده او  دددد  االمدددداكن غيددددر الم

 وعلى الشواط  . 

 ابددددن ،وعنددددد احمددددد االمددددام عنددددد والخددددوف للمددددرض الجمددددع يجددددوز  : الخددددوف لدددد ة

: 28يتخددذ  عددادةب لددم مددا لحاجددة مددرض وال خددوف غيددر مددن الجمددع يجددوز اندده تدديرين

 جندددا  علددديكم  لددديم االرض  ددد   دددربتم واذابالنتدددا  تدددورة  ددد  تعدددالى يقدددو ي . 46

 لكددددم كددددانوا الكددددا رين ان كفددددروا الددددذين يفتددددنكم ان خفددددتم ان اللدددد ة مددددن تقلددددروا ان

 معددددك مددددنهم طامفددددة  لددددتقم اللدددد ة لهددددم  اقمددددت  دددديهم كنددددت واذاي101بمبينددددا عدددددوا

 يلددلوا لددم اخددر  طامفددة ولتددات ورامكددم مددن  ليكونددوا تددجدوا  دداذا اتددلحتهم وليلخددذوا

 عدددددن تشفلدددددون لدددددو كفدددددروا الدددددذين ود   واتدددددلحتهم حدددددذريم ولياخدددددذوا معدددددك  ليلدددددلوا

 اذ  بكدددم كدددان ان علددديكم جندددا  وال واحددددة ميلدددة علددديكم  يميلدددون وامتعدددتكم اتدددلحتكم

 للكدددا رين اعدددد هللا ان حدددذركم وخدددذوا اتدددلحتكم ت دددعوا ان مر دددى كندددتم او مطدددر مدددن

 اربددددع تكددددون ،قددددد كثيددددرة انددددواا الخددددوف وللدددد ة. 102 -101 النتددددا يمهينا عددددذابا

 جماعدددة تلدددلى وقدددد.  بتدددجدتين واحددددة ركعدددة او ركعتدددين او ركعدددات ثددد   او ركعدددات

 تقدددددر لددددم وركبانددددا،وان ،رجدددداال متددددتقبليها وغيددددر الكعبددددة قبل ت،متدددد  ددددرادا تلددددلى او

 حمددد  ابدددا  مدددن العلمدددا  ومدددن.  النيدددة تتدددرك ال ولكدددن هللا ذكدددر ألنهدددا واحددددة  تدددجدة

 اخدددر كمدددا القتدددا ، لعدددذر اللددد ة تدددلخير اجددداز مدددن ،ومدددنهم الخدددوف لددد ة  ددد  التددد  

 بعدددددد  لددددد يما والعلدددددر الاهدددددر االحدددددزا  يدددددوم وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو 

 .  العشا  ثم المشر  بعديما للى ثم الشرو 

 يددددؤال  مكددددان الددددى يددددؤال  يجدددد   ،ثددددم بطامفددددة االمددددام يلددددل : لدددد تها كيفيددددة امددددا

 طامفدددة ولكددد  ، ركعتدددان ل مدددام ، يكدددون ركعدددة بهدددم  يلدددل  يدددؤال  مكدددان الدددى ،ويدددؤال 

  اتددددتقبلنا وتددددلم عليدددده هللا لددددلى الرتددددو  مددددع كنددددا: الزرقدددد  قددددا .  ركعددددة ركعددددة

 وانفتددددهم ابنددددامهم مددددن الدددديهم احدددد  ويدددد  اللدددد ة علدددديهم يددددلت :وقالوا المشددددركون

دددفنا. النتدددا ي102...باللددد ة  اقمدددت  ددديهم كندددت واذاباآليدددة ، نزلدددت  عليددده هللا لدددلى ل 

 قيددام واالخددرون يليدده الددذ  باللددف تددجد ثددم جميعددا،  ركعنددا  ركددع لددفين خلفدده وتددلم

  دددد   تددددجدوا االخددددرون جلددددم وقدددداموا تددددجدوا ، لمددددا يحرتددددونهم التدددد   بيددددديم

 ركدددع ثدددم يدددؤال  ملدددا   الدددى يدددؤال  ثدددم يدددؤال  ملددداف الدددى يدددؤال  تقددددم ثدددم مكدددانهم

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى تددددجد ثددددم جميعددددا رؤتددددهم  ر عددددوا ر ددددع ثددددم جميعددددا  ركعددددوا



 

 

 

 االخدددددرون جلدددددم جلتدددددوا  لمدددددا يحرتدددددونهم قيدددددام واالخدددددرون يليددددده الدددددذ  واللدددددف

 . وانلرف تلم ثم  تجدوا

 العلمدددا  يتفدددس ،ولدددم المكتوبدددة لللددد ة التدددفر  ددد  القلدددر يجدددوز   : المتدددا ر لددد ة

 التدددفر طويددد   ددد  القلدددر يجوز:قدددا  داود  يددده،االان يقلدددر الدددذ  التدددفر طدددو  عدددن

 الاهدددر بدددين ويجوزالجمدددع. البلدددد بنيدددان مفارقدددة بعدددد اال القلدددر يجدددوز وال. وقلدددير 

 والشدددا ع  مالدددك عندددد التدددفر بعدددذر وتدددلخيرا ،تقدددديما والعشدددا  المشدددر  ،وبدددين والعلدددر

 مددددن جددددز   دددد  بمقدددديم المتددددا ر اقتددددد  واذا. يجددددوز ال: يقددددو  حنيفددددة واحمددددد،وابو

 والخدددروج الددددخو  يدددوم  غيدددر ايدددام اربعدددة المتدددا ر اقدددام واذا. االتمدددام لزمددده لددد ته

 وان يومدددا عشدددر بخمتدددة حددددديا حنيفدددة ابدددا ان والشدددا ع ،اال مالدددك عندددد مقيمدددا لدددار

: 28. بتامدددة ق دددايا التدددفر  ددد   ق دددايا الح دددر  ددد  لددد ة  اتتددده مدددن وان.  ددد  قددد 

 ي. 44

 ان ، عندددده هللا ر دددد  يريددددرة ابدددد  عددددن ومتددددلم البخددددار  رو  : ولدددد تها الجمعددددة

 القيامددددددة يدددددوم التددددددابقون االخدددددرون نحنبقددددددا  وتدددددلم عليدددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو 

 نحدددني. غدددد بعدددد والنلدددار  غددددا اليهدددود:تبع لندددا ، الندددام هللا ، هددددانا  يددده ، ددداختلفوا

 يدددوم ان . الخ مدددس قبددد  القيامدددة يدددوم لهدددم يق دددى الدددذين ،التدددابقون زماندددا االخدددرون

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،قدددا  يريددرة ابددد   عدددن ، االتدددبوا ايدددام خيدددر الجمعددة

 ادخددد  و يددده  التددد م عليددده آدم خلدددس  يددده:الجمعة يدددوم الشدددمم  يددده طلعدددت يدددوم خيدددرب

 وابددددو متددددلم روا . الجمعددددة يددددوم  دددد  اال التدددداعة تقددددوم منهددددا،وال اخددددرج الجنة،و يدددده

 هللا لددددلى عندددده،قا  هللا ر دددد  البدددددر  لبانددددة ابدددد  وعددددن. والترمددددذ  والنتددددام  داود

 هللا عنددددد ،واعاددددم تعددددالى هللا عنددددد واعامهددددا الجمعددددة يددددوم االيددددام تدددديدب وتددددلم عليدددده

 آدم  يددده وجددد  عددز هللا خلدددس:خ   خمددم ،و يددده اال دددحى ويددوم الفطدددر يددوم مدددن تعددالى

 تعدددددالى هللا تدددددو   االرض،و يددددده الدددددى آدم  يددددده تعدددددالى هللا وايدددددبط ، التددددد م عليددددده

 حرامدددا يتدددل  لدددم مدددا ايدددا  تعدددالى هللا اتدددا  اال شددديما  يهدددا العبدددد يتدددل  ال تددداعة آدم،و يددده

 وال ريدددددا ، ارض،وال ،وال تددددما  ،وال مقددددر  ملدددددك مددددن ،مددددا التددددداعة تقددددوم ،و يدددده

 عبددد وعددن. ماجددة وابددن احمددد روا ي.الجمعددة يددوم مددن يشددفقن   يددن   اال بحددر، جبددا ،وال

 تعددددالى هللا كتددددا   دددد  لنجددددد انددددا هللا رتددددو  يددددا:  قلددددت عندددده هللا ر دددد  تدددد م بددددن هللا

 مددددؤمن عبددددد يوا قهددددا ،ال تدددداعة بعددددض او وتددددلم عليدددده هللا لددددلى الدددد  تاعة، لشددددار

 آخربي ؟قدددا  تددداعة ، دددل  حاجتددده لددده ق دددى اال شددديما  يهدددا وجددد  عدددز هللا يتدددل  يلددل 

 العبددددد ،ان بلددددىب ،قددددا  لدددد ة تدددداعة لتددددت انهددددا: ،قلددددتيالنهار تدددداعات مددددن تدددداعة

. ماجدددة ابدددن روا يلددد ة  ددد   هدددو اللددد ة اال يجلتددده ال جلدددم ثدددم لدددلى اذا المدددؤمن



 

 

 

  ددد  انب وتدددلم عليددده هللا لدددلى قدددا  عنهمدددا هللا ر ددد  يريدددرة وابددد  تدددعيد ابددد  وعدددن

 ايدددا  اعطدددا  اال خيدددرا  يهدددا وجددد  عدددز هللا يتدددل  متدددلم عبدددد يوا قهدددا ال تددداعة الجمعدددة

 هللا لددددلى عندددده،قا  هللا ر ددد  اوم بددددن اوم وعدددن. احمددددد روا يالعلدددر بعددددد ،ويددد 

 قبض،و يدددده ،و يدددده آدم خلددددس  يدددده: الجمعددددة يددددوم ايددددامكم ا  دددد  مددددنب  وتددددلم عليدددده

 علددد    معرو دددة لددد تكم   دددان  يددده اللددد ة مدددن علددد    اللدددعقة، لكثروا النفخة،و يددده

م وجدد  عددز هللا انب؟ قددا ي بليددتب ارمددت وقدددد لدد تنا عليددك تعددرض كيددف: ،قددالواي  حدددر 

 تدددعيد ابددد  وعدددن.  الترمدددذ  اال الخمتدددة روا ياالنبيدددا  اجتددداد تلكددد  ان االرض علدددى

 ا دددا  الجمعدددة يدددوم  ددد  الكهدددف تدددورة قدددرأ مدددنب وتدددلم عليددده هللا لدددلى ،قدددا  الخددددر 

 ابددددو الحددددا ا وقددددا . والحدددداكم والبيهقدددد  النتددددام  روا يالجمعتددددين بددددين مددددا النددددور لدددده

 الجمعددددةب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى ،قددددا  االشددددعر  مالددددك ابدددد  عددددن الطبراندددد  القاتددددم

 منبتعددالى لقولدده وذلددكي ايددام ث ثددة وزيددادة تليهددا التدد  الجمعددة وبددين بينهددا لمددا كفددارة

 ال ويدددم مثلهدددا اال يجدددز   ددد  بالتددديمة جدددا  ومدددن امثالهدددا عشدددر  لددده بالحتدددنة جدددا 

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى عنددده،قا  هللا ر ددد  الددددردا  ابددد  وعدددن.  160 االنعدددامييالمون

 لدددلى وقدددا ي. الم مكدددة تشدددهد  مشدددهود يدددوم  انددده الجمعدددة يدددوم اللددد ة مدددن اكثدددرواب

 رم ددددان الددددى ورم ددددان الجمعددددة الددددى والجمعددددة الخمددددم اللددددلواتب وتددددلم عليدددده هللا

 .  متلم روا يالكبامر اجتنبت اذا بينهن   لما مكفرات

 عنددده هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  ، عدددن االمدددام لشيدددر الجمعدددة لددد ة الدددى التبكيدددر ويف ددد 

 كشتدددد  ا بالجنابددددة غتدددد  الجمعددددة يددددوم اغتتدددد  مددددنب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى ،قددددا 

 قدددر   كلنمدددا الثانيدددة التددداعة  ددد  را  ومدددن ،يناقدددةببدنة قدددر   كلنمدددا را  ،ثميالجنابدددة

 التدداعة  دد  را  ،ومددن اقددرن كبشددا قددر   كلنمددا الثالثددة التدداعة  دد  را  ومددن بقددرة،

 قدددددر   كلنمدددددا الخامتدددددة التددددداعة  ددددد  را  ومدددددن دجاجدددددة، قدددددر   كلنمدددددا الرابعدددددة

 ابددددن اال الجماعددددة روا يالددددذكر يتددددتمعون الم مكددددة ح ددددرت االمددددام خددددرج بي ددددة، اذا

 يديددده بدددين كدددان مدددن او االمدددام ذلدددك مدددن ،ويتدددتثنى الرقدددا  تخطددد  يكدددر  كمدددا. ماجدددة

 منددده قدددام الدددذ  مو دددعه الدددى الرجدددوا يريدددد ،ومدددن بدددالتخط  اال اليهدددا يلددد  ال  رجدددة

 الجمعددددة، للدددد ة تددددنة لدددد ة توجددددد ال كمددددا. النددددام اذ  يتجندددد  ان بشددددرط ل ددددرورة

 خروجدده بعددد التنفدد  عددن  يكددف االمددام يخددرج لددم مددا الجمعددة ة لدد  قبدد  التنفدد  ويتددن

 عمدددر ابدددن وعدددن. تخفيفهدددا مدددع الخطبدددة اثندددا  تلدددلى  انهدددا المتدددجد تحيدددة لددد ة ،اال

 مجلتددده مددن  ليتحدددو  المتددجد  ددد  ويددو احدددكم نعدددم اذاب وتددلم عليددده هللا لددلى ،قددا 

 .   والترمذ  والبيهق  داود وابو احمد روا يغير  الى ذلك



 

 

 

 تلدددزم ،وال المقددديم علدددى ،وتجددد  بددده المتلدددلة ورحابددده الجدددامع  ددد  الجمعدددة لددد ة تقدددام

 تجدددد  ال ،كمددددا الندددددا  تددددمع اذا المتددددا ر علددددى الزمهددددا الددددبعض كددددان وان ، المتددددا ر

.  قامدددددا وجددددد اذا االعمددددى علددددى ،وتجدددد  مددددريض وال امددددرأة وال عبددددد وال لددددب  علددددى

 مدددن خدددال  اليهدددا التدددع  علدددى قدددادر مقددديم بدددالغ عاقددد  حدددر متدددلم كددد  علدددى تجددد   هددد 

 لدددلى ،قدددا  ال دددمر  الجعدددد ابددد  وعدددني. 255: 30ب عنهدددا للتخلدددف المبيحدددة االعدددذار

 وكددد . الخمتدددة روا يقلبددده علدددى هللا تهاوندددا،طبع جمدددع ثددد   تدددرك مدددنب وتدددلم عليددده هللا

 ذلك، كددد  وغيدددر المطر،والوحددد ،والبرد، كعدددذر: الجماعدددة تدددرك  ددد  لددده مدددرخص ، عدددذر

 تدددقطت الجمعدددة لددد  ،ومدددن الاهدددر يلدددلوا ان علددديهم ،وان علددديهم جمعدددة ال يدددؤال 

 الجمعدددددة لددددد ة لدددددحة شدددددروط مدددددن والجماعدددددةي. 256 :30بالاهدددددر  ري دددددة عنددددده

 حددددس الجمعددددةبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان شددددها  بددددن طددددار  لحدددددي 

 لددد ة بددده تنعقدددد الدددذ  العددددد  ددد  الدددراجت والرأ ي.جماعدددة  ددد  متدددلم كددد  علدددى واجددد 

 بهمدددددا اللدددددلوات تدددددامر انعقددددددت وقدددددد: الشدددددوكان  وقدددددا  ،  ددددداكثر اثندددددان الجمعدددددة

 الددددذين ايهددددا يددددابركعتان ،وانهددددا عددددين  ددددرض الجمعددددة لدددد ةي. 257: 30بباالجمدددداا

 خيددر ذلكددم البيددع وذروا هللا ذكددر الددى  اتددعوا الجمعددة يددوم مددن لللدد ة نددود  اذا آمنددوا

 جدددا  االتدددراا،كما ولددديم المشددد  يدددو يندددا والتدددع .  9 الجمعدددةيتعلمون كندددتم ان لكدددم

 تددددمعتم اذابقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  ان يريددددرة، ابدددد  عددددن اللددددحيحين  ددد 

 ادركددددتم  مددددا تتددددرعوا وال والوقددددار التددددكينة وعلدددديكم اللدددد ة الددددى  امشددددوا االقامددددة

  يدده هللا ،بددارك اللدد ة انتهددا  بعددد واشددتر  بدداا مددن واني.  دداتموا  دداتكم ومددا  لددلوا

 كثيدددرا هللا واذكدددروا هللا   ددد  مدددن وابتشدددوا االرض  ددد   انتشدددروا اللددد ة ق ددديت  ددداذاب

: 7بهللا عبددددد بددددن جددددابر عددددن يعلدددد  ابددددو الحددددا ا وقددددا .  10 الجمعددددةيتفلحون لعلكددددم

 عيٌدددر ، قددددمت الجمعدددة يدددوم  ددد  يخطددد  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  بينمدددا:،قا ي321

 وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  مددع يبددس لددم حتددى النددام اليهددا ، خددرج  المدينددة الددى

 حتددى تتددابعتم لددو بيددد  نفتدد  والددذ ب وتددلم عليدده هللا لددلى ، قددا  رجدد  عشددر اثنددا اال

 لهدددوا او تجدددارة راوا واذابااليدددة ،ونزلدددتينارا الدددواد  بكدددم لتدددا  احدددد مدددنكم يبدددس لدددم

 خيدددر وهللا التجددارة ومدددن اللهددو مددن خيدددر هللا عنددد مدددا قدد  قاممددا وتركدددوك اليهددا انف ددوا

 عدددن تكفددد  العيدددد لددد ة ، دددان جمعدددة يدددوم العيدددد لدددادف واذا.  11 الجمعدددةيالرازقين

 تلدددل  ان اخدددرون ،ويدددر  الاهدددر لددد ة الجمعدددة لددد ة بدددد  ،ويلدددلى الجمعدددة لددد ة

 عليددده هللا لدددلى النبددد  لدددلى:قا  ارقدددم بدددن زيدددد  عدددن ، الجمعدددة ولددد ة العيدددد لددد ة

. الخمتدددة روا ي ليلدددل  يلدددل  ان شدددا  منب قدددا  الجمعدددة  ددد  رخدددص ثدددم العيدددد وتدددلم

 .   العيد يشهد لم ومن شهوديا شا  من ليشهديا الجمعة يقيم ان ل مام ويتتح 



 

 

 

 ويقبدددد  المنبددددر االمددددام ،يلددددعد اللدددد ة ،وتتددددبس واجبددددة  هدددد :  الجمعددددة خطبددددة امددددا

 خطبددددة تبدددددأ  ثددددم المددددؤذن يددددؤذن ،ثددددم علدددديكم التدددد م:يقو  ثددددم النددددام علددددى بوجهدددده

 والتدددد م ،واللدددد ة عليدددده والثنددددا  تعددددالى ح بالحمددددد تبدددددأ الخطدددد  وجميددددع ، الجمعددددة

 ،كددددلن الموعاددددة ذكددددر علددددى يددددلت  ثددددم.  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى يمرالكدددد رتددددوله علددددى

 ان ،اشدددهد اليددده ونتدددو  ونتدددتشفر  ونتدددتهديه نتدددتعينه ح الحمدددد ثدددم ح الحمدددد: يقدددو 

..   االبراييميدددددة اللددددد ة ذكدددددر ،ثدددددم ورتدددددوله عبدددددد  محمددددددا ان واشدددددهد هللا اال الددددده ال

 والددددعا  الدددذكر خطبتددده  ددد  يتنددداو .  الخطبتدددين بدددين ويجلدددم قاممدددا الخطيددد  ويكدددون

 اال كدددار  يهدددا ،ترتددد   لددديحة وا دددحة وبلشدددة مطولدددة ال معتدلدددة الخطبدددة تكدددون ،وان

 مددددن ثددددوا  ،ذاكددددرا والتددددنة بالكتددددا  والتمتددددك تعددددالى هللا طاعددددة الددددى   يهددددا ويدددددعوا

. والمشفددددرة التوبددددة الددددى االتددددراا الددددى هللا،ويدددددعويم يعددددص مددددن ذلك،ومحددددذرا يعمدددد 

 الددددى بالترغيدددد  ،تتتددددم المشدددداعر واتتجاشددددة اال كددددار اتددددتثارة الخطبددددة  دددد  ويراعدددد 

 وجدددا . تعدددالى عقابددده مدددن بالترييددد  تتتدددم ،كمدددا ثدددوا  مدددن عندددد  لمدددا تعدددالى هللا طاعدددة

. علددديت مدددن الدددى انادددر ،ولكدددن الخطيمدددة لدددشر الدددى تنادددر ال:  اللدددالحين حكدددم  ددد 

 حددددس عامددددت  قددددد الددددذن  اذااتددددتعامتي: 301: 20بالتدددد م عليدددده علدددد  االمددددام وقددددا 

 هللا عندددد لدددشر اال اتدددعامته ذنددد  مدددن ،ومدددا هللا حدددس لدددشرت  قدددد اتتلدددشرته هللا،واذا

 اثندددا  الكددد م وعددددم االنلدددات يجددد  كمدددا. هللا عندددد عادددم اال اتتلدددشرته ذنددد  مدددن ،ومدددا

 واالمددام الجمعددة يددوم تكلددم مددنب وتددلم عليدده هللا لددلى ،قددا  عبددام ابددن ، عددن الخطبددة

 روا ي لددده جمعدددة ال انلدددت لددده يقدددو  والدددذ  ، اتدددفارا  يحمددد  كالحمدددار  هدددو يخطددد 

 عليددده هللا لدددلى ،قدددا  يريدددرة ابددد  وعدددن. والطبرانددد  والبدددزار شددديبة ابددد  وابدددن احمدددد

 روا ي لشدددددوت  قدددددد انلدددددت يخطددددد  واالمدددددام الجمعدددددة يدددددوم للددددداحبك اذاقلدددددتب وتدددددلم

 رد  دددد  التددددرخيص واتددددحس احمددددد عددددن الترمددددذ  وحكددددى.  ماجددددة ابددددن اال الجماعددددة

 واذاب  ددددرض ورديددددا تددددنة التدددد م يخطدددد ،الن واالمددددام العدددداطم ،وتشددددميت التدددد م

 شدددددد   كدددددد  علددددددى كددددددان هللا ان ردويددددددا او منهددددددا باحتددددددن  حيددددددوا بتحيددددددة حييددددددتم

 . جامز  انه الخطبة وقت غير    الك م اما.  86 النتا يحتيبا

 : ذلك تلخيص ويمكن

 . المتجد تحية يلل  ثم المتجد المتلم يدخ  -

 لمدددن االذان بعدددد بريدددة يتدددرك ،ثدددم الاهدددر لددد ة وقدددتي االو  االذانب المدددؤذن يدددؤذن -

 . التنف  من يلل  ان له شا  ما يلل  ان يريد



 

 

 

 االذانب المددددؤذن يددددؤذن ،ثددددم الحا ددددرين علددددى  يتددددلم المنبددددر  يرتقدددد  االمددددام يدددددخ  -

 ي . الثان 

 . جلتة بينهما خطبتين ،وتكون الجمعة خطبة تبدأ الثان  االذان بعد -

 . ركعتان وي  الل ة تقام الخطبة من االنتها  بعد -

 ليلدددل  اخدددر مكدددان الدددى يتحدددو  ان للملدددل  يجدددوز الجمعدددة لددد ة  مدددن االنتهدددا  بعدددد -

 . يلل  ان له شا  ما او ركعتان

 ي.  50: 28ب اخيه اهر على يتجد ان ،بامكانه التجود عن زوحم ومن -

 لدددد ة بدددده تنعقددددد الددددذ  الجمددددع اقدددد  وان.  مؤكدددددة تددددنة ويدددد  :  الجماعددددة لدددد ة

 ،واالثندددين االمدددام يمدددين عدددن الواحدددد وقدددوف ،ويتدددتح  اثندددان الفدددرض  ددد  الجماعدددة

 قددددام:قا  اندددده جددددابر عددددن داود وابددددو متددددلم روا  الددددذ  الحدددددي   فدددد . خلفدددده  لدددداعدا

 بيددددد   اخددددذ يتددددار  علددددى  قمددددت  جمددددت ليلددددل  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

 هللا رتددو  يتددار عددن  قددام لددخر بددن جددابر جددا  ،ثددم يميندده عددن اقددامن  حتددى  ددادارن 

 وللدددد ة. خلفدددده اقامنددددا حتددددى  ددددد عنا جميعددددا بايدددددينا  اخددددذ وتددددلم عليدددده هللا لددددلى

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  عنهمدددا،ان هللا ر ددد  عمدددر ابدددن   ددد ، عن الجماعدددة

 متفسيدرجددددة وعشددددرين بتددددبع لوحددددد  الفددددرد لدددد ة مددددن ا  دددد  الجماعددددة لدددد ةبقا 

 وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  عنددددده،ان هللا ر ددددد  يريدددددرة ابددددد  وعدددددن. عليددددده

 وعشددرين خمتددا وتددوقه بيتدده  دد  لدد ته علددى ت ددعف جماعددة  دد  الرجدد  لدد ةبقا 

 اال يخرجددده ال المتدددجد الدددى خدددرج ،ثدددم الو دددو   احتدددن تو دددل اذا انددده وذلدددك  دددعفا،

 لددلى ، دداذا خطيمددة بهددا عندده وحددط درجددة بهددا لدده ر عددت اال خطددوة يخطددو ،لددم اللدد ة

 عليددده لدددل  اللهدددم: يحدددد  لدددم مدددا ملددد    ددد  دام مدددا عليددده تلدددل  الم مكدددة تدددز  لدددم

 البخدددار  وقدددا . عليددده متفسياللددد ة انتادددر مدددا لددد ة  ددد  يدددزا  وال ، ارحمددده ،اللهدددم

 علدددى الجميدددع لددد ة   ددد بقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  يريدددرة،ان ابددد  عدددن

  ددد  النهدددار وم مكدددة الليددد  م مكدددة وتجتمدددع درجدددة، وعشدددرين خمدددم الواحدددد لددد ة

 قدددران ان الفجدددر وقدددران الليددد  غتدددس الدددى الشدددمم لددددلوك اللددد ة اقدددمي. بالفجدددر لددد ة

 قولددده ، ددد  يريدددرة ابددد  عدددن احمدددد االمدددام وقدددا .  78 االتدددرا ي مشدددهودا كدددان الفجدددر

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى قددددا  ،يمشددددهودا كددددان الفجددددر قددددران ان الفجددددر وقرانبتعددددالى

 عددددن ماجددددة وابددددن والنتددددام  الترمددددذ  وروا يالنهددددار وم مكددددة الليدددد  م مكددددة تشددددهد ب

. 1 اللددددا اتيلفا واللددددا اتبتعالى يقددددو . ابيدددده عددددن محمددددد بددددن  اتددددباط بددددن عبيددددد

 لددددددنحن واندددددداي165ب اللددددددا ون لددددددنحن وانددددددابتعالى يقددددددو  نفتددددددها التددددددورة و دددددد 



 

 

 

 لدددلى عنددده،ان هللا ر ددد  حذيفدددة عدددن متدددلم وقدددا ي. 166 -165اللدددا اتيالمتبحون

 الم مكددددة كلددددفوف لددددفو نا جعلددددت: بدددث   النددددام علددددى   ددددلنابقا  وتددددلم عليددده هللا

 وقدددا ي. مدددا  نجدددد لدددم اذا طهدددورا ترابهدددا لندددا متدددجدا،وجع  كلهدددا االرض لندددا ،وجعلدددت

 عندددده،ان هللا ر دددد  تددددمرة بددددن جددددابر عددددن ماجددددة وابددددن والنتددددام  داود وابددددو متددددلم

 وكيدددف ،قلندددايربهم؟ عندددد الم مكدددة تلدددف كمدددا االتلدددفونبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 المتقدمددددة اللددددفوف يتمددددونب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى ربهم؟قددددا  عنددددد الم مكددددة تلددددف

 الددرحمن يددد  بددين لددفا القيامددة يددوم الم مكددة يددلتون وكددذلكي. اللددف  دد  ويترالددون

 وقدددددا  الدددددرحمن لددددده اذن مدددددن اال يتكلمدددددون ال لدددددفا ةكدددددوالم م الدددددرو  يقدددددوم يدددددومب

 االمدددام وقدددا . 22الفجريلدددفا لدددفا والملدددك ربدددك وجدددا بتعالى وقولددده. 38 النبليلدددوابا

 ث ثددددةبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان الخدددددر  تددددعيد ابدددد  عددددن احمددددد

 لددددفوا اذا لللدددد ة،والقوم لدددفوا اذا الليدددد ،والقوم مددددن يقدددوم الرجدددد :اليهم هللا ي دددحك

 البخددار  لددحيت  دد  وجددا . نددوف بددن جبددر الددوداك ابدد  عددن ماجددة ابددن وروا يللقتددا 

 بددده ليددؤتم االمددام جعددد  انمددابقا  وتددلم عليددده هللا لددلى هللا رتددو  ،ان يريدددرة ابدد  عددن

 ربندددا:، قولوا حمدددد  لمدددن هللا تدددمع: قدددا   ددداركعوا،واذا ركدددع عليددده، اذا تختلفدددوا ، ددد 

 واقيمدددوا   اجمعدددون جلوتدددا  لدددلوا جالتدددا لدددلى  اتدددجدوا،واذا تدددجد ،واذا الحمدددد لدددك

 البخدددار  لدددحيت و ددد ي. اللددد ة حتدددن مدددن اللدددف اقامدددة ، دددان اللددد ة  ددد  اللدددف

 تتدددوية ، دددان لدددفو كم تدددووابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  عدددن اندددم عدددن اي دددا  

 ي.   الل ة اقامة من اللفوف

 هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان الخددددر  تدددعيد ابددد  عدددن اللدددحيت  ددد  جدددا :  التدددهو تدددجدتا

 ، ليطددر  اربعددا ام ث ثددا لددلى كددم يدددر  لددم لدد ته  دد  احدددكم اذاشددكبقا  وتددلم عليدده

  دد  متددلم واخددرجي. يتددلم ان قبدد  تددجدتين يتددجد ،ثددم اتددتيقن مددا علددى وليددبن الشددك

 او الرجدددد  زاد اذابقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  متددددعود،ان ابددددن عددددن لددددحيحه

 هللا رتددددو  تددددمعت:قا  عددددوف بددددن منالددددرح عبددددد وعددددني. تددددجدتين  ليتددددجد نقددددص

 ام لدددلى اواحددددة يددددر  لدددم لددد ته  ددد  احددددكم شدددك اذابيقدددو  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 لدددم ،واذا اثندددين  ليجعلهدددا ثددد   ام لدددلى اثندددين يددددر ،واذالدددم واحددددة  ليجعلهدددا اثندددين

 جدددالم ويدددو لددد ته مدددن  دددر  اذا يتدددجد ،ثدددم ث ثدددا  ليجعلهدددا اربعدددا ام لدددلى ث ثدددا يددددر

 ،اذا ركعدددة يلدددل   هدددو. والترمدددذ  ماجدددة وابدددن احمدددد روا يتدددجدتين  يتدددلم ان قبددد 

 لددد ته  ددد  ان اعتقدددد اذا ،امدددا تدددجدتين للتدددهو يتدددجد ثدددم نقدددص لددد ته  ددد  ان اعتقددد

 بددددال يقددف كلن:اللددد ة اثنددا  الملدددل  اخطددل اذا وكدددذلك. تددجدتين للتدددهو يتددجد زيددادة

 . يتلم التهوثم تجدت  يتجد ان ،عليه بالعكم او الجلوم من



 

 

 

 عدددن متدددلم لدددحيت  ددد  جدددا . واجبدددة غيدددر لددد ة ويددد :  التدددنة ، التطدددوا، ، النوا ددد 

 ، ددزعم رتددولك اتانددا محمددد، يددا: ، قددا  الباديددة ايدد  مددن رجدد  جددا :قا  مالددك بددن انددم

 ،قا يهللا:بالتدددددددما ؟قا  خلدددددددس  من:،قا يلددددددد بارتلك؟قا  هللا ان تدددددددزعم اندددددددك لنددددددا

 مددددددا  يهددددددا وجعدددددد  الجبددددددا  يددددددذ  نلدددددد   من:،قددددددا يهللا:باالرض؟قا  خلددددددس  مددددددن:

 ،هللا الجبدددددا  يدددددذ  ونلددددد  االرض وخلدددددس التدددددما  خلدددددس  بالدددددذ :،قا يهللا:بجع ؟قا 

 وليلتندددا يومندددا  ددد  لدددلوات خمدددم عليندددا ان رتدددولك وزعدددم: قدددا  ،ينعم:بارتدددلك؟قا 

 رتددددولك وزعم:قددددا  ،ينعم:ببهددددذا؟قا   امددددرك هللا ارتددددلك،  بالددددذ :قا  ،يلددددد :ب،قا 

 امددددرك ارتددددلك،هللا  بالذ :،قا يلددددد :بتنتنا،قا   دددد  رم ددددان شددددهر لددددوم علينددددا ان

 اليدددددده اتددددددتطاا مددددددن البيددددددت حدددددد  علينددددددا ان رتددددددولك وزعم:قددددددا  ،ينعم:ببهددددددذا؟قا 

 وال علدددديهن ازيددددد ،ال بددددالحس بعثددددك والددددذ :وقا  ولددددى ثم:قددددا    ،يلددددد :ب،قا تبي 

ي. الجنددددة ليدددددخلن لددددد  لددددمنب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد   قددددا  ، مددددنهن انقددددص

 عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  عنددددده،ان هللا ر ددددد  يريدددددرة ابددددد  عدددددن البخدددددار  ورو 

 الدد  تقددر  ،ومددا بددالحر  اذنتدده  قددد وليددا لدد  عدداد  من:قددا   تعددالى هللا انبقددا  وتددلم

 بالنوا ددد  الددد  يتقدددر  عبدددد  يدددزا  عليددده،وما ا تر دددت ممدددا الددد  احددد  بشددد   عبدددد 

 به،ويدددد  يبلدددر الدددذ  به،وبلدددر  يتدددمع الدددذ  تدددمعه كندددت احببتددده ، ددداذا احبددده حتدددى

 اتدددددتعاذن  اعطيتددددده،وان تدددددللن  بهدددددا،وان يمشددددد  التددددد  بها،ورجلددددده يدددددبطت التددددد 

 الفدددرامض  ددد  وقددع قدددد العبددد كدددان اذا  يمدددا التطددوا او النوا ددد  لدد ة وتنفدددعي. العيذندده

 يحاتدد  مددا او  انبقددا  وتددلم عليدده هللا لددلى النبدد  ،ان يريددرة ابدد  ، عددن نقددص مددن

 اعلددددم ،ويددددو للم مكددددة ربنددددا ،يقددددو  اللدددد ة اعمددددالهم مددددن القيامددددة يددددوم بدددده النددددام

 كدددان ،وان تامدددة لددده كتبدددت تامدددة كاندددت نقلدددها؟ اذا ام اتمهدددا عبدددد  لددد ة  ددد  اناددروا:

:  قددددا  تطددددوا لدددده كددددان تطوا؟ دددداذا مددددن لعبددددد  يدددد  اناروا:،قددددا  شدددديما منهددددا انددددتقص

. داود ابددددو روا يذلددددك علددددى االعمددددا  تؤخددددذ ،ثددددم تطوعدددده مددددن  ري ددددته لعبددددد  اتمددددوا

 عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  قددددا :،قا  االتددددلم  مالددددك بددددن ربيعددددة عددددن متددددلم ورو 

 ذاك يدددو: قلدددتي ذلدددك؟ غيدددر او:ب، قدددا  الجندددة  ددد  مرا قتدددك اتدددالك:  قلتيتددد ب وتدددلم

 وتتدددرك التطدددوا لددد ة تدددؤد  ان يلدددت الي.التدددجود بكثدددرة نفتدددك علدددى  ددداعن :ب،قا 

 ان التطدددوا للددد ة يتدددتح  كمدددا.   واجبدددة والثانيدددة متدددتحبة ، ددداألولى الفدددرض لددد ة

 ومتدددلم احمدددد رو .  الشددديطان منددده وينفدددر البركدددة البيدددت  ددد  لتدددتم ، البيدددت  ددد  تدددؤد 

  ليجعددد  متدددجد   ددد  احددددكم لدددلى اذابقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  ان جدددابر عدددن

 وعددني. خيددرا لدد ته مددن بيتدده  دد  جاعدد  وجدد  عددز هللا ، ددان لدد ته مددن نلدديبا لبيتدده

 بيتدددده  دددد  الرجدددد  لدددد ةبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان ، عمددددر احمدددددعن

وعدددن عبدددد هللا بدددن تدددعد قا :تدددللت رتدددو  هللا ي. بيتددده ندددور شدددا   مدددن ندددور تطوعدددا



 

 

 

المتدددجد قا بقدددد تدددر  مدددا لدددلى هللا عليددده وتدددلم عدددن اللددد ة  ددد  بيتددد  واللددد ة  ددد  

اقددر  بيتدد  مددن المتددجد  ددألن ألددل   دد  بيتدد  أحدد  الدد   مددن ان الددل   دد  المتددجد 

 اال ان تكدددون لددد ة مكتوبدددة ياخرجددده ابدددن ماجدددة واحمدددد وابدددن خزيمدددة  ددد  لدددحيحه.

 وغيدددر مؤكددددة تدددنن ينددداك ان ،كمددداي الراتبدددة التدددننب يتدددمى مدددا التطدددوا مدددن وينددداك

 يددد  ،وكمدددا وتدددلم عليددده هللا لدددلى الرتدددو  عليهدددا وا ددد  التددد  ي : المؤكددددة. مؤكددددة

 :  مو حة

 وقت الل ة     التنة القبلية      الفرض     التنة البعدية   

_                  ركعتان            ركعتان           اللبت  

      ركعتان     ركعات 4           ركعات 4           الاهر

_            ركعات 4_                            العلر  

    ركعتان        ركعات 3_                          المشر 

       ركعتان        ركعات 4_                           العشا 

  ددد  لددلى منبقدددا  وتددلم عليددده هللا لددلى النبدد  ان ، تدددفيان ابدد  بندددت حبيبددة ام وعددن

 وركعتددين الاهددر، قبدد  اربعددة: الجنددة  دد  بيددت لدده بُندد  ركعددة عشددرة اثنتدد  وليلددة يددوم

 روا يالفجدددر لددد ة قبددد  العشدددا ،وركعتين بعدددد المشدددر ،وركعتين بعدددد بعدددديا،وركعتين

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى ،قددددا  اللددددبا   ددددرض قبدددد  التددددنة  ركعتدددد وعددددن. الترمددددذ 

. والنتددددام  والترمددددذ  ومتددددلم احمددددد روا ي يهددددا الدددددنياوما مددددن خيددددر الفجددددر ركعتدددداب

 شددد   علدددى وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  يكدددن لم:عنهدددا هللا ر ددد  عامشدددة وقالدددت

 وابدددو واحمدددد الشددديخان ،روا  اللدددبت قبددد  الدددركعتين مدددن مواابدددة اشدددد النوا ددد  مدددن

 ان واحددددد،اال بتتددددليم ،متلددددلة الاهددددر  ددددرض قبدددد  اربعددددا يلددددلى ان يجددددوز كمددددا. داود

 هللا لدددلى هللا رتدددو  لقدددو  ، ركعتدددين كددد  بعدددد يتدددلم ان التطدددوا لددد ة  ددد  اال  ددد 

 التطدددوا مدددن وينددداك. داود ابدددو روا يمثندددى مثندددى والنهدددار الليددد  لددد ةب وتدددلم عليددده

 يف ددد  انددده اال محددددد، عددددد لركعاتهدددا ،ولددديم اخدددر  ابعدددادا ياخدددذ اللددد ة  ددد ي التنفددد ب

 لددد ة  ددد  الجلدددوم يجدددوز ،كمدددا ركعتدددين كددد  بعدددد العبدددد يتدددلم ان التطدددوا لددد ة  ددد 

 .  التطوا



 

 

 

 ان  التددددلم  قتددددادة ابدددد  عددددن البخددددار  لددددحيت  دددد  جددددا  :  المتددددجد تحيددددة لدددد ة

 قبددد  ركعتدددين  ليركدددع المتدددجد احددددكم دخددد  اذابقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 ي. يجلم ان

 بالتددنن مددن مرتبددة واعلددى الفددرض مددن ادنددى ،ويدد  مؤكدددة تددنة ويدد  : الددوتر لدد ة

 يدددابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  علددد  وعدددني. 14: 29

 يكدددون. التدددنن والدددحا  احمدددد روا يالدددوتر يحددد  وتدددر هللا  دددان اوتدددروا القدددران ايددد 

 الليدد  او  الددوتر لدد ة تعجيدد  ،ويتددتح  الفجددر الددى ،ويمتددد العشددا  لدد ة بعددد وقتهددا

 هللا لددددلى النبدددد  ،ان عندددده هللا ر دددد  جددددابر  عددددن ، اخددددر  يتددددتيقا ال ان خشدددد  لمددددن

 ادددن ومدددن اولددده،  ليدددوتر الليددد  اخدددر يتدددتيقا ال انددده مدددنكم ادددن منبقدددا  وتدددلم عليددده

 تح ددريا ا ب مح ددورة الليدد  اخددر لدد ة  ددان اخددر ،  ليددوتر اخددر  يتددتيقا اندده مددنكم

 هللا ر ددد  وعنددده.  ماجدددة وابدددن والترمدددذ  ومتدددلم احمدددد روا ي ا  ددد  ويددد ي الم مكدددة

 الليددد  او :قدددا يتوتر؟ متدددىب بكدددر البددد  قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  عنددده،ان

 بالثقددة ابابكر اخددذت يددا انددت امدداب قددا  ، الليدد  اخددر: قددا ي عمددر؟ يددا  لنددتب، العتمددة بعددد

ي الليددد  اخدددر القيدددام علدددى العزيمدددة ا ب بدددالقوة  اخدددذت يددداعمر اندددت ،وامايالحيطدددة ا ب

 عامشددددة تددددللت:قا  قدددديم ابدددد  بددددن هللا عبددددد وعددددن. والحدددداكم داود وابددددو احمددددد روا 

 او  اوتددددر ربمددددا: قالت وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  وتددددر عددددن عنهددددا هللا ر دددد 

 ام بدددددالقرا ة يتدددددر اكدددددان قرا تددددده كاندددددت كيدددددف اخر ،ٌقلدددددت مدددددن اوتدددددر اللي ،وربمدددددا

  دددد  تعن ب نددددام تو ددددل وربمددددا  نددددام اغتتدددد  يفع ،وربمددددا كددددان ذلددددك كدددد :يجهر،قالت

 غيدددر  هددد  الدددوتر ركعدددات عددددد امدددا. والترمدددذ  ومتدددلم واحمدددد داود ابدددو روا ي.الجنابدددة

 عليدددده هللا لددددلى وقددددا . الر..تددددبع او خمددددم او ث ثددددة او واحدددددة تكددددون ،قددددد محددددددة

 قدددد مدددا لددده تدددوتر بواحددددة اوتدددر اللدددبت خشددد   ددداذا مثندددى مثندددى الليددد  لددد ةب وتدددلم

 بدددا  الفاتحدددة بعدددد تقدددرأ ان ،يجدددوز غيريدددا او الدددوتر لددد ة  ددد  القدددرا ة امددداي. لدددلى

 شددد   القدددرآن مدددن ليم:قدددا  عنددده هللا ر ددد  علددد  االمدددام  عدددن.  القدددرآن مدددن شددد  

 بعدددد الركدددوا قبددد  القندددوت ،ويجدددوز الدددوتر  ددد  القندددوت ويشدددراي. 165: 30مهجدددورب

 وايددد  احمدددد رو   قدددد. الركدددوا مدددن الر دددع بعدددد كدددذلك ويجدددوز ، القدددرا ة مدددن الفدددرا 

 لدددلى هللا رتدددو  علمن :قدددا  عنهمدددا هللا ر ددد  علددد  بدددن الحتدددن حددددي  مدددن التدددنن

  ددديمن ،وعدددا ن  يدددديت  ددديمن ايددددن  اللهم:الدددوتر  ددد  اقدددولهن كلمدددات وتدددلم عليددده هللا

 ، انددددك ق دددديت مددددا شددددر اعطيددددت،وقن   يمددددا لدددد  توليت،وبددددارك  دددديمن عا يددددت،وتولن 

 ربندددا عاديت،تباركدددت مدددن يعدددز واليدددت،وال مدددن يدددذ  ال عليك،وانددده يق دددى وال تق ددد 

 ان للعبددددد ويجددددوز.   وتددددلم عليدددده هللا لددددلى محمددددد النبدددد  علددددى هللا وتعاليت،ولددددلى

 داود ابددددو رو  كمددددا ، الددددوتر يعيددددد وال اوتددددر ان بعددددد يلددددل  ان لدددده شددددا  مددددا يلددددل 



 

 

 

 هللا لددددلى هللا رتددددو  تددددمعت: قددددا  عندددده هللا ر دددد  علدددد  عددددن والترمددددذ  والنتددددام 

 ق ددددا  مشددددروعية الددددى الددددبعض وذيدددد ي. ليلددددة  دددد  وتددددران البيقددددو  وتددددلم عليدددده

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  ،ان يريدددرة ابددد  عدددن والحددداكم البيهقددد  روا  الوتر،لمدددا

 ي.  ليوتر يوتر ولم احدكم البت اذابقا 

قددددا  األمددددام احمددددد عددددن عبددددد هللا بددددن عمددددر، ان لددددلى هللا عليدددده وتددددلم  : الليدددد  قيددددام

وباطنهدددا مدددن اايرياي قدددا  ابدددو قدددا بان  ددد  الجندددة غر دددا  يدددر  اايريدددا مدددن باطنهدددا 

م، موتددددى األشددددعر : لمددددن يدددد  يددددا رتددددو  هللا؟ قددددا بلمن أالن الكدددد م، وأطعددددم الطعددددا

. وُتدددم  لدددلى هللا عليددده وتدددلم أ  اللددد ة أ  ددد  بعدددد وبدددات ح قاممدددا  والندددام نيدددامي

رو  رجدددد   قددددا : اشددددتريت جاريددددة وجمددددت بهددددا الددددى المكتوبددددة؟ قا بلدددد ة الليدددد ي. 

البيدددت وعر دددت عليهدددا الطعدددام  قالدددت: انددد  لددداممة، ولمدددا م دددى مدددن الليددد  الثلددد ، 

،  قالددت: يددا مددوال  أمددا لددك حددا  مددن الليدد ؟ أمددا دعدداك الشددو  الددى  ددربت البددا  علدد  

مناجدددداة ربددددك؟  هدددداج مندددد  ك مهددددا، وقمددددت  لتددددبشت الو ددددو  وركعددددت ركعددددات، ثددددم 

 وجدددتها تدداجدة ويدد  تقددو :باله  بحبددك لدد    تحتتددت يددذ  الجاريددة  دد  المددة الليدد 

ي،  قلدددت لهدددا: ومدددن ايدددن علمدددت أن هللا يحبدددك؟ قالدددت:لوال محبتددده مدددا أقدددامن   اغفدددر لددد  

 لندددت حدددرة لوجددده هللا،  خرجدددت بعدددد شدددكريا لددد   ويددد  تقدددو :  وأنامدددك،  قلدددت: اذيبددد 

   يذا العتس األلشر بق  العتس اآلكبربأ  من الناري.

 ولددديم    ،يتعدددالى هللا الدددى الدددراجعين ا ب االوابدددين لددد ة وتتدددمى  : ال دددحى لددد ة

 ان عليددده ذلدددك عدددن زاد اثنتدددان،ومن ركعاتهدددا اقددد  ان ،اال الركعدددات مدددن محددددد عددددد لهدددا

 قددددر الشدددمم بارتفددداا وقتهدددا ،ويكدددون متدددتحبة عبدددادة ويددد . ركعتدددين كددد  مدددن يتدددلم

 وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  خليلددددد  اولدددددان :يريرةقا  ابددددد  عدددددن. رمدددددت

 ان قبددددد  اوتدددددر وان ال دددددحى، ،وركعتددددد  شدددددهر كددددد   ددددد  ايدددددام ث ثدددددة بلددددديام:ببث  

 .  ومتلم البخار  روا يانام

 ،ويدددد  الهجددددرة مددددن االولددددى التددددنة  دددد  العيدددددين لدددد ة شددددرعت  : العيدددددين لدددد ة

 العيدددد يدددوم او  مدددن دقيقدددة 20   الشدددمم طلدددوا بعدددد وتكدددوني 267: 30مؤكدةبتدددنة

 تكدددون. جامعدددة اللددد ة ان:بدددالقو  ينددداد  ان ويتدددتح  ، اقامدددة وال اذان بشيدددر ،ويددد 

 الخطيددد  ،ويفتدددتت بجلتدددة بينهدددا يفلددد  خطبتدددان ،وتكدددن بعدددديا الخطبدددة ثدددم اوال اللددد ة

 الكدددريم رتدددوله علدددى والتددد م واللددد ة عليددده والثدددا  ح بالحمدددد الخطبدددة قاممدددا ويدددو

 والنتدددا  الرجدددا  مدددن اللددد ة تلدددت. والهدايدددة الموعادددة ،ثدددم وتدددلم عليددده هللا لدددلى

  ددد  او المتدددجد  ددد  او البيدددت ، ددد  منفدددردين او مقيمين،جماعدددة او كدددانوا ،متدددا رين

  ددد  ركعتدددين يلدددل  المتدددجد  ددد  الجماعدددة مدددع العيدددد لددد ة  اتتددده ومدددن.  الملدددلى



 

 

 

 لدددد ة ،تددددقطت واحددددد يددددوم  دددد  والجمعددددة العيددددد اجتمددددع واذا. البيددددت  دددد  او المتددددجد

 ل مدددام ويتدددتح  ، الجمعدددة لددد ة تلدددل  ان لدددك ويجدددوز   العيدددد، لدددلى عمدددن الجمعدددة

 الددذيا  يتددتح  كمددا. العيددد يشددهد لددم ومددن شددهوديا شددا  مددن ليشددهديا الجمعددة اقامددة

 يكبدددر: ركعتدددان العيدددد لددد ة. اخدددر طريدددس  ددد  والرجدددوا طريدددس  ددد  العيدددد لددد ة الدددى

 هللاب تكبيددددرات تددددبع يتبعددددهي اكبددددر هللاب االحددددرام تكبيددددرة االولددددى الركعددددة  دددد  الملددددل 

ي اكبددددر هللا هللا اال الدددده وال ح والحمددددد هللا تددددبحانب تقددددو  وتكبيددددرة تكبيددددرة بدددديني اكبددددر

 عدددا تكبيددرات خمددم الثانيددة الركعددة و دد . القددرا ة ،ثددم تكبيددرة كدد  مددع اليدددين ر ددع مددع

 عيدددب العيددد يددوم او  لددبا    مددن  تددتم: العيددد تكبيددرة امددا. القددرا ة ،ثددم القيددام تكبيددرة

 ايدددام اخدددر علدددر ،الدددى مندددى ايدددام اخدددر الدددى ،وتتدددتمر التلبيدددة انتهدددا  وبعدياال دددحى

 امددددا. للحدددداج بالنتددددبة يددددذاي الحجددددة ذ 11،12،13ب يدددد  التشددددريس ،وايددددام التشددددريس

 ايدددام طيلدددة وتنتهددد ي الفطدددر عيددددب العيدددد يدددوم او  مدددن التكبيدددرة   تبددددأ للمعتمدددر بالنتدددبة

 واحدددددة،هللا مددددرة هللا اال الدددده مددددرات،ال ثدددد   اكبددددر هللا: يدددد  والتكبيددددرة. الددددث   العيددددد

 الفطدددر عيدددد ، فددد  تدددنة العيددددين  ددد  والتكبيدددر.   واحددددة مدددرة الحمدددد مرتدددان،وح اكبدددر

 البقرةيتشدددكرون ولعلكدددم يدددداكم مدددا علدددى هللا ولتكبدددروا العددددة ولتكملدددواب... تعدددالى يقدددو 

 البقددددرة... ي معدددددودات ايددددام  دددد  هللا واذكروابتعددددالى يقددددو  اال ددددحى عيددددد و دددد . 185

 ينحدددر ثدددمي  اال دددحى عيددددبالعيد يلدددل  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وكدددان.  203

 نتدددكنا ونتدددك لددد تنا لدددلى مدددنب ويقدددو  ، 2 الكدددوثريوانحر لربدددك  لددد بتعالى لقولددده

 نيدددار بدددن بدددردة ابدددو  قدددام ،يلددده نتدددك  ددد  اللددد ة قبددد  نتدددك النتدددك،ومن الدددا   قدددد

 شددداتكبوتلم عليددده هللا لدددلى ،قدددا  اللددد ة قبددد  شدددات  نتدددكت انددد  هللا رتدددو  يدددا: قا 

 االنعددددامي العددددالمين ر  ح وممددددات  ومحيددددا  ونتددددك  لدددد ت  ان قدددد ي. بلحددددم شدددداة

162 . 

 عليددددده هللا لددددلى النبدددد  ،ان يريدددددرة ابدددد  عددددن الترمدددددذ  رو  :  ولدددد تها الجنددددازة

ي.  ذلدددك يجدددوز مدددن واقلهدددم التدددبعين الدددى التدددتين بدددين مدددا امتددد  اعمدددارب قدددا  وتدددلم

 جنبدددده علددددى يتددددتلقى ن بددددل ، القبلددددة الددددىي االحت ددددار عندددددب الو دددداة قبدددد  العبددددد يوجدددده

  ددد  جدددا  كمدددا  ،يهللا اال الددده الب احت دددار  عندددد ويلقدددن.  القبلدددة الدددى ووجهددده االيمدددن

 ال ك مددده اخدددر كدددان مدددنب اخدددر حددددي   ددد  وجدددا ي. هللا اال الددده ال موتددداكم لقنوابالحددددي 

  يدددتكلم ي دددجر ان خشدددية ذلدددك  ددد  عليددده يلدددت ال ان وينبشددد ي. الجندددة دخددد  هللا اال الددده

 بعددديا يددتكلم لددم مددا التلقددين يعدداود ال مددرة بالشددهادة او بهددا اتددى واذا. المددس غيددر بكدد م

 علدددددى يدددددم  اقدددددرأواب الحددددددي   ددددد  جدددددا  ،كمدددددا يدددددم تدددددورة وتقدددددرأ. اخدددددر بكددددد م

 عندددد تقدددرأ ال انهدددا يدددم تدددورة خلدددامص مدددن  دددان. والنتدددام  داود ابدددو روا ي.موتددداكم

 والبركدددة الرحمدددة لتندددز  المحت دددر عندددد قرا تهدددا تعدددالى،وان هللا يتدددر  اال عتدددير امدددر



 

 

 

  دددد  جددددا  ، عينيدددده ،تشمددددض المددددوت وبعدددددي. 440:5.بالددددرو  خددددروج عليدددده وليتدددده 

 ،ويجدددوزي بالقمدددات تشطيتدددهب تتدددجيته ثدددمي. البلدددر تبعددده قدددبض اذا الدددرو  انبالحددددي 

 هللا رتدددو  ان ارقدددم، بدددن زيدددد الطبرانددد ،عن القاتدددم ابدددو الحدددا ا وقدددا . الميدددت تقبيددد 

 القددددرآن، تدددد وة عنددددد:ث ثة عنددددد اللددددمت يحدددد  هللا انبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى

 اطعدددددام:خمم  ددددد  اال الشددددديطان مدددددن العجلدددددة وقيددددد ي. الجندددددازة وعندددددد وعنددددددالزحف،

 اذا البكددددددددر مددددددددات،وتزوي  اذا الميددددددددت وتجهيددددددددز  ال دددددددديف، ح ددددددددر اذا الطعددددددددام

 احمدددددددد ورو . اذنددددددد  اذا الدددددددذن  مدددددددن وج ،والتوبدددددددة اذا الددددددددين ادركت،وق دددددددا 

 يدداعل ب لدده قددا  وتددلم عليدده هللا لددلى النبدد  ،ان عندده هللا ر دد  علدد  عددن والترمددذ 

 ي.  كفما وجدت اذا ح رت،وااليم اذا والجنازة  اتت، اذا الل ة:تؤخريا ال ث  

 عنددد واجبددة غيددر ولكنهددا ، مالددك عنددد الشتدد   دد  النيددة تجدد :  الميددت غتدد  كيفيددة امددا

.  حام دددا او جنبدددا كدددان ولدددو واحددددة مدددرة بالمدددا  بدنددده يعمدددم ان يجددد  ،كمدددا الشدددا ع 

 تددداتر عليددده ،ويو دددع ثيابددده مدددن ،ويجدددرد مرتفدددع مكدددان  دددو  يو دددع  ان والمتدددتح 

 مدددا ،ويتدددتر خيدددر مدددن يدددرا  مدددا لنشدددر واماندددة ثقدددة الشاتددد  يكدددون وان. عورتددده يتدددتر

  يهددا يكددون ان عتددى مددا الخددراج رقيقددا علددرا الددبطن تعلددر ثددم. الشددر مددن لدده ياهددر

 يمتدددددت خرقددددة يديدددده علددددى الشاتددددد  ويلددددف ، نجاتددددة مددددن بدنددددده علددددى مددددا ،ويزيدددد 

 مبتددددأ واللدددابون بالمدددا  ث ثدددا ،ويشتدددله  اللددد ة و دددو   يو دددمه ثدددم.   بهاعورتددده

 ،يكدددون تدددبعا او خمتدددا غتدددله االنقدددا  لحلدددو  تكفددد  ال الدددث   ان را   ددداذا بددداليمين

 وان.  بالكدددا ور االخيدددر و ددد ي النبدددس شدددجرةببتدر يكدددون وان ، كتدددنة بدددالوتر الشتددد 

 وارتددد   افدددامر بدددث   تافيدددر  واعيدددد وغتددد  شدددعريا نقدددض ندددد : امدددرأة الميدددت كدددان

 يبتددد  لدددم  نايدددف بثدددو  بدنددده ،يجفدددف الميدددت غتددد  مدددن االنتهدددا  وبعدددد. الخلدددف الدددى

 او شددداربه شدددعر مدددن واخدددذ الميدددت اادددا ر تقلددديم ويكدددر  ، الطيددد  عليددده ،ويو دددع كفنددده

 ،يجددد  التكفدددين وقبددد  الشتددد  بعدددد حدددد  الميدددت بطدددن مدددن خدددرج واذا. عانتددده او ابطددده

 عدددددمها،وقي  او طهارتدددده اعددددادة  دددد  اختلفددددوا ،وينددددا نجاتددددة مددددن الددددابه مددددا غتدددد 

 يددددنجم ال االدمدددد  ان واحمددددد والشددددا ع  مالددددك وقددددا . الشتدددد  اعددددادة وقيدددد  الو ددددو 

 الميددددت يشتدددد .  طهددددر الميددددت غتدددد   دددداذا بددددالموت يددددنجم حنيفددددة ابددددو بالموت،وقددددا 

 كددددان اذا مالهددددا مددددن كفنهددددا والمددددرأة ، واجدددد  الميددددت تكفددددين وان.  مالدددده مددددن ويجهددددز

 ويتدددتح ي . 60-55: 28.بزوجهدددا علدددى  كفنهدددا مدددا  لدددديها يكدددن لدددم ،وان مدددا  لدددديها

 ان ، جنددددد  بددددن تددددمرة عددددن التددددنن وايدددد  احمددددد االمددددام قددددا  ، الكفددددن مددددن البيدددداض

 اطهدددر  انهدددا ،  البتدددويا البيددداض بثيدددا  عليكمبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 لفدددات وخمدددم للرجددد ، لفدددات ثددد   الميدددت كفدددن ويكدددوني. موتددداكم بهدددا وكفندددوا واطيددد 

 المحددرم ان ذكددر كمددا الميددت، تددتر الواجدد  وانمددا حددد للكفددن ليم:مالددك وقددا .  للمددرأة



 

 

 

 وحكددد  ، احرامددده ثيدددا   ددد  كفنددده ويكدددون راتددده يخمدددر وال المخددديط يلدددبم وال يطيددد  ال

 بتدددددامر  مايفعددددد  بددددده  يفعددددد  بموتددددده احرامددددده يبطددددد  المحدددددرم ان حنيفدددددة ابددددد  عدددددن

 ابددددد  لحددددددي  يشتتددددد  ان ميتدددددا غت ددددد  لمدددددن يتدددددتح  كمدددددا ،ي  57-56: 28بالمدددددوتى

 ميتددددا غتدددد  منبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان عندددده هللا ر دددد  يريددددرة

 بدددر الميدددت حمددد  ان كمدددا. التدددنن والدددحا  احمدددد روا ي. ليتو دددل حملددده  ليشتتددد ،ومن

 ابدددد  ان اال ، واحمددددد والشددددا ع  مالددددك عنددددد ا  دددد  الجنددددازة امددددام ،والمشدددد  واكددددرام

 عليددده هللا لدددلى النبددد  ان ، يريدددرة ابددد   عدددن ، ا  ددد  ورامهدددا المشددد :  يقدددو  حنيفدددة

  لدده منهددا يفددر  حتددى تبعهددا قيددراط،ومن  لدده عليهددا ولددلى جنددازة تبددع منبقددا  وتددلم

 ،تددددمع يريددددرة ابدددد  ،ان خبددددا  عددددن متددددلم ورو ي. احددددد مثدددد  الددددشريما قيراطددددان

 عليهدددا ولدددلى بيتهددا مدددن جندددازة مددع خدددرج منبيقدددو  وتددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتددو 

 الجماعددة ورو ي. احددد مثدد  قيددراط كدد  اجددر مددن قيراطددان لدده كددان تددد ن حتددى تبعهددا ثددم

  قومددوا الجنددازة رأيددتم اذابقددا  وتددلم عليدده هللا لددلى النبدد  عددن ربيعددة بددن عددامر عددن

 هللا عبدددد حددددي  مدددن والحددداكم حبدددان وابدددن احمدددد ورو ي. تو دددع او تخلفكدددم حتدددى لهدددا

 البخددددار  ورو ي. النفددددوم يقددددبض للددددذ  اعاامددددا تقومددددون انمددددابمر وعا عمددددرو بددددن

 مددددرُ  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان عندددده هللا ر دددد  قتددددادة ابدددد  عددددن ومتددددلم

 ومدددا المتدددتريت مدددا هللا رتدددو  يدددا ، قالوايمنددده ومتدددترا  متدددتريتب قا  بجندددازة عليددده

 الفددددداجر ،والعبدددددد الددددددنيا نلددددد  مدددددن يتدددددتريت المدددددؤمن العبددددددبمنه؟ قا  المتدددددترا 

 ي. والدوا  والشجر والب د العباد منه يتتريت

 وحنطددددددو  وغتددددددلو  التدددددد م عليدددددده آدم رو  الم مكددددددة قب ددددددت :  الجنددددددازة لدددددد ة 

  ود نددددو   الم مكددددة مددددن خلفدددده ومددددن التدددد م عليدددده جبريدددد  عليدددده ولددددلى ، وكفنددددو 

 بتددددنة التدددد م عليهددددا حددددوا  بعددددد  ،وماتددددتي 70:8بموتدددداكم  دددد  تددددنتكم يددددذ  وقددددالوا

 ومدددنهم تدددنة الدددف يدددر  مدددن ، مدددنهم التددد م عليددده عمدددر  مقددددار  ددد  واختلدددف. واحددددة

 العددددورة وتددددتر الطهددددارة  يهددددا ،ويشددددترط قيامددددا تددددتم  الجنددددازة ولدددد ة..  ذلددددك غيددددر

 بشيددددر تجددددوز: الطبددددر  جريددددر بددددن ومحمددددد الشددددعب  وقددددا .  القبلددددة واتددددتقبا  والنيددددة

 اربدددع ويددد . المدددرأة عجدددز وعندددد ، الرجددد  رأم عندددد االمدددام يقدددفي. 57: 28.بطهدددارة

 واندددت تكبدددر التكبيدددرات، بقيدددة  ددد  امدددا االولدددى التكبيدددرة  ددد  اليددددين تر دددع:  تكبيدددرات

 قدددرا ة: االولدددى التكبيدددرة  فددد .  ر عهمدددا دون اليتدددر  يددددك علدددى اليمندددى يددددك وا دددع

 اللدددددددد ة: الثانيددددددددة التكبيددددددددرة و دددددددد  ،ي خا تددددددددة لددددددددامتة قرا ةبالفاتحددددددددة تددددددددورة

 وعلدددى ابدددراييم علدددى لدددليت كمدددا محمدددد آ  وعلدددى محمدددد علدددى لددد  اللهمباالبراييميدددة

 ربهددددا انددددت اللهددددم: تقددددو  ،كددددلن للميددددت الدددددعا :الثالثة التكبيددددرة و دددد  ،...يابددددراييم آ 

 روحها،وانددددددت قب ددددددت ل تددددد م،وانت يددددددديتها رزقتها،واندددددت خلقتها،وانددددددت ،واندددددت



 

 

 

: الرابعدددة التكبيدددرة و ددد .  ذنبددده لددده  ددداغفر لددده، شدددفعا  وع نيتها،جمندددا بتدددريا اعلدددم

 االخددرة و دد  حتددنة الدددنيا  دد  آتنددا اللهددم: القددو  ويف دد  ، لنفتدده كدد  الملددلين دعددا 

 ارهددددداا دون تدددددرا وشدددددماال يميندددددا التتدددددليمتين يدددددتم ثدددددم. الندددددار عدددددذا  وقندددددا حتدددددنة

 ، ميدددت مدددن اكثدددر علدددى اللددد ة ويجدددوز. ل عددد م بالتتدددليم يجهدددر االمدددام لدددوت،عدا

 ،والنتددددددا  لوحدددددديم الرجدددددا  علدددددى يلدددددل  ان ،جدددددداز ونتدددددا  رجددددداال كدددددانوا  ددددداذا

 لدددد ة تلديددددة يجددددوز كمددددا. ي443: 30ب.جميعددددا علدددديهم يلددددل  ان يجددددوز لوحدددددين،كما

 كددددذلك. ي19: 29ب احددددد عليدددده يلدددد  ولددددم مددددات القبددددر،اذا عنددددد الميددددت علددددى الجنددددازة

 باالمامدددة احدددس يدددو  ددديمن العلمدددا  واختلدددف.  المتدددجد  ددد  الجندددازة علدددى اللددد ة يجددوز

 الدددزوج مدددن اولدددى واالبدددن الجدددد، مدددن اولدددى اال ،واالخ علدددى مقددددم االبدددن: مالدددك ، قدددا 

ي. 57: 28بابيددددده علدددددى يتقددددددم ان ل بدددددن يكدددددر : حنيفدددددة ابدددددو وقدددددا  ، ابدددددا  كدددددان وان

  ددد  المدددا قتددد  مدددن امدددا.  ال ام عليددده يلدددلى نفتددده القاتددد  ان علدددى العلمدددا  واختلدددف

 يلددد  وال يشتددد  ،لدددم جنددد  ويدددو اتتشدددهد مدددن وامدددا. عليددده ويلدددلى يشتددد  حدددر  غيدددر

 عبدددد عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . عليددده ويلدددلى يشتددد  حنيفدددة ابدددو مالك،وقدددا  عندددد عليددده

 اذا وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  كدددان:قا ي  328:3بابيددده عدددن قتدددادة ابددد  بدددن هللا

 كدددان ،وان عليهدددا  لدددلى ،قدددام خيدددرا عليهدددا اثنددد  ، دددان عنهدددا ،تدددل  جندددازة الدددى دعددد 

 عدددن ومتدددلم البخدددار  ورو .  عليهدددا يلددد  ولدددمي بهدددا شدددلنكمب اليلهدددا ،قدددا  ذلدددك غيدددر

 هللا لدددلى النبددد  ، قدددا  خيدددرا عليهدددا  ددداثنوا بجندددازة مروا:بقدددا  عنددده هللا ر ددد  اندددم

 تدددم  ،وحدددين وجبدددت ، قدددا  شدددرا عليهدددا  ددداثنوا بددداخر  مدددروا ،ثدددم وجبدددت وتدددلم عليددده

 ،ويددذا الجنددة لدده  وجبددت خيددرا عليدده اثنيددتم يددذا:قا  وجبددت؟ مددا وتددلم عليدده هللا لددلى

 البخدددار  ورو ي. االرض  ددد  هللا شدددهدا  اندددتم ، الندددار لددده  وجبدددت شدددرا عليددده اثنيدددتم

 قدددد  دددانهم االمدددوات تتدددبوا البقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عامشدددة عدددن

 هللا ر ددددد  عمدددددر ابدددددن عدددددن والترمدددددذ  داود ابدددددو ورو ي. قددددددموا مدددددا الدددددى ا  دددددوا

 عددددن وكفددددوا موتدددداكم محاتددددن اذكروابقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  عنهمددددا،ان

 ، انددده د نددده ،وتعدددذر البحدددر  ددد  تدددفينة  ددد  االنتدددان مدددات اذا احمدددد وقدددا ي متددداويهم

ي. 469: 30المددددا ب  دددد  ويلقددددى بشدددد   ،ويثقدددد  عليدددده ويلددددلى ويحددددنط ويكفددددن يشتدددد 

 اللحددددد ،وان يتددددتح  ال بالتددددابوت الددددد ن ان علددددى العلمددددا  اتفددددس ، الميددددت د ددددن امددددا

 الشامددد  علدددى اللددد ة ان كمدددا. متدددتحبة القبدددر عندددد القدددرآن ،وقدددرا ة الشدددس مدددن ا  ددد 

 كمدددداي.  450:30.ب الحا ددددر علددددى اللدددد ة  دددد  يفعدددد  مددددا مثدددد   يهددددا ويفعدددد  لددددحيحة

 ان اال آخددر لددد ن ميددت قبددر حفددر يجددوز واحددد،وال قبددر  دد  ميددت مددن اكثددر د ددن يجددوز

 قامة،وعندددد  يكدددون القبدددر عمدددس امدددا. رميمدددا ويلدددير يبلدددى زمدددان الميدددت علدددى يم ددد 

 الشدددس يو:، اللحدددد الشدددس علدددى اللحدددد يف ددد .  احتدددن زاد وان قامدددة نلدددف الدددبعض



 

 

 

 وتدددط  ددد  حفرة:الشدددس امدددا.  المتدددقف كالبيدددت ، يكدددون القبلدددة جهدددة القبدددر جانددد   ددد 

 وك يمدددا ، بشددد   عليددده ويتدددقف الميدددت  يددده يو دددع ، بدددالطين جوانبهدددا ،تبندددى القبدددر

 اللحددددد  ددددان تشددددقوا وال الحدددددوابيقو  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان اال. جددددامز

 مددن او القبلددة مددن ،امددا امكددن كيفمددا القبددر الددى الميددت ادخددا  يددتمي. لشيرنددا والشددس لنددا

 علدددى قبدددر   ددد  الميدددت يو دددع.  رجليددده قبددد  مدددن او رأتددده قبددد  مدددن ،وامدددا اخدددر مكدددان

 رتددددو  تددددنة وعلددددى هللا بتددددم: وا ددددعه ،ويقددددو  القبلددددة الددددى ووجهدددده االيمددددن جنبدددده

 ، تدددرا  او حجدددر او بلبندددة الميدددت رأم يوتدددد ان ،ويتدددتح  الكفدددن اربطدددة هللا،ويحددد 

 ويتددتح . خددد  عددن الكفددن ينحددى ان بعددد التددرا  او اللبنددة علددى االيمددن خددد  ويو ددع

 ،كمددا الميددت رام جهددة مددن القبددر علددى بيديدده حثيددات ثدد   الددد ن شددهد مددن يحثددو ان

 نعيدددددكم و يهددددا الثانيددددة و دددد   خلقندددداكم، منهددددا االولددددى الحثيددددة  دددد  يقددددو  ان يتددددتح 

 ي. 46: 30. باخر  تارة نخرجكم ومنها الثالثة ،و  

عن معاقلهم        اودعوا حفرا  يا بمم ما نزلوا      واتتنزلوا بعد عز 

 أين األترة والتيجان والحلُ ؟  م لارٌخ من بعد ما قبروا    ناد  به 

 هللا لدددلى النبددد  عنددده،ان هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  عدددن التدددنن والدددحا  متدددلم ورو 

 علدددم جاريدددة،ام لددددقة:ث   مدددن اال عملددده انقطدددع ادم ابدددن مدددات اذابقدددا  وتدددلم عليددده

 عثمدددان عدددن داود ابدددو قدددا :  الميدددت تلقدددين امددداي. لددده يددددعو لدددالت ولدددد بددده،او ينتفدددع

 الرجددد  د دددن مدددن  دددر  اذا وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  كدددان:قا  عنددده هللا ر ددد 

  االنتددداني. يتدددم  االن  انددده التثبيدددت لددده وتدددللوا الخددديكم اتدددتشفرواب وقدددا  عليددده وقدددف

 او منعمدددة البددددن مفارقدددة بعدددد تبقدددى الدددرو  ،وان يقبدددر لدددم ام ،قبدددر موتددده بعدددد يتدددم 

  قبدددوريم مدددن وقددداموا االجتددداد الدددى االروا  اعيددددت  القيامدددة، يدددوم كدددان اذا ،ثدددم معذبدددة

 كددد  يبعددد بيقو  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  تدددمعت جدددابر وقدددا . الحتدددا  ليدددوم

 وقددددا ي. نفاقدددده علددددى ،والمنددددا س ايماندددده علددددى مددددات،المؤمن مددددا علددددى القبددددر  دددد  عبددددد

 هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  مالدددك بدددن اندددم عدددن متدددند   ددد  حميدددد بدددن عبدددد االمدددام

 وانددده الدددحابه عنددده وتدددولى قبدددر   ددد  و دددع اذا العبدددد انبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 يدددذا  ددد  تقدددو  كندددت مدددا: لددده ويقدددوالن  يقعدانددده ملكدددان ، يلتيددده نعدددالهم قدددرا ليتدددمع

 مقعددددك الدددى انار:لددده ، يقدددا  ورتدددوله هللا عبدددد انددده اشدددهد: يقو  المدددؤمن ، امدددا الرجددد 

 عدددن البخدددار  وقدددا ي. جميعدددا ، يرايمدددا الجندددة مدددن مقعددددا بددده هللا ابددددلك قدددد الندددار مدددن

 المتدددلمبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  عددداز  بدددن البدددرا 

 قولدددده ، ددددذلك هللا رتددددو  محمدددددا وان هللا اال الدددده ال ان وشددددهد:  القبددددر  دددد  تددددم  اذا

 هللا وي دد  االخددرة و دد  الدددنيا الحيدداة  دد  الثابددت بددالقو  امنددوا الددذين هللا يثبددتب تعددالى



 

 

 

 يريدددرة ابددد  عدددن تدددلمة بدددن حمددداد وقدددا . 27 ابراييمييشدددا  مدددا هللا ويفعددد   الادددالمين

 القبددر  دد  لدده قيدد  اذا  ذلددكب االيددة يددذ  عددن قددا  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  ،ان

 جدددا  محمدددد االتددد م،ونب  ودينددد  ، هللا ربددد :  يقدددو  نبيدددك؟ ديندددك؟ومن ربك؟ومدددا مدددن

 عشددددت يددددذا علددددى لدددددقت: لدددده ، يقددددا  ولدددددقت بدددده ، امنددددت هللا عنددددد مددددن بالبينددددات

  ي. تبع  وعليه ، مت ،وعليه

 وللكفار حامية تعيُر    تر  األبرار داريم جناٌن         

 يُ قوا ما ت يس به اللدورُ  وخزٌ     الحياة وان يموتوا    

 :   منها ليغ، عدة بالتثبيت له والدعا لتلقين الميت  وان

 جدددا ك ،اذاي امددده واتدددم ابيددده واتدددم باتدددمه يتدددمىب  ن يدددا  الدددرحيم الدددرحمن هللا بتدددم

 ر دددديت.  ورتددددوله عبددددد  محمدددددا وان هللا اال الدددده ال ان اشددددهد: ق  يتددددلالنك الملكددددان

 وبددددالقرآن ورتددددوال، نبيددددا وتددددلم عليدددده هللا لددددلى دينا،وبمحمددددد وباالتدددد م ربددددا، بدددداح

 االتددد م،ونب  ودينددد  يمدددوت ال حددد  ويدددو ويميدددت يحددد  االيدددو الددده ،ال هللا ربددد .  امامدددا

 . جهددداد  حدددس هللا  ددد  وجايدددد االمدددة ونلدددت الرتدددالة اد  وتدددلم عليددده هللا لدددلى محمدددد

 ،نتدددتعينه ح الحمدددد ثدددم ، ح الحمدددد  الدددرحيم الدددرحمن هللا بتدددم: القدددو  يمكدددن وكدددذلك

 هللا يهدددد ،مدددن اعمالندددا وتددديمات انفتدددنا شدددرور مدددن بددداح نعدددوذ ،ونتتشفر ،ونتدددتهديه،

 وان هللا اال الدددده ال ان اشددددهد. مرشدددددا وليددددا لدددده تجددددد  لددددن ي ددددل  ومددددن المهتددددد  هددددو

 علدددى لدددليت كمدددا محمدددد آ  وعلدددى محمدددد علدددى لددد  اللهدددم. ورتدددوله عبدددد  محمددددا

 علددددى باركددددت كمددددا محمددددد آ  وعلددددى محمددددد علددددى وبددددارك ابددددراييم آ  وعلددددى ابددددراييم

 عليهدددددا مدددددن كددددد .   بمجيدددددد حميدددددد اندددددك العدددددالمين  ددددد  ابدددددراييم   آ وعلدددددى ابدددددراييم

 ايتهدددددا يدددددا. ب 27-26  الدددددرحمنيواالكرام الجددددد   ذو ربدددددك وجددددده ويبقدددددىي 26ب دددددان

  ددددد   دددددادخل ي 28ب مر دددددية را دددددية ربدددددك الدددددى ارجعددددد ي 27ب المطممندددددة الدددددنفم

 ،وكددد  اعطدددى مدددا ولددده اخدددذ، مدددا ح ان.  ب  30-27 الفجدددريجنت  وادخلددد ي 29بعبددداد 

  لدددك حدددس، والتددداعة حدددس، والمدددوت ، حدددس وعددددك اللهدددم.  حددددي ي متدددمى باجددد  عندددد 

 ، اجعددد  بيددددك نالددديتهي . امددده واتدددم ابيددده واتدددم باتدددمه يتدددمىب عبددددك جدددا ك. الحمدددد

 واحلدددد  امددددر ، ويتددددر لدددددر ، اشددددر : ربدددد  اللهددددم. مر دددديا عندددددك واجعلدددده ودا، لدددده

 ال العددددالمين، ور  ربدددد  هللا ان: يشددددهد ان الثابددددت بددددالقو  وثبتدددده ، لتددددانه مددددن عقدددددة

 ال حدددد  ويددددو ويميددددت يحدددد  الحمددددد، ولدددده الملددددك لدددده لدددده، شددددريك ال وحددددد  هللا اال الدددده

 كتاب ،والكعبدددددة والقدددددرآن ، دينددددد  االتددددد م وان ورتدددددوله، عبدددددد  محمددددددا يمددددوت،وان

 وتجدداوز ،ي اتددمهبعبدك عددن  دداعفو العفددو تحدد  كددريم عفددو انددك:  ربدد  اللهددم.  قبلتدد 



 

 

 

  لددديم    دددعفه، وارحدددم روعتددده، وآمدددن عيبددده، واتدددتر منزلددده، ،واكدددرم تددديماته عدددن

:   اللهدددم.   اعطدددى مدددن واكدددرم تدددؤ  مدددن خيدددر يدددا ، خامبدددا تدددرد   ددد  غيدددرك، ر  لددده

 انقطعدددددت  اذا رجا ندددددا ويدددددا ، االبددددوا  اغلقدددددت اذا  رجندددددا يددددا بددددده، رحمددددداك رحمدددداك،

 توبتددده، ،واقبددد  ذنبددده اغفدددر ، التدددو  قابددد  ويدددا الدددذن ، غدددا ر يدددا:  اللهدددم.  االتدددبا 

 واجعلددده ، مندددز  ا  ددد  قبدددر  اجعددد : اللهدددم. جهدددنم وعدددذا  القبدددر عدددذا  عنددده والدددرف

 وانيتدددا وندددورا وحجدددة شدددفيعا الكدددريم القددران اجعددد : اللهدددم.  الجندددة ريددداض مدددن رو ددة

 عليددده هللا لدددلى محمدددد بنبيدددك شدددفعه:  ربددد  اللهدددم،  قبدددر   ددد  ويدددو يتلدددو  واجعلددده لددده

:  اللهددددم. نددددورا لدددده واجعدددد  ثبتدددده المتددددتقيم  لددددراطك ،وعلددددى الكددددريم وبددددالقران وتددددلم

 مدددع اجمعددده الجمدددع ويدددوم. الدددك اال اددد  ال يدددوم واالددده ، حتدددابه ويتدددر كتابددده، يمدددن

 اذا ارحمندددا اللهدددم... خالددددين جناتدددك  ددد  واللدددالحين والشدددهدا   واللدددديقين النبيدددين

،اللهم لددد  علدددى العدددالمين ر  ح والحمدددد آمدددين اللهدددم... اليددده لددداروا مدددا الدددى لدددرنا

  محمد وعلى آله ولحبه وتلم .

 االجدددر لدددك هللا اعادددم: تقدددو  ، الملددديبة لددداح  علدددى التددد م بعدددد:  ةالتعزيددد  ددد  امدددا

 بندددات احدددد  ،ان اللدددحيت الحددددي   ددد  وجدددا .  ح البقدددا : تقدددو  او. اللدددبر والهمدددك

 احددد و دداة ليح ددر وتددلم عليدده هللا لددلى النبدد  الددى بعثددت وتددلم عليدده هللا لددلى النبدد 

 متدددمى، باجددد  عندددد  وكدد  اعطدددى، مدددا ،ولدده اخدددذ مدددا ح انبيقددو  اليهدددا  بعددد  ابنا يددا،

 ،اندده تددلمة ابددو لدد  قددا : تددلمة،قالت ام عددن احمددد االمددام وقددا ي.  ولتحتتدد   لتلددبر

 مدددن مابعهدددديا طدددا  وان الملددديبة عندددد يقدددو  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  تدددمع

 ملدديبت   دد  اجرندد  اللهددم ، راجعددون اليدده وانددا ح انددا: ، يقددو  ملدديبة  تلدديبه عبددد

 امددداي. منهدددا خيدددرا لددده واخلددف ملددديبته  ددد  تعدددالى هللا اجددر  اال منهدددا خيدددرا لددد  واخلددف

 يبندددى ال قبدددر،وان انددده ليعدددرف شدددبر، قددددر االرض عدددن ير دددع ان التدددنة  مدددن:  رالقبددد

. عليددده المشددد  او اليددده االتدددتناد او القبدددر علدددى الجلدددوم يجدددوز ال كمدددا. يجلدددص وال

 علدددى احددددكم يجلدددم النبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، يريدددرة ابددد   عدددن

 روا يقبدددر علدددى يجلدددم ان مدددن لددده خيدددر ، جتدددد  الدددى  دددتخلص ثيابددده  تحدددر  جمدددرة

 روا  لمدددا ، متدددتحبة القبدددور وزيدددارة.  ماجدددة وابدددن والنتدددام  داود وابدددو ومتدددلم احمدددد

 عليدددده هللا لددددلى النبدددد  ان بريددددة، بددددن هللا عبددددد عددددن التدددنن والددددحا  ومتددددلم احمدددد

 وجدددا ي. االخدددرة تدددذكركم ، زورويا، انهدددا القبدددور زيدددارة عدددن نهيدددتكم كندددتبقا  وتدددلم

 الشدددددهدا  قبدددددور يدددددزور كدددددان وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  الحددددددي ،ان  ددددد 

 امتدده وتددلم عليدده هللا لددلى وعل ددمي. الدددار عقبددى  ددنعم لددبرتم بمددا علدديكم تدد مب يقو 

 واندددا والمتدددلمين المدددؤمنين مدددن الدددديار ايددد  علددديكم التددد م: يقولدددوا ان القبدددور رأوا اذا



 

 

 

 نتدددل  ، ومدددنكم مندددا والمتددداخرين المتدددتقدمين هللا يدددرحم ، الحقدددون بكدددم هللا شدددا  ان

 .   العا ية ولكم لنا هللا

 .    القبر    د نه يوم او     للميت تللى ركعتان ي :   الوحشة ل ة

  دددد  ولدددد تها ، رم ددددان شددددهر  دددد  وتلددددلى التددددنن، مددددن ويدددد  : التددددراويت لدددد ة

: 28ب.ا  ددد  عليددده قدددو  لمدددن البيدددت  ددد  رم دددان قيدددام: مالدددك وقدددا . ا  ددد  الجماعدددة

 . ركعتين ك  من التتليم يتم ثمانية، ركعاتها عدد واق . ي39

  ددد  او مدددرة التدددنة  ددد  او جمعدددة كددد  او يدددوم كددد  تلدددلى ان يمكدددن :  التتدددابيت لددد ة

 بددداكثر وجدددا ت.  انفدددراد علدددى او جماعدددة تلدددلى ان ويمكدددن.  ي179: 30العمدددر مدددرةب

 ثدددم الفاتحدددة تقدددرأ: ركعدددة كددد   ددد  ، ركعدددات اربدددع تلدددلى: منهدددا ندددذكر ، لددديشة مدددن

 الدددده وال ح والحمددددد هللا تددددبحانبقامم وانددددت وتقددددو   الحكدددديم الددددذكر مددددن آ  او تددددورة

 وال ح والحمددددد هللا تددددبحانبراكع وانددددت وتقددددو  تركددددع ثددددم ، مددددرة 15ي اكبددددر هللا هللا اال

 ثدددم مدددرات، 10 وتقولهدددا الركدددوا مدددن راتدددك تر دددع ثدددم مدددرات، 10ياكبدددر هللا هللا اال الددده

 التددددجود مددددن راتددددك تر ددددع ثددددم مددددرات، 10 تدددداجد وانددددت وتقولهددددا تدددداجدا تهددددو 

 التددددجود مددددن راتددددك تر ددددع ثددددم مددددرات، 10 وتقولهددددا تتددددجد ثددددم مددددرات، 10 وتقولهددددا

 هللا هللا اال الدددددده وال ح والحمددددددد هللا تددددددبحانبقلته مددددددا  يلددددددبت مددددددرات، 10 وتقولهددددددا

 يقددو  الملددل  ان كمددا. ركعددات اربددع  دد  ذلددك تفعدد  ثددم ركعددة، كدد   دد  مددرة 75ياكبددر

 وال ح والحمددددد هللا تددددبحانبيقو  ان قبدددد ي العادددديم ربدددد  تددددبحانب الركددددوا  دددد  ويددددو

 ان قبددد ي االعلدددى ربددد  تدددبحانبالتجود  ددد  ويدددو يقدددو  وكدددذلك ،ياكبدددر هللا هللا اال الددده

 ي.  اكبر هللا هللا اال اله وال ح والحمد هللا تبحانب يقو 

 هللا لدددلى هللا رتدددو  كدددان:قا  عنددده هللا ر ددد  جدددابر عدددن :  االتدددتخارة لددد ة دعدددا 

 القدددران مدددن التدددورة يعلمندددا كمدددا كلهدددا االمدددور  ددد  االتدددتخارة يعلمندددا   وتدددلم عليددده

 اندد  اللهددم: بليقدد  ثددم الفري ددة غيددر مددن ركعتددين  ليركددع بدداالمر احدددكم يددم اذا: ،يقددو 

 وال تقدددددر  انددددك ، العادددديم   ددددلك مددددن واتددددللك بقدددددرتك، بعلمك،واتددددتقدرك اتددددتخيرك

 يددددددذا ان تعلددددددم كنددددددت ان اللهددددددم الشيددددددو ، م عدددددد  انددددددت اعلددددددم، وال وتعلددددددم ، اقدددددددر

 لدددد  ، اقدددددر  امددددر  وعاقبددددة ومعاشدددد  ديندددد   دددد  لدددد  خيددددري حاجتددددك تتددددم باالمر

ي حاجتدددك تتدددم باالمر يدددذا ان تعلدددم كندددت وان اللهدددم ،  يددده لددد  بدددارك ثدددم لددد  ويتدددر 

 لدد  واقدددر عندده والددر ن  عندد   الددر ه ، امددر  وعاقبددة ومعاشدد  ديندد   دد  لدد  شددر

 تتو دددددا:  االتدددددتخارة لددددد ة تاديدددددة كيفيددددة امدددددا. البخدددددار  روا ي كدددددان حيددددد  الخيددددر

 الفري ددة غيددر مددن ركعتددين تلددل  ثددم ، االتددتخارة بنيددة ملددحوبا لدد ة ايددة كو ددو 



 

 

 

 ، الكدددا رون تدددورة الفاتحدددة تدددورة الدددى ا دددا ة تقدددرأ ان االولدددى الركعدددة  ددد  يف ددد  ،

 وبعددددد. االخدددد ص تددددورة الفاتحددددة تددددورة الددددى ا ددددا ة تقددددرأ  ان الثايددددة الركددددع و دددد 

 عامتدددده ومتتح ددددرا تعددددالى هللا الددددى مت ددددرعا يددددديك تر ددددع اللدددد ة، مددددن االنتهددددا 

 اللددد ة يف ددد ب وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  علدددى وتلدددل  عليددده، تثنددد  ثدددم ، وقدرتددده

 .عليه متوك  تعالى  هللا الى االمر تترك ثمي. االبراييمية

 اللهددددم:  تددداجد واندددت وتقدددو ي الفدددرض غيددددرب ركعتدددين تلدددلى  : حاجدددة طلددد  لددد ة

 ي.   باتمها وتميهاب حاجت  اق   رب 

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  اللدددديس بكدددر ابدددو قدددا   : التوبدددة لددد ة

 الددذن  لددذلك هللا يتددتشفر ثددم ، ركعتددين يلددل  ثددم ، ذنبددا يددذن  متددلم مددن مددابقا  وتددلم

 هللا يتدددتشفر ثدددم نفتددده يالدددم او اتدددو    يعمددد  ومدددنب تعدددالى قولددده وقدددرا ،يلددده غفدددر اال

 .  110 لنتا يرحيما غفورا هللا يجد

 نقمدددة عنددده اندددد عت او بنعمدددة اتتشدددعر لمدددن الشدددكر تدددجدة وتتدددتح   : الشدددكر تدددجدة

 الشددددكر تددددجدة ادا   دددد  يشددددترط ال: الشددددوكان  وقددددا .  تعددددالى ح  شددددكرا يتددددجد ان ،

 ر ددد  عبدددام ابدددن عدددن النتدددام وقدددا  ي190: 30الثيدددا  والمكدددان ب وطهدددارة الو دددو 

 تددددجدياب   وقددددا  ص  دددد  تددددجد وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  ان: قددددا  عنهمددددا، هللا

 بدددن الدددرحمن عبدددد عدددن احمدددد االمدددام وقدددا ي. شدددكرا ونتدددجديا توبدددة التددد م عليددده داود

  اطدددا  تددداجدا  خدددر ، القبلدددة  اتدددتقب  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  قدددام:قا  عدددوف

 لدددك يقدددو  وجددد  عدددز هللا ان:  بشدددرن  اتدددان  جبريددد  انبوقدددا  راتددده ر دددع ثدددم التدددجود

 عدددز ح  تدددجدت ، عليددده تدددلمت عليدددك تدددلم ،ومدددن عليددده لدددليت عليدددك لدددلى مدددن:

 القدددران مدددن محدددددة موا دددع  ددد  وردت التددد  ، التدددجود ع مدددات وعدددني. شدددكرا وجددد 

 بينمدددا ، والمتدددتمع للقدددار   تدددنة بانهدددا واحمدددد والشدددا ع  مالدددك عنهدددا يقدددو  ، الكدددريم

 .  اعلم وهللاي..37: 28بوالمتتمع للقار   واجبة انها  حنيفة ابو يقو 

 ل ة االتتتقا  :  ذكرت    مو وا الدعا  ، يرجى الرجوا اليها.

  دددد  مؤكدددددة تددددنة ويدددد . للقمددددر والختددددوف ، للشددددمم الكتددددوف  :الكتددددوف لدددد ة

 ، خطبددددة لهددددا يتددددن ال.اللددددبت كلدددد ة ركعتددددان يدددد : حنيفددددة ابددددو وقددددا  ، الجماعددددة

 كددددالزالز ،:  االيددددات مددددن كحكددددم حكمهددددا الددددبعض وجعدددد .  ددددرادا او جماعددددة وتلددددلى

 ي. 53: 28والالم    النهار..ب واللواعس،



 

 

 

 جدددابر عدددن متدددلم لدددحيت  ددد  جدددا   : تدددفر مدددن قددددم لمدددن المتدددجد  ددد  ركعتدددين  ةلددد

 قددددم  لمدددا ، بعيدددرا وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  منددد  اشدددتر :يقو  هللا عبدددد بدددن

 . ركعتين  الل  المتجد آت  ان امرن  المدينة

  ومنبدددر  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو   بيدددت بدددين مدددا النبدددو  المتدددجد  ددد  اللددد ة

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  زيدددد،ان بدددن هللا عبدددد عدددن تدددننه  ددد  النتدددام  قدددا   :

 ي.   الجنة رياض من رو ة ومنبر  بيت  بين مابقا 

 بدددن امامدددة ابددد  عدددن تدددننه  ددد  النتدددام  قدددا    :المديندددة  ددد   قبدددا  متدددجد  ددد  اللددد ة

 حتدددى خدددرج منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ابيددده، عدددن حنيدددف بدددن تددده 

 ي. عمرة عد  له كان  يه  للى قبا  متجد المتجد يذا يلت 

*       *       * 

 :الزكاة

 جدددا  ، االمدددة يدددذ  علدددى تعدددالى هللا ، احلهدددا التدددابقة االمدددم علدددى محرمدددة الشندددامم كاندددت

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان عندددده هللا ر دددد  جددددابر عددددن اللددددحيحين  دددد 

 لدد  وجعلددت شددهر، متدديرة بالرعدد  نلددرت: قبلدد  احددد يعطهددن لددم خمتددا اعطيددتبقا 

 واعطيدددددت قبلددددد ، الحدددددد تحددددد  ولدددددم الشندددددامم لددددد  واحلدددددت وطهدددددورا، متدددددجدا االرض

 والشنيمدددةي. عامدددة الندددام الدددى وبعثدددت خالدددة قومددده الدددى يبعددد  النبددد  وكدددان الشدددفاعة،

  دد  والشنيمددة.  الحددر  طريددس عددن الكفددار مددن المددلخوذة االمددوا  ويدد : غنددامم جمعهددا

 عددددن الكفددددار مددددن تؤخددددذ امددددوا  ويندددداكي. 451:4ب وقهددددرا عنددددوة يؤخددددذ مددددا يو:اللشددددة

 عددددن ،او لهددددم وار  وال عنهددددا الددددحابها يتو ددددون التدددد  تلددددك ،او الملددددالحة طريددددس

 تتدددمى قتدددا  غيدددر مدددن الكفدددار مدددن تؤخدددذ التددد   ددداالموا ..الخراج ،او الجزيدددة طريدددس

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  علدددى يعيبدددون المندددا قون وكددداني. 246:3ب  بدددالف  

 مدددن ومنهمبيش دددبون، يعطدددوا لدددم وان ر دددوا منهدددا اعطدددوا  دددان اللددددقات اعطدددا   ددد 

 يدددددم  اذا منهدددددا يعطدددددوا لدددددم وان ر دددددوا منهدددددا اعطدددددوا  دددددان اللددددددقات  ددددد  يلمدددددزك

 ثمانيددددة  دددد  تعددددالى هللا حكددددم جددددا  ، نفتددددها التددددورة و دددد . 58 التوبددددةي يتددددخطون

 والمتددددددداكين للفقدددددددرا  اللددددددددقات انمددددددداب،ي الزكاةباللددددددددقات لمتدددددددتحق  الدددددددناف

 وابددددن هللا تددددبي  و دددد  والشددددارمين الرقددددا  و دددد  قلددددوبهم والمؤلفددددة عليهددددا والعدددداملين

 المقدمددددة  دددد  الفقددددرا  وجددددا .  60 التوبددددةيحكيم علدددديم وهللا هللا مددددن  ري ددددة  التددددبي 

 الدددنلم يتدددللون ال الدددذين المتعففدددون ومدددنهم غيدددريم مدددن احدددوج ، هدددم  ددداقتهم لشددددة

 لدددديمب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  عددددنهم قددددا  ، قددددد المتدددداكين امددددا. الحا ددددا  



 

 

 

 ،والتمدددرة واللقمتدددان اللقمدددة ، تدددرد  الندددام علدددى يطدددوف الدددذ  الطدددواف بهدددذا المتدددكين

 ،وال يشنيدددده يجدددددغنى ال الددددذ بهللا؟قا  رتددددو  يددددا المتددددكين  مددددا: قددددالوا ،يوالتمرتددددان

  ددددد  والمتددددكين. عليددددده متفسي.شدددديما النددددام يتدددددل  ،وال عليدددده  يتلدددددد  لدددده يفطددددن

 والكتدددا  الجبددداة يم:عليهدددا العددداملين امددداي. 287:4باالحتيددداج الشدددديد الفقيدددر يو:اللشدددة

 الدددذين وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  اقربدددا  مدددن يكوندددوا ان يجدددوز والحدددرام،وال

 بدددن ربيعددة بددن المطلددد  عبددد عددن متددلم لدددحيت  دد  ثبددت كمدددا ، اللدددقة علدديهم تحددرم

 عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو   يتددددلالن العبددددام بددددن والف دددد  يددددو انطلددددس اندددده الحددددار 

 اوتددداخ يددد  انمدددا محمدددد آل  وال لمحمدددد تحددد  ال اللددددقة انب، قدددا  اللددددقة عدددن وتدددلم

 ليحتدددن يعطدددى مدددن ليتدددلم،ومنهم يعطدددى مدددن  مدددنهم: قلدددوبهم المؤلفدددة امددداي. الندددام

 ويو:الرقددددا  امدددداي. 316:3بشددددريم لكفدددداف يعطددددى مددددن ومددددنهم قلبدددده ويثبددددت اتدددد مه

  دددد  اتددددتدانوا الددددذين المدددددينون يم:الشددددارمون امددددا. وعتقهددددا بشددددرا يا الرقبددددة تحريددددر

 بدددن الدددرحمن عبدددد عدددن احمدددد االمدددام قدددا ي. 196:5بالتدددداد عدددن وعجدددزوا معلدددية غيدددر

 يددددوم الدددددين بلدددداح  هللا يدددددعوبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان بكددددر ابدددد 

  دديعت و دديم الدددين يددذا اخددذت  دديم آدم ابددن يددا:  يقددو  يديدده بددين يوقددف حتددى القيامددة

 ولكددن ا دديع، اشددر  ولددم اكدد   لددم اخذتدده اندد  علددم انددت يددار :  النددام؟ يقو  حقددو 

 عبدددد  لدددد :تعالى هللا ، يقدددو  و ددديعة وامدددا تدددر  وامدددا حدددر  امدددا يدددد  علدددى اتدددى

  تدددرجت ميزانددده كفدددة  ددد   ي دددعه بشددد   هللا ، يددددعو اليدددوم عندددك ق دددى مدددن احدددس اندددا

 الجهددداد: هللا تدددبي   ددد  امدددا. ورحمتددده هللا بف ددد  الجندددة  يددددخ  تددديماته علدددى حتدددناته

 المتددا ر: التددبي  ابددن امددا. هللا تددبي   دد  الجهدداد اليدده يحتدداج مددا وكدد  ، هللا تددبي   دد 

 والزكددداةي. 316:3ب  بلدددد  الدددى للعدددودة يكفيددده مدددا  يعطدددى ، وبلدددد  مالددده عدددن المنقطدددع

  ددد  اللددد ة ذكدددر مدددع ذكريدددا اقتدددرن بندددا مدددر وكمدددا ، الخمتدددة االتددد م اركدددان احدددد يددد 

 عليدده وحددا  للنلددا  المالددك الحددر المتددلم علددى وتجدد  ، لحكدديما الددذكر آيددات مددن كثيددر

 ديدددن عليددده كدددان ومدددن ، المي ديدددة باالشدددهر ولددديم العربيدددة باالشدددهر ،ويحتتددد  الحدددو 

 زكددداة وعليددده مدددات ومدددن.  النلدددا  بلدددغ اذا البددداق  ويزكدددى دينددده يفددد  مدددا منددده اخدددرج

 غيدددر ديدددن او بهدددا  يولدددى ولدددية بعدددد مدددنب... تعدددالى ،لقولددده مالددده  ددد  تجددد  ، انهدددا

 هللا ر دددد  عبددددام ابددددن وعددددن. 12 النتددددا ي حلدددديم علدددديم وهللا هللا مددددن ولددددية م ددددار

 ماتدددت امددد  ان:  قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  الدددى جدددا  رجددد  ان ، عنهمدددا

 قا دددديه اكنددددت ديددددن امددددك علددددى كددددان لوب قددددا  عنهددددا؟ ،ا ق دددديه شددددهر لددددوم وعليهددددا

 ان يدددر  مدددن وينددداك. الشددديخان روا ي يق دددى ان احدددس هللا  ددددينب،قا  نعم:قدددا يعنها؟

 ،كمدددا هللا وجددده ادامهدددا عندددد المزكددد  ويقلدددد ، النيدددة للدددحتها  يشدددترط ، عبدددادة الزكددداة

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان الخطدددا ، بدددن عمدددر عدددن اللدددحيحين  ددد  جدددا 



 

 

 

 هللا الدددى يجرتددده كاندددت  مدددن ، ندددو  مدددا امدددر   لكددد  وانمدددا ، بالنيدددات االعمدددا  انمدددابقا 

 امدددراة او يلددديبها دنيدددا الدددى يجرتددده كاندددت ومدددن ، ورتدددوله هللا الدددى  هجرتددده ورتدددوله

 بهدددا، النطدددس ويكدددر  القلددد  النيدددة محددد  واني. اليددده يددداجر مدددا الدددى  هجرتددده يتزوجهدددا

 . لالحة بنية ير ع اللالت العم  وان

 اذا والحميددددر والبشددددا  والخيدددد  ،يوالشددددنم والبقددددر االبدددد ب المواشدددد   دددد  الزكدددداة وجبددددت

  دددد  العلمددددا  ،واختلددددف وثمددددار زرا مددددن االرض تخرجدددده ومددددا.  للتجددددارة معدددددة كانددددت

  دد  اختلفددوا وكددذلك بشيددر ، يتددقى الددذ  غيددر يددو بددالمطر يتددقى  الددذ  ، تددقيه كيفيددة

 ، والعتدددد  الزيتددددون  دددد  اختلفددددوا كددددذلك.  مددددؤجرة يدددد  ام للدددداحبها يدددد  يدددد  االرض

 كددد  و ددد  ، النتدددبة تكدددون وكدددم ، والفددد   الشندددامم  ددد  وكدددذلك ، التجدددارة عدددروض و ددد 

 ، تكدددون الدددذي  زكددداة امددداي. 61: 28. بالحدددو  وكمدددا  النلدددا  اكمدددا  يشدددترط االحدددوا 

 زكددداة ال مثقددداال 20 مدددن اقددد  الدددذي  كدددان اذا امدددا ، زكددداة عليهدددا يؤخدددذ  ددداكثر مثقددداال 20

 الددذي  مددن مثقدداال 20 يعدداد  النقددود مددن  المبلددغ اذاكددان: النقددود مددن المبلددغ امددا. عليدده

 ا دددديف اذا امددددا.  بالمامددددة ونلددددف اثنددددان  زكدددداة  عليدددده الحددددو  عليدددده ويدددددور  دددداكثر

 20 مدددن اقددد  مقددددار  والدددذ ب النقدددود مدددن المبلدددغ الدددىي  مثقددداال 20 مدددن اقددد ب الدددذي 

 الزكددداة  يتدددتحس اكثدددر او مثقددداال 20 مقددددار  مدددا بكليهمدددا المجمدددوا  يلدددبتي  مثقددداال

 والف ددة الددذي   ددان واحمددد، مالددك ومنهددا المددذاي  بعددض عنددد امددا.  الحالددة يددذ   دد 

 حنيفدددة ابدددو  يقدددو  ، ديدددن لديددده مدددن امدددا ويعدددار، يلدددبم ممدددا كاندددا اذا  يهمدددا زكددداة ال

  يددده عليددده زكددداة ال: مالدددك وقدددا  ، الددددين قدددبض بعدددد اال الزكددداة عليددده يجددد   ال:واحمدددد

 ي. 68:28ب واحدة لتنة  يزكيه يقب ه حتى تنين اقام وان

 او حدددرا انثدددى، او ،ذكدددرا كبيدددرا او لدددشيرا متدددلم كددد  علدددى واجبدددة ويددد   :الفطدددر زكددداة

 هللا رتدددو   دددرض: قدددا  انددده عنددده هللا ر ددد  عمدددر عدددن ومتدددلم البخدددار  رو . عبددددا

 شددعير، مددن لدداعا تمددر،او مددن لدداعا رم ددان مددن الفطددر زكدداة وتددلم عليدده هللا لددلى

 الدددبعض وقددددر.  المتدددلمين مدددن والكبيدددر واللدددشير واالنثدددى والدددذكر والحدددر العبدددد علدددى

 داود ابدددو ورو . تمدددر او طحدددين او رز ، تددداكلون مدددا اوتدددط مدددن غرامدددات كيلدددو بدددث  

 هللا رتدددو   رض:قدددا  عنهمدددا هللا ر ددد  عبدددام ابدددن عدددن القطنددد  والددددار ماجدددة وابدددن

 والر  ،وطعمدددددة اللشدددددو مدددددن لللدددددامم طهدددددرة الفطدددددر زكددددداة وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى

 الفطدددر زكددداة وتجددد ي. اللددددقات مدددن لددددقة  هددد  اللددد ة بعدددد ادايدددا مدددن ، للمتددداكين

 رم دددان شدددهر طيلدددة وتدددد ع.واالبنا  كالزوجدددة نفقتددده تلزمددده وعمدددن نفتددده الفدددرد علدددى

 الدددذين ولعيالددده لنفتددده وليلتددده العيدددد يدددوم قدددوت عندددد  مدددن علدددى وتجددد . اللددد ة وقبددد 

 الددى الزكدداة تلددرف ،وان الفطددرة عددن القيمددة اخددراج حنيفددة ابددو وجددوز نفقددتهم تلزمدده



 

 

 

 اخدددرج واذا ، واحدددد  قيدددر الدددى اعطامهدددا ويجدددوز ذكريدددا تدددبس التددد  الثمانيدددة االلدددناف

 هللا رتددددو  وقددددا  ي . 71: 28بمحتاجددددا وكددددان اليدددده د عددددت اذا اخددددذيا لدددده جدددداز  طرتددده

 لددده اقدددرا شدددجاعا لددده ُمثددد  زكاتددده يدددؤد   لدددم مددداال هللا اتدددا  مدددنب وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 مالدددك اندددا: يقدددو  ثميبشددددقيه ا ب بلهزمتيددده ياخدددذ ثدددم ، القيامدددة يدددوم ،يطوقددده زبيبتدددان

   دددله مدددن هللا اتدددايم بمدددا يبخلدددون الدددذين يحتدددبن والبتعدددالى قولددده تددد  ثدددم ، كندددزك اندددا

 ميدددرا  وح القيامدددة يدددوم بددده بخلدددوا مدددا تددديطوقون لهدددم شدددر يدددو بددد  لهدددم خيدددرا يدددو

 و دددد . عليدددده متفددددس ، 180 عمددددران آ ي خبيددددر تعملددددون بمددددا وهللا واالرض التددددماوات

 االحبددددار مددددن كثيددددرا ان امنددددوا الددددذين ايهددددا يددددابوتعالى تبددددارك يقددددو  التوبددددة، تددددورة

 يكندددزون والدددذين هللا تدددبي  عدددن ويلددددون بالباطددد  الندددام امدددوا  ليدددلكلون والريبدددان

 يحمددددى يددددومي34بالدددديم بعددددذا   بشددددريم هللا تددددبي   دددد  ينفقونهددددا وال والف ددددة الددددذي 

 كنددددزتم مددددا يددددذا واهددددوريم وجنددددوبهم جبددددايهم بهددددا  تكددددو  جهددددنم نددددار  دددد  عليهددددا

 بكنددز لدديم زكاتدده اديددت مددا كدد  ان. 35-34 التوبددةي تكنددزون كنددتم مددا  ددذوقوا النفتددكم

ي. 303:3باادددداير كددددان وان كنددددز  هددددو زكاتدددده تددددؤد  لددددم مددددا وكدددد  مددددد ونا، كددددان وان

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، ثوبدددان عدددن احمدددد االمدددام قدددا  ، يكندددز مدددا خيدددر وعدددن

ي. االخددددرة امددددر علدددى احدددددكم تعدددين وزوجددددة ، ذاكدددرا  ،ولتددددانا شددداكرا قلبددددابقا  وتدددلم

  اللدددالحة المدددراة ، المدددر  يكندددز مدددا بخيدددر اخبدددرك االبلعمدددر وتدددلم عليددده هللا لدددلى وقددا 

 ابدددو روا ي  حفاتددده عنهدددا غدددا  واذا اطاعتددده، امريدددا واذا ، تدددرته اليهدددا نادددر اذا التددد 

 ، واالجدددددداد االبدددددا  الدددددى الزكددددداة اعطدددددا  يجدددددوز وال. متدددددتدركه  ددددد  والحددددداكم داود

 علدددى يجددد  ،النددده وابندددامهن والبندددات ، االبندددا  وابندددا  واالبندددا ، والجددددات، واالمهدددات

 اتددددتثنى مدددن ومدددنهم ، نزلدددوا وان وابنامددده ، علدددوا وان ابامددده علدددى ينفدددس ان المزكددد 

 لبنددددا  الزكدددداة اعطددددا  يجددددوز ال كمددددا. نفقددددتهم لتددددقوط البنددددين وبندددد  والجدددددة الجددددد

 والمتدددداكين للفقددددرا  اللدددددقات انمدددداب، الميددددت وتكفددددين االطرقددددات والدددد   المتدددداجد

 وابددددن هللا تددددبي  و دددد  والشددددارمين الرقددددا  و دددد  قلددددوبهم والمؤلفددددة عليهددددا والعدددداملين

 الزوجدددة اعطدددا  يجدددوز ال كمدددا. 60 التوبدددةي حكددديم علددديم وهللا هللا مدددن  ري دددة التدددبي 

 مدددا  للزوجدددة  كدددان جدددامز،اذا والعكدددم زوجهدددا، علدددى واجبدددة نفقتهدددا الن ، الزكددداة مدددن

 ثوابهدددا ويكدددون ، زكاتهدددا مدددن المتدددتحس لزوجهدددا تعطددد  ان  لهدددا   الزكددداة،  يددده تجددد 

 ان: عندددده هللا ر ددد  الخدددددر  تدددعيد ابددد   عددددن. ل جنبددد  اعطامهدددا ثددددوا  مدددن ا  ددد 

 ، بهددددا اتلددددد  ان واريددددد حلددددى عنددددد  ، هللا نبددد  يددددا:قالت متددددعود ابددددن امددددراة زينددد 

 هللا لدددلى النبددد   قدددا  ، علددديهم بددده تلددددقت مدددن احدددس وولدددد  انددده متدددعود ابدددن  دددزعم

 روا ي علددديهم بددده تلددددقت مدددن احدددس وولددددك زوجدددك ، متدددعود ابدددن لدددد بوتلم عليددده

 ال التطدددوا لددددقة  ددد  ورد زينددد  حددددي  وان ، يجدددوز ال انددده الدددبعض وقدددا . البخدددار 



 

 

 

 واالخددددوا  والعمددددات م واالعمددددا واالخددددوات ل خددددوة الزكدددداة د ددددع يجددددوز كمددددا. الفددددرض

 اللددددقةب وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وقدددا . ذلدددك حقينتمتددد كدددانوا اذا والخددداالت

 والنتدددددام  احمدددددد روا ي ولددددددقة لدددددلة القرابدددددة ذ  لددددددقة،وعلى المتدددددكين علدددددى

 وآ  علدددد ، آ : ويددددم ياشددددم بندددد  ىلددددع المفرو ددددة اللدددددقة وتحددددرم يددددذا. والترمددددذ 

 كمددددا و. ي74: 28.بالمطلدددد  عبددددد بددددن الحددددار  وآ  عقيدددد ، وآ  جعفددددر، وآ  عبددددام،

ي الندددام اوتددداخ يددد  انمدددا محمدددد آل  وال لمحمدددد تحددد  ال اللددددقة انب الحددددي   ددد  جددا 

 اال آخدددر بلدددد الدددى تنقددد  وال ايلددده  قدددرا  علدددى تلدددرف بلدددد كددد  زكددداة وان.  متدددلم روا 

 هللا ر ددد  عبدددام ابدددن عدددن الجماعدددة روا  الدددذ  الحددددي   ددد  جدددا  كمدددا ، لل دددرورة

 الدددى عنددده هللا ر ددد  جبددد  بدددن معددداذ بعددد  لمدددا وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  ،ان عنهمدددا

 وانددد  هللا اال الددده ال ان شدددهادة الدددى  دددادعهم ، كتدددا  ايددد  قومدددا تدددات  اندددكبقا  الددديمن

 علدددديهم ا تددددرض وجدددد  عددددز هللا ان  دددداعلمهم لددددذلك، اطدددداعوك يددددم  ددددان ، هللا رتددددو 

 تعدددالى هللا ان  ددداعلمهم لدددذلك، اطددداعوك يدددم ، دددان وليلدددة يدددوم كددد   ددد  لدددلوات خمدددم

 يدددم  دددان ،  قدددرامهم الدددى وتدددرد اغنيدددامهم مدددن اموالهم،تؤخدددذ  ددد  لددددقة علددديهم  دددرض

 وبددين بينهددا لدديم  اندده المالددوم دعددوة واتددس ، امددوالهم وكددرامم وايدداك لددذلك، اطدداعوك

 التلدددددد  عدددددن الح  ،ونهاندددددا الكتددددد  مدددددن نتلدددددد  ان ،يامرندددددا وهللاي. حجدددددا  هللا

 انفقدددوا امندددوا الدددذين ايهدددا يددداب طيبدددا اال يقبددد  وال طيددد  هللا  دددان ، وخبيثددده المدددا  برذالدددة

 تنفقددون مندده الخبيدد  تيممددوا وال االرض مددن لكددم اخرجنددا وممددا كتددبتم مددا طيبددات مددن

. 267 البقدددددرةي حميدددددد غنددددد  هللا ان واعلمدددددوا  يددددده تشم دددددوا ان اال باخذيددددده ولتدددددتم

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان متدددعود بدددن هللا عبدددد عدددن احمدددد االمدددام ورو 

 مدددن الددددنيا يعطددد  هللا وان ارزاقكدددم بيدددنكم قتدددم كمدددا  اخ قكدددم بيدددنكم قتدددم هللا انبقدددا 

  قدددد الددددين هللا اعطدددا   مدددن ، احددد  لمدددن  اال الددددين يعطددد  وال ، يحددد  ال ومدددن يحددد 

 حتدددى يدددؤمن وال ، ولتدددانه قلبددده يتدددلم حتدددى عبدددد يتدددلم ال بيدددد  نفتددد  والدددذ  ، احبددده

 يكتددد  وال ، والمددده غشددده:قا  هللا؟ نبددد  يدددا بوامقددده ومدددا قدددالوا - بوامقددده جدددار  يدددامن

 يتركددده وال منددده،  يقبددد  يتلدددد  وال ،  يددده لددده  يبدددارك منددده  ينفدددس حدددرام مدددن مددداال عبدددد

 يمحدددو ولكدددن بالتددد   التددد   يمحدددو ال هللا ان الندددار، الدددى زاد  كدددان اال اهدددر  خلدددف

 ابتشددددا  تلددددد  اذا ، المتلددددد  اني.  الخبيدددد  يمحددددو ال الخبيدددد  ان ، بالحتددددن التدددد  

 يدددد  ددد  تقدددع اللددددقة انب الحددددي   ددد  وجدددا  ، هللا علدددى اجدددر  وقدددع ، قدددد هللا وجددده

 علددى يقددع ان قبدد  بمكددان هللا مددن ليقددع الدددم وان التددام ، يددد  دد  تقددع ان قبدد  الددرحمن

 عليددددك ليمبالبقددددرة تددددورة  دددد  تعددددالى ويقددددو .  اال ددددحية دم بالدددددم ويقلددددد ،ياالرض

 اال تنفقدددون ومدددا   نفتدددكم خيدددر مدددن تنفقدددوا ومدددا يشدددا  مدددن يهدددد  هللا ولكدددن يددددايم

. 272 البقدددرةي تالمدددون ال واندددتم الددديكم يدددو ى خيدددر مدددن تنفقدددوا ومدددا هللا وجددده ابتشدددا 



 

 

 

 يدددامر كدددان انددده وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  عدددن عبدددام ابدددن عدددن حددداتم ابددد  ابدددن قدددا 

 علدددى بالتلدددد   دددامر ، االيدددة يدددذ  نزلدددت حتدددى االتددد م ايددد  علدددى اال يتلدددد  ال بدددان

 المددا  يطفدد   كمددا الخطيمددة، تطفدد  ب الحدددي   دد  جددا  كمددا  اللدددقة. تددالها مددن كدد 

 لدددلى هللا رتدددو  قدددا وقدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلمبداووا مر ددداكم باللددددقةي. ي. الندددار

 بيديدددده يعم بيجددددد؟قا  لددددم ان ارايددددت:قا  ،يلدددددقة متددددلم كدددد  علىبوتددددلم عليدددده هللا

 ،يالملهدددوف الحاجدددة ذا يعينبيتدددتطع؟قا  لدددم ان ارايدددت:  ،قا يويتلدددد  نفتددده  ينفدددع

 لددددم ان ارايددددت: قددددا  ،يالخيددددر او بددددالمعروف يددددامرب  قددددا  يتددددتطع؟ لددددم ان ارايددددت:قا 

 . عليه متفسي لدقة  انها الشر عن يمتكبقا  يفع ؟

 ال خي  عندك تهديها وال ما         ليتعد النطس ان لم تتعد الحاُ   

 مندددده  ياكدددد  زرعددددا يددددزرا وال غرتددددا متددددلم يشددددرم البوتددددلم عليدددده هللا لددددلى وقددددا 

 علدددى اللددددقة وكدددذلك. البخدددار  روا ي لددددقة لددده كاندددت اال شددد   وال دابدددة وال انتدددان

 بينمددددابقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا  رتددددو  ،ان ومتددددلم البخددددار  رو  ، الحيددددوان

 خدددرج ،ثدددم  شدددر   يددده  ندددز  بمدددرا  وجدددد ، العطدددت عليددده اشدددتد بطريدددس يمشددد  رجددد 

 مثدد  العطددت مددن الكلدد  يددذا بلددغ لقددد الرجدد   قددا  العطددت مددن الثددر  يلهدد  كلدد   دداذا

 ا  رقددد  حتدددى بفمددده امتدددكه ثدددم مدددا  خفددده  مدددأل البمدددر ، ندددز  منددد  بلدددغ قدددد كدددان الدددذ 

 عليدددده هللا لددددلى اندددده ورو ي.  لدددده  شفددددر لدددده هللا  شددددكر ، الكلدددد  ، تددددقى لددددعد حتددددى

 بشايدددا مدددن بشددد  راتددده اذ ، العطدددت يقتلددده كددداد قدددد بركيدددة يطيدددف كلددد  بينمدددابقا  وتدددلم

 داود ابدددو ورو ي. بددده لهدددا  شفدددر  تدددقته بددده لددده  اتدددتقت خفهدددا  نزعدددت اتدددرامي  بنددد 

 هللا رتددددو  ان ، عنهمددددا هللا ر دددد  عمددددر بددددن هللا عبددددد عددددن لددددحيت بتددددند والنتددددام 

  ددداعطو ، بددداح تدددالكم ،ومدددن  اعيدددذو  بددداح اتدددتعاذ منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 تجدددددوا لددددم  ددددان ،  كددددا مو  معرو ددددا الدددديكم اتددددى ومددددن  دددداجيرو ، بدددداح اتددددتجار ومددددن

 ،ان قددديم بدددن االشدددع  عدددن احمدددد ورو ي.  كا دددلتمو  قدددد ان تعلمدددوا حتدددى لددده  دددادعوا

 عدددن الترمدددذ  ورو ي. الندددام يشدددكر ال مدددن هللا يشدددكر البقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 ُلدددنع منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  عنهمدددا،ان هللا ر ددد  زيدددد بدددن اتدددامة

 تبددددارك يحثندددداي. الثنددددا   دددد  ابلددددغ خيرا، قددددد هللا جددددزاك: لفاعلدددده معروف، قددددا  معدددده

 ان قبدد  مددن رزقندداكم مددا مددن وانفقددواب المددوت قبدد  الخيددر و عدد  االنفددا  علددى  وتعددالى

 مددددن واكددددن  الددددد  قريدددد  اجدددد  الددددى اخرتندددد  لددددوال ر ِ   يقددددو  المددددوت احدددددكم يددددات 

ي تعملدددددون بمدددددا خبيدددددر وهللا اجلهدددددا جدددددا  اذا نفتدددددا هللا يدددددؤخر ولدددددني 10ب اللدددددالحين

 لتددددام ل حددددس امددددوالهم و  بتعددددالى يقددددو  الددددذاريات تددددورة و دددد . 11-10 المنددددا قون

 االمدددام ،كماقدددا  حدددس ولددده  بالتدددؤا  يبددددا الدددذ  يدددو  التدددام .19 الدددذارياتي والمحدددروم



 

 

 

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنهمدددا هللا ر ددد  علددد  بدددن الحتدددين عدددن احمدددد

 شدديما النددام يتددا  ال الددذ  يددو المحددروم امددا ،ي ددرم علددى جددا  وان حددس للتددام بقا 

 لددلى ،ان متددعود بددن هللا عبددد عددن احمددد االمددام وقددا . كددان تددب  آل  مددا  لدده ولدديم

 او خدوشدددا القيامدددة يدددوم متدددملته جدددا ت  يشنيددده مدددا ولددده تدددا  منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا

 قددددب وتدددلم عليددده هللا لدددلى قدددا  كمدددا ، الددددنيا  ددد  الندددام واطيددد ي. وجهددده  ددد  كددددوحا

 ورو .  عمدددر ابدددن عدددن متدددلم روا ياتدددا  بمدددا هللا وقنعددده كفا دددا ورزقددده اتدددلم مدددن ا لدددت

 قدددددا بقا  وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  ان ، جدددددابر عدددددن الطيالتددددد   داود ابدددددو

 واعمدد  مفارقدده،  انددك شددمت مددن واحبدد  ميددت،  انددك شددمت مددا عددت محمددد يددا جبريدد 

 ايهددا يدداب دنيددا   دد  عملدده بمددا وتدديلق  ربدده تددي ق   االنتدداني. م قيدده  انددك شددمت مددا

 ايهدددا يددداب  تعدددالى ويقدددو . 6 االنشدددقا ي  م قيددده كددددحا ربدددك الدددى كددداد  اندددك االنتدددان

 بمددددا خبيددددر هللا ان هللا واتقددددوا لشددددد قدددددمت مددددا نفددددم ولتناددددر هللا اتقددددوا امنددددوا الددددذين

 يدددوم قريبدددا عدددذابا اندددذرناكم اندددابتعالى يقدددو  النبدددل تدددورة و ددد . 18 الحشدددري  تعملدددون

 يقدددو  ثدددم. 40 النبدددلي ترابدددا كندددت ليتنددد  يدددا الكدددا ر ويقدددو  يددددا  قددددمت مدددا المدددر  ينادددر

 ال ويدددم كتدددبت مدددا نفدددم كددد  تدددو ى ثدددم هللا الدددى  يددده ترجعدددون يومدددا واتقدددواب تعدددالى

 آخدددر يدددذ  كاندددت: قدددا  جبيدددر بدددن تدددعيد عدددن لهيعدددة ابدددن وقدددا   ،281 البقدددرةي يالمدددون

 نزولهددا بعددد وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  وعددات ، االكددريم القددران مددن نزلددت آيددة

   ي .  288:9ب االو  ربيع من خلتا لليلتين االثنين يوم مات ثم ليا  تتع

 دا الحرص على الدنيا      و   العيت ال تطمع  

 وال تجمع من الحرام          ما تدر  لمن تجمع  

  إن الرز  مقتوم           وتو  الان ال ينفع  

      غن  ك  من يقنع  طمع            قير ك  من ي

 وقا  آخر:  

     االم  طو  وغر             اشتش  بدنيا  من يا

      العم  لندو  والقبر             بشتة  ت يل  الموت

 وقا  آخر:    

 ك  امر   ملبت    ايله      والموت ادنى من شريك نعلِه  



 

 

 

 وقا  آخر:  

زاد وانت بشير زاد   أتر ى ان تكون ر يس قوم  لهم      

 علددى ادلكددم يدد  امنددوا الددذين ايهددا يدداب، العددذا  مددن النجدداة طريددس الددى الحددس ويرشدددنا

 هللا تدددبي   ددد  وتجايددددون ورتدددوله بددداح تؤمندددوني10بالددديم عدددذا  مدددن تنجددديكم تجدددارة

 وقدددددا .   11-10 اللدددددفي تعلمدددددون كندددددتم ان لكدددددم خيدددددر ذلكدددددم وانفتدددددكم بددددداموالكم

 رزقنددددايم وممددددا وطمعددددا خو ددددا ربهددددم يدددددعون الم دددداجع عددددن جنددددوبهم تتجددددا ىبتعالى

 ،ان عنددده هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  عدددن اللدددحيحين  ددد  واخدددرج. 16 التدددجدةي ينفقدددون

  خددددرج بلدددددقة الليلددددة التلدددددقن رجدددد  قددددا بقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

 زانيدددة علدددى الليلدددة تلدددد  يتحددددثون الندددام ، الدددبت زانيدددة يدددد  ددد   و دددعها بلددددقته

 غنددد  يدددد  ددد   و دددعها بلددددقة الليلدددة التلددددقن زانيدددة، علدددى الحمدددد لدددك اللهدددم ، قدددا 

 علدددددى الحمدددددد لدددددك اللهدددددم ، قدددددا  غنددددد  علدددددى الليلدددددة تلدددددد  يتحددددددثون  ، الدددددبحوا

 يتحددددثون ، الدددبحوا تدددار   يدددد  ددد   و دددعها  خدددرج بلددددقة الليلدددة غن ،التلددددقن

 وعلدددى غنددد  وعلدددى زانيدددة علدددى الحمدددد لدددك اللهدددم ، قدددا  تدددار  علدددى الليلدددة تلدددد 

 بهددا تتددتعف ان  لعلهددا الزانيددة  امددا   قبلددت،  قددد لدددقتك امددا: لدده  قيدد   دداتى تددار ،

 بهدددا يتدددتعف ان التدددار  ،ولعددد  هللا اعطدددا  ممدددا  ينفدددس يعتبدددر الشنددد  ،ولعددد  زنايدددا عدددن

 رتدددو  ان ، اليمدددان  بدددن حذيفدددة عدددن المولددل  يعلددد  ابدددو الحدددا ا وقدددا ي. تدددرقته عددن

 عملدددت مددداذا:قا  القيامدددة يدددوم عبيدددد  مدددن بعبدددد هللا اتىبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا

 عنددد العبددد قددا  -مددرات ثدد   قالهددا - ذرة مثقددا  يددار  لددك عملددت مددا: ؟ قددا  الدددنيا  دد 

 ايتدددر  كندددت الندددام ابدددايع رجددد  وكندددت مدددا    ددد  اعطيتنددد  قدددد اندددك: يدددار  ، آخريدددا

ي.  الجندددة ادخددد  ييتدددر مدددن احدددس اندددا وجددد  عدددز هللا  قدددا  المعتدددر، وانادددر الموتدددر علدددى

 حوتدددد بقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان متددددلم روا  الددددذ  الحدددددي  و دددد 

 وكددان النددام يخددالط كددان اندده ،اال شدد   الخيددر مددن لدده يوجددد  لددم قددبلكم كددان ممددن رجدد 

 نحددددن:  وجدددد  عددددز هللا ،قددددا  المعتددددر عدددن يتجدددداوزوا ان غلماندددده يددددامر وكددددان موتدددرا

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى ان ، يريددددرة ابدددد  وعددددني.  عندددده تجدددداوزوا ، مندددده بددددذلك احددددس

 ان هللا عنددده،لع  تجددداوزوا لفتيانددده ،قدددا  معتدددرا را   ددداذا الندددام يدددداين تددداجر كدددانبقا 

 لددلى ان ، عمددر بددن هللا عبددد عددن احمددد االمددام وقددا ي. عندده هللا ، تجدداوز عنددا يتجدداوز

 عددددن  ليفددددرج كربتدددده تكشددددف وان دعوتدددده تتددددتجا  ان اراد منبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا

 هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، زرارة بدددن اتدددعد امامدددة ابددد  عدددن الطبرانددد  وقدددا ي. معتدددر

 او معتدددر علدددى  لييتدددر الددده اال اددد  ال يدددوم هللا يالددده ان تدددر  منبقدددا  وتدددلم عليددده

 ربكدددم مدددن مشفدددرة الدددى وتدددارعوابتعالى عمران،يقدددو  آ  تدددورة و ددد ي.  عنددده لي دددع



 

 

 

 التدددرا   ددد  ينفقدددون الدددذيني 133بللمتقدددين اعددددت واالرض التدددموات عر دددها وجندددة

 عمدددران آ ي المحتدددنين يحددد  وهللا الندددام عدددن والعدددا ين الشددديا والكددداامين وال دددرا 

 مدددن والشدددر الخيدددر مدددن كددد  القتدددرا  وذلدددك ، الخيدددر  عددد  الدددى تعدددالى يحثندددا. 133-134

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان هللا عبدددد عدددن احمدددد االمدددام قدددا  كمدددا ، االنتدددان

 اللددحيت  دد  وجددا ي. ذلددك مثدد  والنددار نعلدده، شددراك مددن احدددكم الددى اقددر  للجنددةبقا 

 بالدددددرجات بدددداالجور الدددددثور ايدددد  ذيدددد  هللا رتددددو  يددددا:قالوا المهدددداجرين  قددددرا  ،ان

 كمدددددا ويلدددددومون نلددددل  كمدددددا يلدددددلون: قددددالوايوماذاك؟ب،قا  المقددددديم والنعددددديم العلدددد 

 اذا شدددد   علددددى ادلكددددم ا  ب،قددددا  نعتددددس وال ويعتقددددون نتلددددد  وال ويتلدددددقون نلددددوم

 مدددددا مثددددد  لدددددنع االمدددددن مدددددنكم ا  ددددد  احدددددد يكدددددون وال بعددددددكم مدددددن تدددددبقتم  علتمدددددو 

 لددددو:  قددددالواي وث ثددددين ث ثددددا لدددد ة كدددد  دبددددر وتحمدددددون وتكبددددرون لنعتم؟تتددددبحون

ي. يشددددا  مددددن يؤتيدددده هللا   دددد  ذلددددكب، قا  مثلدددده لفعلددددوا االمددددوا  ايدددد  اخواننددددا تددددمع

 للدددذين اعددددت واالرض التدددما  كعدددرض عر دددها وجندددة ربكدددم مدددن مشفدددرة الدددى تدددابقواب

 الحديددددي العاددديم الف ددد  ذو وهللا يشدددا  مدددن يؤتيددده هللا   ددد  ذلدددك ورتدددوله بددداح امندددوا

 ، تعفدددددف حالدددددة  ددددد  ويدددددم االرض  ددددد   دددددربا يتدددددتطيعون ال الفقدددددرا  مدددددن ان. 21

 تدددبي   ددد  احلدددروا الدددذين للفقرا بكدددذلك ليتدددوا ويدددم اغنيدددا  بهدددم الجايددد  ويحتدددبهم

 تعددددر هم التعفددددف مددددن اغنيددددا  الجايدددد  يحتددددبهم االرض  دددد   ددددربا يتددددتطيعون ال هللا

 البقدددرةي علددديم بددده هللا  دددان خيدددر مدددن تنفقدددوا ومدددا الحا دددا الندددام يتدددملون ال بتددديمايم

 االحتدددان تدددم   لمدددن اذ  او من دددا ينددداك يكدددون ان عدددن وعددد  جددد  الحدددس وينهاندددا. 273

 يددداي263بحلددديم  غنددد  وهللا اذ  يتبعهدددا لددددقة مدددن خيدددر ومشفدددرة معدددروف قو باليددده،

 الندددام رثدددا  مالددده ينفدددس كالدددذ  واالذ  بدددالمن لددددقاتكم تبطلدددوا ال امندددوا الدددذين ايهدددا

  تركددده وابددد   الدددابه تدددرا  عليددده لدددفوان كمثددد   مثلددده االخدددر واليدددوم بددداح يدددؤمن وال

 البقددددرةي الكددددا رين القددددوم يهددددد  ال وهللا كتددددبوا ممددددا شدددد   علددددى يقدددددرون ال لددددلدا

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان ذر ابددد  عدددن  متدددلم لدددحيت و ددد . 263-264

 الددديم عدددذا  ولهدددم يدددزكيهم وال الددديهم ينادددر وال  القيامدددة يدددوم هللا يكلمهدددم ال ث ثدددةبقا 

 ابددددن وقددددا ي. الكدددداذ  بددددالحلف تددددلعته ازار ،والمنفددددس ،والمتددددب  اعطددددى بمددددا المنددددان:

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  عندددده،ان هللا  ر دددد  الدددددردا  ابدددد  عددددن مردويدددده

 ينددداك ان كمددداي.  بقددددر مكدددذ  وال خمدددر مددددمن وال مندددان وال عدددا  الجندددة يددددخ  البقدددا 

 وال بدددزمن يتقيدددد ال االنفدددا  يدددذا وان ، المفرو دددة الزكددداة عددددا ل نفدددا  التطدددوا اوجددده

 البدددر ولكدددن والمشدددر  المشدددر  قبددد  وجدددويكم تولدددوا ان البدددر لددديمب، النلدددا  بدددامت ك

 ذو  حبددده علددى المددا  واتددى والنبيددين والكتددا  والم مكددة االخددر واليددوم بدداح امددن مددن

 اللدددد ة واقددددام الرقددددا  و دددد  والتدددداملين التددددبي  وابددددن نيوالمتدددداك واليتددددامى القربددددى



 

 

 

 وال ددددرا   البلتددددا   دددد  واللددددابرين عايدددددوا اذا بعهددددديم والمو ددددون الزكدددداة واتددددى

 وعدددددن. 177 البقدددددرةي المتقدددددون يدددددم واولمدددددك  لددددددقوا الدددددذين اولمدددددك البدددددلم وحدددددين

 آلتدددلله وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  اتيدددت قدددا  عنددده هللا ر ددد  معبدددد بدددن وابلدددة

 القلدددد  اليدددده واطمددددان الددددنفم اليدددده اطملنددددت مددددا البددددر ، قلبددددك اتددددتفتبالبِر، قا  عددددن

 روا ي وا تددددوك النددددام ا تدددداك وان اللدددددر،  دددد  وتددددردد الددددنفم  دددد  حدددداك مددددا ،واالثددددم

 جدددا  الرحم، قدددد بلدددلة الدددرحيم الدددرحمن يولدددينا كمدددا.  متدددنديهما  ددد  والددددارم  احمدددد

 اولددد  يؤتدددوا ان والتدددعة مدددنكم الف ددد  اولدددوا يلتددد  والبتعدددالى قولددده الندددور تدددورة  ددد 

 ان تحبددددون اال وليلددددفحوا وليعفددددوا هللا تددددبي   دددد  والمهدددداجرين والمتدددداكين القربددددى

 نزلدددت االيدددة يدددذ  ،ان المفتدددرون ويشدددير. 22 الندددوريرحيم غفدددور وهللا لكدددم هللا يشفدددر

 متددطت ونتدديبه قريبدده ينفددع ال ان حلددف حددين ، عندده هللا ر دد  اللددديس بكددر ابدد   دد 

 بددرا ة تعددالى هللا انددز   لمددا قددا ، مددا عنهددا هللا ر دد  عامشددة  دد  قددا  مددا بعددد اثاثددة ابددن

  كمدددا. .  متدددطت ونتددديبه قريبددده علدددى اللدددديس بعطدددف وتعدددالى تبدددارك ،شدددرا عامشدددة

و دددد  لددددحيت . العمدددد  جددددنم  مددددن  ددددالجزا  ، لددددك هللا يشفددددر اليددددك اتددددا  لمددددن تشفددددر

البخددددار  عدددددن انددددم بدددددن مالدددددك، قددددا : تدددددمعت رتدددددو  هللا لددددلى هللا عليددددده وتدددددلم 

 جددا من تددر  ان يبتددط لدده  دد  رزقدده، او ينتددل لدده  دد  أثددر  ،  ليلدد  رحمددهي. يقددو ب

 انددددز  هللا ،ان هللا رتددددو  يددددا:  قددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى الرتددددو  الددددى طلحددددة ابددددو

 بددده هللا  دددان شددد   مدددن تنفقدددوا ومدددا تحبدددون ممدددا تنفقدددوا حتدددى البدددر تندددالوا لدددنب عليدددك

 عندددد وذخريدددا بريدددا ،ارجدددو تعدددالى ح لددددقة مدددال  ا دددع وانددد . 92 عمدددران آ ي علددديم

 عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ، قددددا  هللا اراك حيدددد  هللا رتددددو  يددددا ،  ددددعها تعددددالى هللا

 ان ار  ،واندددد  قلدددت مدددا تدددمعت ،وقدددد رابدددت مدددا  ذلدددك رابدددت مدددا  ذلدددك بدددرب وتدددلم

.   عليددده متفدددس. عمددده وبنددد  اقاربددده  ددد  طلحدددة ابدددو  قتدددمها ،ياالقدددربين  ددد  تجعلهدددا

 عبدداد  مددن يشددا  لمددن الددرز  يبتددط ربدد  ان ق بالحميددد الشندد  تددبل،يقو  تددورة و دد 

 ورو . 39 تدددبلي الدددرازقين خيدددر ويدددو يخلفددده  هدددو شددد   مدددن انفقدددتم ومدددا لددده ويقددددر

 انفدددس عبددددا هللا زاد ،ومدددا لددددقة مدددن مدددا  نقدددص مددداب مر وعدددا يريدددرة ابددد  عدددن متدددلم

 يددددوم مددددن مدددداب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى وقددددا ي. هللا ر عدددده ح توا ددددع ،ومددددن عددددزا اال

 ،ويقدددو  خلفدددا منفقدددا اعدددط اللهم:احدددديما  يقدددو  يندددزالن ملكدددان اال  يددده العبددداد يلدددبت

 .عليه متفسي تلفا ممتكا اعط اللهم:االخر

   يزيد الشحيت ما     البخ  وال     نامه قب  الما  يفن  الجود   

     بعيد غير يعطيك الذ  وان       ورامت غاد الما  ان تر  الم



 

 

 

 تعددددو  بمددددن التددددفلى،وابدأ اليددددد مددددن خيددددر العليددددا اليدددددب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى وقددددا 

 يشندده يتددتشن  ،ومددن هللا يعفدده يتددتعفف غندد ،ومن اهددر عددن كددان مددا اللدددقة ،وخيددر

 هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان متددددلم روا  الددددذ  الحدددددي   دددد  وجددددا . عليدددده متفددددسي هللا

 وديندددار رقبدددة،  دددك  ددد  انفقتددده ،وديندددار هللا تدددبي   ددد  انفقتددده دينددداربقا  وتدددلم عليددده

 انفقتدددده الددددذ  اجددددرا اعامهددددا ، ايلددددك علددددى انفقتدددده متددددكين،ودينار علددددى بدددده تلدددددقت

 لتدددعد قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان اللدددحيحين  ددد  وجدددا ي. ايلدددك علدددى

 مدددا حتدددى بهدددا اجدددرت اال هللا وجددده بهدددا تبتشددد  نفقدددة تنفدددس لدددن واندددكبوقاص ابددد  بدددن

 لدده ويكددون شددهوته احدددنا ايددلت  هللا رتددو  يددا: قددالوا متددلم وعددني. امرأتددك  دد  تجعدد 

 و ددعها اذا وزر؟ كددذلك  يهددا عليدده اكددان حددرام  دد  و ددعها لددو ارأيتمب؟قددا  اجددر  يهددا

 مدددن انفقدددتم مدددا قددد  ينفقدددون مددداذا يتدددللونكب تعدددالى ويقدددو ي. اجدددر لددده كدددان الحددد    ددد 

 خيدددر مدددن تفعلدددوا ومدددا التدددبي  وابدددن كيناوالمتددد واليتدددامى واالقدددربين  اللوالددددين خيدددر

 ثدددم واخددداك واختدددك وابددداك امدددكب الحددددي   ددد  وجدددا . 215 البقدددرةي علددديم بددده هللا  دددان

 قددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  جددددابر،ان عددددن متددددلم واخددددرجي. ادندددداك ادندددداك

 عدددن شددد     ددد  ، دددان   يلدددك شددد     ددد  عليها، دددان  تلدددد  بنفتدددك ابددددأب لرجددد 

 يدد  ،  دداالموا ي. ويكددذا  هكددذا شدد   قرابتددك ذ  عددن   دد  ، ددان قرابتددك  لددذ  ايلددك

 رتدددو  وقدددا .  المدددوت بعدددد مفارقتهدددا وتددديتم ، آدم بنددد  عندددد ودامدددع ويددد  هللا عطدددا 

 لدددددقة: ثدددد   مددددن اال عملدددده انقطددددع االنتددددان، مددددات اذاب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا

 ،يددد  الدددث    هدددذ . متدددلم روا يلددده يددددعو لدددالت ولدددد او بددده، ينتفدددع علدددم او جاريدددة،

 وكدددذلك. 39 الدددنجمي  تدددعى مدددا اال ل نتدددان لددديم وانبدنيدددا ،  ددد  االنتدددان تدددع  مدددن

 احلدددينا  شددد   وكددد  واثددداريم قددددموا مدددا ونكتددد  المدددوتى نحددد  نحدددن اندددابتعالى قولددده

 ابدددددن يقددددو ب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتدددددو  وقددددا . 12 يددددمي مبددددين امددددام  دددد 

  ابليددددت،او لبتددددت او ،  ا نيددددت اكلددددت مددددا اال مالددددك مددددن لددددك ،ويدددد  مددددال  مددددال :آدم

 واحمدددد متدددلم االمدددام روا ي للندددام وتاركددده  دددذاي  ذلدددك تدددو   ام ددديت، ما تلددددقت

  . والنتام  والترمذ 

 أموالنا لذو  الميرا  نجمعها      ودورنا لخرا  الدير نبنيها  

 القدددران هللا اتدددا  رجددد : اثندددين  ددد  اال حتدددد الب وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وقدددا 

 وانددا  الليدد  انددا  ينفقدده  هددو مدداال اتددا  ،ورجدد  النهددار وانددا  الليدد  انددا  بدده يقددوم  هددو

 احيانددددا كددددان وان ، ااهاريددددا مددددن ا  دددد  اللدددددقة اتددددرار ان. عليدددده متفددددسي النهددددار

 يدد   نعمددا اللدددقات تبدددوا انب، بهددا الشيددر اقتدددا  مددن راجحددة ملددلحة  يهددا ااهاريددا

 بمددددا وهللا تدددديماتكم مددددن عددددنكم ويكِفددددر لكددددم خيددددر  هددددو الفقددددرا  يدددداووتؤت تخفويددددا وان



 

 

 

 عنددده هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  عدددن اللدددحيحين  ددد  وثبدددت. 271 البقدددرةي خبيدددر تعملدددون

 اال ادددد  ال يددددم الدددده  دددد  هللا يالهدددم تددددبعةبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتدددو  ان ،

 عليددده اجتمعدددا هللا  ددد  تحابدددا ورجددد ن هللا، عبدددادة  ددد  نشدددل عاد ،وشدددا  امدددام:  الددده

 ،ورجددد  اليددده يرجدددع حتدددى منددده خدددرج اذا بالمتدددجد معلدددس قلبددده ورجددد  عليددده، وتفرقدددا

 انددد   قدددا  وجمدددا  منلددد  ذات امدددراة دعتددده ورجددد  ، عيندددا   فا دددت خاليدددا هللا ذكدددر

 مددددا شددددماله تعلددددم ال حتددددى  اخفايددددا بلدددددقة تلددددد  ورجدددد  ، العددددالمين ر  هللا اخدددداف

 انهدددا كمدددا المدددا  وعبدددادة والشدددت البخددد  دا  مدددن المتدددلم تطهدددر الزكددداة،ي. يمينددده تنفدددس

 اتدددتطعتم مدددا هللا  ددداتقواب، الحاجدددات ذو  باعاندددة المجتمدددع ا دددراد بدددين التعددداون تحقدددس

 يدددددم  اولمدددددك نفتددددده شدددددت يدددددو  ومدددددن النفتدددددكم خيدددددرا وانفقدددددوا واطيعدددددوا واتدددددمعوا

 تطهددددر البخ ،واللدددددقة عددددن ينهانددددا وتعددددالى تددددبحانه  دددداح. 16 التشددددابني المفلحددددون

 ولددد ِ  بهدددا وتدددزكيهم تطهدددريم لددددقة امدددوالهم مدددن خدددذب، البخددد  دندددم مدددن النفدددوم

 عدددن الطبرانددد  ورو . 103 التوبدددةي علددديم تدددميع وهللا لهدددم تدددكن لددد تك ان علددديهم

 علددددى  ددددرض هللا انبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  ان ، عندددده هللا ر دددد  علدددد 

 اذا الفقدددرا  يجهدددد ولدددن ،  قدددرا يم يتدددع الدددذ  بقددددر امدددوالهم  ددد  المتدددلمين اغنيدددا 

 شدددددديدا حتدددددابا يحاتدددددبهم هللا وان اال ، اغنيدددددا يم يلدددددنع بمدددددا اال عدددددروا او جددددداعوا

 اال الفقدددرا  يلدددي  ال والعدددر  الجدددوا مدددن والمشدددقة  الجهددددي. اليمدددا عدددذابا ويعدددذبهم

 اللدددديس بكدددر ابدددو تدددولى لمدددا ،انددده يريدددرة ابددد  عدددن الجماعدددة ورو .  االغنيدددا  ببخددد 

 ، ددددان والزكدددداة اللدددد ة بددددين   ددددر  مددددن القدددداتلن وهللا: قددددا  الخ  ددددة عندددده هللا ر دددد 

 رتدددو  الدددى يؤدونهدددا كدددانوا -عقددداال وقيددد  -عناقدددا منعدددون  لدددو وهللا المدددا ، حدددس الزكددداة

 يدددابتعالى ،يقدددو  اي دددا البخددد  وعدددن. منعهدددا علدددى لقددداتلتهم وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا

 يبخددد   انمدددا يبخددد  ومدددن يبخددد  مدددن  مدددنكم هللا تدددبي   ددد  لتنفقدددوا تددددعون يدددؤال  اندددتم

 يكوندددوا ال ثدددم غيدددركم قومدددا يتدددتبد  تتولدددوا وان الفقدددرا  واندددتم الشنددد  وهللا نفتددده عدددن

 وكددددددذ ي8بواتددددددتشنى بخدددددد  مددددددن وامددددددابتعالى قولدددددده وكددددددذلك. 38 محمدددددددي امثددددددالكم

. 11-8الليدددد ي تددددرد  اذا مالدددده عندددده يشندددد  ومدددداي10بللعتددددر   تنيتددددر  ي9ببالحتددددنى

 كددددان مددددن ايلددددك الشددددت  ددددان والشددددت، اياكمبوتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  وقددددا 

 هللا تنموعندددددد واللددددددقات ،ي قطعدددددوا بالقطيعدددددة  بخلدددددوا،وامريم بالبخددددد  قبلكم،امدددددريم

 قددددا . نفعدددده وكثددددرة وبركتدددده المددددا  لزيددددادة تددددببا وتكددددون اجريددددا وي دددداعف ويربيهددددا

 بعدددد  تلدددد  منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان يريدددرة ابددد  عدددن البخددار 

 يربيهددددا ثددددم بيميندددده يتقبلهددددا هللا ، ددددان الطيدددد  اال هللا يقبدددد  وال طيدددد  كتدددد  مددددن تمددددرة

 يقددو  التشددابن، تددورة و دد ي. الجبدد  مثدد  يكددون حتددى  لددو  احدددكم يربدد  كمددا للدداحبها

ي حلدددديم شددددكور وهللا لكددددم ويشفددددر لكددددم ي دددداعفه حتددددنا قر ددددا هللا تقر ددددوا انبتعددددالى



 

 

 

 واقر دددوا والملددددقات الملددددقين انبالحديدددد تدددورة  ددد  تعدددالى قدددا  كمدددا. 17 التشدددابن

يربدددد   تعددددالى دددداح . 18 الحديدددددي  كددددريم اجددددر ولهددددم لهددددم ي دددداعف حتددددنا قر ددددا هللا

 كفددددار كدددد  يحدددد  ال وهللا اللدددددقات ويربدددد  الربددددا هللا يمحسبيمحددددس الربددددا،و اللدددددقات

  ددد  الندددام امددوا   ددد  ليربددو ربدددا مدددن تيددتما ومدددابتعالى قولدده وكدددذلك ،276 البقددرةياثيم

 الروميالم دددعفون يدددم  اولمدددك هللا وجددده تريددددون زكددداة مدددن تيدددتما ومدددا هللا عندددد يربدددو

 وتدددلم عليدده هللا لددلى النبددد  ان متددعود، ابددن عدددن متددند   دد  احمدددد االمددام وقددا . 39

 ي. ق  الى تلير عاقبته  ان كثر وان الربا انبقا 

   الفتاد على الكثير يبقى وال      يبقى تللحه الما  من قلي 

 يقومدددون ال الربدددا يدددلكلون الدددذينب، الربدددا يتعددداطى لمدددن بالعقدددا  تعدددالى هللا توعدددد كمدددا   

 الربددا مثدد  البيددع انمددا قددالوا بددانهم ذلددك المددم مددن الشدديطان يتخبطدده الددذ  يقددوم كمددا اال

 تدددلف مدددا  لددده  دددانتهى ربددده مدددن موعادددة جدددا    مدددنأ الربدددا وحدددرم البيدددع هللا واحددد 

. 275 البقرةيخالدددددون  يهددددا يددددم النددددار الددددحا   اولمددددك عدددداد ومددددن هللا الددددى وامددددر 

 كندددتم ان الربدددا مدددن بقددد  مدددا وذروا هللا اتقدددوا امندددوا الدددذين ياايهدددابتعالى قولددده وكدددذلك

  لكددددم تبددددتم وان ورتددددوله  هللا مددددن بحددددر  نددددوا  دددداذ تفعلددددوا لددددم  دددداني278بمددددؤمنين

 مردويددددده ابدددددن وقدددددا . 279-278 البقدددددرةي تُالمدددددون وال تالمدددددون ال امدددددوالكم مورؤ

 مدددن ربدددى كددد  ان االبقددا  وتدددلم عليددده هللا لددلى ،ان ابيددده عدددن عمددرو بدددن تدددليمان عددن

 ابددددن وقددددا ي. تُالمددددون وال تالمددددون ال امددددوالكم رؤم ، لكددددم مو ددددوا الجايليددددة ربددددا

 ليلددددة اتيددددتبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان يريددددرة، ابدددد  عددددن حدددداتم ابدددد 

 ، بطدددونهم خدددارج مدددن تجدددر  الحيدددات  يهدددا كدددالبيوت بطدددونهم قدددوم علدددى بددد  اتدددر 

 علددد  عدددن احمدددد االمدددام وقددا ي. الربدددا اكلدددة يدددؤال : ؟قدددا  جبريدد  يدددا يدددؤال  مدددن:  قلددت

 وموكلددده الربدددا آكددد  هللا لعنبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد 

 هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  عدددن ماجدددة ابدددن وقدددا ي. وكاتبددده وشدددايديه

   ي. امه الرج  ينكت ان ايتريا جز ا   تبعون الربابقا  وتلم عليه هللا للى

  ال  :  

بقطدددع االعندددا  وال قطدددع االرزا ي : يدددر  الباحددد  أنددده مدددن المناتددد  ذكدددر يدددذا القدددو  

الدددددددرام  والدددددددذ  ال يلدددددددت مدددددددن الناحيدددددددة الدينيدددددددة ، ألن األرزا  ال يقطعهدددددددا اال هللا 

ومدددددا دام االنتدددددان حددددد   .58،بإن  هللا يدددددو الدددددرزا  ذو القدددددوة المتينيالدددددذارياتتعدددددالى

مدددن دابدددة  ددد  االرض اال علدددى هللا رزقهدددا ويعلدددم   رزقددده م دددمون مدددن هللا تعالى،بومدددا

و ددد  لدددحيت ابدددن حبدددان عدددن ابدددن . 6 متدددتقريا ومتدددتودعها كدددٌ   ددد  كتدددا  مبينييدددود



 

 

 

متدددعود، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم قدددا بإن رو  القددددم نفددد   ددد  روعددد  

 أنددده لدددن تمدددوت نفدددم حتدددى تتدددتكم  رزقهدددا وأجلهدددا  دددلتقوا هللا وأجملدددوا  ددد  الطلددد ي.

وقدددا  االمدددام احمدددد  ددد  متدددند  عدددن ابدددن متدددعود، ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم 

قددا بان احدددكم ليجمددع خلقدده  دد  بطددن امدده أربعددين يومددا  ثددم يكددون علقددة مثدد  ذلددك ثددم 

لربع كلمددات: يكددون م ددشة مثدد  ذلددك ثددم يرتدد  الددى الملددك  يددنفر  يدده الددرو  ويددؤمر بدد

ومددددن اددددن  او اعتقددددد أن ارزا   يددددو شددددق  أم تددددعيد..ي. رزقدددده وأجلدددده وعملدددده ويدددد 

، وحتددددى المشددددركين  هدددو  ددددعيف االيمدددانالمخلدددوقين علددددى يدددد يددددذا الشددددخص او ذاك 

ددددن يملددددك يعتر ددددون بددددلن الددددرزا  يددددو هللا،ب قدددد  مددددن يددددرزقكم مددددن التددددما  واالرض أم 

التددمع واالبلددار ومددن يخددرج الحدد  مددن الميددت ويخددرج الميددت مددن الحدد  ومددن يددددبر 

مدددن التدددما  وقولددده تعالى،بونزلندددا  .31تتقونييدددونم األمدددر  تددديقولون هللا  قددد  أ ددد  

يوالنخددددد   باتدددددقات لهدددددا طلدددددع 9وحددددد   الحلددددديدبجندددددات  بدددددهمدددددا   مباركدددددا   لنبتندددددا 

 مدددن رز  .  10-9يرزقدددا  للعبددداد وأحييندددا بددده بلددددة  ميتدددا  كدددذلك الخدددروجي   10ن ددديدب

التدددددما  واالرض: المطدددددر الدددددذ  يحددددد  االرض وينبدددددت الدددددزرا،  مدددددن تدددددطت االرض 

ن جو هددددا أرزا ، ومددددن تددددطت المددددا  أرزا  ومددددن أعماقدددده ارزا  ، ومددددن أرزا  ومدددد

   اشعة الشمم أرزا ، ومن  و  القمر أرزا ،..الر.

  قد كذبته نفته ويو آثم      ومن ان  أن الرز  يلت  بحيلة    

 لقد عشت     يس من الدير مدة    و   تعة والعرض من  تالم   

 وقا  آخر :  

 نتينا     إن تولت ب يانا   بنا           يح  كم نطل  هللا     ر  

 ندعو     البحر أن يٌنج  تفينتنا     إن رجعنا الى الشاط  علينا  

   *     *  * 

 : امليلا  

 مدددع الشدددمم غدددرو  الدددى الفجدددر طلدددوا مدددن المفطدددرات عدددن االمتددداك يدددو للددديام،ا

 الدددى الليددد  منيرم دددان شدددهر لددديامبالفرض لددديام  ددد  النيدددة تكدددون ان علدددى. النيدددة

 لدددم منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان:قالدددت حفلدددة ،لحددددي  الفجدددر قبددد 

  ددد  النيدددة امدددا. التدددنن والدددحا  احمدددد روا يلددده لددديام  ددد  الفجدددر قبددد  اللددديام يجمدددع

 هللا لدددلى هللا رتدددو  عليندددا دخددد :  عامشدددة لقدددو  النهدددار مدددن ،تجدددز  التطدددوا لددديام



 

 

 

 متدددلم روا ي لدددامم  دددان بقا  ال،: قلنايشددد  ؟ عنددددكم يددد ب قا  يدددوم ذات وتدددلم عليددده

 قبدددد  يددددر  مددددن ومددددنهم الددددزوا ، قبدددد  النيددددة تقددددع ان االحندددداف واشددددترط. داود وابددددو

 ي.  370: 30بالتوا  على بعد  او الزوا 

  : منها تعالى،نذكر هللا عند ر يعة ومنزلة     للليام  : الليام    

الندددداريروا  احمددددد  _قددددا  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم باللدددديام جنة،وحلددددن حلددددين مددددن

 باتناد حتن والبيهق .

 كدددد بقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان عندددده هللا ر دددد  يريددددرة ابدددد   عددددن_ 

 يدددوم كدددان  ددداذا جندددة به،واللددديام اجدددز  واندددا لددد  ، انددده اللددديام اال لددده آدم ابدددن عمددد 

 انددد :  ليقددد  قاتلددده او احدددد شددداتمه يجه ، دددان وال يلدددخ  وال ير ددد   ددد  احددددكم لدددوم

 بتددددب  الفددددم رامحددددة تشيددددر - اللددددامم  ددددم لخلددددوف بيددددد  محمددددد نفددددم والددددذ  لددددامم،

  رحتددددددان ولللددددددامم المتددددددك، ريددددددت مددددددن القيامددددددة يددددددوم هللا عنددددددد اطيدددددد  -اللددددددوم

 ومتددددلم احمددددد روا يبلددددومه  ددددر  ربدددده لقدددد  واذا بفطددددر ،  ددددر  ا طددددر اذا:يفرحهمددددا

 . والنتام 

 والقددددران اللدددديامبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  ،ان عمددددرو بددددن هللا عبددددد وعدددن_ 

 والشدددددهوات الطعدددددام منعتددددده ربددددد  ا :اللددددديام يقدددددو  القيامدددددة، يدددددوم للعبدددددد يشدددددفعان

ي  يشدددفعان ،  يددده ، شدددفعن  بالليددد  الندددوم منعتددده:القران  يددده،ويقو   شدددفعن  بالنهدددار،

 .  لحيت بتند احمد روا 

 بعمددد  مرن : قلدددت وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  اتيدددت:،قا  امامدددة ابددد  وعدددن_ 

 اتيتدددده ،ثددددم - لدددده مثيدددد  ال ا  - لدددده عددددد  ال  اندددده باللددددوم عليددددكب،قا  الجنددددة يدددددخلن 

 . والحاكم والنتام  احمد روا ي باللوم عليكب قا  ثانية

 البقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  عنددده،ان هللا ر ددد  الخددددر  تدددعيد ابددد  وعدددن_ 

 تدددبعين وجهددده عدددن الندددار اليدددوم بدددذلك هللا باعدددد اال هللا تدددبي   ددد  يومدددا عبدددد يلدددوم

 . داود ابا اال الجماعة روا ي خريفا

 يقددددا  بابددددا للجنددددة انبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  تددددعد،ان بددددن تدددده  وعددددن_ 

 ذلدددددك اغلدددددس اخدددددريم دخددددد  اللددددداممون؟ اذا ايدددددن القيامدددددة يدددددوم يقدددددا  ، الريان:لددددده

 . ومتلم البخار  روا يالبا 



 

 

 

 هللا لدددلى قدددا  كمدددا ، الشدددهوات كتدددر علدددى عدددون اكبدددر ،ويدددو البددددن زكددداة اللدددوم_ 

 اغددددض  ليتزوج، اندددده البددددا ة مددددنكم اتددددتطاا مددددن الشددددبا  معشددددر يدددداب وتددددلم عليدددده

 ي. وجا  له  انه باللوم  عليه يتتطع لم ،ومن للفرج ،واحلن للبلر

 . والحرمان الجوا معاناة    الفقرا  به يشعر ،بما اللامم شعور_ 

    رذيلدددددة، كددددد  عدددددن اللدددددامم يتخلدددددى يوان: التخليدددددة والتحليدددددة، بالتخليدددددة اتلدددددا ه_ 

 الددددى يقربدددده عمدددد  وكدددد  القددددران وقددددرا ة واالذكددددار بالطاعددددات يتحلددددى ان يو:والتحليددددة

 . تعالى هللا

 االثنددددين يددددوم  ري ددددته الخمتددددة،وكانت االتدددد م اركددددان احددددد رم ددددان شددددهر ولددددوم

  ددد  تعدددالى ويقدددو ي .  366: 30بللهجدددرة الثايدددة التدددنة مدددن شدددعبان مدددن خلتدددا لليلتدددين

 قددبلكم مددن الددذين علددى كتدد  كمددا اللدديام علدديكم كتدد  امنددوا الددذين ايهددا يددابالبقرة تددورة

 مدددن  عددددة تدددفر علدددى او مري دددا مدددنكم كدددان  مدددن معددددودات ايامددداي183بتتقدددون لعلكدددم

 لددده خيدددر  هدددو خيدددرا تطدددوا  مدددن نيكمتددد طعدددام  ديدددة يطيقونددده الدددذين وعلدددى اخدددر ايدددام

 القدددران  يددده اندددز  الدددذ  رم دددان شدددهري184بتعلمدددون كندددتم ان لكدددم خيدددر تلدددوموا وان

 كددان ومددن  ليلددمه الشددهر مددنكم شددهد  مددن والفرقددان الهددد  مددن وبينددات للنددام يددد 

 العتدددر بكدددم يريدددد وال اليتدددر بكدددم هللا يريدددد اخدددر ايدددام مدددن  عددددة تدددفر علدددى او مري دددا

 . 185-183 البقرةي تشكرون ولعلكم يداكم ما على هللا ولتكبروا العدة ولتكملوا

    : رم ان شهر     اما

 مبددددارك شددددهر جددددا كم قدددددبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  ،ان يريددددرة ابدددد  عددددن_ 

  يددده وتشددد  الجحددديم ابدددوا   يددده وتشلدددس الجندددة ابدددوا   يددده لددديامه،تفتت علددديكم ا تدددرض

 احمدددد روا ي حدددرم  قدددد خيريدددا حدددرم شدددهر،من الدددف مدددن خيدددر ليلدددة   يددده ، الشدددياطين

 .  والبيهق  والنتام 

 الخمدددددم، اللدددددلواتبقا  وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى النبددددد  ،ان يريدددددرة ابددددد  وعدددددن_ 

ي  الكبدددامر اذاجتنبدددت بيدددنهن لمدددا رم دددان،مكفرات الدددى ،ورم دددان الجمعدددة الدددى والجمعدددة

 . متلم روا 

 لددددام منبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان اي ددددا، يريددددرة ابدددد  وعددددن_ 

 . التنن والحا  احمد روا يذنبه من تقدم ما له غفر واحتتابا ايمانا رم ان



 

 

 

 رم دددان لدددام منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  عدددن مر وعدددا ايدددو  ابددد  وعدددن_ 

 ي. الدير لام  كلنما شوا  من تتا واتبعه

 مددددن يومددددا ا طددددر منبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  ،ان يريددددرة ابدددد  وعددددن_ 

 وان الديركلدددده لدددديام عندددده يقددددض لددددم لدددده هللا رخلددددها رخلددددة غيددددر  دددد  رم ددددان

   . والترمذ  ماجة وابن داود ابو روا ي لامه

_ لددعد رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم المنبدددر  قددا :امين ثدددم أمدددين ثدددم أمدددين  تدددلله 

اللددحابة عددن مددن قددا ،  قددا  أتددان  جبريدد   قا :خددا  وختددر مددن ادرك رم ددان ولددم 

يشفددر لدده قدد  أمددين  قلددت أمددين، ثددم قددا  خددا  وختددر مددن ادرك والديدده او احددديما ولددم 

ثددم قددا  خددا  وختددر مددن ذكددرت عنددد  ولددم يلدد  عليددك ،ين يشفددر لدده قدد  أمددين  قلددت أمدد

   . ق  أمين  قلت أمين 

 القددددران نددددز  ،و يهددددا التددددنة ليددددال  ا  دددد  القدددددر،وي  ليلددددة ، يدددده رم ددددان شددددهر_ 

 هللا لدددلى هللا رتدددو  علدددى اندددز  ثدددم العدددزة بيدددت  ددد  الددددنيا التدددما  الدددى واحددددة جملدددة

 انددداب تعدددالى قولددده  ددد  وجدددا ي. 189:9بللحدددواد  تبعدددا تدددنة عشدددرين  ددد  وتدددلم عليددده

 شددهر الددف مددن خيددر القدددر ليلددةي2ب القدددر ليلددة مددا ادراك ومدداي1بالقدددر ليلددة  دد  انزلنددا 

 مطلدددع حتدددى يددد  تددد مي 4بامدددر كددد  مدددن ربهدددم بددداذن  يهدددا والدددرو  الم مكدددة تندددز ي3ب

 هللا ر دددد  عامشدددة ،ان بريددددة بددددن هللا عبدددد عدددن احمددددد االمدددام قدددا . 5-1 القددددريالفجر

 عفددو انددك اللهددم قول بادعو؟قددا   مددا القدددر ليلددة وا قددت هللا،ان رتددو  يددا: قالددت عنهددا

 طلددد  ويتدددتح . ماجدددة وابدددن والنتدددام  الترمدددذ  روا  وقددددي عنددد   ددداعف العفدددو تحددد 

  لدددحيت باتدددناد احمدددد ورو . رم دددان مدددن االواخدددر العشدددر مدددن الدددوتر  ددد  القددددر ليلدددة

 كدددان منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنهمدددا  هللا ر ددد  عمدددر ابدددن عدددن

 عدددن داود وابدددو واحمدددد متدددلم ورو ي.  والعشدددرين التدددابع ليلدددة  ليتحرايدددا  متحريهدددا

 التددد  الليلدددة ويددد  رم دددان لفددد  ،انهدددا يدددو اال الددده ال الدددذ  وهللا:قدددا  انددده كعددد  ابددد 

 ،وامارتهدددا وعشدددرين تدددبع ليلدددة بقيامهدددا،ي  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  امرندددا

 زرعددددة ابدددد  وعددددن.  لهددددا شددددعاا ال بي ددددا  يومهددددا لددددبيحة  دددد  الشددددمم تطلددددع ان

 ليدددا  تدددت  ددد  موتدددى علدددى التدددوراة انزلدددت: قدددا  لدددالت ابدددن معاويدددة عدددن الدمشدددق 

 مدددن خلدددت ليلدددة عشدددرة اثنتددد   ددد  داود علدددى الزبدددور ،وندددز  رم دددان شدددهر مدددن خلدددون

 ،واندددز  تدددنة ندددين وثمدددا واثنتدددين تدددنة باربعمامدددة التدددوراة بعدددد رم دددان،وذلك شدددهر

 بعددد رم ددان شددهر مددن خلددت ليلددة عشددرة ثمانيددة  دد  مددريم ابددن عيتددى علددى االنجيدد 

 عليدددده هللا لددددلى محمددددد علددددى الفرقددددان وانددددز  ، عامددددا وخمتددددين عددددام بددددالف الزبددددور

 الدددذ  رم دددان شدددهري. ب  593: 31ب  رم دددان شدددهر مدددن وعشدددرين اربدددع  ددد  وتدددلم



 

 

 

   اكمددددا الهدددد  ،او برؤيددددة رم ددددان شدددهر ويثبددددت. 185 البقددددرة...ي القددددران  يدددده اندددز 

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  ،ان يريددددرة ابدددد  وعددددن.  يومددددا ث ثددددين شددددعبان عدددددة

 ث ثدددين شدددعبان عددددة  ددداكملوا علددديكم غدددم ، دددان لرؤيتددده وا طدددروا لرؤيتددده لدددوموابقا 

 اكمدددا  او الهددد   برؤيدددة كدددذلك ، يثبدددت شدددوا  يددد   ثبدددوت وامدددا. البخدددار  روا ي يومدددا

 الهددد   را  متدددى: يقدددو  مدددن  مدددنهم العلمدددا  واختلدددف. يومدددا ث ثدددين رم دددان شدددهر

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،لقدددو  البلددددان جميدددع علدددى اللدددوم وجدددو  بلدددد ايددد 

 ث ثددددين شددددعبان عدددددة  دددداكملوا علدددديكم غددددم  ددددان لرؤيتدددده وا طددددروا لرؤيتدددده لددددومواب

 كددد  اليددد  ان: يدددر  مدددن العلمدددا  ومدددن. يريدددرة ابددد  عدددن ومتدددلم البخدددار  روا ييومدددا

 للمدددددريض تعدددددالى هللا ورخدددددصي. 368: 30بغيدددددريم رؤيدددددة يلدددددزمهم وال رؤيدددددتهم بلدددددد

  ددد  ذلدددك يق ددديا ان علدددى رم دددان شدددهر  ددد  ،والمتدددا ر،باال طار شدددفاؤ  يرجدددى الدددذ 

دددر وان ، متتابعدددات اوغيدددر اخر،متتابعدددات ايدددام  ، آخدددر رم دددان دخددد  حتدددى الق دددا  اخ 

 التددداخير كدددان تدددوا  عليددده  ديدددة عليددده،وال مدددا بعدددد  يق ددد  الحا دددرثم رم دددان لدددام

 بتدددب  التددداخير كدددان اذا عليددده  ديدددة ال انددده اخدددرون يدددر  بينمدددا ، عدددذر لشيدددر او بعدددذر

 هللا ر دددد  عبددددام ابددددن ، عددددن وليدددده عندددده لددددام لدددديام وعليدددده مددددات مددددن امددددا. عددددذر

 وعليهددا ماتددت امدد  ان: قددا  وتددلم عليدده هللا لددلى الرتددو  الددى جددا  رجدد  عنهمددا،ان

 روا ييق دددددى ان احدددددس هللا  ددددددينبقا  ،ي نعدددددمب قدددددا  عنهدددددا؟ ،ا لق ددددديه شدددددهر لدددددوم

 ،يدددرخص اخدددر ايدددام  ددد  او رم دددان شدددهر  ددد  اللددديام يطيقدددون الدددذين امدددا.  الشددديخان

 بددددث   الددددبعض وجبتين،وقدددددر  متددددكينا يددددوم كدددد  عددددن يطعمددددوا وان ، باال طددددار لهددددم

 ، علددديهم ق دددا  وال. الر..تمدددر او طحدددين او رز: تدددلكلون مدددا اوتدددط مدددن كيلوغرامدددات

 شددددددفاؤ  يرجددددددى ال الددددددذ  والمددددددريض العجددددددوز الكبيروالمددددددراة الشددددددير:يم ويددددددؤال 

 مدددن يزاولونددده مددا غيدددر الدددرز  مددن متتدددعا يجددددون ال الددذين الشددداقة االعمدددا  والددحا 

 ايامدددددا. بواوالديمدددددا انفتدددددهما علدددددى خا تدددددا اذا والمر دددددع الحبلدددددى ،وكدددددذلك اعمدددددا 

 الدددذين وعلدددى اخدددر ايدددام مدددن  عددددة تدددفر علدددى او مري دددا مدددنكم كدددان  مدددن معددددودات

 لكدددم خيدددر تلدددوموا وان لددده خيدددر  هدددو خيدددرا تطدددوا  مدددن متدددكين طعدددام  ديدددة يطيقونددده

 قدددوة منددد  اجدددد هللا رتدددو  يدددا: االتدددلم  حمدددزة وقدددا . 184 البقدددرةي تعلمدددون كندددتم ان

 اخددذ  مددن تعددالى هللا مددن رخلددة ي ب؟ قددا  جنددا  علدد  ، هدد  التددفر  دد  اللددوم علددى

 ايهمدددددا امدددددا. متدددددلم روا ي عليددددده جندددددا   ددددد  يلدددددوم ان احددددد  ومدددددن  حتدددددن بهدددددا

 علدددددى يقدددددو  ال لمدددددن ا  ددددد  ،والفطدددددر عليددددده قدددددو   لمدددددن ا  ددددد  اال   ، اللددددديام

 النهدددار اثندددا  الفطدددر لددده ،جددداز  يددده ،وشدددرا بالليددد  اللددديام المتدددا ر ندددو  واذا. اللددديام

 جددواز عدددم يددر  مددن ، مددنهم النهددار اثنددا  تددا ر   ثددم ويددومقيم اللددوم نددو  اذا امددا.

 يفطدددر ان للمتدددا ر يجدددوز التددد  االقامدددة ومددددة.  ذلدددك اجددداز مدددن ومدددنهم   ،  بددده الفطدددر



 

 

 

 ندددو   ددداذاي. 375- 374: 30ب  يهدددا اللددد ة يقلدددر ان لددده يجدددوز التددد  المددددة يددد  بهدددا

  عدد  يباشددر حتددى يفطددر وال لددامما ويبقددى يتتددحر ان ، عليدده الليدد  مددن التددفر اللددامم

 لهددددا المتددددمو  المتددددا ة يقطددددع حتددددى لددددامما يبقددددى ان يددددر  مددددن ويندددداك ، بالتددددفر

 ،وحتدددى الق دددا  ،وعليهمدددا اللددديام عليهمدددا يحدددرم والنفتدددا ، الحدددامض مدددا. باال طدددار

  وعليهددددا لددددومها  تددددد دم منهددددا وخددددرج العددددادة وجامتهددددا لدددداممة المددددراة كانددددت ان

 رتددددو  عهددددد علددددى نحدددديض كنددددا:،قالت عامشددددة عددددن ومتددددلم البخددددار  رو . الق ددددا 

 واذا.  اللدددد ة بق ددددا  نددددؤمر وال اللددددوم بق ددددا  ، نددددؤمر وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا

 اذا مالدددك ،وقدددا  ق دددا   يجددد  الدددبعض ،يدددر  لقددددر معين، دددا طر يدددوم لدددوم الفدددرد ندددذر

 يمدددين ارةفدددك الزمددده خدددالف متدددى الشدددا ع  وقدددا .  الق دددا  يلزمددده لدددم لمدددرض ا طدددر

 الندددذر كدددان  ددداذاي  . 97-96: 28بالكفدددارة وبدددين الو دددا  بدددين بالخيدددار يدددو احمدددد وقدددا .

 وعددن. بدده الو ددا  يجددز  لددم هللا معلددية  دد  كددان واذا بدده، الو ددا  يلددزم هللا طاعددة  دد 

 ال النددددذر انبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان عنهمددددا هللا ر دددد  عمددددر ابددددن

  دددد  البخددددار  اخرجددددهيالبخي  مددددن بالنددددذر يتددددتخرج ،وانمددددا يددددؤخر وال شدددديما يقدددددم

 لعاملتددده وال للنددداذر يجدددوز ال كمدددا ، اليددده اللجدددو  عددددم ويف ددد  الندددذر ويكدددر . لدددحيحه

 علدددى القددددرة عددددم حالدددة  ددد  اليمدددين كفدددارة مثددد  الندددذر وكفدددارة ندددذروا، ممدددا يدددلكلوا ان

 . ادا  

   : منها ،ي التطواب التنف  ليام واما 

 ايدددو  ابددد  عدددن والنتدددام  البخدددار  اال الجماعدددة رو : شدددوا  مدددن ايدددام تدددتة لددديام_ 

 تدددتا اتبعددده ثدددم رم ددان لدددام منبقدددا  وتدددلم عليدده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان االنلددار 

 . متتابعة غير او متتابعة االيام يذ  ليام ويكوني. الدير لام  كلنما شوا  من

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  عنددده،ان هللا ر ددد  قتدددادة ابددد  عدددن: عر دددة يدددوم لدددوم_ 

 عاشدددورا  يدددوم ،ولدددوم ومتدددتقبلة ما دددية ،يكفرتدددنتين عر دددة يدددوم لدددومبقا  وتدددلم

 يريدددددرة ابددددد  وعدددددن.  والترمدددددذ  البخدددددار  اال الجماعدددددة روا يما دددددية تدددددنة يكفدددددر

 روا  ، بعر دددات عر دددات يدددوم لدددوم عدددن وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  نهى:قدددا 

والحكمدددة  .الحددد   ددد  يدددو لمدددن النهددد  كدددان ا .ماجدددة وابدددن والنتدددام  داود وابدددو احدددد

 ددد  مندددع الحددداج مدددن لدددوم يدددوم عر ة:انددده عيدددد للحجددداج ،والن الفطدددر يقدددويهم علدددى 

العمددد  والدددذكر والددددعا  ، قدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم بيدددوم عر دددة ويدددوم النحروايدددام 

مددددن ذ  الحجددددة، ويلددددوم 11،12،13التشددددريس عيدددددنا ايدددد  االتدددد مي،وايام التشددددريس 

ع والقددران  لدده ان يلدددوم يددذ  االيدددام يددد  التمتددد، يددذ  االيددام الدددذ  عجددز عددن الهدددد  



 

 

 

 دد  الحدد  اذا لددم يكددن قددد لددامها قبدد  يددوم عر ددة يلددومها يددذ  االيددام الث ثددة ،ويلددوم 

 تبعة اذا رجع الى ايله.

 تددددمعت: قددددا  تددددفيان ابدددد  بددددن معاويددددة عددددن: عاشددددورا  يددددوم محددددرم 10  لدددديام_ 

 علدددديكم يكتدددد  ،ولددددم عاشددددورا  يددددوم يدددذا انبيقددددو  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتدددو 

 عامشدددة وعدددن. عليددده متفدددسي ليفطر شدددا  ومدددن لدددام شدددا  لدددامم، من ،واندددا لددديامه

 الجايليدددة،وكان  ددد  قدددريت تلدددومه يومدددا عاشدددورا  يدددوم كدددان:قالت عنهدددا هللا ر ددد 

 النددددام لددددامه،وامر المدينددددة قدددددم  لمددددا يلددددومه وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

. عليددده متفسيتركددده شدددا  ومدددن لدددامه شدددا  منبقدددا  رم دددان  دددرض ، لمدددا بلددديامه

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  لدددام لمدددا:قا  عنهمدددا هللا ر ددد  عبدددام ابدددن وعدددن

 اليهدددددود تعامددددده يدددددوم انددددده هللا يارتدددددو : ،قدددددالوا بلددددديامه وامدددددر عاشدددددورا  يدددددوم

 ، لددددم التاتددددع اليددددوم لددددمنا - هللا شددددا  ان - المقبدددد  العددددام كددددان اذاب، قددددا  والنلددددار 

 . داود وابو متلم روا ي وتلم عليه هللا للى تو   حتى المقب  العام يلت 

 لدددلى النبددد  يريدددرة،ان ابددد  عدددن: اتدددبوا كددد  مدددن والخمددديم االثندددين يدددوم  لدددوم_ 

 انب، قدددا  لددده ، قيددد  والخمددديم االثندددين يدددوم  يلدددوم مدددا اكثدددر كدددان وتدددلم عليددده هللا

 مددددددؤمن،اال لكدددددد  متددددددلم،او لكدددددد  هللا وخميم، يشفددددددر ينندددددداث كدددددد  تعددددددرض االعمددددددا 

 . لحيت بتند احمد روا ي اخريما  يقو  المتهاجرين

 ،امرندددا عنددده هللا ر ددد  الشفدددار  ذر ابدددو قدددا : شدددهر كددد  مدددن البددديض ايدددام لددديام_ 

 ثالددد : البددديض ايدددام ث ثدددة الشدددهر مدددن نلدددوم انب وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 النتدددددام  روا يالددددددير كلدددددوم يددددد  وقدددددا  ، عشدددددر عشدددددر،وخامم ورابدددددع عشدددددر،

 . حبان ابن ولححه

 عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  عمددددرو،ان بددددن هللا عبددددد عددددن: يددددوم و طددددر يددددوم لدددديام_ 

 داود،كدددان لددد ة هللا الدددى اللددد ة داود،واحددد  لددديام هللا الدددى اللددديام احددد بقا  وتدددلم

 يجددددوزي. يومددددا ويفطددددر يومددددا يلددددوم تدتدددده،وكان ثلثدددده،وينام ،ويقددددوم نلددددفه ينددددام

 ام عدددن. ا طدددر شدددا  وان لدددام شدددا  ان نفتددده اميدددر ، هدددو يفطدددر ان المتطدددوا لللدددامم

 يددددوم عليهددددا دخدددد  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان:  عنهددددا هللا ر دددد  يددددان  

 اميدددر المتطدددوا انب، قدددا  لددداممة ان : قلدددت نددداولن  ثدددم  شدددر  بشدددرا  ، ددداتى الفدددتت

 القطندددد  والدددددار احمددددد روا ي ددددا طر  شددددمت وان  لددددوم  شددددمت  ددددان نفتدددده علددددى

 واتدددتحبوا متطوعدددا لدددام لمدددن اال طدددار جدددواز الدددى العلدددم ايددد  اكثدددر وذيددد . والبيهقددد 

 .  اليوم ذلك ق ا   له



 

 

 

   :ليامه    يراع  ان لللامم يتتح  كما

 عنددده هللا ر ددد  اندددم ، عدددن بركدددة  يددده ،االان تركددده مدددن علدددى اثدددم ال وانددده: التدددحور_ 

 روا يبركددددددة التددددددحور  ددددددان تتددددددحروابقا  وتددددددلم عليدددددده هللا لددددددلى هللا رتددددددو  ،ان

 ، مددددا  بجرعددددة ولددددو ، قليلدددده او الطعددددام بكثددددرة التددددحور ويتحقددددس. ومتددددلم البخددددار 

 هللا لدددلى هللا رتدددو  عنددده،ان هللا ر ددد  الخددددر  تدددعيد ابددد  عدددن احمدددد االمدددام  قدددا 

  دددان مدددا  مدددن تجدددرا احددددكم ان ولدددو تددددعو   ددد  بركدددة اكلددده التدددحوربقا  وتدددلم عليددده

 ي. المتتحرين على يللون وم مكته هللا

 عدددن االمتددداك جعددد  وجددد  عدددز هللا ، دددان بالشدددك يعمددد  ال:  الفجدددر طلدددوا  ددد  الشدددك_ 

 لبدددام يددن نتددامكم الددى الر دد  اللدديام ليلددة لكددم احدد ب الشددك ال التبددين والشددر  االكدد 

 عدددنكم وعفدددا علددديكم  تدددا  انفتدددكم تختدددانون كندددتم انكدددم هللا علدددم لهدددن لبدددام واندددتم لكدددم

 الخددديط لكدددم يتبدددين حتدددى واشدددربوا وكلدددوا لكدددم هللا كتددد  مدددا وابتشدددوا باشدددروين  ددداالن

 تباشدددروين وال الليددد  الدددى اللددديام اتمدددوا ثدددم الفجدددر مدددن االتدددود الخددديط مدددن االبددديض

 للندددام اياتددده هللا يبدددين كدددذلك تقربويدددا  ددد  هللا حددددود تلدددك المتددداجد  ددد  عددداكفون واندددتم

 . 187 البقرةييتقون لعلهم

.  الشدددمم غدددرو  تحقدددس متدددى الفطدددر يعجددد  ان لللدددامم يتدددتح : الفطدددور تعجيددد _ 

 مددا بخيددر النددام يددزا  البقددا  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  تددعد،ان بددن تدده   عددن

 علددددى المشددددر  لدددد ة قبدددد  الفطددددر ويف دددد . ومتددددلم البخددددار  روا يالفطددددر عجلددددوا

 ذلددك، بعددد الطعددام مددن حاجتدده تندداو  لددلى ، دداذا المددا   علددى يجددد لددم  ددان وتددر رطبددات

 لدددامما احددددكم كدددان اذابقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  ،ان عدددامر بدددن تدددلمان وعدددن

 احمدددد روا ي طهدددور المدددا   دددان المدددا   علدددى التمدددر يجدددد لدددم  دددان التمدددر علدددى  ليفطدددر

 . والترمذ 

 هللا لددددلى ،ان حتددددن بتددددند الترمددددذ  رو : الفطددددر وعنددددد اللدددديام اثنددددا  الدددددعا _ 

 العدددددداد ، واالمددددددام يفطددددددر، حتددددددى اللددددددامم:دعوتهم تددددددرد ال ث ثددددددةبقا  وتددددددلم عليدددددده

 عمددددرو بددددن هللا عبددددد عددددن متددددند   دددد  الطيالتدددد  داود ابددددو االمددددام ورو ي. والمالددددوم

ي.  متددددتجابة دعددددوة ا طددددار  عنددددد لللدددداممبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان

 ا طرت،ذيددد  رزقدددك آمندددت،وعلى ،وبدددك لدددمت لدددك اللهم:اال طدددار عندددد القدددو  ويف ددد 

  .هللا شا  ان االجر ،وثبت العرو  وابتلت ال مل

 مدددن يدددتحفا ان بلددديامه،عليه اللدددامم ينتفدددع لكددد : اللددديام مدددع يتندددا ى عمدددا الكدددف_ 

 عليددده هللا لدددلى النبددد  ،ان يريدددرة ابددد   عدددن. لددديامه تخددددت التددد  واالعمدددا  االقدددوا 



 

 

 

 ، دددان والر ددد   اللشدددو مدددن اللددديام انمدددا والشدددر ، االكددد  مدددن اللددديام لددديمب قدددا  وتدددلم

. والحددداكم حبدددان وابدددن خزيمدددة ابدددن  روا ي لدددامم انددد  ، قددد  عليدددك جهددد  او احدددد تدددابك

 اال لددددديامه مدددددن لددددده لددددديم لدددددامم ر بقدددددا  وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى النبددددد  وعدددددن

 . والحاكم ماجة وابن النتام  روا يالتهر اال قيامه من له ليم قامم الجوا،ور 

 عندددد يتدددتحبان مدددا اكثدددر انهمدددا اال وقدددت كددد   ددد  متدددتحبان كاندددا وان: والكدددرم الجدددود_

 عليدددده هللا لدددلى هللا رتدددو  كددددان: قدددا  عنهمدددا هللا ر ددد  عبددددام ابدددن عدددن  اللددديام،

 ،وكدددان جبريددد  يلقدددا  حدددين رم دددان  ددد  يكدددون مدددا اجدددود وكدددان ، الندددام اجدددود وتدددلم

 الددددريت مددددن بددددالخير اجدددود ، هددددو القددددران  يدارتددده رم ددددان مددددن ليلدددة كدددد   دددد  يلقدددا 

 . لحيحهما    ومتلم البخار  روا .المرتلة

 عدددن ومتدددلم البخدددار  رو : رم دددان مدددن االواخدددر العشدددر  ددد  العبدددادة  ددد  االجتهددداد_

 العشدددددر دخددددد  اذا كدددددان وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى النبددددد  ،ان عنهدددددا هللا ر ددددد  عامشدددددة

 .  الممزر وشد   ايله وايقا اللي  اح  االواخر

   : الليام مباحات

 جنبددددا يلدددبت كدددان  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  عامشدددة،ان عدددن اللدددحيحين  ددد _ 

 . الفجر طلوا قب  االغتتا  ويف  . يشتت  ثم لامم ويو

 . لحيت قلد، لومه غير من اللامم جوف    الما  دخ  اذا_ 

 لدددم ام حلقددده  ددد  طعمددده وجدددد ،تدددوا  العدددين يددددخ  ممدددا ونحويمدددا والقطدددرة االكتحدددا _ 

 ام للتشذيدددة اكاندددت ،تدددوا  الحقندددة وكدددذلك. الجدددوف الدددى منفدددذا ليتدددت العدددين ،الن يجدددد 

 ، المعتددداد المنفدددذ غيدددر مدددن اليددده تلددد   انهدددا الجدددوف الدددى ولدددلت وان ، انهدددا لشيريدددا

  انهدددا اللدددامم ت دددعف كاندددت اذا ،اال الحجامدددة وكدددذلك. ذلدددك خددد ف يدددر  الدددبعض ان اال

 الدددددوا  وكددددذلك. يفطددددر ال اللددددامم حلددددس  دددد  الذبابددددة دخلددددت اذا وكددددذلك. لددددذلك تكددددر 

 مدددن المعددددة الدددى يلددد  مدددا يشدددبه ال يندددا الددددوا  ،الن الدددرام  ددد  والشدددجة للجراحدددة

 .  الشذا 

 و ددد  الفجدددر طلدددع ، دددان الفجدددر يطلدددع حتدددى ويجدددامع ويشدددر  يلكددد  ان لللدددامم يبدددا _ 

 الطعدددام يلفدددا لدددم ،وان يندددزا ان عليددده مجامعدددا كدددان ،او لفاددده عليددده وجددد  طعدددام  مددده

 ي.392-389: 30ب مفطرا اعتبر الجماا من ينزا لم ان او  مه من

 :  الق ا  ويوج  الليام يبط  ما ان :الليام مبط ت



 

 

 

 ق دددا   ددد  مكريدددا او مخطمدددا او ناتددديا شدددر  او اكددد   دددان: عمددددا والشدددر  االكددد _ 

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  ،ان عنددده هللا ر ددد  يريدددرة ابددد   عدددن. كفدددارة وال عليددده

ي وتدددقا  هللا اطعمددده ، انمدددا لدددومه  ليدددتم شدددر  او  اكددد  لدددامم ويدددو نتددد  منبقدددا 

 النبدددد  ان يريددددرة ابدددد  عددددن والحدددداكم والبيهقدددد  القطندددد  الدددددار ورو . الجماعددددة روا 

ي. كفدددارة وال عليددده ق دددا  ناتددديا،   رم دددان  ددد  ا طدددر منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 هللا انبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  عنهمددددا،ان هللا ر دددد  عبددددام ابددددن وعددددن

 والطبرانددد  ماجدددة ابدددن روا يعليددده اتدددتكريوا ومدددا والنتددديان  الخطدددل امتددد  عدددن و دددع

  دددان هللا عندددد اقتدددط يدددو البدددامهم ادعويمبتعدددالى يقدددو  االحدددزا  تدددورة و ددد . والحددداكم

 بدده اخطددلتم  يمددا جنددا  علدديكم ولدديم ومددواليكم الدددين  دد   دداخوانكم ابددا يم تعلمددوا لددم

 هللا عبدددد ابدددو ويقدددو .  5 االحزا يرحيمدددا غفدددورا هللا وكدددان قلدددوبكم تعمددددت مدددا ولكدددن

 يطلدددع لدددم الفجدددر وان غابدددت قدددد الشدددمم ان ويدددويان شدددر  او اكددد  مدددن ان: الشدددا ع 

 ي . 77: 28بعليهالق ا  وج  ذلك بخ ف االمر بان ،ثم

 وال عليدددده ق ددددا   دددد  ارادتدددده عددددن ال اللددددامم غلدددد  القدددد   كددددان ان: عمدددددا القدددد  _ 

 ا بذرعدددددده منبقددددددا  وتددددددلم عليدددددده هللا لددددددلى النبدددددد  ،ان يريددددددرة ابدددددد   عن.كفددددددارة

 روا ي  ليق دددد يالق   تعمددددد ا ب اتددددتقا  ،ومددددن ق ددددا  عليدددده  لدددديم  الق  يغلبدددده

 . والحاكم القطن  والدار حبان وابن ماجة وابن والترمذ  داود وابو احمد

 ، الشددددمم غددددرو  قبدددد  االخيددددرة اللحاددددة  دددد  كددددان وان حتددددى: والنفددددام الحدددديض_ 

 عهددددد علددددى نحدددديض كنددددا:قالت عنهددددا هللا ر دددد  عامشددددة عددددن ومتددددلم البخددددار  رو 

 اللددد ة بق دددا  ندددؤمر وال ، اللدددوم بق دددا  ، ندددؤمر وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 . 

 او لزوجتدددده الرجدددد  تقبيدددد : كددددان تددددب  بددددا  المندددد  اخددددراج تعمددددد ا :  االتددددتمنا _ 

 ي.393: 30بالق ا  ويوج  اللوم يبط   هذا باليد كان او اليه  مها

 عنددددد غيددددر ال الجمدددداا  هددددو:  والكفددددارة الق ددددا  ويوجدددد  اللددددوم يبطدددد  مددددا امددددا      

 عليدددده هللا لددددلى النبدددد  الددددى رجدددد  جددددا :قا  يريددددرة ابدددد   عددددني. 394:30بالجمهددددور

  ددددد  امرأتددددد  علدددددى وقعدددددت:قا يايلكك؟ ومدددددابقا  هللا رتدددددو  يدددددا يلكدددددت: قا  وتدددددلم

 شدددهرين تلدددوم ان تتدددتطيع  ه بال،قا :قا يرقبدددة؟ تعتدددس مدددا تجدددد يددد ب، قا  رم دددان

 النبدددد  ، ددددلتى ال قددددا ي  متددددكينا؟ تددددتين تطعددددم مددددا تجددددد  هدددد بقا  ال،:قددددا يمتتابعين؟

   دددحك ؟ مندددا ا قدددر  ه :قا يبهدددذا تلدددد ب قا  تمدددر  يددده بعدددر  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 والكفددددارة. الجماعددددة روا ي ايلددددك  اطعمدددده اذيدددد بوقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد 



 

 

 

 لدددددم متتدددددابعين،ان شدددددهرين لددددديام يتدددددتطع لدددددم رقبدددددة،ان عتس:الترتيددددد  علدددددى تكدددددون

 المدددراة اكريدددت  دددان. ايلددده منددده يطعدددم مدددا اوتدددط مدددن ، متدددكينا تدددتين  اطعدددام يتدددتطع

 العلمددددا  واختلددددف. دونهددددا عليدددده الكفددددارة وجبددددت لعددددذر مفطددددرة كانددددت الرجدددد ،او مددددن

  عليددده اخدددر يدددوم  ددد  جدددامع ثدددم وكف دددر، امراتددده جدددامع اذا الرجددد  ان يدددر  مدددن ، مدددنهم

 االو  عددن يكفددر ولددم واحددد يددوم  دد  مددرتين جددامع اذا يددر  مددن ومددنهم اخددر ، كفددارة

 .  واحدة كفارة عليه

 _:ليامها عن المنهى االيام اما

 .تطوعا او  ر ا اللوم كان ،توا  العيدين يوم  _

 لدددام اذا يجدددوز ولكدددن.  للمتدددلمين اتدددبوع  عيدددد  هددد  منفدددردا، الجمعدددة يدددوم لددديام_ 

 هللا ر ددد  جدددابر عدددن اللدددحيحين  ددد  وجدددا . بعدددد  يومدددا او الجمعدددة يدددوم قبددد  يومدددا

 او يدددوم وقبلددده اال الجمعدددة يدددوم تلدددوموا البقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  ،ان عنددده

 ي. يوم بعد 

 النبدددد  كددددان:قالت تددددلمى ام  عددددن ، منفددددردا التددددبت ليددددوم اللددددوم كراييددددة وكددددذلك_ 

  اندددا ، المشدددركين عيدددد انهمددداب ويقدددو  ، واالحدددد التدددبت يلدددوم وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 اللدددوم يلدددت ولكدددن. خزيمدددة وابدددن والحددداكم والبيهقددد  احمدددد روا ياخالفهمدددا ان احددد 

 . عاشورا  يوم او عر ة يوم لاد ا اذا منفردين والتبت الجمعة يوم 

 رم دددان دخدددو  قبددد  بلددديام الرجددد  يتعجددد  ان العلدددم ايددد  وكدددر  الشدددك، يدددوم لددديام_ 

 لدددام مدددن  عنددده هللا ر ددد  ياتدددر بدددن عمدددار وقدددا  ال، ام رم دددان انددده منددده شدددك  ددد 

 الددددحا  روا . وتددددلم عليدددده هللا لددددلى القاتددددم ابددددا  قدعلددددى  يدددده شددددك الددددذ  اليددددوم

 تقدددددموا البقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان ، يريددددرة ابدددد  وعددددن.   التددددنن

 ذلددددك  ليلددددم رجدددد  يلددددومه لددددوم يكددددون ان ،اال يددددومين وال بيددددوم رم ددددان لددددوم

 . الجماعة روا ياليوم

 روا ياالبدددد لدددام مدددن لدددام البوتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  قدددا  الددددير، لددديام_ 

 . الكرايية االيام،انتفت بقية ولام العيد ا طريوم  وان. ومتلم والبخار  احمد

 عندددده هللا ر دددد  يريددددرة ابدددد   عددددن رم ددددان، ،اال زوجهددددا اذن بدددددون المددددرأة لدددديام_ 

 اال شدددايد واحددددا،وزوجها يومدددا المدددراة تلدددم البقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  ،ان

 اذن بدددددون المددددراة لددددامت وان.  ومتددددلم والبخددددار  احمددددد روا يرم ددددان اال ، باذندددده

 اذا زوجهدددا اذن غيدددر مدددن تلدددوم ان لهدددا يحدددس ،ولكدددن حقددده علدددى تعددددت  قدددد زوجهدددا



 

 

 

 دون تلددددوم ان  لهددددا رم ددددان  دددد  اما.مباشددددرتها عددددن عدددداجزا او غامبددددا الددددزوج كددددان

 . زوجها موا قة اخذ

 رو .  تدددددحر او  طدددددر دون بع دددددا بع ددددده اللدددددوم متابعدددددة ا  اللدددددوم، ولدددددا _ 

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  ،ان عنددده ح ر ددد  الخددددر  تدددعيد ابددد  عدددن البخدددار 

 ي. التحر حتى  ليوال  يوال  ان اراد ، ايكم تواللوا البقا 

 لثوابددده طلبدددا تعدددالى هللا الدددى تقربدددا المتدددلم بهدددا ،يتطدددوا تدددنة االعتكددداف  :االعتكددداف

 مدددن االواخدددر العشدددر  ددد  واالعتكددداف. وتدددلم عليددده هللا لدددلى الكدددريم برتدددوله ،واقتددددا 

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  وكددددان ، القدددددر ليلددددة لطلدددد  ا  دددد  رم ددددان شددددهر

 يتحقددددس ، هددددو محدددددد وقددددت لدددده لدددديم واالعتكدددداف. تعددددالى هللا تو ددددا  حتددددى يعتكفهددددا

 المعتكدددف خدددرج ،واذا قلدددر ام الوقدددت ،طدددا  االعتكددداف نيدددة مدددع المتدددجد  ددد  بالمكددد 

 المتددددجد  دددد  جلددددم االعتكدددداف،وان  اراد ان النيددددة جدددددد اليدددده عدددداد ثددددم المتددددجد مددددن

 قبددد  شدددا  متدددى  اعتكا ددده يقطدددع ان وللمعتكدددف.  ددد  ،واال معتكدددف  هدددو الخيدددر احتتدددا 

 طددددايرا، يكددددون ان المعتكددددف  دددد  ويشددددترطي 400:  30ب  نوايددددا التدددد  المدددددة ق ددددا 

 الحدددس ،ولددده الجمعدددة لددد ة تفوتددده ال حتدددى الجدددامع المتدددجد  ددد  االعتكددداف يكدددون وان

 تلدددددك يق ددددد  ،ثدددددم ل دددددرورة اال المتدددددجد مدددددن يخدددددرج ،وال المتدددددجد  ددددد  يدددددؤذن ان

 بدده يددلت  لددم اذا الطعددام لتندداو  منزلدده الددى يددذي  ،كددلن المتددجد الددى ويعددود ال ددرورة

: 30بحاجتدده عددن يفددر  مددا بمقدددار اال منزلدده  دد  يلبدد  ، دد  الشددامط ق ددا  اليدده،او احددد

 هللا رتددددو  زوجددددة حدددد  بنددددت لددددفية ان: داود وابددددو ومتددددلم البخددددار  ورو ي. 405

  ددد  معتكدددف ويدددو وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  تدددزور كاندددت وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 ، قدددام لدددي  ذلدددك وكدددان منزلهدددا الدددى لترجدددع قامدددت ثدددم عندددد  تتحدددد  وكاندددت   المتدددجد،

 بددددبعض كددددان ، لمددددا داريددددا بلشددددت حتددددى معهددددا ليمشدددد  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد 

 اتددددرعا وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  رايددددا االنلددددار، لما مددددن رجدددد ن لقيدددده الطريددددس

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى  قدددا  معددده ايلددده لكدددون وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  مدددن حيدددا 

 هللا لدددلى ، قدددا  هللا رتدددو  يدددا هللا تدددبحان: قاالي  زوجتددد  لدددفية انهدددا رتدددلكما علدددىب

  دد  يقددذف ان خشدديت واندد  الدددم مجددر  آدم ابددن مددن يجددر  الشدديطان انبوتددلم عليدده

 خدددرج اذا يُفتدددد ال االعتكددداف ان را  لمدددن حجدددة يدددذا و ددد ي. شدددرا قدددا  او شددديما قلددوبكم

 المعتكدددف يفتدددد ال انددده كمدددا. معدددروف اتيدددان مدددن المعتكدددف يمندددع ال  ،وانددده واجددد   ددد 

 خددددرج التقدددد   اراد ،وان االاددددا ر وتقلدددديم البدددددن وتطهيددددر الشددددعر وتمشدددديط االغتتددددا 

 المتددجد داخدد   علدده يمكددن وال مندده بددد ال يددذا مثدد  ،الن يعددود ثددم للتقدد   المتددجد مددن

 تعتكدددف ان لهدددا يلدددت ،ال المدددرأة امدددا.  المتدددجد  ددد  ويندددام ويشدددر  ياكددد  ان لددده ،كمدددا



 

 

 

 جددددواز  دددد  خدددد ف ،وال متددددجد عليدددده يطلددددس ال البيددددت متددددجد ،الن بيتهددددا متددددجد  دددد 

 المتدددددجد  ددددد  اعدددددتكفن وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى النبددددد  ازواج ان لدددددت وقدددددد ، بيعددددده

. اال  ددد   هدددو لدددام ان ،ولكدددن لدددامما يكدددون ان المعتكدددف  ددد  يشدددترط ال كمدددا. النبدددو 

 لدددي  النتدددا  يدددنكت ان غيدددر  او رم دددان شدددهر  ددد  المتدددجد  ددد  المعتكدددف علدددى وُحدددرم

 يددددن نتددددامكم الددددى الر دددد  اللدددديام ليلددددة لكددددم احدددد ب ، اعتكا دددده يق دددد  حتددددى نهددددارا او

 وعفدددا علددديكم  تدددا  انفتدددكم تختدددانون كندددتم انكدددم هللا علدددم لهدددن لبدددام واندددتم لكدددم لبدددام

 لكدددم يتبدددين حتدددى واشدددربوا وكلدددوا لكدددم هللا كتددد  مدددا وابتشدددوا باشدددروين  ددداالن عدددنكم

 وال الليدددد  الددددى اللدددديام اتمددددوا ثددددم الفجددددر مددددن االتددددود الخدددديط مددددن االبدددديض الخدددديط

 هللا يبدددين كدددذلك تقربويدددا  ددد  هللا حددددود تلدددك المتددداجد  ددد  عددداكفون واندددتم تباشدددروين

 متدددماة ايدددام او يومدددا االعتكددداف ندددو  ولمدددن. 187 البقدددرةي يتقدددون لعلهدددم للندددام اياتددده

 يدددددخ  ، اندددده رم ددددان شددددهر مددددن االواخددددر العشددددر او رم ددددان غيددددر او رم ددددان  دددد 

 ومدددن ، الشدددمم غابدددت اذا ،ويخدددرج الشدددمم غدددرو  يدددتم ان قبددد  ل عتكددداف المتدددجد

  دددد  الفطددددر ليلددددة يبيددددت ان رم ددددان مددددن االواخددددر العشددددر اعتكددددف لمددددن المتددددتح 

 مدددن يكثدددر ان للمعتكدددف يتدددتح  كدددذلك. المتدددجد مدددن الملدددلى الدددى يشددددوا ثدددم المتدددجد

 والتهليددد  والتحميدددد والتتدددبيت القدددران وتددد وة باللددد ة نفتددده ويشدددش  العبدددادات نوا ددد 

 كتدددد  واتددددتذكار العلددددم دراتددددة البددددا  يددددذا  دددد  يدددددخ  وممددددا ، واالتددددتشفار والتكبيددددر

 وقدددد. الكددد م عدددن االمتددداك لددده ويكدددر  ، والددددين الفقددده كتددد  وقدددرا ة والحددددي  التفتدددير

 هللا لددددلى النبدددد  بينمددددا:قا  عبددددام ابددددن عددددن ماجددددة وابددددن داود وابددددو البخددددار  رو 

 ان ،ندددذر اتدددرامي  ابدددو:  قدددالوا عنددده،  تدددل  قدددامم برجددد  يدددو اذ يخطددد  وتدددلم عليددده

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  ، قددددا  ويلددددوم يددددتكلم وال يتددددتا  وال يقعددددد وال يقددددوم

 متطوعدددا االعتكددداف  ددد  شدددرا ومدددني.  لدددومه وليدددتم وليقعدددد وليتدددتا   ليدددتكلم مدددر ب

 اخدددرون ،وقدددا  الق دددا  عليددده وجددد :مالك ،قدددا  مدددانو  علدددى يتمددده ان قبددد  قطعددده ثدددم

 ندددذر ،وان يفددد  ان عليددده يعتكدددف ان ندددذر ومدددن.  ذلدددك اختدددار اذا اال ق دددا  عليددده لددديم

 باتفدددا  عليددده قددددر متدددى ق ددداؤ  عليددده وجددد  الخدددر او لتدددب  اعتكا ددده وقطدددع اعتكدددف

 ان وليدده علددى يجدد  اندده احمددد ،وعددن عندده يق ددى ال يق دديه ان قبدد  مددات ، ددان االممددة

   ي. 407: 30بعنه  ذلك يق  

*       *       * 

  :الح

 وانه. الهجرة بعد تت تنة كان ايجابه وان.  الخمتة االت م اركان احد يو ، الح          

 ر   يريرة اب   عن. بالنذر الو ا  يج  نذر ومن.  تطوا  هو زاد ،وما مرة العمر   



 

 

 

 الح  عليكم كت  هللا ان النام ايها يابقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  عنه،ان هللا

 نعم قلت لوبقا  ث ثا،ثم قالها حتى هللا؟ تكت رتو  يا عام اك : رج  ، قا ي حجوا

 تؤالهم كثرة قبلكم كان من ايلك ، انما تركتكم ما ذرون بقا  ،ثمياتتطعتم وما ،لوجبت

 عن نهيتكم ،واذا اتتطعتم ما منه ، اتموا بش   امرتكم ، اذا انبيامهم على ،واخت  هم

 هللا شعامر من والمروة اللفا انبتعالى قوله و  . ومتلم البخار  روا ي دعو  ش  

 شاكر هللا  ان خيرا تطوا ومن بهما يطوف ان عليه جنا     اعتمر او البيت ح   من

 بالشا،له  متلما،عاق ،:المكلف يكون ان الح  لوجو  ويشترط. 158 البقرةي عليم

 اخر  حجة يح  ان عليه ،ولكن ذلك  لت ح  اذا اللب ، اما. الحرية االتتطاعة،له

. اعتس اذا اخر  حجة يح  ان  عليه ولكن لحيحة  حجته ح  اذا العبد وكذلك.يبلغ حين

 بلغ ثم ح  لب  ايمابقا  وتلم عليه هللا للى النب  عنهما،ان هللا ر   عبام ابن عن

 اعتس ثم ح  عبد اخر ،ايما حجة يح  ان ، عليهياثم عليه يكت  ان بلغ ا ب الحن 

 اليه اتتطاا لمن تعجيله ويج . لحيت بتند الطبران  روا ي اخر  حجة يح  ان ، عليه

 - الح  الى تعجلوابقا  وتلم عليه هللا للى النب  ،ان عبام ابن عن ورد ،لما تبي 

 بيت او  انبتعالى ويقو . احمد روا ي له يعرض ما ير  ال احدكم  ان -الفري ة يعن 

 ومن ابراييم مقام بينات ايات  يهي96بللعالمين ويد  مباركا ببكة للذ  للنام و ع

 غن  هللا  ان كفر ومن تبي  اليه اتتطاا من البيت ح  النام على وح آمنا كان دخله

 :   المكلف يكون ان االتتطاعة وتتحقس. 97-96 عمران آ ي العالمين عن

 وعن الرج  عن يح  ان للرج  ويجوز. عنه غير  احجاج الزمه واال ، البدن لحيت_ 

 غير  عن يح   يما ويشترط. الرج  وعن المراة عن تح  ان يجوزللمراة المراة،وكذلك

 .نفته عن الح  له تبس قد يكون ،ان

 .     الح  من يعود حتى عياله ويكف  ،يكفيه ما  له_ 

 . ماله وعلى نفته على الحاج يلمن آمنا،بحي  الطريس_ 

 الح  وجو  شروط اتتو ت اذا الرج  على يج  كما الح  عليها يج  المرأة، اما

 او الزوج معها يكون ان ير  من ويناك.  محرم او زوجها يلحبها ان عليها ،ويزاد

 كان اذا وحديا تتا ر اخرون وقا  ، ثقة واحدة امرأة ،وتكف  ثقاة نتوة او المحرم

 .  محرم غير من التفر للعجوز يجوز الجماعة وقا  ، آمنا الطريس

 عنه يجهز ان وليه على ،وج  نذريا قد كان حجة الفري ة،او حجة وعليه مات من اما

 جا ت امراة ،ان عنهما هللا ر   عبام ابن  عن. ديونه ق ا  عليه يج  كما ، ماله من

 ا ح  ماتت حتى تح  ولم تح  ان نذرت ام  ان:وقالت وتلم عليه هللا للى النب  الى



 

 

 

  اح هللا، قا يته؟اق وا اكنت دين امك على كان لو ،ارايت عنها نعم،حج بقا  عنها؟

 ، له متكن لشرا  محتاج ويو للح  يكف  ما  لديه من اما. البخار  روا يبالو ا  احس

 يخاف ويو- الزواج اراد لمن وكذلكي.  83:28ب الح  وتلخير المتكن شرا  تقديم

 عبام ابن الح ، عن    التكت  يجوز كماي. 533: 30بالح  واخر الزواج قد م -العنت

 وعر ات بمنى يتبايعون ،كانوا االت م    الح  او     النام ان:قا  عنهما هللا ر  

 تبتشوا ان جنا  عليكم ليمبتعالى هللا ، انز  حرم ويم البيع  خا وا المجاز ذ  وتو 

 يداكم كما واذكرو  الحرام المشعر عند هللا  اذكروا عر ات من ا  تم  اذا ربكم من    

 .  198 البقرةيال الين لمن قبله من كنتم وان

   :الح     

 االعمددددددا  ا  وتددددددلم عليدددددده هللا لددددددلى هللا رتددددددو  تددددددم :قا  يريددددددرة ابدددددد  عددددددن_ 

 ثدددم ،قيددد يهللا تدددبي   ددد  جهددداد ثمبماذا؟قدددا  ثدددم ،قي يورتدددوله بددداح ايمانبا  ددد ؟قا 

 ي.  مبرور ح ب ماذا؟قا 

 الكبيددددر جهددددادبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان اي ددددا يريددددرة ابدددد  وعددددن_ 

   . النتام  روا ي الح : والمراة وال عيف

_ وجدددا   ددد  لدددحيت البخدددار  عدددن عامشدددة ام المدددؤمنين قالت:اتدددتلذنت النبددد  لدددلى 

 هللا عليه وتلم    الجهاد، قا بجهادكن  الح ي.

 ولدددم ير ددد   لدددم حددد  منبقدددا  تدددلمو عليددده هللا لدددلى يريدددرة،ان ابددد  عدددن وكدددذلك_ 

 . ومتلم البخار  روا ي امه ولدته كيوم يفتس،رجع

 لدددلى هللا رتدددو  اتيدددت قلبددد   ددد  االتددد م هللا جعددد  لمدددا:قا  العددداص بدددن عمدددرو عدددن_ 

  ل ،قددددا  يشفددددر ان قلددددت مددداذا؟ تشددددترط: ،قددددا  اشددددترط ، قلدددت البايعدددده وتددددلم عليددده هللا

 يهددددم الحددد  وان ، قبلهدددا مدددا تهددددم الهجدددرة قبلددده،وان مدددا يهددددم االتددد م ان علمدددت امددداب

 عندددده،ان هللا ر دددد  متددددعود ابددددن عددددن اللددددحيت  دددد  وجددددا . متددددلم روا ي قبلدددده مددددا

  دد  عمدد  بمددا يؤاخددذ لددم االتدد م  دد  احتددن منبقددا  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو 

 اي دددا،ان اللدددحيت و ددد ي.  واالخدددر بددداالو  اخدددذ االتددد م  ددد  اتدددا  ،ومدددن الجايليدددة

 كدددان مدددا تجددد  والتوبدددة قبلددده مدددا يجددد  االتددد مبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 تددلف قددد مددا لهددم يشفددر ينتهددوا ان كفددروا للددذين قدد بتعالى قولدده  دد  جددا  كمدداي. قبلهددا

  يددده يدددم مدددا علدددى اتدددتمروا  ددداذا. 38 االنفدددا ي االولدددين تدددنة م دددت  قدددد يعدددودوا وان

 .   العذا  لهم  ان الكفر من



 

 

 

 بددددين تددددابعوابقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان متددددعود بددددن هللا عبددددد عددددن_ 

 والدددذي  الحديدددد خبددد  الكيدددر ينفددد  والدددذنو ،كما الفقدددر ينفيدددان  انهمدددا والعمدددرة، الحددد 

 وقدددا .  والترمدددذ  النتدددام  روا يالجندددة اال ثدددوا  المبدددرورة للحجدددة ولددديم والف دددة،

 . النحر يوم يو االكبر الح  اماي. االلشر الح  ي  العمرةبوتلم عليه هللا للى

 ،و دددد والعمدددار الحجددداجبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان يريدددرة ابددد  عدددن_ 

 ي. لهم غفر اتتشفرو  وان اجابهم دعو  ،ان هللا

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان يريددددرة ابدددد  عددددن ومتددددلم البخددددار  رو _ 

 اال جددددزا  لدددده لدددديم المبددددرور ،والحدددد  بينهمددددا لمددددا كفددددارة العمددددرة الددددى    العمرةبقددددا 

   .  احمد روا  وكذلكي  الجنة

 ي. مع  حجة تعد  رم ان    عمرةب يان   الم وتلم عليه هللا للى وقا _ 

  تددددربط التدددد  الوثيقددددة باللددددلة المددددؤمن يحددددم ، فيدددده المتدددداوات ،تتمثدددد  الحدددد   دددد _ 

 واحدددد وقدددت  ددد  ، واحدددد لدددعيد ،علدددى واحدددد بلبدددام جميعدددا يقفدددون ، هدددم المتدددلمين

 ،وال و قيدددر غنددد  بدددين  دددر  ،ال االتدددنتهم ،وتبددداين والدددوانهم اجناتدددهم  اخدددت ف ،رغدددم

 واالمتثدددا  تعدددالى ح خشدددوا  ددد  ، كلهدددم وابددديض اتدددود بدددين ،وال واجيدددر اميدددر بدددين

رو  . وجدددد  عدددز هللا رحمددددة ،راجدددين وتددددلم عليددده هللا لددددلى برتدددوله واقتدددددا  المدددر 

جبلدددة بدددن االيهدددم ويدددو الددددكتور محمدددد راتددد  النابلتددد   ددد  احدددد  قندددوات التلفددداز : ان 

مدددن ملدددوك الشتاتدددنة ، كدددان يطدددوف بالكعبدددة  ددددام علدددى ردامددده بددددو  كدددان يطدددوف 

اي ددددا ، ما كددددان مددددن جبلددددة اال ان  ددددر  البدددددو  وادمددددى وجهه، شددددكى البدددددو  يددددذا 

تددديدنا عمدددربن الخطدددا  ر ددد  هللا عنددده ، لح دددريما عمر، لدددا  احدددد الشدددعرا  يدددذا 

 المو وا بابيات من الشعر: 

  :الحيت ما ادعى يذا البدو  الجريت؟لجبلةقا  عمر 

  قا  جبلة: لتت ممن ينكر شي ا.. انا ادبت الفتى أدركت حق  بيديا   

 قا  عمر:ارض الفتى ال بد من ار ا  .. ما زا  افرك عالقا  بدمامه  

 او يكشمن اآلن انفك وتنا  ما  علته كفك  

ان يخدددر الدددنجم  ف تدددرضقدددا :كيف ذاك يدددا اميدددر يدددو تدددوقة واندددا عدددرت وتاجدددا.. كيددد

   ار ا  



 

 

 

أقمندددا  وقهدددا لدددرحا  جديددددا  .. قدددا  عمر:ندددزوات الجايليدددة وريدددا  العنجهيدددة قدددد د نايدددا 

 وتتاو  النام أحرارا  لدينا وعبيدا  

أندددا مرتدددد اذا  ،قدددا  جبلدددة:كان ويمدددا  مدددا جدددر   ددد  خلدددد  اننددد  عنددددك اقدددو  واعدددز

 اكريتن   

نيدددده كدددد  لدددددا  يدددده يددددداو  .. واعددددز قددددا  عمر:عنددددس المرتددددد بالتدددديف تُحددددز عددددالم نب

 النام بالعبد باللعلك تتاو  

ولمدددا كدددان مدددن الليددد  خدددرج جبلدددة والدددحابه مدددن مكدددة ياربدددا  الدددى القتدددطنطينة  كدددان 

  ترور يرق  بذلك عايما ،  تنلر حتى مات على نلرانيته.

   :  ل نتاك انواا ث ثة ويناك  

   اال راد_  القران_  التمتع

 نددوا كدد  بتفالددي  معر تدده لعدددم الددث   االنددواا يددذ  مددن نوعددا يعددين ولددم احددرم  مددن

 مددددع خرجنددددا:قالت عنهددددا هللا ر دددد  عامشددددة  عددددني. 555: 30باحرامدددده ولددددت ،جدددداز

 مددن ،ومنددا بعمددرة ايدد  مددن  منددا ، الددوداا حجددة عددام وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو 

 .  بالح  اي  من ومنا  ، وعمرة بح  اي 

    : التمتع

 ينددددو  ركعتددددين ،ويلددددل  االحددددرام م بددددم الميقددددات،ويلبم ولددددوله عنددددد يشتتدددد _ 

 الركعدددة  ددد  يقدددرا ان ،ويف ددد  لدددوته وير دددع عمدددرة لبيدددك اللهدددم: ويقدددو  العمدددرة بهمدددا

. االخددد ص تدددورة الفاتحدددة بعدددد الثانيدددة ،و ددد  الكدددا رون تدددورة الفاتحدددة بعدددد االولدددى

 وقدددددا . المتدددددجد تحيدددددة عدددددن تشنددددد  المكتوبدددددة ان ،كمدددددا عنهمدددددا المكتوبدددددة وتجدددددز 

 ، لدددلى احرامددده قبددد   اللددد ة ادركتددده اذا ،لكدددن تخلددده لددد ة ل حدددرام لددديم:البعض

 احددد  وان.  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا برتدددو  اتدددوة لددده كدددان لددد ته عقددد  احدددرم ثدددم

 كمدددا ، يقدددو  خدددوف او مدددرض:   العدددارض مدددن خو دددا  االشدددتراط تلبيتددده مدددع يدددذكر ان

 ان ، انددده عبدددام ابدددن عدددن متدددلم روا ي حبتدددتن  حيددد  محلددد  اللهمبالحددددي   ددد  جدددا 

 ال مددن وامددا. دم عليدده ولدديم عمرتدده مددن التحلدد  لدده جدداز مددرض او ، حددبم ذلددك  عدد 

 يشددترط ولددم.  يشددترط ان لدده ينبشدد  ال  اندده نتددكه اتمددام عنددد يعوقدده عددامس مددن يخدداف

 عمددددرو بددددن الحجدددداج عددددن احمددددد االمددددام وقددددا .  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

  قدددد عدددرج او وجدددع او كتدددر منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان االنلدددار 

 ويدددو الدددذبت  يددده يدددذبت الدددذ   المكدددان  ددد  امدددا الهدددد  ويدددذبتي. حجدددةاخر  وعليددده حددد 



 

 

 

 احلدددرتم  دددانح  والعمدددرة الحددد  واتمدددوا.ب احلدددرتم حيددد  او ، الحددد  يدددتم لمدددن الحدددرم

مدددنكم  كدددان  مددن محلددده الهدددد  يبلددغ حتدددى رؤتددكم تحلقدددوا وال الهدددد  مددن اتتيتدددر  مددا

  مدددن امندددتم  ددداذا اونتدددك لددددقة او لددديام مدددن  فديدددة راتددده مدددن اذ  بددده او مري دددا

  دد  ايددام ث ثددة  لدديام يجددد لددم  مددن الهددد  مددن اتتيتددر  مددا الحدد  الددى بددالعمرة تمتددع

 المتددجد حا ددر  ايلدده يكددن لددم لمددن ذلددك كاملددة عشددرة تلددك رجعددتم اذا وتددبعة الحدد 

  دددد  االيدددة يدددذ  نزلددددت. 196 البقرةيالعقدددا  شدددديد هللا ان واعلمددددوا هللا واتقدددوا الحدددرام

 هللا لدددلى هللا رتدددو  المشدددركون مندددع عنددددما الحديبيدددة عدددام  ددد  للهجدددرة تدددت تدددنة

 ان: الرخلدددة لهدددم تعدددالى هللا ، دددانز  البيدددت الدددى الولدددو  مدددن والدددحابه وتدددلم عليددده

 . االحرام من يتحللوا وان الهد  من معهم ما ويذبحوا يحلقوا

 ارواحا نحن وترنا جتوما ترتم     العتيس البيت الى راحلين يا 

   راحا  قد عذر على اقام ومن    قدر وعن عذر على اقمنا انا

 ان دون   يتجددددداوز  ان المعتمدددددر او للحددددداج يجدددددوز مواقيدددددت،وال جمعددددده لميقددددداتا امدددددا

 لزمدده واال ، مندده ليحددرم الميقددات الددى العددودة لزمدده الميقددات مددن يحددرم لددم ،ومددن يحددرم

 بينهدددا وقدددد. الميقدددات قبددد  يحدددرم مدددن يكدددر  كمدددا ، احدددرام بشيدددر الميقدددات لمجاوزتددده دم

 :  وتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 مكدددة وبدددين وبينددده مكدددة شدددما  ويقدددع المديندددة ايددد  ميقدددات:بآبدددار علددد ي  الحليفدددة ذو. 1

 .  كم428

،ويدددد   مكددددة مددددن الشربدددد  الشددددما   دددد  ويقددددع وملددددر الشددددام ايدددد  ميقات:الجحفددددة. 2

قريدددة خدددرا  تلددد  رابدددغ ،والندددام اليدددوم يحرمدددون مدددن رابدددغ،ومن احدددرم مدددن رابدددغ  قدددد 

  كم .  186احرم من الميقات الن رابغ قبلها بيتير ويبعد عن مكة

 ايدد  ميقددات ويددو التددي  اليددوم ويتددمى الثعالدد  قددرن اي ددا ويتددمى :المندداز  قددرن. 3

 . تقريبا كم 75مكة وبين وبينه مكة شرق  جب  ويو نجد

 .   كم120ويبعد عن مكة المكرمة  اليمن اي  ميقات: يلملم. 4

 وبدددين وبيندده مكددة مددن الشددرق  الشددما   ددد  ويقددع العددرا  ايدد  ميقددات:  عددر  ذات. 5

  ، ويو االن مهجور ال يمر عليه طريس. كم100 مكة



 

 

 

 مكددددة ايدددد  حتددددى منددددازلهم مددددن ، ميقدددداتهم المواقيددددت يددددذ  دون منزلدددده كددددان مددددن امددددا

ومددن لددم يكددن علددى طريقدده ميقددات يحددرم مددن عنددد محاذاتدده القددر  . مكددة مددن ميقدداتهم

  ميقات.

 اليمنددددى رجلدددده ،يقدددددم بددددا  ا  مددددن الحددددرام المتددددجد ،يدددددخ  مكددددة ولددددوله عنددددد_ 

 لدددد  اللهددددم ، الددددرحيم الددددرحمن هللا بتددددم ، الددددرجيم الشدددديطان مددددن بدددداح اعددددوذ:ويقو 

 عندددد القدددو  يدددذا وينطبدددس. ب رحمتدددك ابدددوا  لددد  ا دددتت وتدددلم،اللهم وآلددده محمدددد علدددى

 اللهم:ويقدددو  اليتدددر  رجلددده يقددددم:  المتدددجد مدددن الخدددروج وعنددددي. متدددجد ا  دخدددو 

 القدددو  يدددذا وينطبدددس.  ب  دددلك ابدددوا   لددد  ا دددتت ،اللهدددم وتدددلم وآلددده محمدددد علدددى لددد 

 ي. متجد ا  من الخروج عند

 تشدددريفا  البيدددت يدددذا زد اللهدددم: ويقدددو  يديددده ،ير دددع الكعبدددة علدددى نادددر  وقدددع واذا_ 

 تشدددريفا اواعتمدددر  حجددده ،ممدددن وكرمددده شدددر ه مدددن ،وزد ومهابدددة وتكريمدددا وتعايمدددا

 .  بالت م  حينا الت م ومنك الت م انت اللهم وتكريما، وتعايما

 .  عمرة لبيك اللهم: لوته را عا ويقو  الكعبة يتتقب _ 

 مدددا الطدددواف لدددحة  ددد  ويشدددترطي. أشدددواط7ب الطدددواف طيلدددة االيمدددن كتفددده يكشدددف_ 

 عبددددام ابددددن روا   ،لمددددا والو ددددو  والطهددددارة النيددددة:من اللدددد ة لددددحة  دددد  يشددددترط

 هللا ان اال لددددد ة الطوافبقدددددا  وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى النبددددد  عنهمدددددا،ان هللا ر ددددد 

 القطنددد  والددددار الترمدددذ  روا ي.بخيدددر اال يدددتكلم  ددد  تكلدددم ، مدددن الكددد م  يددده احددد  تعدددالى

 . الحاكم ولححه

 طدددواف يدددو ،والدددذ  القددددوم طدددواف عنددده ،يشنددد  بدددالعمرة وتدددعيه المتمتدددع طدددواف_ 

 يدددو والدددذ   ويتدددعى، عر دددة  ددد  الوقدددوف بعدددد اال ا دددة طدددواف يطدددوف ثدددم.  التحيدددة

 عليدددده وداا  دددد  المقدددديم امددددا ، للحدددداج الددددوداا طددددواف يكددددون واخيددددرا. الحدددد  طددددواف

 مدددا ،واذا الدددوداا طدددواف عليددده  لددديم الحددد  دون للعمدددرة جدددا  الدددذ  امددداي. 92: 28ب

 يبدددددأ ومنددددهب االتددددود الحجددددر الددددى يبددددادر.  _ عليدددده شدددد    دددد  الددددوداا طددددواف طدددداف

 ثددددم بيددددد  اتددددتلمه يددددتمكن لددددم ،وان ويقبلدددده اليمنددددى بيددددد  ويتددددتلمه ، ،يكبر يالطددددواف

 كدد  بدايددة  دد  ذلددك ويكددررباكبر هللا:ويقددو  بيددد  اليدده اشددار يددتمكن لددم وان ، يددد  يقبدد 

 ي. شوط

 االشددددارة تشددددرا ال يددددتمكن لددددم طو ددددة،وان كدددد   دددد  اليمددددان  الددددركن بيددددد  يتددددتلم_ 

 ي.  الخطايا من يحطان اليمان  والركن االتود الحجر متت.باليه



 

 

 

 ويطلددد  بددده ويلتلدددسي الكعبدددة وبدددا  االتدددود الحجدددر بدددينب الملتدددزم يدددات  تمكدددن ان_ 

 يدددو الحطددديم ان يقدددو  مدددن ،ومدددنهم الملتدددزم يدددو الحطددديم ان يقدددو  مدددن منهم.بحاجتددده

 ي.   االتود الحجر

 معندددا  باللشدددة  دددالحجر.  داخلددده مدددن ،ولددديم اتدددماعي  حجدددر ورا  مدددن الطدددواف يدددتم_ 

 مدددن بالكعبدددة  يددده،ويقع الطدددواف يمندددع النددده اتدددماعي  حجدددر وتدددم  ،ي118: 4بالمندددع

 .  الشما  جان 

 بتددم: يقددو  كددلن ، يشددا  مددا ،ويدددعو القددران مددن ،يقددرأ خدداص دعددا  للطددواف لدديم_ 

 نبيدددك لتدددنة واتباعدددا  بعهددددك، بكتابك،وو دددا  ،وتلدددديقا بدددك ايماندددا اكبدددر،اللهم هللا،هللا

 ولدددده الملددددك ،لدددده لدددده شددددريك ال وحددددد  هللا اال الدددده ال.  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى محمددددد

 و دددد  حتددددنة الدددددنيا  دددد  آتنددددا ربنا.قدددددير شدددد   كدددد  علددددى ويددددو ويميددددت الحمددددد،يح 

 مدددن لندددا ويددد  يدددديتنا اذ بعدددد قلوبندددا تدددز  ال ربندددا. الندددار عدددذا  وقندددا حتدددنة االخدددرة

 وتحددددو  نعمتددددك، زوا  مددددن بددددك اعددددوذ اندددد  اللهددددم. الويددددا  انددددت انددددك رحمددددة لدددددنك

 الدددددنيا  دددد  المعا دددداة اتددددالك اندددد  اللهددددم. تددددخطك ،وجميددددع نقمتددددك ،و جددددلة عا يتددددك

 االعدددز اندددت  االقدددوم، التدددبي  ،وايددددن  تعلدددم عمدددا ،واعدددف وارحدددم اغفدددر ر . واالخدددرة

 . الرحيم التوا  انت انك علينا ،وت  العليم التميع انت انك منا تقب  اللهم. االكرم

 وذنبدددا مبدددرورة، عمدددرة اكبدددر، هللا: ويقدددو  يديددده ،ير دددع االتدددود الحجدددر حددداذ  كلمدددا_ 

 . مشكورا مشفورا،وتعيا

 . ويواالق  اليقين على بنى ، عدداالشواط    شك وان_ 

 مقددددام الددددى ينطلددددس ثددددم ، االيمددددن كتفدددده ،يشطدددد  التددددابع الشددددوط مددددن االنتهددددا  بعددددد_ 

 ابددددراييم مقددددام مددددن واتخددددذوا وامنددددا للنددددام مثابددددة البيددددت جعلنددددا واذب ويقددددرا ابددددراييم

  ددد  تقدددرأ  ركعتدددين، ويلددد  الكعبدددة وبدددين بينددده المقدددام ويجعددد . 125 البقدددرة...ي ملدددلى

 بعدددد الثانيدددة الركعدددة  ددد  ،وتقدددرأ الكدددا رون تدددورة الفاتحدددة تدددورة بعدددد االولدددى الركعدددة

 . المتجد    مكان ا      يلليهما يتمكن لم وان. االخ ص تورة الفاتحة

 لدددلى هللا رتدددو  ،قدددا  رأتددده علدددى ويلددد  منددده زمزم،يشدددر  الدددى يدددذي  ذلدددك بعدددد_ 

 الكدددوثر حدددوض مددن اتدددقن  اللهدددم: ويقددو ي. تدددقم وشدددفا  مبددارك اندددهب وتدددلم عليدده هللا

 . ابدا بعديا اعطت ال ما   شربة

 لدددلى لقولددده اللدددفا مدددن بالتدددع  ،يبددددأ والمدددروة اللدددفا بدددين للتدددع  ذلك،يدددذي  بعددد_ 

 ان:بويقدددو  الكعبدددة يدددر  حتدددى اللدددفا يرتقددد ي. بددده هللا بددددأ بمدددا ابددددأواب وتدددلم عليددده هللا



 

 

 

 يطدددوف ان عليددده جنددا   ددد  اعتمددر او البيدددت حددد   مددن هللا شدددعامر مددن والمدددروة اللددفا

 ثددد    اكبددر هللا: يقدددو  ثددم. 158 البقدددرةي علدديم شددداكر هللا  ددان خيدددرا تطددوا ومدددن بهمددا

 ولددددده الملدددددك ،لددددده لددددده شدددددريك ال وحدددددد  هللا اال الددددده مدددددرات،ال ثددددد   ح مرات،الحمدددددد

 شدددددريك ال وحدددددد  هللا اال الددددده قددددددير،ال شددددد   كددددد  علدددددى ،ويدددددو ويميدددددت الحمدددددد،يح 

 ثدددم مدددرات ثددد   الددددعا  يكدددرر.  وحدددد  االحدددزا  عبدددد ،ويزم ونلدددر وعدددد  لددده،انجز

 قددددر ،ويدددركض والمدددروة اللدددفا بدددين ليتدددعى اللدددفا مدددن يندددز  ثدددم. يشدددا  مدددا يددددعو

 اذا حتددددى. ذلددددك  دددد  لهددددا يشددددترط ال ،والمددددراة خ ددددرين اال ال ددددومين بددددين المتددددتطاا

 بدددد ال.. اللدددفا  ددد   علددده كمدددا ودعدددا  ذكدددر مدددن وعمددد  الكعبدددة ،اتدددتقب  المدددروة ولددد 

 الدددى المدددروة ،ومدددن شدددوط المدددروة الدددى اللدددفا مدددن: اشدددواط تدددبعة التدددع  متابعدددة مدددن

 قطددددع وبامكاندددده. المددددروة  دددد  التددددابع الشددددوط ينتهدددد  ان الددددى شددددوط،ويكذا اللددددفا

 حيدد  مددن تددعيه يوالدد  ذلددك بعددد ثددم..  المرا ددس الددى للددذيا  او لدد ة لوقددت التددع ،

 بدددين تدددعت الزبيدددر بدددن عدددروة زوجدددة تدددودة ان: منلدددور بدددن تدددعيد ورو .  توقدددف

 ي. 602: 30ب خمة ايام،وكانت ث ثة    طوا ها  قطعت والمروة اللفا

 علددددى المتددددلم يكددددون ان اال  دددد  ومددددن ، متددددتحبة غيددددر  او الخبدددد  مددددن الطهددددارة ان

 هللا رتددددو  لقددددو  التددددع  تبطدددد  ال انهددددا اال ، المناتددددك تاديددددة  دددد  وو ددددو  طهددددارة

 ال ان غيدددر ، الحددداج يق ددد  مدددا  اق ددد ب حا دددت حدددين لعامشدددة وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 . متلم روا يتشتتل  حتى البيت    تطو  

 الح قدددة ان ،اال راتددده شدددعر مدددن يقلدددر او ،يحلدددس التدددابع الشدددوط مدددن انتهدددى اذا_ 

ب قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  ، عدددن ا  ددد 

 ،ي للمحلقدددددددددددين اغفدددددددددددر اللهمبوالمقلدددددددددددرين؟قا :،قالوايللمحلقين اغفدددددددددددر اللهدددددددددددم

 ، دددديقص المددددراة الددددى بالنتددددبة امددددا. متددددلم روا يوالمقلددددرينبوالمقلرين؟قا :،قالوا

 للمدددراة ،وكدددذلك التقلدددير او الحلدددس تددداخير للرجددد  ينبشددد  وال.  شدددعريا مدددن انملدددة قددددر

 ذلددددك غيددددر او االاددددا ر قددددص او الطيدددد  المحاورات،كاتددددتعما   دددد  الوقددددوا ،خشددددية

 او والحلدددددس التدددددع  وبانتهدددددا .  دمدددددا يوجددددد  محادددددور ارتكدددددا  عليددددده يترتددددد  ممدددددا

 م بتدددده ويلددددبم االحددددرام ثيددددا   يخلددددع عمرتدددده انهددددى قددددد المتمتددددع ،يكددددون التقلددددير

 مدددن متتدددع لديددده كدددان وان. بددداالحرام عليددده حدددرم قدددد كدددان مدددا كددد  ويدددات  المعتدددادة،

 كدددان الدددذ  الشدددار ،ويدددو الندددور جبددد   ددد  ويقدددع مكدددة  ددد يحرا  غدددارب ،يدددزور الوقدددت

 ونزلدددت  الدددوح  ندددزو  بددددأ ،و يددده البعثدددة قبددد  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد   يددده يتعبدددد

 باتدددف  ثدددور جبددد   ددد  ويقدددعيثور غدددارب زيدددارة وكدددذلك. العلدددس تدددورة آيدددات بعدددض  يددده



 

 

 

 ومعددده وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  بددده اختبدددل الدددذ  الشدددار ،ويدددو المتدددفلة جندددو  مكدددة

 .  المدينة الى مكة من ياجر ،حين عنه هللا ر   اللديس بكر ابو

 ان الدددى ودعدددا  وذكدددر ولدد ة عبدددادة  ددد  الحددرام هللا بيدددت علدددى تددردد  ددد  الحددداج يبقددى

 ويلددددبم مكددددة  دددد  تددددكنه مكددددان مددددن ، يشتتدددد يالحجة ذ  8ب الترويددددة يددددوم يجدددد  

 8 يددوم منددى يلدد .  منددى الددى ،ويتجدده حجددا لبيددك اللهددم: قددام  بددالح  ويحددرم االحددرام،

  ددد  يبدددات ثدددم. جمدددع غيدددر مدددن قلدددرا الخمدددم اللدددلوات  يهدددا يلدددل  ،ثدددم الحجدددة ذ 

 ان علددددى الحجددددة ذ  9 يددددوم  دددد  الشددددمم شددددرو  بعددددد عر ددددات الددددى ،ويتوجدددده منددددى

 يدددتمكن لدددم وان ، تمكدددن ان نمدددرة جدددامع  ددد  يلدددل  الاهدددر ،وعندددد الاهدددر قبددد  يلدددلها

 واحدددد بدددآذان وقلدددرا جمعدددا والعلدددر الاهدددر لددد ة عر دددة مدددن مكدددان ا   ددد  يلدددل 

 .  واقامتين

    : االقران اما

 عمدددرة لبيدددك اللهم:التلبيدددة عندددد ويقدددو . معدددا والحددد  بدددالعمرة الميقدددات عندددد مدددن يحدددرم

 اعمدددا  مدددن يفدددر  ان الدددى االحدددرام لدددفة علدددى المحدددرم بقدددا  يقت ددد  ويدددذا.  وحجدددا

 . معا والح  العمرة

    :امااال راد

.  حجددددا لبيددددك اللهددددم: التلبيددددة عنددددد ويقددددو  ، وحددددد  بددددالح  الميقددددات عنددددد مددددن  يحددددرم

 و يمددداي.  554: 30بشدددا  ان بعدددد يعتمدددر ثدددم الحددد ، اعمدددا  تنتهددد  حتدددى محرمدددا ويبقدددى

 : ي 32ب نتكه حت  ك  يفعله ان للحاج ينبش  لما ملخلا يات 

 ي: الحجة ذو 8ب التروية يوم قب 

ي  الحدددد  الددددى بهددددا متمتعددددا عمددددرة لبيددددك اللهم:بقددددام  ويلبدددد  الميقددددات مددددن االحددددرام -

 اللهمبيقددددو  المفددددرد ،امددددايوحجا عمددددرة لبيددددك اللهمبيقددددو  والقددددارن للمتمتددددع، بالنتددددبة

 ي.  حجا لبيك

 .القدوم طواف -

 . التع  -

 للمتمتدددع بالنتدددبةيالحجة ذو 8بالترويدددة يدددوم الدددى حددد ال والبقدددا  االحدددرام مدددن التحلددد  -

 .  النحر يوم الى احرامه    يبقى والمفرد للقارن بالنتبة ،اما



 

 

 

 :  الحجة ذو 8 يوم 

 اللددددلوات منددددى  دددد  ،واللدددد ة االقامددددة محدددد  مددددن االحددددرام بعددددد منددددى الددددى الددددذيا  -

 . جمع غير من قلرا الخمم

 ي :  عر ة يومب الحجة ذو 9 يوم 

 وقدددت  ددد  والعلدددر الاهدددر  يهدددا ويلدددل  الشدددمم شدددرو  بعدددد عر دددة الدددى التوجددده -

ويكدددون الددددعا  بعدددد الدددزوا  ، تقدددديم جمعيوقلدددرا جمعددداب واقدددامتين واحدددد بددداذان االولدددى

،ا  بعدددد مايلدددل  الاهدددر والعلدددر جمعدددا وقلدددراباذان واحدددد واقدددامتين ،بعدددد ان يحمدددد 

ا  والددذكر والتلبيددة   لددلى هللا عليدده وتددلم ثددم يجتهددد  دد  الدددعبددهللا واللدد ة علددى الن

. يبددددأ يدددوم عر دددة بالنتدددبة للحددداج ولشيدددر  مدددن  جدددر الددددعا  مدددن ويكثدددر يديددده ،را عدددا  

مدددن ذ  الحجدددة ويمتدددد الدددى  جدددر يدددوم النحدددر، ويدددر  الدددبعض ان انتهدددا   اليدددوم التاتدددع

يدددوم عر دددة بالنتدددبة لشيدددر الحددداج يكدددون بشدددرو  شدددمم يدددوم التاتدددع مدددن ذ  الحجدددة. 

لم قا بمدددا مدددن يدددوم عدددن عامشدددة ر ددد  هللا عنهدددا،ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتددد

واندده ليدددنو ثددم يبدداي  بهددم اكثددر مددن ان يعتددس هللا  يدده عبدددا  مددن النددار مددن يددوم عر ددة 

روا  متدددلم. وعدددن عمدددرو بدددن شدددعي  عدددن ابيددده عدددن الم مكدددة  يقو :مدددا اراد يدددؤال ؟ي 

جدددد  ،ان النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم قدددا بخير الددددعا  دعدددا  يدددوم عر دددة،وخير مدددا 

  :ال الددده اال هللا وحدددد  ال شدددريك لددده لددده الملدددك ولددده الحمددددقلدددت اندددا والنبيدددون مدددن قبلددد

 ويو على ك  ش   قديريروا  الترمذ .

 . يوم التاتع من ذ  الحجة شمم غرو  بعد مزدلفة الى التوجه -

ي تددداخير جمدددعب وقلدددرا جمعدددا مزدلفدددة الدددى الولدددو  حدددين والعشدددا  المشدددر  يلدددل  -

 . واقامتين واحد باذان

 . منى من اخذيا له ويجوز الكبر  العقبة جمرة لرم  حليات تبع يلتقط -

 .  الشمم طلوا قب  منها ،ويخرج الفجر ل ة  يها ويلل  مزدلفة    يبيت -

 :  الحجة ذو 10 يوم 

 حلددديات بتدددبع الكبدددر  العقبدددة جمدددرة لرمددد  الشدددمم شدددرو  قبددد  مندددى الدددى التوجددده -

 .  حلاة ك  مع مكبرا

 مدددن ويتدددتثنى ، عشدددر الثالددد  اليدددوم مدددن الشدددمم غدددرو  الدددى ويتدددتمر الهدددد  نحدددر -

 . عليهم يد     الحرم تكان ذلك



 

 

 

 .  تقلير  او الشعر حلس -

 .  بالتحل  االلشريالثيا  ولبم االحرام من التحل  -

 . بالتحل  االكبريوالتع  اال ا ة طواف -

 : الحجة ذو 11 يوم

 .   منى    المبيت -

 تدددبعب الكبدددر  ثدددم  الوتدددطى باللدددشر  ابتددددا  الدددزوا  بعدددد الدددث   الجمدددرات رمددد  -

 . حلاة ك  مع ويكبري جمرة لك  حليات

 : الحجة ذو 12 يوم

 .  عشر الثان  ليلة منى    المبيت -

 ويجدددوز الكبدددر ، ثدددم  الوتدددطى باللدددشر  ابتددددا  الدددزوا  بعدددد الدددث   الجمدددرات رمددد  -

 . الوداا طواف يطوف ثم الشرو  قب  مكة الى منى من  ينفر التعج  له

 : ذوالحجة 13 يوم

 . الكبر  ثم  الوتطى باللشر  ابتدا  الزوا  بعد الث   الجمرات رم  - 

 . مكة عن الرحي  ثم واج  ويو الوداا وطواف مكة الى منى مشادرة -

    :التلبية   

 او  الدددى االحدددرام وقدددت مدددن وتبددددأ ، لدددوته ير دددع الملبددد  و يهدددا ، مشدددروعة التلبيدددة،

 العقبددددة  جمددددرة بهددددا ترمددددى حلدددداة ،بددددلو  النحددددر يددددومي الحجددددة ذ  10ب العيددددد يددددوم

 الحجددددر يتددددتلم حتددددى  يلبدددد : للمعتمددددر بالنتددددبة امدددداي. للحدددداج بالنتددددبة يددددذابالكبر 

 . النزو  او الركو  وعند وباالتحار ل ة ك  دبر    التلبية وتتتح . االتود

 هللا رتددددو  تلبيددددة ان عنهمددددا هللا ر دددد  عمددددر ابددددن عددددن مالددددك رو     : لفاهددددا امددددا 

 الحمددددد ان لبيددددك، لددددك شددددريك ال لبيددددك لبيددددك، اللهددددم لبيددددك:  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى

 عليددده هللا لدددلى النبددد  ،ان خالدددد بدددن زيدددد وعدددن. لدددك شدددريك ال والملدددك، لدددك والنعمدددة

 الددددواتهم  لير عددددوا الددددحابك ُمر: قددددا  التدددد م عليدددده جبريدددد  جددددا ن : بقددددا  وتددددلم

.  والحددداكم خزيمدددة وابدددن واحمدددد ماجدددة ابدددن روا ي الحددد   شدددعامر مدددن ، انهدددا بالتلبيدددة



 

 

 

 اللدددددوت ر دددددع  دددددالع ي والدددددث  العددددد : الحددددد  ا  ددددد بوتلم عليددددده هللا لدددددلى وقدددددا 

    واال اح  الهد  دم تي ن بالتلبية،والث 

 هللا لدددلى هللا رتدددو  عنددده،ان هللا ر ددد  جدددابر عدددن ماجدددة ابدددن رو   :التلبيدددة   ددد اما

 غابدددت ،اال الشدددمم  تشيددد حتدددى يلبددد  يومددده ي دددح  محدددرم مدددن مدددابقا  وتدددلم عليددده

 وتدددلم عليددده هللا لددلى النبددد  ،ان تدددعد بددن تددده  وعددني.  امددده ولدتددده كمددا عددداد  ذنوبدده

 مددددر او شدددجر او حجدددر مدددن وشدددماله يمينددده عدددن مدددن لبدددى اال يلبددد  متدددلم مدددن مدددابقا 

 والبيهقددددد  ماجدددددة ابدددددن روا ي ويايندددددا يايندددددا مدددددن االرض تنقطدددددع حتىيحلدددددى ا ب

 .  والحاكم والترمذ 

   :للمحرم يبا  ما

 . ذلك عدا  يما واختلفوا ، الجنابة من يشتت  ان للمحرم يج _ 

 متاعدددا وطعامددده البحدددر لددديد لكدددم اح .بمنددده ياكددد  وان البحدددر لددديد للمحدددرم يجدددوز_ 

 اليدددده الددددذ  هللا واتقددددوا حرمددددا دمددددتم مددددا البددددر لدددديد علدددديكم وحددددرم وللتدددديارة لكددددم

 مدددا وابدددا  ال دددفادا البحدددر لددديد مدددن بع دددهم اتدددتثنى وقدددد. 96 المامددددةي تحشدددرون

 عثمدددان بدددن الدددرحمن عبدددد عدددن والنتدددام  داود وابدددو احمدددد االمدددام روا  ،لمدددا تدددوايا

 نقيقهدددا وقدددا  ال دددفدا قتددد  عدددن نهدددى وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان التيمددد 

 مدددن يؤكددد  ال ،كمدددا البحدددر  ددد  مدددات مدددن يؤكددد  ،ال هللا رحمددده حنيفدددة ابدددو وقدددا . تتدددبيت

 ابددددن قددددا  وكددددذلك. 3 المامدددددة...يالميتة علدددديكم حرمددددتب تعددددالى ،لقولدددده البددددر  دددد  مددددات

 ويدددو لددددتمو  مددداب   قدددا  وتدددلم  عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان جدددابر عدددن مردويددده

 لقددو  الددبعض احددت   وقدددي.  تددلكلو   دد  طا يددا ميتددا البحددر القددى ،ومددا  كلددو   مددات حدد 

 يددددا  قددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  تددددا  رجدددد  ،ان يريددددرة ابدددد  عددددن مالددددك

 بدددده تو ددددلنا ، ددددان المددددا  مددددن القليدددد  معنددددا ونحمدددد  البحددددر نركدددد  انددددا: هللا رتددددو 

 الحددد  مددداؤ  الطهدددور يدددوب وتدددلم عليددده هللا لدددلى ، قدددا  البحدددر بمدددا   عطشنا،ا نتو دددل

 االمدددام رو  كمدددا. التدددنن وايددد  حنبددد  بدددن واحمدددد الشدددا ع  االمامدددان روا  كمايميتتددده

 احلدددتبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عمدددر ابدددن عدددن الشدددا ع  هللا عبدددد ابدددو

  الكبددددددد: الدددددددمان ،وامددددددا والجددددددراد  ددددددالحوت:الميتتان  امددددددا ودمددددددان ميتتددددددان لنددددددا

 . القطن  والدار ماجة وابن احمد روا يوالطحا 

 . جلد  حك له يجوز وكذلك.  دية غير من ازالته ، له للمحرم الافر انكتر اذا_ 

    :االحرام محاورات



 

 

 

 جددددا  وال  تدددو  وال ر ددد   ددد  الحددد   ددديهن  دددرض  مدددن معلومدددات اشدددهر الحددد _ ب

 يددا واتقددون التقددو  الددزاد خيددر  ددان وتددزودوا هللا يعلمدده خيددر مددن تفعلددوا ومددا الحدد   دد 

 .     197 البقرةي االلبا  اول 

 حجتددده  ددد  خطددد  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  بكدددرة،ان ابددد  عدددن احمدددد االمدددام قدددا _ 

  ددددد  يدددددذا، يدددددومكم كحرمدددددة حدددددرام علددددديكم واعرا دددددكم وامدددددوالكم دمدددددا كم  دددددانب قا 

 ترجعددددوا ال اال اعمددددالكم عددددن  يتددددالكم ربكددددم وتددددتلقون. يددددذا بلدددددكم يددددذا،   شددددهركم

 مدددنكم الشدددايد ليبلدددغ ؟اال بلشدددت يددد  ،اال بعدددض رقدددا  بع دددكم ي دددر   ددد ال، بعدددد 

  دد  البخددار  وروا ي تددمعه مددن بعددض مددن لدده اوعددى يكددون يبلشدده  مددن ، لعدد  الشامدد 

 . التفتير

 المخددددديط لدددددبم ، بم لدددددس الرجددددد  رام تشطيدددددة االادددددا ر، تقلددددديم الشدددددعر، حلدددددس_ 

  ددد   اوناتددديا جددداي  المحادددورات يدددذ  مدددن شددديما  عددد  الطيددد ،ومن للرجا ،اتدددتعما 

 . عليه ش  

 الفديددة عمدددا قتلدده و دد  ، مكاندده مددن تنفيددر  او ذلددك  دد  المعاونددة البددراو لدديد قتدد _ 

 متعمدددا مددنكم قتلدده ومددن حددرم وانددتم اللدديد تقتلددوا ال امنددوا الددذين ايهددا يددا. بيماثلدده بمددا

 كفدددارة او الكعبدددة بدددالغ يدددديا مدددنكم عدددد  ذوا بددده يحكدددم الدددنعم مدددن قتددد  مدددا مثددد   جدددزا 

 عدداد ومددن تددلف عمددا هللا عفددا امددر  وبددا  ليددذو  لددياما ذلددك عددد  او متدداكين اطعددام

 جددددا  كمددددا ، ذلددددك مددددن ويتدددتثنى.  95 المامدددددةي انتقددددام ذو عزيددددز وهللا مندددده هللا  يندددتقم

ب  قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان المدددؤمنين ام عامشدددة عدددن اللدددحيحين  ددد 

 والكلددد  والفدددلرة والعقدددر  والحددددأة الشدددرا : والحدددرم الحددد   ددد  يقدددتلن  واتدددس خمدددم

 بيددداض واهدددر  بطنددده  ددد  الدددذ  االبقدددع يدددو بدددالشرا  المدددراد: الدددبعض وقدددا ي. العقدددور

 يقلدددتهن خممبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  عدددن عامشدددة عدددن النتدددام  رو  ،كمدددا

 مددددن يحكددددم والي. العقددددور والكلدددد  االبقددددع والشددددرا  والحدددددأة والفددددلرة الحيددددة:المحرم

 اطعددددام كفددددارة:ب وحدددددد.  متعمدددددا لدددديدا الددددا  مددددن يحكددددم انمددددا خطددددا ، لدددديدا الددددا 

 بالترتيددد  يدددات  الحكدددم ان يددد  العلمدددا  واختلدددفي. 89: 3ب متددداكين بتدددتةي  متددداكين

 . الخيار على ام اآلية    جا  ما حت 

 .  باط   هو لشير  او للمحرم النكا  عقد_ 

 ان  يجددد  المدددراة ،امدددا الركبدددة الدددى التدددرة مدددن الرجددد  وعدددورة: العدددورة تدددتر عددددم_ 

 .  والكفين الوجه عدا كله جتمها تتتر



 

 

 

  ددد  وجوبدددا ويق ددديه  يددده ويم ددد  ، حجددده  تدددد االو  التحلددد  قبددد  كدددان اذا الوطدددل،_ 

 التحلددد  بعدددد الوطدددل كدددان وان.  الحدددرم  ددد  يدددذبحها بدندددة عليددده ويجددد  ، التدددال  العدددام

 ي. 32بشاة وعليه لحيت  الح  االو 

   :اال حية

 تددددنة يدددد  واحمددددد والشددددا ع  مالددددك  قددددا  ؟ واجبددددة او تددددنة يدددد  يدددد   يهددددا، اختلددددف

 حدددس المدددا   ددد  ليمبالحددددي   ددد  جدددا  لمدددا تجددد  ال ويددد  ، متدددتحبة ويددد  مؤكددددة

: 28بالنلددددا  وجوبهددددا  دددد  واعتبددددر واجبددددة يدددد  حنيفددددة ابددددو وقددددا ي. الزكدددداة تددددو 

 ا ب   ذلددددك علددددى القدددددرة   لدددده لمددددن عددددام وكدددد  ، واحدددددة مددددرة العمددددر  دددد  ويدددد ي.94

  دد  ي ددت  لددم تددعة وجددد منبوتددلم عليدده هللا لددلى لقولدده ،يمالدده زكدداة نلددا  يمتلددك

 الحجددددة ذو عشددددر عليدددده دخدددد  مددددن وان.  ماجددددة وابددددن احمددددد روا ي ملدددد نا يقددددربن

 اادددددا ر  يقلدددددم وال لحيتددددده او شدددددعر  يحلدددددس ال ان لددددده ي ح ، المتدددددتح  ان وقلدددددد 

وقددددا  ابددددو ،  عليدددده  شدددد   ال ي ددددح  ان قبدددد  يددددذا مددددن  عدددد   ددددان ي ددددح ، حتددددى

 مددددن الثانيددددة التددددنة  دددد  اال ددددحية شددددرعتحنيفددددة:يو مبددددا  ال يكددددر  وال يتددددتح . 

. 2 الكدددوثريوانحر لربدددك  لددد ِ بتعالى ،لقولددده اال دددحى عيدددد لددد ة بعدددد الهجرة،وتدددذبت

 الدددا   قدددد نتدددكنا ونتدددك لددد تنا لدددلى منبوتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وقدددا 

 هللا رتددو  يددا وقددا  نيددار بددن بددردة  قددامي لدده نتددك  دد  اللدد ة قبدد  نتددك ،ومددن النتددك

 وقدددا ي. لحدددم شددداة شددداتكبوتلم عليددده هللا لدددلى قدددا  اللددد ة قبددد  شدددات  نتدددكت انددد :

 ر  ح وممددددات  ومحيددددا  ونتددددك  لدددد ت  ان ق بالنتددددك علددددى اللدددد ة مقدددددما تعددددالى

 املحددددين بكبشددددين وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  و ددددحى. 162 االنعدددداميالعالمين

 وقدددت وينتهددد . متدددلم رو .  لدددفاحهما علدددى رجلددده وو دددع وكبدددر وتدددمى بيدددد  اقدددرنين

 يدددذبت مدددا وان ،. العيددد ايدددام مددن الثالددد  اليددوم العلمدددا  مددن الدددبعض عنددد اال دددحية ذبددت

 . الهد  يو الح    

    :اال حية    

 عمدددد  مددددابقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  عنهددددا،ان هللا ر دددد  عامشددددة عددددن _

 يدددوم لتدددات  ،وانهدددا الددددم يراقدددة مدددن هللا الدددى احددد  ا  ددد  عمددد  النحدددر يدددوم آدم ابدددن

 قبددد  بمكدددان وجددد  عدددز هللا مدددن ليقدددع الددددم وان ، واشدددعاريا واا  هدددا بقرونهدددا القيامدددة

 . والترمذ  ماجة ابن روا ينفتا بها  طيبوا االرض على يقع ان

 . والمتاكين الفقرا  على التوتعة_ 



 

 

 

 العادددديم بالددددذبت المتددددلمين وتددددذكير ، التدددد م عليدددده الخليدددد  ابددددراييم لتددددنة احيددددا _ 

 قدددا . 107 اللدددا اتي عاددديم بدددذبت و ددددينا ب التددد م عليددده اتدددماعي  بددده  دددد  الدددذ 

 اال دداح ؟قا  يددذ  مددا هللا رتددو  يددا: ،قددالوا ارقددم بددن زيددد عددن حنبدد  بددن احمددد االمددام

 شددددعرة بكدددد بقا  منهددددا؟ لنددددا مددددا: قددددالوا ،يابددددراييم ابدددديكم تددددنةبوتلم عليدددده هللا لددددلى

 ماجددددة ابددددن واخرجددددهي حتددددنة اللددددوف مددددن شددددعرة بك ب اللددددوف؟قا :،قالواي حتددددنة

 . متكين بن ت م حدي  من تننه   

    :توزا وكيف اال حية شروط

 تدددمينة كاندددت اذا اشدددهر تدددتة تدددنة،او عمريدددا يكدددون ان: الشدددنم مدددن اال دددحية كاندددت اذا

 ودخلدددت تدددنتين اكملدددت قدددد تكدددون ان: البقدددر ام. تدددنة عمريدددا يكدددون ان: المعدددز امدددا ،

 عددن البدنددة وتجددز . االنثددى علددى الددذكر يف دد  االلددناف كدد  و دد .. الثالثددة التددنة  دد 

.  واحدددد بيدددت ايددد  مدددن او متفدددرقين كدددانوا ،تدددوا  تدددبعة عدددن البقدددرة وكدددذلك ، تدددبعة

 عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان البددددرا  وعددددني. 95: 28بواحددددد عددددن الشدددداة وتجددددز 

 البددددين عوريا،والمري ددددة البددددين العددددورا : اال دددداح   دددد  تجددددوز ال اربعبقددددا  وتددددلم

. التدددنن وايددد  احمدددد وا ريتنقددد  ال التددد   لعها،والكتددديرة البدددين والعرجدددا  مر دددها،

 عندددد ي دددر ال  انددده اال دددحية تعدددين بعدددد العيددد  طدددرأ ان وامدددا.  االذن مقطوعدددة وكدددذلك

 ذبحدددت واذاي. 191: 6بحنيفدددة البددد  خ  دددا الشدددا ع  عندددد ي دددر ، العلمدددا  مدددن الدددبعض

 داود تددنن  دد  جددا  يؤك ،لمددا ان لدده جدداز امدده بطددن  دد  ميتددا الجنددين ووجددد اال ددحية

 ،وندددذبت الناقدددة ،ننحدددر هللا رتدددو  يدددا قلندددا: قدددا  تدددعيد ابددد  عدددن ماجدددة وابدددن والترمدددذ 

 ذكاتددده  دددان شدددمتم ان كلو ب قدددا  نلكلددده؟ ام انلقيددده الجندددين بطنهدددا ، ددد  الشددداة او البقدددرة

 قطدددع مدددابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  الليثددد ،ان واقدددد ابددد  وعدددني. امددده ذكددداة

 ي.ميتة  هو حية وي  البهيمة من

  ددد  هللا اتدددم ويدددذكروا لهدددم مندددا ع ليشدددهدوابالح  تدددورة  ددد  جدددا   قدددد  :توزيعهدددا امدددا

 البددددامم  واطعمددددوا منهددددا  كلددددوا االنعددددام بهيمددددة مددددن رزقهددددم مددددا علددددى معلومددددات ايددددام

 بعدددد  ويومدددان النحدددر يدددوم يدددو المعلومدددات االيدددام ان الدددبعض وذكدددر.28 الحددد ي الفقيدددر

 ،نلدددف نلدددفين تجدددزأ اال دددحية ،بدددان الكريمدددة اآليدددة يدددذ  مدددن ويتدددتد ي. 188: 6ب

 لكدددم جعلنايدددا والبددددنب التدددورة نفدددم  دد  تعدددالى قولددده امدددا.  للفقدددرا  ونلدددف للم ددح 

 جنوبهدددا وجبدددت  ددداذا لدددواف عليهدددا هللا اتدددم  ددداذكروا خيدددر  يهدددا لكدددم هللا شدددعامر مدددن

. 36 الحددد ي تشدددكرون لعلكدددم لكدددم تدددخرنايا كدددذلك والمعتدددر القدددانع واطعمدددوا منهدددا  كلدددوا

  ويوبللقدددانع ،وجدددزأ للم دددح  جدددزأ: اجدددزا  ث ثدددة تجدددزأ اال دددحية ان اآليدددة يدددذ   ددد 

 تعطيددده ان لدددك يتعدددرض الدددذ  يدددوب للمعتدددر الثالددد  والجدددزأ ،ي اعطيتددده بمدددا المتدددتشن 



 

 

 

 علدددى بددده يتلدددد  وثلددد  اللدددحابه، ،وثلددد  اال دددحية للددداح   ثلددد : ا ي. اللحدددم مدددن

 قددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان اللددددحيت الحدددددي   دددد  وجددددا . الفقددددرا 

 مدددا وادخدددروا ، كلدددوا ثددد    دددو  اال ددداح  لحدددوم ادخدددار عدددن نهيدددتكم كندددت ان بللندددام

 ي. وتلدقوا وادخروا  كلواب رواية و   ،يبكم بدا

 االحتدددان كتددد  هللا انب متدددلم لدددحيت  ددد  اوم بدددن اددشددد عدددن  :اال دددحية دعدددا  امدددا

 وليحددددد الذبحددددة  احتددددوا ذبحددددتم واذا ، القتلددددة  احتددددنوا قتلددددتم ، دددداذا شدددد   كدددد  علددددى

 قبددد  المدددا  اال دددحية علدددى يعدددرض ان يتدددتح  كمددداي. ذبيحتددده وليدددر   شدددفرته احددددكم

 .  الذبت

  طددر   للددذ  وجهدد  وجهددت الددرجيم، الشدديطان مددن العلدديم التددميع بدداح اعددوذ: ويقددو 

 ونتدددددك  لددددد ت  ان ، المشدددددركين مدددددن اندددددا ومدددددا متدددددلما حنيفدددددا واالرض التدددددموات

 ، واليدددك مندددك اال دددحية يدددذ  اللهدددم.  لددده شدددريك ال العدددالمين ر  ح وممدددات  ومحيدددا 

 كددد  يتدددمىب واحدددد مدددن اكثدددر الم دددحون كدددان واذا ،ي باتدددمه يتدددمىب  ن عدددن ويددد 

.  ا ددددحيتهم ليشددددهدوا يح ددددروا ان للم ددددحين او للم ددددح  ويف دددد ي . باتددددمه مددددنهم

 ال. وتددددذبت اكبددددر وهللا هللا بتددددم: ،وتقددددو  االيتددددر جانبهددددا علددددى اال ددددحية تددددبطت ثددددم

 حتددد  المدددا  مدددن لددده يعطدددى وانمدددا ، ذبحهدددا كدددلجور اال دددحية لحدددم مدددن للجدددزار يعطدددى

 . به  يتلد  جلديا اما ، االتفا 

     :العقيقة

ي. 95: 28بمباحدددة يددد  حنيفدددة ابدددو وقدددا  ، والشدددا ع  مالدددك عندددد مشدددروعة تدددنة يددد 

  يهدددا يجدددوز ال العقيقدددة ان  اال االحكدددام، مدددن اال دددحية  ددد  يجدددر  مدددا  يهدددا ويجدددر 

 بعقيقتددده رييندددة مولدددود كددد بمر وعا تدددمرة عدددن الحتدددن حددددي   ددد  وجدددا .  المشددداركة

 تنشددددمته ان ا . التددددنن وايدددد  احمددددد روا ي ويتددددمى ويحلددددس تددددابعه يددددوم عندددده تددددذبت

 للمولدددود يدددذبت ،ان اال  ددد  ومدددن. اعلدددم وهللا.. عنددده بالدددذبت مريدددون  لدددالحة تنشدددمة

 البنددددت وعددددن ، واحددددد خددددروف ذبددددت ،ويجددددوز وتددددنا شددددبها متقدددداربين خددددرو ين الددددذكر

 او ، عشددددر الرابددددع اليددددوم ،او والدتدددده بعددددد التددددابع يددددوم الددددذبت يكددددون. واحددددد خددددروف

 مدددعي اال دددحيةب النحدددر يدددوم اجتمدددع واذا.  والدتددده يدددوم مدددن والعشدددرين الواحدددد اليدددوم

 اليمندددى، المولدددود اذن  ددد  يدددؤذن ان التدددنة ومدددن.  باحدددديما يكتفددد   انددده العقيقدددة يدددوم

 ثقددد  يجدددوز كمدددا.  هللا اتدددم تدددمعه يطدددر  مدددن او  ليكدددون ، اليتدددر  االذن  ددد  ويقددديم

 ي.  282: 22بللذكر ويكر  للحلية االنثى اذن 



 

 

 

 قا   : المنورة المدينة    وتلم عليه هللا للى هللا رتو  وقبر النبو  المتجد زيارة

    البخار  وقا ي. جفان   قد يزرن  ولم البيت ح  منب وتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 الى اال الرحا  تشد الب قا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  يريرة،ان اب  عن لحيحه

ي.  االقلى ومتجد ، وتلم عليه هللا للى الرتو  ومتجد الحرام، المتجد: متاجد ث  

 وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ان ، يريرة اب  عن اي ا لحيحه    البخار  وقا 

 تكوني. الحرام  المتجد اال توا   يما ل ة الف من خير يذا متجد     ل ةبقا 

 طبيعة على ذلك ويتوقف ، ادامهما بعد او والح  العمرة مناتك ادا  قب  ،اما الزيارة

 ان الزامر من يتطل  ، الزيارة وقت كان وايا..  المعتر او الحاج منه جا  الذ  الميقات

 : االتية االدا   يراع 

 .  اللبام باحتن ومتجم  والوقار بالتكينة يتحلى_  

 باح اعوذ: ويقو  ، اخر متجد ا  او النبو  المتجد دخوله ،عند اليمنى رجله يقدم_ 

 اللهم ، وتلم وآله محمد على ل ِ  اللهم الرحيم، الرحمن هللا بتم الرجيم، الشيطان من

 متجد ا  او النبو  المتجد من الخروج وعند. رحمتك ابوا  ل  وا تت ذنب  ل  اغفر

 ابوا  ل  ا تت اللهم وتلم، وآله محمد على ل ِ  اللهم:  ويقو  اليتر  رجله ،يقدم اخر

 .   لك

 لقولددده ، المتدددجد تحيدددة ركعتددد   يهدددا ويلدددل  ، الشدددريفة الرو دددة يدددلت  ان يتدددتح _ 

 روا ي الجندددددة ريددددداض مدددددن رو دددددة ومنبدددددر  بيتددددد  بدددددين مابوتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى

 . المتجد من مكان ا     يلليهما يتمكن لم وان.  البخار 

 هللا للى هللا رتو  على  يتلم ، القبلة ومتتدبرا له متتقب  الشريف القبر الى يتجه_ 

 عليك الت م هللا، نب  يا عليك الت م ، هللا رتو  يا عليك الت م:  يقو  كلن  وتلم عليه

 عليك الت م المرتلين، تيد يا عليك الت م هللا، خلس خير يا عليك الت م هللا، حبي  يا

 وان هللا اال اله ال ان اشهد.  المحجلين الشر قامد يا عليك الت م العالمين، ر  رتو  يا

 وآ  ابراييم على لليت كما محمد وآ  محمد على ل ِ  اللهم.   ورتوله عبد  محمدا

 العالمين    ابراييم وآ  ابراييم على باركت كما محمد وآ  محمد على وبارك ، ابراييم

 تيد على آالمك و  ام  وبركاتك ورحمتك للواتك اجع  اللهم.  مجيد حميد انك

 الواع  ورتولك عبدك محمد ، الدين يوم وشفيعنا النبيين وخاتم المتقين وامام المرتلين

 مقاما وابعثه الر يعة والدرجة والف يلة الوتيلة محمدا آت اللهم.  لعهدك والحا ا لوحيك

    وجايد االمة ونلت االمانة واد  الرتالة بلغ بانه اشهد اللهم.   وعدته الذ  محمودا

 الرتو  واتبعنا انزلت بما آمنا ربنا.  امته عن نبيا تجز  ما خير  اجزيه جهاد  حس هللا

 ربنا. النار عذا  وقنا حتنة اآلخرة و   حتنة الدنيا    آتنا ربنا.   الشايدين مع  اكتبنا



 

 

 

 لنا اغفر ربنا.  الويا  انت انك رحمة لدنك من لنا وي  يديتنا اذ بعد قلوبنا تز  ال

 ، آمنوا للذين غ  قلوبنا    تجع  وال باأليمان تبقنا ولمن ولذرياتنا  وألمهاتنا  وآلبامنا

 .  وتلم ولحبه آله وعلى محمد على هللا وللى

 قبر عند جالتا كنت: قا  انه العتب ، عني 446: 9باللبا  منلور ابو الشير قا     

 قوله تمعت ، هللا رتو  يا عليك الت م:  قا  ، اعراب   جا  وتلم عليه هللا للى النب 

 جاؤك انفتهم الموا اذ انهم ولو هللا باذن ليطاا اال رتو  من ارتلنا ومابتعالى

 جمتك وقد. 64 النتا ي رحيما توابا هللا لوجدوا الرتو  لهم واتتشفر هللا  اتتشفروا

 :  انشد ثم ، رب  الى بك متتشفعا لذنب هللا  متتشفرا

  واالكم القاا طيبهن   من  طا     اعامه بالقاا د نت من خير يا

    والكرم الجود و يه العفاف  قه      تاكنه انت لقبر الفدا  نفت 

 ي.  المرتفعة االرض: االكمب 

 عليددده هللا لدددلى النبددد   رأيدددتُ  ، عينددد   شلبتنددد : العتبددد   قدددا  ، االعرابددد  انلدددرف ثدددم

 ي. له غفر قد هللا ان  بشر  االعراب  الحس عتب  ياب قا  ، النوم    وتلم

 . عنهما هللا ر   الخطا  بن وعمر اللديس بكر اب  على ويتلم يتجه_ 

 .   ينلرف ثم  ولشير  لنفته  يدعو ، القبلة يتتقب _ 

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  الدددحا  قبدددور لزيدددارة ، البقيدددع مقبدددرة يدددزور ، ذلدددك بعدددد_ 

 ، مدددؤمنين قدددوم دار علددديكم التددد م:  يقدددو  ، الطدددايرة الرحدددا  بهدددذ  د دددن ومدددن وتدددلم

 لددد  يشفدددر ان هللا ،واتدددل  ولكدددم لددد  العا يدددة هللا اتدددل  ، الحقدددون بكدددم هللا شدددا  ان واندددا

 . ولكم

 عدددم المطلددد  عبدددد بدددن الحمدددزة ومدددنهم لدددحابيا تدددبعون ويدددم:  احدددد شدددهدا  زيدددارة_ 

 كمددا لهددم وتدددعو وتتددلم ، احددد غددزوة  دد  اتتشددهدوا ، وتددلم عليدده هللا لددلى الرتددو 

 . البقيع زيارة عند  علت

 ان ، ابيه عن حنيف بن ته  بن امامة اب  عن تننه    النتام  قا : قبا  متجد_ 

  للى قبا  متجد المتجد يذا يلت  حتى خرج منبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 ي. عمرة عد  له كان  يه



 

 

 

 بالحرم الت م با  وبمواجهة يتار على ويقع:  الشمامة متجد    الل ة كذلك_ 

 .   الشريف النبو 

 وتلم عليه هللا للى هللا رتو  على نز  حي :  القبلتين متجد    الل ة كذلك_ 

 . والمشايد المتاجد من ذلك وغير..  الكعبة باتجا  القبلة تحوي 

 بها مات من  ان ،  ليمت بالمدينة يموت ان منكم اتتطاا منب الحدي     وجا      

 ي.  القيامة يوم شفيعا او ، شهيدا له كنت

  :   ال 

 نورد ، المناتك لتلك اواير جملةي 137-120: 33بواتراريا المناتك حكم    جا 

 :   منها بع ا

 تعايم وكذلك ، المناتك يذ  مث  ادا   وان ، وحد  ح العبادة بان ، يقين على نحن

 النية وي  العبادة برو   العبرة.  عبادتهما قلد بشير يو االتود والحجر ، الكعبة

 انن :  االتود الحجر تقبيله عند عنه هللا ر   الخطا  بن عمر قا  ولهذا ، والقلد

 يقبلك وتلم عليه هللا للى هللا رتو  رأيت ان  ولوال ، تنفع وال ت ر ال حجر انك اعلم

 شخلا وتلم عليه هللا للى هللا رتو  وتمع.  التنن والحا  الجماعة روا . قبلتك ما

 ر  وحس:ق  له وقا  وتلم عليه هللا للى عليه  رد الكعبة، وحس:ويقو  بالكعبة يحلف

و   تورة . 3 قريتي البيت يذا ر   ليعبدوابتعالى يقو  قريت تورة و  .   الكعبة

النم  يقو  تعالىبإنما امرت ان اعبد ر  يذ  البلدة الذ  حرمها وله ك  ش   وامرت ان 

 على الحلى ترمى الااير  ف  ، الجمرات رم  وكذلك. 91اكون من المتلمينيالنم  

 ، وكذلك.  تعالى هللا ألمر امتثاال ويذا ، الشيطان به ترمى الحقيقة و   ، الجمرات

 يو ذلك ك  من والحكمة ، الح  مناتك من والمروة اللفا بين والتع  بالكعبة الطواف

 بالبيت الطواف جع  انماب وتلم عليه هللا للى قوله    جا  كما  ، تعالى هللا ذكر اقامة

 حدي  من والترمذ  داود ابو روا ي هللا ذكر آلقامة الجمار ورم  والمروة اللفا وبين

 ، تعالى ح طاعة  ه  -واال اح  الهد  - النتك ذبت كذلك.  عنها هللا ر   عامشة

كذلك . الت م عليه الخلي  ابراييم لتنة واحيا  ، والمتاكين الفقرا  على والتوتعة

التبرك بزيارة قبر النب  للى هللا عليه وتلم يو للتذكر واالعتبار لتيرته ويديه وجهاد  

        وغزواته،كما ان أبرك الدعا  عند قبر  للى هللا عليه وتلم .  

*    *    * 
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 :  عتر ال يتر دين الت ما

 رتددددو  بدددداكرم وخلددددهم االمددددم تددددامر علددددى االمددددة يددددذ  وتعددددالى تددددبحانه هللا الددددطفى

 الكتدددد  بدددده وخددددتم الكددددريم كتابدددده وانددددز  الرتدددد  بدددده وخددددتم وتددددلم عليدددده هللا لددددلى

 االتددد م لكدددم ور ددديت نعمتددد  علددديكم واتممدددت ديدددنكم لكدددم اكملدددت اليدددومب.. ، التدددماوية

 بدددا  الحددد    يددده ، حدددرج مدددن الددددين  ددد  وتعدددالى تدددبحانه يجعددد  ولدددم. 3 المامددددة..يدينا

 عليددده يشدددس بشددد   يلزمددده ومدددا يطيقددده ال مدددا العبدددد يكلدددف  لمواتدددع اال بدددنص التحدددريم،

 الشدددر ييترا العتدددر مدددع اني5ب يتدددرا العتدددر مدددع  دددانب ، ومخرجدددا  رجدددا لددده جعددد  اال

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  عدددن مالدددك بدددن اندددم عدددن حددداتم ابددد  ابدددن وقدددا . 5-6

 وقددا ي.  يخرجدده عليدده يدددخ  حتددى اليتددر لجددا  الحجددر يددذا  دددخ  العتددر جددا  لوبقددا 

 شدديمين بددين وتددلم عليدده هللا لددلى خيددر اذا: عنهددا هللا ر دد  عامشددة عددن احمددد االمددام

 ونيتددددددركب  الكددددددريم رتددددددوله تعددددددالى ويخاطدددددد . ايتددددددريما اليدددددده احبهمددددددا كددددددان اال

 هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عبدددام ابدددن عدددن حددداتم ابددد  ابدددن وقدددا . 8 االعلىيلليتدددر 

 وال بشدددراب الددديمن الدددى بعثهمدددا حدددين عنهمدددا هللا ر ددد  ومعددداذ لعلددد  قدددا  وتدددلم عليددده

 هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان يريدددرة ابددد  عدددن البخدددار  قدددا وي. تعتدددرا وال ويتدددرا تنفدددرا

 عنددده تجددداوزوا لفتيانددده قددا  معتدددرا را   ددداذا الندددام يددداين تددداجر كدددانبقا  وتدددلم عليدده

  ددد  تدددن منبوتدددلم عليددده هللا لدددلى وقدددا ي. عنددده هللا عنا، تجددداوز يتجددداوز ان هللا لعددد 

 مدددن يدددنقص ان غيدددر مدددن بعدددد  بهدددا عمددد  مدددن واجدددر اجريدددا  لددده حتدددنة تدددنة االتددد م

 عمدد  مددن ووزر وزريددا عليدده كددان تدديمة تددنة االتدد م  دد  تددن ومددن شدد  ، اجددوريم

 عليدده هللا لددلى وقددا .  متددلم روا يشدد   اوزاريددم مددن يددنقص ان غيددر مددن بعددد  بهددا

 عليدددده هللا لددددلى وقا .متددددلم روا ي  اعلدددده اجددددر مثدددد   لدددده خيددددر علددددى د    منبوتددددلم

 روا ي وعددددددامتهم المتددددددلمين وألممددددددة ولرتدددددوله ولكتابدددددده ح النلدددددديحة الدينبوتدددددلم

 وجهددده  عدددن هللا رد   ، اخيددده عدددرض عدددن رد   منبوتدددلم عليددده هللا لدددلى وقدددا . متدددلم

 ،الر دددس الدددذنو  ومكفدددرات االعمدددا    دددام  ومدددن. الترمدددذ  روا يالقيامدددة يدددوم الندددار

  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان يريددددرة ابدددد  عددددن البخددددار  ،قددددا  بددددالحيوان

 اتددرامي  بندد  بشايددا مددن بشدد  رأتدده اذ ، العطددت يقتلدده كدداد ببمددر يطيددف كلدد  بينمددابقا 

 يحددددد  وقددددد. ويدددد  ابددددن عددددن متددددلم وروا يبدددده لهددددا ، شفددددر  تددددقته خفهددددا ، نزعددددت

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عمدددر بدددن هللا عبدددد عدددن البخدددار  قدددا  كمدددا ، العكدددم

 يددد  ، ددد  الندددار  ددد  ، ددددخلت ماتدددت حتدددى تدددجنتها يدددرة  ددد  امدددراة عدددذبتبقا  وتدددلم

 عددددن متددددلم وروا ي االرض خشددددات مددددن تاكدددد  تركتهددددا يدددد  وال تددددقتها وال اطعمتهددددا

 عنهدددا،ان هللا ر ددد  عامشدددة عدددن جريدددر ابدددن وقدددا . اتدددما  ابدددن محمدددد بدددن هللا عبدددد

 تطيقونددده مدددا االعمدددا  مدددن اكلفدددوا الندددام ايهدددابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 



 

 

 

ي. عليددده ديدددم مدددا االعمدددا  وخيدددر العمددد  مدددن تملدددوا حتدددى الثدددوا  مدددن يمددد  ال هللا  دددان

 مدددن تطيقدددون مدددا عليكمبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان اي دددا عامشدددة وعدددن

 تدددددورة  ددددد  تعدددددالى وقدددددا . البخدددددار  اخرجدددددهيتملوا حتدددددى اليمددددد  هللا  دددددان االعمدددددا 

 واخددددرون مر ددددى مددددنكم تدددديكون ان علددددم القددددران مددددن تيتددددر مددددا  ددددلقرأواب..المزم 

  ددداقراوا هللا تدددبي   ددد  يقددداتلون واخدددرون هللا   ددد  مدددن يبتشدددون االرض  ددد  ي دددربون

 ر ددد  عبدددام ابدددن عدددن. 20 المزمددد ..ي الزكددداة واتدددوا اللددد ة واقيمدددوا منددده تيتدددر مدددا

 تبددددارك ربدددده عددددن  ويددددر  يمددددا قددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان عنهمددددا هللا

 ، دددان حتدددنة لددده كتددد  يعملهدددا  لدددم بحتدددنة يدددم   مدددن رحددديم وجددد  عدددز ربكدددم انب وتعدددالى

 يعملهددا  لددم بتدديمة يددم   ،ومددن كثيددرة ا ددعاف الددى تددبعمامة الددى عشددرا لدده كتبددت عملهددا

 هللا علددى يهلددك وال وجدد  عددز يمحويددا او واحدددة لدده كتبددت عملهددا  ددان حتددنة لدده كتبددت

 تنتادددرون ي :تدددبعا باالعمدددا  بادروابوتدددلم عليددده هللا لدددلى قولددده وكدددذلكي. يالدددك اال

  دددد  معوقددددا ا بمفندددددا يرمددددا او مفتدددددا، مر ددددا او مطشيددددا، غنددددى منتدددديا،او  قددددرا اال

 التدددداعة او ، ينتاددددر غامدددد   شددددر الدددددجا  مجهددددزا،او موتددددا او ،يالخددددرف ويددددو الفنددددد

وعدددن الددددجا  ،جدددا   ددد  اللدددحيحين عدددن ابددد  . الترمدددذ  روا يوامدددر اديدددى  التددداعة

تدددعيد ،ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم قا بيدددلت  الددددجا  ويدددو محدددرم عليددده ان 

تلددد  المديندددة، يخرج اليدده يوممدددذ رجددد  يدددخ  نقدددا  المديندددة  ينددز  بعدددض التدددباخ التدد  

ويدددو خيدددار الندددام او مدددن خيدددار الندددام  يقو :اشدددهد اندددك الددددجا  الدددذ  حددددثنا رتدددو  

أرأيتم ان قتلدددت يدددذا ثدددم احييتددده يددد  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم حديثددده، يقو  الددددجا :

تشدددددكون  ددددد  االمر؟ يقولون:ال، يقتلددددده ثدددددم يحييددددده، يقو  وهللا مدددددا كندددددت  يدددددك اشدددددد 

اليوم، يريدددد الددددجا  ان يقتلددده  ددد  يتدددلط عليدددهي. ان المدددؤمن التقددد  يدددو  بلددديرة منددد 

تتدددددمى مدددددن خدددددوار  العدددددادات  وليدددددا  ولددددد  هللا،وان مدددددا ياهدددددر  هللا علدددددى ايدددددد  ا

بكراماتي،كمدددا حدددد  مدددن مدددريم وجريدددر العابدددد والدددحا  الكهدددف والث ثدددة الدددذين نزلدددوا 

جددددا  مشددددعوذ  هددددو الشددددار وتددددد عليهم..الر،امددددا مددددا ياهددددر االمددددر الخددددار  علددددى يددددد د

   ابت   من هللا تعالى واختبارا  للنام كما تيحد  مع الدجا .

 ال يتدددر ديدددن االتددد م ديدددن ان لتبدددين النبويددة واالحاديددد  القدددران آيدددات مدددن كثيدددر جددا ت

 :    ذكر  ماتم الى ،ا ا ة بلدد  نحن ما بعض ويذ  ، عتر

 البتعدددالى ،يقدددو  البقدددرة تدددورة  فددد : عليددده اتدددتكريوا ومدددا والنتددديان الخطدددل  ددد _ 

 ان تؤاخددددذنا ال ربندددا اكتتدددبت مدددا وعليهدددا كتددددبت مدددا لهدددا وتدددعها اال نفتدددا هللا يكلدددف

 ربندددا قبلندددا مدددن الدددذين علدددى حملتددده كمدددا الدددرا عليندددا تحمددد  وال ربندددا اخطلندددا او نتدددينا

  انلدددرنا موالندددا اندددت وارحمندددا لندددا واغفدددر عندددا واعدددف بددده لندددا طاقدددة ال مدددا تحملندددا وال



 

 

 

 عدددن يريدددرة ابددد  عدددن متدددلم لدددحيت  ددد  ثبدددت وقدددد. 286 البقرةيالكدددا رين القدددوم علدددى

 رتدددو  عدددن عبدددام ابدددن وعدددن ،ينعدددم هللا قدددا بقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 عدددن حبدددان وابدددن الطبرانددد  وقدددا ي.  علدددت قدددد هللا قدددا ب قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا

 الخطدددل امتددد  عدددن و دددع هللا انبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عبدددام ابدددن

 انب وتدددلم عليددده هللا لدددلى ،قدددا  اخدددر حددددي  و ددد ي. عليددده اتدددتكريوا ومدددا والنتددديان

 هللا لدددلى اخر،قدددا  حددددي  و ددد ي. واالتدددتكرا  والنتددديان الخطدددل عدددن ألمتددد  تجددداوز هللا

 او تقددددد  لدددددم مدددددا انفتدددددها بددددده حددددددثت عمدددددا تجددددداوزألمت  تعدددددالى هللا انبوتدددددلم عليددددده

 بعددد مددن بدداح كفددر منبتعددالى يقددو  النحدد  تددورة و دد . اللددحيحين  دد  اخرجددا يتعم 

  علددديهم لددددرا بدددالكفر شدددر  مدددن ولكدددن بااليمدددان مطمدددمن وقلبددده اكدددر  مدددن اال ايمانددده

 اولمدددك وتعدددالى تدددبحانه اتدددتثنى  قدددد. 106 النحددد يعايم عدددذا  ولهدددم هللا مدددن غ ددد 

 المشدددركين ان: البيهقددد  وقدددا  مؤمندددة، ،وقلدددوبهم االكدددرا  عندددد بدددالكفر يتلفادددون الدددذين

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  تدددد  علددددى اكريددددو  ياتددددرحتى بددددن ر عمددددا عددددذبوا

 لدددلى ، قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  الدددى ، شدددكا ذلدددك ، فعددد  بخيدددر آلهدددتهم وذكدددر

 عليددددده هللا لدددددلى ، قدددددا  بااليمدددددان مطممندددددا قدددددا يقلبك؟ تجدددددد كيفبوتدددددلم عليددددده هللا

 ي.  عد عادوا انبوتلم

 تددبيله  دد  الجهدداد علددى تعددالى يحثنددا الددذ  الوقددت   دد : هللا تددبي   دد  الجهدداد و دد _ 

 االعدددرج علدددى وال حدددرج االعمدددى علدددى لددديمب، عليددده يتدددتطيع ال مدددن اعدددذر انددده اال ،

 مددددن تجددددر  جنددددات يدخلدددده ورتددددوله هللا يطددددع ومددددن حددددرج المددددريض علددددى والحددددرج 

 هللا لدددلى هللا رتدددو  وقدددا . 17 الفتتياليمدددا عدددذابا يعذبددده يتدددو  ومدددن االنهدددار تحتهدددا

 مقيمدددددا يعمددددد  كدددددان مدددددا مثددددد  لددددده كتددددد  تدددددا ر او العبدددددد مدددددرض اذابوتدددددلم عليددددده

 المر دددى علدددى وال ال دددعشا  علدددى ليمبتعدددالى قولددده وكدددذلك. البخدددار  روا يلدددحيحا

 علدددددى مدددددا  ورتدددددوله ح نلدددددحوا اذا حدددددرج ينفقدددددون مدددددا يجددددددون ال الدددددذين علدددددى وال

 لددددتحملهم اتددددوك مددددا اذا الددددذين علددددى والي91برحدددديم غفددددور وهللا تددددبي  مددددن المحتددددنين

 مدددا يجددددوا اال حزندددا الددددمع مدددن تفددديض واعيدددنهم تولدددوا عليددده احملكدددم مدددا اجدددد ال قلدددت

 قطعددددتم مددددا اقوامددددا بالمدينددددة انبوتددددلم عليدددده هللا لددددلى وقددددا . 92-91 التوبددددةيينفقون

 حبتدددددهم نعم،ب؟قدددددا  بالمديندددددة ويم:قدددددالواي معكدددددم ويدددددم اال تددددديرا تدددددرتم وال ، واديدددددا

 . عليه متفسيالعذر

 . باناراركان االت م:الل ة،والو و ، والتيممي: التيمم ،و الو و  و  _ 

 العلدددر لددد ة ،وكدددذلك ركعتدددين الدددى التدددفر الاهر ددد  لددد ة تقلدددر:  اللددد ة و ددد 

 وركباندددا رجددداال ،وتلدددلى واحددددة ركعدددة الدددبعض يلدددليها الخدددوف ،و ددد  العشدددا  ولددد ة



 

 

 

 قيامددددا هللا يددددذكرون الددددذينب، جنبدددده  علددددى يتددددتطع لددددم  ددددان جالتددددا المددددريض ،ويلددددل 

 يدددذا خلقدددت مدددا ربندددا واالرض التدددموات خلدددس  ددد  ويتفكدددرون جندددوبهم وعلدددى وقعدددودا

 عدددددن اللدددددحيحين  ددددد  وثبدددددت. 191 عمدددددران آ يالندددددار عدددددذا   قندددددا تدددددبحانك بددددداط 

 لدددم ، دددان قاممدددا لددد بقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان حلدددين بدددن عمدددران

 والعلددر الاهددر بددين الجمددع يجددوز كمدداي. جندد   علددى تتددتطع لددم ، ددان  قاعدددا تتددتطع

 واحمدددد والشدددا ع  مالدددك عندددد التدددفر بعدددذر وتددداخيرا تقدددديما والعشدددا  المشدددر  ،وبدددين

 اال اللددد ة لدددحة  ددد  شدددرط القبلدددة اتدددتقبا  ان كمدددا   يجدددوز، ال: يقدددو  حنيفدددة وابددد 

 يعددددرف ال والددددذ  للمتددددا ر، النفدددد  ،و دددد  الحددددر   دددد  الخددددوف عذر،كشدددددة لديدددده مددددن

 اقيمددددت واذاي.  47-46: 28ب ويلددددل  معر تهددددا  دددد  يجتهددددد ان  عليدددده القبلددددة اتجددددا 

 وعليندددا مشددديا ناتيهدددا ،بددد  متدددرعين اليهدددا ندددات  ان وعددد  جددد  الحدددس ،ينهاندددا اللددد ة

  اتدددعوا الجمعدددة يدددوم مدددن لللددد ة ندددود  اذا امندددوا الدددذين ايهدددا يددداب، والوقدددار التدددكينة

  ددد  جدددا  كمدددا. 9 الجمعدددةيتعلمون كندددتم ان لكدددم خيدددر ذلكدددم البيدددع وذروا هللا ذكدددر الدددى

 تددددمعتم اذابقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان يريددددرة ابدددد  عددددن اللددددحيحين

 ادركددددتم  مددددا  تتددددرعوا وال والوقددددار التددددكينة وعلدددديكم اللدددد ة الددددى  امشددددوا االقامددددة

 عدددد  دد  نقلددان او زيددادة - لدد ته  دد  تددها لمددن واجيددزي.  دداتموا  دداتكم ومددا  لددلوا

 نتدددديها او لدددد ة عددددن نددددام ومددددن. التدددد م قبدددد  التددددهو تددددجدتا يتددددجد ان - الركعددددات

 اونتددديها لددد ة عدددن ندددام منبوتدددلم عليددده هللا لدددلى قولددده  ددد  ،كمدددا ذكريدددا اذا يلدددليها

 بدددن طدددار  وعدددن. عليددده متفدددسي ذلدددك اال لهدددا كفدددارة ،ال ذكريدددا اذا يلدددليها ان  كفارتهدددا

 واجددد  حدددس الجمعدددةبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  شدددها 

ي.  مددددريض او لددددب  او اوامددددراة مملدددوك عبددددد:اربعة اال جماعددددة  ددد  متددددلم كدددد  علدددى

 هللا لددددلى وقددددا . الر..الشددددديد المطروالبددددرد ،كعددددذر الجماعددددة تددددرك  دددد  رخددددص كمددددا

 رم دددددان الدددددى ورم دددددان الجمعدددددة الدددددى والجمعدددددة الخمدددددم اللدددددلواتبوتلم عليددددده

 امامدددة ابددد  عدددن جريدددر ابدددن وقدددا . متدددلم روا يالكبدددامر اجتنبدددت اذا بيدددنهن مدددا مكفدددرات

 حدددد  ددد    اقدددم هللا رتدددو  يدددا: قا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  اتدددى رجددد  ان:قدددا 

 اقيمدددددت ثددددم وتددددلم عليددددده هللا لددددلى الرتددددو  عنددددده  دددداعرض  -مددددرتين او مددددرة- هللا

 الرجدددد  يدددذا اينبقدددا  اللددد ة مددددن وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبدددد   دددر  ، لمدددا اللددد ة

 قدددا يآنفا؟ معندددا ولدددليت الو دددو  اتممدددتبقا  ، ذا اندددا قدددا ي؟ هللا حدددد  ددد    اقدددم القامددد 

 واقمبتعددددالى هللا وانددددز  ،يتعددددد  دددد  امددددك ولدددددتك كيددددوم خطيمتددددك مددددن  انددددكب،قا  نعددددم

 ذكددددر  ذلددددك التدددديمات يددددذيبن الحتددددنات ان الليدددد  مددددن وزلفددددا النهددددار طر دددد  اللدددد ة

 عبددددد بددددن هللا عبددددد بددددن الددددرحمن عبددددد عددددن البخددددار  وقددددا . 114  يددددودي للددددذاكرين

 هللا رتدددو  تدددمعت:قا  الخددددر  تدددعيد ابدددا ،ان ابيددده عدددن لعلدددعة ابددد  بدددن الدددرحمن



 

 

 

 غنمدددك   ددد  كندددت  ددداذا والباديدددة الشدددنم تحددد  اراك انددد ب   يقدددو  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 المدددؤذن لدددوت مدددد  يتدددمع ال  انددده بالنددددا  لدددوتك   دددار ع باللددد ة  اذندددت وباديتدددك

 ي. القيامة يوم له شهد اال ش   وال انم وال جن

 والمدددؤمنين والمتدددلمات المتدددلمين انبتدددورةاالحزا   ددد  تعدددالى يقدددو :  الزكددداة و ددد 

 واللدددددابرات واللدددددابرين واللدددددادقات واللدددددادقين والقانتدددددات والقدددددانتين والمؤمندددددات

 واللددددددداممات واللددددددداممين والمتلددددددددقات والمتلددددددددقين والخاشدددددددعات والخاشدددددددعين

 لهدددددم هللا اعدددددد والدددددذاكرات كثيدددددرا هللا والدددددذاكرين والحا ادددددات  دددددروجهم والحدددددا اين

 عليدددده هللا لددددلى  هللا رتددددو  قددددا  اللدددددقة وعددددن. 35  االحزا يواجراعايمددددا مشفددددرة

 :  وتلم

 .عليه متفسيطيبة  بكلمة يجد لم ، من تمرة بشس ولو النار اتقواب

  . عليه متفسيلدقة الطيبة الكلمةبوتلم عليه هللا للى وقا  

وقدددا  لدددلى هللا عليددده وتلمبتبتدددمك بوجددده اخيدددك لددددقةي. وعدددن ابددد  ذر انددده قا :قدددا  

لددد  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم بال تحقدددرن  مدددن المعدددروف شددديما  ولدددو ان تلقدددى 

 اخاك بوجه طلسيروا  متلم.  

 . ومتلم البخار  روا يلدقة معروف ك ب وتلم عليه هللا للى وقا 

 مندده تددر  ،ومددا لدددقة لدده مندده اكدد  مددا كددان اال غرتددا يشددرم متددلم مددن مدداب  وقددا 

 . متلم روا يلدقة له كان اال احد يرزؤ  ،وال لدقة له

 نفتدددده  ينفددددع بيديدددده يعم بيجددددد؟قا  لددددم ان ارايت:قا يلدددددقة متددددلم كدددد  علىبوقددددا 

 ان ارايدددت: قدددا ي الملهدددوف الحاجدددة ذا يعينبيتدددتطع؟قا  لدددم ان ارايدددت:قا ي ويتلدددد 

 عدددن يمتدددكبيفع ؟قا  لدددم ان ارايدددت:قا يالخير او بدددالمعروف يدددامرب قدددا  يتدددتطع؟ لدددم

 . عليه متفسي لدقة  انها الشر

 تنفدددس لدددن وانكبلتدددعد قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، اللدددحيت  ددد  وجدددا 

 ي. امراتك    تجع  ما حتى بها اجرت اال هللا وجه بها تبتش  نفقة

ي لليتددددر   تنيتددددر ي6ببالحتددددنى ولددددد ي5ب واتقددددى اعطددددى مددددن  امددددابتعالى وقددددا 

 هللا لدددلى هللا رتدددو  تدددللت:قا  كعددد  بدددن ابددد  عدددن حددداتم ابددد  ابدددن وقدددا . 7-5 الليددد 

 عددددن لددددحيحه  دددد  متددددلم ورو ي. الجنددددة الحتددددنىب قا  الحتددددنى عددددن وتددددلم عليدددده

 ، ددددان عليهددددا  تلددددد  بنفتددددك ابدددددأبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان ، جددددابر



 

 

 

 ذ  عدددن   ددد  ن ، دددا قرابتددك  لدددذ  ايلدددك عددن شددد     ددد  ، ددان  أليلدددك شددد     دد 

 هللا لدددلى قددا  ، االنفددا  اوجدده عدددن اخددر حدددي  و دد ي.   ويكدددذا ، هكددذا شدد   قرابتددك

   تعددددالى قولدددده  دددد  وجددددا ي. ادندددداك ادندددداك ثددددم واخدددداك واختددددك وابدددداك امكبوتددددلم عليدددده

 واليتددددامى واالقددددربين  اللوالدددددين خيددددر مددددن انفقددددتم مددددا قدددد  ينفقددددون مدددداذا يتددددللونكب

 ويقدددو . 215 البقدددرةيعليم بددده هللا  دددان خيدددر مدددن تفعلدددوا ومدددا التدددبي  وابدددن والمتددداكين

 يدددو  ومدددن النفتدددكم خيدددرا وانفقدددوا واطيعدددوا واتدددمعوا اتدددتطعتم مدددا هللا  ددداتقوابتعالى

 يريدددرة ابددد  عدددن اللدددحيحين  ددد  وثبدددت. 16 التشدددابنيالمفلحون يدددم  اولمدددك نفتددده شدددت  

  ددددلمتوا بددددامر امددددرتكم اذابقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان عندددده هللا ر دددد 

 يدددابتعالى يقدددو  المجادلدددة تدددورة و ددد ي.  ددداجتنبو  عنددده نهيدددتكم ومدددا اتدددتطعتم مدددا منددده

 لكدددم خيدددر ذلدددك لددددقة نجدددواكم يدددد  بدددين  قددددموا الرتدددو  نددداجيتم اذا امندددوا الدددذين ايهدددا

 اللددددحيحين  دددد  وجددددا . 12 المجادلددددةيرحيم غفددددور هللا  ددددان تجدددددوا لددددم  ددددان واطهددددر

 الددددثور ايددد  ذيددد  هللا رتدددو  يدددا: قالوا المهددداجرين  قدددرا  جدددا :قا  يريدددرة ابددد  عدددن

 ومدددددداب وتددددددلم عليدددددده هللا لددددددلى النبدددددد  ، قددددددا  المقدددددديم والنعدددددديم العلددددددى بالدددددددرجات

 نتلدددددد  وال ويتلددددددقون نلدددددوم كمدددددا ويلدددددومون نلدددددل  كمدددددا يلدددددلون:قالوايذاك؟

 تدددبقتم اذا علتمدددو  شددديما اعلمكدددم ا ددد ب وتدددلم عليددده هللا لدددلى نعتس،قدددا  وال ويعتقدددون

 تتددددبحون:  علددددتم مددددا مثدددد   عدددد  مددددن اال مددددنكم ا  دددد  احددددد يكددددون وال بعدددددكم مددددن

 تددددمع هللا رتددددو  يددددا: قالواي   وث ثددددين ث ثددددا لدددد ة كدددد  دبددددر وتكبددددرون وتحمدددددون

   ددد  ذلكبوتدددلم عليددده هللا لدددلى مثلددده، قا   فعلدددوا  علندددا بمدددا االمدددوا  ايددد  اخوانندددا

 بحمدددد وتدددبت يقولدددون مدددا علدددى  الدددبربتعالى قولددده  ددد  وجدددا ي. يشدددا  مدددن يؤتيددده هللا

  يالتدددجود وادبدددار  تدددبحه الليددد  ومدددني39بالشدددرو  وقبددد  الشدددمم طلدددوا قبددد  ربدددك

39-40 . 

 لدددومه يفتدددد ال  انددده ناتددديا شدددر  او اكددد  مدددن ،ان العلمدددا  اكثدددر عندددد:  اللدددوم و ددد  

 وال لددددومه وليددددتم  ليشتتدددد  لددددحيت لددددومه ،ان جندددد  ويددددو لددددامما الددددبت مددددن ،وان

 اكدددد  منبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان يريددددرة ابدددد  وعددددن. عليدددده حددددرج

  ددددد  البخدددددار  اخرجهيوتدددددقا  هللا اطعمددددده  انمدددددا لدددددومه  ليدددددتم لدددددامم ويدددددو ناتددددديا

 عبددداد  علدددى تعدددالى هللا ،واوجبهدددا وطهارتهمدددا وللدددنفم للبددددن زكددداة  اللددديام. لدددحيحه

 الكبيدددر للشدددير رم دددان شدددهر لددديام  ددد  ورخدددص. قدددبلهم كدددان مدددن علدددى اوجبهدددا كمدددا

 يدددوم كددد  مكدددان ، ددديطعم  ديدددة يدددد ع ،ان يلدددوم ان يتدددتطيع ال لمدددن ، الكبيدددرة والمدددراة

 الدددذ  المدددريض حكمهدددا  ددد  يددددخ  وكدددذلك.عليه ق دددا  ،وال وجبتدددين متدددكينا  يددده يفطدددر

 المتدددددا ر وكدددددذلك شدددددفا   يرجدددددى الدددددذ  المدددددريض امددددداي. 75: 12ب شدددددفا   يرجدددددى ال

 ان  راللمتدددد واجدددداز. عددددذريما انتهددددا  بعددددد يلددددوما ان علددددى باال طددددار لهمددددا ،رخددددص



 

 

 

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  حددددي   ددد  جدددا  ،كمدددا يفطدددر ان او تدددفر   ددد  يلدددوم

 جنددددا   دددد  لددددام ومددددن  حتددددن ا طددددر منب، قددددا  التددددفر  دددد  اللددددوم عددددن تددددؤ  حددددين

 ان ، االدرا بددددن محجددددن عددددن تفتددددير   دددد  مردويدددده بددددن بكددددر ابددددو الحددددا ا وقا يعليدددده

 بهدددم يدددرد ولدددم اليتدددر االمدددة بهدددذ  اراد انمدددا هللا انبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 الدددذين علدددى كتددد  كمدددا اللددديام علددديكم كتددد  امندددوا الدددذين ايهدددا يدددابتعالى ويقدددو ي.  العتدددر

 تدددفر علدددى او مري دددا مدددنكم كدددان  مدددن معددددودات ايامددداي183بتتقدددون لعلكدددم قدددبلكم مدددن

  هدددو خيدددرا تطدددوا  مدددن متدددكين طعدددام  ديدددة يطيقونددده الدددذين وعلدددى اخدددر ايدددام مدددن  عددددة

  يددده اندددز  الدددذ  رم دددان شدددهري184بتعلمدددون كندددتم ان لكدددم خيدددر تلدددوموا وان لددده خيدددر

  ليلدددمه الشدددهر مدددنكم شدددهد  مدددن والفرقدددان الهدددد  مدددن وبيندددات للندددام يدددد  القدددران

 بكدددم يريددد وال اليتددر بكددم هللا يريددد اخددر ايددام مددن  عدددة تددفر علددى او مري ددا كددان ومددن

-183 البقرةيتشددددكرون ولعلكددددم يددددداكم مددددا علددددى هللا ولتكبددددروا العدددددة ولتكملددددوا العتددددر

 االكدددد  ابددددا  ،وكددددذلك رم ددددان ليددددال   دددد  زوجتدددده يجددددامع ان للددددزوج رخددددص كمددددا.185

 بدددالخيط ذلدددك عدددن تعدددالى وعبدددر الليددد  تدددواد مدددن اللدددبا   ددديا  يتبدددين ان الدددى والشدددر 

 شددددهر نهددددار  دددد  زوجتدددده يطدددد   الددددذ  اللددددامم ان اال. االتددددود الخدددديط مددددن االبدددديض

 النهددار، بقيددة امتدداك ولزمدده لددومه ويبطدد  عالدديا كددان عددذر غيددر مددن عامدددا  رم ددان

 لدددم ، دددان متتدددابعين شدددهرين م  لددديا يجدددد لدددم ، دددان رقبدددة عتدددس: ويددد   كفدددارة وعليددده

 زوجتددده يجدددامع ان المعتكدددف علدددى حدددرم كمددداي. 78: 17ب متدددكينا تدددتين اطعدددام يتدددتطع

  دددد  ذلددددك جددددا ي. 196: 9باعتكا دددده ينهدددد  ان الددددى غيددددر  او رم ددددان نهددددارا   او لددددي 

 لهددن لبددام وانددتم لكددم لبددام يددن نتددامكم الددى الر دد  اللدديام ليلددة لكددم احدد بتعالى قولدده

 باشددددروين  دددداالن عددددنكم وعفددددا علدددديكم  تددددا   انفتددددكم تختددددانون كنددددتم انكددددم هللا علددددم

 الخددديط مدددن االبددديض الخددديط لكدددم يتبدددين حتدددى واشدددربوا وكلدددوا لكدددم هللا كتددد  مدددا وابتشدددوا

  دددد  عدددداكفون وانددددتم تباشددددروين وال الليدددد  الددددى اللدددديام اتمددددوا ثددددم الفجددددر مددددن االتددددود

 البقرةييتقدددون لعلهدددم للندددام اياتددده هللا يبدددين كدددذلك تقربويدددا  ددد  هللا حددددود تلدددك المتددداجد

 اللددددحيحين ، فدددد  التددددحور علددددى وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  حدددد  كمددددا.  187

ي. بركدددة التدددحور  ددد   دددان تتدددحروابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان اندددم عدددن

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى عنددده،ان هللا ر ددد  العددداص بدددن عمدددرو عدددن متدددلم لدددحيت و ددد 

 احمدددد االمدددام وقدددا ي. التدددحور اكلدددة الكتدددا  ايددد  ولددديام لددديامنا بدددين مدددا  لددد  انبقدددا 

 ان ولدددو تددددعو   ددد  بركدددة اكلدددة التدددحوربقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى ،ان تدددعيد ابددد  عدددن

 االمددددام وقددددا ي. المتتددددحرين علددددى يلددددلون وم مكتدددده هللا  ددددان مددددا  مددددن تجددددرا احدددددكم

 مدددا بخيدددر امتددد  تدددزا  البقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ذر، ابددد  عدددن احمدددد

 ي. التحور واخروا اال طار عجلوا



 

 

 

 لمددددا كفددددارة العمددددرة الددددى العمرةبوتددددلم عليدددده هللا لددددلى قددددا :  والعمددددرة الحدددد  و دددد 

 عليدده هللا لددلى وقددا . عليدده متفددسي الجنددة اال جددزا  لدده لدديم المبددرور ،والحدد  بينهمددا

 . عليه متفسي امه ولدته كيوم رجع يفتس ولم ير    لم ح  منبوتلم

 ان قبدددد  مددددن  كفددددارة امرأتدددده يادددداير  لمددددن تعددددالى هللا جعدددد :  امرأتدددده يادددداير ومددددن

 اطعدددام يتددتطع لددم ، دددان متتددابعين شددهرين  لددديام يجددد لددم ، دددان رقبددة تحريددر: يتماتددا

 اال امهددداتهم ان امهددداتهم يدددن مدددا نتدددا يم مدددن مدددنكم يادددايرون الذينبمتدددكينا، تدددتين

 لعفددددددددو هللا وان وزورا القددددددددو  مددددددددن منكددددددددرا ليقولددددددددون وانهددددددددم ولدددددددددنهم ال مدددددددد 

 قبدد  مددن رقبددة  تحريددر قددالوا لمددا يعددودون ثددم نتددا يم مددن ياددايرون والددذيني2بغفددور

 م  لدددديا يجددددد لددددم  مددددني3بخبيددددر تعملددددون بمددددا وهللا بدددده توعاددددون ذلكددددم يتماتددددا ان

 ذلدددك متدددكينا تدددتين  اطعدددام يتدددتطع لدددم  مدددن يتماتدددا ان قبددد  مدددن متتدددابعين شدددهرين

 . 4-2 المجادلةي اليم عذا  وللكا رين هللا حدود وتلك ورتوله باح لتؤمنوا

 قتددد  ومدددن خطمدددا اال مؤمندددا يقتددد  ان لمدددؤمن كدددان ومدددابتعالى يقدددو :  الدددنفم قتددد  و ددد 

 كدددان  دددان يلددددقوا ان اال ايلددده الدددى متدددلمة وديدددة مؤمندددة رقبدددة  تحريدددر خطمدددا مؤمندددا

 وبيددنهم بيددنكم قددوم مددن كددان وان مؤمنددة رقبددة  تحريددر مددؤمن ويددو لكددم عدددو قددوم مددن

 شدددهرين  لددديام يجدددد لدددم  مدددن مؤمندددة رقبدددة وتحريدددر ايلددده الدددى متدددلمة  ديدددة ميثدددا 

  جدددزاؤ  متعمددددا مؤمندددا قتددد ي ومدددني92بحكيمدددا عليمدددا هللا وكدددان هللا مدددن توبدددة متتدددابعين

.. 93-92 النتدددا يعايما عدددذابا لددده واعدددد ولعنددده عليددده هللا وغ ددد   يهدددا خالددددا جهدددنم

 عيددات  دد  نزلددت انهددا قددا  مددن  مددنهم ، االيددة نددزو  تددب  عددن روايددة اكثددرمن يندداك

 بددن الددرحمن عبددد وقددا .  ذلددك غيددر باندده مندده اعتقددادا مؤمنددا قتدد  حددين ربيعددة ابدد  بددن

 ، لمددا االيمددان كلمددة قددا  ان بعددد رجدد  قتدد  الندده الدددردا  ابدد   دد  نزلددت: اتددلم بددن زيددد

 عدددن شدددققت يددد  ، قدددا  متعدددوذا قالهدددا انمدددا قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى للنبددد  ذلدددك ذكدددر

 تعمددددا المدددؤمن وقتددد  الخطدددل والقتددد  العمدددد القتددد  بدددين  دددر   ينددداك. اعلدددم وهللا.قلبددده

 يجددد لددم  مددن ايلدده، الددى متددلمة وديددة مؤمنددة رقبددة تحريددر: خطمددا المددؤمن قتدد   فدد .

 اطعدددام عليددده يجددد  يددد  اللددديام يتدددتطيع ال  ددديمن واختلدددف متتدددابعين، شدددهرين  لددديام

.  ذلددك غيددر قددا  مددن ومددنهم نعددم قددا  مددن الاهددار، منهم كفددارة  دد  كمددا متددكينا تددتين

 يدددذا ، ددداقترن هللا مدددن وغ ددد   يهدددا خالددددا جهدددنم متعمددددا مؤمندددا يقتددد  مدددن جدددزا  امدددا

 وال اخدددددر ا  الهددددد هللا مدددددع يددددددعون ال والدددددذيني. ب460: 9بتعدددددالى بددددداح بالشدددددرك الدددددذن 

 يلددددددس ذلددددددك يفعدددددد  ومددددددن يزنددددددون وال بددددددالحس اال هللا حددددددرم التدددددد  الددددددنفم يقتلددددددون

 وآمدددن تدددا  مدددن االي69بمهاندددا  يددده ويخلدددد القيامدددة يدددوم العدددذا  لددده ي ددداعفي68باثامدددا

 رحيمددددا غفددددورا هللا وكددددان حتددددنات تدددديماتهم هللا يبددددد   اولمددددك لددددالحا عمدددد  وعمدددد 



 

 

 

 بددددن هللا عبددددد عددددن شددددرحبي  بددددن عمددددرو ابددددن عددددن االعمددددت وعددددن. 70-68 الفرقدددداني

 يددددوم بقاتلدددده متعلقددددا المقتددددو  يج  بقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  عددددن متددددعود

 روا  وقدددددديقتلن ؟  ددددديم يدددددذا تددددد  يدددددار : يقو  االخدددددر  بيدددددد  رأتددددده آخدددددذا القيامددددة

 رتددو  ،ان متددعود ابددن عددن اللددحيحين  دد  وثبددت. تددليمان بددن معتمددر عددن النتددام 

ي. الددددما   ددد  القيامدددة يدددوم الندددام بدددين يق ددد  مدددا او بقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا

 هللا لدددلى وقدددا ي. متدددلم رجددد  قتددد  مدددن هللا عندددد ايدددون الددددنيا لدددزوا باخر حددددي  و ددد 

. والبيهقدددد  النتددددام  روا يالدددددنيا زوا  مددددن هللا عنددددد اعاددددم المددددؤمن قت بوتددددلم عليدددده

 القيامدددة يدددوم ،جدددا  كلمدددة بشدددطر ولدددو متدددلم قتددد  علدددى اعدددان منباخدددر حددددي  و ددد 

 ال دددحاك بدددن ثابدددت عدددن ق بدددة ابددد  وعدددني. هللا رحمدددة مدددن آيدددم عينيددده بدددين مكتوبدددا

 عدددذ  بشددد   نفتددده قتددد  منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  عنددده،ان هللا ر ددد 

 ي.القيامة يوم به

 وخشدددع واندددا  تدددا  ، دددان تعدددالى هللا وبدددين بينددده  يمدددا توبدددة للقاتددد  ان الدددبعض ويدددر  

 ا متددده مدددن المقتدددو  ،وعدددوض حتدددنات تددديماته هللا ،بدددد  لددداحا عمددد  وعمددد  وخ دددع

 هللا ان هللا رحمدددة مدددن تقنطدددوا ال انفتدددهم علدددى اتدددر وا الدددذين عبددداد  يدددا قددد ب وار دددا 

 جميددددع  دددد  عددددام ويددددذا. 53 الزمددددري  الددددرحيم الشفددددور يددددو اندددده جميعددددا الددددذنو  يشفددددر

 هللا تدددا  هللا الدددى تدددا  مدددن كددد  ، ذلدددك وغيدددر وشدددك واشدددرك وكفدددر قتددد  مدددن الدددذنو 

 ي. 461: 9بعليه

 اوليدددا  ، تتدددلط الددددنيا  ددد  ،امدددا االخدددرة  ددد  واحكدددام الددددنيا  ددد  احكامدددا العمدددد لقاتددد  ثددم

  قددددد مالومددددا قتدددد  ومددددن بددددالحس اال هللا حددددرم التدددد  الددددنفم تقتلددددوا والبعليدددده المقتددددو 

  دددد . 33 االتددددرا ي منلددددورا كددددان اندددده القتدددد   دددد  يتددددرف  دددد  تددددلطانا لوليدددده جعلنددددا

 ويقلدددد.  القاتددد  غيدددر مدددن يقدددتص او القاتددد  قتددد   ددد  يمثددد  ال ،ا  القتددد   ددد  يتدددرف

 بدددين يخيددر ان المقتدددو  لددول  وان.  ذلدددك امددر تتددولى التددد  ، هدد  الحكومدددة يدد  بددالول 

 ي. 462: 9بالدية ياخذ او عنه يعفو او بالقت  القات  من يقتص ان

:  اال دددطرار حالدددة  ددد  هللا لشيدددر بددده ايددد  ومدددا الخنزيدددر ولحدددم والددددم الميتدددة اكددد  و ددد 

 ومدددا الخنزيدددر ولحدددم والددددم الميتدددة علددديكم حدددرم انمدددابتعالى يقدددو   البقدددرة تدددورة  فددد 

 غفددددور هللا ان عليدددده اثددددم  دددد  عدددداد وال بددددا  غيددددر ا ددددطر  مددددن هللا لشيددددر بدددده ايدددد 

 ياكددد  لدددم اذا الدددذ  الم دددطر اتدددتثنى ولكدددن ، ذلدددك تعدددالى هللا حدددرم. 173 البقدددرةيرحيم

 .  اللفات يذ  به تتلف ال الذ  وجودالبدي  لعدم تيهلك



 

 

 

 المددددددع  علدددددى البيندددددة ،جعلدددددت الحلدددددف او اليمدددددين  فددددد :  الحلدددددف او اليمدددددين و ددددد 

  دددد  جددددا  ،كمددددا اشددددرك  قددددد هللا بشيددددر يحلددددف مددددن ان كمددددا. انكددددر مددددن علددددى واليمددددين

 عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  عمددددر،ان ابددددن روايددددة مددددن الترمددددذ  روا  الددددذ  الحدددددي 

 ،ان  متددعود بددن هللا عبددد عددن احمددد وقددا ي. اشددرك  قددد هللا بشيددر حلددف منبقددا  وتددلم

 لقددد  حدددس بشيدددر متدددلم امدددر   مدددا  اقتطدددع منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى ،ان ذر ابددد  عدددن احمدددد االمدددام وقدددا ي. غ دددبان عليددده ويدددو هللا

 الددديم عدددذا  ولهدددم يدددزكيهم وال القيامدددة يدددوم الددديهم ينادددر وال هللا يكلمهدددم ال ث ثدددةبقا 

ي الكاذ ،والمنددددان بددددالحلف تددددلعته المتددددب ،والمنفسبيم؟قا  مددددن هللا رتددددو  يددددا قلددددتي

 عنددده،ان هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  وعدددن. شدددعبة حددددي  مدددن التدددنن وايددد  متدددلم وروا 

 متفسيللكتدددد  ،ممحقددددة للتددددلعة منفقددددة الحلفبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

 كنددددة مدددن رجددد  خالدددم:قا  الكندددد  عميدددرة بدددن عدددد  عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . عليددده

 علدددى ، ق ددد  ارض  ددد  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  الدددى ح دددرموت مدددن رجددد 

 ،وقدددا  بددداليمين كنددددة مدددن الرجددد  علدددى  ق ددد  بيندددة لددده يكدددن  لدددم بالبيندددة الح دددرم 

 عدددز هللا لقددد  احدددد مدددا  بهدددا ليقتطدددع كاذبددة يمدددين علدددى حلدددف منبوتدددلم عليددده هللا لددلى

 وايمدددانهم هللا بعهدددد يشدددترون الدددذين انبتعدددالى قولددده وتددد  ،يغ دددبان عليددده ويدددو وجددد 

 يددددوم الدددديهم يناددددر وال هللا يكلمهددددم وال االخددددرة  دددد  لهددددم خدددد   ال اولمددددك قلددددي  ثمنددددا

 مددداذا: كنددددة مدددن الرجددد   قدددا ، 77 عمدددران آ يالددديم عدددذا  ولهدددم يدددزكيهم وال القيامدددة

 النتدددام  وروا .لددده تركتهدددا قدددد انددد   اشدددهد:قا يالجنةبهللا؟ قا  رتدددو  يدددا تركهدددا لمدددن

و دددد  حدددددي  آخر،قددددا  لددددلى هللا عليدددده وتددددلمبانما انددددا . عددددد  بددددن عددددد  حدددددي  مدددن

،ولعددد  بع دددكم ان يكدددون الحدددن بحجتددده مدددن بعدددض  لق ددد   بشدددر،وانكم تختلدددمون ال  

لدده علددى نحددو مددا اتددمع، من قطعددت لدده مددن حددس اخيدده شدديما   دد  يلخددذ ، إنما أقطددع لدده 

 به قطعة من الناري.

 : ث ثةانواا على ،يكون اليمين او والحلف

 عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان:قالددددت عامشددددة عددددن داود ابددددو قددددا : اللشددددو اليمددددين. 1

 اني. وهللا وبلدددى ، وهللا كددد : بيتددده  ددد  الرجددد  كددد م يدددو اليمدددين  ددد  اللشوبقدددا  وتدددلم

.  اولددى عندده البعددد كددان ،وان  يدده كفددارة ، دد  قلددد غيددر مددن يمددين يددو اليمددين يددذا مثدد 

 الندددوا  هدددذا ، عليددده ويلدددمم الحدددالف يقلدددد  الدددذ  المقلدددود يدددو: المنعقدددد اليمدددين. 2

 ، حكمددده وقلدددد  الحدددالف عليددده لدددمم ا  ، لشدددوا ولددديم مقلدددود، متعمدددد اليمدددين مدددن

 مدددا اوتدددط مدددن متددداكين عشدددرة اطعدددام ، كفارتددده بددده الو دددا  عددددم عندددد الكفدددارة وجدددو 

 وقدددا . ايدددام ث ثدددة  لددديام يجدددد لدددم ، مدددن رقبدددة تحريدددر او كتدددوتهم او ايلددديكم تطعمدددون



 

 

 

ي. 80: 3ب واحددددددة اكلدددددة متددددداكين  عشدددددرة يطعدددددم ان يكفيددددده: تددددديرين وابدددددن الحتدددددن

 واحددددة علدددى يقددددر لدددم ومدددن ، رقبدددة عتدددس اطعام،كتدددوة،: التتدددابع الكفدددارة  ددد  ويجددد 

 ايددام الث ثددة لدديام  دد  العلمددا  واختلددف.  ايددام ث ثددة لدديام عليدده الددث   يددذ  مددن مددن

 وتتقددددوا تبددددروا ان اليمددددانكم عر ددددة هللا تجعلددددوا وال. بمتفرقددددة او متتابعددددة تكددددون يدددد 

 ايمددددانكم  دددد  بدددداللشو هللا يؤاخددددذكم الي224بعلدددديم تددددميع وهللا النددددام بددددين وتلددددلحوا

  وكدددددذلك. 225-224 البقدددددرةيحليم غفدددددور وهللا قلدددددوبكم كتدددددبت بمدددددا يؤاخدددددذكم ولكدددددن

 االيمدددان عقددددتم بمدددا يؤاخدددذكم ولكدددن ايمدددانكم  ددد  بددداللشو هللا يؤاخدددذكم البتعدددالى قولددده

 او كتددددوتهم او ايلدددديكم تطعمددددون مددددا  اوتددددط مددددن نيمتدددداك عشددددرة اطعددددام  كفارتدددده

 واحفادددوا حلفدددتم اذا ايمدددانكم كفدددارة ذلدددك ايدددام ث ثدددة  لددديام يجدددد لدددم  مدددن رقبدددة تحريدددر

  ددد  جريدددر ابدددن وقدددا . 89 المامدةيتشدددكرون لعلكدددم اياتددده  لكدددم هللا يدددين كدددذلك ايمدددانكم

 تدددددبحانه  ددددداحي.  81: 3ب كفدددددارة بشيدددددر تتركويدددددا ال ا يايمدددددانكم واحفادددددواب معندددددى

 وقدددا .  الو دددا  عددددم عندددد عنددده يكفدددر ان المنعقدددد بددداليمين يدددات  لمدددن ،اجددداز وتعدددالى

 علددددى حلددددف منبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان يريددددرة ابدددد  عددددن متددددلم

 قددددي. بخيدددر يدددو الدددذ  وليفعددد  يمينددده عدددن ، ليكفدددر منهدددا خيدددرا غيريدددا  دددرأ  يمدددين

 .  2التحريميالحكيم العليم ويو موالكم وهللا  ايمانكم ةتحل لكم هللا  رض

 والخيانددددة الفتددددس بدددده ويقلددددد الحقددددو ، بدددده ته ددددم الددددذ  ويددددو:الشموم اليمددددين. 3

 ،وحكمدددده جهددددنم نددددار  دددد  لدددداحبه يشمددددم الندددده غموتددددا ،وتددددم  الكبددددامر مددددن ،ويدددو

 بعدددد قددددم  تدددز  بيدددنكم دخددد  ايمدددانكم تتخدددذوا والب، الدددحابها الدددى الحقدددو  ورد التوبدددة

. 94 النحددد ي عاددديم عدددذا  ولكدددم هللا تدددبي  عدددن لدددددتم بمدددا التدددو  وتدددذوقوا ثبوتهدددا

 ،كمثددد  خدعدددة او ذريعدددة االيمدددان تتخدددذوا ال ان يقدددو  بمدددا اعلدددم ويدددو الحدددس يقدددو   هندددا

 الدددزور يشدددهدون ال والدددذينبتعالى قولددده وكدددذلك. عنهدددا  حددداد االتدددتقامة علدددى كدددان مدددن

 حرمدددات يعادددم ومدددن ذلدددكبتعالى وقولددده. 72 الفرقددداني   كرامدددا مدددروا بددداللشو مدددروا واذا

 الدددرجم  ددداجتنبوا علددديكم يتلدددى مدددا اال االنعدددام لكدددم واحلدددت ربددده عندددد لددده خيدددر  هدددو هللا

 بكدددرة ابددد  عدددن اللدددحيحين  ددد  وجدددا . 30 الحددد ي الدددزور قدددو  واجتنبدددوا االوثدددان مدددن

 بلدددى قلنددداي -ث ثدددا - الكبدددامر بددداكبر انبدددمكم االبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان

 اال -  قددددا   جلددددم متكمددددا وكددددان - الوالدددددين بدددداح،وعقو  الشددددركب،قا  هللا رتددددو  يددددا

 ويحدددد .  تددددكت ليتدددده قلنددددا حتددددى يكرريددددا زا   مدددداي الددددزور وشددددهادة اال الددددزور وقددددو 

 ،وان المدددم لومدددة هللا  ددد  تاخدددذيم الشدددهادةوال  ددد  يعددددلوا ان المدددؤمنين عبددداد  تعدددالى

 او الوالدددددين او انفتدددهم علدددى كدددانوا لدددو ،حتدددى زيدددادة وال نقلدددان غيدددر مدددن يؤدويدددا

 انفتدددكم علدددى ولدددو ح شدددهدا  بالقتدددط قدددوامين كوندددوا امندددوا الدددذين ايهدددا يددداب، االقربدددا 



 

 

 

 ان الهدددو  تتبعدددوا  ددد  بهمدددا اولدددى  ددداح  قيدددرا او غنيدددا يكدددن  ان واالقدددربين الوالددددين او

 وكددددذلك. 135 النتددددا يخبيرا تعملددددون بمددددا كددددان هللا  ددددان اوتعر ددددوا تلددددؤا وان تعدددددلوا

 يجددددرمنكم وال بالقتددددط شددددهدا  ح قددددوامين كونددددوا امنددددوا الددددذين ايهددددا يددددابتعالى قولدددده

 بمدددا خبيدددر هللا ان هللا واتقدددوا للتقدددو  اقدددر  يدددو اعددددلوا تعددددلوا اال علدددى قدددوم انمشدددن

 عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  عبددددام،ان ابددددن عددددن الحدددداكم ورو . 8 المامدددددةيتعملون

 وذمددددة هللا ذمددددة مندددده برمددددت  قددددد حقددددا بباطلدددده ليدددددحض االمددددا اعددددان منبقددددا  وتددددلم

 يدددا: رجددد   قدددا يمالوما او االمدددا اخددداك انلدددربوتلم عليددده هللا لدددلى وقدددا ي. رتدددوله

 ذلدددك الالم، دددان مدددن تمنعددده او تحجدددز ب  ،قدددا  االمدددا كدددان ان انلدددر  كيدددف هللا رتدددو 

 الدددذ  الشدددهدا  خيربوتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وقدددا . البخدددار  روا ي.نلدددر 

 ي.يتملها ان قب  بالشهادة يلت 

                               *       *       * 

  : وكرامة عزة دين االت م

 بدددده وآمنددددوا باالتدددد م تمتددددكوا ،حددددين شددددلنهم وعدددد   االخددددر  االمددددم المتددددلمون تدددداد

 االتددد مية المددددن الدددبحت حتدددى والمعر دددة العلدددم اكتتدددا   ددد  حتدددنة قددددوة ،والدددبحوا

  ددد  علمدددا  بقيدددام يشدددهد ،والتدددارير العدددالم انحدددا  مختلدددف مدددن العلدددم طددد   اليهدددا يلتجدددل

قددا  ابددن جريددر عددن شددريت بددن . االتدد م ادد   دد  نبشددوا الددر.. والفلددك والهندتددة الطدد 

عبيددددد الح ددددرم  ،ان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم قددددا بان االتدددد م بدددددأ غريبددددا 

اال ال غربدددة علدددى مدددؤمن ،مدددا مدددات مدددؤمن  ددد  غربدددة غابدددت وتددديعود غريبدددا كمدددا بددددأ، 

ثدددم قدددرأ لدددلى هللا عليددده وتدددلم ب مدددا  -عنددده بواكيددده اال بكدددت عليددده التدددما  واالرض 

، ثدددددم قدددددا  انهمدددددا ال 29الرض ومدددددا كدددددانوا منارينيالددددددخان بكدددددت علددددديهم التدددددما  وا

يددد  خددد ف الدددذ  ويددد  مدددن اعادددم اخددد   االتددد م ، :والعدددزة  يبكيدددان علدددى الكدددا ر.

 المتدددلم ال يهدددان وال يتدددتخف بددده ،واعادددم مدددا يعتدددز بددده المتدددلم دينددده وكتدددا  ربددده عدددز 

يقولون لدددددمن رجعندددددا الدددددى المديندددددة ليخدددددرجن  االعدددددز منهدددددا االذ  وح العدددددزة وجددددد ،ب

، وقددددا  تعالىبالددددذين  8ولرتددددوله وللمددددؤمنين ولكددددن المنددددا قين ال يعلمونيالمنددددا قون 

يبتشددددون عندددديم العددددزة  ددددإن العددددزة ح يتخدددذون الكددددا رين اوليددددا  مدددن دون المددددؤمنين أ

وهللا تعددددالى يددددو العزيزالددددذ  ال يقهرب ددددآمن لدددده لددددوط وقددددا  اندددد  ، 139جميعايالنتددددا  

 مددددن اراد ان يكددددون عزيددددزا  . 26مهدددداجر الددددى ربدددد  اندددده يددددو العزيددددز الحكيميالعنكبددددوت

 ددد  الددددنيا واالخدددرة  عليددده التمتدددك بددددين االتددد مبق  اللهدددم مالدددك الملدددك تدددؤت  الملدددك 

وتعددز مددن تشددا  وتددذ  مددن تشددا  بيدددك الخيددر انددك شددا  وتنددزا الملددك ممددن تشددا  مددن ت



 

 

 

وحددددين  قددددد المتددددلمون عددددزتهم ،اعتددددرتهم . 26علددددى كدددد  شدددد   قددددديريآ  عمددددران 

تددددلبيات كثيرة،منهددددا  ددددعفهم  دددد : االيمددددان بدددداح وطاعتدددده، الجهدددداد  دددد  تددددبي  هللا، 

لدددد ، التشددددبه االمددددر بددددالمعروف والنهدددد  عددددن المنكددددر، التوا ددددع، الوقددددوا  دددد  المعا

وندددت  عدددن ذلدددك، انلدددرا هم عدددن ديدددنهم  وتعلقهدددم ..الدددر . والتقليدددد باعمدددا  الكفدددار، 

ين االتددد م بالحيددداة الددددنيا   للدددابهم الدددذ  و قددددوا عدددزتهم والدددبحت اللدددلة بيدددنهم وبددد

يدددرو  الشدددير الدددددكتور عمدددر عبدددد الكدددا    ددد  احدددد  قنددددوات  تكددداد تكدددون اتدددمية . 

تخلدددددع قميلدددددها اال ان يخدددددرج آخدددددر متدددددلم مدددددن ان ال التلفددددداز: ان اليدددددزب  اقتدددددمت 

 ددددد  االندلم، وجدددددد يدددددذا االنددددددلم ، لرتدددددلت جاتوتدددددا  يتحتدددددم حدددددا  المتدددددلمين 

الجاتدددوم طفددد    جالتدددا  تحدددت شدددجرة ويدددو يبكددد  ، قدددا  لددده: مدددا يبكيدددك ؟قدددا  الطفددد : 

بالحجدددارة ويطيدددر الثدددان  ينددداك علدددفورين علدددى الشدددجرة وخشددديت ان الددديد احدددديما 

،وبهدددذا اندددا اخشدددى ان دخددد  علددد   ا دددرنجين اثندددين  دددإن قتلدددت احدددديما تددديدخ  جددديت 

كتدددد  يددددذا الجاتددددوم الددددى اليددددزب  تقريددددرا عمددددا شددددايد  اال ددددرن  ليحتدددد  االندددددلم. 

عامدددا   20بعدددد لطدددرد المتدددلمين مدددن االنددددلم .. وبعدددد واخبريدددا بدددلن الوقدددت لدددم يحدددن 

كددان الددذ كددان يجلددم  يدده الطفدد  ، وجددد شددابا  دد  ذيدد  نفددم الجاتددوم الددى نفددم الم

العشدددرين مدددن العمدددر ويدددو يبكددد  ، تدددلله مدددا يبكيدددك؟ قدددا  الشدددا : لقدددد واعددددت حبيبتددد  

ينددا ان تلددلن  قبدد  الاهددر ولكنهددا لددم تلدد  لحددد اآلن واندد  اخشددى قددد الددابها مكددرو  

، ينددددا كتدددد  الجاتددددوم الددددى اليددددزب  بددددلن الوقددددت قددددد حددددان لطددددرد المتددددلمين مددددن 

 تدددوف يلقدددون ب خلف مدددن بعدددديم خلدددف ا ددداعوا اللددد ة واتبعدددوا الشدددهوات االنددددلم.

وجدددا   ددد  كلمدددة ألحدددد المتدددؤلين  ددد  وزارة الخارجيدددة الفرنتدددية تدددنة  .59غيدددا يمريم 

: ليتددت الشدديوعية خطددرا  علددى اوربددا  يمددا يبدددو لدد    هدد  حلقددة الحقددة لحلقددات 1952

لخطدددددر االتددددد م  تدددددابقة ،واذا كدددددان ينددددداك خطدددددر يهدددددددنا تهديددددددا  مباشدددددرا  يدددددو ا

عدددن عالمندددا الشربددد   هدددم يملكدددون تدددراثهم الروحددد  الخددداص ، المتدددلمون عدددالم متدددتق  

، كمددددا اشدددددار الملدددددر نفتدددده :ان  دددددرص ويتمتعددددون بح ددددارة تاريخيدددددة ذات الددددالة

المتدددلمين  ددد  تحقيدددس اح مهددددم يددد   ددد  اكتتدددابهم التقدددددم اللدددناع  ،ولقدددد حاولنددددا 

لدددى الشخلدددية التاريخيدددة لشدددع  يدددذا خددد   حكمندددا الطويددد   ددد  الجزامدددر ان نتشلددد  ع

 . ي16-15: 34بالبلد  كان االخفا  الكام  نتاج مجهودنا الكبير.

 نحن باإليمان أحيينا القلو      نحن باإلت م حررنا الشعو   

رنا الحياة      نحن بالتوحيد أعلينا الجبا     نحن باألخ   نو 

 زلنا الطشاة  نحن بالفرقان عل منا الرعاة     نحن بالتكبير زل



 

 

 

 غدددزو ،منهدددا اخدددر  اتدددالي  الدددى ، واإلتجدددل وحدددين لدددم يجدددد اعددددا  االتددد م  دددالتهم ،

 ولعددد  ، اخدددر  تدددارة وتربويدددا  كريدددا وغدددزوا تدددارة عتدددكريا ،غدددزوا االتددد مية البلددددان

 تلددك ابنددا  اخ دداا خدد   مددن التبعيددة يددور  الندده االخطددر يددو الشددزو مددن الثددان  النددوا

 المتددددتعمرين بعقددددو  تفكددددر اجيددددا  تنشددددلة الددددى تددددؤد  تعليميددددة مندددداي  الددددى البلدددددان

 . يريدونه بما وتعم 

 بددد  المعالدددرة العلدددوم احدددد ،باعتباريدددا للتربيدددة الفلتدددف  المفهدددوم ،ان الباحددد  ويدددر 

 مدددن النادددر  الجانددد  يتمثددد  التربيدددة  لتدددفة  ددد  ان ،حيددد  االجيدددا  تنشدددلة  ددد  ايمهدددا

 اال كددددار تلددددك تحويدددد  كيفيددددة  دددد  التطبيقدددد  الجاندددد  يتمثدددد  بينمددددا ، ومعتقدددددات ا كددددار

 االمدددة مقومدددات ان وبمدددا. المدددتعلم االنتدددان حيددداة  ددد  تطبيقيدددة ممارتدددات الدددى الناريدددة

 لدددميم مدددن منبثقدددة تعليميدددة منددداي  تبنددد  ولهدددذا، ان ، االتددد م  الددددين يدددو العربيدددة

 التدددد   ،يددددو بااليمددددان وتحلددددينهم ا ددددراد  تعلدددديم الددددى والهاد ددددة االتدددد م  المجتمددددع

 المندددداي  يددددذ ي. 35باالتدددد م الددددى بلددددلة يمددددت ال غدددداز  كددددر ا  مواجهددددة  دددد  االمثدددد 

 دور تعزيددددز ،غايتهددددا والتددددنة القددددران ملدددددريا اتدددد مية تربويددددة ناريددددة الددددى تتددددتند

 المفددداييم اتتعر دددنا ولدددو. والتبعيدددة التخلدددف مدددن وحمايتددده االتددد م  بالددددين المدددتعلم

 مجتمدددع لكددد  ان نجدددد ، المجتمعدددات عبدددر التعليميدددة المنددداي  بندددا  عمليدددة  ددد  الفلتدددفية

 والمعر ددددة الفددددرد الددددى نارتدددده  خدددد   مددددن ابنامدددده تنشددددلة  دددد  االمثدددد  للناددددام تلددددور

 : التباين يذا مث  يو ت االت  والمخطط.  والمجتمع

 3          2          1                        تباين نارة المجتمع

 المجتمعالفرد       المعرفة                                                 

 المجتمعالمعرفة      الفرد                                                  

 الفردالمجتمع     المعرفة                                                 

 متكددددام  كدددد  وعدتددده ناشددددط ع دددو  كيددددان ،باندددده الفدددرد الددددى تنادددر مجتمعددددات ينددداك

 ان تدددر  اخدددر  مجتمعدددات بينمدددا.  والمجتمدددع المعر دددة ايميدددة تفدددو  ايميدددة واعطتددده

، كمدددا ان ينددداك  االخدددر حتدددا  علدددى احدددديما بتربيدددة ، ليتمدددت وعقددد  جتدددم يدددو الفدددرد

مجتمعددددات ناددددرت الددددى الفددددرد كددددذكر وانثددددى واي ددددا اعطددددت االولويددددة الحددددديما علددددى 

حتدددددا  الثدددددان  ، وان ينددددداك مدددددن المجتمعدددددات اعطدددددت االولويدددددة للمعر دددددة ،وشدددددب ه 

عقدددد  االنتددددان كلنددددا  المتددددؤولون عددددن العمليددددة التعليميددددة  دددد  مثدددد  يددددذ  المجتعددددات 

ي 36عر دددة اكثدددر زادت   دددامله بتلددد   يددده المعلومدددات ،وكلمدددا حلددد  المدددتعلم علدددى م



 

 

 

 قدددددرات  ددددرد لكدددد  ان علددددم غيددددر عددددن او علددددم عددددنمثدددد  يددددذ  المجتمعددددات  وتجايلددددت

  دددرد مدددن تختلدددف اللدددفات يدددذ  مثددد  وان الدددر.. وذكدددا  واتجايدددات ورغبدددات وقابليدددات

 التربيددة علددم  دد  عليدده يطلددس مددا الواحد،ويددذا الفددرد  دد  تختلددف ،وحتددى آخددر  ددرد الددى

 اتددددتمدت التدددد  االتدددد مية التربيددددة مفهددددوم الددددى عرجنددددا مددددا واذاي. الفرديددددة بددددالفرو ب

 الحديثدددة التربيدددة   تدددفة تدددبقت انهدددا ،نجدددد والتدددنة القدددران مدددن وتوجهاتهدددا ايددددا ها

 والعقليدددة الجتدددمية نواحيددده جميدددع مدددن بددده والعنايدددة الفدددرد الدددى الشدددمولية نارتهدددا  ددد 

 وجتددددما عقدددد  ككدددد  باالنتددددان ايتمددددت الر، هدددد .. واالجتماعيددددة  والروحيددددة والخلقيددددة

 ، ودينيددددا دنيويددددا تكددددون ان تربيتدددده  دددد  وتددددر  ، ومجتمعددددا  ددددردا  ،  وانثددددى ،ذكددددرا

 والتفكيددددر الم حاددددة طريددددس عددددن تددددتم ان المعر ددددة الددددى االتدددد مية التربيددددة وتناددددر

 كيدددددددف التدددددددما  والدددددددى ي 17خلقدددددددتب كيدددددددف االبددددددد  الدددددددى ينادددددددرون ا  بوالبحددددددد ،

 الشاشددددديةيتطحت كيدددددف االرض والدددددىي19ب نلدددددبت كيدددددف الجبدددددا  والدددددىي18بر عدددددت

17-20 .     

*       *       * 

       

 :   الهداية طر 

تبددددأ الهدايدددة مدددن االيمدددان بددداح بمدددا الدددا  مدددن ملددديبة اال بددداذن هللا ومدددن يدددؤمن بددداح 

، ويددددو ديددددن ديددددن التوحيددددد: .  االتدددد م 11يهددددد قلبدددده وهللا بكدددد  شدددد   عليميالتشددددابن

دنيدددا واخرةبانادددر معجدددزات القدددرآن  الفطرة،ويدددو لدددالت لكددد  زمدددان ومكدددان، هو ديدددن

.  المتدددلمون اخدددوة ال تفدددرقهم الدددب د وال الجدددنم وال اللدددون ومعيدددار التعامددد  الكدددريمي

يددددو التقو بيددددا ايهددددا النددددام انددددا خلقندددداكم مددددن ذكددددر وانثددددى وجعلندددداكم شددددعوبا  وقبامدددد  

يدددددددذكر  . 13لتعددددددار وا إن اكددددددرمكم عندددددددد هللا اتقدددددداكم ان هللا علددددددديم خبيريالحجددددددرات 

  رحمددده هللا ،ان رحمدددة هللا تعدددالى تمدددأل قلددد  المدددؤمن انتدددا  و رحدددا  وطملنيندددة الشدددا ع

 ددد  التدددر والجهدددر و ددد  االلدددبا  والشلدددم، ويدددو ال يفتدددل بدددذكر هللا حتدددى عنددددما ينقلددد  

وان مددددن نومدددده و دددد  ِتنتهبنعاتددددهي،وكيف ال وقددددد مددددن  هللا علددددى قلبدددده بمعر ددددة آالمدددده،

  ف حه،وينشد قام   : ذنو  العبد يعلمها هللا وامله ان هللا لن ي

     التر والجهر وااللبا  والشلِم        قلب  برحمتك اللهم ذو أنم   

 اال وذكرك بين النفم والنفِم     وما تقلبت من نوم  و   ِتنت  

   بلنك هللا ذو اآلال  والقدِم         لقد مننت  على قلب  بمعر ة  



 

 

 

ة هللا تعددددالى ان يددددرا  المدددددعو علددددى كمددددا قددددا  رحمدددده هللا:ان يحددددذر الددددداع  الددددى طاعدددد

خددد ف مدددا يددددعو، عندمدددذ  تتدددقط الددددعوة، ا  ان يكدددون الدددداع  قددددوة  ددد  االلتدددزام بمدددا 

 يدعو اليه.

 :  منها ومتنوعة،نذكر كثيرة ،وي  اللالت العم  ثمرة ي  لهدايةا 

 وقدددا .2 البقدددرةي للمتقدددين يدددد   يددده ريددد  ال الكتدددا  ذلدددك: بوالتدددنة بالكتدددا  التمتدددك_ 

 اندددا ومدددا  عليهدددا عمددد  ومدددن  لنفتددده ابلدددر  مدددن ربكدددم مدددن بلدددامر جدددا كم قددددبتعالى

  ددد  اتدددتقاموا ثدددم هللا ربندددا قدددالوا الدددذين انبتعدددالى قولددده ثدددم. 104 االنعددداميبحفيا علددديكم

 مددددن االنتددددان خلقنددددا انددددابتعالى وقولدددده. 13 االحقددددافييحزنون يددددم وال علدددديهم خددددوف

 وامدددا شددداكرا امدددا التدددبي  يددددينا  انددداي2ب بلددديرا تدددميعا  جعلندددا  نبتليددده امشددداج نطفدددة

 وهللا مدددؤمن ومدددنكم كدددا ر  مدددنكم خلقكدددم الدددذ  يوبتعدددالى وقولددده. 3-2 االنتددداني كفدددورا

 هللا لددددلى الكددددريم الرتددددو  يتبددددع الهدايددددة يريددددد  مددددن. 2 التشابنيبلددددير تعملددددون بمددددا

 وهللا ذندددوبكم لكدددم ويشفدددر هللا يحبدددبكم  ددداتبعون  هللا تحبدددون كندددتم ان قددد ب وتدددلم عليددده

 مددددع  اولمددددك والرتددددو  هللا يطددددع ومددددنب  تعددددالى وقولدددده. 31 عمددددران آ يرحدددديم غفددددور

 اولمدددك وحتدددن واللدددالحين والشدددهدا  واللدددديقين النبيدددين مدددن علددديهم هللا انعدددم الدددذين

 ويخشددددى ورتددددوله هللا يطددددع ومنبتعددددالى يقددددو  النددددور تددددورة و دددد . 69النتددددا ير يقا

  لددددد  لقدددددو  اندددددهبتعالى هللا كتدددددا  ان. 52 النوريالفدددددامزون يدددددم  اولمدددددك ويتقددددده هللا

 يتدددددمع  يمدددددا عقلددددده يحكدددددم المدددددؤمن  العبدددددد. 14-13 الطدددددار يبالهز  يدددددو ومددددداي13ب

 يدددم واولمدددك هللا يددددايم الدددذين اولمدددك احتدددنه  يتبعدددون القدددو  يتدددتمعون الدددذينبوير 

 ، الكتدددا  بهدددا جدددا  التددد  والعبدددر بدددالمواعا التمتدددك كدددذلك. 18 الزمدددري  االلبدددا  اولدددوا

 تلدددديس ولكدددن يفتدددر  حدددديثا كدددان مدددا االلبدددا  الولددد  عبدددرة قللدددهم  ددد  كدددان لقددددب

. 111 يوتددددفييؤمنون لقددددوم ورحمددددة ويددددد  شدددد   كدددد  وتفلددددي  يديدددده بددددين الددددذ 

 وال يديددده بدددين مدددن الباطددد  ياتيددده الب االتدددتقامة، منهددداج علدددى ،يدددو هللا بكتدددا   دددالمؤمن

 بحفاددده وتعدددالى تدددبحانه تعهدددد كمدددا.  42  لدددلتيحميد حكددديم مدددن  تنزيددد  خلفددده مدددن

 و ددد .  9 الحجريلحدددا اون لددده واندددا الدددذكر نزلندددا نحدددن انددداب التشيدددر او التحريدددف   مدددن

 هللا رتددددو  ان ، عندددده هللا ر دددد  طالدددد  ابدددد  بددددن علدددد  عددددن االعددددور الحددددار  حدددددي 

  ددد  وجدددا ي. المتدددين هللا وحبددد  المتدددتقيم هللا لدددراط القرانبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 ندددددورا الددددديكم وانزلندددددا ربكدددددم مدددددن بريدددددان جدددددا كم قدددددد الندددددام ايهدددددا يدددددابتعالى قولددددده

 عليددددده هللا لدددددلى ان البخدددددار ، روا  الدددددذ  الحددددددي   ددددد  وجدددددا . 174 النتدددددا يمبينا

 رتددددو   يددددا يددددابى ومددددن قيدددد ي ابددددى مددددن اال الجنددددة يدددددخلون امتدددد  كدددد بقا  وتددددلم

 اللدددحيت  ددد  ثبدددت وقددددي. ابدددى  قدددد علدددان  ،ومدددن الجندددة دخددد  اطددداعن  منبهللا؟قدددا 



 

 

 

  دددديكم تددددارك انددد ب خددددم بشدددددير خطبتددده  دددد  قددددا  وتدددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتدددو  ان

 متدددلم وقدددا ي. الحدددوض علدددى يدددراد حتدددى يفترقدددا لدددم وانهمدددا وعترتددد  هللا كتدددا  الثقلدددين

 هللا لدددلى هللا رتدددو   يندددا خطددد :قا  عنددده هللا ر ددد  ارقدددم بدددن زيدددد عدددن لدددحيحه  ددد 

 قددا  ثددم ووعددا عليدده واثنددى هللا ، حمددد والمدينددة مكددة بددين خددم بمددا  يومددا وتددلم عليدده

 واندددا  اجيددد ، هللا رتدددو  يددداتين  ان يوشدددك بشدددر اندددا  انمدددا الندددام ايهدددا اال بعدددد امددداب

 هللا بكتددددا   خددددذوا والنددددور الهددددد   يدددده تعددددالى هللا كتددددا  اولهمددددا ثقلددددين  دددديكم تددددارك

 بيتددد  ايددد   ددد  هللا اذكدددركم بيتددد  ايددد   ددد  هللا اذكدددركم بيتددد  وايددد  بددده، واتتمتدددكوا

 وعملددددوا امنددددوا الددددذين عبدددداد  هللا يبشددددر الددددذ  ذلددددكبتعالى قولدددده  دددد  وجددددا ي. ث ثددددا

 ندددزد حتدددنة يقتدددرف ومدددن القربدددى  ددد  المدددودة اال اجدددرا عليددده اتدددملكم ال قددد  اللدددالحات

 وعملدددوا هللا يددددايم لمدددن  طدددوبى.  23 الشدددور يشكور غفدددور هللا ان حتدددنا  يهدددا لددده

. 29 الرعددددي مدددآ  وحتدددن لهدددم طدددوبى اللدددالحات وعملدددوا امندددوا الدددذينب اللدددالحات

 باللددددد  جددددا  والددددذ ب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى الرتددددو  واتبددددع اتقددددى لمددددن وطددددوبى

   . 33 الزمريالمتقون يم اولمك به ولد 

_تعلددددم اللشددددة العربيددددة و همها:اللشددددات مددددن شددددعامر االمددددم التدددد  يتميددددزون بها،واللشددددة 

. ويدددد  3العربيددددة يدددد  لشددددة القرآنبانددددا جعلنددددا  قرآنددددا  عربيددددا  لعلكددددم تعقلددددونيالزخرف 

س االتاتددد  لفهدددم الددددين االتددد م ،وجا   ددد  حددددي  عمدددر ر ددد  هللا عنه،انددده المنطلددد

ولدددذا، إن  قدددا :تعلموا العربيدددة  إنهدددا مدددن دينكم،وتعلمدددوا الفدددرامض  إنهدددا مدددن ديدددنكم.

اللشددددة العربيددددة والقددددرآن قاممددددان اتاتدددديان وان منزلددددة احددددديما مددددن اآلخددددر كمنزلددددة 

ة العربيددددةي  لتددددان الددددوح  القطدددد  مددددن الرحددددى. وقددددا  الشزالدددد  رحمدددده هللا :ان اللشدددد

ي. وقدددددا  االمدددددام احمدددددد عدددددن 44: 20بوان اماتتهدددددا تتدددددتتبع حتمدددددا مدددددوت االتددددد م.

تدددددلمان،ان رتدددددو  هللا لدددددلى هللا عليددددده وتدددددلم قا بيدددددا تدددددلمان ال تبش دددددن   تفدددددار  

دينكي،قلددددددت :يددددددا رتددددددو  هللا كيددددددف ابش ددددددك وبددددددك يدددددددانا هللا،قددددددا بتبشض العددددددر  

 تبش ددددن ي. لقددددد زار الباحدددد  بعددددض المتدددداجد  دددد  بلدددددان اتدددد مية ال تنطددددس العربيددددة 

يددددتكلم بالعربيددددة ثددددم يتددددرجم ذلددددك الددددى لشددددة ايدددد   ، كددددان الخطيدددد   دددد  لدددد ة الجمعددددة

البلدددد،والحا كدددذلك ان اكثدددر متدددلم  يدددذ  البلددددان يعر دددون بعدددض مدددا جدددا  بددده الددددين 

  االت م  ،ولو انهم اتقنوا اللشة العربية لتعلموا المزيد.

_حتددددن الخلس:وكددددان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم احتددددن النددددام خلقا بوانددددك 

  .4لعلى خلس عايميالقلم

_الر قدددة اللالحة:بوالدددبر نفتدددك مدددع الدددذين يددددعون ربهدددم بالشدددداة والعشددد  يريددددون 

وجهددده وال تعدددد عينددداك عدددنهم تريدددد زيندددة الحيددداة الددددنيا وال تطدددع مدددن اغفلندددا قلبددده عدددن 



 

 

 

و ددد  يدددوم القيامدددة ينددددم المدددر  مدددن  .28ذكرندددا واتبدددع يدددوا  وكدددان امدددر   رطدددايالكهف

يلقدددد ا دددلن  28ب اتخدددذ   نددداُ خلدددي    الدددطحابه الدددحا  التدددو  ،بيدددا ويلتددد  ليتنددد  لدددم

وقددددا   .29-28عددددن الددددذكر بعددددد اذ جددددا ن  وكددددان الشدددديطان ل نتددددان خددددذوال يالفرقان

لددددلى هللا عليدددده وتددددلم بالرجدددد  علددددى ديددددن خليلدددده  ليناددددر احدددددكم مددددن يخالدددد يروا  

    الترمذ .

:بولدددن تر دددى عندددك اليهدددود وال النلدددار  _مخالفدددة ايددد  الكتدددا  وعددددم التشدددبه بهدددم 

تبددع ملددتهم قدد  ان يددد  هللا يددو الهددد  ولددمن اتبعددت ايددوا يم بعددد الددذ  جددا ك حتددى ت

وقدددا  تعالىبيدددا ايهدددا الدددذين  .120مدددن العلدددم مدددا لدددك مدددن هللا مدددن ولددد  وال نلددديريالبقرة

امندددوا ال تتخدددذوااليهود والنلدددار  اوليدددا  بع دددهم اوليدددا  بعدددض ومدددن يتدددولهم مدددنكم 

وجددددا   دددد  اللددددحيحين عددددن . 51مامدددددة اندددده مددددنهم ان هللا ال يهددددد  القددددوم الاالمينيال

ابددددددن عمددددددر،ان رتددددددو  هللا لددددددلى هللا عليدددددده وتددددددلم قا بخددددددالفوا المشددددددركين:احفوا 

وعدددن جدددابر بدددن عبدددد هللا قا :اشدددتكى  الشدددوار  واعفدددوا اللحدددىيروا  البخدددار  ومتدددلم.

رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم ، لدددلينا ورا   ويدددو قاعدددد،وابو بكدددر يتدددمع الندددام 

 لمدددا تدددلم تكبير ، التفدددت اليندددا  رآندددا قياما ، اشدددار اليندددا  قعددددنا  لدددلينا بلددد ته قعودا ،

  تفعلدددون  عددد   دددارم والروم،يقومدددون علدددى ملدددوكهم ويدددم قعدددود ، ددد قدددا :ان كندددتم آنفدددا  

 لدددددلوا قيامدددددا  وان لدددددلى قاعددددددا   لدددددلوا  تفعلوا،إمتمدددددوا بدددددلممتكم ،ان لدددددلى قاممدددددا  

عدددن ابددد  الزبيدددر عدددن جدددابر بدددن عبدددد  متدددلم وابدددو داود مدددن حددددي  الليددد قعدددودا .روا  

   هللا.

_النهددد  عدددن اتيدددان الكهدددان والعدددرا ين: عدددن لدددفية بندددت ابددد  عبيدددد عدددن بعدددض ازواج 

ى هللا عليدددده وتددددلم قددددا بمن اتددددى عرا ددددا  النبدددد  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم ان النبدددد  لددددل

وعدددن عامشدددة   لددددقه،لم تقبددد  لددده لددد ة اربعدددين يومدددا يروا  متدددلم. تدددلله عدددن شددد   

قالت:تدددددل  رتدددددو  هللا لدددددلى هللا عليددددده وتدددددلم اندددددام عدددددن الكهدددددان ، قا بليتدددددوا 

بشدددد  ي، قالوا:يا رتددددو  هللا انهددددم يحدددددثوننا احيانددددا  بشدددد   حقددددا  ، قددددا  بتلددددك الكلمددددة 

فهدددا الجنددد   يقريدددا  ددد  اذن وليددده ،  يخلطدددون معهدددا مامدددة كذبدددة يمتفدددس مدددن الحدددس يخط

 عليه.

 مدددن بانهدددا اللدددبر   ددديلة وتعدددالى تبدددارك الحدددس يلدددف:  اللدددبر بف ددديلة االلتدددزام_ 

 ،ويدددد  الجددددد يدددد : اللشددددة  دددد  والعددددزم. ومحامددددديا   دددداملها مددددن ا  االمددددور، عددددزم

 ،والعزيمددددة لددددبروثبات لدددده مددددا ا : عزيمددددة او عزمددددة لدددده مددددا نقددددو  ،وحددددين اللددددبر

 التدددد   رام دددده ا  هللا عددددزامم نقددددو  وحددددين.  المؤكدددددة االرادة ويدددد  عددددزامم جمعهددددا

 العمددد  علدددى واالقددددام العدددزم المدددؤمن علدددى ويوجددد ي. 406: 4ب العبددداد علدددى اوجبهدددا



 

 

 

 القلددد  غلددديا   دددا كندددت ولدددو لهدددم لندددت هللا مدددن رحمدددة  بمددداب لدددحته مدددن التاكدددد بعدددد

 عزمدددت  ددداذا االمدددر  ددد  وشددداوريم لهدددم واتدددتشفر عدددنهم  ددداعف حولدددك مدددن النف دددوا

 لددددبر ولمنبتعدددالى ويقدددو . 159 عمدددرن آ ي المتدددوكلين يحددد  هللا ان هللا علدددى  توكددد 

 لقمدددان تدددورة  ددد  العزيمدددة وجدددا ت. 43 الشدددور ي االمدددور عدددزم لمدددن ذلدددك ان وغفدددر

 والددبر المنكددر عددن واندده بددالمعروف وامددر اللدد ة اقددم بندد  يدداب   دديلة مددن اكثددر لددتعط

 نبيددده وتعدددالى تبدددارك ويولددد . 17 لقمدددانياالمور عدددزم مدددن ذلدددك ان الدددابك مدددا علدددى

 وال الرتددد  مدددن العدددزم اولدددوا لدددبر كمدددا  الدددبربباللبر وتدددلم عليددده هللا لدددلى الكدددريم

  هدد  بدد   نهددار مددن تدداعة اال يلبثددوا لددم يوعدددون مددا يددرون يددوم كددانهم لهددم تتددتعج 

 والثبددددات الجددددد الددددحا  يددددم العددددزم واولددددوا. 35 االحقافيالفاتددددقون القددددوم اال يهلددددك

 ومندددك ميثددداقهم النبيدددين مدددن اخدددذنا واذب االحدددزا  تدددورة  ددد  ذكدددريم وجدددا  واللدددبر

 ميثاقدددددددا مددددددنهم واخددددددذنا مددددددريم ابددددددن وعيتدددددددى وموتددددددى وابددددددراييم نددددددو  ومددددددن

 ولدددى مدددا الددددين مدددن لكدددم شدددرابتورةالشور   ددد  ذكدددروا وكدددذلك. 7 االحزا يايادددغل

 اقيمدددوا ان وعيتدددى وموتدددى ابدددراييم بددده ولدددينا ومدددا اليدددك اوحيندددا والدددذ  نوحدددا بددده

 مدددن اليددده يجتبددد  هللا اليددده تددددعويم مدددا المشدددركين علدددى كبدددر  يددده تتفرقدددوا وال الددددين

 هللا لدددلى الكدددريم نبيددده تعدددالى خاطددد  كمدددا. 13 الشدددور ييني  مدددن اليددده ويهدددد  يشدددا 

 اتدددايم حتدددى واوذوا كدددذبوا مدددا علدددى  لدددبروا قبلدددك مدددن رتددد  كدددذبت ولقدبوتدددلم عليددده

 وقولدددده. 34 االنعاميالمرتددددلين نبدددد   مددددن جددددا ك ولقددددد هللا لكلمددددات مبددددد  وال نلددددرنا

 تددددورة و دددد . 85 االنبيا ياللددددابرين مددددن كدددد  الكفدددد  وذا وادريددددم واتددددماعي بتعالى

  لدددبر امدددرا انفتدددكم لكدددم تدددولت بددد  قدددا  كدددذ  بددددم قميلددده علدددى  وا وجابيوتدددف

 البوتددددلم عليدددده هللا لددددلى وقددددا . 18 يوتددددفيتلفون مددددا علددددى المتددددتعان وهللا جميدددد 

 يدددددرزقهم ويدددددو ولددددددا لددددده يجعلدددددون ،انهدددددم هللا مدددددن تدددددمعه اذ  علدددددى الدددددبر احدددددد

 نفتدددد  والذ بوتددددلم عليدددده هللا لددددلى ،قددددا  اللددددحيحين و دددد . عليدددده متفسيويعددددا يهم

  شدددكر تدددرا  الدددابته ان: لددده خيدددرا كدددان اال ق دددا  مدددن للمدددؤمن هللا يق ددد  ال  بيدددد 

 غيدددر الحدددد ذلدددك ،ولددديم لددده خيدددرا كدددان  لدددبر  دددرا  الدددابته ،وان لددده خيدددرا كدددان

 وال ولددد  وال نلددد  مدددن المتدددلم يلدددي  مابوتدددلم عليددده هللا لدددلى وقدددا ي. المدددؤمن

 عددددددن بهددددددا هللا كف ددددددر اال يشدددددداكها الشددددددوكة حتددددددى غددددددم وال اذ  وال حددددددزن وال  يددددددم

 كاختبدددار ويمدددوم ملدددام  مدددن الحيددداة  ددد  مدددا علدددى اللدددبر ويدددات . عليددده متفسيخطايدددا 

 الخددددوف مددددن بشدددد   ولنبلونكمبالعبدددداد ر  مددددن البشددددر  جا تدددده لددددبر  ددددان ، للعبددددد

 اذا الدددذيني155ب اللدددابرين وبشدددر والثمدددرات واالنفدددم االمدددوا  مدددن ونقدددص والجدددوا

 وقولددددده. 156-155 البقدددددرةي راجعدددددون اليددددده واندددددا ح اندددددا قدددددالوا ملددددديبة الدددددابتهم

 هللا ر دددد  انددددم عددددن.24 الرعددددديالدار عقبددددى  ددددنعم لددددبرتم بمددددا علدددديكم تدددد مبتعالى



 

 

 

 هللا اتق بقبر، قدددا  عندددد تبكددد  امدددراة علدددى وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  مر:قدددا  عنددده

 انددده لهدددا ، قيددد  تعر ددده ،ولدددم بملددديبت  تلددد  لدددم  اندددك عنددد  اليدددك:   قالدددتي والدددبر 

 اللددددمة عندددد اللدددبر انمددداب قا  اعر دددك، لم: قالدددت ، اتتددده وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد 

 اني1بوالعلدددددربولبر امدددددن مدددددن اال ختدددددر  ددددد   االنتدددددان. عليددددده متفدددددسي االولدددددى

 بدددددالحس وتوالدددددوا اللدددددالحات وعملدددددوا امندددددوا الدددددذين االي2ب ختدددددر لفددددد  االنتدددددان

   . 3-1 العلريباللبر وتوالوا

 وذقت من الزمان وذا  من         وجدت مذاقه حلوا  ومرا   

 اطعت مطامع   لتتعبدتن          ولو ان  قنعت لعشت حرا   

   وقا  آخر:

  اللبر مث  اتمه مٌر مذاقته       لكن عواقبه احلى من العت  

 وقا  آخر:

   الجمي  خ ف مشتهى من اف            واتير لشهوة قتي  كم 

     الطوي  الب      وتلقيه        الذ  تورثه االنتان شهوات

   وقا  آخر: 

 وبين  وبين هللا اشكو  اقت          حقيقا   إن هللا بالحا  أعلم  

  وقا  آخر:  

  كلنها وكلنهم اح م     ثم انق ت تلك التنون وايلها   

 وقا  آخر:  

    وال بد للقيد ان ينكتر        بد للي  ان ينجل              

 وقا  آخر:  

 النام للنام ما دام الو ا  بهم    والعتر واليتراوقات وتاعات  

 ال تقطعن يد المعروف عن احد     ما دمت تقدر وااليام تارات  

  قد مات قوم وما ماتت   املهم    وعات قوم ويم    النام اموات  



 

 

 

 وانهدددا واللددد ة باللدددبر واتدددتعينواب اللددد ة ، فددد  الطاعدددات ادا   ددد  يتطلددد  واللدددبر

 اليددددده وانهدددددم ربهدددددم م قدددددوا انهدددددم ياندددددون الدددددذيني45ب الخاشدددددعين علدددددى اال كبيدددددرةل

 هللا،ولكنهددددا ذكددددر عددددن الشا لددددة القلددددو  علددددى ثقيلددددة  اللدددد ة. 46-45 البقرةيراجعددددون

 حذيفدددة عدددن جريدددر ابدددن وقدددا . اليقدددين يعنددد  يندددا  دددالان. امندددوا الدددذين علدددى ذلدددك غيدددر

 يتطلدددد  وكددددذلك. لددددلى امددددر حزبدددده اذا وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  كددددان:قا 

 تدددرك يتطلددد  ،وانمدددا  قدددط والشدددر  االكددد  بتدددرك لددديم  اللددديام اللددديام،  ددد  اللدددبر

 عددددن الثددددور  تددددفيان اللددددبر،وقا  بشددددهر رم ددددان شددددهر تددددم  ولهددددذا المعالدددد ،

ي. اللددددبر نلددددف اللددددومبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان كليدددد  بددددن جدددر 

 وحركدددة احدددرام مدددن ذلدددك  ددد  ،لمدددا والعمدددرة الحددد  مناتدددك ادا   ددد  اللدددبر يتطلددد  كمدددا

  تدددو  وال ر ددد   ددد  الحددد   ددديهن  دددرض  مدددن معلومدددات اشدددهر الحددد .بالر.. وتلبيدددة

 التقددو  الددزاد خيددر  ددان وتددزودوا هللا يعلمدده خيددر مددن تفعلددوا ومددا الحدد   دد  جدددا  وال

 تدددبي   ددد  الجهددداد  ددد  اللدددبر   ددديلة وتتطلددد .  197 البقرةيااللبدددا  اولددد  يدددا واتقدددون

. 31 محمدددددياخباركم ونبلددددوا واللددددابرين مددددنكم المجايدددددين نعلددددم حتددددى ولنبلددددونكمب هللا

 الددددنيا يدددذ   ددد  احتدددنوا للدددذين ربكدددم اتقدددوا امندددوا الدددذين عبددداد  يدددا قددد ب تعدددالى وقولددده

. 10 الزمريحتددددا  بشيددددر اجددددريم اللددددابرون يددددو ى انمددددا واتددددعة هللا وارض حتددددنة

 لقيتمدددددويم  دددداذا العددددددو لقددددا  تتمنددددوا  الب  وتدددددلم عليدددده هللا لدددددلى هللا رتددددو  وقددددا 

 اللددبر   دديلة  يدده تجلددت ، التدد م عليدده ايددو  هللا نبدد  ويددذا. عليدده متفددسي  الددبروا

 وحلدددف زوجتددده علدددى غ ددد  ان حتدددى ، واوالد  مالددده و قدددد المدددرض مدددن عدددانى ،حدددين

  ددددشثا بيدددددك وخددددذب تعددددالى هللا ، ا تددددا  جلدددددة مامددددة لي ددددربنها تعددددالى هللا شددددا ا  ان

 ويددددر . 44 صياوا  اندددده العبددددد نعددددم لددددابرا وجدددددنا  انددددا تحندددد  وال بدددده  ا ددددر 

 الجتددددد مددددن الددددرأم كمنزلددددة االيمددددان اللددددبرمن منزلددددة تعددددالى،ان هللا رحمدددده الشزالدددد 

ي. 205: 20بااليمددددددان اللدددددبرذي  ذيدددددد  الجتدددددد،واذا ذيدددددد  الدددددرأم ذيدددددد   ، ددددداذا

ورو  عدددن عدددروة بدددن الزبيدددر بدددن العوام،ويدددو قرشددد  اتدددد  تدددابع  جلي ،امددده اتدددما  

عامشدددة وام تدددلمى ،كدددان ثقدددة و قيهدددا  مدددن  قهدددا  المديندددة ، خدددرج مدددن المديندددة وخالتددده 

ليجتمددددع بالوليد، الددددابه اآلكلددددة  دددد  رجلدددده ، جمددددع لدددده الوليددددد االطبددددا   الددددى دمشددددس

وقدددرروا قطعهدددا وقدددالوا له:نتدددقيك مرقددددا حتى يدددذي  عقلدددك  ددد  تحدددم بدددااللم ، قدددا : 

اشدددعر بددده،ولما انلدددرف مدددن  ال،ا علدددوا ذلدددك واندددا  ددد  اللددد ة، ان  ال احدددم بدددذلك وال

اللهدددم لدددك الحمدددد، كدددان لددد   اطدددراف اربعدددة  عدددزا  الوليدددد  ددد  رجلددده ، قدددا :اللددد ة 

 اخدددددذت واحددددددا   لدددددمن كندددددت قدددددد اخدددددذت  قدددددد ابقيدددددت،وان كندددددت قدددددد ابليدددددت  لطالمدددددا 

عا يت، لدددك الحمدددد علدددى مدددا اخدددذت وعلدددى مدددا عا يدددت. وقيددد  انددده قدددد الدددطح  معددده 

بهم اليه، ددددخ  دار الددددوا   ر تدددته  دددرم بعدددض اوالد  مدددن جملدددتهم محمدددد وكدددان احددد



 

 

 

وابقيددددت  واحدددددا   مددددات ، دددداتو   عددددزو   يه، قا :الحمددددد ح كددددانوا تددددبعة  اخددددذت مددددنهم 

ت ،ولدددمن كندددت قدددد اخدددذت  لطالمدددا اعطيدددت. يدددتدددتة، لمن كندددت قدددد ابتليدددت  لطالمدددا عا 

ولمدددا رجدددع الدددى المديندددة ،قدددا  بعدددض الندددام :انمدددا الدددابه يدددذا بدددذن  عاددديم احدثددده 

   و :  ، انشد يق

 وال حملتن  نحو  احشة رجل         لعمرك  ما ايويُت كف  لريبة   

 وال دلن  رأ  عليها وال عقل    وال قادن  تمع  وال بلر  لها    

 من االمر ال يمش  الى مثله مثل       ولتت بماش   ما حييُت لمنكر     

   ي.80: 37بت  تى مثل من الديِر اال قد الاب   واعلُم ان  لم تلبن  مليبةٌ     

_االنددداة والتلن : االنددداة تعنددد  عددددم العجلدددة ،ويددد  تجعددد  المدددؤمن ي دددع االشددديا   ددد  

 تبينددددوا ان تلدددديبوا قومددددا  الددددذين امنددددوا ان جددددا كم  اتددددس بنبددددإ   موا ددددعها بيددددا ايهددددا

وقولدددده تعالىبيددددا ايهددددا الددددذين  .6بجهالددددة  تلددددبحوا علددددى مددددا  علددددتم نددددادمينيالحجرات

امنددددوا اذا  ددددربتم  دددد  تددددبي  هللا  تبينددددوا وال تقولددددوا لمددددن القددددى الدددديكم التدددد م لتددددت 

مؤمندددا  تبتشدددون عدددرض الحيددداة الددددنيا  عندددد هللا مشدددانم كثيدددرة كدددذلك كندددتم مدددن قبددد   مدددن  

ورو  البخددددار   دددد   .94هللا علدددديكم  تبينددددوا ان هللا كددددان بمددددا تعملددددون خبيرا يالنتددددا 

ه عدددددن ابدددددن عبدددددام قا :كدددددان رجددددد   ددددد  غنيمدددددة لددددده  لحقددددده المتدددددلمون لدددددحيح

، قا :التددد م علددديكم  قتلدددو  واخدددذوا غنيمتددده.. و ددد  روايدددة اخدددر  عدددن اتدددامة بدددن 

 هزمندددايم ولحقدددت زيدددد قا :بعثندددا رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم ، لدددبحنا القدددوم 

 عليدددده وتددددلم برجدددد  منهم، قددددا :ال الدددده اال هللا،  قتلتدددده ، لمددددا قدددددمنا النبدددد  لددددلى هللا

قا بيددددا اتددددامة اقتلتدددده بعددددد مددددا قددددا  ال الدددده اال هللايقددددا  اتددددامة: يددددا رتددددو  هللا قالهددددا 

متعددوذا ،و   روايددة اخددر  قددا  لددلى هللا عليدده وتددلمبا   شددققت عددن قلبدده حتددى تعلددم 

   اقالها ام ال؟ي.

_االتدددددتخارة : وعدددددن جدددددابر قا :كدددددان رتدددددو  هللا لدددددلى هللا عليددددده وتدددددلم يعلمندددددا 

ة  ددد  االمدددور كلهدددا كالتدددورة مدددن القرآن،يقدددو باذا يدددم احددددكم بددداالمر، ليركع االتدددتخار

ثدددم ليقددد :اللهم انددد  اتدددتخيرك بعلمدددك واتدددتقدرك بقددددرتك ركعتدددين مدددن غيدددر الفري دددة 

وأتدددددللك مدددددن   دددددلك العايم، إندددددك تقددددددر وال اقددددددر وتعلدددددم وال اعلدددددم ،واندددددت عددددد م 

ومعاشددد  ر لددد   ددد  دينددد  خيددد بتدددميه بلتدددمهيالشيدددو ،اللهم ان كندددت تعلدددم ان يدددذا االمر

وعاقبددددة امر ، اقدددددر  لدددد  ويتددددر  لدددد  ثددددم بددددارك لدددد   يدددده، وان كنددددت تعلددددم ان يددددذا 



 

 

 

شددددٌر لدددد   دددد  ديندددد  ومعاشدددد  وعاقبددددة امددددر   الددددر ه عندددد   بتددددميه بلتددددمهياالمر

  روا  البخار .ي. والر ن  عنه واقدر ل  الخير حي  كان

ب بمددا رحمددة مددن هللا لنددت لهددم ولددو كنددت  اددا غلدديا القلدد  النف ددوا مددن  _المشدداورة:

 وشددداوريم  ددد  االمدددر  دددإذا عزمدددت  توكددد  علدددى هللاحولدددك  ددداعف عدددنهم واتدددتشفر لهدددم 

وقولددددده تعالىبوالدددددذين اتدددددتجابوا لدددددربهم  .159ان هللا يحددددد  المتدددددوكلينيآ  عمدددددران 

 .38ور واقاموا الل ة وامريم شور  بينهم ومما رزقنايم ينفقونيالش

 مدددآثر جمعهدددا   والملثرة:.،  دددله ،اختدددار  اكرمددده   ندددا،ا  آثر:نقدددو  حدددين:  اليثدددارا_

 االخدددرة الحيددداة آثدددر مدددن ا لدددت قددددي.  4: 4بومفددداخريم مكدددارمهم تعنددد  العدددر  ومدددآثر ،

 تدددؤثرون بددد ي15ب لدددلى ربددده اتدددم وذكدددري14ب تزكدددى مدددن ا لدددت قددددبالدنيا الحيددداة علدددى

  امددددابتعالى قولدددده وكددددذلك. 17-14 االعلددددىيوابقى خيددددر واالخددددرةي 16ب الدددددنيا الحيدددداة

. 39-37 النازعددداتيالملو  يددد  الجحددديم  ددداني38ب الددددنيا الحيددداة واثدددري37ب طشدددى مدددن

 هللا رتددددو  اليدددده،وقا  الحاجددددة مددددع بالمددددا  االنتددددان يجددددود ان االيثددددار يتطلبدددده وممددددا

 بالبخددد  امدددريم قدددبلكم، كدددان مدددن ايلدددك  الشدددت والشدددت، ان اياكمبوتدددلم عليددده هللا لدددلى

 عبدددد عدددن وشدددعبة االعمدددت اخر،قدددا  حددددي  و ددد ي.  قطعدددوا بالقطيعدددة وامدددريم  بخلدددوا

  دددان الالدددم اتقوابقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان مدددرة بدددن عمدددرو بدددن هللا

 والشدددت ،وايددداكم الفحدددت يحددد  ال هللا  دددان الفحدددت القيامدددة،واتقوا يدددوم المدددات الالدددم

  فجروا،وامدددريم بدددالفجور وامدددريم  المدددوا بدددالالم امدددريم قدددبلكم كدددان مدددن كايلددد  انددده

 طريددددس مددددن والنتددددام  شددددعبة طريددددس مددددن داود وابددددو احمددددد وروا ي قطعددددوا بالقطيعددددة

 مري ددا، تخلف عبددادة بددن تددعد بددن قدديم وكددان. مددرة بددن عمددرو عددن ك يمددا تاالعمدد

 علددديهم لدددك ممدددا يتدددتحيون انهم:لددده  قيددد  عدددنهم ، تدددل  معار ددده مدددن جمدددع زيارتددده عدددن

: 38بحددد   ددد  منددده  هدددو مدددا  عليددده لقددديم كدددان مدددن ينددداد  مناديدددا  دددامر. الددددين مدددن

 هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان عندددده هللا ر دددد  الدددددردا  ابدددد  عددددن جريددددر ابددددن وقددددا ي.57

 يناديددددان ملكددددان وبجنبتيهددددا اال شمتدددده  يدددده غربددددت يددددوم مددددن مدددداب قددددا  وتددددلم عليدددده

 وقددا ي.  تلفددا ممتددكا واعددط خلفددا منفقددا اعددط اللهددم: الثقلددين اال كلهددم هللا خلددس يتددمعه

 وامدددداي7بلليتددددر   تنيتددددر ي6ببالحتددددنى ولددددد ي5ب واتقددددى اعطددددى مددددن  امددددابتعالى

 عنددده يشنددد  ومددداي10بللعتدددر   تنيتدددر ي9ببالحتدددنى وكدددذ ي8ب واتدددتشنى بخددد  مدددن

 وتدددددددلم عليددددددده هللا لدددددددلى الرتدددددددو  يددددددداجر وحدددددددين. 11-5 الليددددددد يترد  اذا مالددددددده

 وان - انفتدددهم علدددى وآثدددرويم االنلدددار بهدددم ،رحددد  المندددورة المديندددة الدددى والمؤمندددون

 يددداجر مدددن يحبدددون قدددبلهم مدددن وااليمدددان الددددار تبدددؤا والدددذينب - وحاجدددة  قدددر  ددد  كدددانوا

 كدددان ولدددو انفتدددهم علدددى ويدددؤثرون اوتدددوا ممدددا حاجدددة لددددوريم  ددد  يجددددون وال الددديهم



 

 

 

 حقهدددم و ددد . 9 الحشدددريالمفلحون يدددم  اولمدددك نفتددده شدددت يدددو  ومدددن خلالدددة بهدددم

 ،ولددددو االنلددددار مددددن امددددرا لكنددددت الهجدددرة لوالبوتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  قدددا 

 شدددعبة او االنلدددار واد  ،لتدددلكت شدددعبا او واديدددا االنلدددار وتدددلكت واديدددا الندددام تدددلك

وكدددذلك جدددا   ددد  لدددحيت . يريدددرة ابددد  عدددن لدددحيحه  ددد  البخدددار  اخرجهياالنلدددار

البخددددار  عددددن البددددرا  ،ان النبدددد  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم قا باالنلددددار ال يحددددبهم اال 

،وال يبش ددددهم اال منددددا س، من احددددبهم احدددد  هللا،ومددددن ابش ددددهم ابش دددده هللاي. مددددؤمن 

 يحمدددد  هدددو ، الدددذات وحددد  االثدددرة  دددو  ح الحمدددد   ددديلة عندددد  تتدددمو المدددؤمن  العبدددد

 يحبدده مددا ل خددرين يحدد  ، هددو غيددر  علددى او عليدده انعمهددا التدد  الددنعم علددى تعددالى هللا

 وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  ان عمددرو بددن هللا عبددد عددن احمددد االمددام قددا . لنفتدده

 بددداح يدددؤمن ويدددو منيتددده  لتدركددده الجندددة ويددددخ  الندددار عدددن يزحدددز  ان احددد  منبقدددا 

 التددددر  عددددن ورو ي. اليدددده يددددؤتى ان يحدددد  مددددا النددددام الددددى ،ويددددلت  االخددددر واليددددوم

 ان: ، ددددداخبرو  والددددددور الددددددكاكين بشدددددداد،واحترقت  ددددد  حريدددددس وقدددددع انددددده: التدددددفط 

 حددا  دكاندده احتددرا  بعدددم  رحتدده بهددا يعندد  وكددان ، ح الحمددد ، قددا  يحتددر  لددم دكاندده

 مندددذ: يقدددو  بدددذلك الدددذات،ويو وحددد  االثدددرة   ددد  بدددذلك غير ، هدددو دكددداكين احتدددرا 

 دكدددداكين احتددددرا  حددددا  دكددددان  احتددددرا  بعدددددم  رحتدددد  مددددن هللا اتددددتشفر تددددنة ث ثددددين

 حتددى المخلددو ، ر ددا علددى الخددالس ر ددا االيثددار بف دديلة يتحلددى مددن ويددؤثر. االخددرين

 هللا لدددلى هللا رتدددو  ان:قالدددت عنهدددا هللا ر ددد  عامشدددة ، عدددن المخلدددو  غ ددد  ولدددو

 مموندددة تعدددالى هللا كفدددا  الندددام بتدددخط تعدددالى هللا ر دددا الدددتمم منبقدددا  وتدددلم عليددده

 ي. النام الى تعالى هللا وكله هللا بتخط النام ر ا التمم ،ومن النام

          اتعى لشير ر اكانا لم اعد   لري ى عن  النام او خ  يتخطوا    ا

 علددى نددؤثرك لددن قددالواب ، الهددد  لهددم تبددين ان بعددد  رعددون تددحرة عددن تعددالى ويقددو 

 الحيددداة يدددذ  تق ددد  انمدددا قددداض اندددت مدددا  ددداقض  طرندددا والدددذ  البيندددات مدددن جا ندددا مدددا

 خيددر وهللا التددحر مددن عليدده اكريتنددا ومددا خطايانددا لنددا ليشفددر بربنددا امنددا اندداي72ب الدددنيا

 بددددن عمدددر طعدددن عنها،لمددددا هللا ر ددد  المدددؤمنين ام عامشددددة ويدددذ . 73-72 طدددهيوابقى

 الخطددا  ابددن عمددر يقرأ:لهددا وقددا  اليهددا هللا عبددد ابندده ،ارتدد  عندده هللا ر دد  الخطددا 

 بكدددر وابددد  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  لددداحبيه مدددع يدددد ن ان ويطلددد  التددد م عليدددك

.  ي59: 38بذلددددك علددددى ووا قددددت نفتدددد  علددددى   وثرندددده لنفتدددد  اريددددد  كنددددت: ، قالددددت

 الدددى مدددا   بشدددربة العددددو  حذيفدددة ،انطلدددس اليرمدددوك غدددزوة و ددد  ، ذاتددده الملددددر و ددد 

  اشددار آ ، آ  يددردد رجدد  بجددوار  تددمع يتددقيه ان اراد  لمددا جريحددا وكددان لدده عددم ابددن

 تددمع المددا  يشددر  ان الرجدد  يددم ، لمددا الرجدد  ذلددك الددى بالمددا  ليددذي  عمدده ابددن الددى



 

 

 

 وعددداد مدددات قدددد وجدددد  بلشددده ، لمدددا بالمدددا  اليددده يدددذي  ان  اشدددار آ  آ  يدددردد ثالثدددا رجددد 

 درجددات ا  دد  ومددن.  مددات قددد  وجددد  عمدده ابددن الددى وعدداد مددات قددد  وجددد  الثددان  الددى

 : قا  من ولد  ، هللا تبي     بالنفم الت حية االيثار

  غايةالجود اقلى بالنفم والجود        بها البخي   ن   ان بالنفم يجود

   ددديلة  دد  الحتدددنة والقدددوة االعلدددى المثدد  وتدددلم عليدده هللا لدددلى هللا رتددو   ددد  ولنددا

 وابدددى ، الددددنيا الحيددداة مشريدددات مدددن اعطددد  مدددا علدددى الحدددس رتدددالة آثدددر ،وكيدددف االيثدددار

 . التوحيد رتالة - ربه رتالة يتم ان اال

 االثدددددم عدددددن وينهاندددددا والتقدددددو  البدددددر علدددددى بالتعددددداون تعدددددالى يولدددددينا:  التعددددداون_ 

 تعتددددوا ان الحدددرام المتدددجد عدددن لددددوكم ان قدددوم شدددنمان يجدددرمنكم والب.. ، والعددددوان

 هللا ان هللا واتقددددوا والعدددددوان االثددددم علددددى تعدددداونوا وال والتقددددو  البددددر علددددى وتعدددداونوا

 بددددين  الددددلحوا اخددددوة المؤمنددددون انمدددداب تعددددالى قددددا  كمددددا. 2 المامدددددةي العقددددا  شددددديد

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وقدددا . 10 الحجدددراتي ترحمدددون لعلكدددم هللا واتقدددوا اخدددويكم

 :  وتلم

 ثميعهدددددا ا ب بدددد  اعطددددى رجدددد : القيامددددة يددددوم خلددددمهم انددددا ث ثددددة:تعالى هللا قددددا ب 

 يعطدددده ولددددم مندددده  اتددددتو ى اجيددددرا اتددددتلجر ثمندددده،ورج   اكدددد  حددددرا بدددداا غدددددر،ورج 

 . البخار  روا ي  اجر 

  ددد  هللا كدددان اخيددده حاجدددة  ددد  كدددان ،مدددن يتدددلمه وال يالمددده ال المتدددلم اخدددو المتدددلمب

ي القيامددة يددوم كددر  مددن كربددة بهددا عندده هللا  ددرج كربددة متددلم عددن  ددرج ،ومددن حاجتدده

 . عليه متفس

 التدددو   ددد  عليهدددا ينددداد  تدددلعة ثمدددن  ددد  تزيددددوا ال ا ب تناجشدددوا وال تحاتددددوا الب

 وكوندددوا بعدددض بيدددع علدددى بع دددكم يبدددع وال تددددابروا وال تباغ دددوا ،والياال دددرار بقلدددد

 يهندددا ،التقدددو  يخذلددده وال يحقدددر  وال اليالمددده  المتدددلم اخدددو ،المتدددلم اخواندددا هللا عبددداد

 المتدددلم اخدددا  يحقدددر ان الشدددر مدددن امدددر   بحتددد  - مدددرات ثددد   لددددر  الدددى ويشدددير -

 .متلم روا ي وعر ه وماله ،دمه حرام المتلم على المتلم ك 

 بدددددين وشدددددبكي بع دددددا بع ددددده يشدددددد كالبنيدددددان للمدددددؤمن المؤمنباللدددددحيت  ددددد  وجدددددا 

 .  وتلم عليه هللا للى الابعه

 ولددك آمددين الملددك ،قددا  الشيدد  باهددر الخيدده المتددلم دعددا اذاباي ددا اللددحيت  دد  وجددا 

 ي.  بمثله



 

 

 

 ، فددد  التعددداون   ددديلة  ددد  الحتدددنة القددددوة وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وكدددان

 شدددداة ، ددددذبحوا الددددحابه مددددع وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  كددددان بينمددددا يددددوم ذات

 هللا لدددلى هللا رتدددو  ،وقدددا  تدددلخها علددد    االخدددر وقدددا  ، ذبحهدددا علددد    احدددديم ، قدددا 

   . عليكم اتميز ن اح  ال قا  ثم ، الحط  جمع    لوع وتلم عليه

  ان العود محميٌم بحزمته      عيف حين ينفرد

 يدددم  ددداذا تدددذكروا الشددديطان مدددن طدددامف اذامتدددهم اتقدددوا الدددذين ان: ب تعدددالى هللا ذكدددر_ 

 انفتدددهم المدددوا او  احشدددة  علدددوا اذا والدددذينبتعالى وقدددا .  201 االعدددرافي مبلدددرون

  علدددوا مدددا علدددى يلدددروا ولدددم هللا اال الدددذنو  يشفدددر ومدددن لدددذنوبهم  اتدددتشفروا هللا ذكدددروا

 تحتهدددا مدددن تجدددر  وجندددات ربهدددم مدددن مشفدددرة جدددزاؤيم اولمدددكي  135ب يعلمدددون  ويدددم

 هللا لددددلى وقددددا .  136-135 عمددددران آ ي العدددداملين اجددددر ونعددددم  يهددددا خالدددددين االنهددددار

 درجددداتكم  ددد  واوقعهدددا ملددديككم عندددد وازكايدددا اعمدددالكم بخيدددر انبدددمكم االب وتدددلم عليددده

  ت دددربوا عددددوكم تلقدددوا ان مدددن لكدددم ،وخيدددر والف دددة الدددذي  انفدددا  مدددن لكدددم ،وخيدددر

 وعدددن. الترمدددذ  ،روا ي تعدددالى هللا ذكدددرب قدددا  بلدددى، ؟قدددالوا اعنددداقكم وي دددربوا اعنددداقهم

 الليددد  مدددن الرجددد  اتدددتيقا اذابقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان يريدددرة ابددد 

 داود ابدددو روا يوالدددذاكرات كثيدددرا ح الدددذاكرين مدددن كتبدددا ركعتدددين  لدددليا امراتددده وايقدددا

 كثيددددرا ذكددددرا هللا اذكددددروا امنددددوا الددددذين ايهددددا يددددابتعالى قولدددده  دددد  وجددددا . والنتددددام 

 ان هللا رتدددددو  يدددددا: رجددددد  وقدددددا . 42-41 االحدددددزا ي والدددددي  بكدددددرة وتدددددبحو ي41ب

 البقدددا  - بددده اتعلدددس ا  - بددده اتشدددب  بشددد    ددداخبرن  علددد    كثدددرت قدددد االتددد م شدددرامع

 عليددده هللا لدددلى قدددا  اخدددر حددددي  و  .الترمدددذ  روا ي هللا ذكدددر مدددن رطبدددا لتدددانك يدددزا 

 تدددعيد ابددد  عدددن احمدددد االمدددام وقدددا ي. هللا ذكدددر مدددن رطددد  ولتدددانك الددددنيا تفار بوتدددلم

 هللا عنددددد درجددددة ا  دددد  العبدددداد ا  هللا رتددددو  يددددا قلددددت:قا  عندددده هللا ر دددد  الخدددددر 

 هللا تدددددبي   ددددد  الشددددداز  ومدددددن  قلدددددتي والدددددذاكرات كثيدددددرا هللا الدددددذاكرونب قدددددا  تعدددددالى

 لكدددان دمدددا ويخت ددد  ينكتدددر حتدددى والمشدددركين الكفدددار  ددد  بتددديفه  دددر  لوبتعالى؟قدددا 

 لددلى عمددرو،ان بددن هللا عبددد عددن احمددد االمددام وقددا ي. مندده ا  دد  تعددالى هللا الددذاكرين

 راو  اال  يددده تعدددالى هللا يدددذكروا لدددم مجلتدددا جلتدددوا قدددوم مدددن مدددابقا  وتدددلم عليددده هللا

 وال لدددددددد  واشددددددددكروا اذكددددددددركم  دددددددداذكرون بتعالى وقددددددددا ي. القيامددددددددة يددددددددوم حتددددددددرة

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، اندددم عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . 152 البقدددرةيتكفرون

 نفتددد   ددد  ذكرتدددك نفتدددك  ددد  ذكرتنددد  ان آدم ابدددن يدددا وجددد  عدددز هللا قدددا بقا  وتدددلم

 دندددوت شدددبرا منددد  دندددوت وان ، منددده خيدددر مددد    ددد  ذكرتدددك مددد    ددد  ذكرتنددد  ،وان



 

 

 

 اتيتددددك تمشدددد  اتيتندددد  باعددددا،وان منددددك دنددددوت ذراعددددا مندددد  دنددددوت ،وان ذراعددددا منددددك

 .  قتادة حدي  من البخار  اخرجهي يرولة

 ذكددر  قددد لددالحا رجدد  ان: ،مفاديددا ملدددر مددن اكثددر مددن الباحدد  تددمعها روايددة و دد 

 ،وبمدددا المددددن احدددد  الدددى جدددا  ، غيدددر  اخدددرون وقدددا  هللا رحمددده الشدددا ع  بانددده الدددبعض

 الملدددلون غدددادر العشدددا  لددد ة انتهدددا  وبعدددد ، المتدددجد الدددى ذيددد  احددددا يعدددرف ال انددده

 المتدددجد لددداح  اليددده، طل  يدددذي  مكدددان لددده لددديم النددده  ، تدددوا  يبدددس ولدددم المتدددجد

 وجلددددمي الشددددا ع بالرج  يعر دددده،خرج يكددددن ،ولددددم  الغ قدددده المتددددجد يشددددادر ان مندددده

  واجلتددده اليددده جدددا  الخبددداز را  ، لمدددا للخبدددز  دددرن المتدددجد امدددام ،وكدددان المتدددجد ببدددا 

 وقدددت يحدددين ان الدددى يندددا تدددنبقى لددده الخبزوقدددا  مدددن رغيدددف واعطدددا  الفدددرن  ددد  امامددده

 قطعددددة علددددى يددددد  ي ددددع حددددين الخبددددازي الشددددا ع ب الرجدددد  يددددذا الحددددا.  الفجددددر لدددد ة

 يقدددو  الفدددرن مدددن يخرجهدددا ،وحددديني هللا بتدددمب تعدددالى هللا اتدددم يدددذكر ليخبزيدددا العجدددين

 تقدددو  ثدددم هللا اتدددم تدددذكر باتدددتمرار واندددت الحاتدددك يددداتر : تدددلله عندددديا ، ح الحمدددد

 شدديما تعددالى هللا مددن اطلدد  لددم ، نعددم الخبدداز قددا  ذلددك؟ مددن  امدددة مددن لددك ،يدد  ح الحمددد

 قدددددا  الشددددد  ؟ يدددددذا ومددددداي الشدددددا ع بالرج  واحددددددا، قا  شددددديما ،اال ايدددددا  اعطدددددان  اال

 تتددددتخف ال:  الشدددا ع   قدددا  ، ور عتددده مكانتددده لف ددد  الشدددا ع  ار  ان اريدددد الخبددداز

 بانددده اخبددر  ثدددم ، ذلددك  ددد  الشددا ع  مددن ا  ددد  انددت تكدددون ح،قددد وطاعتدددك ذكددرك  دد 

 النبددد  الدددى اعرابيدددان جدددا : بشدددر بدددن هللا عبدددد عدددن احمدددد االمدددام وقدددا .   الشدددا ع  يدددو

 منبوتدددلم عليددده هللا لدددلى قدددا  خيدددر؟ الندددام ا : احدددديما  تدددل  وتدددلم عليددده هللا لددلى

ب وتدددلم عليددده هللا لدددلى جوابددده اخر ،كدددان روايدددة و ددد ي. عملددده وحتدددن عمدددر  طدددا 

 ،حلددد  هللا ذكدددر الدددى العبدددد التجدددل مدددا ومدددد ي.  عملددده وحتدددن عمدددر  طدددا  لمدددن طدددوبى

 تطمدددددمن هللا بدددددذكر اال هللا بدددددذكر قلدددددوبهم وتطمدددددمن امندددددوا الدددددذينب الطملنيندددددة علدددددى

 . 28 الرعديالقلو 

 انب والمدددددؤمنين االنبيدددددا  لدددددفة ويددددد ي 160: 4ب الطملنيندددددة بمعندددددى االخبدددددات ويدددددلت

  يهدددا يدددم الجندددة الدددحا  اولمدددك ربهدددم الدددى واخبتدددوا اللدددالحات وعملدددوا امندددوا الدددذين

 مدددا علدددى هللا اتدددم ليدددذكروا منتدددكا جعلندددا امدددة ولكددد بتعالى وقولددده. 23 يوديخالددددون

   . 34 الح يالمخبتين وبشر اتلموا  له واحد اله  الهكم االنعام بهيمة من رزقهم

 بتم هللا الواحد الديان             بتم الرحيم المنعم المنان  

 بتم هللا الذ  خلس االنام          ويوحد    ك  قل  نابض ولتان    

 ناجيته ويو التميع المتتجي    ويمت    التوحيد وأليمان   



 

 

 

 للتان بذكر          لمدن  بالفيض وألحتان   اقلب  وعطرت 

 تبحته وعبدته ودعوته           وذكرته    التر واألع ن   

 إياك وحدك نتتعين ونقتد        بنبيك المبعو  بالقرآن  

 من عليان  اليوم عدت الى رحابك تامبا         أبك  على ما  ات 

  إذا عفوت  ذاك شلنك دامما        وإذا غفرت  لنت ذو غفران  

  وقا  آخر: 

 يا من له تعلو الوجو  وتخشع    وألمر  ك  الخ مس تخ ُع 

  أحنو اليك بجبهة لم احنها        اال لوجهك تاجدا  أت رُا 

 واليك ابتط كفة لم تكن           يوما  لشير تؤا    لك تر ُع  

 كم تاعة  رطت  يها متر ا       وأ عتها بزام   ال ينفُع  

  كم بُت ليل  متثاق                  وذو التقى حول  قياُم ركُع 

 كم أقرأ اآليات لو نزلت على      شِم الجبا  رأيتها تتلدُا  

 ان لم أقف بالبا  راج  رحمة      أل  با  غير بابك أقرُا 

 النكدددددر  دددددد يدددددو اللشدددددة  ددددد  العدددددرف:  المنكدددددر عدددددن هددددد والن بدددددالمعروف االمدددددر_ 

 واالحتددددان والددددرز  الخيددددر ويعندددد  ، المنكددددر   ددددد ويددددو مفعددددو  اتددددم ،والمعددددروف

 يدددو  ددالمعروفي. 652: 4باو عددد  قددو  مدددن الخددالس ر ددى  يددده لدديم مدددا يددو ،والمنكددر

 الدددددى المدددددؤد  القبددددديت االمدددددر يدددددو ،والمنكدددددر المتدددددتقيمة الطبددددداا اليددددده انتدددددت مدددددا

 وال بددددددالهين المنكددددددر،ليم عددددددن والنهدددددد  بددددددالمعروف االمددددددر اني.221 :39بالتددددددو 

 وت دددددار  وعددددداداتهم طبدددددامعهم  ددددد  يختلفدددددون اال دددددراد ان علمندددددا مدددددا ،اذا باليتدددددير

 مدددا ،ويدددذا ذكدددامهم ودرجدددات واتدددتعداداتهم واتجايددداتهم وميدددولهم ورغبددداتهم ايدددوامهم

 بددددالمعروف اآلمددددر مددددن يتطلدددد  ولهددددذ -الفرديددددة بددددالفرو  -التربيددددة علددددم  دددد  يعددددرف

 وامددددر اللدددد ة اقددددم بندددد  يدددداب، والثبددددات باللددددبر يتلددددف ان المنكددددر عددددن والندددداي 

 لقمددانياالمور عددزم مددن ذلددك ان الددابك مددا علددى والددبر المنكددر عددن واندده بددالمعروف

 بهددددا االلتددددزام  دددد  قدددددوة يكددددون ان الف دددديلة بهددددذ  يتلددددف  ممددددن يتطلدددد  كمددددا. 17

 البقرةيتعقلدددون ا ددد  الكتدددا  تتلدددون واندددتم انفتدددكم وتنتدددون بدددالبر الندددام اتدددامرونب،



 

 

 

  دددد   يلقددددى القيامددددة يددددوم بالرجدددد  يؤتىبوتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  وقددددا . 44

  دددد  الحمددددار يدددددور كمددددا بهددددا  يدددددوري امعدددداؤ  تخددددرج ا ب بطندددده اقتددددا   تندددددلس النددددار

  بدددالمعروف تدددامر تدددك الدددم لدددك؟ مدددا  ددد ن يدددا  يقولدددون الندددار ايددد  اليددده  يجتمدددع  الرحدددى

 المنكدددر عدددن وانهدددى آتيددده وال بدددالمعروف آمدددر كندددت بلدددى،:  يقدددو  المنكدددر؟ عدددن وتنهدددى

 تفعلدددون ال مدددا تقولدددون لدددم   امندددوا الدددذين ايهدددا يدددابتعالى قولددده و ددد .  عليددده متفسيوآتيددده

 . 3-2 اللفيتفعلون ال ما تقولوا ان هللا عند مقتا كبري2ب

 ،وانت من الرشاد عديم  اك تللت بالرشاد عقولنا      أبدا  وتر

 ال تنه عن خلس وتلت  مثله       عارعليك إذا  علت عايم  

روت احددددد  قنددددوات التلفدددداز الف ددددامية عددددن الشددددير الدددددكتور  عمددددر عيددددد الكددددا   :ان 

ابدددابكر وعمدددر والعبدددام ر ددد  هللا عدددنهم، كدددانوا يدردشدددون  ددد  المعدددروف ، تدددللهم 

وف رتددددو  هللا لدددددلى هللا عليددددده وتددددلم مددددداذا قلدددددتم؟ قدددددا  ابددددو بكدددددر:ان خيدددددر المعدددددر

تعجيلددددده،وقا  عمدددددر:ان خيدددددر المعدددددروف تلدددددشير ،وقا  العبدددددام:ان خيدددددر المعدددددروف 

تدددتر ،  قدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم: ان  ددد  المعدددروف ث ثدددة:ان عجلتددده ينمتددده،وان 

 ،وان تترته قدمته.  لشرته عامته

 النام للنام ما دام الو ا  بهم   والعتر واليتر اوقات وتاعات  

 تقطعن  يد المعروف عن احد    ما دمت تقدر وااليام تارات  ال 

 قد مات قوم وما ماتت   املهم   وعات قوم ويم    النام اموات  

 وقا  آخر:  

  إن تك باالمم اقتر ت إتا ة       بادر بإحتان وأنت حميد  

 وال تبس  ع  اللالحات الى غد    لع  غدا  يلت  وانت  قيد   

 وقا  آخر:  

 دا  تو ى االنفم ما كتبت       ويحلد الزارعون ما زرعوا  غ

 ان احتنوا أحتنوا آلنفتهم      وان اتا وا  بمم ما لنعوا  

وقدددد ال يكدددون المعدددروف  ددد  اعطدددا  المدددا   قدددط ، وانمدددا يشدددم  :كتمدددان الش  ،تدددتر 

 القدددران آيدددات مدددن كثيدددر و ددد اتدددرار الندددام،كف اللتدددان عدددن اعدددراض الندددام،..الر. 



 

 

 

 امدددة مدددنكم ولتكنبالمنكدددر، عدددن بدددالنه  مقترندددة بدددالمعروف االمدددر   ددديلة اتدددت الكدددريم

 يددددددم واولمددددددك المنكددددددر عددددددن وينهددددددون بددددددالمعروف ويددددددامرون الخيددددددر الددددددى يدددددددعون

 اوليدددددا  بع دددددهم والمؤمندددددات والمؤمنونبتعدددددالى وقولددددده. 104 عمدددددران آ يالمفلحدددددون

 الزكدددداة ويؤتددددون اللدددد ة ويقيمددددون المنكددددر عددددن وينهددددون بددددالمعروف يددددامرون بعددددض

 و ددددد . 71 التوبدددددةيحكيم عزيدددددز هللا ان هللا تددددديرحمهم اولمدددددك ورتدددددوله هللا ويطيعدددددون

 الراكعدددددون التدددددامحون الحامددددددون العابددددددون التدددددامبونبتعالى يقدددددو  ذاتهدددددا التدددددورة

 وبشدددر هللا لحددددود والحدددا اون المنكدددر عدددن والندددايون بدددالمعروف االمدددرون التددداجدون

 المعاشدددددرة بحتدددددن تعدددددالى يولدددددينا  ، ذاتهدددددا الف ددددديلة وعدددددن. 112 التوبدددددةيالمؤمنين

 بمعددددروف  امتددددكوين اجلهددددن  ددددبلشن النتددددا  طلقددددتم واذابالفددددرا ، وبحتددددن الزوجيددددة

 تددددورة و دددد . 231 البقددددرة..ي لتعتدددددوا  ددددرارا تمتددددكوين وال بمعددددروف تددددرحوين او

 تكريددددوا ان  عتددددى كريتمددددوين  ددددان بددددالمعروف وعاشددددروينب..تعالى يقددددو  النتددددا 

 يقددددددو  االعددددددراف تددددددورة و دددددد . 19 النتددددددا يكثيرا خيددددددرا  يدددددده هللا ويجعدددددد  شدددددديما

 التدددوراة  ددد  عندددديم مكتوبدددا يجدونددده الدددذ  االمددد  النبددد  الرتدددو  يتبعدددون الدددذينبتعالى

 هللا ووعدددددد. 157 االعدددددراف..ي المنكدددددر عدددددن وينهدددددايم بدددددالمعروف يدددددامريم واالنجيددددد 

 امدددر مدددن اال نجدددوايم مدددن كثيدددر  ددد  خيدددر الب ، عايمدددا اجدددرا بدددالمعروف االمدددرين تعدددالى

 هللا مر ددددات ابتشددددا  ذلددددك يفعدددد  ومددددن النددددام بددددين الدددد   او معددددروف او بلدددددقة

  ددد  مدددا يعلدددم هللا ان تدددر الدددمب تعدددالى وقدددا . 114 النتدددا يعايما اجدددرا نؤتيددده  تدددوف

 اال خمتدددة وال رابعهدددم يدددو اال ث ثدددة نجدددو  مدددن يكدددون مدددا االرض  ددد  ومدددا التدددموات

 بمدددا ينبدددمهم ثدددم كدددانوا مدددا ايدددن معهدددم يدددو اال اكثدددر وال ذلدددك مدددن ادندددى وال تادتدددهم يدددو

 النجدددو  عدددن نهدددوا الدددذين الدددى تدددر الدددمي7بعلددديم شددد   بكددد  هللا ان القيامدددة يدددوم عملدددوا

 جددداؤك واذا الرتدددو  ومعلدددية والعددددوان بددداالثم ويتنددداجون عنددده نهدددوا لمدددا يعدددودون ثدددم

 حتدددبهم نقدددو  بمدددا هللا يعدددذبنا لدددوال انفتدددهم  ددد  ويقولدددون هللا بددده يحيدددك لدددم بمدددا حيدددوك

 تتندددداجوا  دددد  تندددداجيتم اذا امنددددوا الددددذين ايهددددا يدددداي 8بالملددددير  بددددمم يلددددلونها جهددددنم

 اليدددده الددددذ  هللا واتقددددوا والتقددددو  بددددالبر وتندددداجوا الرتددددو  ومعلددددية والعدددددوان بدددداالثم

 ابددددن عددددن محددددرز بددددن لددددفوان عددددن احمددددد االمددددام ويقددددو . 9-7 المجادلددددةي تحشددددرون

 عليددده  ي دددع المدددؤمن  يددددن  هللا انبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو   ،أن عمدددر

 اتعدددرف ؟ كدددذا ذنددد  اتعدددرف لددده ويقدددو  ، بذنوبددده ويقدددرر  الندددام مدددن ويتدددتر  كنفددده

 تددترتها قددد  ددان  قددا  ، يلددك قددد ان نفتدده  دد  ورا  بذنوبدده اقددرر  اذا حتددى كددذا؟ ذندد 

 الكفدددار وامدددا ، حتدددناته كتدددا  يعطدددى ثدددم ،  اليدددوم لدددك اغفريدددا واندددا  الددددنيا  ددد  عليدددك

 علدددددى هللا لعندددددة اال ربهدددددم علدددددى كدددددذبوا الدددددذين يدددددؤال  االشدددددهاد  يقدددددو  والمندددددا قون

 هللا عبدددد عدددن احمددد االمدددام وقدددا . قتددادة حددددي  مدددن اللددحيحين  ددد  اخرجدددا ي الاددالمين



 

 

 

 يتنددداجى  ددد  ث ثدددة كندددتم اذاب قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان متدددعود بدددن

 كددددان:قا  عبددددام ابددددن عددددن العددددو   وقا ي.يحزندددده ذلددددك  ددددان لدددداحبهما دون اثنددددان

 وقدددا  ، عليدددك تدددام: حيدددو  اذا وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا لرتدددو  يقولدددون المندددا قون

 عليدددك ا  ،يعليدددكب قولوا الكتدددا  ايددد  مدددن احدددد علددديكم تدددلم اذا وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 لددلى هللا رتددو  تددمعت انهددا ، عقبددة بنددت كلثددوم ام عددن احمددد االمددام وقددا .  قلددت مددا

 وقالدددت ،ي خيدددرا  يقدددو  الندددام بدددين يلدددلت الدددذ  الكدددذا  ليمبيقدددو  وتدددلم عليددده هللا

 امراتددده الرجددد  وحددددي  الندددام، بدددين ،وااللددد   الحدددر   ددد  الكدددذ   ددد  رخدددص انددده

 النبددد  ،ان اندددم عدددن البدددزار بكدددر ابدددو الحدددا ا وقدددا ي. 476: 9بزوجهدددا المدددراة وحددددي 

 هللا رتددو  يددا بلددى ،قددا  تجددارة علددى ادلددك اال ، ايددو  البدد  قددا  وتددلم عليدده هللا لددلى

 وثبدددتي. تباعددددوا اذا بيدددنهم وتقدددار  تفاتددددوا اذا الندددام بدددين الددد    ددد  تتدددعىبقا 

 ان غيددر مددن اتبعدده مددن اجددور مثدد  االجددر مددن لدده كددان يددد  الددى دعددا مددنب اللددحيت  دد 

 اوجددده احدددد المنكدددر عدددن والنهددد  بدددالمعروف االمدددر ويعددددي. شددديما اجدددريم مدددن يدددنقص

 وقدددا  لدددالحا وعمددد  هللا الدددى دعدددا ممدددن قدددوال احتدددن ومدددنب، هللا تدددبي   ددد  الجهددداد

 ا  دددد  عددددن وتددددلم عليدددده هللا لددددلى تددددؤ  وحددددين. 33  لددددلتي المتددددلمين مددددن انندددد 

 عدددن اللدددحيت  ددد  وجدددا ي. جدددامر تدددلطان عندددد حدددس كلمدددة الجهددداد ا  ددد بقا  الجهددداد

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان الخدددددر  تددددعيد ابدددد  عددددن االعمددددت طريددددس

 يتددددتطع لددددم  بلتددددانه، ان يتددددتطع لددددم ، ددددان بيددددد   ليشيددددر  منكددددرا مددددنكم را  منبقددددا 

 ي. هللا تبي     الجهاد انارمو وا. بمتلم روا ي االيمان ا عف  بقلبه،وذلك

 لدددددفة جدددددا ت المنكدددددر، عدددددن والنهددددد  بدددددالمعروف االمدددددر المدددددؤمنين لدددددفة ان وكمدددددا

 المعددددروف عددددن وينهددددون بددددالمنكر يددددامرون ، ددددانهم ذلددددك مددددن العكددددم علددددى المنددددا قين

 المعدددروف عدددن وينهدددون بدددالمنكر يدددامرون بعدددض مدددن بع دددهم والمنا قدددات المندددا قونب،

 وقددددا .67 التوبةيالفاتددددقون يددددم المنددددا قين ان  نتدددديهم هللا نتددددوا ايددددديهم ويقب ددددون

 بيددد  نفتدد  والددذ بقا  وتددلم عليدده هللا لددلى ،ان اليمددان بددن حذيفددة عددن احمددد االمددام

 مدددن عقابدددا علددديكم يبعددد  ان هللا ليوشدددكن او المنكدددر عدددن ولتنهدددون بدددالمعروف لتدددامرن

 ،ان عميدددرة بدددن عدددد  عدددن احمدددد االمدددام وقدددا ي. لكدددم يتدددتجي   ددد  لتدعنددده ثدددم عندددد 

 حتددددى الخالددددة بعمدددد  العامددددة يعددددذ  ال هللا انبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

  علدددوا  ددداذا ينكرونددده  ددد  ينكدددرو  ان علدددى قدددادرون ويدددم اهدددرانيهم بدددين المنكدددر يدددروا

 ي. والعامة الخالة هللا عذ  ذلك

 عيندددا  وابي دددت يوتدددف علدددى اتدددفى يدددا وقدددا  عدددنهم وتدددولى: ب والعفدددو الشددديا كادددم_ 

 انددددتم يددددابتعالى يقددددو  عمددددران آ  تددددورة و دددد . 84 يوتددددفيكايم  هددددو الحددددزن مددددن



 

 

 

 واذا امندددددا قدددددالوا لقدددددوكم واذا كلددددده  بالكتدددددا  وتؤمندددددون يحبدددددونكم وال تحبدددددونهم اوال 

 بدددددذات علددددديم هللا ان بشدددددياكم موتدددددوا قددددد  الشددددديا مدددددن االنامددددد  علددددديكم ع دددددوا خلدددددوا

 مشفددددرة الددددى وتددددارعوابتعالى يقددددو  ذاتهددددا التددددورة و دددد .  119 عمددددران آ ياللدددددور

  ددد  ينفقدددون  الدددذيني133بللمتقدددين اعدددت واالرض التدددموات عر دددها وجندددة ربكدددم مدددن

 آ يالمحتددددنين يحدددد  وهللا النددددام عددددن والعددددا ين الشدددديا والكدددداامين وال ددددرا  التددددرا 

 رتدددو  عنددده،ان هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  عدددن الدددرزا  عبدددد وقدددا .  134-133 عمدددران

 جو ددده هللا مددد   انفدداذ  علدددى يقددددر ويددو غيادددا كادددم منبقددا  وتدددلم عليددده هللا لددلى هللا

 هللا رتددددو  عنهمددددا،ان هللا ر دددد  عمددددر ابددددن عددددن مردويدددده ابددددن وقددددا ي. وايمانددددا امنددددا

 غددديا جرعدددة مدددن اجدددرا ا  ددد  جرعدددة مدددن عبدددد تجدددرا مدددابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 مهددددران بددددن ميمددددون اني37: 38ب الشزالدددد  االمددددام ورو ي. هللا وجدددده ابتشددددا  كامهددددا

  منددده شددد   ، الدددابه يدددديا مدددن الطعدددام اندددا   وقدددع تددداخن بطعدددام لددده جاريدددة جا تددده

ي الشددديا والكددداامينب تعدددالى قولددده الدددى ارجدددع:  اجابتددده احرقتنددد : غا دددبا لهدددا ، قدددا 

 وهللاب،قالدددت عندددك عفدددوت قدددد قدددا ي الندددام عدددن والعدددا ينب قالدددت ، غياددد  كامدددت  قدددا 

 عزوجددد  يقدددو  الشدددور  تدددورة و  .تعدددالى هللا لوجددده حدددرة اندددت قا يالمحتدددنين يحددد 

 الشددددور ييشفرون يددددم غ ددددبوا مددددا  واذا والفددددواحت االثددددم كبددددامر يجتنبددددون والددددذينب

 وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  ،ان يريدددددرة ابددددد  عدددددن احمدددددد االمدددددام وقدددددا . 37

 روا  وقديالش ددد  عندددد نفتددده يملدددك الدددذ  الشدددديد ولكدددن باللدددرعة الشدددديد ليمبقدددا 

 اللددددرعة تعدددددون مدددداب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى وقددددا . مالددددك حدددددي  مددددن الشدددديخان

 عندددددد نفتددددده يملدددددك الدددددذ  ولكدددددن ال،ب قدددددا  ، الرجدددددا  تلدددددرعه ال الدددددذ  قلنددددداي يكم؟

 هللا رتدددو  تدددل  ،انددده التدددعد  قدامدددة بدددن حارثدددة عدددن احمدددد االمدددام وقدددا ي. الش ددد 

 احمدددد االمدددام وقدددا ي. تش ددد  الب، قدددا  ينفعددده مدددا لددده يقدددو  ان وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 غ دددد  اذابقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  عندددده،ان هللا ر دددد  ذر ابدددد  عددددن

 االمدددام وقدددا ي.  لي دددطجع واال الش ددد  عنددده ذيددد  ، دددان  لددديجلم قدددامم ويدددو احددددكم

 تدددعد ابدددن عطيدددة جدددد  عدددن محمدددد بدددن عدددروة عدددن اللدددنعان  وامددد  ابددد  عدددن احمدددد

 ،وان الشدددديطان مددددن الش دددد  انبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان التددددعد 

ي.  ليتو دددل احددددكم غ ددد   ددداذا ، بالمدددا  الندددار تطفدددل ،وانمدددا الندددار مدددن خلدددس الشددديطان

 ر دد  بكددر ابددا شددتم رجدد  ان: قددا  عندده هللا ر دد  يريددرة ابدد  عددن احمددد االمددام وقددا 

 قولدددده بعددددض عليدددده رد   اكثددددر ، لمددددا جددددالم وتددددلم  عليدددده هللا لددددلى ،والنبدددد  عندددده هللا

 ان هللا رتدددو  يدددا: قا  بكدددر ابدددو ، لحقددده وقدددام وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  ، ش ددد 

 عليددده هللا لدددلى قدددا  ، وقمدددت ،غ دددبت عليددده رددت ، لمدددا جدددالم واندددت يشدددتمن  كدددان

 الشددديطان قوله،ح دددر بعدددض عليددده رددت عنك، لمدددا يدددرد ملدددك معدددك كدددان اندددهب وتدددلم



 

 

 

 الددم عبددد مددن مددا: حددس كلهددن ثدد   بكددر ابددا يددا -قددا  ثددم - الشدديطان مددع القعددد اكددن ، لددم

 بددددا  رجدددد   ددددتت ومددددا ونلددددر ، بهددددا تعددددالى هللا اعددددز  اال هللا عنهددددا  يف دددد  بمالمددددة

 بهدددا يريدددد متدددللة بدددا  رجددد   دددتت ومدددا كثدددرة، بهدددا هللا زاد  اال لدددلة بهدددا يريدددد عطيدددة

.  عيتددددى بددددن لددددفوان وروا  داود ابددددو روا ي  قلددددة بهددددا وجدددد  عددددز هللا زاد  اال كثددددرة

  دددان  تدددو عدددن تعفدددوا او تخفدددو  او خيدددرا تبددددوا انبتعدددالى يقدددو  النتدددا  تدددورة و ددد 

 الددددذ  ويوبتعددددالى يقددددو  الشددددور  تددددورة و دددد .149 النتددددا يقديرا عفددددوا كددددان هللا

.  25 الشدددددور يتفعلون مدددددا ويعلدددددم التددددديمات عدددددن ويعفدددددو عبددددداد  عدددددن التوبدددددة يقبددددد 

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  مدددع جلوتدددا كندددا:قا  اندددم عدددن احمدددد االمدددام ورو 

 ،تناددددف االنلددددار مددددن رجدددد   طلددددعي  الجنددددة ايدددد  مددددن رجدددد  االن علدددديكم يطلعب قددددا 

 هللا رتدددو   قدددا  الشدددد كدددان  لمدددا الشدددما ، بيدددد  نعليددده علدددس ،قدددد و دددومه مدددن لحيتددده

 كدددان ، لمدددا االولدددى المدددرة مثددد  الرجددد  ذلدددك ، طلدددع ذلدددك مثددد  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 ذلدددك  طلدددع ، اي دددا مقالتددده مثددد  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،قدددا  الثالددد  اليدددوم

 وقددا  الرجدد  ذلددك العدداص بددن عمددرو بددن هللا عبددد تبددع ، االولددى حالدده مثدد  علددى الرجدد 

 الرجدد  ذلددك  وا ددس ، ايددام ث ثددة  دديفك اكددون ان واطلدد  ابدد  مددع خدد ف علددى ان :لدده

 مددع بقددام  مدددة طيلددة اندده العدداص بددن عمددرو بددن هللا عبددد ،وقددا  بيتدده  دد  ا ددا ته علددى

 هللا ذكدددر  راشددده علدددى تقلددد  اذا انددده شددديما،غير الليددد  مدددن يقدددوم ارا  لدددم الرجددد  يدددذا

 بينددد  يكدددن لم:لددده قلدددت الدددث   الليدددال  م دددت  لمدددا ، الفجدددر للددد ة يقدددوم حتدددى وكبدددر

 ثدد   عنددك يقددو  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  تددمعت اندد  غيددر خدد ف ابدد  وبددين

 ان ، ددداردت مدددرات الدددث   اندددت  طلعتيالجندددة ايددد  مدددن رجددد  االن علددديكم يطلدددعب مدددرات

 بلدددغ الدددذ   مدددا ، عمددد  كبيدددر تعمددد  اراك ، لدددم بدددك  اقتدددد  تعمددد  مددداذا النادددر اليدددك او 

 ال اندد  غيددر ، رايددت مددا اال يددو مددا:قا  ؟ وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  قالدده مددا بددك

 . ايا  هللا اعطا  خير على احد احتد وال غشا المتلمين من الحد نفت     اجد

   وقبوال ر ا الوانها ك                 اتلقى ان الحياة علمتن 

   تدوال المآت  على ويلق  ل              اثقا يخفف الر ا ورايت

   عذوال او حاتدا الدير بدا             ترا  ال الر ا الهم والذ 

    تي  النبي  اتل  ولن ال            أذاة اللميم من اخشى لتت

  دلي  النفا  على يرا  او    يوان عن الر ا يحت  من     

    القلي  اال العباد    بها        يتعد لم هللا من نعمة  الر ا



 

 

 

 ان والتدددعة  مدددنكم الف ددد  اولدددوا يلتددد  والب القددددير العفدددو ،يقدددو  الندددور تدددورة و ددد 

 اال وليلددددفحوا وليعفددددوا هللا تددددبي   دددد  والمهدددداجرين والمتدددداكين القربددددى اولددددى يؤتددددوا

 يدددذ  ان المفتدددرون ويشدددير. 22  الندددوري رحددديم غفدددور وهللا لكدددم هللا يشفدددر ان تحبدددون

 قريبدددده ينفدددع ال ان حلدددف ،حدددين عنددده هللا ر ددد  اللددددديس بكدددر ابددد   ددد  نزلدددت االيدددة

 مدددا عنهدددا هللا ر ددد  عامشدددة  ددد  قدددا  مدددا ،بعدددد ابددددا بنا عدددة اثاثدددة ابدددن متدددطت ونتددديبه

 علدددى اللدددديس بعطدددف وتعدددالى تبدددارك عامشة،شدددرا بدددرا ة تعدددالى هللا اندددز   لمدددا قدددا ،

 تعفدددو وكمدددا ، لدددك هللا ،يشفدددر اليدددك اذنددد  مدددن ذنددد  تشفدددر  كمدددا. متدددطت ونتددديبه قريبددده

 مددداب وتدددلم عليددده هللا لدددلى وقدددا . العمددد  جدددنم مدددن  دددالجزا  ، عندددك يلدددفت وتلدددفت

  ددددد  الحددددداكم ورو ي.  ر عددددده اال احدددددد توا دددددع ومدددددا ، عدددددزا اال بعفدددددو عبددددددا هللا زاد

 ان تدددر  منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان كعددد  بدددن ابددد  عدددن متدددتدركه

 ،ويلدد  حرمدده مددن ،ويعددط المدده عمددن  ليعددف الدددرجات لدده وتر ددع البنيددان لدده يشددرف

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عبدددام ابدددن عدددن ال دددحاك ورو ي. قطعددده مدددن

 ربكدددم الدددى يلمدددوا النددام عدددن العدددا ون اين:يقددو  منددداد نددداد  القيامددة يدددوم كدددان اذابقددا 

  اللدددبري.  الجندددة يددددخ  ان عفدددا اذا متدددلم امدددر   كددد  علدددى وحدددس اجدددوركم وخدددذوا

 الددددذين ايهدددا يدددداب، المدددؤمنين لددددفات مدددن يددد  االتددددا ة، عندددد والعفددددو ، الش ددد  عندددد

 وتشفدددروا وتلدددفحوا تعفدددوا وان  احدددذرويم لكدددم عددددو واوالدكدددم ازواجكدددم مدددن ان امندددوا

 الترمددددددذ  اخددددددرجي :494: 5بالحملدددددد  قددددددا . 14 التشددددددابنيرحيم غفددددددور هللا  ددددددان

  ددابى  اتددلموا، مكددة ايدد  مددن قددوم  دد  االيددة يددذ  نزلددت:قا  عبددام ابددن عددن والحدداكم

 هللا لدددلى هللا رتدددو  علدددى قددددموا ، لمدددا المديندددة يدددلتوا يددددعويم ان واوالديدددم ازواجهدددم

ددددوا الدددددين  دددد   قهددددوا قددددد النددددام رأوا وتددددلم عليدددده  هللا  ددددانز  ، يعدددداقبويم ان ، هم 

ي 188: 38ب المنقددددر  عالددددم بددددن قدددديم عددددن ورو ي.  وتلددددفحوا تعفددددوا وانبتعددددالى

 مددده ابنددا احدددد الددى ، التفدددت اخيدده ابدددن قتلدده ،قدددد ابندده يحملدددون جماعددة عليددده دخدد  ،اندده

  انهدددا االبددد  مدددن مامدددة امددده الدددى ،واحمددد  اخددداك ،ووار اخيدددك ابدددن عدددن اعف:لددده وقدددا 

 رحمدددك وقطعدددت قرابتدددك قتلدددت: لددده  قدددا  القاتددد  اخيددده ابدددن علدددى اقبددد  ثدددم ،  غريبدددة

 خددذببالعفو وتددلم عليدده هللا لددلى الكددريم نبيدده وعدد  جدد  الحددس ويددامر.  عددددك واقللددت

 جريدددددر ابدددددن ورو . 199 االعرافيالجدددددايلين عدددددن واعدددددرض   وامربدددددالعرف العفدددددو

 يددا يددذا مددابقا  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  ،ان عيينددة ابدد   عددن حدداتم ابدد  وابددن

 مددددن وتلدددد  حرمددددك مددددن وتعطدددد  المددددك عمددددن تعفددددو ان امددددرك هللا ان:؟قددددا  جبريدددد 

 الحميددددة الف دددام   ددد  االعلدددى المثددد  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو   كددداني.  قطعدددك

  تحددت لمددا ، يريددرة ابدد  عددن مردويدده ابددن بكددر ابددو الحددا ا قددا  ، العفددو   دديلة ومنهددا

 ،ولمدددا تدددم  يهدددا شددداة وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  الدددى اليهدددود ايدددد  ، خيبدددر



 

 

 

 كنددددت وان ، منددددك نتددددتريت كاذبدددا كنددددت ان اردنددددا:قالوايذلك علدددى حملكددددم  مدددداب تدددللهم

 رجددد  وتدددحر. والنتدددام  والبخدددار  احمدددد االمدددام وروا .عدددنهم  عفى..ي دددرك لدددم نبيدددا

 بمددددر  دددد  وو ددددعه عقدددددا لدددده وعقددددد وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  اليهددددود مددددن

 ذكدددر ومدددا وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ، تعدددا ى  حللهدددا بهدددا يجددد   مدددن ، ارتددد 

 حدددازم بددن محمدددد معاويددة ابدد  عدددن يندداد عدددن النتددام  روا . مددات حتدددى لليهددود  ذلددك

 المديندددة  ددد  الن دددير بنددد  يهدددود وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ويدددادن. اللدددرير

 ان منددده طلبدددوا ذلدددك راوا ولمدددا ، حلدددونهم مدددن واخدددرجهم  حددداربهم العهدددد ، نق دددوا

 بنددد  يهدددود وقعدددة انادددر. بالشدددام قبددد  م ددداج ي بدددذلك دمامهم، قبددد  عدددن ويكدددف يجلددديهم

 ي. الن ير

 مدددن واخرجدددو  آذو  الدددذين  اعدامددده علدددى وانتلدددر ، مكدددة رتدددوله علدددى هللا  دددتت ويدددوم

 كدددريم اخ:؟ قدددالوا بكدددم  اعددد  انددد  تاندددون مدددا وتدددلم عليددده هللا لدددلى لهدددم ،قدددا  مكدددة

 ي.  38 :38بالطلقا   انتم اذيبوا  قا  كريم، اخ وابن

 عددداقبتم وانب  ، ا  ددد  واللدددبر العفدددو ان اال ، المددده مدددن يعاقددد  ان الدددم لمدددن يحدددس

 وقولددده. 126 النح يلللدددابرين خيدددر لهدددو لدددبرتم ولدددمن بددده عدددوقبتم مدددا بمثددد   عددداقبوا

 يحدددد  ال اندددده هللا علددددى   دددداجر  والددددلت عفددددا  مددددن مثلهددددا تدددديمة تدددديمة وجزا بتعددددالى

 . 40 الشور يالاالمين

 هللا ذكدددر عدددن بيدددع وال تجدددارة تلهددديهم ال رجدددا : ب تعدددالى هللا مدددن والخشدددية الخدددوف_ 

. 37 الندددوري واالبلدددار القلدددو   يددده تتقلددد  يومدددا يخدددا ون الزكددداة وايتدددا  اللددد ة واقدددام

 القيامدددة يدددوم واالخدددرين االولدددين هللا جمدددع اذابوتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وقدددا 

 ،لددديقم بدددالكرم اولدددى مدددن الجمدددع ايددد  الخ مس،تددديعلم يتدددمع بلدددوت  نددداد   منددداد جدددا 

 تددامر يحاتدد  ،ثددم قليدد  ويددم ، يقومددون هللا ذكددر عددن بيددع وال تجددارة تلهدديهم ال الددذين

 وامددداب تعدددالى ،يقدددو  النازعدددات تدددورة و ددد .  حددداتم ابددد  وابدددن النتدددام  روا يالخ مدددس

ي  المددددلو  يدددد  الجنددددة  دددداني40بالهددددو  عددددن الددددنفم ونهددددى ربدددده مقددددام خدددداف مددددن

 يددددوم عددددذا  ربدددد  علدددديت ان اخدددداف اندددد  قدددد بتعالى يقددددو  كمددددا. 41-40 النازعددددات

  الددده  ددد  هللا يالهدددم تدددبعةبوتلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وقدددا . 15 االنعددداميعايم

 معلدددددس قلبددددده ورجددددد  هللا، عبدددددادة  ددددد  نشدددددل عاد ،وشدددددا  امام:الددددده اال اددددد  ال يدددددوم

 وتفرقدددا عليددده اجتمعدددا هللا  ددد  تحابدددا اليددده،ورج ن يعدددود حتدددى منددده خدددرج اذا بالمتدددجد

 يميندددده،ورج  انفقددددت مددددا شددددماله تعلددددم ال حتددددى  اخفايددددا بلدددددقة تلددددد  عليدددده،ورج 

  فا دددت خاليدددا هللا ذكدددر ،ورجددد  هللا اخددداف انددد   قدددا  وجمدددا  منلددد  ذات امدددراة دعتددده

ي مددؤمن ويددو يزندد  حددين الزاندد  يزندد  الب اللددحيحين  دد  وجددا . عليدده متفددسي عينددا 



 

 

 

 هللا عبدددددد بدددددن بكدددددر ابدددددو ورو . ذلدددددك مدددددن يمنعددددده هللا مدددددن والخدددددوف االيمدددددان الن

 عفيفددددة كانددددت ،ولكنهددددا بحدددد  حبددددا وبادلتدددده بفتدددداة يددددام رجدددد  اني: 3: 38بالمزندددد 

 عددددن وراوديددددا الطريددددس، مددددن خلددددوة علددددى ويدددد  يومددددا الرجدددد  يددددذ  ، تبعهددددا شددددريفة

 ، ، ارتدددا هللا اخدداف ولكندد  ، لدد  منددك لددك حبددا اشددد  ددان  تفعدد  ال:لدده ، قالددت نفتددها

 وجدددد الشدددرف احدددد  دخددد  ليتدددر ،وحين بيتدددا دخددد  رجددد  ان ورو . تامبدددا رجدددع ثدددم

 ،وجدددد اخدددر  غر دددة دخددد  ،وحدددين التدددرقة مدددن منعددده ال دددمير وازا ان كثيدددرا،اال ذيبدددا

 الدددنفم ان نفتددد  ابدددر   ومدددابتعالى قولددده  تدددذكر الجمدددا ، آيدددات وعليهدددا ناممدددة امدددراة

 البيدددت مدددن  خدددرج. 53 يوتدددفيرحيم غفدددور ربددد  ان ربددد  رحدددم مدددا اال بالتدددو  المدددارة

  ددداذا تدددذكروا الشددديطان مدددن طدددامف متدددهم اذا اتقدددو  الدددذين انبتعدددالى قولددده يدددردد ويدددو

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا برتدددو   ددداذا االيدددام ومدددرت.. 201 االعرافيمبلدددرون يدددم

 ناممدددة رايدددا التددد  المدددراة يددد   ددداذا تددديتزوجها مدددن را  وحدددين ، الدددزواج الدددى يددددعو 

 ابددد  عدددن البخدددار  اي دددا،قا  تعدددالى هللا مدددن الخدددوف وعدددن. ليتدددر  بيتهدددا داخددد  ويدددو

 لبنيددده ما ، قدددا  لددده قدددبلكم كدددان رجددد  انبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  عدددن تدددعيد

 ثددددم اتددددحقون  ثددددم  دددداحرقون  مددددت  دددداذا خيددددرا اعمدددد  لددددم الموت، ددددان  ح ددددر  لمددددا

 ؟ قدددا  حملدددك ما:لددده ، قدددا  وجددد  عدددز هللا ، جمعددده ، فعلدددوا عالدددف يدددوم  ددد  اذرونددد 

 .  قتادة عن متلم وروا ي برحمته مخا تك، تلقا 

 عامدددة مدددن تدددلت  الخوف،النهدددا مدددن اشدددد  هددد  ، اللشدددة  ددد  تعدددالى هللا مدددن الخشدددية امدددا

 العبدددد معر دددة قددددر وعلدددىي. 173: 4بالخدددامف  دددعف مدددن يدددلت  والخدددوف ، المخشددد 

 انمددا كددذلك الواندده مختلددف واالنعددام والدددوا  النددام ومددنب، خشدديته درجددة تكددون بربدده

 تعددددالى ح  الخشددددية. 28  دددداطريغفور عزيددددز هللا ان  العلمددددا ُ  عبدددداد  مددددن هللا   يخشددددى

 او  بدددددؤكم ويددددم الرتددددو  بدددداخراج ويُمددددوا ايمددددانهم نكثددددوا قومددددا تقدددداتلون االبوحددددد ،

 وقولددددده. 13 التوبدددددةي مدددددؤمنين كندددددتم ان تخشدددددو  ان احدددددس  ددددداح اتخشدددددونهم مدددددرة

 بددددداح وكفدددددى هللا اال احددددددا يخشددددون وال ويخشدددددونههللا  رتددددداالت يبلشدددددون الددددذينبتعالى

 . 39 االحزا يحتيبا

 والدددذينبتعالى قولددده  ددد  وجدددا ي. 693: 4باوجدددا  ،وجمعددده الخدددوف يعنددد  الوجددد ، امدددا

 قالددددت. 60 المؤمنددددونيراجعون   ربهددددم الددددى انهددددم وجلددددة وقلددددوبهم اوتددددوا مددددا يؤتددددون

 وقلددددوبهم اوتددددوا مددددا يؤتددددون الددددذين هللا رتددددو  يددددا:  عنهددددا هللا ر دددد  عامشددددة التدددديدة

 يددا البقددا  وجدد ؟ عددز هللا يخدداف ويددو الخمددر ويشددر  ويزندد  يتددر  الددذ  يددوي وجلددة

 يخددداف ويدددو ويتلدددد  ويلدددوم يلدددل  الدددذ  ،ولكنددده اللدددديس بندددت يدددا بكدددر ابددد  بندددت

 انمدددابتعالى كقولددده ويدددذا. حددداتم ابددد  وابدددن والترمدددذ  احمدددد االمدددام روا ي وجددد  عدددز هللا



 

 

 

 ايمانددددا زادتهددددم اياتدددده علدددديهم تليددددت واذا قلددددوبهم وجلددددت هللا ذكددددر اذا الددددذين المؤمنددددون

-2 االنفددددا يينفقون رزقنددددايم وممددددا اللدددد ة يقيمددددون الددددذيني2بيتوكلددددون ربهددددم وعلددددى

 ،مدددع تعدددالى هللا مدددن خو دددا المدددؤمنين اشدددد وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وكدددان. 3

 نعمتددده ويدددتم تدددلخر ومدددا ذنبدددك مدددن تقددددم مدددا هللا لدددك ليشفربربددده، مدددن لددده المشفدددور انددده

 ان تددددعد، بدددن تدددده  عدددن الطبراندددد  وقدددا . 2 الفتتيمتددددتقيما لدددراطا ويهددددديك عليدددك

 ي. واخواتها يود شيبتن بقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 بقيددددة علددددى آثددددار  ،وتاهددددر القلدددد  يددددو الخشددددوا مددددوطن ان:  والتوا ددددع الخشددددوا_ 

  دددد  بلحيتدددده عبدددد  عمددددن وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ولددددذا،قا  ،  الجددددوار 

 يقدددددو  البقدددددرة تدددددورة و ددددد ي. جوارحددددده لخشدددددعت يدددددذا قلددددد  خشدددددع لدددددوب لددددد ته

. 45 البقددددرةي الخاشددددعين علددددى اال لكبيددددرة وانهددددا واللدددد ة باللددددبر واتددددتعينوابتعالى

-1 المؤمنونيخاشدددعون لددد تهم  ددد  يدددم الدددذيني 1ب المؤمندددون ا لدددت قددددبتعالى وقولددده

 علددددى اشدددددا  معدددده والددددذين هللا رتددددو  محمدددددب  تعددددالى يقددددو  الفددددتت تددددورة و دددد . 2

  دد  تدديمايم ور ددوانا هللا مددن   دد  يبتشددون تددجدا ركعددا تددرايم بيددنهم رحمددا  الكفددار

 اخددرج كددزرا االنجيدد   دد  ومددثلهم التددوراة  دد  مددثلهم ذلددك التددجود اثددر مددن وجددويهم

 وعدددد الكفدددار بهدددم ليشددديا الدددزراا يعجددد  تدددوقه علدددى  اتدددتو   اتدددتشلا  دددازر  شدددطمه

 ويقددددو . 29 الفتتيعايمددددا واجددددرا مشفددددرة مددددنهم اللددددالحات وعملددددوا امنددددوا الددددذين هللا

ي. 180: 7بوالتوا ددددع الخشددددوا تعندددد  انهددددا االيددددة يددددذ  عددددن واحددددد وغيددددر مجايددددد

 نفتددد   والدددذ  الدددحاب  تتدددبوا البوتدددلم عليددده هللا لدددلى قدددا  ذاتهدددا االيدددة وبخلدددوص

 متدددلم روا ي نلددديفه وال احدددديم مدددن ادرك مدددا ذيبدددا احدددد مثددد  انفدددس احددددكم ان لدددو بيدددد 

 الدددلت مدددن: عنددده هللا ر ددد  الخطدددا  بدددن عمدددر وقدددا .  يريدددرة ابددد  عدددن لدددحيحه  ددد 

 تدددريرة احدددد اتدددر ما:عنددده هللا ر ددد  عثمدددان وقدددا . ع نيتددده تعدددالى هللا الدددلت تدددريرته

 عددددن الطبراندددد  القاتددددم ابددددو وقددددا . لتددددانه و لتددددات وجهدددده علددددى تعددددالى هللا ابدددددايا اال

ب قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  عنددده،ان هللا ر ددد  البجلددد  تدددفيان بدددن جندددد 

 ي.  شر شرا وان  خير خيرا ان ردا يا تعالى هللا البته اال تريرة احد اتر ما

 الدم يتددجد ال ان علددى ابلدديم حمدد  الددذ  يددو ،والكبددر التكبددر  ددد  هددو ع،التوا دد امددا

 والعاقبدددة  تدددادا وال االرض  ددد  علدددوا يريددددون ال للدددذين نجعلهدددا االخدددرة الددددار تلدددكب،

 والبابندددده يولدددد  ويددددو لقمددددان لتددددان عددددن تعددددالى يقددددو  كمددددا. 83 القلددددصيللمتقين

 مختددددددا  كددددد  يحددددد  ال هللا ان مرحددددددا االرض  ددددد  تمشددددد  وال للنددددددام خددددددك تلدددددعر

وال تبددددا  الخددددي   ومشدددديتها اال  دددد  شددددلن الحددددر  ، قددددد رو  عددددن . 18 لقمدددداني خور

يدددذ  مشدددية النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم وقدددد اختدددا  احدددد اللدددحابة  ددد  معركدددةبان 



 

 

 

 عبدددددا هللا زاد مابوتددددلم عليدددده هللا لددددلى وقددددا  يبش ددددها هللا  دددد  غيددددر يددددذا المددددوطني.

 عليددده هللا لددلى اندده ، اللددحيت  دد  وثبددتي. ر عددده اال احددد توا ددع ومددا عددزا، اال بعفددو

 احدددد يبشددد  وال احدددد علدددى احدددد يفخدددر ال حتدددى توا دددعوا ان الددد   اوحددد  اندددهبقا  وتدددلم

   ي.احد على

  تيلت  يوم ترحل       يا نفم ال تتكبر       

  على االعنا  تتحمل    ان طا  او قلر الزمن    

 وتفكر  وتعقل    يا نفم عود  للهد      

 وح وحد   لنحن     وبهد  محمد اقتد          

 ومن رحمته ال تتلم     غا ر ك  ذن           هللا

 يا نفم قد ازف الرحي      باللالحات تجمل   

 يا نفم ال تتكبر           العمر  ان  ل هم   

 وعلى الب    للبر           أقدارنا كتبت لنا  

 هللا مددددن جدددد نم وال ملجددددل ال اندددده ،يددددر  المددددؤمن  العبددددد:  تعددددالى هللا الددددى االنابددددة_ 

 مدددن لددده واتدددلموا ربكدددم الدددى وانيبوابلددده، العبدددادة واخددد ص ، اليددده باالنابدددة اال تعدددالى

 العبددددد معر ددددة مددددن تددددات   االنابددددة. 54 الزمريتنلددددرون ال ثددددم العددددذا  يدددداتيكم ان قبدددد 

 االنابددددة مددددن نددددوعين يندددداك اني:253: 38ب الشربالدددد  ،ويقددددو  اياتدددده وتدددددبر لربدددده

 نتدد  مندده نعمددة خولدده اذا ثددم اليدده منيبددا ربدده دعددا  ددر  االنتددان مددم واذاباحددديما،:

 قلددي  بكفددرك تمتددع قدد  تددبيله عددن لي دد  اندددادا ح وجعدد  قبدد  مددن اليدده يدددعو كددان مددا

 والرتددد  االنبيدددا  انابدددة ،يددد  االخدددر  االنابدددة امدددا. 8 الزمريالندددار الدددحا  مدددن اندددك

 واددددنب.. تعددددالى قولدددده وكددددذلك.75 يددددودي منيدددد  اوا  لحلدددديم ابددددراييم انبوالمددددؤمنين،

 ومددددابتعالى ويقددددو .  24 صي  وانددددا  راكعددددا وخددددر ربدددده  اتددددتشفر  تنددددا  انمددددا داود

 واليددددده توكلدددددت عليددددده ربددددد  هللا ذلكدددددم هللا الدددددى  حكمددددده شددددد   مدددددن  يددددده اختلفدددددتم

 ان قددد ب، االنابدددة مدددن الندددوا يدددذا  دددمن تعدددالى هللا محبدددة وتددددخ . 10 الشدددور ياني 

 آ يرحددددديم غفدددددور وهللا ذندددددوبكم لكدددددم ويشفدددددر هللا يحبدددددبكم  ددددداتبعون  هللا تحبدددددون كندددددتم

 واعطدددددى ح، ،وابشدددددض ح احددددد  مدددددنب وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى وقدددددا . 31 عمدددددران

 والتدددنن اللدددحا   ددد  جدددا  ،مدددا ذكرندددا ان وتدددبسي. االيمدددان اتدددتكم  ح، قدددد ح،ومندددع

 انهدددا ويحدددكب لددده التددداعة؟ قا  متدددى وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  تدددل  رجددد  ان:



 

 

 

 ،و  ياحببددددت مددددن مددددع انددددتب، قا  ورتددددوله هللا حدددد   قددددا يلها؟ اعددددددت  مددددا كامنددددة

 ي.  اح  من مع المر ب عليه المتفس الحدي 

 عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،وكددددان االخدددد   مكددددارم مددددن ويمددددا:  والتعفددددف الحيددددا _ 

 ان اال النبدددد  بيددددوت تدددددخلوا ال امنددددوا الددددذين ايهددددا يددددابالحيا ،  دددد  اعلددددى مددددث  وتددددلم

 طعمددددتم  دددداذا  ددددادخلوا دعيددددتم اذا ولكددددن انددددا  ندددداارين غيددددر طعددددام الددددى لكددددم يددددؤذن

 ال وهللا مددددنكم  يتددددتح  النبدددد  يددددؤذ  كددددان ذلكددددم ان لحدددددي  متتمنتددددين وال  انتشددددروا

 مدددن شدددعبة الحيا :بوتدددلم عليددده هللا لدددلى وقدددا  . 53 االحدددزا .. يالحدددس مدددن يتدددتح 

 وعدددى ومدددا الدددرام تحفدددا ان: الحيدددا  حدددس هللا مدددن االتدددتحيا ب، وقدددا  أي ا ،يااليمدددان

 ، الدددددنيا زينددددة تددددرك االخددددرة اراد والبلددددى،ومن المددددوت حو ،وتددددذكر ومددددا والددددبطن ،

وجدددا   ددد  لدددحيت البخدددار  عدددن ابدددن متدددعود ان لدددلى ي. االولدددى علدددى االخدددرة وآثدددر

 ال  الندددام مدددن يتدددتح  ال مدددنب ي.شدددمت مدددا  الدددنع تتدددتت لدددم اذابهللا عليددده وتدددلم قدددا 

 هللا مدددددددن حيدددددددا :وجو  ث ثدددددددة علدددددددى يكدددددددون  الحيدددددددا ي. تعدددددددالى هللا مدددددددن يتدددددددتح 

وعددددن عامشددددة ر دددد   ي.91: 38بنفتدددده مددددن المددددر  النام،وحيددددا  مددددن تعالى،وحيددددا 

 هللا عنهدددا ،انهدددا قالدددت: مدددا نادددرُت الدددى  دددرج رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم قدددط.

  اخرجه ابن ماجة والبيهق  والطبران     اللشير.

 قا  الشاعر: 

 وال الدنيا اذا ذي  الحيا              وهللا ما    العيت خير  

  ويبقى العود ما بق  اللحا        ر  متتحيا بخير    ميعيت ال

 ولم تتتت  للنع ما تشا           اذا لم تخشى عاقبة الليال     

  وقا  آخر: 

   حتى يوار  جارت  ملوايا   ارت   أغض طر   ما بدت ل  جو

 وقا  آخر: 

  خامنة العيون كلتد غابة             إذا ما أيملت وثبت وثوبا  

  ومن يش ض   و  الطرف عنها    يجد    قلبه روحا  وطيبا  

 وقا  آخر: 

 وكنت  متى أرتلت طر ك رامدا       لقلبك يوما  أتعبتك المنااُر  



 

 

 

  رأيت الذ  ال كله أنت قادٌر          عليه وال عن بع ه أنت لابرُ 

 الددددذين  للفقددددرابالعزيز،هللا  كتددددا  مددددن متعددددددة موا ددددع  دددد  جددددا  ، قدددددالتعفف امددددا 

 اغنيددددا  الجايدددد  يحتددددبهم االرض  دددد   ددددربا يتددددتطيعون ال هللا تددددبي   دددد  احلددددروا

 هللا  ددان خيددر مددن تنفقددوا ومددا الحا ددا النددام يتددللون ال بتدديمايم  تعددر هم التعفددف مددن

 لدددده و ددددع او معتددددرا اناددددر منبوتددددلم عليدددده هللا لددددلى وقددددا . 273 البقددددرةيعليم بدددده

  قيددددرا شدددديخا را  رجدددد  ان ويددددرو . والحدددداكم ماجددددة ابددددن روا يالدددده  دددد  هللا االدددده

 حاتمددددا ان الكبيدددر الشدددير ايها:لددده  قدددا  الحطددد  مددددن ثقدددي  حمددد  اهدددر  علدددى يحمددد 

 يدددذا مدددن تنالددده مدددا ا دددعاف امدددواال منددده تندددا  لعلدددك اليددده بدددادر الهددددايا يدددوزا الطدددام 

 خيدددر جبينددد  وعدددر  نفتددد  بعدددزة يدددذا حملددد  احمددد : الكبيدددر الشدددير  اجابددده ، الحمددد 

 دددالمؤمن يكدددف نفتددده عمدددا ال ي. 80: 40بالطدددام  حددداتم مندددة طاملدددة تحدددت اقدددف ان مدددن

يحدددد  لدددده، ويلخددددذ التعفددددف أبعددددادا  منها:عفددددة اليد،وعفددددة اللتددددان،وعفة العين،وعفددددة 

 الفرج،..الر. وقا  الشا ع  :  

 عف وا تعف  نتاؤكم    المحرم     وتجنبوا ما ال يليس بمتلِم  

 ان الزنا ديٌن  إن أقر ته           كان الزنا من أي  بيتك  لعلِم   

 وقا  اي ا :  

   يا ياتكا  ُحرم الرجا  وقاطعا         تب  المودة عشت غير مكرمِ 

 لو كنت حرا  من ت لة ماجد         ما كنت يت اكا  لحرمة متلِم  

 مدددن هللا عندددد درجدددة ار دددع بددده المتدددخر يكدددون  قدددد:  االخدددرين مدددن التدددخرية عددددم_ 

 خيدددرا يكوندددوا ان عتدددى قدددوم مدددن قدددوم يتدددخر ال امندددوا الدددذين ايهدددا يابمنددده، التددداخر

 وال انفتدددددكم تلمدددددزوا وال مدددددنهن خيدددددرا يكدددددن ان عتدددددى نتدددددا  مدددددن نتدددددا  وال مدددددنهم

 يددددم  اولمددددك يتدددد  لددددم ومددددن االيمددددان بعددددد الفتددددو  االتددددم بددددمم بااللقددددا  تنددددابزوا

 . 11 الحجراتيالاالمون

 وينهددددى القربددددى ذ  وايتددددا  واالحتددددان بالعددددد  يددددلمر هللا انباالحتددددان:يقو  تعددددالى _ 

كمددددا يقددددو  تعددددالى . 90 النحدددد ي تددددذكرون لعلكددددم يعاكددددم والمنكروالبشدددد  الفحشددددا  عددددن

بواعبددددددوا هللا وال تشدددددركوا بددددده شددددديما  وبالوالددددددين احتدددددانا  وبدددددذ  القربدددددى واليتدددددامى 

وابدددن التدددبي  ومدددا واللددداح  بالجنددد  والمتددداكين والجدددار ذ  القربدددى والجدددار الجنددد  

.وعددددن ابددددن عمددددر 36يالنتددددا ان هللا ال يحدددد  مددددن كددددان مختدددداال  خورا   ملكددددت ايمددددانكم



 

 

 

وعامشددددة قدددداال:ان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم قا بمددددا زا  جبريدددد  يولدددددين  

بالجدددار حتدددى انندددت انددده تددديورثهيمتفس عليددده.وعن ابددد  يريدددرة ،ان رتدددو  هللا لدددلى 

وهللا ال يددددؤمن وهللا ال يددددؤمن وهللا ال يؤمن،الددددذ  ال يددددلمن جددددار  بهللا عليدددده وتددددلم قددددا 

بواتقدددهي متفددددس عليدددده.وعن عبدددد هللا بددددن عمددددر ،ان رتدددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم 

قددددا بخير االلددددحا  عنددددد هللا تعددددالى خيددددركم للدددداحبه،وخير الجيددددران عنددددد هللا تعددددالى 

   خيريم لجار يروا  الترمذ .

شدددديمة العدددر  وخلاملدددهم قبدددد  االتددد م، وجدددا  االتدددد م _الو دددا  بالعهدددد:ويو مدددن 

ليعدددزز يدددذ  الف ددديلة بوال تقربدددوا مدددا  اليتددديم اال بدددالت  يددد  احتدددن حتدددى يبلدددغ اشدددد  

وقددددا  تعددددالىبواو وا بعهددددد هللا  .34واو ددددوا بالعهددددد ان العهددددد كددددان متؤوال ياالتددددرا  

كفددددي  ان هللا  اذا عايدددددتم وال تنق ددددوا االيمددددان بعددددد توكيددددديا وقددددد جعلددددتم هللا علدددديكم

رو  متددددلم  دددد  كتددددا  اال دددداح  ،ان الحددددار  بددددن عبدددداد . 91يعلددددم مددددا تفعلونيالنحدددد 

قددداد قبامددد  بكدددر لقتدددا  تشلددد  وقامدددديم المهلهددد  بدددن ربيعدددة الدددذ  قتددد  ابدددن الحدددار   ددد  

حدددر  البتوم، اتدددر الحدددار  مهلهددد   ويدددو ال يعر ددده ، قدددا :دلن  علدددى مهلهددد  بدددن 

لعهددددد بددددذلك ان دللتددددك عليدددده،قا :نعم،قا : لنا ربيعددددة وأخلدددد  تددددبيلك، قا  لدددده:عليك ا

 ي.30: 17بيو، تركه وأخلى تبيله.

 تحيدددة انفتدددكم  تدددلمواعلى بيوتدددا دخلدددتم  ددداذاب..  بركدددة مدددن  يددده ،لمدددا التددد م ا شدددا _ 

 وقدددا . 61 الندددوريتعقلون لعلكدددم االيدددات لكدددم هللا يبدددين كدددذلك طيبدددة مباركدددة هللا عندددد مدددن

 اتددددبغ انددددم يدددداب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى ،قددددا  انددددم عددددن البددددزار بكددددر ابددددو الحددددا ا

 دخلدددت حتدددناتك،واذا تكثدددر امتددد  مدددن لقيدددك مدددن علدددى عمرك،وتدددلم  ددد  يدددزد الو دددو 

 االوابدددين لددد ة  انهدددا ال دددحى لددد ة ،ولددد  بيتدددك خيدددر يكثدددر ايلدددك علدددى  تدددلم بيتدددك

 عبدددد وقدددا ي. القيامدددة يدددوم ر قدددام  مدددن تكدددن الكبيدددر ووقدددر اللدددشير ارحدددم اندددم قبلك،يدددا

 المديندددة قددددم لمدددا وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  تددد م بدددن هللا

 التدددد م، ،وا شددددوا االرحددددام ،ولددددلوا الطعددددام اطعمددددوا: النددددام ايهددددا يددددابيقو  تددددمعته

 هللا لددددلى وقددددا . الترمددددذ  روا يبتدددد م الجنددددة تدددددخلوا نيددددام، والنددددام بالليدددد  ولددددلوا

 علدددى ادلكدددم تحدددابوا،اال حتدددى تؤمندددوا ،وال تؤمندددوا حتدددى الجندددة تددددخلوا البوتدددلم عليددده

 لددددحيت  دددد  وجددددا . متددددلم روا يبيددددنكم التدددد م ؟ا شددددوا تحدددداببتم  علتمددددو  اذا شدددد  

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  تدددل  رجددد  ،ان عمدددرو بدددن هللا عبدددد عدددن البخدددار 

ي. تعدددرف لدددم ومدددن عر دددت مدددن علدددى التددد م ،وتقدددرأ الطعدددام تطعمبخير؟قدددا  االتددد م ا 

 هللا ان ردويدددا او منهدددا باحتدددن  حيدددوا بتحيدددة حييدددتم واذابتعدددالى قولددده  ددد  جدددا  كمدددا

  . 86النتا ي حتيبا ش   ك  على كان



 

 

 

_البتدددمة واالبتتدددامة: قدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم بتبتدددمك بوجددده اخيدددك 

لددددقةي.وعن ابددد  ذر انددده قا :قدددا  لددد   رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم بال تحقدددرن  

عدددن عبدددد هللا بدددن و ان تلقدددى اخددداك بوجددده طلدددسيروا  متدددلم.مدددن المعدددروف شددديما  ولدددو 

 الحدددار  قا :مدددا رأيدددت احددددا  اكثدددر تبتدددما  مدددن رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم .وعدددن

مدددا كدددان  دددحك رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم اال  قدددا :اي دددا   عبدددد هللا بدددن الحدددار 

  تبتما .

عليدددده وتددددلم قددددا بان هللا _تشددددميت العدددداطم: عددددن ابدددد  يريددددرة ،ان النبدددد  لددددلى هللا 

، ددإذا عطددم احدددكم وحمددد هللا،كددان حقددا  علددى كدد  متددلم يحدد  العطددام ويكددر  التثاؤ 

تدددمعه ان يقدددو  لددده: يرحمدددك هللا ، وامدددا التثددداؤ   إنمدددا يدددو مدددن الشددديطان  دددإذا تثدددا   

احددددددكم  ليدددددرد  مدددددا اتدددددتطاا ، دددددإن احددددددكم اذا تثدددددا    دددددحك منددددده الشددددديطان يروا  

ان النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم قدددا باذا عطدددم احددددكم وعدددن ابددد  يريدددرة، البخدددار .

 ليقدددد  الحمددددد ح وليقدددد  لدددده اخددددو  او لدددداحبه:يرحمك هللا، ددددإذا قددددا  لدددده يرحمددددك هللا 

ا  البخدددددار ..  فددددد  العطدددددام نعمدددددة ومنفعدددددة ويلدددددلت بدددددالكميرو ، ليقددددد  يهدددددديكم هللا

 بخددددروج االبخددددرة المحتقنددددة  دددد  دمددددا  االنتددددان التدددد  لددددو بقيددددت  يدددده احدددددثت لدددده دا 

عتدددرة. وقدددا  الع مددددة ابدددن مفلدددت الحنبلدددد  رحمددده هللا عدددن ابدددد  يبيدددرة انددده قددددا :اذا 

عطدددم االنتدددان دليددد  علدددى لدددحة بدنددده، ينبش  لددده ان يحمدددد هللا كمدددا امدددر  رتدددو  هللا 

لدددلى هللا عليددده وتدددلم .  العطدددام يمثددد  اندددد اا قدددو  للهدددوا  مدددن الدددرمتين عدددن طريدددس 

رتدددد  اشددددارات لع دددد ت الشددددهيس االنف، ددددالمر تلتيدددده رتددددام  علددددبية ويددددو بدددددور  ي

العلدددو  بشدددك  واتدددع وتدددتم وع ددد ت مجدددر  الهوا ،حيددد  يدددتم  دددتت مجدددر  التدددنفم 

يندددين، ويندددد ع الهدددوا  مدددن عمليدددة الشدددهيس ثدددم بعدددد ذلدددك تبدأعمليدددة الز يدددر وتشلدددس الع

االندددف بلدددورة تدددريعة ممدددا يندددت  عنددده طدددرد المدددواد الشريبدددة والم دددرة مدددن االندددف 

ر العطدددام احدددد  آليدددات الدددد اا المناعيدددة  ددد  الجتدددم. والجهددداز التنفتددد ، لدددذلك يعتبددد

والعطددام ال يحددد  خدد   النددوم ابدددا  حتددى لددو كددان لدداحبه ملددابا  بالزكددام. وللعطددام 

كدددتم او حدددبم العطدددام امدددا خطدددورة  اتدددبا  منهدددا: الشبدددار،وبعض العطدددور وغيدددر ذلدددك.

  دد  اللدددر، له ا ددرار كبيددرة، يددرو  ان شددابا  كددتم عطاتدده وحبتدده  دد  لدددر  ويددو

مددع  قددد    دد  المتددجد يلددل  خو ددا  مددن ان يددؤذ  الملليين، الددي  بجلطددة  دد  المددر

  لعينه اليتر .

عددددن البددددرا  بددددن عدددداز  قا :أمرنددددا رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده  _عيددددادة المددددريض:

وتدددددلم بعيدددددادة المدددددريض، واتبددددداا الجنازة،وتشدددددميت العددددداطم،وابرار المقتم،ونلدددددر 

.متفس عليددده. وعدددن ابددد  يريدددرة،ان رتدددو  لدددداع ، وا شدددا  التددد مالمالوم،واجابدددة ا

هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم قددددا بحس المتددددلم علددددى المتددددلم خمددددم:رد التدددد م،وعيادة 



 

 

 

المريض،واتبددددداا الجنازة،واجابدددددة الددددددعوة، وتشدددددميت العددددداطميمتفس عليددددده. وعنددددده 

بددددن آدم  عددددز وجدددد  يقددددو  يددددوم القيامددددة:يا اي ددددا ،قا  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم بان هللا

 ،قا :يا ر  كيدددف اعدددودك واندددت ر  العدددالمين؟ قا :امدددا علمدددت ان مر دددت  لدددم تعددددن

بدددن آدم اندددك لدددو عدتددده لوجددددتن  عندددد ؟يا عبدددد    ندددا  مدددرض  لدددم تعدددد ،اما علمدددت 

اتدددتطعمتك  لدددم تطعمن ،قا :يدددا ر  كيدددف اطعمدددك واندددت ر  العالمين؟قا :امدددا علمدددت 

ذلددددك اندددده اتددددتطعمك عبددددد   دددد ن  لددددم تطعمدددده،اما علمددددت انددددك لددددو اطعمتدددده لوجدددددت 

عنددددددد ؟يا بددددددن آدم اتتتددددددقيتك  لددددددم تتددددددقن ،قا :يا ر  كيددددددف اتددددددقيك وانددددددت ر  

العالمين؟قا :اتتتددددقاك عبددددد   دددد ن  لددددم تتددددقه،اما علمددددت انددددك لددددو تددددقيته لوجدددددت 

   ذلك عند ؟يروا  متلم.

_تلقدددين المحت دددر:عن معددداذ ،ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم قدددا بمن كدددان آخدددر 

جنددددددةيروا  ابددددددو داود والحدددددداكم. وعددددددن ابدددددد  تددددددعيد ك مدددددده ال الدددددده اال هللا دخدددددد  ال

الخدددددر ،ان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم قددددا بلقنوا موتدددداكم ال الدددده اال هللايروا  

 متلم. 

_تعجيددد  ق دددا  الددددين عدددن الميدددت:عن ابددد  يريدددرة،ان النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم 

   نفم المؤمن معلقة بدينه حتى يق ى عنهيروا  الترمذ .قا ب

علدددى الميدددت والددددعا  لددده:عن عثمدددان بدددن عفدددان ر ددد  هللا عنددده قا :كدددان _اللددد ة 

النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم اذا  دددر  مدددن د دددن الميدددت وقدددف عليددده وقا باتدددتشفروا 

وعدددن عمدددرو بدددن العددداص الخددديكم وتدددلوا لددده التثبيدددت  انددده االن يُتدددل يروا  ابدددو داود .

تنحدددر جدددزور ويقتدددم ر ددد  هللا عنددده قدددا : اذا د نتمدددون   دددلقيموا حدددو  قبدددر  قددددر مدددا 

بللمزيد لحمهددددا،حتى اتددددتلنم بكددددم واعلددددم مدددداذا اراجددددع بدددده رتدددد  ربدددد . روا  متددددلم.

   الموتي.-االحت ار-انار االج  

،ان النبددددد  لدددددلى هللا عليددددده وتدددددلم قا باتدددددرعوا _تشددددديع الميدددددت:عن ابددددد  يريدددددرة 

بالجنازة، دددإن تدددك لدددالحة  خيدددر تقددددمونها اليددده،وان تدددك تدددو  ذلدددك  شدددر ت دددعونه 

رقدددابكميمتفس عليددده. وعدددن ابددد  تدددعيد الخددددر ،ان لدددلى هللا عليددده وتدددلم قدددا باذا عدددن 

، احتملهددددددددددا الرجددددددددددا  علددددددددددى اعناقهم، ددددددددددإن كانددددددددددت لددددددددددالحة و ددددددددددعت الجنازة

يتدددمع ايدددن تدددذيبون بها، قالت:قددددمون ،وان كاندددت غيدددر لدددالحة قالدددت اليلها:يدددا ويلهدددا

    لوتها ك  ش   اال االنتان،ولو تمع االنتان للعسيروا  البخار .



 

 

 

_تحدددددريم النياحدددددة علدددددى الميدددددت،ولطم الخدود،وشدددددس الجيدددددو :عن ابدددددن متدددددعود،ان 

رتددددددو  هللا لددددددلى هللا عليدددددده وتددددددلم قددددددا بليم منددددددا مددددددن  ددددددر  الخدود،وشددددددس 

    الجيو ،ودعا بدعو  الجايليةيمتفس عليه.

 _تعزية المتلم الخيه المتلم لينتيه ما الم  به: قا  الشا ع :  

 من الخلود،ولكن ُتنةُ الديِن     إن  اعزيك ال أن   على طمع     

 وال المعز  وان عات الى حين        ما المعز   ببا   بعد لاحبه  

 مدددددن وقليددددد  شدددددكرا داود آ  اعملدددددواب.. ، تعدددددالى هللا النعدددددم شددددداكراالعبدددددد  يكدددددون_ان 

 شدددكر اللددد ةي: 451: 6ب التدددلم  الدددرحمن عبدددد ابدددو وقدددا . 13 تدددبليالشكور عبددداد 

 و دددد .  الحمددددد الشددددكر وا  دددد  ، شددددكر تعددددالى ح تعملدددده خيددددر وكدددد  شددددكر واللدددديام

 عليدده داود ان: البنددان  ثابددت عددن حدداتم ابدد  ابددن ،قددا  ذاتهددا واللددفحة نفتدده الملدددر

 مدددن مدددنهم اال النهدددار او الليددد  مدددن تددداعة تدددات   ددد  ايلددده علدددى الوقدددت جدددزأ قدددد التددد م

 هللا رتددددو  ،ان عندددده هللا ر دددد  جددددابر عددددن ماجددددة بددددن هللا عبددددد ورو . يلددددل  قددددامم

 الندددوم تكثدددر ال بنددد  يدددا: لتدددليمان داود بدددن  تدددليمان ام قالدددتبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 ي. القيامة يوم  قيرا الرج  تترك باللي  النوم كثرة ، ان باللي 

 مدددن االيمدددان ايددد  تميدددز اللدددد  ، فددد  واعمالددده اقوالددده  ددد  لدددادقاالعبدددد  يكدددون_ان 

 بددداح امندددوا والدددذينب، الكدددذ  اتاتددده والنفدددا  اللدددد  اتاتددده ، االيمدددان النفدددا  ايددد 

 والدددذين وندددوريم اجدددريم  لهدددم ربهدددم عندددد والشدددهدا  اللدددديقون يدددم اولمدددك لهورتددد

 علددددى يثندددد  تعددددالى وهللا. 19 الحديدددددي الجحدددديم الددددحا  اولمددددك باياتنددددا وكددددذبوا كفددددروا

 ومددددن  يدددده ريدددد  ال القيامددددة يددددوم الددددى ليجمعددددنكم يددددو اال الدددده ال هللابباللددددد ، نفتدددده

 امندددوا والدددذينبتعالى يقدددو  نفتدددها التدددورة و ددد . 87 النتدددا ي  حدددديثا هللا مدددن الدددد 

 ابدددددا  يهددددا خالدددددين االنهددددار تحتهددددا مددددن تجددددر  جنددددات تددددندخلهم اللددددالحات وعملددددوا

 نتحلددددى بددددان الحددددس ويولددددينا. 122 النتددددا يقي  هللا مددددن الددددد  ومددددن حقددددا هللا وعددددد

 ويقدددو . 119 التوبةياللدددادقين مدددع وكوندددوا هللا اتقدددوا امندددوا الدددذين ايهدددا يددداب باللدددد 

 تحتهددددا مددددن تجددددر  جنددددات لهددددم لدددددقهم اللددددادقين ينفددددع يددددوم يددددذا هللا  قددددا بتعالى

 المامددددةيالعايم الفدددوز ذلدددك عنددده ور دددوا عدددنهم هللا ر ددد  ابددددا  يهدددا خالددددين االنهدددار

 البدددر ،وان البدددر الدددى يهدددد  اللدددد  انب وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وقدددا . 119

 يهدددد  الكدددذ  لدددديقا،وان هللا عندددد يكتددد  حتدددى ليلدددد  الرجددد  ،وان الجندددة الدددى يهدددد 

 هللا عندددد يكتددد  حتدددى ليكدددذ  الرجددد  ،وان الندددار الدددى يهدددد  الفجدددور ،وان الفجدددور الدددى

 االمدددين باللددداد  يتدددمى وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وكدددان. عليددده متفسيكدددذابا



 

 

 

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  لدددعد: قدددا  عبدددام ابدددن عدددن البخدددار  قدددا . قومددده عندددد

 لددددو ارايددددتمبلهم  قددددا  ، قددددريت اليدددده  اجتمعددددتي  لددددباحا  يدددداب قا  يددددوم ذات اللددددفا

  دددان ب،قا  بلدددى قدددالواي  تلددددقون  كندددتم امدددا يمتددديكم او يلدددبحكم العددددو ان اخبدددرتكم

 هللا  دددانز  ، جمعتندددا الهدددذا لدددك تبدددا لهددد  ابدددو  قدددا  ،يشدددديد عدددذا  يدددد  بدددين لكدددم ندددذير

 ر ددد  عامشدددة عدددن البيهقددد  وقدددا . المتدددد تدددورة..ي وتددد  لهددد  ابددد  يددددا تبدددتبتعالى

 االقلدددى المتدددجد الدددى وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا برتدددو  اتدددر  لمدددا:قالت عنهدددا هللا

 اندده يددزعم لدداحبك ان: لدده  قددالوا بكددر ابدد  الددى وتددعوا ، بددذلك النددام يحددد  ،الددبت

 قددا  كددان ان: بكددر ابددو يلددبت، قا  ان قبيدد  وجددا  المقدددم بيددت الددى الليلددة بدده اتددر 

 بكددددر ابددددو تددددم  ذلك، لددددذلك  مددددن ابعددددد يددددو  يمددددا اللدددددقه لددددد ،وان  لقددددد ذلددددك

 ي. 21: 6.باللديس

 لدددددرك  دددد  حدددداك مددددا الخلددددس،واالثم حتددددن البددددرب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى قددددا  كمددددا

 مدددن التددد مة ،تعنددد  اللشدددة  ددد  والبدددرا ة. متدددلم روا يالندددام عليددده يطلدددع ان وكريدددت

 هللا يددددوب ، وتعددددالى تبددددارك هللا اتددددما  مددددن ،يمددددا والبددددر والبددددار  ي. 33: 4بالعيدددد 

 واالرض التدددموات  ددد  مدددا لددده يتدددبت الحتدددنى االتدددما  لددده الملدددور البدددار   الخدددالس

 الطددوريالرحيم البددر يددو اندده ندددعو  قبدد  مددن كنددا انددا. ب24 الحشددريالحكيم العزيددز ويددو

 وجدددويكم تولدددوا ان البدددر ليمبالبدددر، معندددى تعدددالى لندددا ،يبدددين البقدددرة تدددورة و ددد . 28

 والكتدددا  والم مكدددة االخدددر واليدددوم بددداح امدددن مدددن البدددر ولكدددن والمشدددر  المشدددر  قبددد 

 التددددبي  وابددددن والمتدددداكين واليتددددامى القربددددى ذو  حبدددده علددددى المددددا  واتددددى والنبيددددين

 عايددددوا اذا بعهدددديم والمو دددون الزكددداة واتدددى اللددد ة واقدددام الرقدددا  و ددد  والتددداملين

 يدددم واولمدددك لددددقوا الدددذين اولمدددك البدددلم وحدددين وال دددرا  البلتدددا   ددد  واللدددابرين

 . 177 البقرةيالمتقون

  الحتدددد يدددو تمنددد  زوا  نعمدددة مدددن متدددتحس لهدددا،  قدددد حتدددد :  الحتدددد عدددن االبتعددداد_ 

ابلدددديم آدم،اد  بدددده الددددى التكبددددر علددددى امددددر هللا بالتددددجود آلدم،ممددددا اد  الددددى طددددرد  

وجعددد  عليددده اللعندددة الدددى يدددوم الددددين. ثدددم حتدددد قابيددد  اخدددا  يابيددد  ممدددا اد  الدددى قتلددده. 

والحتددددد مددددن لددددفات ايدددد   وحتددددد اخددددوة يوتددددف اخددددايم يوتددددف  رمددددو   دددد  البمددددر.

مددانكم كفددارا  حتدددا  مددن عنددد الكتددا بود كثيددر مددن ايدد  الكتددا  لددو يددردونكم مددن بعددد اي

انفتدددهم مدددن بعدددد مدددا تبدددين لهدددم الحدددس  ددداعفوا والدددفحوا حتدددى يدددلت  هللا بدددلمر  ان هللا 

وقددددا  رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم بايدددداكم  .109علددددى كدددد  شدددد   قددددديريالبقرة 

والحتدددد  دددان الحتدددد يلكددد  الحتدددنات كمدددا تلكددد  الندددار الحطددد يروا  ابدددو داود عدددن ابددد  

لددد  اتدددماعي  بدددن محمدددد الحددداج  عدددن تدددالم عدددن ابيددده ،ان رتدددو  وعن ابددد  عيريدددرة.



 

 

 

هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم قددددا بال حتددددد اال  دددد  إثنددددين : رجدددد  أتددددا  هللا القددددرآن  هددددو 

يقدددوم بددده اندددا  الليددد  واندددا  النهار،ورجددد  اتدددا  هللا مددداال  هدددو ينفقددده اندددا  الليددد  واندددا  

عليدددده وتددددلم بال يددددزا   وقددددا  لددددلى هللاالنهارياخرجدددده النتددددام   دددد  التددددنن الكبددددر . 

وجدددا ت تدددورة  الندددام بخيدددر مدددا لدددم يتحاتددددوايروا  الطبرانددد  عدددن  دددمرة بدددن ثعلبدددة.

  الفلس ل تتعاذة من الحتد.

 أتدر  على من اتلت االد      أال قُ  لمن كان ل   حاتدا    

 ى ل   ما وي     النك ال تر   أتلت على هللا تبحانه       

 وقا  الشا ع  رحمه هللا: 

 نعيُ  زماننا والعيُ   ينا       وما لزماننا عيٌ  توانا  

 ونهجوا ذا الزمان بشير ذن     ولو نطس الزماُن لنا يجانا   

   وليم الذم  يلك  لحم ذم      ويلك  بع نا بع ا  عيانا  

 وقا  اي ا  :  

   ك  العداوة قد ترجى مودتها    اال عداوة من عاداك    حتد 

بيا ايهددددا الددددذين امنددددوا اجتنبددددوا كثيددددرا  مددددن الاددددن إن الشيبددددة والنميمددددة: _االبتعدددداد عددددن

بعدددض الادددن إثدددم وال تجتتدددوا وال يشتددد  بع دددكم بع دددا  أيحددد  احددددكم ان يلكددد  لحدددم 

وقولدددده تعددددالىبوال .12اخيدددده ميتددددا   كريتمددددو  واتقددددوا هللا إن هللا تددددوا  رحيميالحجددددرات

اولمددددك كددددان عندددده تقددددف مددددا لدددديم لددددك بدددده علددددم إن التددددمع والبلددددر والفددددؤاد كدددد  

. وقولدددده تعددددالىبإذ يتلقددددى المتلقيددددان عددددن اليمددددين وعددددن الشددددما  36متموالياالتددددرا 

وعددددددن ابدددددد   .18-17يمددددددا يلفددددددا مددددددن قددددددو  اال لديدددددده رقيدددددد  عتيدددددددي 17قعيدددددددب

موتددددى،قلت:يا رتددددو  هللا ا  المتددددلمين ا  دددد ؟قا بمن تددددلم المتددددلمون مددددن لتددددانه 

 عليددده وتدددلم قدددا بان العبدددد ويدددد يمتفس عليددده، وعدددن ابددد  يريدددرة،ان النبددد  لدددلى هللا

يدددتكلم بالكلمدددة مدددن ر دددوان هللا تعدددالى مدددا يلقددد  لهدددا بددداال  ير عددده هللا بهدددا درجدددات،وان 

روا  العبددد ليددتكلم بالكلمددة مددن تددخط هللا تعددالى ال يلقدد  لهددا بدداال  يهددو  بهددا  دد  جهددنمي

وعدددن عامشدددة،قلت للنبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم :حتدددبك مدددن لدددفية كدددذا  البخدددار .

  بعدددض الرواة:تعنددد  قلددديرة ، قا بلقدددد قلدددت كلمدددة لدددو مزجدددت بمدددا  البحدددر قدددا -وكدددذا 

وعدددن اندددم ر ددد  هللا عنددده،ان رتدددو  هللا لدددلى  لمزجتدددهيروا  ابدددو داود والترمدددذ .

هللا عليدده وتددلم قا بلمددا عددرج بدد  مددررت بقددوم لهددم اافددار مددن نحددام يخمشددون بهددا 



 

 

 

كلون لحددددوم يؤال  الددددذين يددددلوجددددويهم ولدددددوريم، قلت:من يددددؤال  يددددا جبري ؟قددددا :

أخددرج االمدددام متدددلم  دد  لدددحيحه عدددن  النددام ويقعدددون  دد  اعرا دددهميروا  ابدددو داود .

ابدددد  يريددددرة،ان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم قا بأتدددددرون مددددا الشيبددددة؟يقالوا:هللا 

مددددددا ورتددددددوله اعلم،قددددددا بذكرك اخدددددداك بمددددددا يكر يقي :ا رأيددددددت ان كددددددان  دددددد  اخدددددد  

مدددا عدددن ا قدددد بهتدددهي.  وان لدددم يكدددن  يددده اقو ؟قدددا بان كدددان  يددده مدددا تقدددو   قدددد اغتبتددده،

:ويددد  نقددد  الكددد م بدددين الندددام بقلدددد اال تددداد، قد جدددا   ددد  قولددده تعالىبيمددداز   النميمدددة

. وعدددن ابدددن عبدددام،ان رتدددو  12-11يمنددداا  للخيدددر معتدددد  أثددديميالقلم11مشدددا   بنمددديمب

 انهمدددا يعدددذبان ،ومدددا يعدددذبان  ددد  كبير،امددداهللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم مدددر  بقبدددرين  قا ب

    احديما: كان يمش  بالنميمة،واما االخر  كان ال يتتتر من بولهيمتفس عليه.

 من قا  شيما  قي   يه بمثله         تتتش   تتتشا  وربما    ال 

 وإذا اللديس أتا  عليك بجهله      للفت ألج  هللا ليم ألجله

   _االيمان بالق ا  والقدر خير  وشر : بانار علمه تعالىي .  

_ازالددددة األذ  عددددن الطريددددس:عن ابدددد  يريددددرة، ان لددددلى هللا عليدددده وتددددلم قا ببينمددددا 

 وجدددد غلدددن شدددوك علدددى الطريدددس  لخر ، شدددكر هللا لددده،  شفدددر رجددد  يمشددد  بطريدددس 

  لهيروا  متلم.

تحددددريم الهجددددران بددددين المتددددلمين  ددددو  ثدددد   ايددددام: عددددن انددددم،ان النبدددد  لددددلى هللا _

تباغ ددددوا وال تحاتدددددوا وكونددددوا عبدددداد  عليدددده وتددددلم قددددا بال تقدددداطعوا وال تدددددابروا وال

   هللا اخوانا ،وال يح  لمتلم ان يهجر اخا   و  ث  يمتفس عليه.

_تحدددريم التعدددذي  بالندددار: عدددن ابدددن متدددعود قا :كندددا مدددع رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده 

ة معهدددا  رخان، لخدددذنا  رخيها، جدددا ت وتدددلم   ددد  تدددفر، انطلس لحاجتددده ، رأيندددا ُحمدددر 

ة  النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  قدددا بمن  جدددع يدددذ  بولدددديا ؟رد وا تعرت، جدددا  الحمدددر 

ولددددددديا اليهدددددداي، ورأ  قريددددددة نمدددددد  قددددددد حرقنايددددددا ، قددددددا بمن حددددددر  يددددددذ ؟ي قلنددددددا 

   نحن،قا بانه ال ينبش  ان يعذ  بالنار اال ر  الناريروا  ابو داود.

ن بادعدددويم البدددامهم يدددو اقتدددط عندددد هللا  دددإ : _تحدددريم انتتدددا  االنتدددان الدددى غيدددر ابيددده

لددم تعلمددوا ابددا يم  ددإخوانكم  دد  الدددين ومددواليكم ولدديم علدديكم جنددا   يمددا أخطددلتم بدده 

.وعددددن تددددعد بددددن ابدددد  5ولكددددن مددددا تعمدددددت قلددددوبكم وكددددان هللا غفددددورا  رحيمددددا ياالحزا  

من ادعدددى الدددى غيدددر ابيددده ويدددو يعلدددم انددده وقددداص،ان النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم قدددا ب

   غير ابيه  الجنة عليه حراميمتفس عليه.



 

 

 

_النه  عن الحلف بشير هللا: عن ابن عمر،ان للى هللا عليه وتلم قا بمن حلف بشير هللا 

    قد كفر او اشركيروا  الترمذ .  

_النه  للرج  والمرأة عن خ ا  شعريما بالتواد:عن جابر ر   هللا عنه قا : أُت  

يته كالثشامة اللديس ر   هللا عنه يوم  تت مكة ورأته ولح بلب  قحا ة والد اب  بكر

  بيا ا ، قا  للى هللا عليه وتلم بغيروا يذا واجتنبوا التواديروا  متلم.

:عن حذيفة ولك  الجنتين  _النه  عن اتتعما  آنية الذي  والف ة    االك  والشر 

قا :نهانا رتو  هللا للى هللا عليه وتلم عن الحرير والديباج والشر     آنية الذي  

ويجوز للمرأة لبم     الدنيا ،وي  لكم    االخرةيمتفس عليه.م والف ة وقا بين  له

وعن تناو  الطعام ،جا     لحيت البخار  عن الذي  ولبم الحرير وال يجوز للرج . 

عمر بن اب  تلمة،ان رتو  هللا للى هللا عليه وتلم قا بيا غ م :تم  هللا،وك  بيمينك 

 عليه وتلم قا بان هللا لير ى عن العبد وعن انم بن مالك،ان للى هللا وك  مما يليكي.

  ان يلك  األكلة  يحمد  عليها،او يشر  الشربة  يحمد  عليهايروا  متلم.

شدددربوا ا_عددددم االتدددراف والتبدددذير:بيا بنددد  آدم خدددذوا زيندددتكم عندددد كددد  متدددجد وكلدددوا و

وقددددا  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم بمددددا  .31وال تتددددر وا اندددده ال يحدددد  المتددددر ينياالعراف

آدم وعدددا  شددرا  مددن بطنه،حتددد  ابددن آدم اكدد ت يقمدددن لددلبه، إن كددان  ددداع    مددأل ابددن

ال محالددددددة  ثلدددددد  لطعامدددددده وثلدددددد  لشددددددرابه وثلدددددد  لنفتددددددهيروا  احمددددددد والنتددددددام  

وقدددا  تعدددالى بوالدددذين اذا انفقدددوا لدددم يتدددر وا ولدددم يقتدددروا وكدددان بدددين ذلدددك  والترمدددذ .

وقددددا  تعددددالىبوال تجعدددد  يدددددك مشلولددددة الددددى عنقددددك وال تبتددددطها كدددد   .67قوامايالفرقددددان

    .29البتط  تقعد ملوما  محتورا ياالترا  

 .32بذلك ومن يعام شعامر هللا  إنها من تقو  القلو يالح _تعايم شعامر هللا تعالى:

 القل  يو مح  التقو ،كما قا  للى هللا عليه وتلمبالتقو  يهنا،ويشير الى 

التورة نفتها بذلك خشع القل  خشعت تامر الجوار . ويقو  تعالى    لدر ي، إذا 

تورة المامدةبيا ايها الذين و    .30ومن يعام حرمات هللا  هو خير له عند ربه ..يالح 

وال الشهر الحرام وال الهد  وال الق مد وال آمين البيت الحرام امنوا ال تحلوا شعامر هللا 

وقا  تعالىبوالبدن جعلنايا لكم من شعامر  .2نا ..يالمامدةيبتشون      من ربهم ور وا

 ت ر بعض العلما  شعامر هللا بلنها أوامر  و رام ه، ك  ما . 36هللا لكم  يها خير..يالح 

شرعه هللا تعالى يو من شعامر ، وقا  البعض:ان شعامر هللا ما يتعلس بالح  وبعض 

ن اللفا والمروة من شعامر هللا  من ح  ،ومنها عر ة ومزدلفة واللفا والمروةبإاعماله

ف بهما ومن تطوا خيرا   إن هللا شاكر  البيت او اعتمر    جنا  عليه ان يطو 



 

 

 

ض االزمنة ومنها شهر رم انبشهر وكذلك شرف هللا تبارك وتعالى بع. 158عليميالبقرة

. 185رم ان الذ  انز   يه القرآن يد  للنام وبينات من الهد  والفرقان..يالبقرة

وقوله تعالىبإن عدة الشهور عند هللا اثنا  .1وقوله تعالىبانا انزلنا     ليلة القدريالقدر

عشر شهرا     كتا  هللا يوم خلس التموات واالرض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم    

تالموا  يهن  انفتكم وقاتلوا المشركين كا ة كما يقاتلونكم كا ة واعلموا ان هللا مع 

واالشهر الحرم متوالية:ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رج   .36ينيالتوبةالمتق

. الشت    التعام  تجن  تجن  الربا،ويدخ     تعايم شعامر هللا تعالى كما  منفرد عنهن 

   . المو س وهللا.. .الت  ذكرت  غير اخر  طر  وللهداية ..،مع االخرين وغير ذلك 

*       *       * 

   الدعا : -التوبة  -االتتشفار 

 غفدددددورا هللا يجددددد هللا يتدددددتشفر ثددددم نفتدددده يالدددددم او تددددو ا يعمددددد  ومنبتعددددالى يقددددو  

 مدددن لددده هللا جعددد  االتدددتشفار لدددزم مدددنب وتدددلم عليددده هللا لدددلى وقدددا .110 النتدددا يرحيما

  .داود ابدددو روا ييحتتددد  ال حيددد  مدددن  رجا،ورزقددده يدددم كددد  ،ومدددن مخرجدددا  ددديس كددد 

وقدددا  االمدددام احمدددد عدددن ابددد  تدددعيد عدددن النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم بقدددا  ابليم:يدددا 

دامدددددت ارواحهدددددم  ددددد  اجتددددداديم ، قدددددا  هللا عدددددز ر  وعزتدددددك ال ازا  اغدددددويهم مدددددا 

مددددا اتددددتشفرون ي. بومددددا كددددان هللا ليعددددذبهم وجدددد :وعزت  وج لدددد  ال ازا  اغفددددر لهددددم 

. وقدددا  االمدددام احمدددد عدددن 33فا واندددت  ددديهم ومدددا كدددان هللا معدددذبهم ويدددم يتدددتشفرونياالن

العبدددد آمدددن مدددن عدددذا  هللا مدددا   دددالة بدددن عبيدددد عدددن النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم ب

والذ  نفتددد  بيدددد  لدددو اتددتشفر هللا عدددز وجددد ي. وقدددا  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلمب

بقددددوم يددددذنبون  يتددددتشفرون هللا تعددددالى  يشفددددر لهددددمي لددددم تددددذنبوا لددددذي  هللا بكددددم وجددددا  

ا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم بقدددا  هللا تعالى:يدددا ابدددن آدم اندددك مدددا دعدددوتن  روا  متدددلم. وقددد

ورجددوتن  غفددرت لددك علددى مددا كددان منددك وال ابددال  ،يددا ابددن آدم لددو بلشددت ذنوبددك عنددان 

التدددددما  ثدددددم اتدددددتشفرتن  غفدددددرت لك،يدددددا ابدددددن آدم اندددددك لدددددو اتيتنددددد  بقدددددرا  االرض 

   الترمددددددذ .روا،ثم لقيتندددددد  ال تشددددددرك بدددددد  شدددددديما التيتددددددك بقرابهددددددا مشفددددددرةيخطايددددددا

االتدددتشفار يدددو البلتدددم الشدددا   إلزالدددة اآلثدددام. ورو  عدددن اندددم بدددن مالدددك،ان رتدددو  

الدددذنو   أال ان دا كدددم كدددم ودوامكدددم، عليددده وتدددلم قدددا بأال ادلكدددم علدددى دا  هللا لدددلى هللا

وقددددا  االمدددددام علدددد  عليددددده التدددد م:العج  ممدددددن  ودوامكددددم االتددددتشفاريروا  البيهقددددد .

ا ربكدددم انددده كدددان ب قلدددت اتدددتشفرويهلدددك ومعددده النجددداة ،قيددد  ومدددا ي ؟قا :االتدددتشفار. 

يويمددددددكم بدددداموا  وبنددددين ويجعدددد  لكددددم 11ييرتدددد  التددددما  علدددديكم مدددددراراب10غفدددداراب



 

 

 

وقدددد أوذ  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم . 12-10جندددات ويجعددد  لكدددم انهددداراينو 

 وجهددده وكتدددرت رباعيتددده ،ويدددو يقدددو :اللهم اغفدددر لقدددوم   دددانهم ال يعلمدددون.واُدمددد  

يقددددو  تعددددالى  دددد  تددددورة آ  عمرانبوالددددذين اذا  علددددوا  احشددددة او المددددوا انفتددددهم و

ذكدددروا هللا  اتدددتشفروا لدددذنوبهم ومدددن يشفدددر الدددذنو  اال هللا ولدددم يلدددروا علدددى مدددا  علدددوا 

تجددددر  مددددن تحتهددددا ياولمددددك جددددزاؤيم مشفددددرة مددددن ربهددددم وجنددددات 135ويددددم يعلمددددونب

وعددددن لتددددان يددددود  .136-135عمددددران االنهددددار خالدددددين  يهددددا ونعددددم اجددددر العدددداملينيآ 

عليددده التددد م يقدددو  تعالىبويدددا قدددوم اتدددتشفروا ربكدددم ثدددم توبدددوا اليددده يرتددد  التدددما  

 مددددن من دددده . 52علدددديكم مدددددرارا ويددددزدكم قددددوة الددددى قددددوتكم وال تتولددددوا مجرمينييددددود

بويو الدددذ  يقبددد  التوبدددة د اذا جدددا   تامبدددا ،وكرمددده تبدددارك وتعدددالى انددده يتدددو  عدددن العبددد

ب تدددبت وقولددده تعالى. 25عدددن عبددداد  ويعفدددوا عدددن التددديمات ويعلدددم مدددا تفعلونيالشدددور 

وقدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم بوهللا انددد   .3بحمدددد ربدددك واتدددتشفر  انددده كدددان توابايالنلدددر

وقددددا  التددددتشفر هللا واتددددو  اليدددده  دددد  اليددددوم اكثددددر مددددن تددددبعين مددددرةيروا  البخددددار  . 

االمدددام احمدددد عدددن عامشدددة،ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم كدددان يكثدددر  ددد  آخدددر 

ذكدددرت احدددد  قندددوات  امدددر  مدددن قو بتدددبحان هللا وبحمدددد  اتدددتشفر هللا واتدددو  اليدددهي.

التلفددداز الف دددامية: ان ينددداك شدددابا نشدددل  ددد  عاملدددة ال يقددديم ا راديدددا اللددد ة ويتعددداطون 

لحدددرام ،ويقدددو  يدددذا الشدددا  انددده ذات يدددوم االثدددم والمعالددد  وملددددر طعدددامهم الكتددد  ا

كندددت واقفدددا  ددد  شدددر ة الددددار ،وكدددان يدددوم جمعدددة ،وار  الندددام يتهدددا تون الدددى المتدددجد 

واالرشدددداد،حتى جددددا  الددددى  ،ولددددم تمددددض دقددددامس حتددددى تددددمعت الخطيدددد  يعطدددد  النلددددت

قددد  يدددا عبددداد  الدددذين اتدددر وا علدددى انفتدددهم ال تقنطدددوا مدددن رحمدددة هللا ان قولددده تعالىب

واذا بشدددعور يهزنددد  مدددن . 53و  جميعدددا انددده يدددو الشفدددور الرحيميالزمدددرهللا يشفدددر الدددذن

الدددداخ  ،ممدددا د عنددد  الدددى البحددد  عدددن عمددد  ، اتدددتطعت مدددن خ لددده ان اتنددداو  طعدددام  

،ولدددم تمدددض ايدددام قليلدددة حتدددى تبعتنددد  ام ،واخيدددرا تبعندددا اال  وان بددددت بالكتددد  الح  

يانددده 282: 6حدددو بوقدددا  ابدددن ابددد  حددداتم عدددن مك منددده بعدددض المقاومدددة  ددد  او  االمدددر.

جدددا  شدددير كبيدددر يدددرم  قدددا  يدددا رتدددو  هللا :رجددد  غددددر و جدددر لدددو قتدددمت خطيمتددده بدددين 

 قا  النبددددد  لدددددلى هللا عليددددده وتدددددلم ايددددد  االرض الوبقدددددتهم  هددددد  لددددده مدددددن توبدددددة؟

أأتددددددلمت؟ قا  اشددددددهد ان ال الدددددده اال هللا وحددددددد  ال شددددددريك لدددددده وان محمدددددددا عبددددددد  

هللا غددددا ر لددددك غدددددراتك و جراتددددك ب ددددان ورتددددوله، قا  النبدددد  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم 

وعددددن ابدددد  يريددددرة قا :جددددا تن  امددددرأة ومبددددد  تدددديماتك حتددددنات مددددا كنددددت كددددذلكي. 

 قالت:يددد  لددد  مدددن توبدددة؟ان  زنيدددت وولددددت وقتلتددده ، قلدددت :ال، قامدددت ويددد  تددددعو 

،ثددددم لددددليت مددددع النبدددد  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم اللبت، قللددددت عليدددده مددددا بالحتددددرة 

هللا عليدده وتددلم ببددمم مددا قلددت ،امددا كنددت تقددرأ  قالددت المددرأة ومددا قلددت لها، قددا  لددلى



 

 

 

وال يقتلدددون الدددنفم التددد  حدددرم هللا اال بدددالحس وال بوالدددذين ال يددددعون مدددع هللا الهدددا  اخدددر 

ه العدددذا  يدددوم القيامدددة ويخلدددد  يددده ي ددداعف لدددي68يزندددون ومدددن يفعددد  ذلدددك يلدددس اثامددداب

تددديماتهم حتدددنات اال مدددن تدددا  وامدددن وعمددد  عمددد  لدددالحا  اولمدددك يبدددد  هللا ي69مهانددداب

ولمدددا اخبدددرت تلدددك المدددرأة بمدددا قالددده رتدددو  .70-68كدددان هللا غفدددورا رحيمايالفرقدددان و

هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم ،خددددرت تدددداجدة وقالت:الحمددددد ح الددددذ  جعدددد  لدددد  مخرجددددا 

وثبدددت  ددد  اللدددحيحين ان اتدددراميل   وتوبدددة ممدددا عملت،واعتقدددت جاريدددة كاندددت معهدددا.

وبدددين مدددن توبدددة؟ قا  لددده:ومن يحدددو  بيندددك قتددد  مامدددة نفدددم ،ثدددم تدددل  عالمدددا يددد  لددد  

، قب ددددته التوبددددة،ثم ارشددددد  الددددى بلددددد يعبددددد هللا  يدددده، هاجر اليدددده، مات  دددد  الطريددددس 

م مكدددة الرحمدددة . وعدددن كبدددامر الدددذنو  قدددا  ابدددن جريدددر عدددن ابدددن عبدددام قا :كددد  مدددا 

وكدددذا  نهدددى هللا عنددده كبيدددرة، غيدددر انددده ال كبيدددرة مدددع اتدددتشفار وال لدددشيرة مدددع الدددرار.

ابددد  حددداتمبان تجتنبدددوا كبدددامر مدددا تنهدددون عنددده نكفدددر عدددنكم تددديماتكم ونددددخلكم  روا  ابدددن

 دددددإذا وقدددددع العبدددددد  ددددد  معلدددددية ،ذكدددددر هللا وتدددددارا الدددددى  . 31مددددددخ  كريمايالنتدددددا 

 ددد  آدم وحدددوا  عليهمدددا التددد م بقددداال ربندددا المندددا االتدددتشفار والتوبدددة ،كمدددا يدددو الحدددا  

. وقددددا  عبددددد 23ينياالعرافانفتددددنا وان لددددم تشفددددر لنددددا وترحمنددددا لنكددددونن مددددن الخاتددددر

قددددا  آدم ر  اندددد  تبددددت واتددددتشفرت ،امددددا ابلدددديم  لددددم ي180: 3الددددرزا  عددددن قتددددادة ب

وقددددا  رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلمبيقو  هللا يتددددلله التوبددددة وتددددلله ان يناددددر . 

ومدددن جدددا  بالتددديمة  جدددزا   عدددز وجددد :من جدددا  بالحتدددنة  لددده عشدددر امثالهدددا وازيدددد، 

قدددر  منددد  شدددبرا تقربدددت منددده ذراعدددا،ومن تقدددر  منددد  تددديمة مثلهدددا او اغفدددر ،ومدددن ت

ومن لقينددد  بقدددرا  االرض ذراعدددا تقربدددت منددده باعدددا،ومن اتدددان  يمشددد  اتيتددده يرولدددة،

و   لدددحيت متدددلم عدددن خطيمدددة ال يشدددرك بددد  شددديما لقيتددده مثلهدددا مشفدددرةيروا  متدددلم.

ابدد  ذر عددن رتددو  هللا لددلى هللا عليددده وتددلم  يمددا يرويدده عدددن ربدده عددز وجدد  قا بيدددا 

واخددركم وانتددكم وجددنكم كددانوا علددى اتقددى قلدد  رجدد  واحددد مددنكم لددو ان اولكددم عبدداد  

مدددا زاد ذلدددك  ددد  ملكددد  شددد  ،يا عبددداد  لدددو ان اولكدددم واخدددركم وانتدددكم وجدددنكم كدددانوا 

علدددى ا جدددر قلددد  رجددد  واحدددد مدددنكم مدددا نقدددص ذلدددك  ددد  ملكددد  شددديما،يا عبددداد  لدددو ان 

ن اولكدددم واخدددركم وانتدددكم وجدددنكم قددداموا  ددد  لدددعيد واحدددد  تدددللون   اعطيدددت كددد  انتدددا

 و دد متددللته مددا نقددص ذلددك مددن ملكدد  شدديما اال كمددا يددنقص المخدديط اذا ادخدد  البحددري. 

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان مالدددك بدددن اندددم عدددن هللا رحمددده متدددلم لدددحيت

 راحلتددده كاندددت احددددكم مدددن اليددده يتدددو  حيددد  عبدددد  بتوبدددة  رحدددا اشدددد تعدددالى حبقدددا 

  ا ددطجع شددجرة  ددلتى منهددا م ددآي وشددرابه طعامدده وعليهددا مندده  انفلتددت  دد ة بددارض

 ، اخدددذ عندددد  قاممدددة بهدددا يدددو اذا كدددذلك يدددو  بينمدددا راحلتددده مدددن ايدددم قدددد الهدددا  ددد 

 شددددة مدددن اخطدددل - ربدددك واندددا عبدددد  اندددت اللهم:الفدددر  شددددة مدددن قدددا  ثدددم بخ دددامها



 

 

 

 بنددد  كددد ب يخطمدددون حدددين هللا رحمدددة عدددن خدددارجين ليتدددوا كدددلبيهم آدم وابندددا . الفدددر 

 يفعددد  مدددابالرحيم الشفدددور وقدددا .  الترمدددذ  روا يالتوابدددون الخطدددامين وخيدددر خطدددا  آدم

 ويقدددددددو . 147 النتدددددددا يعليما شددددددداكرا هللا وكدددددددان وآمندددددددتم شدددددددكرتم ان بعدددددددذابكم هللا

 ولكددددن دابددددة مددددن اهريددددا علددددى تددددرك مددددا كتددددبوا بمددددا النددددام هللا يؤاخددددذ ولوبتعددددالى

. 45  ددداطري بلددديرا بعبددداد  كدددان هللا  دددان اجلهدددم جدددا   ددداذا متدددمى اجددد  الدددى يدددؤخريم

 ايددديكم كتددبت  بمددا ملدديبة مددن الددابكم ومابالشددور  تددورة  دد  تعددالى الحددس ويقددو 

 ،لمددددا البلددددر  الحتددددن عددددن حدددداتم ابدددد  ابددددن وقددددا . 30 الشددددور يكثير عددددن اويعفددددو

 خددددت مدددن مددا بيدددد  محمدددد نفددم والذ بوتدددلم عليدده هللا لدددلى ،قدددا  االيددة  يدددذ  نزلددت

 ورو ي. اكثدددر عنددده هللا يعفدددو ،ومدددا بدددذن  اال قددددم عثدددرة وال عدددر  اخدددت ج وال عدددود

 لدددلى هللا رتدددو  ،ان يريدددرة ابددد  عدددن ماجدددة وابدددن والنتدددام  والترمدددذ  جريدددر ابدددن

 تدددا   دددان ، قلبددده  ددد  تدددودا  نكتدددة كاندددت ذنبدددا ذنددد  اذا العبدددد انبقدددا  وتدددلم عليددده هللا

 مددددا قلددددوبهم علددددى ران بدددد  ك بتعددددالى قولدددده  ددددذلكي زادت زاد ،وان قلبدددده لددددق  منهددددا

 علدددددى الدددددذن  يدددددوي424 :7ب البلدددددر  الحتدددددن وقدددددا . 14 المطففينييكتدددددبون كدددددانوا

 ليتددو  بالليدد  يددد  يبتددطهللا  انب الحدددي   دد  وجددا .  يمددوت القلدد  يعمددى حتددى الددذن 

 مدددن الشدددمم تطلدددع الليددد ،حتى متددد   ليتدددو  بالنهدددار يدددد  ،ويبتدددط النهدددار متددد  

 للددددذين يشفددددر بددددلن وتعددددالى تبددددارك هللا ،يدددددعون الم مكددددة وحتددددى. متددددلم روا يمشربهددددا

 ربهددددم بحمددددد يتددددبحون حولدددده ومددددن العددددرت يحملددددون الددددذينب علدددديهم ويتددددو  آمنددددوا

  ددداغفر وعلمدددا رحمدددة شددد   كددد  وتدددعت ربندددا امندددوا للدددذين ويتدددتشفرون بددده ويؤمندددون

 . 7 غا ريالجحيم عذا  وقهم تبيلك واتبعوا تابوا للذين

   غفار  الر  يفوا وان عملوا     ان الفردوم تو  للعباد ما

  ددد  اتبعدددو  الدددذين واالنلدددار والمهددداجرين النبددد  علدددى هللا تدددا  لقددددبتعالى يقدددو  كمدددا

 رؤف بهددم اندده علدديهم تددا  ثددم مددنهم  ريددس قلددو  يزيددغ كدداد مددا بعددد مددن العتددرة تدداعة

 غددددزوة  دددد  نزلددددت االيددددة يددددذ  اني342: 3ب وغيددددر  مجايددددد وقددددا . 117 التوبددددةيرحيم

 تددنة ، دد  االمددر مددن شدددة  دد  وتددلم عليدده هللا لددلى الرتددو  مددع خرجددوا حددين تبددوك

 يزيددغ كدداد مددا بعددد مددنب جريددر ابددن ،وقددا  والمددا  الددزاد مددن وعتددر شددديد وحددر مجديددة

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ديدددن  ددد  ويشدددك الحدددس عدددن ا يمدددنهم  ريدددس قلدددو 

   تعدددددالى يقددددو  كمدددددا.  علدددديهم هللا  تددددا  والشددددددة المشددددقة مددددن ندددددالهم للددددذ  ويرتددددا 

 ..  90 يوديودود رحيم رب  ان اليه توبوا ثم  ربكم واتتشفرواب

 ثددددم بجهالددددة التددددو  يعملددددون للددددذين هللا علددددى التوبددددة نمدددداكمددددا ان للتوبددددة شددددروط: با

 وليتددددتي17بحكيمددددا عليمددددا هللا وكددددان علدددديهم هللا يتددددو   اولمددددك قريدددد  مددددن يتوبددددون



 

 

 

 وال االن تبدددت انددد  قدددا  المدددوت احدددديم ح دددر اذا حتدددى التددديمات يعملدددون للدددذين التوبدددة

  االنتدددان. 18-17 النتدددا ياليما عدددذابا لهدددم اعتددددنا اولمدددك كفدددار ويدددم يموتدددون الدددذين

 ايماندددا ذلددك يكدددون ال ،ولكددن بددده  يددؤمن بدده جددداي  كددان مدددا لدده ينجلددد  ، احت ددار  عنددد

 النبدد  عددن عمددر ابددن عددن احمددد االمددام وقددا .  المددوت ملددك شددايد قددد كددان اذا لدده نا عددا

 مدددن العجلدددة وقيددد ي. يشرغدددر لدددم مدددا العبدددد توبدددة يقبددد  هللا انبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 اذا الميددددددت ،وتجهيددددددز ال دددددديف ح ددددددر اذا الطعددددددام اطعددددددام:خمم  دددددد  اال الشدددددديطان

الدددددذن  اذا  مدددددن والتوبدددددة وجددددد ، اذا الددددددين ادركت،وق دددددا  اذا البكدددددر مدددددات،وتزوي 

 هللا وحدانيددددة طريدددس علدددى االتددددتقامة: التوبدددة شدددروط مددددن ان كمددداي. 60:  41اذنددد  ب

 عددددن بكددددم  تفددددر  التددددب  تتبعددددوا وال  دددداتبعو  متددددتقيما  لددددراط  يددددذا وانب تعددددالى

 امدددرت كمدددا  اتدددتقمبتعالى وقولددده. 153 االنعددداميتتقون لعلكدددم بددده ولددداكم ذلكدددم تدددبيله

 بعدددددض واشدددددار. 112 ديويبلدددددير تعملدددددون بمدددددا انددددده تطشدددددوا وال معدددددك تدددددا  ومدددددن

 الدددذ  اللدددالت تعالى،والعمددد  هللا معر دددة: الددددنيا يدددذ   ددد  امدددرين ل نتدددان العلمدددا ،ان

 الددددى  الحقددددو  اعددددادة: التوبددددة شددددروط مددددن وكددددذلكي. 170: 38ب االتددددتقامة اتاتدددده

 ان النددددام بددددين حكمددددتم واذا يلهددددا الددددى االمانددددات تددددؤدوا ان يددددامركم هللا انب، ايلهددددا

دددا هللا ان بالعددددد  تحكمدددوا  و دددد . 58 النتددددا يبليرا تدددميعا كددددان هللا ان بددده يعاكددددم نعم 

 الدددى االماندددة أدبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان تدددمرة عدددن الحتدددن حددددي 

 ذلدددك يفعددد  لدددم  وان. التدددنن وايددد  احمدددد االمدددام روا يخاندددك مدددن تخدددن وال اتمندددك مدددن

 لتدددؤدنب قددا  وتددلم عليدده هللا لددلى ان اللددحيت  ددد  ثبددت كمددا  القيامددة يددوم  مندده اخددذ

 العاليددددة ابددددو وقددددا ي. القرنددددا  مددددن الجمددددا  للشدددداة يقددددتص حتددددى ايلهددددا الددددى الحقددددو 

 مدددن االنتدددان علدددى الواجبدددة االماندددات جميدددع عنه، تشدددم  ونهدددوا بددده امدددروا مدددا االماندددة:

 وعددن. الددر.. ونددذور وكفددارات ولدديام وزكدداة لدد ة مددن عبدداد  علددى تعددالى هللا حقددو 

 عليدده هللا لددلى وقددا . االمانددة اال ذندد  كدد  تكفددر الشددهادة ان:قددا  متددعود بددن هللا عبددد

 و ددد  يدددذا يدددومكم كحرمدددة حدددرام علددديكم واعرا دددكم  وامدددوالكم دمدددا كم انب..  وتدددلم

 ترجعدددوا  ددد  ،اال اعمدددالكم عدددن  يتدددللكم ربكدددم ،وتدددتلقون يدددذا بلددددكم و ددد  يدددذا شدددهركم

 مدددا بعدددض ، لعددد  الشامددد  الشدددايد ليبلدددغ اال ، بعدددض رقدددا  بع دددكم ي دددر   ددد ال بعدددد

 كددان بلشددت؟ من يدد  بلشددت؟اال يدد  ،اال تددمعه مددن بعددض مددن لدده اوعددى يكددون ان يبلشدده

 ولكدددني مهدددر ا ب مو ددوا ربددا كدد  ،وان عليهددا أمتمنددده مددن الددى  ليؤديددا امانددة عنددد 

 العبدددام ربدددا ،وان ربدددا ال انددده هللا ،ق دددى تالمدددون وال تالمدددون ال امدددوالكم رؤم لكدددم

 التحلددد  علدددى عبددداد  يحددد  وتعدددالى ولذا،تدددبحانه..ي. كلددده مو دددوا المطلددد  عبدددد بدددن

 واندددتم امانددداتكم وتخوندددوا والرتدددو  هللا تخوندددوا ال امندددوا الدددذين ايهدددا ياباالماندددة، بلدددفة

 وعدددددم والمعالدددد  الددددذنو  تددددرك: التوبددددة شددددروط مددددن  وكددددذلك. 27 االنفددددا يتعلمون



 

 

 

 ممدددا ا  دد  تددلوكيا   ويكددون ، تدديمات مددن عملددده مددا علددى يندددم  التامدد  ، اليهددا العددودة

 . ويمكن ايجاز شروط التوبة بما يلت  :  . التوبة قب  عليه كان

االقددد ا عدددن المعلدددية، ان ال يعدددود اليهدددا مدددرة اخدددر ، ان ينددددم علدددى مدددا عملددده مدددن 

اعددددادة الحقددددو  الددددى معلددددية، ان يتددددرا الددددى التوبددددة الندددده ال يدددددر  متددددى يمددددوت، 

. كمدددا ان عددددم التوبدددة وااللدددرار علدددى المعلدددية يدددؤد  تحلددد  مدددنهم.الدددحابها او ان ي

 الى آثار تلبية، منها:   

الددددوين  دددد  كامدددده واوامددددر ، تعددددالى واالعتددددراض علددددى احاالعددددراض عددددن ذكددددر هللا 

وبددددين هللا تعددددالى وبيندددده وبددددين ايدددد  الخيددددر،  لوحشددددة بددددين العالدددد العبددددادة  تولددددد ا

 تدددور المزيدددد مدددن الدددذنو  والمعالددد ، يرتكددد   العالددد  تجعددد  ت دددعف لدددلة الدددرحم، 

لدد ة هللا وم مكتدده مددن  تحددرم العبدددلددذ  وتفتددد العقدد  وتطبددع علددى القلدد  وت ددعفه، ا

وتولدددد ال ددديس  ددد  تزيددد  الدددنعم ودعدددوة الرتدددو  لددده، تطفددد   الشيدددرة وتدددذي  الحيدددا ، 

ا  ال يلدددادف لدددذة حددد   اال جدددا   مدددن ينشلددده ايايدددا،  -المعيشدددة، التعتدددر  ددد  اللدددذة

  الندم وتوقع العال     اتر الشيطان. تجل 

 الدددى العبدددد بهدددا يتقدددر  التددد  واالعمدددا  االقدددوا    دددام  مدددن يدددو الدددذ  ، الددددعا  امدددا

 علدددى الدالدددة االدعيدددة مدددن بالعديدددد النبويدددة واالحاديددد  الكدددريم القدددران جدددا   قدددد ربددده،

 تدددورة و ددد . والمعدددوذتين واالخددد ص الفاتحدددة: قدددرا ة ،يتدددتح  الرقيدددة  فددد .  ذلدددك

 الشددديطان ،ان مقدددابر بيدددوتكم تجعلدددوا الب وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،قدددا  البقدددرة

 هللا عبدددد ابدددو الحددداكم وقدددا . متدددلم روا يالبقدددرة تدددورة  يددده تقدددرأ الدددذ  البيدددت مدددن ينفددر

 تددددورةبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان يريددددرة  بددددا عددددن متددددتدركه  دددد 

 آيدددة: منددده خدددرج اال الشددديطان  يددده بيدددت  ددد  تقدددرا ،ال القدددران آ  تددديد آيدددة  يهدددا البقدددرة

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى ،ان امامددددة ابدددد  عددددن مردويدددده بددددن بكددددر ابددددو وقا ي.الكرتدددد 

 ان اال الجندددة دخدددو  مدددن يمنعددده لدددم الكرتددد  آيدددة مكتوبدددة لددد ة كددد  دبدددر قدددرا منبقدددا 

 يدددابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  عنددده،ان هللا ر ددد  كعددد  ابددد  وعني.يمدددوت

 الحددد  االيدددو الددده ال  هللاب قلدددتياعام؟ معدددك هللا كتدددا  مدددن آيدددة ا  ،اتددددر  المندددذر ابدددا

 و دددد . متددددلم روا ي المنددددذر ابددددا يددددا العلددددم ليهبنددددكبوقا  لدددددر   دددد    ددددر ي القيددددوم

 انبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى ،ان يريدددرة ابددد  عدددن البدددزار بكدددر ابدددو ،قدددا  يدددم تدددورة

 ،ان يريددددرة ابددد  عدددن يعلددد  ابدددو الحدددا ا وقدددا ي.يم القدددران وقلددد  قلددد  شددد   لكددد 

 ،ومددن لدده مشفددورا الددبت ليلددة  دد  يددم قددرأ منبقددا  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو 

 عليدددده هللا لددددلى قددددا  كمدددداي. لدددده مشفددددورا الددددبت الدددددخان  يهددددا يددددذكر التدددد  حددددم قددددرأ

 وتقدددرأ. البدددزار روا  يدددم يعنددد ي   امتددد  مدددن انتدددان كددد  قلددد   ددد  انهدددا لوددتبوتدددلم



 

 

 

 داود ابدددو روا ي موتددداكم علدددى يدددم اقراوابالحددددي   ددد  ،وجدددا  الميدددت عندددد يدددم تدددورة

 امدددر عندددد تقدددرا ال ،انهدددا يدددم تدددورة خلدددامص ،مدددن العلمدددا  بعدددض وقدددا . والنتدددام 

 والبركددددة، الرحمددددة لتنددددز  الميددددت عنددددد قرا تهددددا ،وكددددان تعددددالى هللا يتددددر  اال عتددددير

 ي.  440: 5.بالرو  خروج عليه وليته 

 عبددداد  تدددللك واذابدعدددا ، اذا العبدددد لددددعا  ،االتدددتجابة وكرمددده تعدددالى هللا   ددد  ومدددن

 لعلهدددم بددد  وليؤمندددوا لددد   ليتدددتجيبوا دعدددان اذا الدددداا دعدددوة اجيددد  قريددد   دددان  عنددد 

 الددددذين ان لكددددم اتددددتج  ادعددددون  ربكددددم وقددددا بتعالى يقددددو  كمددددا. 186 البقرةييرشدددددون

 عليدددده هللا لددددلى وقددددا . 60 غددددا ريداخرين جهددددنم تدددديدخلون عبددددادت  عددددن يتددددتكبرون

 بشدددير بدددن النعمدددان عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . الترمدددذ  روا ي العبدددادة مدددر الدعا بوتدددلم

 وتعددددالى تددددبحانه اندددده كمدددداي. العبددددادة يددددو الدددددعا  انبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى ،ان

 هللا رتدددو  يريدددرة،ان ابددد  عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . دعامددده  ددد  يلدددت الدددذ  العبدددد يحددد 

 ي. عليه غ   وج  عز هللا يدا لم منبقا  وتلم عليه هللا للى

    يش   يتم  حين آدم وبن      تؤاله تركت ان يش   ح

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى ان ، متدددعود بدددن هللا عبدددد عدددن مردويددده وابدددن الترمدددذ  ورو 

ي. الفدددرج انتادددار العبدددادة ا  ددد  يتدددل ،وان ان يحددد  هللا  دددان   دددله مدددن هللا تدددلوابقا 

 عنددددده هللا ر ددددد  بريددددددة عدددددن ماجدددددة وابدددددن والنتدددددام  والترمدددددذ  داود ابدددددو ورو 

 بددان  اتددالك اندد  اللهم:يقددو  ويددو يدددعو رجدد  وتددلم عليدده هللا لددلى النبدد  تددمع:قا 

 لددده يكدددن ولدددم يولدددد ولدددم يلدددد لدددم الدددذ  اللدددمد االحدددد اندددت اال الددده ال هللا اندددت اندددك اشدددهد

 باتددددمه هللا تددددا  لقددددد بيددددد  نفتدددد  والددددذ ب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى ، قددددا  احددددد كفددددوا

 هللا  ادعدددوا قددد بتعالى ويقدددو ي. اعطدددى بددده تدددم  واذا اجدددا  بددده دعددد  اذا الدددذ  االعادددم

 تخا دددت وال بلددد تك تجهدددر وال الحتدددنى االتدددما   لددده تددددعوا مدددا ايدددا الدددرحمن ادعدددوا او

 الحتدددنى االتدددما  وحب تعدددالى يقدددو  كمدددا. 110 االتدددرا يتبي  ذلدددك بدددين وابتدددغ بهدددا

 االعرافييعملدددون كدددانوا مدددا تددديجزون اتدددمامه  ددد  يلحددددون الدددذين وذروا بهدددا  دددادعو 

 بددن محمددد عددن الرامهرمددز  الددرحمن عبددد بددن الحتددن محمددد ابددو الحددا ا وقددا . 180

 تدددمع انددده يقدددو  مدددا عندددد  وجددددنا  االنلدددار  متدددلمة بدددن محمدددد مدددات لمدددا:قا  تدددعيد

 نفحددددات ديددددركم ايددددام بقيددددة  دددد  لددددربكم انبيقددددو  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

 يختددددر ال تددددعادة لدددداحبها بهددددا  يتددددعد رحمددددة توا ددددس ان دعددددوة لعدددد  لدددده  تعر ددددوا

 هللا لدددلى  هللا رتدددو  عدددن حددددي   ددد  ذلدددك يماثددد  مدددا عتددداكر ابدددن ورو ي. ابددددا بعدددديا

 ح ، دددان ربكدددم لنفحدددات وتعر دددوا ، كلددده ديدددركم الخيدددر اطلبوابقدددا  انددده وتدددلم عليددده

 عدددوراتكم يتدددتر ان عباد ،واتدددالو  مدددن يشدددا  مدددن بهدددا يلدددي  رحمتددده مدددن نفحدددات



 

 

 

 عليدده هللا لددلى النبدد  عددن انددم عددن البددزار بكددر ابددو الحددا ا وقددا ي. روعدداتكم ويددؤمن

 بينددد   يمدددا وواحددددة  لددد   وواحددددة لدددك واحددددة آدم  ابدددن يدددا تعدددالى هللا يقو بقدددا  وتدددلم

 مدددن عملدددت  مدددا لدددك التددد  ،وامدددا شددديما بددد  تشدددرك ال   تعبددددن  لددد  التددد  ، امدددا وبيندددك

ي. االجابدددة وعلددد    الددددعا   مندددك وبيندددك بينددد  الدددذ  و يتكددده،واما عمددد  مدددن او شددد  

 هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان عندددده هللا ر دددد  الفارتدددد  تددددلمان عددددن احمددددد االمددددام وقددددا 

 خيدددرا  يهمدددا يتددداله يديددده اليددده العبدددد يبتدددط ان ليتدددتح  تعدددالى هللا انبقدددا  وتدددلم عليددده

 مدددع كندددا:قا  االشدددعر  موتدددى ابددد  عدددن احمدددد االمدددام قدددا  كمددداي. خدددامبتين  يرديمدددا

 لددلى ، قددا  بددالتكبير الددواتنا نر ددع وكنددا غددزوة  دد  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو 

 وال الددددما تدددددعون ال  ددددانكم انفتددددكم علددددى ارجعددددوا النددددام ايهددددا يابوتددددلم عليدددده هللا

 عنددددس مددددن احدددددكم الددددى اقددددر  تدددددعون الددددذ  ،ان بلدددديرا تددددميعا تدددددعون انمددددا غامبددددا

 هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان اللدددحيحين  ددد  موتدددى ابددد  عدددن النتدددام  ورو ي. راحلتددده

 ي.  مجيبا قريبا تميعا تدعون انما غامبا وال الما تدعون ال انكمبقا  وتلم عليه

 ان وكمددددا.  ليعززيمددددا جددددا  ،بدددد  والتوبددددة االتددددتشفار عددددن الدددددعا   لدددد  يمكددددن وال

  يهددددا حلدددد  ،اذا وامدددداكن واوقددددات آدا  للدددددعا  كددددذلك -بنددددا مددددرت - شددددروط للتوبددددة

 :  ،منها ل جابة ا    كان الدعا 

 الددددحابها الددددى الحقددددو  ،رادا الددددذنو  مددددن تامبددددا تعددددالى هللا علددددى العبددددد يقبدددد  ان -

 هللا بتدددم - تعدددالى هللا اتدددم ،يدددذكر الدددرجيم الشددديطان مدددن بددداح ،يتعدددوذ القبلدددة ،متدددتقب 

 وابددددن والنتددددام  الترمددددذ  ،رو  ويحمددددد  تعددددالى عليدددده يثندددد  ثددددم -الددددرحيم الددددرحمن

 الدددذكر ا  ددد بقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان هللا عبدددد بدددن جدددابر عدددن ماجدددة

 الدددددردا  ابدددد  عددددن المددددلثور الدددددعا  و دددد ي. ح الحمددددد الدددددعا  وا  دددد  هللا اال الدددده ال

 اتددالك كلدده االمددر يرجددع واليددك كلدده الحمددد ولددك كلدده الملددك لددك اللهددم: عندده هللا ر دد 

 عليددده ويثنددد  تعدددالى هللا يحمدددد ان وبعدددد. كلددده الشدددر مدددن بدددك واعدددوذ كلددده الخيدددر مدددن

 يدددذا وبعددد. الددددعا  وبعددد قبددد  وتددلم عليددده هللا لددلى الكدددريم نبيدده علدددى ويتددلم ،يلددل 

 : منها والت  االخر  الدعا  بآدا  العبد يلتزم ، كله

 مدددنكم ولدددتكنب:  المنكدددر عدددن والندددايين بدددالمعروف االمدددرين مدددن الدددداع  يكدددون ان_  

 يددددم واولمددددك المنكددددر عددددن وينهددددون بددددالمعروف ويددددامرون الخيددددر الددددى يدددددعون امددددة

 لتدددامرن بيدددد  نفتددد  والذ بوتدددلم عليددده هللا لدددلى وقدددا . 104 عمدددران آ يالمفلحدددون

 منددددده،ثم عقابدددددا علددددديكم يبعددددد  ان هللا ليوشدددددكن ،او المنكدددددر عدددددن ولتدددددنهن بدددددالمعروف

 واتقوابتعددددالى يقددددو  االنفددددا  تددددورة و دددد . الترمددددذ  روا يلكددددم يتددددتجا   دددد  تدعوندددده

. 25 االنفدددا يالعقا  شدددديد هللا ان واعلمدددوا خالدددة مدددنكم المدددوا الدددذين تلددديبن ال  تندددة



 

 

 

 بدددين المنكدددر المؤمندددون اقدددر ان: االيدددة لهدددذ  تفتدددير   ددد ي260: 3ب عبدددام ابدددن وعدددن

 ،اندددده عميددددرة بددددن عددددد  عددددن احمددددد االمددددام وقددددا .  بالعددددذا  هللا  تدددديعمهم اهددددرانيهم

 بعمددد  العامدددة يعدددذ  ال وجددد  عدددز هللا انبيقدددو  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  تدددمع

  دددد  ينكددددرو  ان علددددى قددددادرون ويددددم اهددددرانيهم بددددين المنكددددر يددددروا ،حتددددى الخالددددة

 عدددن متدددلم لدددحيت  ددد  وثبدددتي. والعامدددة الخالدددة هللا عدددذ  ذلدددك  علدددوا ، ددداذا ينكدددرون

 لدددم بيدددد ، ان  ليشيدددر  منكدددرا مدددنكم را  منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى ،ان يريدددرة ابددد 

 احمدددد االمدددام وقدددا ي. االيمدددان ا دددعف وذلدددك  بقلبددده يتدددتطع لدددم  بلتدددانه، ان يتدددتطع

 اهدددددرت اذابيقدددددو  وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  تدددددمعت:قالت تدددددلمة ام عدددددن

 اندددام امدددا يهم هللا رتدددو  يدددا  قلدددتي عندددد  مدددن بعدددذا  هللا عمهدددم امتددد   ددد  المعالددد 

 هللا مددددن مشفددددرة الددددى يلدددديرون ثددددم النددددام الددددا  مددددا ،يلدددديبهم بلىبقددددا  لددددالحون؟

 ي. ور وان

 وجدددددامع متدددددلم لدددددحيت  ددددد  جدددددا : حددددد   ومشدددددر  ملكددددد  ذو الدددددداع  يكدددددون ان_ 

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  يريدددرة،ان ابددد  عدددن احمدددد االمدددام ومتدددند الترمدددذ 

 بدددده امددددر بمددددا المددددؤمنين امددددر وان طيبددددا اال يقبدددد  ال طيدددد  هللا ان النددددام ايهددددا يددددابقا 

 تعملدددون بمدددا انددد  لدددالحا واعملدددوا الطيبدددات مدددن كلدددوا الرتددد  ايهدددا يددداب قا  المرتدددلين

 حددددرام ومطعمدددده اغبددددر اشددددع  التددددفر يطيدددد  الرجدددد  ذكددددر ثددددم. 51 المؤمنددددونيعليم

 يتدددتجا   دددانى يدددار  يدددار  التدددما  الدددى يديددده ،يمدددد بدددالحرام وغدددذ  حدددرام وملبتددده

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى ،ان متددددعود بددددن هللا عبددددد عددددن احمددددد االمددددام ورو ي. لددددذلك

دددم هللا انبقدددا  دددم كمدددا اخ قكدددم بيدددنكم قت   مدددن الددددنيا يعطددد  هللا ،وان ارزاقكدددم بيدددنكم قت 

 احبددده  قدددد الددددين هللا اعطدددا  احددد ، من لمدددن اال الددددين يعطددد  ،وال يحددد  ال ومدددن يحددد 

 يدددلمن حتدددى يدددؤمن ،وال ولتدددانه قلبددده يتدددلم حتدددى عبدددد يتدددلم ال بيدددد  نفتددد  ،والدددذ 

 مددداال عبدددد يكتددد  ،وال والمددده غشددده:هللا؟قا  نبددد  يدددا بوامقددده ومدددا ،قدددالوا بوامقددده جدددار 

 اهدددر  خلددف يتركددده وال مندده  يقبددد  يتلددد   يددده،وال لدده  يبدددارك مندده  ينفدددس حددرام مددن

 التددددد   يمحدددددو ولكدددددن بالتددددد   التددددد   يمحدددددو ال هللا ،ان الندددددار الدددددى زاد  كدددددان اال

 ي. الخبي  يمحو ال الخبي  ،ان بالحتن

 عليددده هللا لدددلى قدددا : مالددده علدددى او اوالد  علدددى او نفتددده علدددى العبدددد يددددعو ال ان_ 

 ال ، امدددوالكم علدددى تددددعوا ،ال اوالدكدددم علدددى تددددعوا ،ال انفتدددكم علدددى تددددعوا البوتدددلم

 قدددا  اندددم وعدددن. داود ابدددو روا ي   لكدددم  يتدددتجي  اجابدددة  يهدددا تددداعة هللا مدددن توا قدددوا

 متمنيدددا بدددد ال كدددان  دددان ، بددده ندددز  ل ددر المدددوت احددددكم يتمندددى البوتدددلم عليددده هللا لددلى

 خيددددرا الو دددداة كانددددت اذا وتددددو ن  لدددد ، خيددددرا الحيدددداة كانددددت مددددا احييندددد  اللهم: ليقدددد 



 

 

 

 لدددلى عنددده،ان هللا ر ددد  الخطدددا  بدددن عمدددر عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . متدددلم روا يلددد 

 تحرمندددا وال ،واعطندددا تهندددا وال واكرمندددا ، تنقلدددنا وال زدندددا اللهمبقدددا  وتدددلم عليددده هللا

 ر ددد  معددداذ عدددن احمدددد االمدددام وقدددا ي. وار دددنا عندددا ،وارض عليندددا تدددؤثر وال ،وآثرندددا

 الخيدددرات  عددد  اتدددللك انددد  اللهمبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا

 بقددددوم  تنددددة اردت ،واذا وترحمندددد  لدددد  تشفددددر ،وان المتدددداكين وحدددد  المنكددددرات وتددددرك

 ي.حبدددك الدددى يقربنددد  عمددد  وحددد  يحبدددك مدددن وحددد  حبدددك ،واتدددا  مفتدددون غيدددر  تدددو ن 

عليددده  ،  قدددد دعدددا آدم ولدددذا، يتطلددد  مدددن العبدددد ان يحدددرص علدددى مدددا يقولددده  ددد  الددددعا

تعددالى  بينمددا طلدد  ابلدديم مددن ربدده ان يناددر ،  ددلعطى هللا ان يتددو  عليدده ربددهالتدد م 

ودعدددت ام جدددري  العابدددد ان يمدددر جدددري  علدددى المومتدددات قبددد  ان يمدددوت كددد  تدددؤله. 

ممدددا  التدددجن بقدددا  ر  التدددجن احددد  الددد   عليددده التددد م وطلددد  يوتدددف  حدددد  ذلدددك. 

واكدددددددددن مدددددددددن  واال تلدددددددددرف عنددددددددد  كيدددددددددين الددددددددد  الددددددددديهن   يدددددددددعونن  اليددددددددده

ودعددددا ابددددراييم الخليدددد  عليدددده التدددد مبربنا وابعدددد   حددددد  ذلددددك.  ،33الجايلينييوتددددف

نهم يتلدددو علددديهم آياتدددك ويعلمهدددم الكتدددا  والحكمدددة ويدددزكيهم اندددك اندددت  ددديهم رتدددوال مددد

تدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم ، حلددد  ذلدددك. كمدددا دعدددا ر129العزيدددز الحكيميالبقدددرة 

الدد بهم  حددين تعددرض لددألذ  مددن ايدد  الطددامف بااليمددان ببدد  ارجددو ان يخددرج هللا مددن

لدددحيحه،وقد اتدددتجا  اخرجه البخدددار   ددد  يمدددن يعبدددد هللا وحدددد  ال يشدددرك بددده شددديما  

هللا تعدددالى لددده كمدددا اتدددتجا  لشيدددر ذلدددك مدددن الددددعواتبانار معجدددزات الرتدددو  لدددلى هللا 

ودعددددا عمدددر بدددن الخطددددا  ر ددد  هللا عنددده:اللهم ارزقندددد  شدددهادة  دددد   عليددده وتدددلم ي.

  تبيلك واجع  موت     بلد رتولك للى هللا عليه وتلم واتتجي  له .

 بدددن تدددليمان عدددن جريدددر ابدددن رو : كدددا را مدددات لمدددن واالتدددتشفار الددددعا  يجدددوز ال_ 

  جلدددم قبدددر رتدددم اتدددى مكدددة قددددم لمدددا وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  ان:ابيددده عدددن بريددددة

 لدددنعت مدددا راينددداك اندددا: هللا رتدددو  يدددا ، قلندددا متدددتعبرا قدددا  ثدددم يخاطددد   جعددد  اليددده

 لهدددا االتدددتشفار  ددد  واتددداذنته لددد ،  ددداذن امددد  قبدددر زيدددارة  ددد  ربددد  اتدددلذنت ان ب،قدددا 

  كدددانوا ولدددو للمشدددركين يتدددتشفروا ان امندددوا والدددذين للنبددد  كدددان مددداي. بلددد  يددداذن  لدددم

 اتدددتشفار كدددان ومددداي 113ب الجحددديم الدددحا  انهدددم لهدددم تبدددين مدددا بعدددد مدددن قربدددى  اولددد 

 ان منددده تبدددرا ح عددددو انددده لددده تبدددين  لمدددا ايدددا  وعدددديا موعددددة عدددن اال البيددده ابدددراييم

 . 114-113 التوبةيحليم الوا  ابراييم

 القدددران مدددن قلدددص - الدددث   الشدددار الدددحا  انادددر: بوالديددده بدددر مدددن دعدددا  اجابدددة_ 

 ي. لحيحه     البخار  اخرجه الذ  ،الحدي  الكريم



 

 

 

 ،ان تددعيد ابدد  عددن احمددد االمددام قددا :  رحددم قطيعددة او اثددم  يدده الدددعا  يكددون ال ان_ 

  يهددا لدديم بدددعوة وجدد  عددز هللا يدددعو متددلم مددن مددابقا  وتددلم عليدده هللا لددلى النبدد 

 لدددده يعجدددد  ان امددددا: خلددددا  ثدددد   احددددد  بهددددا هللا اعطددددا  اال رحددددم قطيعددددة وال اثددددم

ي. مثلهدددا التدددو  مدددن عنددده يلدددرف ان ،وامدددا االخدددرة  ددد  لددده يددددخريا ان دعوتددده،واما

 يدددزا  البوتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  عدددن يريدددرة  ابددد  عدددن لدددحيحه  ددد  متدددلم وقدددا 

 عليدده هللا لددلى وقددا ي. يتددتعج  لددم مددا رحددم قطيعددة او بدداثم يدددا لددم مددا للعبددد يتددتجا 

 روا ي رحمدددده ، ليلدددد  اثددددر   دددد  لدددده وينتددددل رزقدددده لدددده  يبتددددط ان تددددر  منبوتددددلم

 جددد  الحدددس وقدددا .  االبلددد  يزيدددد بدددن يدددونم حددددي  مدددن داود وابدددو ومتدددلم البخدددار 

 االرحدددام واولدددوا مدددنكم  اولمدددك معكدددم وجايددددوا ويددداجروا بعدددد مدددن امندددوا والدددذينبوع 

 االمدددام وقدددا . 75 االنفدددا يعليم شددد   بكددد  هللا ان هللا كتدددا   ددد  بدددبعض اولدددى بع دددهم

 قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  عدددامر بدددن عقبدددة عدددن احمدددد

 ي. المك عمن حرمك،واعرض من ،واعط قطعك من ل : عقبة ياب له

 ثدددوا  يريدددد كدددان مدددن: باالخدددرة دون الددددنيا  ددد  مدددا علدددى العبدددد دعدددا  يقتلدددر ال ان_  

 وقولددده. 134 النتدددا ي بلددديرا تدددميعا هللا وكدددان واالخدددرة الددددنيا ثدددوا  هللا  عندددد الددددنيا

 عدددذا  وقندددا حتدددنة االخدددرة و ددد  حتدددنة الددددنيا  ددد  اتندددا ربندددا يقدددو  مدددن ومنهمبتعدددالى

 كدددان وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان اندددم عدددن احمدددد وقدددا . 201 البقرةيالندددار

 ي. النار عذا  وقناحتنة  االخرة و   حتنة الدنيا    آتنا ربنا اللهمبيدعو

 هللا الددددددى امددددددر  العبددددددد يفددددددوض ان ويددددددو: عليدددددده والتوكدددددد  هللا الددددددى االحتتددددددا _ 

 ي. تعالى هللا تبي     الجهاد انار.بتعالى

 عدددن احمدددد االمدددام قدددا :  باالجابدددة موقندددا يكدددون وان ، تعدددالى بددداح الادددن يحتدددن ان_ 

 عبدددد  ادددن عندددد اندددا تعدددالى هللا يقو بقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان اندددم

 لددلى هللا رتددو  ان عمددر، بددن هللا عبددد عددن احمددد االمددام وقددا ي. دعددان  اذا معدده وانددا

 ايهدددا هللا تدددالتم ، ددداذا بعدددض مدددن اوعدددى وبع دددها اوعيدددة القلو بقدددا  وتدددلم عليددده هللا

 قلددد  اهدددر عدددن دعدددا  لعبدددد يتدددتجي  ال ، انددده باالجابدددة موقندددون واندددتم  اتدددالو  الندددام

  ي. غا  

 إن قلب  يقو  ل        ولتان  يلد   

 ك  من مات مؤمنا     ليم بالنار يحر  



 

 

 

 وثبدددت. 18 الدددذارياتي يتدددتشفرون يدددم وباالتدددحاري : بالتدددحور وقدددتب الفجدددر قبيددد _ 

 ليلدددة كددد  يندددز  تعدددالى هللا انبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان اللدددحا   ددد 

 ،يدد  اليدده  دداتو  تامدد  مددن يدد :  يقددو  االخيددر الليدد  ثلدد  يبقددى حددين الدددنيا تددما  الددى

 وقددددا ي. الفجدددر يطلدددع حتدددى ، تددددؤله  يعطددد  تدددام  مدددن لدددده،ي   ددداغفر متدددتشفر مدددن

 ابانددددا يددددا قالوابالتددددحور، الددددى لبنيدددده االتددددتشفار اخددددر يعقددددو  ،ان المفتددددرين بعددددض

 الشفددور يددو اندده ربدد  لكددم اتددتشفر تددوف قددا ي97ب خدداطمين كنددا انددا ذنوبنددا لنددا اتددتشفر

 انددددده وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  عدددددن متدددددلم ورو . 98-97 يوتدددددفيالرحيم

 الددددنيا مدددن خيدددرا تعدددالى هللا يتدددا  متدددلم رجددد  يوا قهدددا ال لتددداعة الليددد   ددد  انبقدددا 

 عمدددر بدددن هللا عبدددد عدددن احمدددد االمدددام وقدددا ي. ليلدددة كددد  ايا ،وذلدددك اعطدددا  اال واالخدددرة

 مددددن اايريددددا يددددر  غر ددددا الجنددددة  دددد  انبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان

 يددد  لمدددن عنددده هللا ر ددد  االشدددعر  موتدددى ابدددو ، قدددا ي اايريدددا مدددن وباطنهدددا باطنهدددا

 ي. نيام  والنام مما قا ح وبات الطعام واطعم اك م االن لمنبهللا؟قا  رتو  يا

 اليمندددددى رجلددددده المتدددددجد،يقدم دخدددددو   عندددددد: اللددددد ة وبعدددددد المتدددددجد دخدددددو  عندددددد_ 

 علدددى لددد  اللهدددم الدددرحيم، الدددرحمن هللا ،بتدددم الدددرجيم الشددديطان مدددن بددداح اعدددوذ:ويقو 

 مددن الخددروج وعنددد. رحمتددك ابددوا  لدد  ا ددتت ،اللهددم وتددلم ولددحبه آلدده وعلددى محمددد

 هللا ،بتددددم الددددرجيم الشدددديطان مددددن بدددداح اعددددوذ:ويقو  اليتددددر  رجلدددده ،يقدددددم المتددددجد

 لددد  ا دددتت اللهدددم ، وتدددلم ولدددحبه آلددده وعلدددى محمدددد علدددى لددد  ،اللهدددم الدددرحيم الدددرحمن

 اللددد ة اخدددر  ددد  يقدددو  وتدددلم عليددده هللا لدددلى ،كدددان اللدددحيت و ددد .   دددلك ابدددوا 

 انددت ومددا اتددر ت ومددا اعلنددت ومددا اتددررت ومددا اخددرت ومددا قدددمت مددا لدد  اغفددر اللهددمب

 لددلى ،ان مالددك بددن انددم عددن الثددور  وقددا ي. انددت اال الدده ال الهدد  انددت مندد  بدده اعلددم

وعددددن ابدددد  موتدددددى،ان ي. واالقامددددة االذان بدددددين يددددرد ال الدددددعا بقا  وتددددلم عليدددده هللا

لدددلى هللا عليددده وتدددلم قدددا بمن كاندددت لددده الدددى هللا حاجدددة  ليددددا بهدددا  ددد  دبدددر لددد ة 

 مفرو ةي.

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  عنددده،ان هللا ر ددد  جدددابر عدددن: االتدددتخارة دعدددا _ 

 ثدددم ركعتدددين ، ليركدددع بددداالمر احددددكم يدددم اذا: بكلهدددا االمدددور  ددد  االتدددتخارة يعلمندددا كدددان

 العادددديم   ددددلك مددددن واتدددداك بقدددددرتك واتددددتقدرك بعلمددددك اتددددتخيرك اندددد  اللهم:يقددددو 

 ان تعلدددم كندددت ان اللهدددم ، الشيدددو  عددد م واندددت اعلدددم وال وتعلدددم اقددددر وال تقددددر ، اندددك

 ذلدددك يتدددمىب لددد  ، اقددددر  امدددر  وعاقبدددة ومعاشددد  دينددد   ددد  لددد  خيدددر االمدددر يدددذا

 ، امدددر  وعاقبدددة ومعاشددد  دينددد   ددد  لددد  شدددر االمدددر يدددذا ان تعلدددم كندددت ،وانياالمدددر

  دددد  البخددددار  اخرجددددهيكان حيدددد  الخيددددر لدددد  ،واقدددددر عندددده والددددر ن  عندددد   الددددر ه



 

 

 

 لددد ة غيدددر  ددد  االتدددتخارة دعدددا  قبددد  ركعتدددين العبدددد يلدددل  ان ويف ددد .. لدددحيحه

   .  الفرض

_دعددددا  الخددددوف مددددن الشددددرك: اللهددددم اندددد  أعددددوذ بددددك أن اشددددرك بددددك وانددددا اعلددددم، 

  واتتشفرك لما ال اعلم.

 عبدتك حس عبادتك، اال انن  ال اشرك بك شيما ._رِ  ما 

 مدددوت يدددوم الشدددمم انكتدددفت:قا  شدددعبة بدددن المشيدددرة عدددن: الكتدددوف عندددد الددددعا _ 

  قدددا  ، ابدددراييم لمدددوت انكتدددفت:النام  قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  بدددن ابدددراييم

 ال هللا آيدددددات مدددددن آيتدددددان والقمدددددر الشدددددمم انب وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو 

 اخرجدددددهي ولدددددلوا هللا  دددددادعوا رايتمويمدددددا ، ددددداذا لحياتددددده وال احدددددد لمدددددوت ينكتدددددفان

 . لحيحه    البخار 

 يبعثدددك ان عتدددى لدددك نا لدددة بددده  تهجدددد الليددد  ومدددنب وجددد  عدددز قولددده  فددد : التهجدددد_ 

 النبدددد  ،ان عنهمددددا هللا ر دددد  عبددددام ابددددن وعددددن. 79 االتددددرا يمحمودا مقامددددا ربددددك

 التددموات قيددوم ،انددت الحمددد لددك اللهددمب يتهجددد الليدد  مددن قددام اذا وتددلم عليدده هللا لددلى

  يهن،ولددددك ومددددن واالرض التددددموات ملددددك لددددك الحمددددد، ،ولددددك  دددديهن ومددددن واالرض

 حدددس ولقددداؤك حدددس ووعددددك الحدددس اندددت  الحمدددد، ،ولدددك واالرض التدددموات الحمدددد،نور

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى ومحمدددد حدددس والنبيدددون حدددس والندددار حدددس والجندددة حدددس وقولدددك

 وبدددك انبدددت واليدددك توكلدددت وعليدددك آمندددت وبدددك اتدددلمت لدددك ،اللهدددم حدددس والتددداعة حدددس

 اعلندددت ومدددا اتدددررت ومدددا اخدددرت ومدددا قددددمت مدددا لددد  ، ددداغفر حاكمدددت واليدددك خالدددمت

 . لحيحه    البخار  اخرجهي باح اال قوة وال حو  ،وال انت اال اله ،ال

  ايددددنا اللهدددم:  ودعدددا   وتعدددالى تدددبحانه هللا علدددى الثندددا  يت دددمن مدددا القندددوت ويدددات 

 اعطيدددت  ددديمن لندددا وبدددارك ، توليدددت  ددديمن ،وتولندددا عا يدددت  ددديمن ،وعا ندددا يدددديت  ددديمن

 يعددز ،وال واليددت مددن يددذ  ال ،اندده عليددك يق ددى وال تق دد  ،انددك ق دديت مددا شددر ،وقنددا

 مددن تددخطك،وبعفوك مددن بر دداك نعددوذ انددا ،اللهددم وتعاليددت ربنددا تباركددت عاديددت، مددن

    .نفتك على اثنيت كما انت عليك ثنا  نحل  منك،ال عقوبتك،وبك

 لعلكددددددم وانلددددددتوا لدددددده  اتددددددتمعوا القددددددران قددددددر   واذاب: القددددددران قددددددرا ة عنددددددد_ 

 هللا ر دددد  االشددددجع  مالددددك بددددن عددددوف عددددن داود ابددددو وقددددا . 204 االعرافيترحمددددون

 وقددددف اال رحمددددة بآيددددة يمددددر ال يقددددرأ وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  كددددان:قا  عنددده

 . وتعوذ وقف اال عذا  بآية يمر وتل ،وال



 

 

 

 عبدددد عدددن متدددند   ددد  الطيالتددد  داود ابدددو االمدددام رو : لدددامما العبدددد يكدددون عنددددما_ 

 دعدددوة ا طدددار  عندددد لللددداممبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عمدددرو بدددن هللا

 ابددد  عدددن ماجدددة وابدددن والنتدددام  الترمدددذ  وتدددنن احمدددد االمدددام متدددند و ددد ي. متدددتجابة

 االمددددددام:دعوتهم تددددددرد ال ث ثددددددةبقا  وتددددددلم عليدددددده هللا لددددددلى هللا رتددددددو  يريددددددرة،ان

 القيامددددة يددددوم الشمددددام دون هللا ير عهددددا المالددددوم يفطر،ودعددددوة حتددددى العاد ،واللددددامم

 ي. حين بعد ولو النلرنك بعزت : ويقو  التما  ابوا  لها وتفتت

عدددن عمدددرو بدددن شدددعي  عدددن ابيددده عدددن جدددد  ،ان النبددد  لدددلى هللا عليددده : الحددد   ددد _ 

دعدددا  يدددوم عر دددة وخيدددر مدددا قلدددت اندددا والنبيدددون مدددن قبلددد  :ال وتدددلم قدددا بخير الددددعا  

 ويدددو علدددى كددد  شددد   قدددديريروا  الددده اال هللا وحدددد  ال شدددريك لددده لددده الملدددك ولددده الحمدددد

 اللهدددم:  ويقدددو  يديددده ،ر دددع الكعبدددة علدددى المعتمدددر او الحددداج نادددر وقدددع واذا الترمدددذ .

 حجددده ممدددن وكرمددده شدددر ه مدددن ،وزد ومهابدددة وتكريمدددا وتعايمدددا تشدددريفا البيدددت يدددذا زد

 . وتعايما وتكريما تشريفا اعتمر  او

 ،تدددمعت تدددلمة ابدددو لددد  قدددا :قالت تدددلمة ام عدددن احمدددد االمدددام قدددا :  الملددديبة عندددد_ 

 عبدددد مدددن مابعهدددديا طدددا  وان الملددديبة عندددد يقدددو  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 واخلدددف ملددديبت   ددد  اجرنددد  ،اللهدددم راجعدددون اليددده واندددا ح اندددا: يقو  ملددديبة تلددديبه

 ابدددو تدددو    لمددداي.. منهدددا خيدددرا لددده واخلدددف ملددديبته  ددد  هللا اجدددر  ،اال منهدددا خيدددرا لددد 

 بالرتددو  واذا ؟ تددلمة ابدد  مددن خيددر لدد  ايددن مددن قالددت ذلددك،ثم تددلمة ام ،قالددت تددلمة

 قدددالوا ملددديبة الدددابتهم اذا الدددذينبتعالى وقولددده. ليخطبنددد  جدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 يددم واولمددك ورحمددة ربهددم مددن لددلوات علدديهم اولمددكي 156براجعددون اليدده وانددا ح انددا

 وال يدددم قدددط احدددد الدددا  مابوتدددلم عليددده هللا لدددلى وقدددا . 157-156 البقرةيالمهتددددون

  دددد  ،مدددداض بيدددددك ،نالدددديت  امتددددك ابددددن عبدددددك ابددددن عبدددددك اندددد  اللهم: قددددا  حددددزن

  ددد  انزلتددده نفتدددك،او بددده تدددميت لدددك يدددو اتدددم بكددد  ق ا ك،اتدددالك  ددد  حكمك،عدددد 

 تجعددد  عنددددك،ان الشيددد  علدددم  ددد   بددده اتدددتاثرت ،او خلقدددك مدددن احددددا علمتددده او ، كتابدددك

 هللا اذيددد  اال ، يمددد  وذيدددا  حزنددد  وجددد   لددددر  وندددور قلبددد  ربيدددع العاددديم القدددران

 بيدددد  نفتددد  والدددذ ب الحددددي   ددد  وجدددا . احمدددد روا ي رحدددا مكانددده وابدددد  ويمددده حزنددده

 يشددداكها الشدددوكة حتدددى حدددزن وال ولددد  وال نلددد  وال غدددم وال يدددم المدددؤمن يلدددي  ال

 يق ددد  ال بيدددد  نفتددد  والذ باللدددحيحين، و ددد ي. خطايدددا  مدددن بهدددا عنددده هللا كفدددر اال

 وان لددده، خيدددرا كدددان  شدددكر تدددرا  الدددابته ان: لددده خيدددرا كدددان اال ق دددا  للمدددؤمن هللا

 ويقددددو ي. المددددؤمن غيددددر الحددددد ذلددددك ،ولدددديم لدددده خيددددرا كددددان  لددددبر  ددددرا  الددددابته



 

 

 

 اللدددددلحات وعملدددددوا امندددددوا الدددددذين االي2ب ختدددددر لفددددد  االنتدددددان اني1بوالعلدددددربتعالى

 .     3-1 العلري  باللبر وتوالوا بالحس وتوالوا

 . عامد الخلس امر واليك المشتكى اليك من يا

 . واحد الملكوت    وانت العباد على الرقي  انت

 . شايد عل    وانت به ابتليت بما العليم انت

ج  . العوامد حكم له من يا كربت  بف لك  ر 

 ر ددد  عفدددان بدددن عثمدددان عدددن داود ابدددو قدددا : د نددده مدددن الفدددرا  بعدددد للميدددت الددددعا _ 

 عليددده ،وقدددف الميدددت د دددن مدددن  دددر  اذا وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  كدددان:قا  عنددده هللا

   ي. يُتا  االن  انه التثبيت له وتالوا الخيكم اتتشفروابوقا 

والمتدددلمين، أندددتم _دعدددا  زيدددارة القبدددور: التددد م علددديكم أيددد  الدددديار، مدددن المدددؤمنين 

حقددددون، أتددددل  هللا تعددددالى العا يددددة لدددد   ولكددددم ، وأتددددلله تعددددالى ان التددددابقون ونحددددن ال 

 يشفر ل   ولكم، وأتلله تعالى ان يرض علينا وعليكم.

 م قددداة عندددد يقدددو  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  كدددان: العددددو م قددداة عندددد دعدددا _ 

 هللا لدددلى وقدددا ي.  شدددروريم مدددن بدددك ونعدددوذ نحدددوريم  ددد  نجعلدددك اندددا اللهدددمب العددددو

 ايدددددزمهم ، االحدددددزا  ويدددددازم التدددددحا  ومجدددددر  الكتدددددا  مندددددز  اللهمبوتدددددلم عليددددده

 هللا رتددددو  ،ان يريددددرة ابدددد  عددددن مردويدددده ابددددن وقددددا . عليدددده متفددددسيعليهم وانلددددرنا

 ونعددددم هللا حتددددبنا:  قولددددوا  العادددديم االمددددر  دددد  وقعددددتم اذابقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى

 تددددا خلفهدددم ومددن تددددا ايدددديهم بددين مدددن وجعلنددابيم، تدددورة  ددد  جددا  وممددداي. الوكيدد 

 عدددن شدددعي  بدددن عمدددرو عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . 9 يمييبلدددرون ال  هدددم  اغشدددينايم

 مددددن النددددوم عنددددد يقددددو  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  كددددان:قا  جددددد  عددددن ابيدددده

 عبددداد ،ومن شدددر ومدددن وعقابددده غ دددبه مدددن التامدددات هللا بكلمدددات هللا،اعدددوذ بتدددمبالفزا

 ويقدددددو .   والنتدددددام  والترمدددددذ  داود ابدددددو روا ييح دددددرون وان الشدددددياطين يمدددددزات

 ان ر  بددددددك واعددددددوذي97ب الشددددددياطين يمددددددزات مددددددن بددددددك اعددددددوذ ر  وقدددددد ب تعددددددالى

مددددن شدددد    ليق :حتددددبنا هللا ونعددددم   ددددإذا خدددداف العبددددد. 98-97 المؤمنونييح ددددرون

هللا بلدددير ان أ وض أمدددر  الدددى هللا الوكيددد . وإذا خددداف مدددن قدددوم يمكدددرون بددده  ليقددد :

ال الددده اال اندددت تدددبحانك انددد  كندددت  بالعبددداد. وإذا ألدددابه غدددم وال يعدددرف التدددب   ليقددد :

 :مدددا شدددا  هللا ال قدددوة اال بددداح.. غ ددد  الحجددداج و ددد  عدددز  الددددنيا  ليقمدددن الادددالمين. 

عمدددا جدددا  بددده مدددن الحتدددن البلدددر   لرتددد   ددد  طلبددده ليقتلددده، حدددرك الحتدددن البلدددر  



 

 

 

ا بالحجددداج يتشيدددر موقفددده، ويرحددد  بددده، ويجلتددده علدددى الحجددداج،  دددإذشدددفتيه حدددين دخددد  

وحين خددرج الحتددن البلددر  تبعدده الحاجدد  وتددلله: مدداذا قلددت حتددى بجنبدده ثددم ودعدده،

تشيدددر موقدددف الحجددداج منك؟قدددا  الحتدددن البلدددر ، قلدددت: يدددا مددد ذ  عندددد غربتددد ، يدددا 

النددار بددردا  وتدد ما  كمددا جعلددت  مؤنتدد   دد  وحشددت ، اجعدد  نقمتدده علدد   بددردا  وتدد ما  

 ابراييم.على 

دددن:  بالم دددطر دعدددوة_   خلفدددا  ويجعلكدددم التدددو  ويكشدددف دعدددا  اذا الم دددطر   يجيددد  ام 

 عددددن عتدددداكر بددددن الحددددا ا ذكددددر.   62 النم يتددددذكرون مددددا قلددددي  هللا مددددع أ لدددده  االرض

 لددد  بشدد  علدددى اكددار  كنددت: قدددا  اللددو   الددددوق  الدددينور  داود بددن محمدددد بكددر ابدد 

 بعددددض علدددى ، مررندددا رجددد  مددددرة ذات معددد   ركددد  ، الزبددددان  بلددددد الدددى دمشدددس مدددن

 ، تدددلكنايا اقدددر   انهدددا يدددذ   ددد  خدددذ لددد  ، قدددا  متدددلوكة غيدددر طريدددس عدددن الطريدددس

 رأم امتددددك: لدددد  كثيرة، قددددا  قتلددددى و يدددده عميددددس وواد  وعددددر مكددددان الددددى  انتهينددددا

 مددن   فددررت وقلدددن  تددكينا وتدد  ثيابدده عليدده وجمددع وتشددمر ،نددز  انددز  حتددى البشدد 

 ، خو تدده قتلددك اريددد  قددا  عليدده، بمددا البشدد  خددذ هللا،وقلددت ، ناشدددته وتبعندد  يديدده بددين

 ، قدددا  ركعتدددين الددد  حتدددى تتركنددد  ان وقلدددت يديددده بدددين ، اتتتدددلمت يخدددف  لدددم بددداح

 متحيدددرا واقفدددا  بقيدددت واحدددد حدددرف القدددران مدددن يح دددرن   لدددم الدددل   قمدددت وعجددد ،

دددنب لتدددان  علدددى هللا اتدددرا، اجر  يقدددو  ويدددو  ويكشدددف دعدددا  اذا الم دددطر يجيددد  ام 

  خددر الرجدد  بهددا  رمددى حربددة وبيددد  الددواد   ددم مددن اقبدد  قددد بفددارم  دداذا..ي  التددو 

 اذا الم دددطر يجيددد  الدددذ  رتدددو  اندددا: انت؟ قدددا  مدددن وقلدددت بالفدددارم ، تعلقدددت لدددريعا

 ي.  318: 6.بتالما ورجعت والحم  البش   اخذت قا ..التو  ويكشف دعا 

    والنون الكاف بين االمر جاع  يا          بيد   خذ م طرا دعوتك ان 

 : آخر وقا 

   بذنوب  مثق  بابك واتيت             بحتناتهم االبرار جا ك قد 

    مجي  النامبات عند  اح          واالمت الذنو  تعاامت مهما

 وقا  آخر:

  لقد علمُت ان عفوك اعام         يا ر  ان عامت ذنوب  كثرة      

    من ذا الذ  يرجو ويدعو اآلثم       ان كان ال يرجوك اال محتٌن       

 وقا  آخر:  



 

 

 

 يا كاشف ال ر والبلو  مع التقم     يا من يجي  دعا الم طر    الالم   

 ي  ل   بجودك     العفو عن جرم    يا من اليه اشار الخلس    الحرم   

 يجود على العالين بالكرم    من إن كان عفوك ال يدركه ذو ترف        

 مشلددددو  اندددد  ربدددده  دددددعابربه ،دعددددا قومدددده كددددذبو  ،لمددددا التدددد م عليدددده نددددو  ويددددذا

 اذ وايو بال دددر متددده لمدددا ربددده نددداد  التددد م عليددده ايدددو  ويدددذا. 10 القمري انتلدددر

 التددددورة و دددد . 83 االنبيددددا يالراحمين ارحددددم وانددددت ال ددددر متددددن  اندددد  ربدددده ندددداد 

 نقددددر لدددن ان  ادددن مشا دددبا ذيددد  اذ الندددون وذابالندددون، ذ  عدددن تعدددالى يقدددو  نفتدددها

ي  87بالادددالمين مدددن كندددت انددد  تدددبحانك اندددت اال الددده ال ان الالمدددات  ددد   نددداد  عليددده

 وقدددددا . 88-87 االنبيدددددا يالمؤمنين ننجددددد  وكدددددذلك الشدددددم مدددددن ونجيندددددا  لددددده  اتدددددتجبنا

 ال: الحدددوت بطدددن  ددد  يدددو اذ الندددون ذ  دعدددوة نعمبوتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 شدد    دد  ربدده متددلم بهددا يدددا لددم ، اندده الاددالمين مددن كنددت اندد  تددبحانك انددت اال الدده

واتدددددتجا  تبدددددارك وتعدددددالى . والنتدددددام  والترمدددددذ  احمدددددد روا يلددددده اتدددددتجا  اال قدددددط

لددددددعا  زكريدددددا عليددددده التددددد م،بوزكريا إذ نددددداد  ربددددده ال تدددددذرن   دددددردا  وأندددددت خيدددددر 

ه زوجدددده أنهدددددم كدددددانوا ي لتدددددتجبنا لدددده وويبندددددا لدددده يحيدددددى وألددددلحنا لددددد89نبالددددوارثي

  .90-89يتارعون    الخيرات ويدعوننا رغبا  وريبا  وكانوا خاشعينياألنبيا  

_دعددددددددددا  لمددددددددددن ال يددددددددددرز  بالذريددددددددددة: برِ  ال تددددددددددذرن   ددددددددددردا  وأنددددددددددت خيددددددددددر 

، يقدددددا  يدددددذا الددددددعا  أربعدددددين مدددددرة  ددددد  التدددددجود  ددددد  غيدددددر 89الوارثينياألنبيدددددا 

ة إذا بلدددغ اشدددد  وبلدددغ أربعدددين تدددن،ويكرر يدددذا الددددعا  اكثدددر مدددن مدددرة، بحتدددى الفري دددة

قددددا  رِ  أوزعندددد  ان أشددددكر نعمتددددك، التدددد  أنعمددددت علدددد   وعلددددى والددددد   وأن أعمدددد  

وقولددده تعالىبوواعددددنا موتدددى  .15لدددالحا  تر دددا  وألدددلت لددد   ددد  ذريت ..ياالحقددداف

وقدددا   .142ث ثدددين ليلدددة وأتممنايدددا بعشدددر  دددتم ميقدددات ربددده أربعدددين ليلدددة..ياألعراف 

د  عددددن ابددددن متددددعود، ان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم االمددددام احمددددد  دددد  متددددن

قددا بان أحدددكم ليجمددع خلقدده  دد  بطددن امدده أربعددين يومددا  ثددم يكددون علقددة مثدد  ذلددك ثددم 

يكددون م ددشة مثدد  ذلددك ثددم يرتدد  الددى الملددك  يددنفر  يدده الددرو  ويددؤمر بددلربع كلمددات: 

  رزقه وأجله وعمله وي  يو شق  أم تعيد..ي.

 عمدددرو بدددن هللا عبدددد عدددن احمدددد االمدددام قدددا : الشددديطان ةووتوتددد الفدددتن اهدددور عندددد_  

 يعلمددده مدددا خيدددر علدددى امتددده د    اال قبلددد  نبددد  يكدددن لدددم انهبوتدددلم عليددده هللا لدددلى ،قدددا 

 وان اولهدددا  ددد  عا يتهدددا جعلدددت يدددذ  امدددتكم ،وان لهدددم شدددرا يعلمددده مدددا وحدددذريم لهدددم

 بع ددددا بع ددددها يريددددس  ددددتن تجدددد   ينكرونهددددا وامددددور شددددديد بدددد   تيلدددديبها آخريددددا



 

 

 

  يقدددو  الفتندددة تجددد   ،ثدددم تنكشدددف ثدددم ، مهلكتددد  يدددذ  المدددؤمن  يقدددو  الفتندددة ،تجددد  

 الجندددة يددددخ  وان الندددار عدددن يزحدددز  ان مدددنكم تدددر  تنكشدددف، من ،ثدددم يدددذ  المدددؤمن

 ان يحددد  الدددذ  الندددام الدددى وليدددات االخدددر، واليدددوم بددداح مدددؤمن ويدددو موتتددده  لتدركددده

 اتدددتطاا، مدددا  ليطعددده قلبددده وثمدددرة يدددد  لدددفقة  اعطدددا  امامدددا بدددايع ومدددن اليددده، يدددؤت 

 داود وابدددددو متدددددلم روا  ويكدددددذاي االخدددددر عندددددس  ا دددددربوا ينازعددددده آخدددددر جدددددا   دددددان

  . االعمت عن طر  من ماجة وابن والترمذ 

_الددددددعا  يدددددرد الق دددددا : قدددددا  تعالىبوقدددددا  ربكدددددم ادعدددددون  اتدددددتج  لكدددددم ان الدددددذين 

 وقددددا  لددددلى هللا عليدددده.60يتددددتكبرون عددددن عبددددادت  تدددديدخلون جهددددنم داخرينيغددددا ر

وتددددلمبال يددددرد الق ددددا  اال الدددددعا يروا  الترمددددذ  وابددددن حبددددان. وعددددن عامشددددة ر دددد  

هللا عنهدددا،ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم قدددا بال يشنددد  حدددذر مدددن قددددر، والددددعا  

 يعتلجدددان الدددى يدددوم  ينفدددع ممدددا ندددز  وممدددا لدددم يندددز ،وان الدددب   ليندددز   يلقدددا  الددددعا 

باناددددددر علمدددددده  يعتلجان:يتلددددددارعان.  القيامددددددةيروا  البددددددزار والطبراندددددد  والحدددددداكم.

:اللهم اننددددا ال نتددددللك رد الق ددددا  ولكددددن نتددددللك مخطمددددا   . يندددداك مددددن يقددددو تعددددالىي.

  مدددن شدددمت،او يقدددو :اللهم ال أتدددللك الشدددفااللهم اغفدددر لددد   ان اللطدددف  يددده، او يقدددو :

مر ددددد  ولكدددددن اتدددددللك ان تهدددددون علددددد   المدددددرض، مثددددد  يدددددذ  االدعيدددددةال تلدددددت ، 

اللهدددم أتدددللك ان تعدددا ين  وتشدددفين  ،وان تدددرد علددد   غدددامب  واللدددحيت يدددو ان تقدددو : 

 وما اشبه ذلك.

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان يريدددرة ابددد  عدددن حددداتم ابددد  ابدددن قدددا : الجمعدددة يدددوم_  

 ادخددد  ،و يددده آدم خلدددس ، يددده الجمعدددة يدددوم الشدددمم  يددده طلعدددت يدددوم خيربقدددا  وتدددلم

 مددددؤمن عبددددد يوا قهددددا ال تدددداعة التدددداعة،و يه تقددددوم منها،و يدددده ايددددبط ،و يدددده الجنددددة

بانادددددر اركدددددان ي. اعطدددددا  اال خيدددددرا هللا  تدددددل  - يقللهدددددا الدددددابعه وقدددددبض - يلدددددل 

 االت م: الجمعة ول تهاي.  

 رحمدددة يددد  الريدددا  ان وكمدددا:  المطدددر الرعدددد،ونزو  ،وتدددماا الريدددا  يبدددو  عندددد_ 

 علددددا  لمددددن عددددذابا ، وعدددد  جدددد  الحددددس يجعلهددددا ،كددددذلك الخ مددددس الددددى تعددددالى هللا مددددن

 يدددروا لدددم او قدددوة مندددا اشدددد مدددن وقدددالوا الحدددس بشيدددر االرض  ددد   اتدددتكبروا عددداد  امددداب،

 علددديهم  ارتدددلناي15بيجحددددون باياتندددا وكدددانوا قدددوة مدددنهم اشدددد يدددو خلقهدددم الدددذ  هللا  ان

 ولعدددذا  الددددنيا الحيددداة  ددد  الخدددز  عدددذا  لندددذيقهم نحتدددات ايدددام  ددد  لرلدددرا ريحدددا

 عدددددن لدددددحيحه  ددددد  متدددددلم وقدددددا . 16-15  لدددددلتيينلرون ال ويدددددم اخدددددز  االخدددددرة

 الددددريت علددددفت اذا وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،كددددان عنهددددا هللا ر دددد  عامشدددة

 شدددريا مدددن بدددك عدددوذا،و بددده ارتدددلت مدددا  يهدددا مدددا وخيدددر خيريدددا اتدددللك انددد  اللهمبقدددا 



 

 

 

 عليدده هللا لددلى جددابر،ان عددن يعلدد  ابددو الحددا ا وقددا ي. بدده ارتددلت مددا  يهددا مددا وشددر

  انهددددا الريددددا  القمددددر،وال  وال الشددددمم ،وال النهددددار وال الليدددد  تتددددبوا البقددددا  وتددددلم

 الرعدددد ويتدددبتبتعالى ،يقدددو  الرعدددد تدددورة و ددد ي. لقدددوم وعدددذابا لقدددوم رحمدددة ترتددد 

 ويدددددم يشددددا  مددددن بهددددا  يلددددي  اللددددواعس ويرتدددد  خيفتدددده مددددن والم مكددددة بحمددددد 

 عدددن تدددالم عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . 13 الرعدددديالمحا  شدددديد ويدددو هللا  ددد  يجدددادلون

 واللدددددواعس الرعدددددد تدددددمع اذا وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  كدددددان:قا  ابيددددده

 الترمدددددذ  وروا يذلددددك قبدددد  وعا نددددا بعدددددذابك تهلكنددددا وال بش ددددبك تقتلنددددا ال اللهمبقددددا 

 يريدددرة،ان ابددد  عدددن جريدددر بدددن جعفدددر ابدددو االمدددام وقدددا . االدا  كتدددا   ددد  والبخدددار 

 يتددددبت مددددن تددددبحانب الرعددددد تددددمع اذا يقددددو  كددددان وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

 عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان عبددددام ابددددن عددددن الطبراندددد  وقددددا ي. بحمددددد  الرعددددد

ذكددددر ان جماعددددة ي. ذاكددددرا يلددددي  ال ، اندددده هللا  دددداذكروا الرعددددد تددددمعتم اذابقددددا  وتددددلم

 دددد  تددددفينة  دددد  عددددرض البحددددر،واذا بريددددا  عالددددفة، كادت التددددفينة تشددددرف علددددى 

، لخدددذ مدددن  يهدددا يددددعو هللا بدددلن ينجددديهم ممدددا يدددم  يددده،ثم جدددا وا الدددى رجددد  مدددنهم الشر 

يعدددرف بالزيدددد والطاعدددة وطلبدددوا منددده ان يددددعو هللا تعالى، تدددجد تدددجدة كلهدددا خشدددوا 

 تددددكت البحددددر ونجددددوا مددددن ح تعددددالى وقددددا : يددددا ر  أرأيتنددددا قدددددرتك  لرينددددا رحمتددددك، 

 الشر .

 االتتتدددقا  لددد ة ان علدددى العلمدددا  اتفدددس:  االتتتدددقا  لددد ة/  االتتتدددقا  دعدددوة_ 

 مالدددك قدددا  ،وكدددذلك بدددالقرا ة ويجهدددر العيدددد لددد ة مثددد  واحمدددد الشدددا ع  ،وقدددا  تدددنة

 ، دددان ويددددعو االمدددام يخدددرج ،بددد  اللددد ة تتدددن ال حنيفدددة ابدددو وقدددا .  ركعتدددان لدددفتها

 دعدددا  يددد  وانمدددا لهدددا يخطددد  ال حنيفدددة ابدددو قدددا  وكدددذلك. جددداز وحددددانا الندددام لدددلى

 ، وثالثدددا ثانيدددا عدددادوا االو  اليدددوم  ددد  يتدددقوا لدددم ان انهدددم علدددى واتفقدددوا.  واتدددتشفار

 هللا يتددددددالوا ان التددددددنة ، ددددددان المطددددددر بكثددددددرة ت ددددددرروا اذا انهددددددم علددددددى واجمعددددددوا

 تددددليمان وور ب  التدددد م عليدددده تددددليمان لتددددان عددددن تعددددالى ويقددددو ي. 54: 28بر عدددده

 لهدددو يدددذا ان شددد   كددد  مدددن واوتيندددا الطيدددر منطدددس علمندددا الندددام ايهدددا يدددا وقدددا  داود

 يدددو ، ددداذا يتتتدددق  التددد م عليهمدددا داود بدددن تدددليمان خدددرج. 16 النمددد يالمبين الف ددد 

 خلدددس اندددا اللهم:تقدددو  ويددد  التدددما  الدددى قواممهدددا را عدددة اهريدددا علدددى  متدددتلقية بنملدددة

  قدددد ارجعدددوا: تدددليمان  قدددا . تهلكندددا تتدددقنى ،واال تدددقياك عدددن بندددا غندددى وال خلقدددك مدددن

. يدددا ر : يدددا مدددن تدددرز  النملدددة التدددمرا  علدددى .الحددداكم روا ي غيدددركم بددددعوة تدددقيتم

 اللخرة اللما     الليلة الالما ، ارزقنا برحمتك.



 

 

 

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  عددداز  بدددن البدددرا  عدددن: الندددوم عندددد_ 

 ووجهدددت  اليدددك، نفتددد  اتدددلمت اللهم: قددد   راشدددك الدددى اويدددت ،اذا  ددد ن يدددابقا  وتدددلم

 ملجدددل اليدددك،ال وريبدددة اليك،رغبدددة اهدددر  اليك،والجدددلت امدددر  و و دددت اليدددك، وجهددد 

 ان ، اندددك ارتدددلت الدددذ  وبنبيدددك انزلدددت الدددذ  بكتابدددك آمندددت اليدددك، اال مندددك منجددد  وال

 وكدددان. عليددده متفدددسي خيدددرا الدددبت الدددبحت ،وان الفطدددرة علدددى مدددت ليلتدددك مدددن مدددت

 نفددددرب نفدددد  ثددددم كفيدددده ،جمددددع  راشدددده الددددى او  اذا وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

 ومدددا وجهددده راتددده بيديددده يمتدددت ،ثدددم والمعدددوذتين االخددد ص ويقدددرأي ريدددس بددد  لطيدددف

 يريدددد عنددددما يقدددو  وتدددلم عليددده هللا لدددلى كدددان وكدددذلك. مدددرات ثددد   جتدددمه مدددن اقبددد 

 وان  ارحمهدددا نفتددد  امتدددكت ، دددان ار عددده وبدددك جنبددد  و دددعت ربددد  باتدددمكب الندددوم

 قولددده  ددد  وجدددا . عليددده متفدددسي اللدددالحين عبدددادك بددده حفادددت بمدددا  احفاهدددا ارتدددلتها

 التددد   يمتدددك منامهدددا  ددد  تمدددت لدددم والتددد  موتهدددا حدددين االنفدددم يتدددو ى هللاب  تعدددالى

 لقددددوم اليددددات ذلددددك  دددد  ان متددددمى اجدددد  الددددى االخددددر  ويرتدددد  المددددوت عليهددددا ق ددددى

وكدددذلك يلدددت القدددو  عندددد االتدددتيقاا مدددن الندددوم: الحمدددد ح الدددذ   .42 الزمدددرييتفكرون

    ل ، والهمن  ذكر .أحيان  بعد ما أماتن  وبارك ل     أج

_عندددد الفدددزا  ددد  الندددوم: عدددن عمدددرو بدددن شدددعي  عدددن ابيددده عدددن جدددد ،ان رتدددو  هللا 

 إذا  ددزا احدددكم  دد  النددوم  يقدد : اعددوذ بكلمددات هللا التامدداتلددلى هللا عليدده وتددلم قددا ب

مدددن غ دددبه وعقابددده، وشدددر عبددداد ، ومدددن يمدددزات الشدددياطين وان يح دددرون، إنها ال 

 ت ر يروا  ابو داود والترمذ  والنتام  والحاكم. 

 رتدددو  ابيددده،ان عدددن قتدددادة ابددد  بدددن هللا عبدددد عدددن البخدددار  رو : اللدددالحة الرؤيدددا_ 

 الشدددديطان، اذا مددددن والحلددددم هللا مددددن اللددددالحة الرؤيددددابقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا

 ال ، انهدددا شدددريا مدددن بددداح وليتعدددوذ يتدددار  عدددن ، ليبلدددس يخا ددده حلمدددا احددددكم حلدددم

 يحدددد  مددددا احدددددكم را  اذابوتددددلم عليدددده هللا لددددلى قددددا  آخددددر حدددددي  و دددد ي. ت ددددر 

دددد   ث ثدددا يتدددار  عدددن وليتفددد  االخدددر جنبددده الدددى  ليتحدددو  يكدددر  مدددا را  ،واذا بددده    ليح 

 احمدددد االمدددام وقا ي.ت دددر  لدددن  انهدددا احددددا بهدددا يحدددد   وال شدددريا مدددن بددداح وليتدددتعذ

 قددد والنبددوة الرتددالة انبقددا  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  ان مالددك، بددن انددم عددن

 ومدددددددا قالوايالمبشدددددددرات ولكدددددددنب وقدددددددا ي نبددددددد  وال بعدددددددد  رتدددددددو   ددددددد  انقطعدددددددت

 الترمدددذ  وروا ي النبدددوة اجدددزا  مدددن جدددز  ويددد  المتدددلم الرجددد  رؤيابالمبشدددرات؟قا 

  ددد  البشدددر  لهمبتعدددالى قولددده  ددد  جدددا  مدددا امدددا. الزعفرانددد  محمدددد بدددن الحتدددن عدددن

. 64 يددددونميالعايم الفددددوز يددددو ذلددددك هللا لكلمددددات تبدددددي  ال االخددددرة و دددد  الدددددنيا الحيدددداة

 ابددد  عدددن احمدددد االمدددام ،وقدددا  اللدددالحة الرؤيدددا انهدددا ،الدددى التفتدددير كتددد  بعدددض  تشدددير



 

 

 

 اللددددالحة الرؤيددددابقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان عندددده هللا ر دددد  الدددددردا 

 الحيددددداة  دددد  المتدددددلم بشددددر  يددددد  اللددددالحة  الرؤيددددداي. لدددده تدددددر  او المتددددلم يرايددددا

 .   االخرة    بشرا  ي  الجنة ان الدنيا،كما

 بحمدددد وتدددبت باعينندددا  اندددك ربدددك لحكدددم والدددبربتعالى قولددده  ددد  جدددا :  الكفدددارات_ 

: 7ب ربدددا  ابددد  بدددن عطدددا  عدددن حددداتم ابددد  ابدددن يقدددو . 48الطدددوري تقدددوم حدددين ربدددك

 احتددددنت كنددددت ، ددددان مجلددددم كدددد  مددددن تقددددوم حددددين ربددددك بحمددددد تتددددبت ان يددددوي: 216

 يريدددرة ابددد  عدددن جدددري  وقدددا . لدددك كفدددارة يدددذا كدددان ذلدددك غيدددر كندددت خيدددرا،وان ازددت

  يددددده ، كثدددددرة مجلدددددم  ددددد  جلدددددم منبقدددددا  وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  ،ان

 اال الدددده ال ان ،اشددددهد وبحمدددددك هللا تددددبحانك: مجلتدددده مددددن يقددددوم ان قبدددد  لشطدددده، قا 

 وقددددا ي. ذلددددك مجلتدددده  دددد  كددددان مددددا لدددده هللا غفددددر ،اال اليددددك واتددددو  ،اتددددتشفرك انددددت

 علددددى خفيفتددددان كلمتددددانبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى يريددددرة،ان ابدددد  عددددن البخددددار 

 هللا تدددبحان وبحمدددد  هللا تدددبحان: الدددرحمن الدددى ،حبيبتدددان الميدددزان  ددد  اللتدددان،ثقيلتان

 هللا رتدددو  ان ، عبدددام ابدددن عدددن احمدددد االمدددام رو  اي دددا، الكفدددارات وعدددني. العاددديم

 والمشدددد  اللددددلوات، بعددددد المتدددداجد  دددد  المكدددد :الكفاراتبقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى

 تحتدددددن ان ا ي . المكدددددار   ددددد  الو دددددو  ،وابددددد   الجماعدددددات الدددددى االقددددددام علدددددى

 الحددددي  و ددد . الحدددرارة شدددديدا  او البدددرودة شدددديدا والجدددو المدددا  كدددان وان الو دددو 

 وال يدددم وال ولددد  وال نلددد  مدددن المدددؤمن يلدددي  مدددا بيدددد  نفتددد  والدددذ ب اللدددحيت

 احمدددد االمدددام وقدددا ي. يشددداكها الشدددوكة حتدددى خطايدددا  مدددن بهدددا عنددده هللا كفدددر اال حدددزن

 ولدددم العبدددد ذندددو  كثدددرت اذابقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عامشدددة عدددن

 عبدددد عدددن احمدددد االمدددام وقدددا ي. ليكفريدددا بدددالحزن تعدددالى هللا ،ابدددت   يكفريدددا مدددا لددده يكدددن

 يدددذكروا لدددم مجلتدددا جلتدددوا قدددوم مدددن مدددابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى ان عمدددرو، بدددن هللا

 اذكددددددركم  دددددداذكرون بتعالى وقددددددا ي. القيامددددددة يددددددوم حتددددددرة راو   يدددددده،اال تعددددددالى هللا

    .152 البقرةيتكفرون وال ل  واشكروا

 دعوةبوتددددلم عليدددده هللا لددددلى قددددا :  متددددتجابة الشيدددد  باهددددر الخيدددده المتددددلم دعددددوة_ 

 بخيدددر الخيددده دعدددا موك ،كلمدددا ملدددك رأتددده ،عندددد متدددتجابة الشيددد  باهدددر الخيددده المتدددلم

 بنفتدددده يبدددددأ  ان لشيددددر ، العبددددد دعددددا واذاي. بمثدددد  ولددددك آمين:بدددده الموكدددد  الملددددك ،قددددا 

 االعددددرافيالراحمين ارحددددم وانددددت رحمتددددك  دددد  وادخلنددددا والخدددد  لدددد  اغفددددر ر  قددددا ب،

 وللمددددؤمنين مؤمنددددا بيتدددد  دخدددد  ولمددددن ولوالددددد  لدددد  اغفددددر ر بتعددددالى وقولدددده. 151

 .  28 نو يتبارا اال الاالمين تزد وال والمؤمنات



 

 

 

 ممدددا عا دددان  الدددذ  ح الحمدددد ، مبتلدددى را  لمدددن القدددو  يتدددتح : مبتلدددى رأ  مدددن_ 

 يقددو  ان..  الددب   ذلددك يلددبه لددم تف ددي ، خلددس كثيددرممن علددى و  ددلن  ، بدده ابددت ك

 . المبتلى يتمع وال نفته يتمع ترا ذلك

 ، ددددان لددددك يدددددا ان  مددددر  ، مددددريض علددددى دخلددددت اذا: متددددتجابة المددددريض دعددددوة_ 

 .  الم مكة كدعا  دعا  

 ،ان عمدددر ابدددن عدددن  احمدددد االمدددام قدددا :  متدددتجابة معتدددر عدددن يفدددِرج مدددن دعدددوة_ 

 تكشدددددف وان دعوتددددده تتدددددتجا  ان اراد منبقدددددا  وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو 

 عليددده هللا لدددلى ،ان اليتدددر ابددد  عدددن احمدددد االمدددام وقدددا ي. معتدددر عدددن  يلفدددرج كربتددده

 ادد  ال يددوم الدده  دد  وجدد  عددز هللا ،االدده عندده و ددع او معتددرا اناددر مددنب قددا  وتددلم

 ي. اله اال

 والنتددددام  الترمددددذ  وتددددنن احمددددد االمددددام متددددند و دددد :  متددددتجابة المالددددوم دعددددوة_ 

 تدددرد ال ث ثدددةبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  يريدددرة،ان ابددد  عدددن ماجدددة وابدددن

 دون هللا ير عهددددددا المالددددددوم ،ودعددددددوة يفطددددددر حتددددددى العاد ،واللددددددامم االمددددددام:دعوتهم

 بعدددد ولدددو النلدددرنك بعزتددد : ،ويقدددو  التدددما  ابدددوا  لهدددا وتفدددتت القيامدددة يدددوم الشمدددام

 ينادددر  انددده المدددؤمن  راتدددة اتقوابوتدددلم عليددده هللا لدددلى ،قدددا  تدددعيد ابددد  وعدددني. حدددين

 ي.  هللا بنور

 تددددو اتكم يددددوار  لباتددددا علدددديكم انزلنددددا قددددد آدم بندددد  يددددا: بجديدددددا ثوبددددا لددددبم مددددن_  

. 26 االعرافييددددذكرون لعلهددددم هللا آيددددات مددددن ذلددددك خيددددر ذلددددك التقددددو  ولبددددام وريشددددا

 هللا ر ددد  الخطدددا  بدددن عمدددر تدددمعت: قدددا  الشدددام  العددد   ابددد  عدددن احمدددد االمدددام قدددا 

 حدددين  لبتددده، قا  ثوبدددا اتدددتجد منبوتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  قدددا :يقو  عنددده

 حيدددات   ددد  بددده ،واتجمددد  عدددورت  بددده اوار  مدددا كتدددان  الدددذ  ح الحمدددد: ترقوتددده يبلدددغ

 كنددف و دد  هللا جددوار و دد  هللا ذمددة  دد  ،كددان بدده  تلددد  العتيددس الثددو  الددى عمددد ،ثددم

 عنددده هللا ر ددد  ن دددلة بدددن مالدددك وعدددن. ماجدددة وابدددن الترمدددذ  روا ي ميتدددا او حيدددا هللا

 لدددددك يددددد ب   قدددددا  الهيمدددددة ر  واندددددا وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  اتيدددددت: قدددددا 

 اتددداك اذاب، قدددا  والشدددنم والخيددد  االبددد  مدددن: قلدددتيالما ؟ ايدددن منب،قدددا  نعدددم: قلدددتيما ؟

 مدددا الدددى انادددرواب وتدددلم عليددده هللا لدددلى وقدددا . احمدددد االمدددام روا ي عليدددك  ليدددر مددداال هللا

 هللا نعمدددة تدددزدروا ال ان اجددددر  هدددو  دددوقكم، يدددو مدددا الدددى تنادددروا وال مدددنكم اتدددف  يدددو

 نعمتدددددك زوا  مدددددن بدددددك اعدددددوذ اللهدددددم: الددددددعا  يتتحتدددددن كمدددددا. متدددددلم روا ي علددددديكم

 . تخطك نقمتك،وجميع عا يتك،و جلة ،وتحو 



 

 

 

  دددد  امن،كمددددا ويددددرون دعددددا موتددددى الن وذلددددك:  الددددداع  بمنزلددددة المددددلموم تددددلمين_ 

 الحيددداة  ددد  وامدددواال زيندددة ومدددأل   رعدددون اتيدددت اندددك ربندددا موتدددى وقدددا بتعالى قولددده

  ددد  قلدددوبهم علدددى واشددددد امدددوالهم علدددى اطمدددم ربندددا تدددبيلك عدددن لي دددلوا ربندددا الددددنيا

 تتبعدددان وال  اتدددتقيما دعوتكمدددا اجبدددت قدددد قدددا ي 88بااللددديم العدددذا  يدددروا حتدددى يؤمندددوا

 . 89-88 يونمييعلمون ال الذين تبي 

 اذا - قدددا  مددنب وتددلم عليدده هللا لدددلى قددا : التددفر وعنددد ، البيدددت مددن الخددروج عنددد_ 

 لدددده ،يقددددا  بدددداح اال قددددوة وال حددددو  ال هللا، علددددى توكلددددت هللا، بتددددم - بيتدددده مددددن خددددرج

 وكددددان. والترمددددذ  داود ابددددو روا يالشدددديطان عندددده وتنحددددى ، وو يددددت وكفيددددت يددددديت:

 ،اللهدددم هللا علدددى ت،توكلددد هللا بتدددمبقا  بيتددده مدددن خدددرج اذا وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد 

 او اجهدددد  ،او اُالددددم او االددددم ،او اُز  او از  او ، اُ دددد  او ا  دددد  ان بددددك اعددددوذ اندددد 

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى ،قدددا  التدددفر عندددد امدددا . والترمدددذ  داود ابدددو روا يعلددد    يُجهددد 

 يريدددددد حدددددين عندددددديم يركعهمدددددا ركعتدددددين مدددددن ا  ددددد  ايلددددده عندددددد احدددددد خلدددددف مددددداب

.  ودامعددددده ت ددددديع ال الدددددذ  هللا اتدددددتودعكم:  يدددددودعهم لمدددددن المتدددددا ر ويقو ي.تدددددفرا

 مدددددا واالنعدددددام الفلدددددك مدددددن لكدددددم وجعددددد  كلهدددددا االزواج خلدددددس والدددددذ بتعالى ويقدددددو 

 وتقولدددوا عليددده اتدددتويتم اذا ربكدددم نعمدددة تدددذكروا ثدددم اهدددور  علدددى لتتدددتواي12بتركبدددون

ي لمنقلبدددون ربندددا الدددى وانددداي 13بمقدددرنين لددده كندددا ومدددا يدددذا لندددا تدددخر الدددذ  تدددبحان

: قدددا  عنهمدددا هللا ر ددد  عمدددر بدددن هللا عبدددد عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . 14-12 الزخدددرف

 الددددذ  تددددبحانبقا  ثددددم ث ثددددا كب ددددر راحلتدددده ركدددد  اذا وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد  ان

  ددد  اتدددللك انددد  اللهدددم ، لمنقلبدددون ربندددا الدددى واندددا مقدددرنين لددده كندددا ومدددا يدددذا لندددا تدددخر

 لنددا واطددو التددفر علينددا يددون ،اللهددم تر ددى مددا العمدد  والتقددو ،ومن البددر يددذا تددفر 

 تددفرنا  دد  الددحبنا ،اللهددم االيدد   دد  والخليفددة التددفر  دد  اللدداح  انددت ،اللهددم بعددد 

 عابددددون هللا شدددا  ان تدددامبون ايدددابونبقا  ايلددده الدددى رجدددع واذا ،ي ايلندددا  ددد  واخلفندددا

 . والترمذ  والنتام  داود وابو متلم روا ي حامدون لربنا

 هللا لدددلى  هللا رتدددو  ،كدددان اندددم عدددن اللدددحيحين  ددد  جدددا :  الخددد   دخدددو  عندددد_ 

  ق دددا  وبعدددد ،يوالخبامددد  الخبددد  مدددن بددداح اعدددوذب قدددا  الخددد   دخددد  اذا وتدددلم عليددده

   .  االلم عن  اذي  الذ  ح الحمد: يقو  الحاجة

_عندددد رؤيدددة الهددد  : عدددن طلحدددة بدددن عبيدددد هللا، ان النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم اذا 

رأ  الهددددد   قدددددا باللهم أيلددددده عليندددددا بددددداالمن وااليمدددددان، والتددددد مة واالتددددد م، ربددددد  

  بك هللا، ي   رشد وخيريروا  الترمذ .ور



 

 

 

_عندددددددد العطدددددددام: اذا عطدددددددم احددددددددكم  ليق :الحمدددددددد ح، وليقددددددد  لددددددده اخدددددددو  او 

  لاحبه:يرحمك هللا، إذا قا  له يرحمك هللا، ليق :يهديكم هللا ويللت بالكم. 

_مدددن أتدددا  امدددر يتدددر : كدددان النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم اذا اتدددا  امدددر يتدددر  او يتدددر 

 روا  اي  التنن. تاجدا  شكرا  ح تبارك وتعالى.به، خر  

: اللهددم اكتدد  لدد   بهددا عندددك أجددرا ، و ددع عندد  بهددا  عنددد التددجود القددو  ويتددتح   _

 وزرا ، واجعلها ل   عندك ذخرا ، وتقبلها من  كما تقبلتها من عبدك داود.

    .أحببتن  من اجله _لمن قا  ان  احبك    هللا: احبك الذ  

  ليك معرو ا : جزاك هللا خيرا .  _لمن لنع ا

هم واغفدددددر لهدددددم ت_دعدددددا  ال ددددديف للددددداح  الطعدددددام: اللهدددددم بدددددارك لهدددددم  يمدددددا رزقددددد

    وارحمهم. 

_دعدددا  لمدددن أحدددم وجعدددا   ددد  جتدددد :  دددع يددددك علدددى الدددذ  يؤلمدددك وقددد : بتدددم هللا 

  ث ثا ، وق  تبع مرات: اعوذ باح وقدرته من شر ما أجد واحاذر. روا  متلم.  

 نهيدددس تدددمعتم اذاب الحددددي   ددد  جدددا _عندددد تدددماا لددديا  الديكدددة، ونهيدددس الحميدددر: 

 الديكددددة لدددديا  تددددمعتم شدددديطانا،واذا رات  انهددددا الشدددديطان مددددن بدددداح  تعددددوذوا الحميددددر

    ي.ملكا رات  انها   له من هللا  تلوا

  _قب  اتيان الزوجة: بتم هللا، اللهم جنبنا الشيطان وجن  الشيطان ما رزقتن .  

_لمدددن تدددببته: قدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلمباللهم  ليمدددا مدددؤمن تدددببته،  اجعددد  ذلدددك لددده 

  قربة اليك يوم القيامةياخرجه البخار  ومتلم.

وأ  ددد  الددددعا  قولددده لدددلى هللا . مدددا امدددر  ددد  الشدددروا عندددد، الددددعا  يتدددتح  كمدددا_ 

           بتفددددار  الددددددنيا ولتددددانك رطدددد  مدددددن ذكددددر هللايروا  احمددددد والترمدددددذ . عليدددده وتددددلم

 :   المختارة واالدعية االذكار بعض ويذ 

 شددددرور مددددن بدددداح ،نعددددوذ ونتددددتهديه ونتددددتشفر  ،نتددددتعينه ح الحمددددد ،ثددددم ح الحمددددد* 

 وليدددا لددده تجدددد  لدددن ي دددل  ومدددن المهتدددد  هدددو هللا يهدددد  اعمالندددا،من وتددديمات انفتدددنا

 عبدددددد  محمددددددا ان ،واشدددددهد لددددده شدددددريك ال وحدددددد  هللا اال الددددده ال ان اشدددددهد. مرشددددددا

 آ  وعلددى ابددراييم علددى لددليت كمددا محمددد آ  وعلددى محمددد علددى لدد  اللهددم. ورتددوله



 

 

 

 آ  وعلددددى ابدددراييم علددددى باركدددت كمدددا محمددددد آ  وعلدددى محمدددد علددددى ،وبدددارك ابدددراييم

  . مجيد حميد انك العالمين    ابراييم

قددددا  البخددددار  عددددن ابدددد  يريددددرة،ان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم قا بكلمتددددان  -

تدددددبحان هللا خفيفتددددان علددددى اللتددددان ثقيلتددددان  ددددد  الميددددزان حبيبتددددان الددددى الددددرحمن: 

   .يوبحمد ،تبحان هللا العايم

 تبحان هللا وبحمد ، أتتشفر هللا وأتو  إليه.  -

  .غيرك اله وال جدك وتعالى اتمك وتبارك وبحمدك اللهم تبحانك -

 . اليه واتو  هللا ،اتتشفر وبحمد  هللا تبحان -

 . كلماته ومداد عرشه وزنة نفته ور ا خلقه ،عدد وبحمد  هللا تبحان -

 . اكبر هللا،وهللا اال اله وال ح، ،والحمد هللا تبحان -

 .  والي  بكرة هللا ،تبحان  كثيرا ح والحمد كبيرا اكبر هللا -

 علدددى ويدددو ويميدددت، الحمدددد،يح  ولددده الملدددك ،لددده لددده شدددريك ال ،وحدددد  هللا اال الددده ال -

 . قدير  ش   ك 

 . الكا رون كر  ولو الدين له ايا ،مخللين اال نعبد هللا،وال اال اله ال -

 االحددددددزا  جنددددددد ،ويزم عبددددددد ،واعز ،ونلددددددر وعددددددد  وحد ،لددددددد  هللا اال الدددددده ال -

 .  بعد  ش   وال قبله ش   وحد ،ال

 . العايم العرت ر  ويو توكلت عليه يو اال اله ال هللا حتب  -

  . راجعون اليه وانا ح ،انا العايم العل  باح اال قوة وال حو  ال -

   ال اله اال هللا : * 

أ نددد  بهدددا  -أيتدددر بهدددا أمدددر   -أخلدددو بهدددا وحدددد   -أحمدددد بهدددا ربددد   -أبددددأ بهدددا يدددوم  

أشدددر  بهدددا  -أشدددف  بهدددا مر ددد   -أقهدددر بهدددا خلدددم   -أعدددز بهدددا نفتددد   -عمدددر  

أبلدددر بهدددا دربددد   -أجبدددر بهدددا كتدددر   -أذيددد  بهدددا يمددد  -أجلددد  بهدددا حزنددد   -لددددر  

  قى بها رب  .  أل -أدخ  بها قبر   -تُقبض بها نفت   -يُشفر بها ذنب   -

 :* هللا ال اله اال يو



 

 

 

 تدددنة تاخدددذ  ال القيدددوم الحدد  - احدددد كفدددوا لددده يكددن ولدددم يولدددد ولدددم يلددد لدددم اللدددمد االحددد

 الكدددريم القدددران اندددز  - للعدددالمين رحمدددة وتدددلم عليددده هللا لدددلى محمدددد بعددد  -ندددوم وال

 . العلى واللفات الحتنى االتما  له -لنا دينا االت م جع  -للمتقين يد 

 ال والدددذ  ولددددا، وال لددداحبة يتخدددذ لدددم الدددذ  - هدددد  قددددر ،والدددذ   تدددو  خلدددس الدددذ 

 نجدداة باللددبر يجددز  والددذ  ، احتددانا باالحتددان يجددز  الددذ  -احدددا حكمدده  دد  يشددرك

 - التدددو  وقابددد  الدددذن  غدددا ر -ذكدددر  مدددن ينتدددى ال ،والدددذ  دعدددا  مدددن يجيددد  الدددذ  -

 ومددا االعددين خامنددة يعلددم - الرحمددة نفتدده علددى كتدد  -دعددا  اذا الم ددطر دعددوة مجيدد 

 -ويقددددر يشدددا  لمدددن الدددرز  يبتدددط - التددديمات يدددذيبن الحتدددنات جعددد  -اللددددور تخفددد 

 يدددلت  بلذنددده -الدددذنو  تدددزو  بلتدددتشفار  -الدددنعم تدددزداد بشدددكر  -القلدددو  تطمدددمن بدددذكر 

 تقددددوم بلذندددده -االنفددددم تتددددو ى بلذندددده -االنفددددم تددددؤمن بلذندددده -بتددددلطان يشددددا  مددددن

 .  الجنة ادخ  برحمته -اتتشي  برحمته -الشفاعة  تتم بلذنه -التاعة

 شدددددد   كدددددد  لقدرتدددددده،وذ    شدددددد   كدددددد  ،واتتتددددددلم لعامتدددددده شدددددد   كدددددد  توا ددددددع

م - واالحتدددان بالعدددد  يدددلمر -لملكددده شددد   كددد  لعزته،وخ دددع  اهدددر مدددا الفدددواحت حدددر 

 اال نفتددددا يكلددددف ال -لبددددام خيددددر ولباتددددها زاد خيددددر التقددددو  جعدددد  -بطددددن ومددددا منهددددا

دد  -وتددعها  علددم -تقددويم احتددن  دد  االنتددان خلددس -خلددس ممددن كثيددر علددى االنتددان    

 اطعمنددد  -تحلدددى وال نعمددده تعدددد ال الدددذ  -يعلدددم لدددم مدددا االنتدددان علدددم - بدددالقلم االنتدددان

 او نعمدددة مدددن بددد  مدددا غير ، دددان بددده ابتلدددى عمدددا وعا دددان  وآوانددد  وكفدددان  وتدددقان 

 العاقبددددة جعدددد  -الشددددكر ولدددده الحمددددد له، لدددده شددددريك ال وحددددد   مندددده خلقدددده مددددن باحددددد

 . هللا يدانا ان لوال لنهتد  كنا وما لهذا يدانا - للمتقين

 :  اللهم رب ، اجعلن  من  *

  المتطهرين،المتلمين،المؤمنين،العابدين،المللين،اللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداممين،

 والندددددددددايين بدددددددددالمعروف المتبحين،المتتشفرين،القانتين،الخاشدددددددددعين،الذاكرين،اآلمرين

  الحامدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين،التامبين، المنكر،الشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداكرين عددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن

 االوابين،المتوكلين،المحتنين،اللادقين،المتوا عين،اللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددابرين،

 ويقينددددا، وعمدددد  قددددوال لددددك الشدددداكرين ومددددن بنعمددددك المحتتبين،الراشدين،المتحتتددددين

 وهللا النددددام عدددن والعددددا ين الشددديا احتددددنه،الكاامين  يتبعدددون القددددو  يتدددتمعون الدددذين

 تقددددددوم يددددددوم اآلمنددددددين مددددددن واجعلندددددد  امامددددددا، للمتقددددددين المحتددددددنين،واجعلن  يحدددددد 

 ي.   تليم بقل  هللا اتى من اال بنون وال ما  ينفع ال يومبالتاعة

 :  اللهم رب ، أتللك رحمة من عندك، بها *



 

 

 

 . عبادتك وحتن وشكرك ذكرك على وتعن  المتتقيم، اللراط الى تهدن  -

 . بناليته آخذ انت شر ذ  ك  شر ،وتقن  ق يت ما شر تقن  -

 يفقهددددوا لتددددان  مددددن عقدددددة وتحلدددد  امددددر ، لدر ،وتيتددددر ،وتشددددر  بلددددر  تنددددور -

 . من  به اعلم انت وما  يه انا مما قول ،وتشفن 

 وغلبدددة والبخددد  والجدددبن والكتددد  والعجدددز والحدددزن الهدددم عنددد  بال ،وتدددذي  تلدددلت -

 . الرجا  وقهر الدين

 احدددددد الدددددى او اليهدددددا تكلنددددد  وال وشدددددريا شدددددحها نفتددددد ،وتقن  قلب ،وتعدددددز تطهدددددر -

 .  غيرك

 .  عل    يجه  او اجه  او االم او االم او ا   او از  ان من تحفان  -

 .  ومال  ايل     ل  تبارك -

 . تا لين اتف  تردن  ال وان العمر ارذ  الى تردن  ال ان -

  . عورت  وتتتر توبت  ذنب ،وتقب  ،وتشفر  عف  ترحم -

 تلهمن  الحكمة    القو  والعم .  -

  ما ينفعن ، وتنفعن  بما تعلمن  قوال وعم  ويقينا. تعلمن  -

 ترزقن  ح وة مناجاتك، واتلك طريس مر اتك.  -

 تشفر ل   مما تبت اليك منه ثم عدت اليه.   -

تجعددد  نفتددد : مؤمندددة بلقامدددك، تقندددع بطاعتدددك، تر دددى بق دددامك، وال حدددو  وال قدددوة  -

  اال بك.

احاتيتددددنا حدددد وة االيمددددان،وعلى تفدددديض بهددددا علددددى قلوبنددددا نددددور الر ددددوان،وعلى  -

  اتماعنا عذوبة القرآن،وعلى التنتنا ذكر الرحمن.

تخدددرج حدددا الشددديطان مدددن قلبددد ، كمدددا اخرجتددده مدددن قلددد  رتدددولك لدددلى هللا عليددده  -

  وتلم .

 تجعلن  تببا     نفع اآلخرين،وال تجعلن  تببا     إيذامهم.   -



 

 

 

 الدددنيا  دد  عهددد  اخددر تجعدد  ،وان واالخددرة الدددنيا الحيدداة  دد  الثابددت بددالقو  تثبتندد  -

 المددددوت تددددكرات علدددد  وتهددددون ورتددددوله، عبددددد  محمدددددا وان هللا اال الدددده ال ان اشددددهد:

  . باللالحين وتلحقن  عن  راض وانت ،وتتو ن 

   ترزقن  الشهادة    تبيلك،وان تمتن  وانا    طاعتك.  -

هللا عليددده ترزقنددد  الشدددهادة  ددد  تدددبيلك، وان تجعددد  مدددوت   ددد  بلدددد رتدددولك لدددلى  -

  وتلم .

 ان ال تمتن  حتى ترض عن  . -

 .  الك اال ا  ال يوم وتالن  حتاب  وتيتر كتاب  تيمن -

 . ووحشت  وحدت  ،وتؤنم الجنة رياض من رو ة وتجعله قبر  تنور -

 :  ال اله اال انت، تبحانك *

 . ،والاايروالباطن واالخر االو  انت -

 ومددددن واالرض التددددموات قيددددوم ،وانددددت  دددديهن ومددددن واالرض التددددموات نددددور انددددت -

 .   يهن

 . وجهك اال يالك ش   ك  -

 . والشهادة لشي عالم ا -

 . يكن لم تشل لم وما كان شمت واالمر،ما الخلس لك -

 . والنو  الح  و الس االلبا   الس -

 . اليك اال منك ملج   وال منج  ال -

 . نفتك على اثنيت كما انت عليك ثنا  نحل  ال -

 . وعلما رحمة ش   ك  وتعت -

 كلدددده الخيددددر مددددن كله،اتددددللك االمددددر يرجددددع كلدددده،واليك الحمددددد ،ولددددك كلدددده الملددددك لددددك -

 . كله الشر من بك واعوذ



 

 

 

 الحمددد ،ولددك مقدددرتك بعددد عفددوك علددى الحمددد علمك،ولددك بعددد حلمددك علددى الحمددد لددك -

 . تلطانك وعايم وجهك لج   ينبش  كما

 العدددددد  ذا يدددددا واالكدددددرام، الجددددد   ذا والكبريا ،يدددددا العدددددز ذا والثنا ،يدددددا الحمدددددد ذا يدددددا -

 ذا والجود،يددددددا الكددددددرم ذا والعطا ،يددددددا المددددددن  ذا والو ا ،يددددددا العهددددددد ذا واالحتددددددان،يا

  . العايم الف   ذا والمشفرة،يا الرحمة

إله ،أندددا الفقيدددر  ددد  غندددا    كيدددف ال أكدددون  قيدددرا   ددد   قدددر ..  دددالشن  مهمدددا كدددان  -

شدددا  أذيبددده مدددا   المدددا  مدددا  هللا ويدددو وديعدددة عنددددك ومتدددى غنيدددا   هدددو  قيدددر الدددى هللا

   .15يو الشن  الحميدي اطروهللا عنكبيا ايها النام أنتم الفقرا  الى وهللا 

إلهددد ، اندددا الجايددد   ددد  علمددد   كيدددف ال أكدددون جهدددوال   ددد  جهلددد ..  دددالعلم علمدددك يدددا  -

ين أيدددديهم .. يعلدددم مدددا بدددر  وقدددد أكرمتنددد  بشددد   منددده ومتدددى مدددا تشدددا  أخذتددده منددد ب

   .255وما خلفهم وال يحيطون بش   من علمه إال بما شا  ..يالبقرة

 ر ، أغنن  باأل تقار اليك وال تفقرن  باألتتشنا  عنك.  -

 اتددللك االحددوا  مشيددر الق ددا ،يا حتددن اتددللك االقدددار مقدددر ويددا االتددبا  متددب  يددا -

 . دينك على قلب  ثبت القلو  مقل  حا ،يا ا   

  ددد  اتوكددد  عليدددك  انلدددرن ، اتتنلدددر  اعن ،بدددك اتدددتعين ،بدددك  ايددددن  اتدددتهد  بدددك -

  ددد  ارغددد    دددلك تخيبن ، ددد   ددد  اتدددل  ،ايددداك غيدددرك احدددد الدددى او نفتددد  الدددى تكلنددد 

 . تطردن     اقف ببابك تباعدن ،    اقتر  تحرمن ،اليك

 . الراحمين ارحم وانت ال ر متن  ان  ر  -

 . مؤمنون انا العذا  عنا اكشف ربنا -

 . شفام  بك ان  حتن اجع  ر  -

 . النار عذا  وقنا حتنة االخرة و   حتنة الدنيا    اتنا ربنا -

 . الويا  انت انك رحمة لدنك من لنا وي  يديتنا اذ بعد قلوبنا تز  ال ربنا -

 . اثم ك  من ،والنجاة بر ك     الشنيمة اتللك ربنا -

  . احييتن  ما الفتن م  ت من قلب ،واجرن  غيا ،واذي  ذنب  ل  اغفر ر  -

 رِ  تو   أمر ، وال تكلن  الى نفت  أو الى أحد غيرك. -



 

 

 

 . تواك عمن بف لك ،واغنن  حرامك عن بح لك اكفن  ر  -

 . مخرجا  يس ك  ،ومن  رجا يم ك  من ل  اجع  اللهم -

  يددده القددداك يدددوم ايدددام  خواتمددده،وخير عملددد  اخر ،وخيدددر عمدددر  خيدددر اجعددد  اللهدددم -

 . عن  راض وانت

لق  حتنت اللهم -  .  ُخلق   حتن خ 

 . ومواليا وليها ،انت زكايا من خير انت وزكيها تقوايا نفت  ات اللهم -

 ال نفدددددم يخشدددددع،ومن ال قلددددد  ،ومدددددن ينفدددددع ال علدددددم مدددددن بدددددك اعدددددوذ انددددد  اللهدددددم -

 . لها يتتجا  ال دعوة تشبع،ومن

 . المنزلين خير وانت مباركا منزال انزلن  اللهم -

 لدددددنك مددددن لدددد  واجعدددد  لددددد  مخددددرج واخرجندددد  لددددد  مدددددخ  ادخلندددد  ر  وقدددد ب -

 . 80 االترا ينليرا تلطانا

 . تخطك  وجميع نقمتك عا يتك،و جلة نعمتك،وتحو  زوا  من بك اعوذ اللهم -

 .االعدا  وشماتة الق ا ، الشقا ،وتو  الب  ،ودرك جهد من بك اعوذ اللهم -

 . والعليان والفتو  الكفر ال  وكر  ، االيمان ال  حب  ر  -

 الكددددذ ،واعيننا مددددن الريا ،والتددددنتنا مددددن النفا ،واعمالنددددا مددددن قلوبنددددا طهددددر اللهددددم -

 . الخيانة من

 . مبينا ثابتا،وتلطانا لادقا،ويقينا ،وايمانا تليما قلبا اتللك اللهم -

 . عمل  وتو  وشرنفت  ، ولتان  وبلر  تمع  شر اقن  ر  -

 . بر   به ارم ثم اثما، اكت  ان بك اعوذ ر  -

 . علما زدن  ر   -

 . الوارثين خير وانت  ردا ن تذر ال ر  -

 . الاالمين من كنت ان  -

 .  الخاترين من الكون وترحمن  ل  تشفر لم وان نفت  المت ان  -



 

 

 

 . اعام ، عفوك ذنوب  عامت مهما -

 .  عن   اعفو العفو تح  كريم عفو انك -

 . الراحمين خير انت ، وارحم اغفر ر  -

 . االكرم االعز ،انت االقوم التبي  وايدن  تعلم عما واعفو وارحم اغفر ر  -

 بددده دعددداك بمدددا ،وادعدددوك وطمعدددا خو دددا ،وادعدددوك وخفيدددة  ت دددرعا ادعدددوك ر  اللهدددم -

 مدددن لنكدددونن وترحمندددا لندددا تشفدددر لدددم وان انفتدددنا المندددا ربندددا:قا  حدددين التددد م عليددده آدم

 لدددد  اغفددددر ر :قددددا  حددددين التدددد م عليدددده نددددو  بدددده دعدددداك بمددددا ،وادعددددوك الخاتددددرين

 اال الادددددالمين تدددددزد وال والمؤمندددددات وللمدددددؤمنين مؤمندددددا بيتددددد  دخددددد  ولمدددددن ولوالدددددد 

 مقدددديم اجعلندددد  ر :قددددا  حددددين التدددد م عليدددده ابددددراييم بدددده دعدددداك بمددددا تبددددارا،وادعوك

   .دعا  وتقب  ربنا ذريت  ومن الل ة

التددد  انعمدددت علددد   وعلدددى والدددد  وان اعمددد  لدددالحا رِ  اوزعنددد  ان اشدددكر نعمتدددك  -

  تر ا  وادخلن  برحمتك    عبادك اللالحين .

 . واالخرة الدنيا ثوا  اتللك ر  -

 الجدددد عدددذابك ان عدددذابك، ونخشدددى ، رحمتدددك ونتدددجد،نرجو نلدددل  ،ولدددك نعبدددد ايددداك -

 . ملحس بالكفار

 . الملير نموت،واليك وبك نحيا ،وبك البحنا وبك امتينا بك -

 ورحمدددددة  المدددددوت، عندددددد وشدددددهادة الموت،وراحدددددة قبددددد  وتوبدددددة مشفدددددرة اتدددددللك ر  -

 .  الموت بعد وجنة

 . عبادك تبع  يوم عذابك اقن  ر  -

 . الموت عند الشيطان يتخبطن  ان بك اعوذ ر  -

 . يح رون ان ر  بك واعوذ الشياطين يمزات من بك اعوذ ر  -

 ،وبجدددود اآلمندددين مدددن االشدددهاد قيدددام ،وعندددد المطمدددلنين مدددن قبدددر   ددد  اجعلنددد  اللهدددم -

 . الداخلين من جنانك درجات اعلى الواثقين،والى من ر اك

 . العرض يوم االرض،واتترن  تحت ،واتترن  االرض  و  اتترن  ر  -



 

 

 

 . الاالمين القوم مع تجعلن  ال ر  -

 مر ددددت واذاي  79بويتددددقين يطعمندددد  يددددو والددددذ ي78بيهدددددين  هددددو خلقندددد  الددددذ ب -

 خطيمتددد  لددد  يشفدددر ان اطمدددع والدددذ ي81بيحيدددين ثدددم يميتنددد  والدددذ ي80بيشدددفين  هدددو

 لدددد  لتدددان لددد  واجعددد ي83بباللدددالحين والحقنددد  حكمدددا لددد  يددد  ر ي82بالددددين يدددوم

 .   85-78 الشعرا يالنعيم جنة ورثة من واجعلن ي84باالخرين   

 . الرحيم التوا  انت انك علينا ،وت  العليم التميع انت انك منا رب ،تقب  اللهم -

 االنفا ييتدددتشفرون ويدددم معدددذبهم هللا كدددان ومدددا  ددديهم واندددت ليعدددذبهم هللا كدددان ومددداب  -

33 . 

 : اتتشفر هللا العايم من ك  *

 تددددر -يتكتدددده عددددرض-اعنتدددده اددددالم -المتدددده مخلددددو  -تركتدددده  ددددرض -اذنبتدددده ذندددد 

 قددددو   -تدددداورته شددددرك او شددددك -تددددمعته لشددددو -وعددددد أخلفتدددده -خنتدددده  عهددددد -  ددددحته

 -حدددرام نادددرت اليددده  -اتبعتددده باطددد  -مارتدددته ربدددا -عملتددده ريدددا   يددده عمددد  -قلتددده زور

 .   علته تو   -علم تملت عنه  كتمته 

 وتددددددلم عليدددددده هللا لددددددلى هللا رتددددددو  ،ان اوم بددددددن شددددددداد عددددددن البخددددددار  رو _ 

 وانددددا ،خلقتندددد  انددددت اال الدددده ال ربدددد  انددددت اللهددددم: العبددددد يقددددو  ان االتددددتشفار تدددديدبقا 

 ،ابدددو  لدددنعت مدددا شدددر مدددن بدددك ،اعدددوذ اتدددتطعت مدددا ووعددددك عهددددك علدددى عبددددك،وانا

 ي. انت اال الذنو  يشفر ال ، انه ل   اغفر بذنب  وابو  عل    بنعمتك لك

 احددددا علمتددده  او ، كتابدددك  ددد  انزلتددده ،او نفتدددك بددده تدددميت اتدددم بكددد  اتدددللك اللهدددم*  

 ربيدددع: الكدددريم القدددران تجعددد  عنددددك،ان الشيددد  علدددم  ددد  بددده اتدددتلثرت خلقدددك،او مدددن

ددددن اللهددددم. يمدددد  حزن ،وذيددددا  ،وجدددد   قلبدددد   ، بلددددر  بدددده ونددددور ، خلقدددد  بدددده حت 

ددد  بددده ويتدددر لددددر ، بددده مر  ،واشدددر  بددده واشدددف   اللهدددم. لتدددان  بددده امر ،وجم 

 اجعلنددد  اللهدددم. تعلمنددد  بمدددا وانفعنددد  جهلدددت، مدددا منددده نتددديت،وعلمن  مدددا منددده ذكرنددد 

 قدددرا اذا ،وارحمنددد  النهدددار واطدددراف الليددد  اندددا  ت وتددده وارزقنددد  ، القدددران ايددد  مدددن

 اجعلددده اللهدددم ، قبدددر   ددد  لددد  وانيتدددا ندددورا اجعلددده اللهدددم. وانلدددت لددده اتدددتمع القدددران

 . المتتقيم اللراط على امش  وبنور  ، الحتا  يوم ل  وشفيعا حجة

  يهددددا التدددد  دنيددددا  لدددد  امر ،والددددلت علددددمت يددددو الددددذ  ديندددد  لدددد  الددددلت اللهددددم* 

 خيدددر كددد   ددد  لددد  زيدددادة الحيددداة معاد ،واجعددد   يهدددا التددد  اخرتددد  لددد  معاش ،والدددلت



 

 

 

 عملدد  ،وخيددر اخددر  عمددر  خيددر اجعدد  اللهددم. شددر كدد  مددن لدد  راحددة المددوت ،واجعدد 

 ينيدددة عيشدددة اتدددللك اللهدددم. عنددد  راض واندددت  يددده القددداك يدددوم ايدددام  خواتمددده،وخير

 الدددددعا  ،وخيددددر المتددددللة خيددددر اتددددللك اللهددددم.  مخددددز  غيددددر ومددددردا تددددوية وميتددددة

 الممددددددات،وثبتن  وخيدددددر ، الحيدددددداة العمددددد ،وخير العلم،وخيددددددر وخيدددددر  ،وخيرالنجدددددا ،

 وعددددزامم رحمتددددك موجبددددات اتددددللك اللهددددم. الجنددددة مددددن العدددد  واتددددللك مددددوازين  وثقدددد 

 مددا خشدديتك مددن لنددا اقتددم اللهددم. بددر كدد  مددن والشنيمددة اثددم كدد  مددن ،والتدد مة مشفرتددك

 مدددا اليقددين ومددن ، جنتدددك بهددا تبلشنددا مددا طاعتدددك ،ومددن معلدديتك وبدددين بيننددا بدده تحددو 

 احييتنددددا مددددا وقوتنددددا وابلددددارنا باتددددماعنا ومتعنددددا الدددددنيا، ملددددام  علينددددا بدددده تهددددون

 وال دينندددا  ددد  ملددديبتنا تجعددد  وال عاداندددا مدددن علدددى وانلدددرنا مندددا،  الدددوار  واجعلددده

 لندددا تددددا ال اللهدددم.  يرحمندددا وال يخا دددك ال مدددن عليندددا تتدددلط وال يمندددا اكبدددر الددددنيا تجعددد 

 شددددا يته،وال اال مري ددددا ق دددديته،وال اال دينددددا  رجتدددده،وال اال يمددددا غفرتدددده،وال اال ذنبددددا

 آويتدددده،وال اال يتيمددددا وال نلددددرته، اال مالومددددا رددتدددده،وال ايلدددده الددددى بددددالخير اال غامبددددا

 كتدددوته،وال اال عاريدددا اطعمتددده،وال اال جامعدددا اغنيتددده،وال اال عدددام  يديتددده،وال اال  ددداال

 ربندددا.  ق دديتها اال لدد    يهددا ولنددا ر ددا  يهدددا لددك واالخددرة الدددنيا حددوام  مددن حاجددة

 بعددد قلوبنددا تددز  ال ربنددا.  النددار عددذا  وقنددا حتددن االخددرة و دد  حتددنة الدددنيا  دد  آتنددا

 .  الويا  انت انك رحمة لدنك من لنا وي  يديتنا اذ

 بدددك واعددوذ ، اعلددم لددم ومددا مندده علمددت مددا وآجلدده عاجلدده كلدده الخيددر اتددلألك اللهددم * 

 قددر  ومددا الجنددة واتددللك ، اعلددم لددم ومددا مندده علمددت مددا وآجلدده عاجلدده كلدده الشددر مددن

 ، وعمددد  قدددو  مدددن اليهدددا قدددر  ومدددا الندددار مدددن بدددك ،واعدددوذ وعمددد  قدددو  مدددن اليهدددا

 ،واتدددتعيذك وتدددلم عليددده هللا لدددلى محمدددد ورتدددولك عبددددك تدددللك مدددا خيدددر مدددن واتدددللك

 بر دداك اعددوذ اللهددم، وتددلم عليدده هللا لددلى محمددد ورتددولك عبدددك مندده اتددتعاذك ممددا

 وجهلددد  خطيمتددد  لددد  اغفدددر اللهدددم. مندددك ،وبدددك عقوبتدددك مدددن ،وبعفدددوك تدددخطك مدددن

 ومدددا اتدددررت ،ومدددا اخدددرت ومدددا قددددمت ومدددا ويزلددد ، ،وجدددد  امدددر   ددد  ،واتدددرا  

 الشدددهدا  ،ومنددداز  الق دددا  عندددد الفدددوز اتدددللك اللهدددم. منددد  بددده اعلدددم اندددت ومدددا اعلندددت

 . االنبيا  ،ومرا قة االعدا  على ،والنلر التعدا  ،وعيت

 ارحددددم يددددا النددددام علددددى ويددددوان  حيددددات  وقلددددة قددددوت   ددددعف اشددددكو اليددددك اللهددددم * 

 يتجهمنددد  بعيدددد الدددى ، تكلنددد  مدددن ،الدددى ربددد  واندددت المتت دددعفين ر  الراحمين،اندددت

 يدد  عا يتددك ابددال ،ولكن  دد  غ دد  علدد    بددك يكددن لددم ،ان امددر  ملكتدده عدددو الددى ،ام

 غ دددبك بددد  تندددز  ان مدددن الالمدددات لددده اشدددرقت الدددذ  وجهدددك بندددور ،اعدددوذ لددد  اوتدددع

 .  بك اال قوة وال حو  وال ، تر ى حتى العتبى ،لك



 

 

 

  ارحمهدددا نفتددد  امتدددكت ،ان اليدددك امدددر  و و دددت عليدددك وتوكلدددت بدددك آمندددت اللهدددم * 

 وعدددن يمينددد  وعدددن خلفددد  ومدددن يدددد  بدددين مدددن احفانددد  اللهم. احفاهدددا ارتدددلتها وان

 احفاندددد  اللهددددم.  تحتدددد  مددددن اختددددا  ان مددددن بعامتددددك واعددددوذ  ددددوق  ومددددن شددددمال 

 والمتددددلمين االتدددد م عددددز اللهددددم.  راقدددددا وباالتدددد م قاعدددددا وباالتدددد م قاممددددا باالتدددد م

 و ددد  مكدددان كددد   ددد  وايلددده الباطددد  واخدددذ  وايلددده الحدددس وانلدددر والكدددا رين الكفدددر وذ 

 بدداط  الباطدد  التباعدده،وارن  وو قندد  جليددا وا ددحا حقددا الحددس ارندد  اللهددم. زمددان كدد 

 اللهدددم. والشندددى والعفددداف والتقدددى الهدددد  اتدددللك اللهدددم. الجتنابددده وو قنددد  جليدددا وا دددحا

 ابتلددد  واذا شدددكر اعطددد  اذا ممدددن واجعلنددد  ، تنقطدددع ال عدددين وقدددرة داممدددا نعيمدددا اتدددللك

.  ومواليدددا وليهدددا اندددت زكايدددا مدددن خيدددر اندددت وزكهدددا تقوايدددا نفتددد  آت اللهدددم. لدددبر

 .  والممات المحيا  تنة من بك واعوذ ، والمعا اة العا ية اتللك اللهم

 حس،والنبيددددون حس،والنددددار حس،والجنددددة حس،والمددددوت ووعدددددك الحددددس، انددددت اللهددددم * 

 نجدددو  كددد  لددداح  يدددا اللهدددم. حدددس والقدددران حدددس، وتدددلم عليددده هللا لدددلى حس،ومحمدددد

 اتددددرنا و ددددك امرنددددا وتددددول   ددددعفنا بلددددو ،ارحم كدددد  شكو ،وكاشددددف كدددد  ،ومنتهددددى

 واوردنددا وتددلم عليدده هللا لددلى محمددد نبينددا مددع واحشددرنا غايتنددا وحقددس رايتنددا وار ددع

 وال لنددا كددن اللهددم..  ابدددا بعددديا نامددل ال مددا  شددربة الشددريفة يددد  مددن واتددقنا حو دده

 وال علينا،واعطنددددددددا تعددددددددن وال علينا،واعنددددددددا تنلددددددددر وال ،وانلددددددددرنا علينددددددددا تكددددددددن

 ويتدددددر علينا،وايددددددنا تدددددؤثر وال تنقلدددددنا،وآثرنا وال تهنا،وزدندددددا وال تحرمنا،واكرمندددددا

 واجعلندددا ، عيوبندددا واتدددتر ذنوبندددا واغفدددر وقيامندددا لددديامنا تقبددد  اللهدددم.. اليندددا الهدددد 

 اللهددددم.  النيددددران علددددى المحددددرمين ومددددن الجنددددان وتددددكان رم ددددان شددددهر عتقددددا  مددددن

 عددددن وخفددددف ، عونددددا لهددددم وكددددن االبريددددا  اترالمتددددجونين و ددددك المالددددومين انلددددر

 واكدددرم متدددؤ  يددداخير الدددابهم، ممدددا خيدددرا لهدددم واخلدددف ملدددابهم االبريدددا  المهددداجرين

 .  ملمو 

 :   يقو   هو والتوبة، المشفرة يرجو  اليه ، يلجل باح الان عبد،يحتن ويذا 

  ، تعلين  اتتحييت اما رب  ل  قا  ما اذا

  تلتين ، وبالعليان خلق  عن الذن  وتخف 

  يحمين ، توف ذا ومن ويح  يا اجي   كيف

  حين، الى حين من باالما  النفم اتل 

  تكفين ، بعد ماذا الموت ورا  ما وانتى



 

 

 

  يلتين ، الموت ليم العيت  منت قد كلن 

  تيحمين ، من الشديدة الموت تكرة وجا ت

  ، تيفدين  من منهم اليم الوجو  الى نارت

  ينجين ، دنيا     قدمت الذ  ما تلتل 

  دين ،     رطت ما بعد من اجابت   كيف

  يدعون ، هللا ك م اتمع الم ويح  ويا

  ويم، قاف    جا  قد بما اتمع الم

  والدين، الجمع يوم الحشر بيوم اتمع الم

   ينادين ، يدعون  الموت مناد  اتمع الم

  تيؤوين ، ذا من تام ٌ  عبدٌ  ربا   يا

  يهدين ، للحس واتع غفور ر  تو 

  ، موازين     وثق    ارحمن  اليك اتيت

 .يجازين  من ارجى انت جزام     وخفف

*       *       * 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفل  الخامم

 _قلص من القرآن الكريم                         

 _قلص اخر                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :الكريم القرآن من قلص

مدددن قبلددده بنحددن نقدددص عليدددك أحتدددن القلدددص بمدددا اوحينددا اليدددك يدددذا القدددرآن وإن كندددت 

 دددالقرآن يدددو كددد م هللا تعدددالىبهللا ال الددده اال يدددو ليجمعدددنكم الدددى  .3لمدددن الشا لينييوتدددف

و ددد  التدددورة نفتدددها . 87يدددوم القيامدددة ال ريددد   يددده ومدددن ألدددد  مدددن هللا حديثايالنتدددا 

يقددددو  الحسبوالددددذين آمنددددوا وعملددددوا اللددددالحات تددددندخلهم جنددددات تجددددر  مددددن تحتهددددا 

. ان .122هللا حقدددا  ومدددن ألدددد  مدددن هللا قي يالنتدددا االنهدددار خالددددين  يهدددا ابددددا  وعدددد 

 الحكمة من قلص القرآن : 

أن نفقدده مددا جددا   دد  القلددص مددن أخبددار ومعددان  ومددا  يدده مددن عبر،بلقددد كددان  دد   -

قللدددهم عبدددرةٌ ألولددد  األلبدددا  مدددا كدددان حدددديثا  يفتدددر  ولكدددن تلدددديس الدددذ  بدددين يديددده 

   . 111وتفلي  ك  ش   ويد   ورحمة لقوم يؤمنونييوتف

    يذ  القلص بيان لتنن هللا تعالى    خلقه.   -

 بيان لمنهاج االنبيا  والتزامهم باللبر.   -



 

 

 

حقدددددامس علميددددة ذكريددددا القددددرآن لدددددم تعددددرف اال  دددد  علدددددرنا  دددد  قلددددص القددددرآن  -

 الحدي ، ويذا ما عبرنا عنه باالعجاز العلم  للقرآن.  

 اشتمالها على أعلى درجات الكما     الب غة.   -

 قوة تلثيريا    ال   القلو .   -

، كمددددا الاددددالمين وتحددددذيريم مددددن االتددددتمرار   المهددددم دددد  لددددة هللا تعددددالى تبيددددان لعدا -

ن   ددله تعددالى  دد  مثوبددة المددؤمنين، بقددا  امددا مددن الددم  تددوف نعذبدده ثددم يددرد يوتبيددا

الحتدددنى يوأمدددا مدددن آمدددن وعمددد  لدددالحا   لددده جدددزا  87عدددذابا  نكدددرا ب الدددى ربددده  يعذبددده

    .88-87له من أمرنا يترا ي الكهفوتنقو  

. و يمدددا يدددلت  بعدددض  يهدددا أنبدددا  مدددن كدددان قبلندددا وخبدددر مدددا بعددددنا والحكدددم  يمدددا بينندددا. -

    يذ  القلص:

   بانار خلس األنتاني. آدم عليه الت م

       :الت م عليه إدريم

 التددد م عليهمدددا وشددديت آدم بعدددد النبدددوة اعطددد  مدددن او  يدددو التددد م عليددده ادريدددم ان 

  دددد  ثبددددت االتددددرا ،وكما حدددددي  و  .بددددالقلم خددددط مددددن او  اندددده اتددددحس ابددددن وذكددددر. 

 الرابعدددة التدددما   ددد  ويدددو بددده مدددر   وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  اللدددحيحين،ان

-56 مريميعليدددا مكاندددا ور عندددا ي56بنبيدددا لدددديقا كدددان انددده ادريدددم الكتدددا   ددد  واذكدددرب،

57  . 

 ويدددذكر  اتدددرامي ، بنددد  زمدددان  ددد  بددد  ندددو  قبددد  يكدددن لدددم ادريدددم ان قدددا  مدددن وينددداك

..  ذلددك غيددر يددر  مددن ويندداك ، اليددام يددو ادريددم ان عبددام وابددن متددعود ابددن عددن

 ي.   60: 15.باعلم وهللا

*        *         * 

     : الت م عليه نو 

 آدم بدددين كدددان: امامدددة ابددد  عدددن لدددحيحه  ددد  حبدددان ابدددن حددداتم ابدددو الحدددا ا قدددا     

 ، االتددد م علدددى كدددانوا كلهدددم: البخدددار  وقدددا  ، قدددرون عشدددرة التددد م عليهمدددا وندددو 

 االنبيددددا  تعددددالى هللا  بعدددد  ،ي309: 9ب نددددو  عهددددد  دددد  االلددددنام يعبددددد الددددبعض واخددددذ



 

 

 

 تعدددالى هللا بعثددده رتدددو  او  التددد م عليددده ندددو  وكدددان ، ومندددذرين مبشدددرين والرتددد 

  ددداختلفوا واحددددة امدددة اال الندددام كدددان ومددداب، التددد م عليددده آدم بعدددد االرض ايددد  الدددى

 ندددو  لبددد . 19 يدددونمييختلفون  يددده  يمدددا بيدددنهم لق ددد  ربدددك مدددن تدددبقت كلمدددة ولدددوال

 ، هللا طاعددددة الددددى يدددددعويم قومدددده  دددد  عامددددا خمتددددين اال تددددنة الددددف التدددد م عليدددده

  لبددد  قومددده الدددى نوحدددا ارتدددلنا ولقددددبقلي ، اال معددده آمدددن  مدددا ، نقمددده مدددن ويحدددذريم

. 14 العنكبدددوتي  ادددالمون ويدددم الطو دددان  اخدددذيم عامدددا خمتدددين اال تدددنة الدددف  ددديهم

 ويمدددت بعدددديم مدددن واالحدددزا  ندددو  قدددوم مقدددبله كدددذبتبغا ر تدددورة  ددد  تعدددالى ويقدددو 

 كدددان  كيدددف  اخدددذتُهم الحدددس بددده ليدح دددوا  وجادلوابالباطددد  ليلخدددذو  برتدددولهم امدددة كددد 

 هللا لدددلى النبددد  عدددن عبدددام ابدددن عدددن الطبرانددد  القاتدددم ابدددو وقدددا . 5 غدددا ري عقدددا 

 وذمدددة تعدددالى هللا ذمدددة منددده برمدددت  قدددد حقدددا بددده ليددددحض بددداط  اعدددان مدددنب وتدددلم عليدده

 لرتدددولهم ندددو  قدددوم تكدددذي   ددد  تعدددالى قولددده وكدددذلكي. وتدددلم عليددده هللا لدددلى رتدددوله

 اال ندددو  اخدددويم لهدددم قدددا  اذي105بالمرتدددلين ندددو  قدددوم كدددذبتب التددد م، عليددده ندددو 

 اتدددالكم ومددداي108بواطيعدددون هللا  ددداتقواي107بامدددين رتدددو  لكدددم  انددد ي  106بتتقدددون

 .    109-105 الشعرا يالعالمين ر  على اال اجر  ان اجر من عليه

 وال ودا تددددذرن وال آلهددددتكم تددددذرن ال وقددددالواب، االلددددنام عبددددادة علددددى نددددو  قددددوم الددددر

 قددددوم التددددما  كانددددت  االتددددما  يددددذ  ان. 23 نو يونتددددرا ويعددددو  يشددددو  وال تددددواعا

 د  الددددحابهم مددددات ولمددددا الددددحابهم لددددوريم مدددداتوا ولمددددا ونددددو  آدم بددددين لددددالحين

 ي. 372: 7بهللا، دون من يعبدونها الناما وجعلويا قومهم بين ابليم

 قدددالواب  بددداالراذ  ونعتدددويم معددده آمدددن ممدددن والفقدددرا  ال دددعفا  بطدددرد ندددو  قدددوم طالددد 

 انددددا ومدددداب ذاتهددددا التددددورة  دددد  ويجيددددبهم.111 الشددددعرا ياالرذلون واتبعددددك لددددك انددددؤمن

 كمدددا لهدددم يقدددو  ثدددم.115-114 الشدددعرا يمبين ندددذير اال اندددا اني114ب المدددؤمنين بطدددارد

 انددد  اقدددو  وال الشيددد  اعلدددم وال هللا خدددزامن عندددد  لكدددم اقدددو  والبتعدددالى قولددده  ددد  جدددا 

 انفتدددهم  ددد  بمدددا اعلدددم هللا خيدددرا هللا همييدددؤت لدددن اعيدددنكم تدددزدر  للدددذين اقدددو  وال ملدددك

 قدددالواب، ذلدددك عدددن يكدددف لدددم ان بدددالرجم يدددددو  ثدددم.  31 يوديالادددالمين لمدددن اذا انددد 

 يدددلتيهم بدددان طدددالبو  ثدددم. 116 الشدددعرا يالمرجومين مدددن لتكدددونن ندددو  يدددا تنتددده لدددم لدددمن

 بمددا  لتنددا جدددالنا  دداكثرت جادلتنددا قددد نددو  يددا قالواباللددادقين، مددن كددان ان يعددديم بمددا

  دددر ب، امرأتددده بندددو  يدددؤمن لدددم ممدددن وكدددان.  32 يودياللدددادقين مدددن كندددت ان تعددددنا

 عبادنددددا مددددن عبدددددين تحددددت كانتددددا لددددوط وامددددراة نددددو  امددددراة كفددددروا للددددذين مددددث  هللا

 مدددددع الندددددار ادخددددد  وقيددددد  شددددديما هللا مدددددن عنهمدددددا يشنيدددددا  لدددددم يمددددداا خانت لدددددالحين

  عدددد  الخيانددددة ولدددديم ، بهمددددا االيمددددان عدددددم  دددد  خانتايمددددا ا . 10 التحريميالددددداخلين



 

 

 

 االنبيدددا  لحرمدددة الفاحشدددة  ددد  الوقدددوا عدددن معلدددومات االنبيدددا  نتدددا  الن ، الفاحشدددة

 امدددراة وخياندددة ، مجندددون عنددده تقدددو  كاندددت انهدددا لزوجهدددا ندددو  امدددراة خياندددة وكاندددت. 

 ي. 343: 7ب.ا يا ه على قومها ترشد كانت انها لزوجها لوط

 كددددذبون  قددددوم  ان ر  قددددا ب، علدددديهم دعددددا ، ايددددا  طدددداعتهم عددددن  نددددو  يددددمم ولمددددا

-117 الشددددعرا يالمؤمنين مددددن معدددد  ومددددن ونجندددد   تحددددا وبيددددنهم بيندددد   ددددا تتي117ب

 مشلددددو  اندددد  ربدددده  دددددعابلدينه، ينتلددددر ان ربدددده دعددددا ، قومدددده تجددددا  ول ددددعفه. 118

 وينعتددده ندددو  طاعدددة بعددددم ابنددده يولددد  قومددده مدددن الكدددا ر وكدددان.  10 القمري انتلدددر

 الكددددا رين مددددن االرض علددددى تددددذر ال ر ِ  نددددو  وقددددا بمجنون، باندددده ومددددرة كددددذا  باندددده

 . 27-26 نو يكفارا  اجرا اال يلدوا وال عبادك ي لوا تذريم ان انكي26ب ديارا

 اللدددا اتي المجيبدددون  لدددنعم ندددو  ناداندددا ولقددددب، ندددو  لددددعا  وعددد  جددد  الحدددس اتدددتجا 

 الدددددى ودعدددددا  ، قومددددده يفعددددد  بمدددددا يبتدددددمم ال ان اليددددده وتعدددددالى تدددددبحانه واوحدددددى. 75

  ددد  آمدددن قدددد مدددن اال قومدددك مدددن يدددؤمن لدددن انددده ندددو  الدددى واوحددد ب، الفلدددك لدددناعة

 الدددذين  ددد  تخددداطبن  وال ووحيندددا باعينندددا الفلدددك والدددنعي36بيفعلدددون كدددانوا بمدددا تبتدددمم

 مندده تددخروا قومدده مددن مددأل عليدده مددر   وكلمددا الفلددك ويلددنعي37بمشرقددون انهددم المددوا

 ياتيددده مدددن تعلمدددون  تدددوفي38بتتدددخرون كمدددا مدددنكم نتدددخر  اندددا مندددا تتدددخروا ان قدددا 

 قلندددا التندددور و دددار امرندددا جدددا  اذا حتدددىي39بمقددديم عدددذا  عليددده ويحددد  يخزيددده عدددذا 

 ومدددا آمدددن ومدددن القدددو  عليددده تدددبس مدددن اال وايلدددك اثندددين زوجدددين كددد  مدددن  يهدددا احمددد 

 لشفدددور ربددد  ان ومرتدددايا مجرايدددا هللا بتدددم  يهدددا اركبدددوا وقدددا ي 40بقليددد  اال معددده آمدددن

 يددا معددز   دد  وكددان ابندده نددو  وندداد  كالجبددا  مددوج  دد  بهددم تجددر  ويدد ي41برحدديم

 المددا  مددن يعلددمن  جبدد  الددى تددآو  قددا ي42بالكددا رين مددع تكددن وال معنددا اركدد  بندد 

 مددددن  كددددان المددددوج بينهمددددا وحددددا  رحددددم مددددن اال هللا امددددر مددددن اليددددوم عالددددم ال قددددا 

 وق ددد  المدددا  وغددديض اقلعددد  تدددما  ويدددا مدددا ك ابلعددد  ارض يدددا وقيددد ي43بالمشدددرقين

 وقيدددد   -. 44-36 يوديالاددددالمين للقددددوم بعدددددا وقيدددد  الجددددود  علددددى واتددددتوت االمددددر

 هللا رحدددم لدددوب وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وقدددا .  المولددد  قدددر  جبددد : الجدددود 

 ام وكاندددت.   حددداتم ابددد  وابدددن جريدددر ابدددن روا ياللدددب  ام لدددرحم احددددا ندددو  قدددوم مدددن

 علدددى اتدددتوت حتدددى بددده خرجدددت المدددا  بلشهدددا  لمدددا الجبددد  الدددى بددده خرجدددت قدددد اللدددب 

 .  شرقا بيديها ر عته رقبتها الما  بلغ ، لما الجب  اع 

 المشدددددحون الفلدددددك  ددددد  معددددده ومدددددن  انجيندددددا ب، معددددده ومدددددن نوحدددددا تعدددددالى هللا انجدددددى

 كدددددددذ  مدددددددن جدددددددزا  يدددددددذا. 120-119 الشدددددددعرا يالباقين بعدددددددد اغرقندددددددا ثدددددددمي119ب



 

 

 

 واعتدددددنا آيددددة للنددددام وجعلنددددايم اغرقنددددايم الرتدددد  كددددذبوا لمددددا نددددو  وقومبالرتدددد ،

 . 37 الفرقانياليما عذابا للاالمين

 مدددن اال نبيدددا وال رتدددوال بعدددد  يرتددد  لدددم ، التددد م عليددده نوحدددا تعدددالى هللا بعددد  ان ومندددذ

 كتابدددا التدددما  مدددن  تعدددالى هللا يندددز  ،لدددم التددد م عليددده الخليددد  ابدددراييم وكدددذلك ، ذريتددده

  ددد  وجعلندددا وابدددراييم نوحدددا ارتدددلنا ولقددددب، تددد لته مدددن ويدددو اال رتدددوال ارتددد  وال

 تدددعيد وقدددا . 26 الحديدي اتدددقون مدددنهم وكثيدددر مهتدددد  مدددنهم والكتدددا  النبدددوة ذريتهمدددا

 وجعلندداب، التدد م عليدده نددو   ذريددة مددن كلهددم النددام ان:  قتددادة عددن عروبددة ابدد  ابددن

 نددددو  مددددع التددددفينة مددددن يبطددددوا الددددذين مددددن وكددددان. 77 اللددددا اتيالباقين يددددم ذريتدددده

 ولدددوا كثيددرة، لذريددة ابددا مددنهم واحددد كدد  لددار ثددم ويا دد ، وحددام تددام: الددث    اوالد 

 هللا لدددلى النبددد  ان ، عنددده هللا ر ددد  تدددمرة عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . جدددي  بعدددد جيددد 

ي يدددامب امددداي. الدددروم ابدددو ويا ددد  الحدددبت، ابدددو وحدددام العدددر ، ابدددو تدددامبقا  وتدددلم عليددده

 ي.  385: 3.بغرقا مات التفينة يرك  لم والذ  لنو  الرابع االبن ويو

 :      ال 

 ندددو  يج  بقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان تدددعيد، ابددد  عدددن البخدددار  قدددا 

 ي :المتددده نعم، يقدددو  بلشدددت؟ يقو  يددد : وجددد  عدددز هللا  يقدددو  ، وامتددده التددد م عليددده

  تشدددهدانه وامتددده محمدددد:  يقدددو  لدددك؟ يشدددهد مدددن:  لندددو   يقدددو  ال،:  يقولدددون بلشكدددم؟

 علدددى شدددهدا  لتكوندددوا وتدددطا امدددة جعلنددداكم وكدددذلكبتعالى قولددده  ددد  وجدددا ي. بلدددغ قدددد

 .    143 البقرةي..شهيدا عليكم الرتو  ويكون النام

*       *       * 

     : الت م عليه يود

 كفدددريم بتدددب  الما دددية االقدددوام ايلدددك كيدددف ، العزيدددز كتابددده  ددد  تعدددالى هللا يبدددين    

 هللا ومدددا بعدددديم مدددن والدددذين وثمدددود وعددداد ندددو  قدددوم دأ  مثددد ب، لرتدددلهم وتكدددذيبهم

 قدددوم قدددبلهم مدددن الدددذين نبدددل يددداتهم المبتعدددالى قولددده وكدددذلك. 31 غدددا ريللعباد المدددا يريدددد

 رتدددددلهم أتدددددتهم والمؤتفكدددددات مددددددين والدددددحا  ابدددددراييم وقدددددوم وثمدددددود وعددددداد ندددددو 

 وكددددذلك. 70 التوبددددةييالمون انفتددددهم كددددانوا ولكددددن لدددديالمهم هللا كددددان  مددددا بالبينددددات

 مدددن والدددذين وثمدددود وعددداد ندددو  قدددوم قدددبلكم مدددن الدددذين انبمدددو يددداتكم المبتعدددالى قولددده

 وقدددالوا ا دددوايهم  ددد  ايدددديهم  دددردوا بالبيندددات رتدددلهم جدددا تهم هللا اال يعلمهدددم ال بعدددديم

 ويقدددو . 9 ابراييميمريددد  اليددده تددددعوننا ممدددا شدددك لفددد  واندددا بددده ارتدددلتم بمدددا كفرندددا اندددا



 

 

 

 النددذر خلددت وقددد باالحقدداف قومدده انددذر اذ عدداد اخددا واذكددرب  االحقدداف تددورة  دد  تعددالى

 يدددددوم عدددددذا  علددددديكم اخددددداف انددددد  هللا اال تعبددددددوا اال خلفددددده ومدددددن يديددددده بدددددين مدددددن

 مددددددن كنددددددت ان تعدددددددنا بمددددددا  إتنددددددا آلهتنددددددا عددددددن لتا كنددددددا  اجمتنددددددا قددددددالواي21بعادددددديم

 رتدددو  لكدددم ان بالشدددعرا  تدددورة  ددد  تعدددالى قولددده وكدددذلك.22-2 1االحقافياللدددادقين

 اال اجددددر  ان اجددددر مددددن عليدددده اتددددملكم ومدددداي126ب واطيعددددون هللا  دددداتقواي125بامددددين

 ملددددانع وتتخددددذوني128بتعبثددددون آيددددة ريددددع بكدددد  أتبنددددوني127ب  العددددالمين ر  علددددى

 هللا  ددددددددددداتقواي130ب جبدددددددددددارين بطشدددددددددددتم بطشدددددددددددتم واذاي129ب تخلددددددددددددون لعلكدددددددددددم

 التددددد م، عليددددده يدددددود نبددددديهم يطيعدددددوا ان مدددددن وبددددددال. 131-125 الشدددددعرا يواطيعون

 تددفاية  دد  لنددراك ان ددا قومدده مددن كفددروا  الددذين المددأل قددا ب، والكددذ  بالتددفاية اتهمددو 

 ر  مدددن رتدددو  ولكنددد  تدددفاية بددد  لددديم قدددوم يدددا قدددا ي66بالكددداذبين مدددن  لن دددنك ن ددداإو

 جدددا كم ان عجبدددتم اوي68ب امدددين نالدددت لكدددم واندددا ربددد  رتددداالت ابلشكدددمي67ب العدددالمين

 نددو  قددوم بعددد مددن خلفددا  جعلكددم اذ واذكددروا لينددذركم مددنكم رجدد  علددى ربكددم مددن ذكددر

 كمدددا. 69 -66 االعدددرافي تفلحدددون لعلكدددم هللا آال   ددداذكروا بلدددطة الخلدددس  ددد  وزادكدددم

 بعددددض كاعتددددرا اال نقددددو  انب  بتددددو ، الددددابته قددددد آلهددددتهم بددددان ، خدددداطمين اعتقدددددوا

 ومدددع. 54 يوديتشدددركون ممدددا بدددر   انددد  واشدددهدوا هللا اشدددهد انددد  قدددا  بتدددو  آلهتندددا

 هللا عددداقبهم ولهدددذا اتدددتكبارا، رتدددله وعلدددوا هللا بآيدددات جحددددوا ، النلدددامت يدددذ  كددد 

 لدددوت ذات الهبدددو ، شدددديدة البدددرد، شدددديدة لرلدددرا، ريحدددا علددديهم ارتددد  بدددان تعدددالى

 ابددداديم ،حتدددى قدددوة مدددن بددده اغتدددروا مدددا جدددنم مدددن عقدددوبتهم ،وكاندددت ومدددزع  مخيدددف

 الحددس بشيددر االرض  دد    اتددتكبروا عدداد  امددابتعالى قولدده  دد  جددا  كمددا ، آخددريم عددن

 وكددانوا قددوة مددنهم اشددد يددو خلقهددم الددذ  هللا ان يددروا لددم او قددوة منددا اشددد مددن وقددالوا

 لنددددذيقهم نحتددددات ايددددام  دددد  لرلددددرا  ريحددددا علدددديهم  ارتددددلناي15بيجحدددددون بآياتنددددا

  لددددلتيينلرون ال ويددددم اخددددز  اآلخددددرة ولعددددذا  الدددددنيا الحيدددداة  دددد  الخددددز  عددددذا 

 تدددذر مددداي41بالعقددديم الدددريت علددديهم ارتدددلنا اذ عددداد و  بتعدددالى قولددده وكدددذلك. 15-16

 عددداد وامدددابتعالى وقولددده. 42-41 الدددذارياتي كدددالرميم جعلتددده اال عليددده اتدددت شددد   مدددن

 حتددددوما ايددددام وثمانيددددة ليددددا  تددددبع علدددديهم تددددخرياي6بلرلددددرعاتية بددددريت  ددددايلكوا

 مدددددن لهددددم تدددددر   هدددد ي7بخاويدددددة نخدددد  اعجدددداز كدددددلنهم لددددرعى  يهدددددا القددددوم  تددددر 

 تدددربا دخلدددت عددداد قدددوم مدددن عجدددوزا ان: العجدددوز ايدددام عدددن ويقدددا . 8-6 الحاقدددةيباقية

  وجدد  عددز الحددس يقددو  الفجددر، تددورة و دد ي. 36: 7.ب الثددامن اليددوم  دد  الددريت  قتلهددا

  دددد  مثلهددددا يخلددددس لددددم التدددد ي7ب العمدددداد ذات ارمي6ببعدددداد ربددددك  عدددد  كيددددف تددددر الددددمب

 ولدددد ويدددم. 50 الدددنجمي االولدددى  عدددادا ايلدددك واندددهباالولى عددداد ويدددم. 8-6 الفجدددريالب د



 

 

 

 قريبدددة ويددد  االحقددداف يتدددكنون وكدددانوا ، ندددو  بدددن تدددام بدددن عدددوص بدددن ارم بدددن عددداد

 ، مو دددع مدددن اكثدددر و ددد  القدددران  ددد  قلدددتهم ذكدددرت. الددديمن بدددارض ح دددرموت مدددن

 تلددددك اتددددتخدام الددددى التدددد م عليدددده يددددود رتددددولهم  ارشددددديم مددددا  وذو اقويددددا  وكددددانوا

 هللا اخدددذيم حتدددى اتددتكباريم علدددى الدددروا انهددم اال ، هللا طاعدددة  ددد  المددا  وذلدددك  القددوة

 .   مقتدر عزيز اخذ

 :   ال 

 ، الدددريت علدددفت اذا: قالدددت ، عنهدددا هللا ر ددد  عامشدددة عدددن لدددحيحه  ددد  متدددلم رو 

 وخيددر  يهددا مددا وخيددر خيريددا اتددللك اندد  اللهددمب وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  قددا 

 ي. به ارتلت ما وشر  يها ما وشر شريا من بك واعوذ به، ارتلت ما

*       *       * 

    : الت م عليه لالت

 بهدددم حددد  ومدددا ، الما دددية االقدددوام عدددن العزيدددز كتابددده  ددد  وتعدددالى تدددبحانه يخبرندددا    

 وعددداد ندددو  قدددوم قدددبلهم كدددذبتبوكذبويم، رتدددلهم علدددوا لمدددا ايلكدددوا وكيدددف عدددذا  مدددن

 صياالحددددزا  اولمددددك االيكددددة والددددحا  لددددوط وقددددوم وثمددددودي12ب االوتدددداد ذو و رعددددون

 اال لددددالت اخددددويم لهددددم قددددا  اذي 141بالمرتددددلين ثمددددود كددددذبتبتعالى وقولدددده. 12-13

 جددددا تهم اذبتعددددالى وقولددددهي. 143-141 الشددددعرا يامين رتددددو  لكددددم اندددد ي142بتتقددددون

 النددددز  ربنددددا شددددا  لددددو قددددالوا هللا اال تعبدددددوا اال خلفهددددم ومددددن ايددددديهم بددددين مددددن الرتدددد 

  بالندددذر ثمدددود كدددذبتبتعالى وقولددده. 14  لدددلتي كدددا رون بددده ارتدددلتم بمدددا  اندددا م مكدددة

 عليدده الددذكر قدد أ لي24بروتددع  دد   لفدد  اذا انددا نتبعدده واحدددا منددا ابشددرا  قددالواي23ب

 لرتددددولهم تكددددذيبهم علدددى ثمددددود الددددر.  25-23 القمرياشدددر كددددذا  يددددو بددد  بيننددددا مدددن

  اتدددتحبوا  هددددينايم ثمدددود وامددداب الهدددد  علدددى العمدددى واتدددتحبوا التددد م عليددده  لدددالت

. 17  لدددلتييكتبون كدددانوا بمدددا الهدددون العدددذا  لددداعقة  اخدددذتهم الهدددد  علدددى العمدددى

 يدددو الدددذ  العنكبدددوت  بيدددت كمثددد  اوليدددا  هللا دون مدددن يتخدددذ مدددن ، تعدددالى هللا مثددد  وقدددد

 بيتدددا تاتخدددذ العنكبدددوت كمثددد  اوليدددا  هللا دون مدددن اتخدددذوا الدددذين مثددد ب ، البيدددوت ايدددون

 تدددددللوا ثدددددم. 41 العنكبدددددوتييعلمون كدددددانوا لدددددو العنكبدددددوت لبيدددددت البيدددددوت ايدددددون وان

 لددددخرة مددددن عشددددرا  ناقددددة لهددددم يخددددرج ان ، بآيددددة يددددلتيهم ان ، التدددد م عليدددده لددددالحا

 مثلندددا بشدددر اال اندددت مددداب ، ارادوا مدددا لهدددم  كدددان ربددده لدددالت  ددددعا ، بانفتدددهم عينويدددا

 يدددوم شدددر  ولكدددم شدددر  لهدددا ناقدددة يدددذ  قدددا ي154باللدددادقين مدددن كندددت ان بآيدددة  دددات



 

 

 

. 156-154 الشددددعرا ي يددددوم عادددديم عددددذا   ياخددددذكم بتددددو  تمتددددويا والي155بمعلددددوم

 ان ونبدددمهمي27بوالدددطبر  دددارتقبهم لهدددم  تندددة الناقدددة مرتدددلوا اندددابتعالى قولددده وكدددذلك

 واقامدددة الناقدددة اخدددراج وبعدددد. 28-27 القمدددري محت دددر شدددر  كددد  بيدددنهم قتدددمة المدددا 

 ثمددددود والددددىب،  الكفددددر علددددى آخددددرون ،والددددر آمددددن مددددن مددددنهم آمددددن ، علدددديهم الحجددددة

 ربكددم مددن بينددة جددا تكم قددد غيددر  الدده مددن لكددم مددا هللا اعبدددوا قددوم يددا قددا  لددالحا اخددايم

 عدددذا   ياخدددذكم بتدددو  تمتدددويا وال هللا ارض  ددد  تاكددد   دددذرويا آيدددة لكدددم هللا ناقدددة يدددذ 

 يشددددربون  كددددانوا ااهددددريم بددددين واقامددددت ، ابنهددددا الناقددددة و ددددعت. 73 االعددددرافي الدددديم

 الناقدددة  عقدددرواب، قتلهدددا علدددى عزمدددوا ، الكفدددر علدددى مدددنهم الدددبعض الدددر ولمدددا. لبنهدددا

ي المرتدددلين مدددن كندددت ان تعددددنا بمدددا امتندددا لدددالت يدددا وقدددالوا ربهدددم امدددر عدددن وعتدددوا

 انبعدددددددد  اذي 11ببطشوايددددددددا ثمددددددددود كددددددددذبتبتعالى قولدددددددده وكددددددددذلك. 77 االعددددددددراف

  دمدددددم  عقرويددددا  كددددذبو ي13بوتددددقيايا هللا ناقددددة هللا رتددددو  لهددددم  قددددا ي12باشددددقايا

 وقولدددددده. 15-11 الشددددددمميعقبايا يخدددددداف والي 14ب تددددددوايا بددددددذنبهم ربهددددددم علدددددديهم

 تعنددددد  مددددداذا المفتدددددرون واختلدددددف. 5 الحاقدددددةي بالطاغيدددددة  دددددايلكوا ثمدددددود  امدددددابتعالى

 مددن ومددنهم الددذنو ، انهددا يددر  مددن ومددنهم ، اللدديحة انهددا يددر  مددن  مددنهم الطاغيددة؟

 ، ابنهدددا امدددا. يدددواي كهم  دددالمراد االخدددت ف كدددان وايدددا..  الناقدددة عقدددر تعنددد  انهدددا قدددا 

 قتلددو  انهددم:  قددا  مددن ومددنهم ، الجبدد  اعلددى  دد  لددخرة  دد  واختفددى يددر  اندده  يقددا 

 لدددالت بقتددد  يمدددوا ، وقتلويدددا الناقدددة عقدددروا ان بعددددي. 200: 3.باعلدددم وهللا..امددده مدددع

 وال االرض  دددددددد  يفتدددددددددون ريددددددددط تتددددددددعة المدينددددددددة  دددددددد  وكانبالتدددددددد م عليدددددددده

 مهلدددك شدددهدنا مدددا لوليددده لنقدددولن ثدددم وايلددده لنبيتنددده بددداح تقاتدددموا قدددالواي48بيلدددلحون

-48 النم ييشدددعرون ال ويدددم مكدددرا ومكرندددا مكدددرا ومكدددرواي49ب  للدددادقون اوانددد ايلددده

. قددددومهم يدددد ك قبدددد  ذلددددك وكددددان ،  ر ددددختهم حجددددارة علدددديهم تعددددالى هللا  ارتدددد . 50

 ايددام ث ثددة داركددم  دد  تمتعددوا لهددم قددا  ، الناقددة بقددتلهم التدد م عليدده لددالت علددم وحددين

 ومحمدددرة ، االو  اليدددوم  ددد  ملدددفرة وجدددويهم تدددتكون ، ي كهدددم آيدددة بدددان واخبدددريم ،

 ث ثددة داركددم  دد  تمتعددوا  قددا   عقرويددا. بالثالدد  اليددوم  دد  ةدومتددو الثددان ، اليددوم  دد 

 معددده آمندددوا والدددذين لدددالحا نجيندددا امرندددا جدددا   لمددداي65بمكدددذو  غيدددر وعدددد ذلدددك ايدددام

 المدددوا الدددذين واخدددذي66بالعزيدددز القدددو  يدددو ربدددك ان يوممدددذ خدددز  ومدددن مندددا برحمدددة

 ارتدددلنا اندددابتعالى قولددده وكدددذلك. 67-65 يوديجددداثمين ديددداريم  ددد   الدددبحوا اللددديحة

 ثمدددود ذريدددة مدددن يبدددس لدددم. 31 القمريالمحت دددر كهشددديم  كدددانوا واحددددة لددديحة علددديهم

 ثمدددود ويدددومن ، رغدددا  ابدددا ان ،اال معددده آمندددوا والدددذين التددد م عليددده لدددالت تدددو  احدددد

 التدددما  مدددن حجددر جدددا   الحدددرم مددن خدددرج  لمدددا ، النقمددة وقعدددت حدددين الحددرم  ددد  كددان



 

 

 

. 51 الدددددنجم   مدددددا ابقدددددى ي  اوثمودبتعدددددالى قولددددده  ددددد  جدددددا  وكمددددداي. 200: 3.ب قتلددددده

 يقدددددو  الحجددددر، تددددورة و دددد . 12 البددددروجي  لشدددددديد ربددددك بطددددت انبتعددددالى وقولدددده

 عنهدددددا  كدددددانوا آياتندددددا واتيندددددايمي80ب المرتدددددلين الحجدددددر الدددددحا  كدددددذ  ولقددددددبتعالى

 اللددددديحة  اخدددددذتهمي 82بآمندددددين بيوتدددددا الجبدددددا  مدددددن ينحتدددددون وكدددددانواي81بمعر دددددين

 الحجدددر والدددحا . 84-80 الحجرييكتدددبوني مدددا أغندددى عدددنهم مدددا كدددانوا 83بملدددبحين

 بددددين ومتدددداكنهم   القددددر ، واد  مددددن قريبددددا الحجددددر تددددكنوا لددددالت قددددوم ثمددددود يددددم

 ، ندددو  بدددن تدددام بدددن ارم بدددن عاشدددر بدددن ثمدددود ، النتددد  علمدددا  وقدددا . والشدددام الحجددداز

 ، عددداد بعددد ثمددود وكانددت.  التدد م عليدده الخليدد  ابددراييم قبدد  العاربددة العددر  مددن ويددم

 . الكريم  القران آيات بعض    بعاد ثمود ذكر وقرن

 :  ال 

 كددددذبوا ممددددن الما ددددية االقددددوام ابددددادة تنددددوا الكددددريم القددددران آيددددات بعددددض لنددددا تددددذكر -

 اللدديحة اخذتدده مددن ومددنهم حالددبا عليدده ارتددلنا مددن  مددنهم بذنبدده اخددذنا  ك بالرتدد ،

 كدددانوا ولكدددن لددديالمهم هللا كدددان ومدددا اغرقندددا مدددن ومدددنهم االرض بددده ختدددفنا مدددن ومدددنهم

 . 40 العنكبوتي يالمون انفتهم

 الددددديم اخدددددذ  ان االمدددددة ويددددد  القدددددر  اخدددددذ  اذا ربدددددك اخدددددذ وكدددددذلكب تعدددددالى يقدددددو  -

 خاويدددة  هددد  االمدددة ويددد  ايلكنايدددا قريدددة مدددن  كدددلينبتعالى وقولددده. 102 يوديشدددديد

 عددددن اللددددحيحين   دددد  وجددددا . 45 الح يمشدددديد وقلددددر معطلددددة وبمددددر عروشددددها علددددى

 للالددم ليملدد  هللا انبقددا  وتددلم عليدده هللا لددلى النبدد  عددن عندده هللا ر دد  موتددى ابدد 

 ي.  يفلته لم اخذ  اذا حتى

*       *       * 

   : الت م عليه الخلي  ابراييم

 قومددده وكدددان ، الكلددددانيين ارض بابددد  بدددارض ولدددد.  ندددو  بدددن تدددام الدددى نتدددبه يرجدددع

 زمددددن  دددد  ولددددد اندددده ذاتدددده الملدددددر وي دددديف ،ي132: 8ب وااللددددنام الكواكدددد  يعبدددددون

 تددليمان بنايددا التدد  المربعددة  دد  يعقددو  وقبددر اتددحس ولددد  وقبددر قبددر  امددا ، النمددرود

ي. 165: 8بالخليددد ب اليدددوم والمعدددروف حبدددرون  ببلدددد جميعدددا التددد م  علددديهم داود بدددن

 دون مدددن االلدددنام عبدددادة  ددد  قومددده علدددى الحجدددة والهمددده ، لدددشر  مندددذ رشدددد  هللا اتدددا 

 حكددديم ربدددك ان نشدددا  مدددن درجدددات نر دددع قومددده علدددى ابدددراييم اتينايدددا حجتندددا وتلدددكب هللا

 مددددن يددددك ولددددم حنيفددددا ح قانتددددا امددددة كددددان ابددددراييم انبتعددددالى وقولدددده. 83 االنعدددداميعليم



 

 

 

-120 النح يمتدددددتقيم لدددددراط الدددددى ويددددددا  اجتبدددددا  النعمددددده شددددداكراي120بالمشدددددركين

 ندددر  وكدددذلكب، يدددو اال الددده ال وانددده ، وحدانيتددده داللدددة البدددراييم تعدددالى هللا بدددي ن. 121

 الليددد  عليددده جدددن    لمددداي75بالمدددوقنين مدددن وليكدددون واالرض التدددموات ملكدددوت ابدددراييم

 بازغدددا القمدددر را   لمددداي76ب اآل لدددين احددد  ال قدددا  ا ددد   لمدددا ربددد  يدددذا قدددا  كوكبدددا را 

  لمدداي77بال ددالين القددوم مددن الكددونن ربدد  يهدددن  لددم لددمن قددا  ا دد   لمددا ربدد  يددذا قددا 

 ممددا بددر   اندد  قددوم يددا قددا  ا لددت  لمددا اكبددر يددذا ربدد  يددذا قددا  بازغددة الشددمم را 

 مدددن اندددا ومدددا حنيفدددا واالرض التدددموات  طدددر للدددذ  وجهددد  وجهدددت انددد ي78بتشدددركون

 لددددده مخللدددددا ، تعدددددالى ح وجهددددده الخليددددد  ابدددددراييم اتدددددلم. 79 -75 االنعاميالمشدددددركين

 وجهددده اتدددلم ممدددن ديندددا احتدددن ومدددنب، بالكرامدددة وخلددده تعدددالى هللا  الدددطفا  ، العبدددادة

. 125 النتددددا يخلي  ابددددراييم هللا واتخددددذ حنيفددددا ابددددراييم ملددددة واتبددددع محتددددن ويددددو ح

 االمدددام قدددا . 37 الدددنجمي  و دددى الدددذ  وابدددراييمب بددده تعدددالى هللا امدددر  مدددا بجميدددع واو دددى

 عليددده هللا لددلى هللا رتدددو  ،ان ابيدده عددن الجهنددد  انددم بدددن معدداذ بددن تددده  عددن احمددد

 كلمدددا يقدددو  كدددان و ى؟النددده الدددذ  خليلددده ابدددراييم هللا تدددمى ِلدددم   اخبدددركم االبقدددا  وتدددلم

  دددد  الحمددددد ولدددده ، تلددددبحون وحددددين تمتددددون حددددين هللا تددددبحان:امتى وكلمددددا الددددبت

  تددددبحانبتعالى قولدددده  دددد  يددددذا وجددددا ي. تاهددددرون وحددددين وعشدددديا واالرض التددددموات

 وعشدددديا واالرض التدددموات  ددد  الحمدددد ولدددهي17ب تلدددبحون وحدددين تمتدددون حدددين هللا

 عدددن ونهدددا  ، وعاددده البيددده ابدددراييم دعدددوة او  كاندددت. 18-17 الدددروميتاهرون وحدددين

 وقومدددك اراك انددد  آلهدددة الدددناما أتتخدددذ آزر البيددده ابدددراييم قدددا  واذب، االلدددنام عبدددادة

 التماثيددد  يدددذ  مدددا وقومددده البيددده قدددا  اذبتعدددالى وقولددده. 74 االنعدددامي مبدددين  ددد    ددد 

اندددتم  كندددتم لقدددد قدددا ي53بعابددددين لهدددا ابا ندددا وجددددنا قدددالواي52بعددداكفون لهدددا اندددتم التددد 

 لدددم ابدددتِ  يدددا البيددده قدددا  اذبتعدددالى وقولددده. 54-52 االنبيدددا ي مبدددين  ددد    ددد  وابددداؤكم

 مدددن جدددا ن  قدددد انددد  ابتددد  يددداي42بشددديما عندددك يشنددد  وال يبلدددر وال يتدددمع ال مدددا تعبدددد

 ان الشدددديطان تعبددددد ال ابددددتِ  يدددداي43بتددددويا لددددراطا ايدددددك  دددداتبعن  ياتددددك لددددم مددددا العلددددم

 عبدددددادة عدددددن يكدددددف لدددددم ابدددددا  ان اال. 44-42 مدددددريمي علددددديا للدددددرحمن كدددددان الشددددديطان

 يددددا آلهتدددد  عددددن انددددت اراغدددد  قددددا ب، والهجددددران بددددالرجم ابددددراييم وتوعددددد ، االلددددنام

 واخدددا و  قومددده حاجددده ثدددم. 46 مريميمليدددا وايجرنددد  الرجمندددك تنتددده لدددم لدددمن ابدددراييم

 انكدددددم تخدددددا ون وال اشدددددركتم مدددددا اخددددداف وكيفبالواييدددددة، اجابهم، آلهدددددتهم بتدددددلطان

 كندددتم  ان بددداالمن احدددس الفدددريقين  دددا  تدددلطانا علددديكم بددده يندددز  لدددم مدددا بددداح اشدددركتم

 نحدددن ومدددا ببيندددة  جمتندددا مدددا يدددود يدددا قدددالوابتعالى كقولددده ويدددذا. 81 االنعدددامي تعلمدددون

 بعدددض كاعتدددرا اال نقدددو  اني 53ببمدددؤمنين لدددك نحدددن ومدددا قولدددك عدددن آلهتندددا بتدددارك 



 

 

 

 دونددده مدددني54بتشدددركون ممدددا بدددر   انددد  واشدددهدوا هللا اشدددهد انددد  قدددا  بتدددو  آلهتندددا

 لقمدددان قدددا  واذب، عاددديم الدددم  الشدددرك. 55-53 يدددوديتنارون ال ثدددم جميعدددا  كيددددون 

 اقتددددم. 13 لقمددددانيعايم لالددددم الشددددرك ان بدددداح تشددددرك ال بندددد  يددددا هيعادددد ويددددو البندددده

 ، عيدددديم الدددى معهدددم وخدددرج ، عيدددديم الدددى يولدددوا ان بعدددد الدددنامهم بتحطددديم ابدددراييم

  تولدددواي89ب تدددقيم انددد   قدددا باالرض، علدددى نفتددده ،القدددى الطريدددس بدددبعض كدددان  لمدددا

 ال لكددددددددم مدددددددداي91ب تددددددددلكلون اال  قددددددددا  آلهددددددددتهم الددددددددى  ددددددددرا ي90بمدددددددددبرين عندددددددده

 قولددددددده وكدددددددذلك. 93-90 اللدددددددا اتيباليمين  دددددددربا علددددددديهم   دددددددرا ي92بتنطقدددددددون

 كبيددددرا اال  جددددذاذا  جعلهددددمي57بمدددددبرين تولددددوا ان بعددددد الددددنامكم الكيدددددن   وتدددداحبتعالى

ي الفددددلمب القدددددوم وو ددددع ، ذلددددك لدددده  ددددتم. 58-57 االنبيددددا ييرجعون اليدددده لعلهددددم لهددددم

 قدددالواب  اتدددللو ؟ كبيدددريم: اجدددابهم ، ذلدددك  عددد  عمدددن تدددللو  وحدددين.  كبيدددريم يدددد  ددد 

 كددانوا ان  تددملويم يددذا كبيددريم  علدده بدد  قددا ي62بابددراييم يددا بآلهتنددا يددذا  علددت  أنددت

 علدددى نكتدددوا ثدددمي64بالادددالمون اندددتم انكدددم  قدددالوا انفتدددهم الدددى  رجعدددواي63بينطقدددون

 يدددنفعكم ال مدددا هللا دون مدددن تعبددددونا  قدددا ي65بينطقدددون يدددؤال  مدددا علمدددت لقدددد رؤتدددهم

 الدددى لجدددلوا ، عجدددزيم وبدددان حجدددتهم دح دددت ولمدددا. 66-62 االنبيا يي دددركم وال شددديما

 قدددالواب ،االتدددفلين يدددم تعدددالى هللا  جعلهدددم كيددددا بددده  دددارادوا ، باحراقددده وطدددالبوا قدددوتهم،

 اللدددا اتياالتفلين  جعلندددايم كيددددا بددده  دددارادواي97بالجحددديم  ددد   دددالقو  بنياندددا لددده ابندددوا

 يدددا قلنددداي 68ب ددداعلين كندددتم ان آلهدددتكم وانلدددروا حرقدددو  قدددالوابتعالى وقولددده. 97-98

  جعلندددددددايم كيددددددددا بددددددده وادواراي69بابدددددددراييم علدددددددى وتددددددد ما بدددددددردا كدددددددون  ندددددددار

 . 70-68 االنبيا ياالخترين

 ، عددداقرا وكاندددت تدددارة امراتددده معددده ويددداجرت تعدددالى، هللا نجدددا  ان بعدددد ابدددراييم يددداجر

 يددو اندده ربدد  الددى مهدداجر اندد  وقددا  لددوط لدده  ددآمنب، لددوط اخيدده ابددن معدده يدداجر وكددذلك

 باركندددا التددد  االرض الدددى طددداوول ونجيندددا بتعالى وقولددده. 26 العنكبدددوتيالحكيم العزيدددز

 جعلنددددددددا وكدددددددد  نا لددددددددة ويعقددددددددو  اتددددددددحس لدددددددده وويبندددددددداي71بللعددددددددالمين  يهددددددددا

 واقددددام الخيددددرات  عدددد  الدددديهم واوحينددددا بلمرنددددا يهدددددون أممددددة وجعلنددددايمي72بلددددالحين

 ونجيندددا  وعلمدددا حكمدددا اتيندددا  ولوطددداي73بعابددددين لندددا وكدددانوا الزكددداة وايتدددا  اللددد ة

-71 االنبيا ي اتدددقين تدددو  قدددوم كدددانوا انهدددم الخبامددد  تعمددد  كاندددت التددد  القريدددة مدددن

  ددد  جدددا .  ملدددر بددد د الدددى ومنهدددا الشدددام بددد د الدددى بابددد  مدددن ابدددراييم ارتحددد . 74

 ابدددراييم انبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، يريدددرة ابددد  عدددن اللدددحيحين

 ،ييدددذا كبيدددريم  علددده ب بقولددده هللا ذات  ددد  ثنتدددين: ثددد   غيدددر يكدددذ  لدددم التددد م  عليددده

 اذ تدددارة ومعددده الجبدددابرة مدددن جبدددار ارض  ددد  يتدددير يدددو وبينمدددا ،يتدددقيم انددد ب وقولددده



 

 

 

 امدددراة معددده بار دددك رجددد  يهندددا ندددز  قدددد انددده:  قدددا  رجددد  الجبدددار ، ددداتى مندددزال ندددز 

  اذيدد  قددا  ، اختدد  قددا  ؟ منددك المددراة يددذ  مددا: لدده وقددا  اليدده  ارتدد  ، النددام احتددن

، بهددددا  ارتدددد   عنددددك تددددللن  قددددد الجبددددار يددددذا ان: لهددددا وقددددا  تددددارة الددددى  ددددانطلس الدددد  

  ددد  لددديم وانددده ، هللا كتدددا   ددد  اختددد  ، اندددك عندددد  تكدددذبين   ددد  اختددد  اندددك  اخبرتددده

 دخلددددت ، لمددددا يلددددل  ابددددراييم وقددددام الجبددددار،  اخددددذيا.  وغيددددرك غيددددر  متددددلم االرض

 ، ا دددرك وال لددد  هللا ادعددد  لهدددا  قدددا  ، شدددديدا أخدددذا  لُخدددذ اليهدددا ايدددو   رآيدددا عليددده

 لددم انددك:  قددا  حاجبدده دعددا ثددم ، واشددد بمثلهددا  لُخددذ اليهددا يددو  ثددم ،  ارتدد  لدده  دددعت

   ي.160: 6ب.  ياجر واعطها اخرجها ، بلنتان تلت 

 اتددددماعي   لدددده و ددددعت تزوجهددددا  لمددددا يدددداجر، يتددددزوج ان ابددددراييم مددددن تددددارة طلبددددت

 ، عنهدددا يبعدددديا ان ابدددراييم مدددن وطلبدددت لهددداجر تدددارة غيدددرة اشدددتدت ، التددد م عليددده

 مدددا   يهدددا ولددديم احدددد آندددذاك بمكدددة ولددديم ، اليدددوم مكدددة حيددد  وو دددعها بهدددا  دددذي 

 اندددت ايدددن وتتدددلله بثيابددده تعلقدددت تركهدددا ،ولمدددا وتمدددر مدددا   يددده جرابدددا معهدددا ،وو دددع

 امددددددرك هللا:لدددددده قالددددددت حتددددددى عليدددددده  الحددددددت يجبهددددددا  لددددددم يهنددددددا؟ وتدددددددعنا ذايدددددد 

 بوجهدددده واتددددتقب  يديدددده ابددددراييم ر ددددعي.  145: 8ب ي دددديعنا ال  اذا  :نعم،قالت:بهددددذ؟قا 

 ربندددا المحدددرم بيتدددك عندددد زرا ذ  غيدددر بدددواد ذريتددد  مدددن اتدددكنت انددد  ربندددابوقا  البيدددت

 لعلهدددم الثمدددرات مدددن وارزقهدددم الددديهم تهدددو  الندددام مدددن ا مددددة  اجعددد  اللددد ة ليقيمدددوا

 تناددددر  اخددددذت والطعددددام المددددا  مددددن اتددددماعي  ام عنددددد مددددا نفددددد. 37 ابراييمييشددددكرون

 احددد مددن يدد  تناددر الددواد  اتددتقبلت ثددم عليدده  قامددت اليهددا جبدد  اقددر  اللددفا  وجدددت

 ولدددم ونادددرت عليهدددا  قامدددت المدددروة أتدددت الدددواد  بلشدددت اذا حتدددى اللدددفا مدددن ، هبطدددت

 عليدده هللا لددلى النبدد  ان ، عبددام ابدد  ابددن وقددا  ، مددرات تددبع ذلددك  فعلددت احددد تجددد

  بحددد  زمدددزم، مو دددع عندددد بالملدددك يددد   ددداذاي . بينهمدددا الندددام تدددعى  لدددذلكبقا  وتدددلم

 تشدددرف، مدددا بعدددد تفدددور ويددد  المدددا  مدددن تشدددرف  جعلدددت المدددا ، اهدددر حتدددى بجناحددده

 يدددذا يبنيددده هللا بيدددت يهندددا  دددان تخدددا   ال الملدددك لهدددا ، قدددا  ولدددديا  وار دددعت  شدددربت

 يميندددده عددددن  تاخددددذ التدددديو  تاتيدددده االرض مددددن مرتفعددددا البيددددت وكددددان ، وابددددو  الشدددد م

 يددددذا ان  قددددالوا طددددامرا  ددددراوا جددددريم قبيلددددة مددددرت حتددددى كددددذلك  كانددددت شددددماله، وعددددن

 عنددددك نندددز  ان لندددا تدددلذنين اتدددماعي  الم وقدددالوا   ددداقبلوا ، المدددا  علدددى ليددددور الطدددامر

 ، الندددام تكددداثر ذلدددك عندددد. نعدددم قدددالوا ، المدددا   ددد  لكدددم حدددس ال ولكدددن ، نعدددم قالدددت ،

 ان بعدددد ابدددراييم  جدددا  ، اتدددماعب  ام وماتدددت ، مدددنهم وتدددزوج العربيدددة اتدددماعي  وتعلدددم

  دددديس  دددد  نحددددن: ، قالددددت عيشددددهم عددددن امراتدددده  تددددل  يجددددد  ، لددددم اتددددماعي  تددددزوج

 عتبدددة يشيدددر لددده وقدددول  التددد م عليددده اقرمددد  زوجدددك جدددا  اذا اليددده، قا  وشدددكت وشددددة

 نعدددم: احدددد؟ قالت مدددن جدددا كم يددد  شددديما، قا  اندددم كلنددده اتدددماعي  جدددا   لمدددا ، بابددده



 

 

 

 ان دددا ؟ اخبرتددده عيشدددنا كيدددف ،وتدددالن   اخبرتددده عندددك  تدددالن  ، كذاوكدددذا شدددير ،جا ندددا

 التددد م عليدددك اقدددرا ان ،امرنددد  نعدددم:   قالدددت ، بشددد   اولددداك  هددد  ، وشددددة جهدددد  ددد 

  ددددددالحق  ا ارقددددددك ان ،وامرندددددد  ابدددددد  ذاك: ،قددددددا  بابددددددك عتبددددددة غيددددددر لددددددك ويقددددددو 

  لدددم اتدددايم ،ثدددم هللا شدددا  مدددا عدددنهم ابدددراييم اخر ،ولبددد  مدددنهم وتدددزوج بايلك، طلقهدددا

 ، قالددت عيشددهم عددن وتددالها انددتم كيددف ،وقددا  عندده  تددالها امراتدده علددى  دددخ  يجددد ،

 عتبددة يثبددت ان ومريدده التدد م عليدده  دداقرم  زوجددك جددا   دداذا ،قددا  وتددعة بخيددر نحددن

  تددالن  ، وكددذا كددذا شددير اتانددا: احددد؟قالت مددن اتدداكم يدد :قا  اتددماعي  جددا  بابدده، لما

  اولددددددداك: قدددددددا  بخيدددددددر، اندددددددا  اخبرتددددددده عيشدددددددنا كيدددددددف  اخبرته،وتدددددددالن  عندددددددك

 ابددددد  ذاك: قدددددا  ، بابدددددك عتبدددددة تثبدددددت ان ويدددددامرك التددددد م عليدددددك يقرأ:بشددددد  ؟قالت

 يددددا: وقددددا  ذلددددك، بعددددد جددددا  ثددددم ، هللا شددددا  مددددا عددددنهم لبدددد  ثددددم. امتددددكك ان وامرندددد 

 اتعيننددددددد  ،وقدددددددا  بددددددده امدددددددرك مدددددددا  الدددددددنع:قا  ، بدددددددامر امرنددددددد  هللا ان اتدددددددماعي 

.  المرتفددددع ذلددددك الددددى واشددددار بيتددددا يهنددددا ابندددد  ان امرندددد  هللا  ددددان:،قا  واعينددددك:؟قا 

 يبنددد  وابدددراييم بالحجدددارة يدددات  اتدددماعي   جعددد  البيدددت مدددن القواعدددد ر عدددا ذلدددك عندددد

واذ ير دددع ابدددراييم القواعدددد مدددن ب عليددده  قدددام الحجدددر بهدددذا جدددا  البندددا  ارتفدددع اذا حتدددى

 .  127 البقرةيالعليم التميع انت انك منا تقب  ربناالبيت واتماعي  

 وكددان ، يدداجر امدده مددع -اتددماعي  بحجددر اليددوم يعددرف الددذ  - بددالحجر اتددماعي  د ددن

 الدددى ينتتدددبون كلهدددم الحجددداز وعدددر  ، تدددنة وث ثدددين وتدددبعا مامدددة مدددات يدددوم عمدددر 

 ي.  181: 8.ب وقيندار نابت ولديه

 تعددالى ، بشددر  لددالت ولددد لدده يهدد  ان ربدده ،تددل  بابدد  مددن الخليدد  ابددراييم يدداجر لمددا

 ، وشدد  بلددغ  لمددا ، وبكددر  لدده ولددد او  ويددو ، التدد م عليدده اتددماعي  يددو حلدديم بشدد م

 ر ددد  عبدددام ابدددن عدددن حددداتم ابددد  ابدددن وقدددا .  ابنددده يدددذبت ان المندددام  ددد  ابدددراييم را 

 امتثدددد ي. وحدددد  االنبيددددا  رؤيددددابقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان عنهمددددا هللا

 ا عدد  ابددت يددا: اتددماعي  ، قددا  اتددماعي  ولددد  علددى ذلددك عددرض ثددم هللا المددر ابددراييم

  ددانار اذبحددك اندد  المنددام  دد  ار  اندد  بندد  يددا قددا  التددع  معدده بلددغ  لمدداب، تددؤمر مددا

  لمدداي102باللددابرين مددن هللا شددا  ان تددتجدن  تددؤمر مددا ا عدد  ابددت يددا قددا  تددر  مدداذا

 كدددذلك اندددا الرؤيدددا لددددقت قددددي104ب ابدددراييم يدددا ان وناديندددا ي103بللجبدددين وتلددده تدددلماا

 بدددددددذبت و ددددددددينا ي106ب المبدددددددين الدددددددب   لهدددددددو يدددددددذا اني105بالمحتدددددددنين نجدددددددز 

 . 107-102 اللا اتيعايم

 لددده وويبنددداب ، ويعقدددو  اتدددحس لددده ،ويددد  اتدددماعي  البدددراييم تعدددالى هللا ويددد  ان بعدددد

  دد  واندده الدددنيا  دد  اجددر  واتينددا  والكتددا  النبددوة ذريتدده  دد  وجعلنددا ويعقددو  اتددحس



 

 

 

 لدددد  ويدددد  الددددذ  ح الحمدددددب  تعددددالى وقولدددده. 27 العنكبوتياللددددالحين لمددددن االخددددرة

 لددده تعدددالى ويددد . 39 ابراييميالددددعا  لتدددميع ربددد  ان واتدددحس اتدددماعي  الكبدددر علدددى

 لدددددوط قدددددوم الدددددى ذايبدددددون ويدددددم الم مكدددددة التدددددن، جا ته  ددددد  طعدددددن ان بعدددددد اتدددددحس

 قاممدددددة وامراتدددددهب، يعقدددددو  اتدددددحس ورا  ومدددددن باتدددددحس تدددددارة وامراتددددده ، بشدددددرو 

 ألددددد  ويلتدددد  يددددا قالددددتي71ب يعقددددو  اتددددحس ورا  ومددددن باتددددحس ا بشددددرناي   ددددحكت

 هللا امدددر مدددن اتعجبدددين قدددالواي72بعجيددد  لشدد   يدددذا ان شددديخا بعلددد  ويدددذا عجدددوز وانددا

 . 73-71 يوديمجيد حميد انه البيت اي  عليكم وبركاته هللا رحمة

 :   ال 

 التددد م عليددده الخليددد  بدددابراييم ، اتدددرا    ددد   وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  مدددر   -

 يدددوم كددد  يدخلددده الدددذ  المعمدددور البيدددت الدددى اهدددر  متدددندا  دددرآ  ، التدددابعة التدددما   ددد 

 ي.  160: 8.باليه يعودون ال ثم الم مكة من الف تبعون

 اندددز  كتدددا  وكددد  ، ذريتددده  مدددن يدددو التددد م عليددده الخليددد  ابدددرييم بعدددد بعددد  نبددد  كددد  -

 اتدددرامي  بنددد  انبيدددا   جميدددع.  نتدددله احدددد  علدددى  االنبيدددا  مدددن نبددد  علدددى التدددما  مدددن

  قددام مددريم بددن عيتددى آخددريم كددان حتددى ، ابددراييم بددن اتددحس بددن يعقددو   تدد لة مددن

 ، والرتددد  االنبيدددا  خددداتم الهاشدددم  القريشددد  االمددد  العربددد  بدددالنب  مبشدددرا ملدددتهم  ددد 

 . جميعا الت م عليهم ابراييم، بن اتماعي  ت لة من تعالى هللا الطفا  والذ 

 والدددذين ، الحجددداز يتدددكنون الدددذين العدددر  ا  يدددو ، التددد م عليددده اتدددماعي  هللا نبددد  -

 ي. 149: 8.ب وتلم عليه هللا للى هللا رتو  منهم

 ومددددنهم العاربددددة العددددر  التدددد م عليدددده اتددددماعي  قبدددد  كددددانوا الددددذين للعددددر  يقددددا  -

 وجاتدددم وعبيددد  وعمددد   ومددددين وامددديم وجدددديم وطتدددم وجدددريم وثمدددود عددداد:قبام 

 بدددن اتدددماعي  ولدددد مدددن  هدددم المتدددتعربة العدددر  وامدددا.  الدددر..  يقطدددن وبندددو وقحطدددان

 قبيلدددة مدددن اخدددذيا الفلدددحى العربيدددة تكلدددم مدددن او  اتدددماعي  وكدددان ، الخليددد  ابدددراييم

 ي. 113: 8.ببالحرم ياجر امه عند نزلوا الذين جريم

  ددد  و دددعو  حدددين ، التددد م عليددده الخليددد  ابدددراييم قالهدددا: الوكيددد  ونعدددم هللا حتدددبنا -

 قالهدددا وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، عبدددام ابدددن عدددن البخدددار  وقدددا  ، الندددار

  دددزاديم  اخشدددويم لكدددم جمعدددوا قدددد الندددام انالدددذين قدددا  لهدددم الندددام ب لددده قيددد  حدددين

 لددددم و  دددد  هللا مددددن بنعمددددة  ددددانقلبواي173ب الوكيدددد  ونعددددم هللا حتددددبنا وقددددالوا ايمانددددا

 . 174-173 عمران آ ي عايم     ذو وهللا هللا ر وان واتبعوا تو  يمتتهم



 

 

 

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان عنهددددا هللا ر دددد  عامشددددة عددددن احمددددد قددددا  -

 ي.  ابراييم على النار  ينفر كان  انه الوز  اقتلوابقا 

       **       * 

   :  الربوبية ادعى من مع الخلي  ابراييم مناارة

 قددددا  اذ الملددددك هللا اتددددا  ان ربدددده  دددد  ابددددراييم حدددداج الددددذ  الددددى تددددر المبتعددددالى قددددا    

 يدددات  هللا  دددان ابدددراييم قدددا  واميدددت احددد  اندددا قدددا  ويميدددت يحددد  الدددذ  ربددد  ابدددراييم

 القدددوم يهدددد  ال وهللا كفدددر الدددذ   بهدددت المشدددر  مدددن بهدددا  دددات المشدددر  مدددن بالشدددمم

 بدددن النمدددرود واتدددمه بابددد  ملدددك يدددو الملدددك يدددذا ان: مجايدددد قدددا . 258 البقرةيالادددالمين

 اتدددتمر النمدددرود ان وقيددد ي. 139: 8.باعلدددم ،وهللا ندددو  بدددن تدددام بدددن كدددوت بدددن كنعدددان

 الدددددنيا الحيدددداة وآثددددر وعتددددا وتجبددددر وبشددددى طشددددى قددددد وكددددان تددددنة اربعمامددددة ملكدددده  دددد 

 ان اتدددلم، بدددن زيدددد عدددن معمدددر عدددن الدددرزا  عبدددد رو  وقدددد. الربوبيدددة لنفتددده وادعدددى

 مددن جملددة  دد  الخليدد  ابددراييم  و ددد ، الطعددام الخددذ النمددرود الددى يو دددون كددانوا النددام

 اعطددددى كمددددا الطعددددام مددددن ابددددراييم يعددددط ولددددم ، المندددداارة يددددذ  بينهمددددا وكددددان و ددددد

 اشددش  ،وقددا  عدلدده مندده  مددأل التددرا  مددن كميددة الددى عمددد ايلدده مددن قددر  للنام، لمددا

 الدددى تدددارة امراتددده  قامدددت  ندددام  لتكدددل رحالددده و دددع قددددم ، لمدددا علددديهم قددددمت اذا ايلددد 

 الدددذ  وجدددد اتدددتيقا  لمدددا.  طعامدددا منددده  عملدددت طيبدددا طعامدددا مألتدددين  وجددددتهما العددددلين

 ذلدددك رزقددده هللا ان ، عددرف بددده جمدددت الددذ  مدددن يددذا؟قالت لكدددم اندددى: ، قددا  الدددلحو  قددد

 هللا  تدددلط ،  دددابى بااليمدددان يدددامر  ملكدددا النمدددرود الدددى هللا بعددد : اتدددلم ابدددن زيدددد وقدددا . 

 ، عاامددددا وتددددركتهم لحددددومهم  اكلددددت البعددددوض مددددن ذبابددددا جنددددود  وعلددددى عليدددده تعددددالى

 عذبددده تدددنة اربعمامدددة المنخدددر  ددد   مكثدددت النمدددرود منخدددر  ددد  منهدددا واحددددة ودخلدددت

: 8.بتعدددالى هللا ايلكددده حتدددى المددددة يدددذ  طيلدددة بدددالمزار  براتددده ي دددر  ، كدددان تعدددالى

 ي.  141

 المددددوتى احيددددا  علددددى تعددددالى هللا قدددددرة يددددر  ،ان التدددد م عليدددده الخليدددد  ابددددراييم اراد

 علدددم مدددن يترقدددى ان اراد  هدددو ، ذلدددك علدددى تعدددالى قدرتددده  ددد  شددداكا   يدددك ولدددم ، مشدددايدة

 قدددا  واذب، المددوتى يحددد  كيددف يريددده ان تعددالى هللا مددن  طلددد  اليقددين، عدددين الددى اليقددين

 قلبددد  ليطمدددمن ولكدددن بلدددى قدددا  تدددؤمن اولدددم قدددا  المدددوتى تحددد  كيدددف ارنددد  ر  ابدددراييم

 ثدددم جدددز ا مدددنهن   جبددد  كددد  علدددى اجعددد  ثدددم اليدددك  لدددرين   الطيدددر مدددن اربعدددة  خدددذ قدددا 

 يعمددددد ان تعددددالى امددددر . 260 البقددددرةي عزيددددزحكيم هللا ان واعلددددم تددددعيا ياتينددددك ادعهددددن  

 ثددددم بددددبعض بع دددده ويخلددددط وريشددددهن  لحددددومهن يمددددز  وان الطيددددر، مددددن اربعددددة الددددى



 

 

 

 ع ددو كدد  ، كددان ربهددن بدداذن دعدداين ثددم ذلددك ، فعدد  جددز ا مددنهن جبدد  كدد  علددى يجعدد 

 مدددا علدددى طدددامر كددد  بددددن اجتمدددع حتدددى اختهدددا الدددى تدددات  ريشدددة وكددد  لددداحبه الدددى يطيددر

 .  تعالى هللا قدرة الى ينار ،وابراييم عليه كان

*       *       * 

   : العتيس البيت بنا 

 العتيدددس البيدددتر دددع قواعدددد  الدددذ  ،يدددو التددد م عليددده الخليددد  ابدددراييم ان ، تعدددالى يدددذكر

 تشدددرك ال ان البيدددت مكدددان البدددراييم بوأندددا واذب اليددده وارشدددد هللا تعدددالى  بدددوأ  ان بعدددد

 النددددام  دددد  واذني26ب التددددجود والركددددع والقدددداممين للطددددامفين بيتدددد  وطهددددر شدددديما بددد 

 وثبددت. 27-26 الح يعميددس  دد  كدد  مددن يدداتين  ددامر كدد  وعلددى رجدداال يدداتوك بددالح 

 المتدددجدبقا  او ، و دددع متدددجد ا  هللا رتدددو  يدددا: قدددا  انددده ذر ابددد  عدددن اللدددحيت  ددد 

 و ددد ي. تدددنة اربعدددونب قدددا  ؟ بينهمدددا كدددم ،قلتيالمقددددم بيدددتب ا ؟قدددا  ثدددم ،قلدددتيالحرام

 ويدددد  مباركدددا ببكدددةللدددذ   للندددام و دددع بيدددت او  انبتعدددالى يقدددو  عمدددران آ  تدددورة

 الندددام علدددى آمنددداوح كدددان دخلددده ومدددن ابدددراييم مقدددام بيندددات آيدددات  يدددهي96بللعدددالمين

   آيالعددددالمين عددددن غندددد  هللا  ددددان كفددددر ومددددن تددددبي  اليدددده اتددددتطاا مددددن البيددددت حدددد 

 لمدددا قاممدددا عليددده يقدددف كدددان الدددذ  الحجدددر ا  ، ابدددراييم مقدددام  فيددده. 97-96 عمدددران

 بددددن عمددددر  ددداخر  ، الكعبددددة بحددددامط مللدددقا الحجددددر وكددددان ، قامتددده عددددن البنددددا  ارتفدددع

: 8.بالطددددواف عددددن الملددددلين يشددددش  لددددم  قلددددي  البيددددت عددددن عندددده هللا ر دددد  الخطددددا 

 مندددا تقبددد  ربندددا واتدددماعي  البيدددت مدددن القواعدددد ابدددراييم ير دددع واذبتعدددالى وقولدددهي. 154

 انددده بحيددد  ، المعمدددور البيدددت بحيدددا  الكعبدددة ان.  127 البقدددرةي العلددديم التدددميع اندددت اندددك

 هللا يُعبددد بيتددا تددما  كدد   فدد  ، التددبع التددموات معابددد وكددذلك عليهددا، لتددقط تددقط لددو

 وقبدددد  التدددد م عليددده الخليدددد  ابددددراييم وبعدددد. االرض اليدددد  كالكعبددددة منهدددا ويددددو ،  يددده

 لبنا يددددا الكعبددددة يدددددم  تهددددا  قددددريت كانددددت ، وتددددلم عليدددده هللا لددددلى الرتددددو  بعثددددة

 اللهدددم: يقدددو  ويدددو يددددمها  ددد  وبددددأ ، ابددددؤكم اندددا:  المشيدددرة ابدددن الوليدددد  قدددا  ، مجددددا

 الهدددم  دد  واتددتمر بدداذ  يلدد  ولددم الليلددة تلددك النددام  تددربص الخيددر، اال نريددد ال انددا

.  التددد م عليددده الخليددد  ابدددراييم اتدددام الدددى الهددددم انتهدددى ،حتدددى معددده الندددام ويددددم

 تريدددد قبيلدددة  كددد  ،اختلدددموا االتدددود الحجدددر مو دددع بلدددغ حتدددى الكعبدددة بندددا  تدددم وحدددين

 عليددده هللا لدددلى بالرتدددو   ددداذا المتدددجد، داخددد  او  الدددى احتكمدددوا ثدددم وو دددعه  ر عددده

   و دددع ثدددو  الدددى يلمدددوا:لهم  قدددا  ، بددده  ر دددوا االمدددين يدددذا محمدددد يدددذا  قدددالوا وتدددلم



 

 

 

 بلشددوا اذا حتددى الثددو  مددن بددركن تاخددذ ان قبيلددة كدد  مددن طلدد  ثددم  يدده االتددود الحجددر

 ي. 159: 9.بمكانه    وو عه بيد  ر عه و عه مو ع

 مدددن واو  ، ذراعدددا عشدددر ثمدددان  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  عهدددد  ددد  الكعبدددة كاندددت

  ددد  احترقدددت حتدددى قدددريت بندددا  علدددى تدددز  ولدددم ، يوتدددف بدددن الحجددداج الدددديباج كتدددايا

 حدددين معاويدددة بدددن يزيدددد واليدددة آخدددر و ددد  تدددتين تدددنة بعدددد الزبيدددر بدددن هللا عبدددد عهدددد

 وادخددد  التددد م عليددده ابدددراييم قواعدددد علدددى الزبيدددر ابدددن بنايدددا ثدددم ، الشدددام ايددد  غزايدددا

 كدددذلك وبقيدددت ، بددداالرض مللدددقين غربيدددا وبابدددا شدددرقيا بابدددا لهدددا وجعددد  الحجدددر  يهدددا

 تددزا  وال. مددروان بددن الملددك عبددد بددامر عليدده كانددت مددا الددى  رديددا الحجدداج قتلدده حتددى

 احمددد االمددام قددا  ، الحبشددة مددن التددويقتين ذو يخربهددا ان الددى الزمددان آخددر الددى يكددذا

 هللا رتدددو  تدددمعت قدددا  ، العددداص بدددن عمدددرو بدددن هللا عبدددد عدددن متدددند   ددد  حنبددد  بدددن

 ويتدددددلبها الحبشدددددة مدددددن التدددددويقتين ذو الكعبدددددة يخر بيقدددددو  وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى

 عليهددددا ي ددددر  ا دددددا الددددلع اليدددده اناددددر ولكددددلن  ، كتددددوتها مددددن ويجرديددددا حليتهددددا

.  ومدددددلجوج  يدددددلجوج خدددددروج بعدددددد يكدددددون انمدددددا اعلدددددم، وهللا يدددددذاي.ومعوله بمتدددددحاته

 البيدددت يدددذا يشزوبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، آخدددر حددددي   ددد  وجدددا 

  ي. وآخريم باولهم ختف االرض من كانواببيدا  اذا حتى جيت

*     *     * 

   :  الت م عليه يوتف

  ددد  يوتدددف را . التددد م علددديهم  ابدددراييم بدددن اتدددحس بدددن يعقدددو  بدددن يوتدددف يدددو

 ابيددده علدددى رؤيدددا   ، قدددص لددده يتدددجدون والقمدددر والشدددمم كوكبدددا عشدددر احدددد منامددده

 يوتدددف قدددا  اذب اخوتددده، يدددم الكواكددد  امددده،اما وبدددالقمر ابدددو  بالشدددمم ،يعنددد  يعقدددو 

 لددددد  رايدددددتهم والقمدددددر والشدددددمم كوكبدددددا عشدددددر احدددددد رايدددددت انددددد  ابدددددتِ  يدددددا البيددددده

  ان كيددددددا لدددددك  يكيددددددوا اخوتدددددك علدددددى رؤيددددداك تقلدددددص ال بنددددد  يدددددا قدددددا ي4بتددددداجدين

 علددددى رؤيددددا  يقددددص ان ابددددو   منعدددده. 5-4 يوتددددفي مبددددين عدددددو ل نتددددان الشدددديطان

 الحدددوام  ق دددا  علدددى اتدددتعينوابالحدي   ددد  وجدددا .  عليددده ويبشدددون  يحتددددونه اخوتددده

 الدددى حبدددا اقدددر  ابدددايم ان  يوتدددف اخدددوة ادددن  ي. محتدددود نعمدددة ذ  كددد  بكتمانها، دددان

 ايجددداد او قتلددده علدددى عزمدددوا لدددذلك ، ،مدددنهم امددده مدددن يدددو الدددذ  بنيدددامين واخيددده يوتدددف

 قومددددا ويكونددددوا ذلددددك بعددددد يتوبددددوا ثددددم ، ابيدددده عددددن وابعدددداد  مندددده للددددتخلص طريقددددة

 قددددالوا اذب، التدددديارة بعددددض يلتقطدددده لكدددد  البمددددر  دددد  القددددا   احددددديم  دددداراد. لددددالحين

 اقتلددواي8بمبددين  دد   لفدد  ابانددا ان علددبة ونحددن منددا ابينددا الددى احدد  واخددو  ليوتددف



 

 

 

 قومددددددا بعدددددد  مددددددن وتكوندددددوا ابددددديكم وجدددددده لكدددددم يخددددد  ار ددددددا اطرحدددددو  او يوتدددددف

 بعدددض يلتقطددده الجددد  غيابدددت  ددد  والقدددو  يوتدددف تقتلدددوا ال مدددنهم قامددد  قدددا ي9بلددالحين

 مدددا اباندددا يدددا قدددالواب ،ابدددايم وقدددالوا  جدددا وا. 10-8 يوتدددفي  ددداعلين كندددتم ان التددديارة

 وانددا ويلعدد  يرتددع غدددا معنددا ارتددلهي11ب لنالددحون لدده وانددا يوتددف علددى اتامندد ال لددك

 واندددتم الدددذم  ياكلددده ان واخددداف بددده تدددذيبوا ان ليحزننددد  انددد  قدددا ي 12بلحدددا اون لددده

  لمددداي14ب لخاتدددرون اذا   اندددا علدددبة ونحدددن الدددذم  اكلددده لدددمن قدددالواي13ب  غدددا لون عنددده

 يدددذا بدددامريم لتنبمدددنهم اليددده واوحيندددا الجددد  غيابدددت  ددد  يجعلدددو  ان واجمعدددوا بددده ذيبدددوا

 ابدددديهم عددددين عددددن وتددددواروا معهددددم اخددددذو  وحددددين. 15-11 يوتددددفي يشددددعرون ال ويددددم

 بحبددد  وربطدددو  الجددد  ذلدددك الدددى جدددا وا ،ثدددم وال دددر  بدددالقو  ايدددذا    ددد  ،شدددرعوا

 الحدددزن وياهدددرون يبكدددون لدددي  ابددديهم الدددى  رجعدددوا الجددد   ددد  القدددا   بعدددد.  يددده ودلدددو 

 ثدددو  لطخدددوا ،ثدددم الدددذم   اكلددده متددداعهم عندددد يوتدددف تدددركهم علدددى واالتدددف والجدددزا

 بددداح ،واتدددتعان يزعمدددون كدددانوا  يمدددا يلددددقهم لدددم ابدددايم ان اال.  كدددذ  بددددم يوتدددف

 ذيبنددددا انددددا ابانددددا يددددا قددددالواي16ب يبكددددون عشددددا ا ابددددايم وجددددا وا. بجميدددد  لددددبر:وقا 

 كنددددا ولددددو لنددددا بمددددؤمن انددددت ومددددا الددددذم   اكلدددده متاعنددددا عنددددد يوتددددف وتركنددددا نتددددتبس

  لددبر امددرا انفتددكم لكددم تددولت بدد  قددا  كددذ  بدددم قميلدده علددى وجددا واي17بلددادقين

 اتدددحس بدددن محمدددد وقدددا .  18-16 يوتدددفي تلدددفون مدددا علدددى المتدددتعان وهللا جميددد 

  تدددا  تددديحد ؟ مددداذا ينادددرون البمدددر حدددو  ،جلتدددوا البمدددر  ددد  القدددو  لمددداي: 407: 3ب

 ، لمدددا المدددا  ليطلددد  وارديدددم ،وارتدددلوا البمدددر تلدددك مدددن قريبدددا  نزلدددوا تددديارة تعدددالى هللا

 اخدددوة اهدددر عندددديا.  بددده واتتبشدددر البمدددر مدددن  اخرجددده يوتدددف ،تشدددب  بددددلو  ادلدددى

 ، ببيعدددده يوتددددف اخددددوة ،وطالدددد  يوتددددف  عدددد  وكددددذلك اخددددايم اندددده وانكددددروا ، يوتددددف

 تددددديارة وجا تبملدددددر، ولدددددلوا حتدددددى القا لدددددة بددددده وتدددددارت. قليددددد  بدددددثمن  بددددداعو 

 علددديم وهللا ب ددداعة واتدددرو  غددد م يدددذا بشدددر  يدددا قدددا  دلدددو   دددادلى وارديدددم  ارتدددلوا

ي الزايدددددين مددددن  يدددده وكددددانوا معدددددودة درايددددم بخددددم بددددثمن وشددددرو ي19بيعملددددون بمددددا

 واولدددى واكرمددده بددده اعتندددى رجددد  الدددى بددداعو  ملدددر ولدددلوا وحدددين. 20-19 يوتدددف

ي.. 408: 3ي.بزليخددداب اتدددمها امراتددده وان ملدددر عزيدددز انددده ،ويقدددا  خيدددرا  يددده امراتددده

 مدددن اشدددترا  الدددذ  وقدددا ب، والحكدددم النبدددوة تعدددالى هللا اتدددا  اشدددد  بلدددغ ولمدددا. اعلدددم وهللا

 ليوتدددف مكندددا وكدددذلك ولددددا نتخدددذ  او ينفعندددا ان عتدددى مثدددوا  اكرمددد  المراتددده ملدددر

 ال الندددام اكثدددر ولكدددن امدددر  علدددى غالددد  وهللا االحاديددد  تاويددد  مدددن ولنعلمددده االرض  ددد 

 يوتدددفي المحتدددنين نجدددز  وكدددذلك وعلمدددا حكمدددا آتيندددا  اشدددد  بلدددغ ولمددداي21بيعلمدددون

  وتشلددددس تتجمدددد  ان علددددى الحدددد  ذلددددك لجمالدددده، حملها العزيددددز امددددراة احبتدددده. 21-22

 انهدددا ،اال البدددا  مدددن ليخدددرج  دددارا وذيددد  يوتدددف  ،امتندددع نفتدددها الدددى ودعتددده االبدددوا 



 

 

 

 انددده:له  قالدددت البدددا ، عندددد زوجهدددا  الفيدددا ،  قدتددده ورامددده مدددن قميلددده  امتدددكت لحقتددده

 التددددد  ي :يوتدددددف قدددددا  ، الددددديم عدددددذا  او التدددددجن اال جدددددزا   ، مدددددا تدددددو  بددددد  اراد

 المفتدددرون اختلدددف.  خلدددف مدددن قدددد   قدددد قميلددده ذلدددك وشدددهادة نفتددد  عدددن راودتنددد 

 عددن عبددام ابددن عددن جبيددر بددن تددعيد ، عددن كبيددرا ام لددشيرا الشددايد يددذا يكددون عمددن

  رعدددون بندددت ماشدددطة ابدددن: لدددشار ويدددم اربعدددة تكلمبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد 

 كدددذبها لزوجهدددا تبدددين ولمددداي. مدددريم بدددن ،وعيتدددى جدددري  ،ولددداح  يوتدددف ،وشدددايد

 التددد  وراودتدددهب، لدددذنبها باالتدددتشفار ،وطالبهدددا االمدددر كتمدددان يوتدددف مدددن ،طلددد  وكيدددديا

 ربددد  انددده هللا معددداذ قدددا  لدددك ييدددت وقالدددت االبدددوا  وغلقدددت نفتددده عدددن بيتهدددا  ددد  يدددو

 را  ان لددددوال بهددددا ويددددم   بدددده يمددددت ولقدددددي23ب الاددددالمون يفلددددت ال اندددده مثددددوا  احتددددن

 عبادندددددددا مدددددددن انددددددده والفحشدددددددا  التدددددددو  عنددددددده لنلدددددددرف كدددددددذلك ربددددددده بريدددددددان

 قالدددت البدددا  لددددا تددديديا والفيدددا دبدددر مدددن قميلددده وقددددت البدددا  واتدددتبقاي24بالمخللدددين

 راودتنددد  يددد  قدددا ي25بالددديم عدددذا  او يتدددجن ان اال تدددو ا بايلدددك اراد مدددن جدددزا  مدددا

 مدددن ويدددو  لددددقت قبددد  مدددن قدددد   قميلددده كدددان ان ايلهدددا مدددن شدددايد وشدددهد نفتددد  عدددن

  لمددداي27باللدددادقين مدددن ويدددو  كدددذبت دبدددر مدددن قدددد   قميلددده كدددان واني 26بالكددداذبين

 اعدددرض يوتدددفي28بعاددديم كيددددكن   ان كيددددكن   مدددن انددده قدددا   دبدددر مدددن قدددد   قميلددده را 

 الخبددددر شدددداا. 29-23 يوتددددفيالخاطمين مددددن كنددددت انددددك لددددذنبك واتددددتشفر  يددددذا عددددن

 نفتددده عدددن  تايدددا تدددراود العزيددز امدددراة المديندددة  ددد  نتددوة وقدددا ب ، المديندددة نتدددوة بددين

 الدديهن ارتددلت بمكددرين تددمعت  لمدداي 30بمبددين  دد    دد  لنرايددا انددا حبددا شددشفها قددد

 راينددده  لمدددا علددديهن اخدددرج وقالدددت تدددكينا مدددنهن واحددددة كددد  واتدددت متكمدددا لهدددن واعتددددت

 قالدددتي31بكدددريم ملدددك اال يدددذا ان بشدددرا يدددذا مدددا ح حاشدددا وقلدددن ايدددديهن وقطعدددن اكبرندده

 امدددر  مدددا يفعددد  لدددم ولدددمن  اتتعلدددم نفتددده عدددن راودتددده ولقدددد  يددده  ندددلمتن الدددذ   دددذلكن

 اليددده يددددعونن  ممدددا الددد  احددد  التدددجن ر  قدددا ي32باللددداغرين مدددن وليكوندددا ليتدددجنن

 ربددده لددده  اتدددتجا ي33بالجدددايلين مدددن واكدددن الددديهن الددد  كيددددين عنددد  تلدددرف واال

 . 34-30 يوتفيالعليم التميع يو انه كيدين عنه  لرف

 واالحتدددان واالماندددة بدددالجود التدددجن  ددد  ،واشدددتهر المدددا التددد م عليددده يوتدددف تدددجن

 يوتدددف وطالبدددا ، منامدددا رأيدددا وقدددد ،  تيدددان التدددجن معددده دخددد  كمدددا.  التدددجن ايددد  الدددى

 خمدددرا اعلدددر ارانددد  انددد  احدددديما قدددا   تيدددان التدددجن معددده ودخددد برؤيايما، بتاويددد 

 اندددا بتاويلددده نبمندددا منددده الطيدددر تاكددد  خبدددزا راتددد   دددو  احمددد  ارانددد  انددد  االخدددر وقدددا 

  يتدددق  احددددكما امدددا التدددجن لددداحب  يددداب  اجابهمدددا. 36 يوتدددفيالمحتنين مدددن ندددراك

  يدددده الددددذ  االمددددر ق دددد  راتدددده مددددن الطيددددر  تاكدددد   يلددددل  االخددددر وامددددا خمددددرا ربدددده



 

 

 

 الملددددك عنددددد اذكرندددد  منهمددددا ندددداج  اندددده اددددن   للددددذ  قددددا  ثددددم. 41 يوتددددفيتتتفتيان

 ربدددك عندددد اذكرنددد  منهمدددا نددداج انددده ادددن   للدددذ  وقدددا ب، ذلدددك ذكدددر الشددديطان ، انتدددا 

 . 42 يوتفيتنين ب ع التجن     لب  ربه ذكر الشيطان  انتا 

 يهتددددوا ،ولدددم لتلويلهدددا قلدددر  وكبدددار الكهندددة ، جمدددع ا زعتددده رؤيدددة ملدددر ملدددك رأ 

  الشددديطان وكدددان ونجدددا، يوتدددف مدددع التدددجن  ددد  كدددان الدددذ  تدددذكر ذلدددك ،عندددد ذلدددك الدددى

 رؤيدداكم بتلويدد  انبددمكم انددا:  حولدده وللمددأل للملددك ، قددا  يوتددف بدده ولددا  مددا انتددا  قددد

 ،كمدددا يوتدددف ، اجابددده الملدددك رؤيدددا تلويددد  منددده طلددد  يوتدددف جدددا  وحدددين ،  ارتدددلون

 عجدداف تددبع يدداكلهن تددمان بقددرات تددبع ار  اندد  الملددك وقددا ب تعددالى قولدده  دد  جددا 

 للرؤيددا كنددتم ان رؤيددا   دد  ا تددون  المددأل ايهددا يددا يابتددات واخددر خ ددر تددنب ت وتددبع

 الدددذ  وقدددا ي44ببعدددالمين االحددد م بتاويددد  نحدددن ومدددا احددد م ا دددشا  قدددالواي43بتعبدددرون

 اللدددديس ايهدددا يوتدددفي45ب ارتدددلون بتاويلددده انبدددمكم اندددا امدددة بعدددد وادكدددر منهمدددا نجدددا

 واخددددر خ ددددر تددددنب ت وتددددبع عجدددداف تددددبع يدددداكلهن تددددمان بقددددرات تددددبع  دددد   ا تنددددا

 دأبدددا تدددنين تدددبع تزرعدددون قدددا ي46بيعلمدددون لعلهدددم الندددام الدددى ارجدددع لعلددد  يابتدددات

 تددبع ذلددك بعددد مددن يددات  ثددمي47بتدداكلون ممددا قلددي  اال  تددنبله  دد   ددذرو  حلدددتم  مددا

 عددام ذلددك بعددد مددن  يددات  ثددمي48ب تحلددنون ممددا قلددي  اال لهددن قدددمتم مددا يدداكلن شددداد

 .49-43 يوتفي يعلرون و يه النام يشا   يه

 التدددجن مدددن الخدددروج مدددن امتندددع يوتدددف ان ،اال بيوتدددف األتيدددان ملدددر ملدددك طلددد  

 العزيددز امددراة اعتر ددت. العزيددز امددراة مددن اليدده نتدد  ممددا ونزايتدده برا تدده تعلددن حتددى

 غيابددده  ددد  تدددتم لدددم الخياندددة بدددان زوجهدددا ،ولددديعلم راودتددده ولهدددذا ، تتمندددى الدددنفم بدددلن

 بدددا  مدددا  تدددمله ربدددك الدددى ارجدددع قدددا  الرتدددو  جدددا    لمدددا بددده أمتدددون  الملدددك قدددا وب،

 راودتدددن اذ خطدددبكن مدددا قدددا ي50بعلددديم بكيددددين ربددد  ان ايدددديهن قطعدددن  ال تددد  النتدددوة

 العزيدددزاالن امدددراة قالدددت تدددو  مدددن عليددده علمندددا مدددا ححدددات   قلدددن نفتددده عدددن يوتدددف

 لدددم انددد  لددديعلم ذلدددكي51باللدددادقين لمدددن وانددده نفتددده عدددن راودتددده اندددا الحدددس حلدددحص

 الدددددنفم ان نفتددددد  ابدددددر   ومددددداي52بالخدددددامنين كيدددددد يهدددددد  ال هللا وان بالشيددددد  اخنددددده

 تحقدددس حدددين. 53-50 يوتدددفيرحيم غفدددور ربددد  ان ربددد  رحدددم مدددا اال بالتدددو  المدددارة

 مدددن يوتدددف امر ، طلددد  ومشدددورة خالدددته مدددن يكدددون ان ،اراد  يوتدددف بدددرا ة للملدددك

 لنفتدددد  اتتخللدددده بدددده أمتددددون  الملددددك وقددددا ب، االرض خددددزامن علددددى يجعلدددده ان الملددددك

 االرض خدددزامن علدددى اجعلنددد  قدددا ي 54بامدددين مكدددين لددددينا اليدددوم اندددك قدددا  كلمددده  لمدددا

 التددد م عليددده يوتدددف ،ان المفتدددرين بعدددض ويدددر . 55-54 يوتدددفيعليم حفددديا انددد 

 انهددددددا رو  كمددددددا ، عددددددذرا   وجددددددديا المطدددددداف نهايددددددة  دددددد  العزيددددددز امددددددراة تددددددزوج



 

 

 

: 3.ببمعلدددديته عبيدددددا والملددددوك بطاعتدددده، ملوكددددا العبيددددد جعدددد  الددددذ  ح الحمددددد:قالت

 ي. 417

 عليددده يعقدددو   يهدددا التددد  ويددد  كنعدددان بددد د الدددى وولددد  ملدددر بددد د القحدددط عدددم   وحدددين

 جملدددة مدددن للميرة،وكدددان االقددداليم تدددامر مدددن الندددام يوتدددف الدددى واوالد ،ورد التددد م

 اخدددا  يجدددد لدددم وعنددددما ، منكدددرون لددده ويدددم عدددر هم عليددده دخلدددوا ، لمدددا اخوتددده ورد مدددن

 كيدددد   دددد  واال يح ددددرو  ان - يشددددعروا ان غيددددر ومددددن - مددددنهم ،طلدددد  معهميبنيددددامينب

 ولمددداي58ب منكدددرون لددده ويدددم  عدددر هم عليددده  ددددخلوا يوتدددف اخدددوة وجدددا .ب عندددد  لكدددم

 خيددر وانددا الكيدد  او دد  اندد  تددرون اال ابدديكم مددن لكددم بدداخ أمتددون  قددا  بجهددازيم جهددزيم

. 60 -58 يوتدددفيتقربون وال عندددد  لكدددم كيددد   ددد  بددده تددداتون  لدددم  ددداني59بالمندددزلين

 ، بعيدددر كيددد  ليزدادوايبنيدددامينباخايم معهدددم يرتددد  ان ابددديهم مدددن يوتدددف اخدددوة طلددد 

 ابددددوا  مددددن وليدددددخلوا واحدددددة بددددا  مددددن يدددددخلوا ال بددددان وا ددددس  علددددى ذلددددك ،وطددددالبهم

 يدددرد ال االحتدددراز كدددان وان ، بعيدددونهم الندددام يلددديبهم ان علددديهم خشددد  ، انددده متفرقدددة

 اال بددده لتددداتنن  هللا مدددن موثقدددا تؤتدددون  حتدددى معكدددم ارتدددله لدددن قا .بوق دددا   هللا قددددر

 ال بنددد  يدددا وقدددا ي66بوكيددد  نقدددو  مدددا علدددى هللا قدددا  مدددوثقهم اتدددو   لمدددا بكدددم يحددداط ان

 مدددن هللا مدددن عدددنكم اغنددد  ومدددا متفرقدددة ابدددوا  مدددن وادخلدددوا واحددددة بدددا  مدددن تددددخلوا

 لمدددا. 67-66 يوتدددفيالمتوكلون  ليتوكددد  وعليددده توكلدددت عليددده ح اال الحكدددم ان شددد  

 مددددا علددددى واطلعددددهيبنيامينب باخيدددده ،اختلددددى يوتددددف اخدددديهم علددددى يوتددددف اخددددوة دخدددد 

  دددد  يوتددددف و ددددع.  عنددددد  تدددديبقيه باندددده ذلددددك،واخبر  بكتمددددان وامددددر  بشددددلنه جددددر 

 بجهدددازيم جهدددزيم  لمددداب-للندددام بددده يكدددا  اندددا - الملدددك لدددواايبنيامينب اخيددده متددداا

 قدددالواي70بلتدددارقون انكدددم العيدددر ايتهدددا مدددؤذن اذن ثدددم اخيددده رحددد   ددد  التدددقاية جعددد 

 بعيدددر حمددد  بددده جدددا  ولمدددن الملدددك لدددواا نفقدددد قدددالواي71بتفقددددون مددداذا علددديهم واقبلدددوا

 اخيدده وعددا  قبدد  بدداوعيتهم  بدددأب تعددالى قولدده جددا  ثددم. 72-70 يوتددفيزعيم بدده وانددا

 الملددك ديددن  دد  اخددا  لياخددذ كددان مددا ليوتددف كدددنا كددذلك اخيدده وعددا  مددن اتددتخرجها ثددم

 ولمدددا. 76 يوتدددفيعليم علدددم ذ  كددد  و دددو  نشدددا  مدددن درجدددات نر دددع هللا يشدددا  ان اال

  قددددد يتددددر  ان قددددالواب، بنيددددامين متدددداا مددددن اخددددرج اللددددواا ان يوتددددف اخددددوة را 

 مكانددا شددرُ  انددتم قددا  لهددم يبددديا ولددم نفتدده  دد  يوتددف  اتددريا قبدد  مددن لدده اخ تددر 

 احددددديم ياخددددذ ان يوتددددف طددددالبوا ذلددددك عنددددد. 77 يوتددددفي تلددددفون بمددددا اعلددددم وهللا

 كبيددرا شدديخا ابددا لدده ان العزيددز ايهددا يددا قالوابلدده، ابيدده حدد  بتددب  بنيددامين عددن عو ددا

 وجددددنا مدددن اال ناخدددذ ان هللا معددداذ قدددا ي78بالمحتدددنين مدددن ندددراك اندددا مكانددده احددددنا  خدددذ

 بنيدددامين تخلددديص مدددن يمتدددوا ولمدددا. 79-78 يوتدددفي لادددالمون  اذا اندددا عندددد  متاعندددا



 

 

 

 بمدددا اال شدددهدنا ومدددا تدددر  ابندددك ان اباندددا يدددا  قولدددوا ابددديكم الدددى ارجعدددوابكبيريم، ،قدددا 

 اقبلندددا التددد  والعيدددر  يهدددا كندددا التددد  القريدددة وتدددم ي81بحدددا اين للشيددد  كندددا ومدددا علمندددا

 هللا ،ورجدددددى بهدددددم الادددددن اتدددددا  ابدددددايم ان اال. 82-81 يوتدددددفيللادقون واندددددا  يهدددددا

 مددا هللا مددن واعلددم هللا الددى وحزندد  بثدد  اشددكو انمددا قددا ب، جميعددا اليدده يددرديم ان تعددالى

 رو  مدددن تيمتدددوا وال واخيددده يوتدددف مدددن  تحتتدددوا اذيبدددوا بنددد  يددداي86ب تعلمدددون ال

 يوتدددددف الدددددى رجعدددددوا. 87-86يالكدددددا رون القدددددوم اال هللا رو  مدددددن ييدددددمم ال انددددده هللا

 مزجددداة بب ددداعة وجمندددا ال دددر وايلندددا متدددنا العزيدددز ايهدددا يدددا قدددالوا عليددده دخلدددوا  لمددداب،

 ذكدددروا وحدددين. 88 يوتدددفيالمتلدقين يجدددز  هللا ان عليندددا وتلدددد  الكيددد  لندددا  ددداوف

 قدددا بلهم قدددا  ثدددم بالجهددد  ونعدددتهم بنفتددده ،عدددر  هم طعدددام وقلدددة  ددديس مدددن الدددابهم مدددا

 يوتدددف ألندددت أ ندددك قدددالواي89ب جدددايلون اندددتم اذ واخيددده بيوتدددف  علدددتم مدددا علمدددتم يددد 

 ي ددديع ال هللا ويلدددبر ان يتدددس مدددن انددده عليندددا هللا مدددن   قدددد اخددد  ويدددذا يوتدددف اندددا قدددا 

 ال قدددا ي 91ب لخددداطمين كندددا وان عليندددا هللا آثدددرك لقدددد تددداح قدددالواي90بالمحتدددنين اجدددر

 يدددذا بقميلددد  اذيبدددواي92بالدددراحمين ارحدددم ويدددو لكدددم هللا يشفدددر اليدددوم علددديكم تثريددد 

  لمدددا. 93-89 يوتدددفي اجمعدددين بدددايلكم واتدددون  بلددديرا يدددلت ابددد  وجددده علدددى  دددالقو 

 جددددا ان   لماببلدددديرا،  ارتددددد ابيدددده وجدددده علددددى يوتددددف قمدددديص ،القددددى البشددددير جددددا 

 ال مدددا هللا مدددن اعلدددم انددد  لكدددم اقددد  الدددم قدددا  بلددديرا  ارتدددد وجهددده علدددى القدددا  البشدددير

 اتددتشفر تددوف قددا ي97بخدداطمين كنددا انددا ذنوبنددا لنددا اتددتشفر ابانددا يددا قددالواي96بتعلمددون

 يعقدددو  ان المفتدددرين بعدددض وقدددا . 98-96 يوتدددفيالرحيم الشفدددور يدددو انددده ربددد  لكدددم

 . اعلم وهللاي.. 423: 3بالجمعة ليلة من التحر الى لبنيه االتتشفار اخر

 ورحلدددوا واوالد ، وايلددده يدددو ملدددر وقددددم التددد م، عليهمدددا ليوتدددف يعقدددو  اتدددتجا 

 وكانتيوخالتدددده ابددددو ب، ابويدددده ،ور ددددع التددددتقبالهم يوتددددف ،وخددددرج كنعددددان بدددد د عددددن

 جدددا  ان الدددى جدددامزا آندددذاك التدددجود كدددان.ب تدددجدا لددده ذلدددك،وخروا قبددد  ماتدددت قدددد امددده

 الحدددددي ،ان  دددد  وجددددا ي   424: 3ب،يتعددددالى ح التددددجود  ُجعدددد  التدددد م عليدددده عيتددددى

 ألمددددرت الحددددد يتددددجد ان احددددد آمددددرا كنددددت لوبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

 لقددد  تدددلمان ان آخدددر، حددددي  و ددد  ،يعليهدددا حقددده لعادددم لزوجهدددا تتتدددجد ان المدددراة

 عليددده هللا لددلى  قددا  لدده  تدددجد المدينددة طددر  بعددض  ددد  وتددلم عليدده هللا لددلى النبدد 

 علدددى دخلدددوا  لمددداي. بيمدددوت ال الدددذ  للحددد  واتدددجد تدددلمان يدددا لددد  تتدددجد الب وتدددلم

 ابويدددده ور ددددعي99بآمنددددين هللا شددددا  ان ملددددر ادخلددددوا وقددددا  ابويدددده اليدددده او  يوتددددف

 جعلهدددا قدددد قبددد  مدددن رؤيدددا  تاويددد  يدددذا ابدددت يدددا وقدددا  تدددجدا لددده وخدددروا العدددرت علدددى

 ان بعدددد مدددن البددددو مدددن بكدددم وجدددا  التدددجن مدددن اخرجنددد  اذ بددد  احتدددن وقدددد حقدددا ربددد 



 

 

 

 يدددددوالعليم انددددده يشدددددا  لمدددددا لطيدددددف ربددددد  ان اخدددددوت  وبدددددين بينددددد  الشددددديطان ندددددز 

 .  100-99 يوتفيالحكيم

 :  ال 

: 3بشدددعو  وللعجددم قبامددد  للعددر  يقدددا  ،كمددا االتدددباط لهددم يقدددا  اتددرامي  بنددد  بطددون -

 ي. 406

 مدددر   وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان االتدددرا  حددددي  ، ددد  اللدددحيت  ددد  ثبدددت -

 ي.  الحتن شطر اعط  قد يو  اذابقا  الثالثة التما     الت م عليه بيوتف

  ددد  يالهدددم تدددبعةبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان اللدددحيحين  ددد  ثبدددت -

 معلددس قلبدده ورجدد  ، هللا عبددادة  دد  نشددل وشددا  ، عدداد  امددام: الدده اال ادد  ال يددوم الدده

 عليدددده اجتمعددددا هللا  دددد  تحابددددا ورجدددد ن ، اليدددده يعددددود حتددددى مندددده خددددرج اذا بالمتددددجد

 ، يمينددده انفقدددت مدددا شدددماله تعلدددم ال حتدددى  اخفايدددا بلددددقة تلدددد  عليددده،ورج  وتفرقدددا

 خاليدددا هللا ذكدددر ورجددد  ، هللا اخددداف انددد   قدددا  وجمدددا  منلددد  ذات امدددراة دعتددده ورجددد 

 ي. عينا   فا ت

 ، قمددددات يبيددددع تددددوريا  دددد  شددددابا يندددداك ان: الف ددددامية التلفدددداز قنددددوات احددددد  روت -

 ولمددا ، قمددات مددن تريددد  مددا بعددض لشددرا  بيتهددا يدددخ  ان مندده وطلبددت امددراة  جا تدده

 الشدددا  وقدددع ، لدددك ييدددت العزيدددز امدددراة قالدددت كمدددا لددده وقالدددت البدددا  اغلقدددت بيتهدددا دخددد 

 يددتدده انهددا اال ، العقدد  وحكددم الهدايددة الددى ودعايددا امددر  مددن حيددرة  دد  القمددات بددامع

  تمهلددده ان منهدددا الشدددا  طلددد  ، الشدددرطة وتطلددد  تلدددرخ تدددوف تريدددد  مدددا يفعددد  لدددم ان

 مددن اهددر مددا وكدد  ورجليدده ويديدده وجهدده كتددى  الحمددام دخولدده وعنددد ، الحمددام ليدددخ 

  مددا ، تريدددين لمددا جددايز االن لهددا وقددا  اليهددا وخددرج وقذارتدده الحمددام بنجاتددة جتددمه

 رجدددع. مجندددون اندددك تقدددو  ويددد  وطردتددده البدددا   دددتت الدددى اتدددرعت ان اال منهدددا كدددان

 ، المتددددك رامحددددة منهددددا تشددددم جتددددمه رامحددددة والددددبحت  اغتتدددد  بيتدددده الددددى الشددددا 

   . توريا    يزا  ال بيته ان القلة راوية وأكدت

رو  ان طالبددددة اتددددت مددددع تددددفرة ط بيددددة  ل ددددلت الطريددددس  لتددددت الددددى احددددد البيددددوت  -

 طرقددت البددا  ، خددرج اليهددا شددا  ، قالددت لدده :اندد  طالبددة أتيددت مددع تددفرة ط بيددة اال 

اندد  ا ددعت الطريددس ، قددا  لهددا الشددا  :ان يددذ  المنطقددة مهجددورة والقريددة التدد   يهددا 

تعدددودين الدددى ايلدددك ،دخلدددت الفتددداة  بيدددتكم بعيددددة ، دددلقض يدددذ  الليلدددة يندددا و ددد  اللدددبا 

البيدددت ويددد  خامفدددة ،  طلددد  الشدددا  منهدددا ان تندددام علدددى تدددرير  ويدددو يندددام  ددد  االرض 



 

 

 

، اخدددذ الشدددا  شرشدددفا وجعلددده حددداجزا بينددده وبينهدددا ،اتدددتلقت الفتددداة علدددى التدددرير ولدددم 

تدددنم تلدددك اليلدددة مدددن شددددة خو هددددا ، واخدددذت تراقددد  الشدددا  ويوجدددالم وبيدددد  كتددددا  

لتددد  امامددده ،و جدددلة اغلدددس الكتدددا  وو دددع الدددبعه الكبيدددر علدددى وينادددر الدددى الشدددمعة ا

الشددددمعة حتددددى احرقتدددده ،ويكددددذا عمدددد  ببقيددددة الددددابعه ،والفتدددداة تناددددر وتبكدددد  بلددددمت 

خو ددددا مددددن ان يكددددون يددددذا جنيددددا ،حتددددى الددددبت اللددددبا  وذيبددددت الفتدددداة الددددى ايلهددددا 

واخبدددرتهم بدددذلك ،لكدددن اال  لدددم يلدددد  وذيددد   ددد  اليدددوم التدددال  الدددى الشدددا  وطدددر  

بحجدددة عدددابر تدددبي  ، دددرا  الدددابعه وعليهدددا حدددرو  ، تدددلله عدددن تدددب  يدددذ   البدددا 

الحدددرو   قدددا  الشدددا  ويدددو ال يعدددرف ان يدددذا الرجددد  يدددو والدددد  الفتددداة التددد  ق دددت 

الليلددة الما ددية معدده  دد  الشر ددة : لقددد اتددت  تدداة جميلددة بدداالمم وباتددت عنددد  ،وكددان 

علدددى ندددار الشددديطان يوتدددوم لددد  ،وكلمدددا اشدددتدت وتوتدددة الشددديطان و دددعت الدددبع  

الشدددمعة لتحرقهدددا ألتدددذكر بندددار االخدددرة ان اطعدددت الشددديطان ،وكندددت ا كدددر بدددلن االعتددددا  

علددى الفتدداة تدديؤلمن  اكثددر مددن الددم احتددرا  الددابع . تعجدد  والددد الفتدداة بددذلك ، ودعددا 

الشدددا  الدددى بيتددده وزوجددده ابنتددده الجميلدددة التامهدددة .  بددددال ان يافدددر بهدددا ليلدددة واحددددة 

بددددالح  .  مددددن تددددرك شدددديما ح عو دددده هللا أخيددددر مندددده.  بالحرام، دددداز بهددددا طددددو  العمددددر

وقدددا  االمدددام احمدددد عدددن رجددد  مدددن ايددد  الباديدددة ،قا :أخدددذ بيدددد  رتدددو  هللا لدددلى هللا 

 عليه وتلم وقا بانك ال تدا شيما إتقا  هللا اال اعطاك هللا عز وج  خيرا منهي.   

 ال وهللا:لددددتقا انهدددا عنهدددا هللا ر ددد  عامشدددة عدددن البخدددار  ،قدددا  اال دددك حددددي   ددد  -

 مدددا علدددى المتدددتعان وهللا جميددد   لدددبرب يوتدددف ابدددو قدددا  كمدددا اال مدددث  ولكدددم لددد  اجدددد

 ي. تلفون

  االحاديدددد ، تلويدددد  وعلمدددده الملددددك مددددن اعطددددا  ،بددددلن يوتددددف علددددى تعددددالى هللا مددددن   -

 وعلمتندددد  الملددددك مددددن آتيتندددد  قددددد ر بباللددددالحين، ويلحقدددده متددددلما يتو ددددا  ان  رجددددا 

 تدددو ن  واالخدددرة الددددنيا  ددد  ولددد  اندددت واالرض التدددموات  ددداطر االحاديددد  تلويددد مدددن 

 بدددن اندددم عدددن حنبددد  بدددن احمدددد االمدددام قدددا .  101 يوتدددفيباللالحين والحقنددد  متدددلما

 المدددوت احددددكم يتمندددين البقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان هللا رحمهمدددا مالدددك

 الحيددداة كاندددت مدددا احينددد  اللهم: ليقددد  المدددوت متمنيدددا بدددد وال  كدددان  دددان ، بددده ندددز  ل دددر

 كددان  ددان ، المددوت احدددكم يتمنددين  دد ي. لدد  خيددرا الو دداة كانددت اذا وتددو ن  ، لدد  خيددرا

 عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . اتدددا ته عدددن يرجدددع  لعلددده متددديما كدددان وان ،  يدددزداد محتدددنا

 تددعد يدداب وقدداص ابدد  بددن لتددعد قددا  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو   ،ان امامددة ابدد 

 ويجدددوزي. لدددك خيدددر  هدددو عملدددك وحتدددن عمدددرك مدددن طدددا   مدددا للجندددة خلقدددت كندددت ان

 تددحرة عددن اخبددارا تعددالى قولدده  دد  كمددا الدددين،  دد   تنددة يندداك كددان اذا المددوت تددؤا 



 

 

 

 ربندددا جا تندددا لمدددا ربندددا بآيدددات آمندددا ان اال مندددا تدددنقم ومددداببالقت  يددددديم حدددين  رعدددون

 جا يدددددا حدددددين مدددددريم وكدددددذلك.  126 االعرافيمتدددددلمين وتو ندددددا لدددددبرا عليندددددا ا دددددر 

 وكندددت يدددذا قبددد  مدددت ليتنددد  يدددا قالدددت النخلدددة جدددذا الدددى المخددداض  اجا يددداب المخددداض

 والدة بتددددب  بالفاحشددددة يقددددذ ونها النددددام بددددان علمددددت لمددددا. 23 مددددريمي منتدددديا نتدددديا

 بقدددوم اردت واذابالحددددي   ددد  معددداذ عدددن احمدددد االمدددام رو  كمدددا. زوج غيدددر مدددن ابنهدددا

 ،ان لبيددددد بددددن محمددددود عددددن احمددددد االمددددام وقددددا ي. مفتددددون غيددددر اليددددك  اقب ددددن   تنددددة

 المدددددوت يكدددددر :  آدم ابدددددن يكريهمدددددا اثنتدددددانبقا  وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو 

 و ددد ي. للحتدددا  اقددد  المدددا  وقلدددة المدددا  قلدددة ،ويكدددر  الفدددتن مدددن للمدددؤمن خيدددر والمدددوت

 ي. مكانك ليتن  يا -الدجا  زمن    - يقو  بالقبر يمر الذ  الرج  انب الحدي 

 علدددديهم ، يوتددددف وكددددذلك الخليدددد  وجددددد  اتددددحس ابيدددده عنددددد بالمفددددازة يعقددددو  د ددددن -

 ي.  205: 8بجميعا الت م

*       *       * 

   : الت م عليه ايو 

 واتددددتد  ،ي267: 15الخليدددد ب ابددددراييم ابددددن اتددددحس الددددى ايددددو  هللا نبدددد  نتدددد  يرجددددع

 يدددينا ونوحددا يدددينا  كدد  ويعقددو  اتددحس لدده وويبنددابتعالى بقولدده ذلددك علددى كثيددر ابددن

 كددددذلكو ويددددارون وموتددددى ويوتددددف وايددددو  وتددددليمان داود ذريتدددده ومددددن قبدددد  مددددن

 اذ ايدددو  عبددددنا واذكدددربص تدددورة  ددد  تعدددالى ويقدددو . 84 االنعدددامي المحتدددنين نجدددز 

 بددارد مشتتدد  يددذا برجلددك اركددضي41بوعددذا  بنلدد  الشدديطان متددن  اندد  ربدده ندداد 

 الولدددددد  وذكددددددر  منددددددا رحمددددددة معهددددددم ومددددددثلهم ايلدددددده لدددددده وويبندددددداي42بوشددددددرا 

 اندده العبددد نعددم لددابرا وجدددنا  انددا تحندد  وال بدده  ا ددر   ددشثا بيدددك وخددذي43بااللبددا 

 واالنعددددددام والدددددددوا  االوالد مددددددن التدددددد م عليدددددده اليددددددو  كددددددان.  44-41 صي اوا 

 جتددد   دد  ابتلدد  ،ثددم آخددر  عددن كلدده وذيدد  ذلددك  دد  ، ددابتل  الكثيددر الشدد   والحددر 

 يبددس ،ولددم الجميددع عا دده ،حتددى ولتددانه قلبدده تددو  تددليم مندده يبددس ،ولددم بالجددذام يقددا 

 اجدد  مددن النددام وتخدددم عليدده تقددوم ، كانددت امراتدده تددو  عليدده يحنددو النددام مددن احددد

 الندددام اشددددبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  اللدددحيت،ان  ددد  وثبدددت.  اطعامددده

 علددى الرجدد  يبتلدد ب آخددر حدددي  و دد ي.  االمثدد  االمثدد  ثددم اللددالحون ثددم االنبيددا  بدد  

 مدداب وتددلم عليدده هللا لددلى وقددا ي. ب مدده  دد  زيددد لدد بة ديندده  دد  كددان ، ددان ديندده قدددر

 ومدددا تعدددالى هللا يلقدددى حتدددى ومالددده وولدددد  نفتددده  ددد  والمؤمندددة بدددالمؤمن الدددب   يدددزا 

.  المثددد  ي ددر  وبددده اللددبر  ددد  غايددة التدد م عليددده وكددان.  متدددلم روا يخطيمددة عليدده



 

 

 

 ابددت ك ، لددذلك غيددر  وتاهددر شدديما تتددر كنددت لعلددك: ايددو  يددا معار دده بعددض لدده وقددا 

 غيددددر  وااهددددرت شدددديما اتددددررت مددددا يعلددددم يو: قددددا  التددددما  الددددى راتدددده ، ر ددددع ربددددك

  مر دددده  دددد  ويددددو الشدددديطان وجددددا  .  أجددددزا ام أألددددبر ليناددددر ابت ندددد  ربدددد  ،ولكددددن

. تعدددالى خالقددده الدددى امدددر  محتتدددبا لدددابرا بقددد  انددده اال ، وااليمدددان اللدددبر عدددن ليحيدددد 

.  جلددددة مامدددة اجلددددك ان بدددرأت ان علددد    ح:قدددا  مداراتددده، عدددن امراتددده جزعدددت وحدددين

 ال دددر متدددن  انددد  ربددده  نددداد  اذ وايدددو ب ، لددده اتدددتجي  ، تعدددالى هللا دعدددا ان وبعدددد

 ايلدددده واتينددددا   ددددر مددددن بدددده مددددا  كشددددفنا لدددده  اتددددتجبناي 83ب الددددراحمين ارحددددم وانددددت

 هللا واوحدددددى. 84-83 االنبيا يللعابددددددين وذكدددددر  عنددددددنا مدددددن رحمدددددة معهدددددم ومدددددثلهم

 ويبددر جلدددة مامددة بمنزلددة ويددذا بدده وي ددر  الحشدديت مددن حزمددة يلخددذ ان اليدده تعددالى

 انددده العبدددد نعدددم لدددابرا وجددددنا  اندددا تحنددد  وال بددده  ا دددر   دددشثا بيددددك وخدددذب بحلفددده

 مدددن حلدددة البتددده تعدددالى هللا عبدددام،ان ابدددن عدددن حددداتم ابددد  ابدددن ورو . 44 صي اوا 

 علددد    هللا رد   قدددد ايدددو  اندددا:  قدددا  ، عنددده وتدددللت تعر ددده لدددم امراتددده اتدددت ،وحدددين الجندددة

 ايلدددك عليدددك رددت ايدددو  الدددى تعدددالى هللا اوحدددى: منبددده بدددن ويددد  قدددا  كمدددا. عدددا يت 

 ر دد  يريددرة ابدد  وعددن. شددفا ك  يدده  اندده المددا  بهددذا  اغتتدد  معهددم ومددثلهم ومالددك

 عليددده خدددر   عرياندددا يشتتددد  ايدددو  بينمدددابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  ،ان عنددده هللا

 عمددا اغنيددك الددم ايددو  يددا:  ربدده  ندداد  ثوبدده،  دد  يحشدد  ، جعدد  ذيدد  مددن جددراد رجدد 

.  لدددحيحه  ددد  البخدددار  اخرجدددهيبركتك عدددن لددد  غنددد  ال ولكدددن ر  يدددا بلى:تر ؟قدددا 

 ومددددن يحتتدددد  ال  حيدددد  مددددن ويرزقددددهب، مخرجددددا لدددده يجعدددد  هللا يتددددس مددددن جددددزا  يددددذا

 الط  يقددددرا شددد   لكددد  هللا جعددد  قدددد امدددر  بدددالغ هللا ان حتدددبه  هدددو هللا علدددى يتوكددد 

3 . 

*       *       * 

   :  الت م عليه الكف  ذو

 مدددددددن كددددددد  الكفددددددد  وذا وادريدددددددم واتدددددددماعي ب االنبيدددددددا  تدددددددورة  ددددددد  ذكدددددددر  ورد

 وذا واليتدددع اتدددماعي  واذكدددربص تدددورة  ددد  ذكدددر  ورد كمدددا. 85 االنبيا ياللدددابرين

 ،وقددددا  االنبيددددا  مددددن الكفدددد  ذا ان الددددبعض وذكددددر. 48 صياالخيددددار مددددن وكدددد  الكفدددد 

 الكفددد  ذا ان مجايدددد عدددن جدددري  ابدددن عادال،وقدددا  ملكدددا وكدددان لدددالت رجددد  انددده آخدددرون

 ويق ددد  لددده ويقددديمهم قومددده امدددر يكفيددده ان قومددده لنبددد  تكفددد  نبددد  غيدددر لدددالت رجددد 

 الحملددد  وقدددا ي. 166: 6ب.  يددده  دددو   بدددامر تكفددد  ، هدددو ذلدددك  فعددد  بالعدددد  بيدددنهم

 . اعلم وهللا..  الت م عليه اليام يو انهي329: 5ب



 

 

 

*       *       * 

   : الت م عليه اليام

 يددددو اليددددام:قا  عندددده  هللا ر دددد  متددددعود بددددن هللا عبددددد عددددن حدددداتم ابدددد  ابددددن قددددا 

 نتدددبه يرجدددع اليدددام ان:  ذاتددده الملددددر  ددد  منبددده بدددن ويددد  وقدددا ي. 20: 7ب.ادريدددم

 لدددنما عبددددوا ان بعدددد  اتدددرامي  بنددد    ددد  تعدددالى هللا وبعثددده.  عمدددران بدددن يدددرون الدددى

 اليدددام وانب كدددذبو  انهدددم ،اال وحدددد  هللا عبدددادة الدددى اليدددام ودعدددايمي بعددد ب لددده يقدددا 

 احتدددن وتدددذرون بعددد  اتددددعوني  124بتتقدددون اال لقومددده قدددا  اذي123بالمرتدددلين لمدددن

ي  لمح ددددرون  ددددانهم  كددددذبو ي126ب  االولددددين ابددددا كم ور  ربكددددم هللاي125بالخددددالقين

. 130 اللددددددا اتيياتين آ  علددددددى تدددددد مب تعددددددالى يقددددددو  ثددددددم.  127-123 اللددددددا ات

 وميكددددامين ميكددددا  وميكاميدددد  ، اتددددماعين اتددددماعي   دددد  يقددددا  كمددددا ياتددددين، آ  ويقددددا 

 .  *       *       *الر..تنين طور تينا  ،وطور ابرايام ،وابراييم

  :الت م عليه اليتع

 يدددعو واخددذي476: 15عمددهب ابددن اندده ويقددا  ، التدد م عليهمددا اليددام بعددد اليتددع جددا 

 تدددددورة  ددددد  ذكدددددر وقدددددد.  تعدددددالى هللا قب ددددده حتدددددى تعدددددالى هللا شدددددريعة الدددددى قومددددده

. 86 االنعدددداميالعالمين علددددى   ددددلنا وكدددد  ولوطددددا ويددددونم واليتددددع واتددددماعي باالنعام

 مددددددن وكددددد  الكفددددد  وذا واليتدددددع اتدددددماعي  واذكددددددرب ص تدددددورة  ددددد  ذكدددددر وكدددددذلك

 .48 صياالخيار

*       *       * 

   : الت م عليه شعي 

 الحجدداز بددين تددكنوا العددر  مددن قبيلددة ،ويدد  المدينددة وعلددى القبيلددة علددى مدددين يطلددس

 شددددعيبا تعددددالى هللا بعدددد ي. 202: 3ب، االيكددددة الددددحا  ،ويددددم معددددان مددددن قريبددددا والشددددام

  ابعدددذ هللا  اخدددذيم االيكدددة الدددحا  الدددى ،ومدددرة باللددديحة هللا  اخدددذيم مددددين الدددى مدددرة

 الدددحا  ان اي دددا وقيددد  واحدددد، يمدددا ومددددين االيكدددة الدددحا  ان وقيددد .  الالدددة يدددوم

 عبدددددوا الددددذين يددددم االيكددددة والددددحا . اعلددددم وهللاي 297: 6ب شددددعي  قددددوم يددددم الددددرم

 كانددددتي 212: 42ب الكبيتدددد  وقددددا .  كالشي ددددة الكثيددددف الملتددددف الشددددجر ويدددد  االيكددددة

 ،وقدددد تدددارة بعدددد تزوجهددداي قطورةباتدددمها ثالثدددة زوجدددة التددد م عليددده الخليددد  البدددراييم

 التددد م عليددده لدددوط ابندددة مدددن تدددزوج مددددين شددد  ،ولمايمددددينبمنهم اوالد عددددة لددده ولددددت



 

 

 

 شدددعيبا  الددديهم تعدددالى هللا ارتددد  وقدددد. باتدددمه تدددميت قبيلدددة لددداروا حتدددى نتدددله  كثدددر

 والميدددزان المكيدددا   ددد  التطفيدددف عدددن وينهدددايم وحدددد  هللا بعبدددادة يدددامريم التددد م عليددده

 تنقلددوا وال غيددر  الدده مددن لكددم مددا هللا اعبدددوا قددوم يددا قددا  شددعيبا اخددايم مدددين والددىب

. 84 يدددوديمحيط يدددوم عدددذا  علددديكم اخددداف وانددد  بخيدددر اراكدددم انددد  والميدددزان المكيدددا 

 الدده مددن لكددم مددا هللا اعبدددوا قددوم يددا قددا  اشددعيب اخددايم مدددين والىبتعددالى قولدده وكددذلك

 الندددددام تبختدددددوا وال والميدددددزان الكيددددد   ددددداو وا ربكدددددم مدددددن بيندددددة جدددددا تكم قدددددد غيدددددر 

 كندددددددتم ان لكدددددددم خيدددددددر ذلكدددددددم الددددددد حها بعدددددددد االرض  ددددددد  تفتددددددددوا وال اشددددددديا يم

 مددددددددن تكونددددددددوا وال الكيدددددددد   او وابتعددددددددالى قولدددددددده وكددددددددذلك. 85 االعرافيمددددددددؤمنين

 اشدددديا يم النددددام تبختددددوا والي 182ب المتددددتقيم بالقتددددطام وزنددددواي181بالمختددددرين

 قا بشدددددعي ، لهدددددم قدددددا  ثدددددم. 183-181 الشدددددعرا ي مفتددددددين االرض  ددددد  تعثدددددوا وال

 ان اريدددد ومدددا حتدددنا رزقدددا منددده ورزقنددد  ربددد  مدددن بيندددة علدددى كندددت ان أرأيدددتم يددداقوم

 بددداح اال تدددو يق  ومدددا اتدددتطعت مدددا االلددد   اال اريدددد ان عنددده انهددداكم مدددا الدددى اخدددالفكم

 ،ثددددم الطريددددس قطددددع عددددن وحددددذريم نهددددايم كمددددا. 88 يوديانيدددد  واليدددده توكلددددت عليدددده

 توعددددددون لدددددراط بكددددد  تقعددددددوا والب،  كثدددددريم قلدددددة كدددددانوا بدددددانهم هللا بدددددنعم ذكدددددريم

  كثدددركم قلدددي  كندددتم اذ واذكدددروا عوجدددا وتبشونهدددا بددده آمدددن مدددن هللا تدددبي  عدددن وتلددددون

 يقددددو  الشددددعرا  تددددورة و دددد . 86 االعرافيالمفتدددددين عاقبددددة كددددان كيددددف واناددددروا

 هللا  دددداتقواي178بامددددين رتددددو  لكددددم اندددد ي177بتتقددددون اال شددددعي  لهددددم قددددا  اذبتعددددالى

ي العدددددالمين ر  علدددددى اال اجدددددر  ان اجدددددر مدددددن عليددددده اتدددددللكم ومددددداي 179ب واطيعدددددون

 ومددددن يددددو باخراجدددده ،يددددددو  لدعوتدددده يتددددتجيبوا ان مددددن وبدددددال. 180-177 الشددددعرا 

 شدددعي  يدددا لنخرجندددك  قومددده مدددن اتدددتكبروا الدددذين المدددأل قدددا بقريتهم، مدددن معددده آمدددن

 االعرافيكددداريين كندددا لدددو او قدددا  ملتندددا  ددد  لتعدددودن او قريتندددا مدددن معدددك آمندددوا والدددذين

 نفعدد  ان او آباؤنددا يعبددد مددا نتددرك ان تددامرك الدد تك شددعي  يددا قالوابلدده قددالوا ثددم. 88

 التدددورة  ددد  لددده قدددالوا ثدددم. 87 يوديالرشددديد الحلددديم الندددت اندددك نشدددا وا مدددا اموالندددا  ددد 

 ريطددك ولددوال  ددعيفا  ينددا لنددراك وانددا تقددو  ممددا كثيددرا نفقدده مددا شددعي  يددا قددالوابذاتها

 عليندددا  اتدددقطبالنفتهم العدددذا  طلبدددوا ثدددم. 91 يدددوديبعزيز عليندددا اندددت ومدددا لرجمنددداك

 هللا نبدددد  يددددمم ولمددددا. 187 الشددددعرا ي اللددددادقين مددددن كنددددت ان التددددما  مددددن كتددددفا

 تدددوف عامددد  انددد  مكدددانتكم علدددى اعملدددوا قدددوم ويدددابقا  ، لددده اتدددتجابتهم مدددن شدددعي 

 ولمدداي93برقيدد  معكددم اندد  وارتقبددوا كدداذ  يددو ومددن يخزيدده عددذا  ياتيدده مددن تعلمددون

 اللدديحة المددوا الددذين واخددذت منددا برحمددة معدده آمنددوا والددذين اشددعيب نجينددا امرنددا جددا 

 الرجفددددة  اخددددذتهمبتعالى قولدددده وكددددذلك. 94-93 يوديجدددداثمين ديدددداريم  دددد   الددددبحوا

 يقدددددددو  الشدددددددعرا  تدددددددورة و ددددددد . 91 االعرافيجددددددداثمين داريدددددددم  ددددددد   الدددددددبحوا



 

 

 

.  189 الشدددعرا يعايم يدددوم عدددذا  كدددان انددده الالدددة يدددوم عدددذا   اخدددذيم  كدددذبو بتعالى

 الددديهم اقبلدددت ،ثدددم ايدددام تدددبعة مددددة عاددديم حدددر الدددابهم ان عقدددوبتهم تعدددالى هللا جعددد 

 اجتمعدددوا  لمدددا ، الحدددر مدددن بالهدددا يتدددتالون اليهدددا ينطلقدددون  جعلدددوا االدددتهم تدددحابة

 االرض بهددددم ،ورجفددددت ولهدددد  نددددار مددددن شددددررا منهددددا علدددديهم تعددددالى هللا ارتدددد  كلهددددم

 ي.  298: 6ب.ارواحهم ازيقت عايمة ليحة وجا تهم

*       *       * 

  ي :القرية الحا ب يم

 جا يدددددا اذ القريدددددة الدددددحا  مدددددث  لهدددددم وا دددددر بالكريم كتابددددده  ددددد  تعدددددالى يقدددددو 

 الدددديكم انددددا  قددددالوا بثالدددد   عززنددددا  كددددذبويما اثنددددين الدددديهم ارتددددلنا اذي13بالمرتددددلون

 اال اندددتم ان شددد   مدددن الدددرحمن اندددز  ومدددا مثلندددا بشدددر اال اندددتم مدددا قدددالواي14ب مرتدددلون

 الدددددب   اال عليندددددا ومددددداي16بلمرتدددددلون الددددديكم اندددددا يعلدددددم ربندددددا قدددددالواي15بتكدددددذبون

 عددددذا  مندددا وليمتدددنكم لنددددرجمنكم تنتهدددوا لدددم لددددمن بكدددم تطيرندددا انددددا قدددالواي17بالمبدددين

 مددددن وجددددا ي19ب متددددر ون قددددوم انددددتم بدددد  ذكددددرتم أ ن معكددددم طددددامركم قددددالواي18بالدددديم

 كميتدددمل ال مدددن اتبعدددواي20ب المرتدددلين اتبعدددوا قدددوم يدددا قدددا  يتدددعى رجددد  المديندددة ااقلددد

 مدددن  أتخدددذي22بترجعدددون وايددده  طرنددد  الدددذ  اعبدددد ال ومدددال ي21بمهتددددون ويدددم اجدددرا

 وال شددددددديما شدددددددفاعتهم عنددددددد  تشدددددددن ال ب دددددددر الدددددددرحمن يدددددددردن ان الهدددددددة دونددددددده

 قيدددد ي25ب اتددددمعون بددددربكم امنددددت اندددد ي24بمبددددين  دددد   لفدددد  اذا اندددد ي23بينقددددذون

 مددددن وجعلندددد  ربدددد  لدددد  غفددددر بمدددداي 26بيعلمددددون قددددوم  ليددددت يددددا قددددا  الجنددددة ادخدددد 

 كنددددا ومددددامددددن التددددما   جنددددد مددددن بعددددد  مددددن قومدددده علددددى انزلنددددا ومدددداي27بالمكددددرمين

 يقددددو .  29 -13 يددددمي خامدددددون يددددم  دددداذا واحدددددة لدددديحة اال كانددددت اني28بمنددددزلين

 غيريددا ويقددا  انطاكيددة انهددا ويقددا  القريددة يددذ  الددى ارتدد  ،باندده االيددات يددذ   دد  تعددالى

 عبدددادة وتدددركهم وحدددد  هللا عبدددادة الدددى ايلهدددا يددددعون الرتددد  مدددن اثندددين اعلدددم، ،وهللا

 مدددددن يدددددك ان  اتدددددتبعدوا ، ثالددددد  برتدددددو  تعدددددالى ايدددددديما ثدددددم ، كدددددذبويما االلدددددنام

 تنتهدددوا لدددم وان بددده جمدددتم بمدددا تشدددا منا اندددا لرتدددلهم قدددالوا ثدددم البشدددر، مدددن المرتدددلين

 بدددان واخبدددريم الرتددد  اتبددداا الدددى يددددعويم المديندددة اقلدددا مدددن رجددد  وجدددا .  لندددرجمنكم

 باندده: قومدده مخاطبددا وقيدد  الرتدد  مخاطبددا قددا  ثددم ، شدديما عددنهم تشندد  ال يعبدددونهم مددا

 المفتدددرين بعدددض وقددا . الجندددة تعددالى هللا وادخلددده ، قتلدددو  ذلددك  عندددد بالرتدد ، آمدددن قددد

 مددددن وجعلندددد  ربدددد  لدددد  غفددددر بمددددا يعلمددددون قددددوم  ياليددددت:قا  الجنددددة را  لمددددا اندددده:

 .  واخمديم منهم انتقم قد بانه تعالى يذكر ثم.  المكرمين



 

 

 

*       *       * 

   : و رعون موتى

 علددديهم ابدددراييم بدددن اتدددحس بدددن يعقدددو  الدددى نتدددبه يرجدددع عمدددران ابدددن يدددو موتدددى

 ويددرون موتددى اخددت يدد  عمددران بنددت مددريم ان علددى اتفددا  يندداك يكددن ولددم. التدد م

 ،  رعدددون امدددا. اعلدددم وهللا االخ، واتدددم اال  واتدددم االتدددم  ددد  موا قتهمدددا تكدددون ،وقدددد

 بندددد  يتت ددددعف وكددددان متكبددددرا طاغيددددا وكددددان ، آنددددذاك ملددددر  دددد  االقبدددداط ملددددك  كددددان

 االرض  دددد  عدددد   رعددددون انبواشددددقها،  االعمددددا  اخددددم  دددد  ويتددددتخدمهم اتددددرامي 

 كدددان انددده نتدددا يم ويتدددتح  ابندددا يم يدددذبت مدددنهم طامفدددة يتت دددعف شددديعا ايلهدددا وجعددد 

 ويشدددد اوتددداد اربعدددة عليددده يش ددد  مدددن لكددد  يجعددد  وكدددان.  4 القلدددصيالمفتدين مدددن

 .  10 الفجرياالوتاد ذ  و رعونبويعذبه، ورجليه يديه اليها

 اال االقبدددداط بيددددوت  دددددخلت المقدددددم بيددددت مددددن خرجددددت نددددارا منامدددده  دددد   رعددددون را 

 بندددد  مددددن رجدددد  يددددد علددددى يكددددون ملكدددده زوا  ان م ددددمونها ، تددددرامي  ا بندددد  بيددددوت

 الخليدد  ابددراييم قددو  عددن ، اتددرامي  بندد  مددن ذلددك عر ددوا قددد االقبدداط وكددان.  اتددرامي 

 تدددارة اخدددذ حدددين جباريدددا مدددع جدددر  مدددا لددده وجدددر  ملدددر ورد حدددين التددد م عليددده

 لددددلبه مددددن تدددديولد اندددده ولددددد  ابددددراييم منه، بشددددر تعددددالى هللا جارية، لددددانها ليتخددددذيا

 لبنددد  يولددد ذكدددر كدد  بقتددد   رعددون امدددر ذلددك عندددد.  رعددون يددد ك تدديكون مدددن وذريتدده

 اقتلددددوا قدددالوا عنددددنا مدددن بدددالحس جدددا يم  لمددداي. ب82: 9بالبندددات، تتدددرك وان اتدددرامي 

 غدددا ري  ددد    ددد  اال الكدددا رين كيدددد ومدددا نتدددا يم واتدددتحيوامعددده  آمندددوا الدددذين ابندددا 

 موتدددى - الشددد م يدددذا ، دددان يدددؤخر ال جدددا  اذا هللا قددددر مدددن  رعدددون حدددذر ان اال.   25

  ددد  ومربدددا  منشدددل  كدددان ، اتدددرامي  بنددد  مدددن االالف بتدددببه وقتددد  منددده احتدددرز الدددذ  -

 يديددده، علدددى كدددان ملكددده زوا  وان غذامددده، مددن وغدددذاؤ  دار  و ددد  نفتددده  رعدددون قلددر

 الدددذين علدددى نمدددن   ان ونريدددد. بيكدددن لدددم يشدددل لدددم ومدددا كدددان شدددا  مدددا تعدددالى هللا ان لددديعلم

 االرض  ددد  لهدددم ونمكدددني5بالدددوارثين ونجعلهدددم أممدددة ونجعلهدددم االرض  ددد  ات دددعفوا

 وقولدددده. 6-5 القلددددصييحذرون كددددانوا مددددا مددددنهم وجنوديمددددا ويامددددان  رعددددون ونددددر 

 التددددد  ومشاربهدددددا االرض مشدددددار  يتت دددددعفون كدددددانوا الدددددذين القدددددوم واورثندددددابتعالى

 مدددا ودمرندددا لدددبروا بمدددا اتدددرامي  بنددد  علدددى الحتدددنى ربدددك كلمدددة وتمدددت  يهدددا باركندددا

 . 137 االعرافييعرشون كانوا وما وقومه  رعون يلنع كان

 ، الشددداقة باالعمدددا  عدددنهم يقدددوم مدددن يجددددوا ولدددم اتدددرامي  بنددد  يفندددى ان االقبددداط خددداف

 عامدددا الولددددان بقتددد   رعدددون الدددى  اشددداروا ، اتدددرامي  بنددد  يلونددده كدددانوا مدددا يدددم  يلدددون



 

 

 

 الدددذ  العدددام  ددد  موتدددى وولدددد يتركدددون الدددذ  العدددام  ددد  يدددارون  ولدددد ، عامدددا وتدددركهم

 .   يه يقتلون

 ام الددددى واوحيندددداب، عليدددده وخا ددددت التدددد م عليدددده موتددددى ولددددديا موتددددى ام و ددددعت

 رادو  اندددا تحزنددد  وال تخدددا   وال الددديم  ددد   القيددده عليددده خفدددت  ددداذا ار دددعيه ان موتدددى

 ، اتخددددذت النيدددد  علددددى موتددددى ام دار كددددان. 7القلددددصيالمرتلين مددددن وجدددداعلو  اليددددك

 ذلدددك  ددد  و دددعته تخا ددده ممدددن احدددد عليهدددا دخددد  ، ددداذا ولدددديا تر دددع ،وجعلدددت تابوتدددا

 تخا دددده مددددن عليهددددا دخدددد  يددددوم ،وذات بحبدددد  وربطتدددده البحددددر  دددد  وتدددديرته التددددابوت

 مدددع  دددذي  تربطددده ان وذيلدددت البحدددر  ددد  وارتدددلته التدددابوت ذلدددك  ددد  وو دددعته  دددذيبت

  رعددددون ان وحزنددددا عدددددوا لهددددم ليكددددون  رعددددون آ   التقطددددهب رعون، دار الددددى المددددا 

 ال ولدددك لددد  عدددين قدددرة  رعدددون امدددراة وقالدددتي 8بخددداطمين كدددانوا وجنوديمدددا ويامدددان

 . 9-8 القلصييشعرون ال ويم ولدا نتخذ  او ينفعنا ان عتى تقتلو 

 بددده  بلدددرت قلددديه الختددده وقالدددتبخبر ، واعلدددم اثدددر  ،اتبعددد  الختددده موتدددى ام وقالدددت

  رعدددددددون دار  ددددددد  موتدددددددى اتدددددددتقر. 11 القلدددددددصييشعرون ال ويدددددددم جنددددددد  عدددددددن

 يجدددون لعلهددم النددام الددى بدده ثددديا، خرجوا منهددا يقبدد   لددم المرا ددع عليدده ،وعر ددوا

 قبددد  مدددن المرا دددع عليددده وحرمندددابلهم قالدددت اختددده راتددده ، لمدددا لر ددداعته تلدددلت امدددراة

 الدددى  رددندددا ي12بنالدددحون لددده ويدددم لكدددم  يكفلونددده بيدددت ايددد  علدددى ادلكدددم يددد   قالدددت

 ال اكثددددددريم ولكددددددن حددددددس هللا وعددددددد ان ولددددددتعلم تحددددددزن وال عينهددددددا  تقددددددر كدددددد  امدددددده

 ، ذلدددددك اختددددده قالدددددت لمددددداي 327: 6ب عبدددددام ابدددددن وقدددددا . 13-12 القلدددددصييعلمون

  قالددددت عليدددده؟ وشددددفقتهم لدددده بنلددددحهم يدددددريك ومددددا:لها وقددددالوا امريددددا  دددد  شددددكوا

 ، ثدددديها  دددالتقم امددده الدددى بددده ذيبدددوا. منفعتددده وطلددد   رعدددون تدددرور  ددد  رغبدددتهم:لهم

 ويددد  اليهدددا واحتدددنت موتدددى ام  اتدددتدعت - آتددديا -  رعدددون امدددراة وبشدددروا  فرحدددوا

 الحدددددي   دددد  وجددددا . الجزيدددد  واالحتددددان النفقددددة عليهددددا ،واجددددرت امدددده انهددددا تعدددرف ال

 وتلخدددذ ولدددديا تر دددع موتدددى ام كمثددد  الخيدددر لدددنعته  ددد  ويحتتددد  يعمددد  الدددذ  مثددد ب

 نجدددز  وكدددذلك وعلمدددا حكمدددا اتيندددا  واتدددتو  اشدددد  بلدددغ ولمدددابتعالى ويقدددو ي. اجريدددا

 يقتددت ن رجلددين  يهددا  وجددد ايلهددا مددن غفلددة حددين علددى المدينددة ودخدد ي14بالمحتددنين

 عددددو  مدددن الدددذ  علدددى شددديعته مدددن الدددذ   اتدددتشاثه عددددو  مدددن ويدددذا شددديعته مدددن يدددذا

 م ددددد  عددددددو انددددده الشددددديطان عمددددد  مدددددن يدددددذا قدددددا  عليددددده  ق دددددى موتدددددى  دددددوكز 

 الشفدددددور يدددددو انددددده لددددده  شفدددددر لددددد   ددددداغفر نفتددددد  المدددددت انددددد  ر  قدددددا ي15بمبدددددين

  دددد  ، مددددر خامفددددا ،الددددبت القبطدددد  ذلددددك موتددددى قتدددد  لمددددا. 16-14 القلددددصيالرحيم

 اخددددر قبطدددد  يقاتدددد  بدددداالمم اتتنلددددر  الددددذ  االتددددراميل  ذلددددك ، دددداذا الطددددر  بعددددض



 

 

 

 ،واراد الشددددر كثيددددر لشددددو  انددددك موتددددى لدددده ، قددددا  بموتددددى االتددددراميل  ، اتتلددددرخ

  قدددا  بددده تددديبطت موتدددى ان االتدددراميل   اعتقدددد  ، القبطددد  بدددذلك يدددبطت ان موتدددى

 ذلدددك القبطددد  تدددمع ، لمدددا بددداالمم نفتدددا قتلدددت كمدددا تقتلنددد  ان موتدددى يدددا اتريدددد: لددده

 المدينددددة  دددد   الددددبتب، موتددددى قتدددد  علددددى  رعددددون  عددددزم ،  رعددددون الددددى بهددددا ا شددددى

 لشدددو  اندددك موتدددى لددده قدددا  يتتلدددرخه بددداالمم اتتنلدددر  الدددذ   ددداذا يترقددد  خامفدددا

 ان اتريددددد موتددددى يددددا قددددا  همالعدددددو يددددو بالددددذ  يددددبطت ان ارادان   لمدددداي 18بمبددددين

 تريدددد ومدددا االرض  ددد  جبدددارا تكدددون ان اال تريدددد ان بددداالمم نفتدددا قتلدددت كمدددا تقتلنددد 

 مدددددين تلقددددا  المدينددددة مددددن موتددددى خددددرج. 19-18 القلددددصياللالحين مددددن تكددددون ان

 مدددن نجنددد  ر  قدددا  يترقددد  خامفدددا منهدددا  خدددرجب ، ينجيددده ان تعدددالى هللا داعيدددا خامفدددا

 تددددوا   نييهددددد ان ربدددد  عتددددى قددددا  مدددددين تلقددددا  توجدددده ولمدددداي21بالاددددالمين القددددوم

 مددددن ووجددددد يتددددقون النددددام مددددن امددددة عليدددده وجددددد مدددددين مددددا  ورد ولمدددداي22بالتدددبي 

 وابوندددا الرعدددا  يلددددر حتدددى نتدددق  ال قالتدددا خطبكمدددا مدددا قدددا  تدددذودان امدددراتين دونهدددم

 مدددن  الددد  تانزلددد لمدددا انددد  ر   قدددا  الاددد  الدددى تدددولى ثدددم لهمدددا  تدددقىي23بكبيدددر شدددير

 عليددده شدددعي  انددده ويقدددا  - ابيهمدددا الدددى المراتدددان رجعدددت. 24-21 القلدددصي قير خيدددر

ب اليدددده، لتدددددعو  احدددددايما ، بعدددد  موتددددى  علدددده مددددا عليدددده  قلددددتا -اعلددددم ،وهللا التدددد م

 تدددقيت مدددا اجدددر ليجزيدددك يددددعوك ابددد  ان قالدددت اتدددتحيا  علدددى تمشددد  احددددايما  جا تدده

 القددددددوم مددددددن نجددددددوت تخددددددف ال قددددددا  القلددددددص عليدددددده قددددددص  و جددددددا    لمددددددا لنددددددا

 مدددن خيدددر ان جر اتدددتم ابتددد  يدددا احددددايما قالدددتبتعالى قولددده ثدددم. 25 القلدددصيالاالمين

 امددددين قددددو  اندددده ادراك عمددددا تددددملت وحددددين. 26 القلددددصي االمددددين القددددو  جرتاتددددم

 وقولدددده البمددددر، علددددى الرعددددا  اعاديددددا التدددد  اللددددخرة ير ددددع ان اتددددتطاا:    ،قالددددت

  ددان حجدد  ثمددان تددلجرن  ان علددى يدداتين ابنتدد  احددد  انكحددك ان اريددد اندد  قددا بتعالى

 مددددن هللا شددددا  ان تددددتجدن  عليددددك اشددددس ان اريددددد ومددددا عندددددك  مددددن عشددددرا اتممددددت

 علددى وهللا علددى   عدددوان  دد  ق دديت االجلددين ايمددا وبينددك بيندد  ذلددك قددا ي27باللددالحين

  موتدددى انب وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  قدددا . 28-27 القلدددصيوكي  نقدددو  مدددا

 مدددن يعطيهدددا ان ابايدددا تتدددل  ان امراتددده ،امدددر التددد م عليهمدددا شدددعي   دددرا  اراد لمدددا

  مدددا ، لددون قالدد  مددن العددام ذلددك  دد  غنمدده ولدددت مددا  اعطايددا بدده يعيشددون مددا غنمدده

 ثنتدددين وولددددت كلهدددا الدددوان قوالددد   ولددددت بعلدددا  جنبهدددا موتدددى  دددر  اال شددداة مدددرت

ي.  تعدددو  وال الكدددف تفدددوت كمشدددة وال  دددبو  وال  شدددوت  يهدددا لددديم شددداة كددد  وث ثدددا

 وقومدده  رعددون مددن خفيددة  دد  زيددارتهم علددى ، عددزم وايلدده بدد د  الىددى موتددى اشددتا 

 ليلددة  دد  بهددم ، تددلك لددهر  لدده ويبهددا التدد  الشددنم مددن معدده كددان ومددا بايلدده  تددار ،

: 6ب ذلدددك مدددن  تعجددد  ي ددد   ال زندددد  اور  وكلمدددا مندددزال  ندددز  بددداردة مالمدددة ممطدددرة



 

 

 

 نددددارا انتددددت اندددد  امكثددددوا: اليلدددده ، قددددا  ت دددد   نددددارا را  كددددذلك يددددو  بينمدددداي 332

 منهايقطعددةب جددذوة اتدديكم او الطريددس  ا دد  قددد الندده بخبددر، منهددا التدديكم اليهددا تدداذي 

 وتدددار االجددد  موتدددى ق دددى  لمددداب تعدددالى قولددده  ددد  كمدددا ، البدددرد مدددن بهدددا تتدددتد مون

 منهددا اتدديكم لعلدد  نددارا انتددت اندد  امكثددوا اليلدده قددا  نددارا الطددور جاندد  مددن انددم بايلدده

 الددواد  شدداط   مددن نددود  اتايددا  لمدداي29ب تلددطلون لعلكددم النددار مددن جددذوة او بخبددر

 ر  هللا انددددددا اندددددد  موتددددددى يددددددا ان الشددددددجرة مددددددن المباركددددددة البقعددددددة  دددددد  االيمددددددن

 يدددا يعقددد  ولدددم مددددبرا ولدددى جدددان كلنهدددا تهتدددز رآيدددا  لمدددا علددداك الدددس واني30بالعدددالمين

 مددن بي ددا  تخددرج جيبددك  دد  يدددك اتددلكي31باالمنددين مددن انددك تخددف وال اقبدد  موتددى

  رعدددون الدددى ربدددك مدددن برياندددان  دددذانك الريددد  مدددن جناحدددك اليدددك وا دددمم تدددو  غيدددر

 الددددى بالددددذيا  تعددددالى امددددر  لمددددا.  32-29 القلددددصي اتقين قومددددا كددددانوا انهددددم ومددددأل 

 الدددى اذيددد ب، لتدددانا منددده ا لدددت يدددو يدددرون اخدددا  معددده يكدددون ان موتدددى ،اراد  رعدددون

 واحلددد ي26بامدددر  لددد  ويتدددري25ب لددددر  لددد  اشدددر  ر  قدددا ي24بطشدددى انددده  رعدددون

 يدددروني29ب ايلددد  مدددن وزيدددرا لددد  واجعددد ي28ب قدددول  يفقهدددواي27بلتدددان  مدددن عقددددة

 قولدددددده وكدددددذلك. 32-24 طدددددهيامر   ددددد  واشددددددركهي 31بازر  بددددده اشدددددددي30باخددددد 

 يددددو يددددرون واخدددد ي33ب يقتلددددون ان  اخدددداف نفتددددا مددددنهم قتلددددت اندددد  ر  قددددا بتعالى

 قددددا ي34بيكددددذبون ان اخدددداف اندددد  يلدددددقن  رد ا   معدددد   ارتددددله لتددددانا مندددد  ا لددددت

 ومدددن انتمدددا بآياتندددا اليكمدددا يلدددلون  ددد  تدددلطانا لكمدددا ونجعددد  باخيدددك ع ددددك تنشدددد

 .   35-33 القلصي  الشالبون اتبعكما

      باغيا كان الذ   رعون هللا الى      ادعوا  ويرون  اذي   له  قلت 

 رابيا يهتز البق  منه  يلبت     الثر     الح  ينبت من له وقوال

 واللدددد  المعجدددزات مدددن موتدددى ،وارايدددم وملمددده  رعدددون الدددى ويدددرون موتدددى جدددا 

 علدددى الدددروا انهدددم ،اال اوامدددر  واتبددداا توحيدددد  مدددن تعدددالى هللا عدددن بددده جدددا  مدددا علدددى

 بآياتندددا موتدددى جدددا يم  لمددداب، مفتدددر  تدددحر يدددذا ، قدددالوا وتكبدددريم وكفدددريم عنددداديم

 القلدددصياالولين ابا ندددا  ددد  بهدددذا تدددمعنا ومدددا مفتدددر  تدددحر اال يدددذا مدددا قدددالوا بيندددات

 ر  مددددددددددن رتددددددددددو  اندددددددددد   رعددددددددددون يددددددددددا موتددددددددددى وقددددددددددا بتعالى وقولدددددددددده. 36

 ربكدددم مدددن ببيندددة جمدددتكم قدددد الحدددس اال هللا علدددى اقدددو  ال ان علدددى حقيدددسي104بالعدددالمين

  رعددددون لتددددان عددددن تعددددالى وقولدددده. 105-104 االعرافياتددددرامي  بندددد  معدددد   ارتدددد 

  علتدددك و علدددتي18بتدددنين عمدددرك مدددن  يندددا ولبثدددت وليددددا  يندددا نربدددك الدددم قا بوموتدددى

  فدددررتي20بال دددالين مدددن واندددا اذا  علتهدددا قدددا ي19بالكدددا رين مدددن واندددت  علدددت التددد 



 

 

 

. 21-18 الشددددعرا يالمرتلين مددددن وجعلندددد  حكمددددا ربدددد  لدددد   ويدددد  خفددددتكم لمددددا مددددنكم

 قدددا ي23ب العدددالمين ر  ومدددا  رعدددون قدددا ب وعددد  جددد    الحدددس يقدددو  ذاتهدددا التدددورة و ددد 

 اقدددددام ولمدددددا. 24-23 الشدددددعرا يموقنين كندددددتم ان بينهمدددددا ومدددددا واالرض التدددددموات ر 

 بيدددد  موتدددى يقهدددر ان الدددى  رعدددون ،لجدددل والعقددد  باالدلدددة  رعدددون علدددى الحجدددة موتدددى

 اولدددو قدددا ي29بالمتدددجونين  مدددن الجعلندددك غيدددر  ا  الهددد اتخدددذت لدددمن قدددا ب، وتدددلطانه

  ددداذا علدددا   دددالقىي 31باللددادقين مدددن كندددت ان بددده  ددات قدددا ي30ب مبدددين بشددد   جمتددك

. 33-29 الشددددعرا ي   للندددداارين بي ددددا  يدددد   دددداذا يددددد  ونددددزاي32ب مبددددين ثعبددددان يدددد 

 الددده الدددى  يطلدددع ان يامدددان رعيتددده ومددددبر وزيدددر  مدددن ،وطلددد  قومددده  رعدددون جمدددع

 يامددان يددا لدد   اوقددد غيددر  الدده مددن لكددم علمددت مددا المددأل ايهددا يددا  رعددون وقا بموتددى،

 مددددن الاندددده واندددد  موتددددى الدددده الددددى اطلددددع لعلدددد  لددددرحا لدددد   اجعدددد  الطددددين علددددى

 لدددرحا لددد  ابدددن يامدددان يدددا  رعدددون وقدددا ب  تعدددالى قولددده وكدددذلك. 38 القلدددصيالكاذبين

 كاذبدددا الانددده وانددد  موتدددى الددده الدددى  ددداطلع التدددموات اتدددبا ي36ب االتدددبا  ابلدددغ لعلددد 

  دددد  اال  رعددددون كيددددد ومددددا التددددبي  عددددن ولددددد عملدددده تددددو  لفرعددددون زيددددن وكددددذلك

 بدددان وقومددده موتدددى ،اتتدددرك تدددللو  حدددين قومددده  رعدددون واجدددا . 37-36 غدددا ريتبا 

 قددددوم مددددن المددددأل وقددددا ب، نتددددا يم ونتددددتح  ابنددددا يم تددددنقت  ،قددددا  وحددددد  هللا يعبدددددوا

 تدددددنقت  قدددددا  وآلهتدددددك ويدددددذرك االرض  ددددد  ليفتددددددوا وقومددددده موتدددددى اتدددددذر  رعدددددون

  رعدددددون اتهدددددم. 127 االعرافيقدددددايرون  دددددوقهم واندددددا نتدددددا يم ونتدددددتح  ابندددددا يم

 كددددان موتددددى ان ،اال بالتددددحر اتهمدددده كمددددا ملددددر مددددن اخددددراجهم يريددددد باندددده موتددددى

 يدددد علدددى الدددم مدددن الدددابهم لمدددا اتدددرامي  بنددد  اخدددراج اراد ،كمدددا التوحيدددد الدددى يددددعويم

 مدددن يخدددرجكم ان يريددددي34بعلددديم لتددداحر يدددذا ان حولددده  للمدددأل قدددا ب، وقومددده  رعدددون

 المددددددامن  ددددد  وابعددددد  واخدددددا  ارجددددده قدددددالواي35بتدددددامرون  مددددداذا بتدددددحر  ار دددددكم

 معلددددوم يددددوم لميقددددات التددددحرة  جمددددعي 37بعلدددديم تددددحار بكدددد  يدددداتوكي36بحاشددددرين

 موتددددى ، اختددددار يومددددا لدددده يحدددددد ان موتددددى مددددن  رعددددون طلدددد . 38-34 الشددددعرا ي

ي. 268: 42ب ،يالنيددددد  و دددددا  عيدبويتدددددمونه آندددددذاك الملدددددريين عندددددد مشدددددهورا يومدددددا

ي 57بموتدددى يدددا بتدددحرك ار دددنا مدددن لتخرجندددا اجمتندددا قدددا بتعالى قولددده  ددد  ذلدددك جدددا 

 مكانددددا انددددت وال نحددددن نخلفدددده ال موعدددددا وبينددددك بيننددددا  اجعدددد  مثلدددده بتددددحر  لناتينددددك

 وجدددرت. 59-57 طدددهي  دددحى الندددام يحشدددر وان الزيندددة يدددوم موعددددكم قدددا ي58بتدددو 

 لفرعددددون قددددالوا التددددحرة جددددا   لمدددداب، التددددحرة وبددددين موتددددى بددددين الفعليددددة المندددداارة

 قدددا ي42بالمقدددربين لمدددن اذا وانكدددم نعدددم قدددا ي41بالشدددالين نحدددن كندددا ان الجدددرا لندددا أ ن

  رعددون بعددزة وقددالوا وعلدديهم حبددالهم  ددالقواي43ب ملقددون انددتم مددا القددوا موتددى لهددم



 

 

 

  دددالقىي45بيدددل كون مدددا تلقدددف يددد   ددداذا علدددا  موتدددى  دددالقىي44بالشدددالبون لدددنحن اندددا

 الشددددعرا يويرون موتددددى ر ي47بالعددددالمين بددددر  آمنددددا قددددالواي46بتدددداجدين التددددحرة

 تددداحر كيدددد لدددنعوا انمدددا لدددنعوا مدددا تلقدددف يميندددك  ددد  مدددا والسبتعدددالى وقولددده. 41-48

 الباطدددد  علددددى بددددالحس نقددددذف بدددد بتعالى وقولدددده. 69 طددددهياتى حيدددد  التدددداحر يفلددددت وال

  وقعبتعددددالى وقولدددده.18 االنبيا يتلددددفون ممددددا الويدددد  ولكددددم زايددددس يددددو  دددداذا  يدمشدددده

 . 118 االعرافييعملون كانوا ما وبط  الحس

 ا  ، خددد ف مدددن  ايدددديهم تددديقطع ،بانددده بموتدددى آمندددوا لمدددا التدددحرة  رعدددون توعدددد

 ايددددددديكم القطعنباجمعددددددين، بالعكم،واللددددددلبنكم او اليتددددددر  والرجدددددد  اليمنددددددى اليددددددد

 ربندددددددا الدددددددى اندددددددا قدددددددالواي124باجمعدددددددين اللدددددددلبنكم ثدددددددم خددددددد ف مدددددددن وارجلكدددددددم

 عليندددا ا دددر  ربندددا جا تندددا لمدددا ربندددا بآيدددات آمندددا ان اال مندددا تدددنقم ومددداي125بمنقلبدددون

 قبددد  لددده آمندددتم قدددا بتعالى قولددده وكدددذلك. 126-124 االعرافيمتدددلمين وتو ندددا لدددبرا

 خددد ف مدددن وارجلكدددم ايدددديكم   قطعدددن التدددحر علمكدددم الدددذ  لكبيدددركم انددده لكدددم آذن ان

 ندددؤثرك لدددن قدددالواي71ب وابقدددى عدددذابا اشدددد ايندددا ولدددتعلمن النخددد  جدددذوا  ددد  واللدددلبنكم

 يدددذ  تق ددد  انمدددا قددداض اندددت مدددا  اق ددد   طرندددا والدددذ  البيندددات مدددن جا ندددا مدددا علدددى

 التدددحر مدددن عليددده اكريتندددا ومدددا خطاياندددا لندددا ليشفدددر بربندددا آمندددا انددداي72بالددددنيا الحيددداة

 أخدددددر  ، لددددداروا تدددددحرة النهدددددار او  التدددددحرة  كدددددان. 73-71 طدددددهيوابقى خيدددددر وهللا

 هللا طاعدددة الدددى وقومددده  رعدددون يددددعو الزيندددة يدددوم بعدددد  موتدددى اتدددتمر.  بدددررة شددهدا 

  رعدددون علدددى موتدددى ،دعدددا ذلدددك عنددددي. 281: 42.بالشدددرك علدددى اتدددتمروا انهدددم ،اال

 الدددنيا الحيدداة  دد  وامددواال زينددة ومددأل   رعددون اتيددتانددك  ربنددا موتددى وقددا ب، وقومدده

 يؤمنددوا  دد  قلددوبهم علددى واشدددد امددوالهم علددى اطمددم ربنددا تددبيلك عددن لي ددلوا ربنددا

 تدددبي  تتبعدددان وال  اتدددتقيما دعوتكمدددا بدددتياج قدددد قدددا ي88ب االلددديم العدددذا  يدددروا حتدددى

 ح غ ددددبا  رعددددون علددددى موتددددى دعددددوة وكانددددت. 89-88 يددددونمي   يعلمددددون ال الددددذين

 . آمين: يقو  ويرون يدعو وكان. تعالى

 حيددد  بهدددم يمدددض وان ملدددر مدددن لدددي  اتدددرامي  بنددد  يخدددرج ان موتدددى تعدددالى هللا امدددر

 موتدددى الدددى واوحينددداب ، حليدددا  رعدددون قدددوم مدددن اتدددتعاروا مدددا بعدددد بهدددم ، خدددرج يدددؤمر

 يوتدددف قبدددر عدددن تدددل  خروجددده وقبددد .  52 الشدددعرا يمتبعون انكدددم بعبددداد  اتدددر ان

 عليددده يوتدددف وكدددان ، معهدددم تابوتددده   ، احتمددد  اتدددرامي  بنددد  عجدددوزمن امدددراة ، دلتددده

ي. 288: 6.بمعهدددم يحتملدددو  ان ملدددر مدددن اتدددرامي  بندددو خدددرج اذا اولدددى قدددد التددد م

 ا  ، الشدددمم شدددرو  عندددد الددديهم  ولدددلوا والدددحابه موتدددى وجندددود   رعدددون تبدددع



 

 

 

 الجمعدددان  تدددرا ا  لمددداي60بمشدددرقين  ددداتبعويمب، االخدددر الفريدددس الفدددريقين مدددن كددد  را 

  اوحينددداي62بتددديهدين ربددد  معددد  ان كددد  قدددا ي61بلمددددركون اندددا موتدددى الدددحا  قدددا 

  كدددددددالطود  دددددددر  كددددددد   كدددددددان  دددددددانفلس البحدددددددر بعلددددددداك ا دددددددر  ان موتدددددددى الدددددددى

 ثددددمي65باجمعددددين معدددده ومددددن موتددددى وانجيندددداي64باالخددددرين ثددددم وازلفندددداي63بالعادددديم

 لكدددد  تددددبطا عشددددر اثنددددا  يدددده ، كددددان البحددددر انفلددددس. 66-60 الشددددعرا ياالخرين اغرقنددددا

  لفحتدددده البحددددر قعددددر الددددى ريحددددا تعددددالى هللا وبعدددد ي. 290: 6.ب يتددددرا ون طريددددس تدددبط

 لهدددم  ا دددر  بعبددداد  اتدددر ان موتدددى الدددى اوحيندددا ولقددددباالرض، كوجددده يابتدددا  لدددار

 الدددحا  آخدددر خدددرج ولمدددا.  77 طدددهي تخشدددى وال دركدددا تخددداف ال البحريبتدددا  ددد  طريقدددا

 وبددددين بيددددنهم حددددام  ليلددددير كددددان كمددددا يعددددود حتددددى البحددددر موتددددى  ددددر  ، موتددددى

  اتدددربوجنود ،  رعدددون ليشدددر  يتركددده ان تعدددالى هللا ، دددامر  الددديهم يلددد   ددد   رعدددون

-23 الددددخانيمشرقون جندددد انهدددم ريدددوا البحدددر واتدددركي23ب متبعدددون انكدددم لدددي  بعبددداد 

. 78 طهيغشدددديهم مددددا الدددديم مددددن  ششدددديهم بجنددددود   رعددددون  دددداتبعهمبتعالى وقولدددده. 24

 وانددددددتم  رعددددددون آ  واغرقنددددددا  انجيندددددداكم البحددددددر بكددددددم  رقنددددددا واذبتعددددددالى وقولدددددده

  ددددداتبعهم البحدددددر اتدددددرامي  ببنددددد  وجاوزندددددابتعالى قولددددده وكدددددذلك. 50 البقدددددرةيتنارون

 الدددذ  اال الددده ال انددده آمندددت قدددا  الشدددر  ادركددده اذا حتدددى وعددددوا بشيدددا وجندددود   رعدددون

 مدددن وكندددت قبددد  علددديت وقدددد االني90ب المتدددلمين مدددن واندددا اتدددرامي  بندددو بددده آمندددت

 الندددام مدددن كثيدددرا وان آيدددة خلفدددك لمدددن لتكدددون ببددددنك ننجيدددك  ددداليومي 91بالمفتددددين

 يقددددمبالنار، الدددى قومددده ،يقددددم القيامدددة يدددوم و ددد . 92-90 يونميلشدددا لون آياتندددا عدددن

 لعندددة يدددذ   ددد  واتبعدددواي98بالمدددورود الدددورد وبدددمم الندددار  ددداورديم القيامدددة يدددوم قومددده

  يعر دددددون النددددداربتعالى وقولددددده.99-98 يدددددوديالمر ود الر دددددد بدددددمم القيامدددددة ويدددددوم

. 46 غدددا ري العدددذا  اشدددد  رعدددون آ  ادخلدددوا التددداعة تقدددوم ويدددوم وعشددديا غددددوا عليهدددا

 ،ثدددم يفلتددده لدددم اخدددذ  ، ددداذا للادددالم يملددد  هللا انب وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وقدددا 

. عليددده متفدددسي شدددديد الددديم اخدددذ  ان االمدددة ويددد  القدددر  اخدددذ اذا ربدددك اخدددذ وكدددذلكبقرأ

 رتدددو  قدددم ،لمدددا عبددام ابدددن عددن احمددد االمدددام وقددا  ، عاشدددورا  يددوم  ددد  ذلددك حددد 

 مددداب  قدددا  ، عاشدددورا  يدددوم يلدددومون اليهدددود ،را  المديندددة وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا

 مددن اتددرامي  بندد   يدده وجدد  عددز هللا انجددى يددوم يددذا:قالوا تلددومون؟ الددذ  اليددوم يددذا

 بنددد  جددداوز وحددديني. مدددنكم بموتدددى احدددس ان ددداب وتدددلم عليددده هللا لدددلى ، قدددا  عددددويم

 يجعددد  ان موتدددى مدددن ، طدددالبوا االلدددنام يعبددددون قدددوم علدددى مدددروا ، البحدددر اتدددرامي 

 اتددددرامي  ببندددد  وجاوزندددابتجهلون، قددددوم انكدددم ، اجددددابهم آلهدددة لهددددؤال  كمدددا ا  الهدددد لهدددم

 كمددا  ا  الهدد لنددا اجعدد  موتددى يددا قددالوا لهددم الددنام علددى يعكفددون قددوم علددى  دداتوا البحددر

ددددريم كمددددا. 138 االعرافيتجهلددددون قددددوم انكددددم قددددا  آلهددددة لهددددم  علدددديهم هللا بف دددد  ذك 



 

 

 

 علدددددددى   دددددددلكم ويدددددددو ا  الهددددددد ابشددددددديكم هللا اغيدددددددر قدددددددا ب رعون، آ  مدددددددن وانجدددددددايم

 يقتلدددددون العدددددذا  تدددددو  يتدددددومونكم  رعدددددون آ  مدددددن انجينددددداكم واذي140بالعدددددالمين

. 141-140 االعدددرافيعايم ربكدددم مدددن بددد   مذلكددد و ددد  نتدددا كم ويتدددتحيون ابندددا كم

  ددديكم جعددد  اذ علددديكم هللا نعمدددة اذكدددروا قدددوم يدددا لقومددده موتدددى قدددا  واذبتعدددالى وقولددده

 قولدده وكددذلك. 20 المامدددةيالعالمين مددن احدددا يددؤت لددم مددا واتدداكم ملوكددا وجعلكددم انبيددا 

 الطيبددددات مددددن ورزقنددددايم والنبددددوة والحكددددم الكتددددا  اتددددرامي  بندددد  آتينددددا ولقدددددبتعالى

 . 16 الجاثيةيالعالمين على و  لنايم

 تعدددالى امدددر  ،ثدددم لدددامها انددده المفتدددرون ،وقدددا  ليلدددة ث ثدددين موتدددى تعدددالى هللا واعدددد

 بعشدددر واتممنايدددا ليلدددة ث ثدددين موتدددى وواعددددناب، اربعدددين ليلدددبت العشدددرة يكمددد  بدددان

 والدددلت قدددوم   ددد  اخلفنددد  يدددرون الخيددده موتدددى وقدددا  ليلدددة اربعدددين ربددده ميقدددات  دددتم

 ارنددد  ر  قدددا  ربددده وكلمددده لميقاتندددا موتدددى جدددا  ولمددداي142بالمفتددددن تدددبي  تتبدددع وال

 ترانددد   تدددوف مكانددده اتدددتقر  دددان الجبددد  الدددى انادددر ولكدددن ترانددد  لدددن قدددا  اليدددك انادددر

 تبدددت تدددبحانك قدددا  ا دددا   لمدددا لدددعقا موتدددى وخدددر دكدددا جعلددده للجبددد  ربددده تجلدددى  لمدددا

 االبلدددار تدركددده البتعدددالى كقولددده ويدددذا. 143-142 االعرافيالمدددؤمين او  واندددا اليدددك

 ان: قددددالوا المفتددددرين ان اال. 103 االنعدددداميالخبير اللطيددددف ويددددو االبلددددار يدددددرك ويددددو

 ربهددددا الددددىي22ب ندددداارة يوممددددذ وجددددو ب، االخددددرة  دددد  تعددددالى هللا تدددديرون المددددؤمنين

 علددددى تخيروندددد  الب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  وقددددا . 23-22 القيامددددةيناارة

 ممتدددك بموتدددى  ددداذا يفيدددس مدددن او   ددداكون القيامدددة يدددوم يلدددعقون الندددام  دددان موتدددى

 عدددز هللا اتدددتثنى ممدددن كددان ام قبلددد   ا دددا  لدددعس ممددن اكدددان ادر   ددد  العدددرت بجاندد 

 الدددطفا  ،بانددده لموتددى تعدددالى وقددا . الزيدددر  حدددي  عدددن اللددحيحين  ددد  اخرجيوجدد 

 ، واحكدددام مدددواعا مدددن االلدددوا   ددد  ومدددا كددد م مدددن اتيتدددك مدددا ، خدددذ وبك مددده برتددداالته

 ولقددددد. باعلددددم وهللاي 215: 3ب التددددوراة قبدددد  لموتددددى اعطيددددت االلددددوا  يددددذ  ان وقيدددد 

 ورحمددة ويددد  للنددام بلددامر االولددى القددرون ايلكنددا مددا بعددد مددن الكتددا  موتددى آتينددا

 باحتدددنها ياخدددذوا بدددان قومددده يدددامر ان تعدددالى وامدددر . 43 القلدددصي   يتدددذكرون لعلهدددم

 وكدددن اتيتددك مددا  خددذ وبك مدد  برتدداالت  النددام علددى الددطفيتك اندد  موتددى يددا قددا ب،

 لكددد  وتفلدددي  موعادددة شددد   كددد  مدددن االلدددوا   ددد  لددده وكتبنددداي144بالشددداكرين مدددن

 االعدددرافي  دارالفاتدددقين تددداوريكم باحتدددنها ياخدددذوا قومدددك وامدددر بقدددوة  خدددذيا شددد  

 مدددن تعالى، ددد  هللا لميقدددات ذيابددده عندددد قومددده عدددن موتدددى غيدددا  و ددد .  144-145

 الدددذ  القدددبط حلدددى مدددن التدددامر  اتخدددذ  الدددذ  العجددد  عبدددادتهم  ددد  قومددده مدددن ا ددد 

 اخددذ  الددذ  التددرا  مددن القب ددة  يدده القددى ثددم عجدد  مندده لهددم ، شددك  اتددتعارو  كددانوا



 

 

 

 كلدددددوت خدددددوار لددددده جتددددددا عجددددد   لدددددار التددددد م عليددددده جبريددددد   دددددرم اثدددددر مدددددن

 ال اندده يددروا الددم خددوار لدده جتدددا عجدد  حلدديهم مددن بعددد  مددن موتددى قددوم واتخددذبالبقر،

 تعدددددالى  ددددداخبر. 148 االعرافيادددددالمين وكدددددانوا اتخدددددذو  تدددددبي  يهدددددديهم وال يكلمهدددددم

 وا ددددلهم بعدددددك مددددن قومددددك  تنددددا قددددد  انددددا قددددا بالطور، علددددى ويددددو بددددذلك موتددددى

 ربكدددم يعددددكم الدددم قدددوم يدددا قدددا  اتدددفا غ دددبان قومددده الدددى موتدددى  رجدددعي85بالتدددامر 

  ددداخلفتم ربكدددم مدددن  غ ددد  علددديكم يحددد  ان اردتدددم ام العهدددد علددديكم ا طدددا  حتدددنا وعددددا

 القدددوم زيندددة مدددن  اوزارا حملندددا ولكندددا بملكندددا موعددددك اخلفندددا مدددا قدددالواي86ب موعدددد 

 يدددذا  قدددالوا خدددوار لددده جتددددا عجددد  لهدددم  ددداخرجي87بالتدددامر  القدددى  كدددذلك  قدددذ نايا

  دددرا لهدددم يملدددك وال قدددوال الددديهم يرجدددع اال يدددرون ا ددد ي88ب  نتددد  موتدددى والددده الهكدددم

 الددرحمن ربكددم وان بدده  تنددتم انمددا قددوم يددا قبدد  مددن يددرون لهددم قددا  ولقدددي89بنفعددا وال

 الينددددا يرجددددع حتددددى عدددداكفين عليدددده نبددددر  لددددن قددددالواي 90ب  امددددر  واطيعددددوا  دددداتبعون 

 امدددر  ا علددديت تتدددبعن االي92ب دددلوا رايدددتهم اذ منعدددك مدددا يدددرون يدددا  قدددا ي91بموتدددى

 بدددين  رقدددت تقدددو  ان خشددديت انددد  براتددد  وال بلحيتددد  تاخدددذ ال اوم ابدددن يدددا قدددا ي93ب

 بمدددا بلدددرت قدددا ي95بتدددامر  يدددا خطبدددك  مدددا قدددا ي94بقدددول  ترقددد  ولدددم اتدددرامي  بنددد 

 طهينفتدد  لدد  تددولت وكددذلك  نبددذتها الرتددو  اثددر مددن قب ددة  قب ددت بدده يبلددروا لددم

 ان مددددن خو ددددا  يجددددر ، يددددرون اخيدددده بددددرام واخددددذ االلددددوا  موتددددى القددددى. 96 -85

 موتددى رجددع ولمدداب تعددالى قولدده وكددذلك  االيددات ذكددرت كمددا نهدديهم  دد  قلددر قددد يكددون

 والقدددى ربكدددم امدددر اعجلدددتم بعدددد  مدددن خلفتمدددون  بمتدددما قدددا  اتدددفا غ دددبانا قومددده الدددى

 وكددددادوا اتت ددددعفون  القددددوم ان ام ابددددن قددددا  اليدددده يجددددر  اخيدددده بددددرام واخددددذ االلددددوا 

. 150  االعرافيالاددددالمين القددددوم مددددع تجعلندددد  وال االعدددددا  بدددد  تشددددمت  دددد  يقتلددددونن 

 والخدددد  لدددد  اغفددددر ر  قددددا  بالكفددددر مددددن مددددنعهم قددددد يددددرون ان لموتددددى تبددددين ولمددددا

 ذاتهددددا التددددورة و دددد . 151 االعددددرافي الددددراحمين ارحددددم وانددددت رحمتددددك  دددد  وادخلنددددا

 يددددد  نتددددختها و دددد  االلددددوا  اخددددذ الش دددد  موتددددى عددددن تددددكت ولمددددابتعالى يقددددو 

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  قدددا . 154 االعدددرافي  يريبدددون لدددربهم  يدددم للدددذين ورحمدددة

 قومددده ان وجددد  عدددز ربددده ،اخبدددر  كدددالمخبر المعددداين ،لددديم موتدددى هللا يدددرحمب وتدددلم

. حدداتم ابدد  ابددن روا يااللددوا  القددى وعدداينهم رايددم ، لمددا االلددوا  يلددس  لددم بعددد   تنددوا

 التوبدددة تعدددالى هللا ليددددعوا رجددد  تدددبعين قومددده مدددن يختدددار ان موتدددى تعدددالى هللا امدددر

 قلدددتم واذبذلدددك، غيدددر دعدددوا انهدددم ،اال تدددينا  طدددور الدددى بهدددم ، خدددرج العجددد  عبدددادة مدددن

 وانددددددتم اللدددددداعقة  اخددددددذتكم جهددددددرة هللا نددددددر  حتددددددى لددددددك نددددددؤمن لددددددن موتددددددى يددددددا

  لمدددا لميقاتندددا رجددد  تدددبعين قومددده موتدددى واختددداربتعالى وقولددده. 55 البقدددرةيتنارون

 التددفها   عدد  بمددا اتهلكنددا وايددا  قبدد  مددن ايلكددتهم شددمت لددو ر  قددا  الرجفددة اخددذتهم



 

 

 

 لنددا  دداغفر ولينددا انددت تشددا  مددن بهددا وتهددد  تشددا  مددن بهددا ت دد   تنتددك اال يدد  ان منددا

 ان وقومدددده موتددددى تعددددالى هللا امددددر.  155 االعددددرافي  الشددددا رين خيددددر وانددددت وارحمندددا

 يددددو ارتحدددد  لمددددا يعقددددو  ابدددديهم زمددددن  دددد  بايددددديهم كددددان المقدم،الددددذ  بيددددت يدددددخلوا

 موتددى مددع خرجددوا حتددى ملددر  دد  وبقددوا ، يوتددف ايددام ملددر بدد د الددى وايلدده وبنددو 

 ويددددمي.35: 3بعليدددده اتددددتحوذوا قددددد الجبددددارين العمالقددددة مددددن قومددددا  يهددددا  وجدددددوا ،

: 42بعدداد قددوم بقايددا مددن ،ويددم نددو  بددن تددام بددن الوذ بددن عمدد   ولددد وبندد  الكنعددانين

 بدددن علددد  ،وقدددا  العمالقدددة يدددؤال  واجتدددام طبيعدددة عدددن روايدددة مدددن اكثدددر وينددداكي. 300

 رجددد  عشدددر اثنددد  مدددنهم ،بعددد  وقومددده موتدددى ندددز  لمدددا:عبام ابدددن عدددن طلحدددة ابددد 

 كتدددامه  ددد   جعلهدددم الجبدددارين مدددن رجددد  ، لقددديهم العمالقدددة بخبدددر ليددداتويم النقبدددا  ويدددم

 موتدددى قدددوم نحدددن انتم؟قدددالوا مدددن وتدددللويم علددديهم الندددام واجتمدددع المديندددة بهدددم واتدددى

 لددده وقولدددوا موتدددى الدددى اذيبدددوا: لهدددم وقدددالوا الرجددد  تكفددد  عنددد  مدددن حبدددة  ددداعطويم

 قدددا  وان ،يعندددس بدددن عدددوجب مدددنهم ان المفتدددرين بعدددض ذكدددر ،كمدددا  ددداكهتهم قددددر يدددذا:

 طولددده  ددد  بدددالشوا حيددد .  اعلدددم وهللاي.36: 3بنادددر الرجددد  يدددذا مثددد  وجدددود ،ان الدددبعض

 انبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان اللدددحيحين  ددد  ثبدددت لمدددا مخدددالف ،ويدددذا

 ي.  االن حتى ينقص الخلس يز  لم ،ثم ذراعا تتون وطوله آدم خلس هللا

 وكدددذلك ، موتدددى امدددريم ان بعدددد المقددددم بيدددت الدددى الددددخو  عدددن موتدددى قدددوم امتندددع

 نددون بددن يوشددع يمددا المقدددم بيددت دخددو  الددى موتددى قددوم دعددوا الددذين بددين مددن كددان

 ادخلددددوا قددددوم يدددداب  علدددديهم، موتددددى دعددددا ذلددددك عددددن امتنعددددوا وحين.يو نددددا بددددن وكالدددد 

  تنقلبددددددددوا ادبدددددددداركم علددددددددى ترتدددددددددوا وال لكددددددددم هللا كتدددددددد  التدددددددد  المقدتددددددددة االرض

 يخرجدددوا حتدددى نددددخلها لدددن واندددا جبدددارين  قومدددا  يهدددا ان موتدددى يدددا قدددالواي21بخاتدددرين

 هللا انعدددم يخدددا ون الدددذين مدددن رجددد ن قدددا ي22ب  داخلدددون  اندددا منهدددا يخرجدددوا  دددان منهدددا

 كندددتم ان  توكلدددوا هللا وعلدددى غدددالبون  دددانكم دخلتمدددو   ددداذا البدددا  علددديهم ادخلدددوا عليهمدددا

 وربدددك اندددت  اذيددد   يهددا دامدددوا مدددا ابدددا نددددخلها لدددن اندددا موتددى يدددا قدددالواي 23بمددؤمنين

 بينندددا  دددا ر  واخددد  نفتددد  اال املدددك ال انددد  ر  قدددا ي  24بقاعددددون يهندددا اندددا  قدددات 

  دددد  يتيهددددون تددددنة اربعددددين علدددديهم محرمددددة  انهددددا قددددا ي25ب  الفاتددددقين القددددوم وبددددين

 وجهلهدددددم عنددددداديم ومدددددع. 26-21 المامدةيالفاتدددددقين  القدددددوم علدددددى تدددددام  ددددد  االرض

 هللا ابنددددددا  نحددددددن والنلددددددار  اليهددددددود وقالددددددتبواحباؤ ، هللا ابنددددددا  نحددددددن ،يقولددددددون

 ويعدددذ  يشدددا  لمدددن يشفدددر خلدددس ممدددن بشدددر اندددتم بددد  بدددذنوبكم يعدددذبكم  لدددم قددد  واحبددداؤ 

. 18 المامدةيالملدددددير واليددددده بينهمدددددا ومدددددا واالرض التدددددموات ملدددددك وح يشدددددا  مدددددن

 دون مددددن ح اوليددددا  انكددددم زعمددددتم ان يددددادوا الددددذين ايهددددا يددددا قدددد بتعالى قولدددده وكددددذلك



 

 

 

 وهللا ايدددديهم قددددمت بمدددا ابددددا يتمنونددده والي6ب لدددادقين كندددتم ان المدددوت  تمندددوا الندددام

 كثيدددرة معجدددزات ينددداك ،كاندددت التيددده  ددد  وقعدددوا وحدددين. 7-6 الجمعدددةيبالاالمين علددديم

 علدددديهم والتددددلو  المددددن وانددددزا  ، بالشمددددام تاليلهم:منهددددا موتددددى تعددددالى هللا بهددددا ايددددد

 رزقنددداكم مدددا طيبدددات مدددن كلدددوا والتدددلو  المدددن علددديكم وانزلندددا الشمدددام علددديكم واللنددداب،

 الجدددار  المدددا  اخدددراج وكدددذلك. 57 البقرةييالمدددون  انفتدددهم كدددانوا ولكدددن الموندددا ومدددا

 ومددأل   رعددون ايلددك ان بعددد موتددى علددى التددوراة انزلددت ،ويندداك لددما   لددخرة مددن

 يقددداتلوا ان المدددؤمنين امدددر ،بددد  بعامدددة امدددة تعدددالى هللا يعدددذ  لدددم التدددوراة اندددزا  وبعدددد. 

 رتدددو  ،ان تدددعيد ابددد  عدددن متدددند   ددد  البدددزار بكدددر ابدددو ورو ي. 335: 6ب هللا اعددددا 

 االرض مدددن وال التدددما  مدددن بعدددذا  قومدددا هللا ايلدددك مدددابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا

 مدددا بعدددد مدددن الكتدددا  موتدددىى آتيندددا ولقددددبتعالى قولددده  ددد  جدددا  كمددداي موتدددى قبددد  اال

. 43 القلدددصييتذكرون لعلهدددم ورحمدددة ويدددد  للندددام بلدددامر االولدددى القدددرون ايلكندددا

 بدددن علددد  عدددن الثدددور  تدددفيان قدددا  ، التددد م عليددده يدددرون ،تدددو ى التيددده تدددنين و ددد 

 وينددداك جبددد  تدددفت الدددى ويدددرون موتدددى انطلس:قدددا  انددده عنددده هللا ر ددد  طالددد  ابددد 

 ولددددين لخلقدددده بقتلدددده اتهمددددو  اتددددرامي  بندددد  الددددى موتددددى رجددددع ،ولمددددا يددددرون تددددو ى

  دددد  وجددددا  ، التدددد م عليهمددددا موتددددى تددددو   يددددرون و دددداة وبعدددددي. 218: 3بك مدددده

 ان المددوت ملددك مددن طلدد  التدد م عليدده موتددى ،ان يريددرة ابدد  عددن البخددار  لددحيت

 الكدددريم القدددران قلدددص  ددد  الكبيتددد  وقدددا ي. بحجدددر رميدددة المقدتدددة االرض مدددن يدنيددده

: ، قددددا  قبددددرا يحفددددرون الم مكددددة مددددن بمددددأل مددددر   التدددد م عليدددده موتددددى اني:317: 42ب

 يدددذا تكدددون ان تحددد  كندددت ، دددان هللا عبددداد مدددن لعبدددد: قالوا القبدددر؟ يدددذا تحفدددرون لمدددن

 وكددددذلك. ود نددددو  الم مكددددة عليدددده ، لددددليت  مددددات ذلددددك القبر، فعدددد  يددددذا  ادخدددد  العبددددد

 ندددون بدددن يوشدددع  ددديهم تعدددالى هللا اقدددام ثدددم.  اتدددرامي  بنددد  مدددن كثيدددر التيددده  ددد  تدددو  

  التحدددريم، مددددة انق دددت ولمدددا.   التددد م عليددده موتدددى عدددن خليفدددة نبيدددا التددد م عليددده

 بهدددم ،وقلدددد الثدددان  الجيددد  ومدددن اتدددرامي  بنددد  مدددن تبقدددى بمدددن ندددون بدددن يوشدددع خدددرج

 للشددددرو  الشددددمم ت ددددايقت  لمددددا ، علددددرا الجمعددددة يددددوم  تحهددددا ،وتددددم المقدددددم بيددددت

 ،اللهدددددم مدددددلمور وأندددددا مدددددلمورة انك:يتدددددبتوا،قا  ان علددددديهم التدددددبت دخدددددو  وخشددددد 

 تعدددددالى هللا وامدددددري. 89: 9ب المقددددددم بيدددددت  دددددتت حتدددددى تعدددددالى هللا  حبتدددددها احبتدددددها

 يدددددخلويا ،ان المقدددددم بيددددت دخددددولهم عنددددد اتددددرامي  بندددد  يددددامر ان نددددون بددددن يوشددددع

 القريدددة يدددذ  ادخلدددوا قلندددا واذب  خطاياندددا، عندددا حدددط ،ا  حطدددة يقولدددون ويدددم تددداجدين

 خطايدداكم لكددم نشفددر حطددة وقولددوا تددجدا البددا  وادخلددوا رغدددا شددمتم حيدد  منهددا  كلددوا

 علدددى  انزلندددا لهدددم قيددد  الدددذ  غيدددر قدددوال المدددوا الدددذين  بدددد ي58بالمحتدددنين وتدددنزيد

 انهدددددم اال. 59-58 البقرةييفتدددددقون كدددددانوا بمدددددا التدددددما  مدددددن رجدددددزا المدددددوا الدددددذين



 

 

 

:  ويقولدددون باتدددتهزا  اتدددتايم علدددى يزحفدددون ودخلويدددا بددده امدددروا مدددا خدددالفوا كعدددادتهم

 القبددددة ونلدددد ي 288: 8ب المقدددددم بيددددت يوشددددع دخدددد ي. 90: 9. بشددددعيرة  دددد  حنطددددة

 لدددلى هللا رتدددو  زمدددان الدددى بعدددد  االنبيدددا  قبلدددة ،وكاندددت المقددددم بيدددت لدددخرة علدددى

  ددد  وجهدددك تقلددد  ندددر  قددددب، الكعبدددة الدددى المتدددلمين قبلدددة تحولدددت ثدددم  وتدددلم عليددده هللا

 كندددتم مدددا وحيددد  الحدددرام المتدددجد شدددطر وجهدددك  ِدددو ِ  تر دددايا قبلدددة  لنوليندددك التدددما 

 ومدددا ربهدددم مدددن الحدددس انددده ليعلمدددون الكتدددا  اوتدددوا الدددذين وان شدددطر  وجدددويكم  ولدددوا

 .  144 البقرةي يعملون عما بشا   هللا

 :   ال 

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان يريدددرة ابددد  عدددن لدددحيحه  ددد  البخدددار  قدددا 

 الجندددة؟ مدددن خطيمتدددك اخرجتدددك الدددذ  آدم انت:موتدددى لددده  قدددا  وموتدددى آدم احت بقدددا 

 علدددى تلدددومن  ثدددم ، وبك مددده برتددداالته هللا الدددطفاك الدددذ  موتدددى اندددت:  آدم لددده  قدددا 

 آدم  حدددد ب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو   قددددا ي  اخلددددس ان قبدددد  علدددد    قدددددر امددددر

 ي.  موتى

*       *       * 

         بلعم ابن باعورا  :

قددا  مالددك بددن دينددار: كددان بلعددم مددن علمددا  بندد  اتددرامي  وكددان مجددا  الدددعوة، بعثدده 

،اال انددده تدددرك ديدددن موتدددى واتبدددع موتدددى عليددده التددد م الدددى ملدددك مددددين يددددعو  الدددى هللا

وقدددا  علددد  بدددن ابددد  طلحدددة عدددن ابدددن عبدددام:ان بلعدددم يدددو رجددد  مدددن  ديدددن ملدددك مددددين.

مديندددة الجبارين،وكدددان يعلدددم اتدددم هللا االكبدددر وكدددان مجدددا  الددددعوة،  لمدددا ندددز  موتدددى 

ان موتدددى رجددد  حديدددد عليددده التددد م بالجبدددارين،اتى بلعدددم بندددو عمددده وقومددده وقدددالوا لددده:

ومدددن معددده، لما ومعددده جندددود كثيدددرة وان اهدددر عليندددا يهلكندددا  دددلدا هللا ان يدددرد موتدددى 

، بوأتددد  علددديهم نبدددل الدددذ  دعدددا بلعدددم علدددى موتدددى وقومددده  تدددلخه هللا مدددا كدددان عليددده

ي ولددددو شددددمنا 175آتينددددا  آياتنددددا  لنتددددلر منهددددا  لتبعدددده الشدددديطان  كددددان مددددن الشدددداوينب

لر عندددا  بهدددا ولكنددده اخلدددد الدددى االرض وأتبدددع يدددوا   مثلددده كمثددد  الكلددد  إن تحمددد  عليددده 

بآياتندددا  لقلدددص القلدددص لعلهدددم قدددوم الدددذين كدددذبوا يلهددد  أو تتركددده يلهددد  ذلدددك مثددد  ال

ندددددا  دعدددددا   جدددددر  علدددددى لتدددددانه عكدددددم اال انددددده اث .176-175يتفكدددددروني االعدددددراف 

ذلك، قددددا  لدددده قومدددده:ان دعامددددك للددددالت موتددددى وقومدددده ولدددديم للددددالحنا،قا :ان مددددا 

يجدددر  علدددى لتدددان  اال يكدددذا،ولكن تدددلدلكم علدددى امدددر عتدددى ان يكدددون  يددده ي كهدددم، 

يلكدددوا،  ددداخرجوا النتدددا  تتدددتقبلهم  ندددا وانهدددم ان وقعدددوا  ددد  الزنددداان هللا يدددبشض الز



 

 

 

حتدددى يزندددوا  ددديهن،  فعلدددوا ذلك،وكدددان للملدددك ابندددة قدددا  لهدددا ابويدددا او بلعدددم: ال تمكنددد  

نفتددددددك اال مددددددن موتددددددى، لتايا تددددددبط مددددددن اتددددددباط بندددددد  اتددددددرامي   لراديددددددا علددددددى 

ان منزلتددددددد  كدددددددذا ، قالت:ما اندددددددا بممكندددددددة نفتددددددد  اال مدددددددن موتدددددددى، قا :نفتدددددددها

وكذا، ارتددددلت الددددى ابيهددددا تتددددتلمر ، قا  لهددددا مكنيه،وبعددددد ان وقددددع عليها،ارتدددد  هللا 

الطدددداعون  دددد  بندددد  اتددددرامي ، حتددددى اتددددى رجدددد  مددددن بندددد  يددددارون  طعنهمددددا  تعددددالى

ور عهمدددا علدددى رمحددده، رأيما الندددام، وجعددد  يقدددو :اللهم يكدددذا نفعددد  بمدددن يعلددديك، 

  عليددده يلهددد  او تتركددده  مثلددده كمثددد  الكلددد  ان تحمدددور دددع الطددداعون. امدددا قولددده تعالىب

 مددددنهم مددددن قددددا : ان بلعمددددا  اندددددلع لتددددانه علددددى  يلهدددد ياختلف المفتددددرون  دددد  معنددددا 

-230: 3بلددددر   تشدددبيهه بالكلددد   ددد  لهيثددده ان تحمددد  عليددده يلهددد  او تتركددده يلهددد .

   ي.232

*       *      * 

   : وقارون موتى

: 6عمددددهب ابددددن اندددده عبددددام ابددددن عددددن االعمددددت وقددددا  ، موتددددى قددددوم مددددن قددددارون ان

 هللا وان والشددددرور، والكبددددر البطددددر الكثير، الددددابه المددددا  مددددن تعددددالى هللا اتددددا ي. 342

 عدددن وانددده بدددالمعروف وامدددر اللددد ة اقدددم بنددد  يددداب،  خدددور مختدددا  كددد  يحددد  ال تعدددالى

 خدددددك تلددددعر والي 17ب االمددددور عددددزم مددددن ذلددددك ان الددددابك مددددا علددددى والددددبر المنكددددر

-17 لقمدددداني  خددددور مختددددا  كدددد  يحدددد  ال هللا ان مرحددددا االرض  دددد  تمددددت وال للنددددام

 االيمدددان يعطددد  ،ولكدددن يحددد  ال ولمدددن يحددد  لمدددن المدددا  يعطددد  هللا بدددان يعلدددم ولدددم. 18

 بيدددنكم قتدددم هللا انب، متدددعود ابدددن عدددن المر دددوا الحددددي   ددد  جدددا  ،كمدددا يحددد  لمدددن

 يحددد ،وال ال ومدددن يحددد  مدددن المدددا   يعطددد  هللا ،وان ارزاقكدددم بيدددنكم قتدددم كمدددا اخ قكدددم

 اليددده هللا احتدددن كمدددا لآلخدددرين يحتدددن ان قومددده نلدددحهي. يحددد  مدددن اال االيمدددان يعطددد 

.  عنددددد  علددددم علددددى اوتيتدددده المددددا  يددددذا ،وان المددددا  واعطددددا  يحبدددده هللا ان ، اجددددابهم

 الحيددداة يريددددون الدددذين ، تمندددى وزينتددده حلددده  ددد  قومددده علدددى يدددوم ذات قدددارون خدددرج

 خيددر االخددرة ثددوا  جعلددوا االخددرة يريدددون الددذين ،بينمددا مددا  مددن قددارون عنددد مددا الدددنيا

 اعددددددت تعددددالى هللا يقو باللددددحيت الحدددددي   دددد  جددددا  ،كمددددا الدددددنيا ثددددوا  مددددن وابقددددى

ي.  بشدددددر قلددددد  خطرعلدددددى وال تدددددمعت اذن وال رات عدددددين ال مدددددا اللدددددالحين لعبددددداد 

 وعمددد  آمدددن مدددن اال زلفدددى عنددددنا تقدددربكم بدددالت  اوالدكدددم وال امدددوالكم ومدددابتعالى وقولددده

. 37 تدددبلي آمندددون الشر دددات  ددد  ويدددم عملدددوا بمدددا ال دددعف جدددزا  لهدددم  اولمدددك لدددالحا

  دددد  لهددددم نتدددداراي 55بوبنددددين مددددا  مددددن بدددده نمددددديم انمددددا ايحتددددبونبتعالى وقولدددده



 

 

 

: 6ب والتددددددد  عبددددددام ابددددددن وعددددددن. 56-55 المؤمنونييشددددددعرون ال بدددددد  الخيددددددرات

 وكدددذا كدددذا  عددد  بانددده موتدددى تدددتهم ان علدددى مددداال بشيدددا امدددراة اعطدددى قدددارون اني:344

 لدده ،وقالددت ويعاهددم هللا كتددا  علدديهم يتلددو اتددرامي  بندد  مددن بمددأل قددامم ويددو ، جا تدده

 مددن وانجدداكم البحددر  ددر  الددذ   بدداح ناشددديا ثددم ركعتددين موتددى لددلى قالددت ذلك، لمددا

 واندددا مددداال اعطدددان  قدددارون  قالدددت ؟ قلدددت مدددا علدددى حملدددك بالدددذ  تخبرينددد  ان  رعدددون

 االرض امددر اندده اليدده ، دداوحى قددارون  دد  ربدده موتددى تددل .  اليدده واتددو  هللا اتددتشفر

 اللدددحيت  ددد  ثبدددت كمدددا. ذلدددك  كدددان ودار  تبتلعددده ان االرض موتدددى ، دددامر تطيعدددك ان

 هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان حدثددده ابدددا  ان تدددالم عدددن الزيدددر  حددددي  مدددن البخدددار  عدددن

 الدددى االرض  ددد  يتجلجددد   هدددو بددده ختدددف اذ ازار  يجدددر رجددد  بينمدددابقا  وتدددلم عليددده

  مدددة او  مالددده ينفعددده ،ولدددم االرض وبددددار  بقدددارون تعدددالى هللا ختدددفي .  القيامدددة يدددوم

 قولدددده  دددد  ذلددددك جددددا .   الدددددنيا الحيدددداة زخددددرف تمنددددوا الددددذين ندددددم ويندددداك ، اخددددر 

 ان مددددا الكنددددوز مددددن واتينددددا  علدددديهم  بشددددى موتددددى قددددوم مددددن كددددان قددددارون انبتعددددالى

 يحددددد  ال هللا ان تفدددددر  ال قومددددده لددددده قدددددا  اذ القدددددوة اولددددد  بالعلدددددبة لتندددددو  مفاتحددددده

 الددددددنيا مدددددن نلددددديبك تنتدددددى وال االخدددددرة الددددددار هللا اتددددداك  يمدددددا وابتدددددغي76ب الفدددددرحين

 يحددددددد  ال هللا ان االرض  ددددددد  الفتددددددداد تبدددددددغ وال اليدددددددك هللا احتدددددددن كمدددددددا واحتدددددددن

 قبلدده مددن ايلددك قددد هللا ان يعلددم لددم او عنددد  علددم علددى اوتيتدده انمددا قددا ي77بالمفتدددين

 ذندددددوبهم عدددددن يتدددددم  وال جمعدددددا واكثدددددر قدددددوة منددددده اشدددددد يدددددو مدددددن القدددددرون مدددددن

 ليددت يددا الدددنيا الحيدداة يريدددون الددذين قددا  زينتدده  دد  قومدده علددى  خددرجي78بالمجرمددون

 ويلكدددم العلدددم اوتدددوا الدددذين وقدددا ي79ب عاددديم حدددا لدددذو انددده قدددارون اوتددد  مدددا مثددد  لندددا

 بددده  ختدددفناي 80باللدددابرون اال  يلقايدددا وال لدددالحا وعمددد  آمدددن لمدددن خيدددر هللا ثدددوا 

 مدددددن كدددددان ومدددددا هللا دون مدددددن ينلدددددرونه  مدددددة مدددددن لددددده كدددددان  مدددددا االرض وبددددددار 

 يبتددددط هللا  ويكددددلن يقولددددون بدددداالمم مكاندددده تمنددددوا الددددذين والددددبتي81بالمنتلددددرين

 ال ويكلنددده  بندددا لختدددف عليندددا هللا مدددن   ان لدددوال ويقددددر عبددداد  مدددن يشدددا  لمدددن الدددرز 

 وال االرض  ددد  علدددوا يريددددون ال للدددذين نجعلهدددا االخدددرة الددددار تلدددكي82بالكدددا رون يفلدددت

 و رعددددددون وقددددددارونبتعالى قددددددا  كمددددددا. 83-76 القلددددددصيللمتقين والعاقبددددددة  تدددددداد

 كددددددانوا ومددددددا االرض  دددددد   اتددددددتكبروا بالبينددددددات موتددددددى جددددددا يم ولقددددددد ويامددددددان

 اخذتددده مدددن ومدددنهم حالدددبا عليددده ارتدددلنا مدددن  مدددنهم بذنبددده اخدددذنا   كددد ي39بتدددابقين

 لدددديالمهم هللا كددددان ومدددا اغرقنددددا مددددن ومدددنهم االرض بدددده ختددددفنا مدددن ومددددنهم اللددديحة

 . 40-39 العنكبوتي يالمون انفتهم كانوا ولكن

 :    ال 



 

 

 

 ، قالدددت والندددار الجندددة احتجدددتبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان متدددلم رو 

 ومتددداكينهم، الندددام  دددعفا   ددد   :  الجندددة وقالدددت ،  والمتكبدددرون الجبدددارون  ددد   : الندددار

 اعددذ  عددذاب  النددار وانددك ، اشددا  مددن بددك ارحددم رحمتدد  الجنددة انددك بينهمددا هللا  ق ددى

 ي. ملؤيا عل    ،ولكليكما اشا  من بك

*       *      * 

   : قومه من اليه نت  مما موتى برا ة

 موتدددى انبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  عدددن

 مدددن اذا  مدددن ، ددداذا  منددده اتدددتحيا  شددد   جلدددد  مدددن يدددر  ،ال تدددتيرا حييدددا رجددد  كدددان

 ادرة وامددا بددرص ،امددا بجلددد  عيدد  مددن اال التتددتر يددذا يتددتتر مددا: قالوا اتددرامي  بندد 

  و ددددع وحددددد  يومددددا  خدددد  ، لموتددددى قددددالوا ممددددا يبرمدددده ان اراد هللا وان ، آ ددددة وامددددا

 عددددا الحجدددر وان ، لياخدددذيا ثيابددده الدددى اقبددد   دددر  ، لمدددا اغتتددد  ثدددم الحجدددر علدددى ثيابددده

 حتددى حجددر ثددوب  حجددر ثددوب : يقددو  ، جعدد  الحجددر وطلدد  علددا  موتددى ، اخددذ بهددا

 ممدددا ،وابدددرأ  هللا خلدددس مدددا احتدددن عرياندددا  دددراو  ، اتدددرامي  بنددد  مدددن مدددأل الدددى انتهدددى

 ان  ددددوهللا ، بعلدددا   دددربا بدددالحجر ،وطفدددس  لبتدددده ثوبددده  اخدددذ الحجدددر يقولون،وقدددام

 ايهدددا يدددابتعالى قولددده  دددذلك ، خمتدددا او اربعدددا او ث ثدددا  دددربه اثدددر مدددن لنددددبا بدددالحجر

 هللا عندددددد وكددددان قدددددالوا ممددددا هللا  بدددددرأ  موتددددى آذوا كالدددددذين تكونددددوا ال آمندددددوا الددددذين

 . 69 االحزا يوجيها

 :  ال 

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  قتدددم:قا  عنددده هللا ر ددد  متدددعود بدددن هللا عبدددد عدددن

 ، هللا وجددده بهدددا اريدددد مدددا لقتدددمة يدددذ  ان: االنلدددار مدددن رجددد   قدددا  ، قتدددما يدددوم ذات

 وجهددده  دد  الش دد  رايددت حتددى  ش دد  ،  اخبرتددده وتددلم عليدده هللا لددلى النبدد   اتيددت

  ددد  البخدددار  اخرجدددهي  لدددبر يدددذا مدددن بددداكثر اوذ  قدددد ، موتدددى هللا يدددرحمب قدددا  ثدددم

 .  لحيحه

*       *       * 

  : الت م عليهما الخ ر مع موتى

 موتددى بينمددابيقو  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  تددمعت:  قددا  كعدد  بددن ابدد  عددن

 قددددا  منددددك؟ اعلددددم احددددد تعلددددم يدددد :  قددددا  رجدددد  ،جددددا   اتددددرامي  بندددد  مددددن مددددأل  دددد 



 

 

 

 اليددده التدددبي  موتدددى ، تدددا  خ دددر ،عبددددنا بلدددى: موتدددى الدددى هللا  ددداوحى ال،:موتدددى

 ،وكدددان تدددتلقا   اندددك  دددارجع الحدددوت  قددددت اذا: لددده وقيددد  آيدددة الحدددوت لددده هللا ، جعددد 

 اللدددخرة الدددى اويندددا اذ ارايدددتقدددا  ب  تدددا  لموتدددى ، قدددا  البحدددر  ددد  الحدددوت اثدددر يتبدددع

 البحددددر  دددد  تددددبيله واتخددددذ اذكددددر  ان الشدددديطان اال انتددددانيه ومددددا الحددددوت نتدددديت  ددددان 

. 64-63 الكهفيقللددددا اثاريمددددا علددددى  ارتدددددا نبشدددد  كنددددا مددددا ذلددددك قددددا ي63ب عجبددددا

 اخرجددددهي كتابدددده  دددد  وجدددد  عددددز هللا قددددص الددددذ  شددددانهما مددددن  كددددان خ ددددرا،  وجدددددا

 ان ، كعددد  بدددن ابددد   عدددن بطولددده ،ندددذكر  اخدددر حددددي  و ددد .  لدددحيحه  ددد  البخدددار 

  تددم  اتددرامي ، بندد   دد  خطيبددا قددام موتددى انبقددا  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو 

 ،لددد  بلى:لددده ، قدددا  اليددده العلدددم يدددرد لدددم اذ عليددده هللا  عتددد  اندددا،:اعلم؟ قا  الندددام ا :

 حوتددددا تاخددددذ:قا  بدددده، لدددد  ومددددن ر  ا  ،قددددا  منددددك اعلددددم يددددو البحددددرين بمجمددددع عبددددد

  ددد   جعلددده حوتدددا واخدددذ ، ثدددم    هدددو الحدددوت  قددددت حيثمددداي زنبيددد ب مكتددد   ددد   تجعلددده

 رؤتدددهما ،و دددعا اللدددخرة اتيدددا حتدددىي ندددون بدددن يوشدددعب و تدددا  يدددو انطلدددس ثدددم مكتددد 

 البحدددر  ددد  تدددبيله  اتخدددذ البحدددر  ددد   تدددقط  خدددرج الحدددوت وا دددطر  موتدددى  رقدددد

 يمشدددديان ، انطلقدددا الطدددا  مثددد  ، لدددار المدددا  جريدددة الحدددوت عدددن هللا ، امتدددك تدددربا

 مدددن لقيندددا لقدددد غددددامنا اتندددا: لفتدددا  قدددا  الشدددد مدددن كدددان اذا ،حتدددى ويومهمدددا ليلتهمدددا بقيدددة

 لددده ،قدددا  هللا امدددر  حيددد  جددداوز حتدددى النلددد  موتدددى يجدددد ،ولدددم نلدددبا يدددذا تدددفرنا

 ان الشددديطان اال انتدددانيه ومدددا الحدددوت نتددديت  دددان  اللدددخرة الدددى اويندددا اذ ارايدددت: تا 

 لددده ،قدددا  عجبدددا ولهمدددا تدددربا للحدددوت ، كدددان عجبدددا البحدددر  ددد   تدددبيله واتخدددذ اذكدددر 

 اثاريمددددا يقلددددان رجعددددا ، قللددددا اثاريمددددا علدددى  ارتدددددا نبشدددد  كنددددا مددددا ذلددددك: موتدددى

:  قدددا  عليدده  دددرد موتددى ، تددلم بثدددو  متددج  رجددد  ، دداذا اللددخرة الدددى انتهيددا ،حتددى

 اتيتدددك نعدددم،: ؟قدددا  اتدددرامي  بنددد  موتدددى ،قدددا  موتدددى اندددا ،قدددا  التددد م بار دددك وانددد 

 ال هللا علمنيددده هللا علدددم مدددن علدددم علدددى انددد  ياموتدددى: ،قدددا  رشددددا علمدددت ممدددا لتعلمنددد 

 قدددا ب ؟ اتبعدددك يددد : ،قدددا  اعلمددده ال هللا علمكددده هللا علدددم مدددن علدددم علدددى ،واندددت تعلمددده

 قدددا ي68بخبدددرا بددده تحدددط لدددم مدددا علدددى تلدددبر وكيدددفي67ب لدددبرا معددد  تتدددتطيع لدددن اندددك

 تتدددالن   ددد  اتبعتنددد   دددان قدددا ي 69بامدددرا لدددك اعلددد  وال لدددابرا هللا شدددا  ان تدددتجدن 

 تددداح  علدددى يمشددديان  انطلقدددا. 70-67 الكهدددفي ذكدددرا منددده لدددك احدددد  حتدددى شددد   عدددن

 حدددرف علدددى  وقدددع علدددفور جدددا  التدددفينة  ددد  ركبدددا  لمدددا تدددفينة بهمدددا ، مدددرت البحدددر

 مدددن نقدددص مدددا موتدددى يا:الخ دددر لددده ،قدددا  نقدددرتين او نقدددرة البحدددر  ددد   نقدددر التدددفينة

 ،اذ البحدددر مدددن بمنقدددار  العلدددفور يدددذا نقدددص مدددا مثددد  اال هللا علدددم مدددن وعلمدددك علمددد 

 عمددددت ندددو  بشيدددر حملوندددا لدددنعت؟قوم مدددا: موتدددى لددده لوحا، قدددا   ندددزا الفدددام اخدددذ

 لدددن اندددك اقددد  الدددم قدددا  ، امدددرا شددديما جمدددت ،لقدددد ايلهدددا لتشدددر   خرقتهدددا  تدددفينتهم الدددى



 

 

 

 عتددددرا، امدددر  مدددن تريقنددد  وال نتددديت بمدددا تؤاخدددذن  ال ،قدددا  لدددبرا معددد  تتدددتطيع

 مددددع يلعددد  بشددد م مدددروا البحدددر مدددن خرجدددا ، لمدددا نتددديانا موتدددى مدددن االولدددى  كاندددت

 بشيدددر زكيدددة نفتدددا اقتلدددت: موتدددى لددده ، قددا  بيدددد   قلعددده براتددده الخ دددر  اخدددذ اللددبيان

 ان:قدددا  لدددبرا معددد  تتدددتطيع لدددن اندددك لدددك اقددد  الدددم: ،قدددا  نكدددرا شددديما جمدددت لقدددد نفدددم

 اذا حتدددى  انطلقدددا ، عدددذرا لددددن  مدددن بلشدددت قدددد تلددداحبن   ددد  بعدددديا شددد   مدددن تدددالتك

 ان يريددددد جدددددارا  يهددددا ، وجدددددا ي دددديفويما ان  ددددابوا ايلهددددا اتددددتطعما قريددددة ايدددد  اتيددددا

 شدددمت لدددو ي ددديفونا ولدددم يطعموندددا  لدددم اتيندددايم: ،قدددا   اقامددده بيدددد  ،اومدددل مدددام  يدددنقض

 عليدده تتددتطع لددم مددا بتاويدد  تددانباك وبينددك بيندد   ددرا  يددذا ،قددا  اجددرا عليدده التخددذت

 كدددان لدددو موتدددى  هللا يدددرحمب وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  ،قدددا  تدددفيان وقدددا .  لدددبرا

 تدددفينة كددد  ياخدددذ ملدددك امدددامهم: عبدددام ابدددن وقدددراي. امريمدددا مدددن عليندددا يقدددص لدددبر

  ددد  البخدددار  اخرجددده. مدددؤمنين ابدددوا  وكدددان كدددا را  كدددان الشددد م ،وامدددا غلدددبا لدددالحة

 ال لفتدددا  موتدددى قدددا  واذب  الكهدددف تدددورة  ددد  تعدددالى قولددده  ددد  ذلدددك جدددا .  لدددحيحه

 نتددديا بينهمدددا مجمدددع بلشدددا  لمددداي60ب حقبدددا ام ددد  او البحدددرين مجمدددع ابلدددغ حتدددى ابدددر 

 لقدددد غددددا نا  أتندددا لفتدددا  قدددا  جددداوزا  لمددداي61ب تدددربا البحدددر  ددد  تدددبيله  اتخدددذ حوتهمدددا

 نتدددديت  ددددان  اللددددخرة الددددى اوينددددا اذ ارايددددت قددددا ي62ب  نلددددبا يددددذا تددددفرنا مددددن لقينددددا

 قدددا ي63بعجبدددا البحدددر  ددد  تدددبيله واتخدددذ اذكدددر  ان الشددديطان اال انتدددانيه ومدددا الحدددوت

 آتيندددا  عبادندددا مدددن عبددددا  وجدددداي64بقللدددا اثاريمدددا علدددى  ارتددددا نبدددغ كندددا مدددا ذلدددك

 ان علدددى اتبعدددك يددد  موتدددى لددده قدددا ي65بعلمدددا لددددنا مدددن وعلمندددا  عنددددنا مدددن رحمدددة

 تلدددبر وكيدددفي  67بلدددبرا معددد  تتدددتطيع لدددن اندددك قدددا ي66برشددددا علمدددت ممدددا تعلمدددن

 لددددك اعددددص وال لددددابرا هللا شددددا  ان تددددتجدن  قددددا ي68بخبددددرا بدددده تحددددط لددددم مددددا علددددى

 منددددده لدددددك احدددددد  حتدددددى شددددد   عدددددن تتدددددالن   ددددد  اتبعتنددددد   دددددان قدددددا ي69بامدددددرا

 لقدددد ايلهدددا لتشدددر  اخرقتهدددا قدددا  خرقهدددا التدددفينة  ددد  ركبدددا اذا حتدددى  انطلقددداي70بذكدددرا

 تؤاخدددذن  ال قدددا ي72بلدددبرا معددد  تتدددتطيع لدددن اندددك اقددد  الدددم قدددا ي71بامدددرا شددديما جمدددت

 قددا   قتلدده غ مددا لقيددا اذا حتددى  انطلقدداي 73بعتددرا امددر  مددن تريقندد  وال نتدديت بمددا

 لدددن اندددك لدددك اقددد  الدددم قدددا ي74بنكدددرا شددديما جمدددت لقدددد نفدددم بشيدددر زكيدددة نفتدددا اقتلدددت

 بلشدددت قدددد تلددداحبن   ددد  بعدددديا شددد   عدددن تدددالتك ان قدددا ي75بلدددبرا معددد  تتدددتطيع

 ان  ددددابوا ايلهددددا اتددددتطعما قريددددة ايدددد  اتيددددا اذا حتددددى  انطلقدددداي76بعددددذرا لدددددن  مددددن

 عليددده لتخدددذت شدددمت لدددو قدددا   اقامددده يدددنقض ان يريدددد جددددارا  يهدددا  وجددددا ي ددديفويما

 عليددددده تتدددددتطع لدددددم  مدددددا بتاويددددد  تدددددانبمك وبيندددددك بينددددد   دددددرا  يدددددذا قدددددا ي77باجدددددرا

 وكدددان اعيبهدددا ان  ددداردت البحدددر  ددد  يعملدددون لمتددداكين  كاندددت التدددفينة امددداي78بلدددبرا



 

 

 

  خشدددينا مدددؤمنين ابدددوا   كدددان الشددد م وامددداي79بغلدددبا تدددفينة كددد  ياخدددذ ملدددك ورا يدددم

 واقددددر  زكدددداة مندددده خيددددرا ربهمددددا يبدددددلهما ان  اردندددداي80بوكفددددرا طشيانددددا يريقهمددددا ان

 لهمدددا كندددز تحتددده وكدددان المديندددة  ددد  يتيمدددين لش مدددين  كدددان الجددددار وامددداي81برحمدددا

 مدددن رحمدددة كنزيمدددا ويتدددتخرجا اشدددديما يبلشدددا ان ربدددك  ددداراد لدددالحا ابويمدددا وكدددان

 -. 82-60 الكهددفي  لددبرا عليدده تتددطع لددم مددا تاويدد  ذلددك امددر  عددن  علتدده ومددا ربددك

 ي.   307: 42ب  االبيض والبحر االحمر البحر ملتقى البحرين،ا  مجمع

 :    ال 

 تددم  انمدداب قددا  وتددلم عليدده هللا لددلى النبدد  عددن ، عندده هللا ر دد  يريددرة ابدد  عددن -

 اخرجدددهي خ دددرا  خلفددده مدددن تهتدددز يددد   ددداذا ، بي دددا   دددروة علدددى جلدددم النددده الخ دددر

 . لحيحه    البخار 

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى ،ان هللا عبدددد بدددن جدددابر عدددن متدددند   ددد  احمدددد االمدددام رو  -

 ي. يتبعن  ان اال وتعه ما  حيا كان موتى ان لو بيد  نفت  والذ بقا 

 اولدددن  للخ دددر موتدددى قدددا  ، التددد م عليهمدددا موتدددى عدددن الخ دددر يفتدددر  ان قبددد  -

 ي:  455: 31بالخ ر  قا  ،

 تمشددد  وال اللجاجدددة اتدددرك غ دددبانا، تكدددن وال بشاشدددا كدددن  دددرارا، تكدددن وال نفاعدددا كدددن

 مددداذا  دددانار وعدددا  قلبدددك ان واعلدددم ، حددددثتهم اذا جلتدددامك تمددد  ال ، حاجدددة غيدددر  ددد 

 منهدددا وتدددزود بددددار، لدددك ليتدددت  انهدددا ورا ك وانبدددذيا الددددنيا عدددن واعدددزف تحشدددوبه،

 الجايددد  شدددتمك واذا ، مهدددذارا تكدددن وال ، تريدددد  كندددت ان للعلدددم تفدددر  ، الميعددداد ليدددوم

 مددددا تدددددر  ال بابددددا تشلددددس وال غلقدددده مددددا تدددددر  ال بابددددا تفددددتحن   ال حلمددددا، عندددده  اتددددكت

 ندددور ، ولشيدددرك بدددوار  عليدددك  يكدددون بددده للتحدددد  ال بددده لتعمددد  تعلمدددت مدددا تعلدددم  تحددده،

 . ربك ير   ذلك  ان قلبك  بالخوف وزعزا  لباتك، والتقو  الزيد اجع 

*       *       * 

   : اترامي بن  ةبقر

 اتدددرامي  بنددد  مدددن رجددد  كددداني : 97: 9ب التدددلمان  عبيددددة عدددن حددداتم ابددد  ابدددن قدددا 

  و ددعه لددي  احتملدده ثددم  قتلدده ، وارثدده اخيدده ابددن وكددان ، كثيددر مددا  لدده وكددان ، عقيمددا

 ان واراد الفدددريقين كددد  تتدددلت ،حتدددى بدمددده يطالبددده الدددبت ،ثدددم مدددنهم رجددد  بدددا  علدددى

 ويددددذا بع ددددا بع ددددكم يقتدددد  ع م:مددددنهم الددددرا  ذو ، قددددا  بعددددض علددددى بع ددددهم يشيددددر



 

 

 

 ان موتدددى لهدددم  قدددا . لددده ذلدددك  دددذكروا التددد م عليددده موتدددى  ددداتوا ،  ددديكم هللا رتدددو 

 تدددددذبحوا ان يدددددامركم هللا ان لقومددددده موتدددددى قدددددا  واذب ، بقدددددرة تدددددذبحوا ان يدددددامركم هللا

. 67 البقددددرةي الجددددايلين مددددن اكددددون ان بدددداح اعددددوذ قددددا   يددددزوا اتتخددددذنا قددددالوا بقددددرة

 االتددددتهزا  يددددو الجهدددد  الن ، الجددددايلين مددددن يكددددون ان تعددددالى بدددداح موتددددى اتددددتعاذ

 ولكدددنهم ، كا يدددة لكاندددت موتدددى امدددريم يدددوم مدددن بقدددرة ا  ذبحدددوا انهدددم ولدددو. بدددالشير

 انهدددا يقدددو  انددده قدددا  يددد  مدددا لندددا يبدددين ربدددك لندددا ادا قدددالواب، علددديهم هللا  شددددد تمدددادوا

 ربدددك لندددا ادا قدددالواي68بتدددؤمرون مدددا  دددا علوا ذلدددك بدددين عدددوان بكدددر وال  دددارض ال بقدددرة

 تتدددددر لونهدددددا  ددددداقع لدددددفرا  بقدددددرة انهدددددا يقدددددو  انددددده قدددددا  لونهدددددا مدددددا لندددددا يبدددددين

 شدددا  ان واندددا علينددا تشدددابه البقددر ان مددداي  لندددا يبددين ربدددك لنددا ادا قدددالواي69بارينالنددا

 الحدددر  تتدددق  وال االرض تثيدددر ذلدددو  ال بقدددرة انهدددا يقدددو  انددده قدددا ي70بلمهتددددون هللا

-68 البقرةييفعلدددون كدددادوا ومدددا  دددذبحويا بدددالحس جمدددت االن قدددالوا  يهدددا الشدددية متدددلمة

 بددداذن روحددده اليددده  رجعدددت  فعلدددوا ، ببع دددها القتيددد   ي دددربوا ان موتدددى امدددر ثدددم. 71

 نفتدددا قتلدددتم واذب، ميتدددا عددداد ثدددم ، اخددد  ابدددن قتلن :قدددا  قتلدددك؟ مدددن موتدددى وتددداله ، هللا

 يحددد  كدددذلك ببع دددها ا دددربو   قلنددداي72بتكتمدددون كندددتم مدددا مخدددرج وهللا  يهدددا  دددادار تم

 .   73-72 البقرةيتعقلون لعلكم آياته ويريكم الموتى هللا

*       *       * 

   : الت م عليه داود

 مددن ومددنهم شددمعون، يدددعو  مددن ومددنهم نبيددا، يكددون ان شددموي  الددى تعددالى هللا اوحددى

 ذلدددك الددى اتدددرامي  بندد  ، ددددعا وتوحيددد  اليددده بالدددعوة تعدددالى ،وامددر  لدددمومي  يدددعو 

 اخرجدددوا ان بعدددد العمددداليس اعددددا يم معددده يقددداتلون ملكدددا لهدددم يجعددد  ان منددده  طلبدددوا ،

 المدددأل الدددى تدددر الدددمب مدددنهم قلدددي  اال تولدددوا القتدددا  علددديهم هللا كتددد  ،وحدددين ديددداريم مدددن

 تددبي   دد  نقاتدد  ملكددا لنددا ابعدد  لهددم لنبدد  قددالوا اذ موتددى بعددد مددن اتددرامي  بندد  مددن

  دددد  نقاتددد  اال لندددا ومددددا قدددالوا تقددداتلوا اال القتددددا  علددديكم كتددد  ان عتدددديتم يددد  قدددا  هللا

 اال تولدددددوا القتدددددا  علددددديهم كتددددد   لمدددددا وابنامندددددا ديارندددددا مدددددن اخرجندددددا وقدددددد هللا تدددددبي 

 لهدددم يجعددد  ان نبددديهم  مدددن طلبدددوا لمدددا. 246 البقدددرةي   بالادددالمين علددديم وهللا قلي مدددنهم

 التدددبا  طدددالوت علدددى  اعتر دددوايطالوتب لهدددم جعددد  ، اعددددا يم معددده يقددداتلون ملكدددا

  ددد  وقدددوة العلدددم مدددن يمتلدددك بانددده نبددديهم  اجدددابهم المدددا ، مدددن القلدددة يمتلدددك انددده منهدددا

 مددددددن ملكدددددده يددددددؤت  وهللا ، علدددددديكم الددددددطفا  الددددددذ  يددددددو تعددددددالى هللا وان ، الجتددددددم

 الملدددك لددده يكدددون اندددى قدددالوا ملكدددا طدددالوت لكدددم بعددد  قدددد هللا ان نبددديهم لهدددم وقا بيشدددا ،



 

 

 

 علددديكم الدددطفا  هللا ان قدددا  المدددا  مدددن تدددعة يدددؤت ولدددم منددده بالملدددك احدددس ونحدددن عليندددا

 البقدددرةيعليم واتدددع وهللا يشدددا  مدددن ملكددده يدددؤت  وهللا والجتدددم العلدددم  ددد  بتدددطة وزاد 

 مدددنكم اخدددذ كدددان الدددذ  التدددابوت علددديكم يدددرد ان ملكددده آيدددة ان: نبددديهم لهدددم وقدددا . 247

 ويددد  ، يدددرون وآ  موتدددى رآ  آثدددا مدددن بقيدددة و يددده  التدددكينة  فيددده العمالقدددة، قبددد  مدددن

 ان نبددديهم لهدددم وقدددا ب ، التدددوراة  ددد  كتبدددت التددد  االلدددوا  وبعدددض وثيابددده موتدددى علدددا

 وآ  موتدددى آ  تدددرك ممدددا وبقيدددة ربكدددم مدددن تدددكينة  يددده التدددابوت يددداتيكم ان ملكددده آيدددة

 .  248 البقرةيمؤمنين كنتم ان لكم آلية ذلك    ان الم مكة تحمله يرون

 االردن بددددين - دنراال نهددددر يلددددلوا ان ،وقبدددد  العمالقددددة تجددددا  بجنددددود  طددددالوت تددددار

 لدددددقهم مددددد  ويعددددرف بنهددددر تدددديختبريم هللا بددددان جنددددود  طددددالوت اخبددددر -و لتددددطين

 النهدددر مدددن يشتدددرف مدددن ،ولكدددن يلددداحبن   ددد  النهدددر يدددذا مدددن شدددر   مدددن ، ووالؤيدددم

 شددربوا حتددى النهددر ولددلوا مددا انهددم اال بددذلك، بددام  دد  عطشدده ليبدد  البددام مددن قلددي 

 طددددالوت  لددد   لمددداب، المددددا  يشدددر  لدددم ممددددن القليددد  اال طدددالوت مددددع يبدددس ولدددم منددده

  اندده يطعمدده لددم ومددن مندد   لدديم  مندده شددر   مددن بنهددر مبتلدديكم هللا ان قددا  بددالجنود

 والددذين يددو جدداوز   لمددا مددنهم قلددي  اال مندده  شددربوا بيددد  غر ددة اغتددرف مددن اال مندد 

 م قدددوا انهدددم ياندددون الدددذين قدددا  وجندددود  بجدددالوت اليدددوم لندددا طاقدددة ال قدددالوا معددده آمندددوا

 . 249 البقرةياللابرين مع وهللا هللا باذن كثيرة  مة غلبت قليلة  مة من كم هللا

 اللددددبر يلهمهددددم ان تعددددالى هللا ،دعددددوا جددددالوت عدددددويم وجنددددود  طددددالوت واجدددده ولمددددا

 ، جدددالوت داود وقتددد  غلبدددويم انهدددم اال طدددالوت جندددود عددددد قلدددة مدددن ،وبدددالرغم والثبدددات

 والنبدددوة الملدددك بددين  جمدددع النبدددوة، مددن تعدددالى هللا منحدده مدددا مدددع داود الددى الملدددك آ  ثددم

 ا ددددر  ربنددددا قددددالوا وجنددددود  لجددددالوت بددددرزوا ولمابشددددموي ، بعددددد نبيددددا داود ،والددددبت

 هللا بددداذن  هزمدددويمي250بالكدددا رين القدددوم علدددى وانلدددرنا اقددددامنا وثبدددت لدددبرا عليندددا

 الندددام هللا د دددع ولدددوال يشدددا  مدددام وعلمددده والحكمدددة الملدددك هللا واتدددا  جدددالوت داود وقتددد 

-250 البقرةيالعدددددالمين علدددددى   ددددد  ذو هللا ولكدددددن االرض لفتددددددت بدددددبعض بع دددددهم

251 . 

: 14.بالتددد م علددديهم الخليددد  ابدددراييم ابدددن اتدددحس ابدددن يعقدددو  الدددى داود نتددد  يرجدددع 

 ي. 9

 :  الت م عليه داود وعن

 هللا الدددى اوا  ،وانددده تعدددالى طاعتددده  ددد  والعمددد  العلدددم  ددد  قدددوة داود تعدددالى هللا اعطدددى -

 صياوا  انددده االيدددد ذا داود عبددددنا واذكدددر يقولدددون مدددا علدددى الدددبربامور ، جميدددع  ددد 



 

 

 

 لدددلى هللا رتدددو  ان اللدددحيحين  ددد  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  عدددن ثبدددت. 17

 هللا الدددى اللددديام ،واحددد  داود لددد ة تعدددالى هللا الدددى اللددد ة احددد بقا  وتدددلم عليددده هللا

 ،وكددددان تدتدددده وينددددام ثلثدددده ويقددددوم الليدددد  نلددددف ينددددام ،وكددددان داود لدددديام وجدددد  عددددز

 ي. اوابا كان ،وانه القى يفراذا ،وال يوما ويفطر يوما يلوم

 و لددد  الحكمدددة  واتيندددا  ملكددده وشدددددنابوالعد ، القدددو   ددد  الحكمدددة تعدددالى هللا اعطدددا  -

 اغتلددد  االخيدددر بدددان ، االخدددر اشدددتكى اتدددرامي  بنددد  احدددد ان حكددد . 20 صي الخطدددا 

 المدددع  بقتدد  داود امددر الليدد  كددان  لمددا بينددة، لدد و  يكددن ،ولددم االخيددر بقرا، ددانكر مندده

 بقددر  اغتلدد  وقددد اتقتلندد  هللا نبدد  يددا: لدده  قددا  بقتلدده، وامددر طلبدده النهددار كددان ، لمددا

 الددددذ  يددددذا الجدددد  بقتلدددد  يددددامرك لددددم هللا ان: قددددا  بقتلددددك، امرندددد  هللا ان: لدددده ؟ قددددا 

 ي. 29: 7.باحد بذلك يشعر ولم ابا  اغتلت قد كنت عليه،ولكن  ادعيت

 يعلم هللا يكتم ومهما ليخفى        قلوبكم    ما هللا تكتمن   

  ينقم يعج  او الحتا  ليوم     يدخر كتا      يو ع يؤخر

 يشددددتك  ، شخلدددان عليدددده ،وتتدددور محرابدددده  ددد  يددددوم ذات التددد م عليدددده داود كدددان -

  تن، اتدددتشفر انددده داود ، ادددن حكمددده  ددد  عدددادال يكدددون ان منددده ،وطلبدددا االخدددر احدددديما

 داود علدددى دخلدددوا اذي21ب المحدددرا  تتدددوروا اذ الخلدددم انبدددؤ اتددداك وي بوتدددجد، ربددده

 وال بدددالحس بينندددا  ددداحكم بعدددض علدددى بع دددنا بشدددى خلدددمان تخدددف ال قدددالوا مدددنهم  فدددزا

 ولددد  نعجدددة وتتدددعون تتدددع لددده اخددد  يدددذا اني  22باللدددراط تدددوا  الدددى وايددددنا تشدددطط

 نعجتدددك بتدددؤا  المدددك لقدددد قدددا ي23بالخطدددا   ددد  وعزنددد  اكفلنيهدددا  قدددا  واحددددة نعجدددة

 امنددددوا الددددذين اال بعددددض علددددى بع ددددهم ليبشدددد  الخلطددددا  مددددن كثيددددرا وان نعاجدددده الددددى

 راكعدددا وخدددر ربددده  اتدددتشفر  تندددا  انمدددا داود وادددن يدددم مدددا وقليددد  اللدددالحات وعملدددوا

ذكدددرت  .25-21 صيممدددا  وحتدددن لزلفدددى عنددددنا لددده وان ذلدددك لددده  شفرنددداي 24ب واندددا 

بعددددض كتدددد  التفتددددير، ان داود علددددم ان هللا تعددددالى امتحندددده بهددددذ  الدددددعوة، وقددددد أخطددددل 

   بعدم تماعه قو  الخلم الثان .

  ق دددى ، كدددرم انددده ،ويقدددا  االخدددر حدددر  اتلفدددت احدددديم غدددنم ان اي دددا، حكمددده ومدددن -

 االو  غدددددنم ا تدددددته الدددددذ  الحددددر  لددددداح  الثددددان  الدددددى االو  غددددنم يعدددددط بددددان داود

 كمدددا يعدددود حتدددى  يلدددلحه الشدددنم لددداح  الدددى الحدددر  تدددد ع:قا  تدددليمان ان اال. واتلفتددده

 الحدددر  يعدددود حتدددى منهدددا ليتدددتفاد الحدددر  لددداح  الدددى الشدددنم ،وتدددد ع ات  ددده قبددد  كدددان

 وداودي. ب162: 6بلدددداحبها الددددى والشددددنم لدددداحبه الددددى الحددددر  اعيددددد ثددددم كددددان كمددددا

 لحكمهددددددم وكنددددددا القددددددوم غددددددنم  يدددددده نفشددددددت اذ الحددددددر   دددددد  يحكمددددددان اذ وتددددددليمان



 

 

 

 هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  ،عدددن متدددند   ددد  احمدددد االمدددام ورو .   78 االنبيا يشدددايدين

 ،اذ لهمدددا ابندددان معهمدددا امراتدددان بينمدددابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده

 للكبدددددددر  بددددددده  ق دددددددى داود الدددددددى  تحاكمدددددددا االبندددددددين، احدددددددد  اخدددددددذ الدددددددذم  جدددددددا 

 اللددددشر  ، قالددددت بينكمددددا اشددددقه التددددكين يدددداتوا:   قددددا  تددددليمان ، خرجتا، دددددعايما

 وتددددليمان داود آتينددددا ولقدددددي. بلللددددشر  بدددده  ق ددددى تشددددقه ال ابنهددددا يددددو هللا يرحمددددك:

 وجدددا . 15 النمددد يالمؤمنين عبددداد  مدددن كثيدددر علدددى   دددلنا الدددذ  ح الحمدددد وقددداال علمدددا

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان العددداص بدددن عمدددرو عدددن البخدددار  لدددحيت  ددد 

 ي. اجر  له  اخطل اجتهد اجران،واذا  له  الا  الحاكم اجتهد اذابقا 

 التدددموات  ددد  بمدددن اعلدددم وربدددكب الزبدددور التددد م عليددده داود علدددى تعدددالى هللا  اندددز  -

 . 55 االترا يزبورا داود واتينا بعض على النبيين بعض   لنا ولقد واالرض

 عليددده وتدددرد ،  تجاوبددده الهدددوا   ددد  الطيدددر ،يقدددف الزبدددور بدددت وة داود لدددوت ولطيددد  -

علدددى لمدددا وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وقدددا .  الجبدددا   االشدددعر  موتدددى ابددد  مر 

 مزاميددر مددن مزمددارا يددذا اوتدد  لقدددب قا  الليدد  مددن القددران يتلددو ويددو ، عندده هللا ر دد 

 لدددك لحبرتدده تتددتمع انددك علمددت لددو هللا رتدددو  يددا ، االشددعر  موتددى ابددو وقددا  ،يداود

 الجبددددا  داود مددددع وتددددخرنا وعلمددددا حكمددددا اتينددددا وكدددد  تددددليمان  فهمنايددددا. ب تحبيددددرا

 . 79االنبيا ي اعلين وكنا والطير يتبحن

 لبدددوم لدددنعة  وعلمندددا ب، الحدددرو   ددد  التدددتخدامها ، الددددروا لدددنعة تعدددالى علمددده -

 ولقددددبتعالى قولددده وكدددذلك. 80 االنبيا يشددداكرون اندددتم  هددد  باتدددكم مدددن لتحلدددنكم لكدددم

 اعمدددد  اني10ب الحديدددد لددده والندددا والطيددددر معددده اوبددد  جبدددا  يددددا   ددد  من دددا داود اتيندددا

 . 11-10 تبليبلير تعملون بما ان  لالحا واعملوا الترد    وق در تابشات

 لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  عدددن احمدددد االمدددام ،قدددا  و اتددده امدددا 

 اغلدددس خدددرج اذا ، كدددان شدددديدة غيدددرة  يددده التددد م عليددده داود كدددانبقا  وتدددلم عليددده هللا

 مشلقددددة والدددددار يددددوم ذات ، خددددرج يرجددددع حتددددى احددددد ايلدددده علددددى يدددددخ   لددددم االبددددوا 

 البيدددت  ددد  لمدددن ، قالدددت الددددار وتدددط ممقدددا رجددد   ددداذا الددددار علدددى تطلدددع امدددراة ، اقبلدددت

 مدددن لددده ، قدددا  التددد م عليددده داود  جدددا  مشلقدددة؟ والددددار الرجددد  يدددذا دخددد  ايدددن مدددن:

 ملدددك اذا اندددت:  داود  قدددا  ، الحجدددا  مدددن يمتندددع وال الملدددوك يهدددا  ال الدددذ : انت؟ قدددا 

 ي.  نفته قب ت حتى مكانه داود  تزم  ، هللا بامر ،مرحبا الموت

 :  ال 



 

 

 

  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  ،ان عنهمدددا هللا ر ددد  عبدددام ابدددن عدددن النتدددام  قدددا  -

 ي. شكرا ونتجديا توبة الت م عليه داود تجدياب وقا  ص تورة    تجد

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  الدددى جدددا  رجددد  ان: عبدددام ابدددن عدددن جدددري  ابدددن قدددا  -

 التددجدة  قددرات ، شددجرة خلددف الددل  كددلن  منددام   دد  رايددت اندد  هللا رتددو  يددا: قا 

 لدددد  اكتددد  اللهم:تددداجدة ويددد  تقدددو   تددددمعتها بتدددجود  الشدددجرة  تدددجدتْ   تدددجدتُ 

 كمددا مندد  واقبلهددا وزرا، عندد  بهددا و ددع ذخددرا، عندددك لدد  واجعلهددا اجددرا، عندددك بهددا

     .داود عبدك من قبلتها

*       *       * 

 

  : الحكيم لقمان

 نجدددارا   حبشددديا عبددددا كدددان:عبام ابدددن ،وقدددا  نبدددوة غيدددر مدددن لدددالحا عبددددا لقمدددان كددان

 ،وقدددا  التددد م عليددده داود زمدددان  ددد  اتدددرامي  بنددد  علدددى قا ددديا كدددان: مجايدددد ،وقدددا 

 ب  ،:التدددودان مدددن  ث ثدددة الندددام اخيدددر مدددن كان:المتدددي  بدددن تدددعيد عدددن االوزاعددد 

 قتدددادة عدددن حددداتم ابددد  ابدددن ورو . الحكددديم ولقمدددان الخطدددا ، بدددن عمدددر مدددول  ومهجدددع

 عليدددده هللا لددددلى وقددددا . الحكمددددة  اختددددار والحكمددددة، النبددددوة بددددين لقمددددان هللا خير:قددددا 

 روا يقلدددوبكم الدددى ينادددر ولكدددن لدددوركم، الدددى وال اجتدددامكم الدددى ينادددر ال هللا انبوتدددلم

 شددداة، لمدددوال  لقمدددان ذبدددتي: 379: 6ب الربعددد  بدددن خالدددد عدددن جريدددر ابدددن وقدددا .  متدددلم

 ،ذبدددت  تدددرة ،وبعدددد والقلددد  اللتدددان  يها، ددداخرج م دددشتين اطيددد  اخرج:مدددوال  لددده  قدددا 

  يها، دددداخرج م ددددشتين اخبدددد  لنددددا اخرج:مددددوال  لدددده  قددددا  اخددددر  شدددداة لمددددوال  لقمددددان

  اخرجددددت  يهددددا م ددددشتين اطيدددد  تخددددرج ان امرتددددك:موال  لدددده  قددددا  ، والقلدددد  اللتددددان

 والقلددد  اللتدددان ، اخرجدددت  يهدددا م دددشتين اخبددد  تخدددرج ان امرتدددك ،ثدددم والقلددد  اللتدددان

 اخبددد  وال ، طابدددا اذا والقلددد  اللتدددان مدددن اطيددد  شددد   مدددن لددديم انددده:لقمان  قدددا . 

 اندددت:قام  الحكددديم لقمدددان تدددا  رجددد  ان الدددى نفتددده الملددددر ويشدددير.  خبثدددا اذا منهمدددا

 نعددددم ؟قددددا  الشددددنم راعدددد  انددددت:  ،قددددا  نعددددم ؟قددددا  الحتددددحام بندددد  عبددددد لقمان،انددددت

  طعمتددد ، لتدددان ،وعفة ،وكفددد  بلدددر  غ ددد :لقمان قدددا  ار ؟ مدددا بدددك بلدددغ  مدددا:،قا 

 وحفادددد  ،  دددديف  ،وتكرمتدددد  بعهددددد  ،وو ددددام  بلدددددق  وقددددول   رجدددد ، وحفادددد 

 . تر  ما الى ليرن  الذ  ، ذاك يعنين  ال ما ،وترك  جار 



 

 

 

 ح اشددددكر ان الحكمددددة لقمددددان اتينددددا ولقدددددبالحكمة، لقمددددان وتعددددالى تددددبحانه هللا اعطددددى

 ويقدددو . 12 لقمددداني  حميدددد غنددد  هللا  دددان كفدددر ومدددن لنفتددده يشدددكر  انمدددا يشدددكر ومدددن

 بندد  يددا هيعادد ويددو البندده لقمددان قددا  واذبابندده، يولدد  ويددو لقمددان لتددان عددن تعددالى

 اخدددر  بدددامور  ابنددده يولددد  كمدددا. 13 لقمددداني عاددديم لالدددم الشدددرك ان بددداح تشدددرك ال

  ددد   دددتكن خدددرد  مدددن حبدددة مثقدددا  تدددك ان انهدددا بنددد  يددداب تعدددالى قولددده  ددد  جدددا  ،كمدددا

 بنددد  يددداي16بخبيدددر لطيدددف هللا ان هللا بهدددا يدددات االرض  ددد  او التدددموات  ددد  او لدددخرة

 مدددن ذلدددك ان الدددابك مدددا علدددى والدددبر المنكدددر عدددن وانددده بدددالمعروف وامدددر اللددد ة اقدددم

 ال هللا ان مرحددددا االرض  دددد  تمشدددد  وال للنددددام خدددددك تلددددعر والي17ب االمددددور عددددزم

 انكددددر ان لددددوتك مددددن واغ ددددض مشدددديك  دددد  واقلدددددي18ب خددددور مختددددا  كدددد  يحدددد 

 عددددن  الطبراندددد    ابوالقاتددددم الحددددا ا وقددددا . 19-16 لقمددددانيالحمير للددددوت االلددددوات

 كدددد   يحدددد  ال هللا انبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان شددددمام بددددن قدددديم

 ازار ، العدددددز: وجددددد  عدددددز هللا قدددددا ب وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى وقدددددا ي  خدددددور مختدددددا 

 وقدددا . متدددلم روا يعذبتددده  قدددد منهمدددا واحدددد  ددد  يندددازعن  ، مدددن ردامددد   واالكبريدددا 

ب قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عنددده هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  عدددن النتدددام 

 نهيدددس تدددمعتم ،واذا ملكدددا رات  انهدددا   دددله مدددن هللا  اتدددالوا الديكدددة لددديا  تدددمعتم اذا

 ي.   شيطانا رات  انها الشيطان من باح  تعوذوا الحمير

*       *       * 

   : الت م عليهما داود بن تليمان

 الطاعدددة كثيدددر التددد م عليددده تدددليمان نبيا،وكدددان وجعلددده تدددليمان لدددداود تعدددالى هللا ويددد 

 صياوا  انددده العبدددد نعدددم تدددليمان لدددداود وويبنددداب، عليددده تعدددالى ولدددذا،اثنى ، والعبدددادة

30 . 

 يومدددا العلدددر لددد ة  اتتددده حتدددى بهدددا اشدددتش  ،وقدددد التدددراا الخيددد  مدددن تدددليمان اعطددد 

 عدددن الخيدددر حددد  احببدددت انددد   قدددا ي31بالجيددداد اللدددا نات بالعشددد  عليددده عدددرض اذب،

 ح غ دددددبه وكدددددان لدددددذلك  ش ددددد . 32- 31بالحجدددددا  ي ص تدددددوارت حتدددددى ربددددد  ذكدددددر

 خيدددرا تعدددالى ، عو ددده واندددا  ربددده اتدددتشفر ثدددمي. 37: 7ب عقريدددا قيددد  و وتركهدددا تعدددالى

 لدد  اغفددر ر  قددا ببامر ، يعملددون الشددياطين لدده تددخر كمددا الددريت لدده تددخر بددان منهددا

 الدددريت لددده  تدددخرناي35بالويدددا  اندددت اندددك بعدددد  مدددن الحدددد ينبشددد  ال ملكدددا لددد  ويددد 

 واخدددريني37بوغدددواص بندددا  كددد  والشدددياطيني36ب الدددا  حيددد  رخدددا  بدددامر  تجدددر 

 غددددددويا الدددددريت ولتدددددليمانبتعالى قولددددده وكدددددذلك. 38-35 صياللدددددفاد ددددد  ا مقدددددرنين



 

 

 

 بددداذن يديددده بدددين يعمددد  مدددن الجدددن ومدددن القطدددر عدددين لددده ناواتدددل شدددهر ورواحهدددا شدددهر

 شدددا ي مدددا لددده يعملدددوني12بالتدددعير عدددذا  مدددن نذقددده امرندددا عدددن مدددنهم يدددز  ومدددن ربددده

 شدددددكرا داود آ  اعملدددددوا راتددددديات وقددددددور كدددددالجوا  وجفدددددان وتماثيددددد  محاريددددد  مدددددن

 الدددددريت ولتددددديمانبتعالى قولددددده وكدددددذلك. 13-12 تدددددبلي الشدددددكور عبددددداد  مدددددن وقليددددد 

 شددددددد   بكددددددد  وكندددددددا  يهدددددددا باركندددددددا التددددددد  االرض الدددددددى بدددددددامر  تجدددددددر  عالدددددددفة

 لهدددم وكندددا ذلدددك دون عمددد  ويعملدددون لددده يشولدددون مدددن الشدددياطين ومدددني81بعدددالمين

 اخدددذ: قدددا  الباديدددة ايددد  مدددن رجددد  عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . 82-81 االنبيدددا ي حدددا اين

 اعطددداك ،اال هللا اتقدددا  شددديما تددددا ال اندددكبوقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  بيدددد 

 ي. منه خيرا وج  عز هللا

 تدددور  ال االنبيدددا  المدددا ،الن  ددد  ورثددده ،ولددديم والنبدددوة الملدددك  ددد  داود تدددليمان ور 

 ،مددا نددور  ال االنبيددا  معاشددر نحنبوتددلم عليدده هللا لددلى قولدده  دد  جددا  كمددا امددوالهم

 والجددن االنددم لدده وتددخر الملددك مددن تددليمان نبيدده تعددالى ويدد ي.  لدددقة  هددو تركنددا 

 البشدددر مدددن الحدددد تعدددالى يعطددده لدددم شددد   ويدددذا ، الطيدددر لشدددة يعدددرف وكدددان ، والطيدددر

 كدددد  مددددن تيندددداووا الطيددددر منطددددس علمنددددا النددددام ايهددددا يددددا وقددددا  داود تددددليمان وور ب،

دددر. 16 النمددد يالمبين الف ددد  لهدددو يدددذا ان شددد    معددده ومدددن التددد م عليددده تدددليمان م 

 تدددليمان جددديت يحطمهدددا ان النمددد  علدددى نملدددة  خا دددت ، نمددد  واد  علدددى الجددديت مدددن

 مدددن  ددداحكا  تبتدددم النملدددة قالتددده مدددا تدددليمان متدددكنهم، هم الدددى بالددددخو  ، دددامرتهم

 ال متددداكنكم ادخلدددوا النمددد  ايهدددا يدددا نملدددة قالدددت النمددد  واد علدددى اتدددوا اذا حتدددىب ، قولهدددا

 وقددددا  قولهددددا مددددن  دددداحكا  تبتددددمي18بيشددددعرون ال ويددددم وجنددددود  تددددليمان يحطمددددنكم

 لددددالحا اعمدددد  وان والددددد  وعلددددى علدددد    انعمددددت التدددد  نعمتددددك اشددددكر ان اوزعندددد  ر 

 . 19-18 النم ياللالحين عبادك    برحمتك وادخلن  تر ا 

 بتدددلطان يدددات لدددم ان بالعدددذا  ،وتوعدددد  الهديدددد يدددر ، لدددم الطيدددر يومدددا تدددليمان تفقدددد

 العذبندددهي20ب الشدددامبين مدددن كدددان ام الهديدددد ار  ال لددد  مدددا قدددا   الطيدددر وتفقددددبمبين،

 الهديددددد جددددا . 21-20 النمدددد ي  مبددددين بتددددلطان ليدددداتين  او الذبحندددده او شددددديدا عددددذابا

 - لددنعا  مددن اميددا  ث ثددة علددى مددلر   دد  -تددبل  دد  امددراة را  ،اندده تددليمان واخبددر

 هللا دون مدددن الشدددمم يعبددددون وقومهدددا يددد  وكاندددت ، عاددديم عدددرت ولهدددا قومهدددا تحكدددم

 مدددن وجمتدددك بددده تحدددط لدددم بمدددا احطدددت  قدددا  بعيدددد غيدددر  مكددد ب بلقددديم، اتدددمها وقيددد .. 

 عدددرت ولهدددا شددد   كددد  مدددن واوتيدددت تملكهدددم امدددراة وجددددت انددد ي22ب يقدددين بنبدددل تدددبل

 الشدددديطان لهددددم وزيددددن هللا دون مددددن للشددددمم يتددددجدون وقومهددددا وجدددددتهاي23ب  عادددديم

 .  24-22 النم ي يهتدون ال  هم التبي  عن  لديم اعمالهم



 

 

 

 بددددان ،وامرالهديددددد وحددددد  هللا عبددددادة الددددى وقومهددددا  يدددده يدددددعويا كتابددددا تددددليمان كتدددد 

 ، امريدددا  ددد   قومهدددا واتتشدددارة الكتدددا ي تدددبل ملكدددةببلقيم قدددرات.  اليهدددا بددده يدددذي 

 ان ،اال ووي تهددددا الحددددر  ،وتتجندددد  يديددددة تددددليمان الددددى ترتدددد  بددددان الددددرا  واتددددتقر

 لهدددم قبددد  ال بجندددود  تدددياتيهم متدددلمين يددداتوا لدددم ان وحدددذريم الهديدددة ر دددض تدددليمان

 قالددتي28ب يرجعددون مدداذا  ددانار عددنهم تددولى ثددم الدديهم  القدده يددذا بكتدداب  اذيدد ب، بهددا

 الددرحمن هللا بتددم واندده تددليمان مددن انددهي29ب كددريم كتددا  الدد    القدد  اندد  المددأل ايهددا يددا

  ددد  ا تدددون  المدددأل ايهدددا يدددا قالدددتي31ب متدددلمين واتدددون  علددد    تعلدددوا االي30ب الدددرحيم

 بدددلم لدددواووا قدددوة اولدددوا نحدددن قدددالواي32بتشدددهدون حتدددى امدددرا قاطعدددة كندددت مدددا امدددر 

 قريددددة دخلددددوا اذا الملددددوك ان قالددددتي33ب تددددامرين مدددداذا  ددددانار  اليددددك واالمددددر شددددديد

 بهديدددة الددديهم مرتدددلة انددد وي34ب يفعلدددون وكدددذلك اذلدددة ايلهدددا اعدددزة وجعلدددوا ا تددددويا

 هللا اتددان  مددا بمددا  اتمدددونن قددا  تددليمان جددا   لمدداي 35بالمرتددلون يرجددع بددم  ندداارة

 قبددد  ال بجندددود  لنددداتينهم الددديهم ارجدددعي36بتفرحدددون بهدددديتكم اندددتم بددد  اتددداكم ممدددا خيدددر

 . 37-28 النم ي  لاغرون ويم اذلة منها ولنخرجنهم بها لهم

 مدددن معددده ممدددن تدددليمان طلددد  ذلدددك عندددد.  اليددده قادمدددة بانهدددا تدددليمان  بلقددديم اخبدددرت

 يددداتين  ايكدددم المدددأل ايهدددا يدددا قا باليددده، تلددد  ان قبددد  بعرشدددها يددداتو  ان واالندددم الجدددن

 ان قبددد  بددده اتيدددك اندددا الجدددن مدددن عفريدددت قدددا ي38بمتدددلمين يددداتون  ان قبددد  بعرشدددها

 اندددا الكتدددا  مدددن علدددم عندددد  الدددذ  قدددا ي39بامدددين لقدددو  عليددده وانددد  مقامدددك مدددن تقدددوم

 ربددد    ددد  مدددن يدددذا قدددا  عندددد  متدددتقرا را   لمدددا طر دددك اليدددك يرتدددد ان قبددد  بددده اتيدددك

 غنددد  ربددد   دددان كفدددر ومدددن لنفتددده يشدددكر  انمدددا شدددكر ومدددن اكفدددر ام  أشدددكر ليبلدددون 

دددر. 40-38 النمددد يكريم  ،بتشيددددر اليددده تلددد  ان قبددد  عرشدددها التددد م عليددده تدددليمان نك 

 لدددم عرشدددك؟ كدددان ايكدددذا تدددؤلت وحدددين ؟ ال ام تدددتعر ه يددد  لمعر دددة م محددده بعدددض

 بالددذكا  تتلددف انهددا علددى يددد  ممددا ، يددو كاندده: قالددت بدد  ، بددالنف  وال بااليجددا  تجدد 

  لمدددداي41بيهتدددددون ال الددددذين مددددن نوتكدددد ام اتهتددددد  نناددددر عرشددددها لهددددا نكددددرواقددددا  ب،

 النم يمتددلمين وكنددا قبلهددا مددن العلددم واوتينددا يددو كاندده قالددت عرشددك ايكددذا قيدد  جددا ت

 اعدددز وتدددلطانا ملكهدددا مدددن اعدددز يدددو ملكدددا ليريهدددا اللدددر  ادخددد  لهدددا قيددد  ثدددم. 41-42

 مددن ممددرد لددر  باندده تعلددم تكددن ولددم تدداقيها عددن وكشددفت لجددة  حتددبته تددلطانها مددن

 تدددليمان بدددان ايقندددت ،وحدددين المدددا  وبدددين عليددده الماشددد  بدددين يحدددو  والزجددداج قدددوارير

  ادخلددد لهدددا قيددد . باعلدددم وهللا.. بعدددد  يمدددا تزوجهدددا انددده وقيددد  ، واتدددلمت بددده آمندددت نبددد 

 مددددن ممددددرد لددددر  اندددده قددددا  تدددداقيها عددددن وكشددددفت لجددددة حتددددبته راتدددده  لمددددا اللددددر 



 

 

 

 النمددد ي العدددالمين ر  ح تدددليمان مدددع واتدددلمت نفتددد  المدددت انددد  ر  قالدددت قدددوارير

44 . 

 االندددم او الجدددن مدددن احدددد يعلدددم ،ولدددم علدددا  علدددى متوكمدددا التددد م عليددده تدددليمان مدددات

 وتدددقط   دددعفت عليهدددا متكمدددا كدددان التددد  علدددا  االرض دابدددة اكلدددت ان بعدددد اال وتدددهمب

 يعلمدددددون ال الجدددددن وان ، وحدددددد  هللا اال يعلمددددده ال الشيددددد  ان وايقندددددوا.  االرض علدددددى

 علددى دلهددم مددا المددوت عليدده ق ددينا  لمدداب، النددام مددن الددبعض يتددويم كددان كمددا الشيدد 

 يعلمددددون كددددانوا لددددو ان الجددددن تبينددددت خددددر  لمددددا منتدددداته تاكدددد  االرض دابددددة اال موتدددده

 ،اهددر التدد م عليدده تددليمان مددوت بعددد. 14 تددبلي المهددين العددذا   دد  لبثددوا مددا الشيدد 

 انبيددددامهم مددددن كثيددددرا وقتلددددوا ، االلددددنام بع ددددهم وعبددددد ، اتددددرامي  بندددد   دددد  الفتدددداد

 البينددات مددريم ابددن عيتددى واتينددا بالرتدد  بعددد  مددن وقفينددا الكتددا  موتددى اتينددا ولقدددب،

  فريقدددا اتدددتكبرتم انفتدددكم تهدددو  ال بمدددا رتدددو  جدددا كم ا كلمدددا القددددم بدددرو  وايددددنا 

 ان ، متددددعود بددددن عبدددددهللا عددددن احمددددد االمددددام وقددددا . 87 البقرةيتقتلددددون و ريقددددا كددددذبتم

 نبددد  قتلدده ،رجددد  القيامددة يدددوم عددذابا الندددام اشدددبقا  وتدددلم عليدده هللا لدددلى هللا رتددو 

: 42ب اعددددا يم علددديهم وتدددلط كفدددريم بتدددب  علددديهم تعدددالى هللا غ ددد ي. نبيدددا قتددد  او

 ي.  346

 :   ال 

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، عنددده هللا ر ددد  جدددابر عدددن ماجدددة بدددن هللا عبدددد رو  -

 الندددوم تكثدددر ال بنددد  يدددا:   لتدددليمان التددد م علددديهم داود بدددن تدددليمان ام قالدددتبقا  وتدددلم

 ي.  القيامة يوم  قيرا الرج  تترك باللي  النوم كثرة  ان ، باللي 

 ، الحددددرام هللا بيددددت والطيددددر والجددددن االنددددم مددددن وجنددددد  التدددد م عليدددده تددددليمان زار -

 مكدددة مدددن خدددرج ،ثدددم وتدددلم عليددده هللا لدددلى محمدددد تددديدنا باهدددور آندددذاك ايلهدددا وبشدددر

 ي.  336: 42. ب بنا مر   كما اليمن ارض    له كان ما وكان اليمن تلقا  وتوجه

*       *       * 

   : المقدم بيت

 وعددددد جددددا  ، دددداذا مددددرتين االرض  دددد  تيفتدددددون بددددانهم اتددددرامي  بندددد  تعددددالى اخبددددر

 واختلدددف.  ب دكدددم  يتملكدددون شدددديد بدددام اولددد  خلقندددا مدددن جنددددا علددديكم تدددلطنا اواليمدددا

 ، قتدد  ذلددك غيددر قددا  مددن ومددنهم ، بابدد  ملددك بختنلددر اندده قددا  مددن  مددنهم المفتددرون

 بندددا   تدددليمان اتدددم الدددذ  المقددددم بيدددت وخدددر  ، اخدددرا  خلقدددا مدددنهم واتدددر  علمدددا يم



 

 

 

  ددد  لتفتددددن الكتدددا   ددد  اتدددرامي  بنددد  الدددى وق ددديناي. ب336: 42. بداود بددددا  والدددذ 

 عبدددادا علددديكم بعثندددا اواليمدددا وعدددد جدددا   ددداذاي 4ب كبيدددرا علدددوا ولدددتعلن   مدددرتين االرض

 ثدددم.  5-4  االتدددرا ي مفعدددوال وعددددا وكدددان الدددديار خددد    جاتدددوا شدددديد بدددام اولددد  لندددا

  ددداذا  لهدددا اتددداتم وان النفتدددكم احتدددنتم احتدددنتم انب ذاتهدددا التدددورة  ددد  تعدددالى يقدددو 

 مدددددرة او  دخلدددددو  كمدددددا المتدددددجد وليددددددخلوا وجدددددويكم ليتددددداموا االخدددددرة وعدددددد جدددددا 

 بيدددددت - المتدددددجد تددددديدخلون االعددددددا   دددددان. 7 االتدددددرا يتتبيرا علدددددوا مدددددا تبدددددروايول

 .   بنيتمو  ما ويخربوا ويهلكوا -المقدم

*       *       * 

  : ملر  تد

 عليدده هللا لددلى هللا رتددو  تددا  رجدد  عبددام،ان ابددن عددن هللا رحمدده احمددد االمددام قددا 

 ب بوتدددلم عليددده هللا لدددلى  قدددا  ارض؟ ام امدددراة ام ارجددد  يدددو مدددا ، تدددبل عدددن وتدددلم

  امددددا. اربعددددة مدددنهم وبالشددددام تدددتة مددددنهم الددديمن ، تددددكن عشدددرة ولددددد مدددن رجدددد  يدددو

 وامددددددددددا. وحميددددددددددر واالشددددددددددعريون،وانمار، واالزد، وكندددددددددددة، مددددددددددذح ،: اليمددددددددددانون

 علددديهم التدددي  ارتدددا  وبعدددد ، العدددر  مدددن ويدددم. لخم،وجذام،وعاملة،وغتدددان:الشامية

 اوتدددها واالنلددداري. 454: 6.بعنهدددا ندددز  مدددن ومدددنهم بدددب ديم اقدددام مدددن ،مدددنهم تفرقدددوا

 حيدد  تددبل تفرقددت لمددا يثددر  ،نزلددوا تددبل مددن الدديمن عددر  مددن غتددان مددن وخزرجهددا

 .  بالشام منهم طامفة ونزلت العرم تي  تعالى هللا بع 

 مدددا كدددذلك ،وكدددانوا الدددرز  واتتددداا نعمدددة  ددد  بلقددديم ومدددنهم وايلهدددا الددديمن ملدددوك كدددان

 ،وكدددان لدددنعا  مدددن بدددالقر  مدددلر  تدددد  يهدددا وكدددان.  وعبادتددده هللا طاعدددة  ددد  دامدددوا

 محكمددددا تدددددا ملددددوكهم ، بنددددوا االمطددددار تدددديو  ومددددن جبلددددين بددددين مددددن المددددا  ياتيدددده

 راتدددها وعلدددى االشدددجار تحدددت تمشددد  كاندددت المدددراة ان قيددد  ،حتدددى االشدددجار وغرتدددوا

 الدددى حاجدددة غيدددر مدددن المكتددد  ذلدددك  ددد  االشدددجار مدددن االثمدددار  تتتددداقط زنبيددد  او مكتددد 

 عددن جنتددان ايددة متدداكنهم  دد  لتددبل كددان لقدددب  لطيفددا معتدددال جويددا وكددان ، باليددد قطفدده

. 15 تددددبليغفور ور  طيبددددة بلدددددة لدددده واشددددكروا ربكددددم رز  مددددن كلددددوا وشددددما  يمددددين

 علدددى تعدددالى هللا بعددد .  علددديهم التدددي  بارتدددا  ،عوقبدددوا هللا عبدددادة عدددن اعر دددوا ولمدددا

 وخددددر  المددددا  وانتددددا  علدددديهم  انهددددار  نقبتددددهيالجرذب وقيدددد  االرض مددددن دابددددة التددددد

 قليددد  والثمدددر اشدددواك ذ  تددددر الدددى الجنتدددين تلدددك  لدددارت ، االشدددجار واتلدددف االبنيدددة

 خمدددط اكددد  ذواتددد  جنتدددين بجنتددديهم وبددددلنايم العدددرم تدددي  علددديهم  ارتدددلنا  اعر دددواب،

 اال نجددددداز  ويددددد  كفدددددروا بمدددددا جزيندددددايم ذلدددددكي16ب قليددددد  تددددددر مدددددن وشددددد   واثددددد 



 

 

 

  تلدددك معيشدددتها بطدددرت قريدددة مدددن ايلكندددا وكمبتعدددالى كقولددده ويدددذا. 17-16 تدددبليالكفور

 وكدددذلك. 58 القلدددصي الدددوارثين نحدددن وكندددا قلدددي  اال بعدددديم مدددن تتدددكن  لدددم متددداكنهم

 كددد  مدددن رغددددا رزقهدددا ياتيهدددا مطممندددة امندددة كاندددت قريدددة مدددث  هللا و دددر بتعالى قولددده

 النح ييلدددنعون كدددانوا بمدددا والخدددوف الجدددوا لبدددام هللا  اذاقهدددا هللا بدددانعم  كفدددرت مكدددان

 الدددوين المعلدددية جدددزا : قدددا ي454 :6ب خيدددرة ابدددن عدددن حددداتم ابددد  ابدددن وقدددا . 112

 اللددذة  دد  التعتددر ومددا قيدد  ، اللددذة  دد  والتعتددر المعيشددة،  دد  وال دديس ، العبددادة  دد 

 نعمدددة  ددد  تدددبل ايددد  كدددان .ايايدددا ينشلددده مدددن جدددا   اال حددد   لدددذة يلدددادف ال قدددا  ؟

 الدددى مكدددان مدددن المتدددا ر ان بحيددد  ، امندددة بعدددض مدددن قريبدددة العيت،وقرايدددا وغبطدددة

 وحددين.  معدده الددزاد حمدد  الددى يحتدداج  دد  واالمددان والمددا  الثمددار وجددد نددز  اينمددا اخددر

 هللا  جعلهددددم ، اتددددفارنا بددددين باعددددد ربنددددا  قددددالوا ، انفتددددهم المددددوا معيشددددتهم بطددددروا

 تفرقدددوا: المثددد  جدددا  ولهدددذا ، الدددب د  ددد   تفرقدددوا ممدددز  كددد  ومدددزقهم احاديددد  تعدددالى

 قدددر   يهدددا باركندددا التددد  القدددر  وبدددين بيدددنهم وجعلنابمدددذر، شدددذر وتفرقدددوا ، تدددبل ايدددد 

 بددين باعددد ربنددا  قددالواي18بامنددين وايامددا ليددال   يهددا التيرتدديروا  يهددا وقدددرنا اددايرة

 اليدددات ذلدددك  ددد  ان ممدددز  كددد  ومزقندددايم احاديددد   جعلندددايم انفتدددهم والمدددوا اتدددفارنا

 . 19-18 تبليشكور لبار لك 

*       *       * 

   :  والرقيم الكهف الحا 

  يددده الدددذ  الجبددد  اتدددم انددده قدددا  مدددن  مدددنهم ، الدددرقيم معندددى عدددن المفتدددرون اختلدددف

 ثدددم الكهدددف الدددحا  قلدددة  يددده كتبدددوا حجدددارة مدددن لدددو  يدددو قدددا  مدددن ،ومدددنهم الكهدددف

 ي. 65: 6.باعلم وهللا ، ذلك غير قا  من ،ومنهم الكهف با  على و عو 

 غدددار الدددى  لجمدددوا قدددومهم مدددن بددددينهم و دددروا بدددربهم امندددوا  تيدددة يدددم الكهدددف، الدددحا 

 مدددن اتندددا ربندددا  قدددالوا الكهدددف الدددى الفتيدددة او  اذب، الرحمدددة هللا مدددن تددداملين جبددد   ددد 

 الحددس يقددو  ذاتهددا التددورة و دد . 10 الكهفيرشدددا امرنددا مددن لنددا ويدد   رحمددة لدددنك

 نددددعوا لدددن واالرض التدددموات ر  ربندددا  قدددالوا قددداموا اذ قلدددوبهم علدددى ربطنددداوبتعالى

 لدددوال الهدددة دونددده مدددن اتخدددذوا قومندددا يدددؤال ي14ب شدددططا اذا قلندددا لقدددد  ا  الهددد دونددده مدددن

. 15-14 الكهدددفي  كدددذبا هللا علدددى ا تدددر  ممدددن االدددم  مدددن بدددين بتدددلطان علددديهم يددداتون

 يدددعو كددان اندده وتددلم عليدده هللا لددلى الرتددو  عددن ارطددلة بددن بتددر حدددي   دد  وجددا 

 ي. االخرة وعذا  الدنيا خز  من واجرنا كلها االمور    عاقبتنا احتن اللهمب



 

 

 

 تعدددالى هللا بعدددثهم ثدددم  كثيدددرة تدددنين ، نددداموا الكهدددف دخلدددوا حدددين الندددوم علددديهم القددد 

 الحدددزبين ا  لدددنعلم بعثندددايم ثدددمي11بعدددددا تدددنين الكهدددف  ددد  اذانهدددم علدددى   دددربناب،

 لهددددم رعايتدددده وعدددد  جدددد  الحددددس لنددددا ويددددذكر. 12-11 الكهفيامدددددا لبثددددوا لمددددا احلددددى

 الطويلدددة التدددنوات لهدددذ  الكهدددف  ددد  بقدددا يم مقومدددات لهدددم يددد   ،ان بهدددم ورحمتددده

 مفتوحدددة عيدددونهم ابقدددى وكدددذلك  ابددددانهم، لتبقدددى علددديهم والدددريت الشدددمم دخدددو  ،مدددن

 اذا الشدددمم وتر باجتدددامهم، تبلدددى لدددم  يقلبدددون جعلهدددم ،ثدددم تبلدددى لدددم  الهدددوا  يددددخلها

  دددد  ويددددم الشددددما  ذات تقر ددددهم غربدددت واذا اليمددددين ذات كهفهددددم عددددن تددددزاور طلعدددت

 وليددا لدده تجددد  لددن ي ددل  ومددن المهتددد  هددو هللا يهددد مددن هللا ايددات مددن ذلددك مندده  جددوة

 الشدددددما  وذات اليمدددددين ذات ونقلدددددبهم رقدددددود ويدددددم ايقاادددددا وتحتدددددبهمي17ب  مرشددددددا

 مدددنهم ولملمدددت  دددرارا مدددنهم لوليدددت علددديهم اطلعدددت لدددو بالولددديد ذراعيددده باتدددط وكلدددبهم

 . 18-17 الكهفيرعبا

 بالشمتدددية تددنة ثلثمامددة يتدداو  بمددا بالقمريددة وتتددع تددنة ثلثمامددة الفتيددة يددؤال  بقدد 

 هللا بعدددددثهم ثدددددم.  25الكهفيتتدددددعا وازدادوا تدددددنة مامدددددة ثددددد   كهفهدددددم  ددددد  ولبثدددددوا.ب

 بعددددض معهددددم وكددددان ، طعددددام الددددى بحاجددددة ،وكددددانوا لبثددددوا كددددم يعلمددددون ال ويددددم تعددددالى

 مدددن بطعدددام ليددداتيهم احدددديم  بعثدددوا.  قدددومهم مدددن  دددراريم قبددد  بهدددا جدددا وا التددد  النقدددود

 يعلمددوا ولددم ، قددومهم ديددن الددى اعددادتهم مددن خو ددا احددد بهددم يعلددم ان وحددذرو  المدينددة

 بعثندددايم وكدددذلك. بالكهدددف  ددد   يهدددا رقددددوا التددد  المددددة يدددذ  بعدددد لقدددومهم حلددد  مدددا

 ربكددم قددالوا يددوم بعددض او يومددا لبثنددا قددالوا لبثددتم كددم مددنهم قامدد  قددا  بيددنهم ليتتددا لوا

 طعامدددا ازكدددى ايهدددا  لينادددر المديندددة الدددى يدددذ  بدددورقكم احددددكم  دددابعثوا لبثدددتم بمدددا اعلدددم

 علدددديكم ياهددددروا ان انهددددمي19باحدددددا بكددددم يشددددعرن وال وليتلطددددف مندددده بددددرز   ليدددداتكم

 . 20-19 الكهفيابدا اذا تفلحوا ولن ملتهم    يعيدوكم او يرجموكم

 بهدددا ليشدددتر  النقدددود واخدددرج المديندددة الدددى احدددديم ذيددد  ان ،بعدددد علددديهم العثدددور وتدددم

 عثدددر قدددد بانددده واتهمدددو   ، يالفهدددا لدددم التددد  النقدددود نوعيدددة مدددن البدددامع ، تعجددد  الطعدددام

 لددده حدددد  مدددا لهدددم ، دددرو  النقدددود بهدددذ  اتدددى ايدددن ومدددن امدددر  عدددن ،وتدددالو  كندددز علدددى

 يددددددو هللا اماتدددددده ثددددددم ، ذلددددددك راوا ، الكهددددددف الددددددى بدددددده اتددددددوا ،وحددددددين واللددددددحابه

 ريددددد  ال التددددداعة وان حدددددس هللا وعدددددد ان ليعلمدددددوا علددددديهم اعثرندددددا وكذلكبوالدددددحابه،

 الددذين قددا  بهددم اعلددم ربهددم بنيانددا علدديهم ابنددوا  قددالوا امددريم بيددنهم يتنددازعون اذ  يهددا

 . 21 الكهفيمتجدا عليهم لنتخذن امريم على غلبوا

 تددديقولونب  ، تدددبعة يدددم االمدددر واقدددع ان اال  يددده، المفتدددرون اختلدددف قدددد عددددديم امدددا

 تدددبعة ويقولدددون بالشيددد  رجمدددا كلدددبهم تادتدددهم خمتدددة ويقولدددون كلدددبهم رابعهدددم ث ثدددة



 

 

 

 مدددرا  اال  ددديهم تمدددار  ددد  قليددد  اال يعلمهدددم مدددا بعددددتهم اعلدددم ربددد  قددد  كلدددبهم وثدددامنهم

 . 22  الكهفياحدا منهم  يهم تتتفت وال اايرا

 يطلبدددون  اليهدددود احبدددار الدددى بعثدددوا قريشدددا ان ، عبدددام ابدددن عدددن جريدددر ابدددن اخدددرج

 يتدددالو  ان الددديهم ، بعثدددوا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  بددده يمتحندددون شددديما مدددنهم

 يددؤال  عددن  تددالو  ، متقددو   هددو يفعدد  لددم وان نبدد ، يددو بهددن اخبددركم  ددان ثدد   عددن

 ذ  ا  - ومشاربهدددددا االرض مشدددددار  بلدددددغ الطدددددواف الرجددددد  عدددددن وتدددددالو  ، الفتيدددددة

 بخبدددر ،وجدددا   الكهدددف بتدددورة هللا مدددن جبريددد   جدددا  .الرو  عدددن وتدددالو  - القدددرنين

 ربدد  امددر مددن الددرو  قدد  الددرو  عددن ونكويتددملب الددرو  عددن ،وجددا   الطددواف الرجدد 

 . 85 االترا ي قلي  اال العلم من اوتيتم وما

 قيددد  وممددا ، االتددم بهددذا تتددميته تددب  عددن قددو  مددن اكثددر يندداك ، القددرنين ذ  وعددن

 الشدددمم قدددرن يطلدددع حيددد  مدددن والمشدددار  المشدددار  بلدددغ النددده القدددرنين ذو تدددم  انددده

 االمدددم وخدمتددده البلددددان لددده  ددددانت ، عايمدددا ملكدددا القدددرنين ذا تعدددالى هللا اعطدددى. ويشدددر 

 لددده هللا ،ويتدددر بلتدددانهم كلمهدددم اال قومدددا يشدددزو ال وكدددان والمعر دددة العلدددم هللا واعطدددا  ،

 القدددرنين ذ  عدددن لونكويتدددمب، الشدددرك ايددد  واذال  االقددداليم لفدددتت والوتدددام  االتدددبا 

 تددببا شدد   كدد  مددن واتينددا  االرض  دد  لدده مكنددا اندداي83بذكددرا مندده علدديكم تدداتلوا قدد 

 خي ددددريم قومددددا وجددددد ، الشددددمم مشددددر  بلددددغ وحددددين. 85-83 الكهفيتددددببا  دددداتبعي84ب

 مشدددر  بلدددغ اذا حتدددىب، معددده امندددوا ان ،وبالحتدددنى الكفدددر علدددى اتدددتمروا ان بالعدددذا 

 ان امدددا القددرنين ذا يددا قلنددا قومددا عنددديا ووجدددد حممددة عددين  دد  تشددر  وجددديا الشددمم

 ربدده الددى يددرد ثددم نعذبدده  تددوف الددم مددن امددا قددا ي86بحتددنا  دديهم تتخددذ ان وامددا تعددذ 

 لدده وتددنقو  الحتددنى جددزا   لدده لددالحا وعمدد  امددن مددن وامدداي87بنكددرا عددذابا  يعذبدده

 ، وجدددد مطلعهدددا الدددى الشدددمم مشدددر  مدددن تدددار ثدددم. 88-86 الكهفييتدددرا امرندددا مدددن

 تطلددع حددين يختفددون كددانوا انهددم وقيدد  طلعددت، اذا الشددمم مددن شدد   يتددتريم ال قومددا

 الشددددمم  مطلددددع بلددددغ اذا حتىبتشيدددد ، حددددين اعمددددالهم لمزاولددددة ويخرجددددون الشددددمم

 طريقدددا تدددلك ثدددم.  90 الكهفيتدددترا دونهدددا مدددن لهدددم نجعددد  لدددم قدددوم علدددى تطلدددع وجدددديا

 ال االتددراك مددن قومددا  وجددد -جبلددين بددين - التدددين بددين بلددغ حتددى الشددمم مشددر  مددن

 ابندددا  ويدددم ومددداجوج يددداجوج جددداوريم ،وقدددد الندددام عدددن لبعدددديم ،وذلدددك قدددوال يفقهدددون

 يعطدددو  وان تددددا ومددداجوج يددداجوج وبدددين بيدددنهم يجعددد  ان القدددرنين ذا ، تدددالوا لهدددم عدددم

 الحدددددر  ويهلكددددون االرض  دددد  يفتدددددون ومدددداجوج يدددداجوج  ،لدددددمن ذلددددك جددددزا  مدددداال

 ولكددددن ، تعطددددون  ممددددا خيددددر والتمكددددين المددددا  مددددن اعطددددا  هللا ان  اجددددابهم ، والنتدددد 

 النددار عليدده اجدد  حتددى بالحديددد  دداتو  ، ردمددا وبيددنهم بيددنكم اجعدد  ان علددى  تدداعدون 



 

 

 

 يثقبدددددو  ان وال يعلدددددو  ان يتدددددتطيعون ال مانعدددددا تددددددا  لدددددار النحدددددام عليددددده وا دددددر 

 يفقهددددددون يكددددددادون ال قومددددددا دونهمددددددا مددددددن وجددددددد التدددددددين بددددددين بلددددددغ اذا حتددددددىب،

 نجعددد   هددد  االرض  ددد  مفتددددون ومددداجوج يددداجوج ان القدددرنين ذا يدددا قدددالواي93بقدددوال

 خيددددر ربدددد   يدددده مكندددد  مددددا قددددا ي94بتدددددا وبيددددنهم بيننددددا تجعدددد  ان علددددى خرجددددا لددددك

 تددداو  اذا حتدددى الحديدددد زبدددر اتدددون ي 95بردمدددا وبيدددنهم بيدددنكم اجعددد  بقدددوة  ددداعينون 

  مددداي96بقطدددرا عليددده ا دددر  اتدددون  قدددا  ندددارا جعلددده اذا حتدددى انفخدددوا قدددا  اللدددد ين بدددين

 . 97-93 الكهفي نقبا له اتتطاعوا وما ياهرو  ان اتطاعوا

 :   ال 

 عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان ، هللا رحمدددده الدددددردا  ابدددد  عددددن احمددددد االمددددام قددددا  -

 وقدددا ي. الددددجا  مدددن علدددم الكهدددف تدددورة او  مدددن آيدددات عشدددر حفدددا مدددنب قدددا  وتدددلم

 العشدددر قدددرأ مدددنب قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى ،ان اي دددا الددددردا  ابددد  عدددن احمدددد االمدددام

 هللا رتدددو  ان عمدددر، ابدددن وعدددني. الددددجا   تندددة مدددن علدددم الكهدددف تدددورة مدددن االواخدددر

 الدددددجا  المتدددديت وان اال ، بدددداعور لدددديم تعددددالى هللا انب قددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى

 واخدددرج. لدددحيحه  ددد  متدددلم اخرجدددهيطامفة عنبدددة عينددده ،كدددلن اليمندددى العدددين اعدددور

 عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان عندددده هللا ر دددد  انددددم عددددن لددددحيحه  دددد  البخددددار 

 ربكدددم وان ، اعدددور انددده اال ، الكدددذا  االعدددور امتددده اندددذر اال نبددد  بعددد  مدددابقا  وتدددلم

 ي. كا ر:  مكتو  عينيه بين وان ، باعور ليم

 قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى ،ان عمدددر ابدددن عدددن مردويددده بدددن بكدددر ابدددو الحدددا ا رو  -

 عندددان الدددى قدميددده تحدددت مدددن ندددور لددده تدددطع الجمعدددة يدددوم  ددد  الكهدددف تدددورة قدددرأ مدددنب

 ي. الجمعتين بين ما له وغفر القيامة يوم له ي    التما 

 ابدددن يا ددد  نتددد  مدددن ويدددم ، التددد م عليددده آدم تددد لة مدددن  يدددم ، ومدددلجوج يدددلجوج -

 ان ، تدددعيد ابددد  عدددن اللدددحيحين  ددد  وجدددا . الدددروم وابدددو التدددرك ابدددو ويا ددد  ، ندددو 

 قددددم آدم يددددا ، القيامددددة يددددوم تعددددالى هللا يقددددو ب قددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

 الددف كدد  مددن:   يقددو  ، النددار بعدد  ومددا ر  يددا:  يقددو  ، ذريتددك مددن النددار بعدد   ابعدد 

 أي ندددا هللا رتدددو  يدددا:  قدددالوا. الجندددة الدددى وواحدددد الندددار الدددى وتتدددعون وتتدددعة تتدددعمامة

 يدددلجوج ومدددن واحدددد مدددنكم  دددان ابشدددرواب وتدددلم عليددده هللا لدددلى  قدددا  ؟ الواحدددد ذلدددك

 ي. الفا وملجوج

 حدددددد  كددددد  مدددددن ويدددددم ومدددددلجوج يدددددلجوج  تحدددددت اذا حتىبتعدددددالى قولددددده  ددددد  جدددددا  -

 كثيددددرة احاديدددد   دددد  ومددددلجوج يددددلجوج خددددروج ذكددددر جددددا   قددددد. 96 االنبيا يينتددددلون



 

 

 

 عليددده هللا لدددلى النبددد  عدددن الخددددر  تدددعيد ابددد  عدددن احمدددد االمدددام قدددا : منهدددا ،ندددذكر

 وينحددداز الندددام  يششدددون الندددام علدددى  يخرجدددون ومدددلجوج يدددلجوج تفتتبقدددا  وتدددلم

 ميدددا  ويشدددربون مواشددديهم الددديهم وي دددمون وحلدددونهم مددددامنهم الدددى عدددنهم المتدددلمون

 ان حتدددى يابتدددا يتركدددو  حتدددى  يددده مدددا  يشدددربون بدددالنهر ليمدددر بع دددهم ان حتدددى االرض

 مدددن يبدددس لدددم اذا حتدددى مدددرة مدددا  يهندددا كدددان قدددد  يقدددو  النهدددر بدددذلك ليمدددر بعدددديم مدددن

 مدددنهم  رغندددا قدددد االرض ايددد  يؤال :قدددالوا اومديندددة حلدددن  ددد  احدددد اال احدددد الندددام

  ترجدددع التدددما  الدددى بهدددا يرمددد  ثدددم حربتددده احدددديم يهدددز ثدددم: قدددا  ، التدددما  ايددد  بقدددى

  ددد  دودا وجددد  عدددز هللا بعددد  ذلدددك علدددى يدددم ، بينمدددا والفتندددة للدددب    دمدددا  خلدددبه اليددده

 لهددددم يتددددمع ال مددددوتى  يلددددبحون اعناقدددده  دددد  يخددددرج الددددذ  الجددددراد كنشددددف اعندددداقهم

 ،ان عنددده هللا ر ددد  متدددعود ابدددن عدددن احمدددد االمدددام عدددن اخدددر حددددي  وينددداكي. حدددم

 علددديهم وعيتدددى وموتدددى ابدددراييم بددد  اتدددر  ليلدددة لقيدددتب قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 بهددددا، لدددد  علددددم ال: قددددا  ابددددراييم الددددى امددددريم  ددددردوا التدددداعة امددددر ، تددددذاكروا التدددد م

 امددا: قا  عيتددى الددى امددريم  ددردوا ، بهددا لدد  علددم ال:  قددا  موتددى الددى امددريم  ددردوا

 ومعددد  خدددارج الددددجا  ان ربددد  الددد  عهدددد و يمدددا ، هللا اال احدددد بهدددا يعلدددم  ددد  وجبتهدددا

 ان حتدددى رآنددد   ددداذا هللا  يهلكددده: قدددا  الرلدداص، يدددذو  كمدددا ذا  رآنددد   ددداذا ، ق دديبان

 ثدددم هللا  ددديهلكهم: قدددا   اقتلددده  تعدددا  كدددا را تحتددد  ان متدددلم يدددا يقدددو  والشدددجر الحجدددر

 حدددد  كددد  مدددن ويدددم ومدددلجوج يدددلجوج يخدددرج ذلدددك  عندددد ، ب ديدددم الدددى الندددام يرجدددع

 اال مدددا  علدددى يمدددرون وال ايلكدددو  اال شددد   علدددى يددداتون وال ب ديدددم  يطمدددون ينتدددلون

  ددددديهلكهم علددددديهم هللا  دددددادعو يشدددددكونهم اوطدددددانهم الدددددى الندددددام يرجدددددع ثدددددم شدددددربو ،

 اجتددددامهم  يجددددرف المطددددر تعددددالى هللا وينددددز  ، بددددريحهم تددددتن االرض حتددددى ويميددددتهم

 التددداعة ان كدددذلك كدددان اذا ذلدددك ان ربددد  الددد  عهدددد  فيمدددا ، البحدددر  ددد  يقدددذ هم حتدددى

 ي. نهارا او لي  بولديا تفاجمهم متى ايلها يدر  ال المتم كالحام 

*        *       * 

 

    : الت م عليه يونم

 نيندددو  ايددد  الدددى تعدددالى هللا بعثددده ، التددد م عليددده متددد  بدددن يدددونم ، الندددون ذا ويدددو

 مشا ددددبا ااهددددريم بددددين مددددن ، خددددرج كفددددريم  دددد  وتمددددادوا  ددددابوا هللا الددددى ، دددددعايم

 كدددانوا مدددا علدددى والندامدددة التوبدددة قلدددوبهم  ددد  هللا  قدددذف.  هللا مدددن بالعدددذا  ووعدددديم

 قريددددة كانددددت  لددددوالبعنهم، العددددذا  هللا ، كشددددف وجدددد  عددددز هللا الددددى ، ت ددددرعوا عليدددده



 

 

 

 الحيدداة  دد  الخددز  عددذا  عددنهم كشددفنا لمددا امنددوا يددونم قددوم اال ايمانهددا  نفعهددا امنددت

  دددد  قددددوم مددددع وركدددد   ددددذي  ، يددددونم امددددا. 98 يددددونمي حددددين الددددى ومتعنددددايم الدددددنيا

 رجددد  علدددى ، ددداقترعوا يشرقدددون وكدددادوا  يهدددا بمدددا وثقلدددت التدددفينة ، ا دددطربت تدددفينة

 الفلددددك الددددى ابددددس اذب، مددددرات ثدددد   يددددونم علددددى القرعددددة  وقعددددت بيددددنهم مددددن يلقوندددده

 ويددددددو الحددددددوت  التقمددددددهي141ب المدح ددددددين مددددددن  كددددددان  تددددددايمي 140ب المشددددددحون

  يبعثدددون يدددوم الدددى بطنددده  ددد  للبددد ي143ب المتدددبحين مدددن كدددان انددده  لدددوالي 142بملددديم

 يقطدددددددين مدددددددن شدددددددجرة عليددددددده وانبتنددددددداي145بويوتدددددددقيم بدددددددالعرا   نبدددددددذنا ي144ب

 حدددددين الدددددى  متعندددددايم  دددددامنواي147ب يزيددددددون او الدددددف مامدددددة الدددددى وارتدددددلنا ي146ب

 ومدددددا خطيمتددددده ،وادرك تدددددرا ذلدددددك ورا  مدددددن ان يدددددونم علدددددم. 148-140 اللدددددا اتي

  دد  نفتدده القددى ثددم ثيابدده مددن وتجددرد  قددام ، لدده يددؤذن ان قبدد  قومدده يتددرك ان لدده كددان

 وال لحمدددا لددده تاكددد  ال ان الحدددوت ذلدددك الدددى تعدددالى هللا ،واوحدددى الحدددوت ، التقمددده البحدددر

  ددد   نددداد  عليددده نقددددر لدددن ان  ادددن مشا دددبا ذيددد  اذ الندددون وذاب، عامدددا لددده تهشدددم

 لددددده  اتدددددتجبناي87بالادددددالمين مدددددن كندددددت انددددد  تدددددبحانك اندددددت اال الددددده ال ان الالمدددددات

 المددددة يدددد   الالمددددات. 88-87 االنبيددددا يالمؤمنين ننجدددد  وكددددذلك الشددددم مددددن ونجينددددا 

 ، البحددددر دوا  تتددددبيت يددددونم تددددمع.  الليدددد  والمددددة البحددددر والمددددة  الحددددوت بطددددن

 ،ي الادددالمين مدددن كندددت انددد  تدددبحانك اندددت اال الددده الب الحدددوت بطدددن  ددد  ويدددو  تدددبت

 ، غريبدددة بدددارض  دددعيفا لدددوتا نتدددمع اندددا ر  يدددا:   قدددالوا تتدددبيحه الم مكدددة  تدددمعت

 العبدددد:  قدددالوا ، البحددر  ددد  الحدددوت بطددن  ددد   حبتددته علدددان  يدددونم عبددد  ذلدددك قددا 

 وانبدددت التددداح   ددد   قذ ددده الحدددوت تدددبحانه  دددامر ، لددده  شدددفعوا نعدددم،: قدددا  ، اللدددالت

 ي. 22: 7.بيقطين من شجرة عليه

 :   ال 

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، تدددعد عدددن تدددعد بدددن ملدددع  عدددن حددداتم ابددد  ابدددن قدددا 

 ابدد  بددن تددعد جريددرعن ابددن وقددا ي. لدده اتددتجي  ، يددونم بدددعا  دعددا مددنب قددا  وتددلم

 اجدددا  بددده دعددد  اذا الدددذ  هللا اتدددمب قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، وقددداص

 عبدددام ابدددن احمددددعن االمدددام ورو ي.  متددد  بدددن يدددونم دعدددوة ، اعطدددى بددده تدددم  واذا

 احفدددا ، يحفادددك هللا احفدددا: كلمدددات معلمدددك انددد ..  غددد م يددداب قدددا  ، عنهمدددا هللا ر ددد 

 ي.  الشدة    يعر ك الرخا     هللا الى تعرف ، تجايك تجد  هللا

*       *       * 

  : نبوخذنلر



 

 

 

 ابني بوختب بان االتم لهذا ، تفتيرا واعط   ، بختنلر اي ا ،ويتمى باب  ملك يو

 كان انه وذكر. اللنم ابن  قي  ، ا  له يعرف ولم اللنم عند وجد وكان ، لنمي نُلربو

 يلق  ولذا ، نبوخذنلر  بن نبوب لر  بن يو قا  من ومنهمي . لهرات بواتمه  ارتيا

 الكلدين اي ا عليهم ويطلس الكندانين الى نتبه يرجع.  الثان  بختنلر او نبوخذنلر

 عمر  من الث ثين    ويو باب  على الملك تولى.  العرا  جنو  باب  ارض تكنوا الذين

 جل  اج  من باب  على المعلقة الجنامن وبنى. عاما واربعين اثن  وحكم ، والد  و اة بعد

 تمرد لقمع اورشليم قالدا بجيشه اتجه. جبلية منطقة    نشات الت  لزوجته الترور

 باب ، الى واخرين عاملته ا راد مع وترحيله عليه القبض وتم.الجزية د ع  عن حاكمها

 من مبعوثون اورشليم    اجتمع الزمن من  ترة وبعد انه اال.  م.  597 عام ذك وكان

 ما يو لذلك الدا ع وكان ، البابل  الحاكم على للتمرد خطة لو ع المدن من عدد حكام

 وحالر التمرد لهذا نبوخذنلر تلد . باب     الجيت لفوف بين تمرد من حل 

 تكان ورح  الملك  والقلر المعبد باحرا  وامر م.  587 عام منتلرا ودخلها اورشليم

 وبعد.  البابل  التب  او اليهود  بالتب  يعرف ما ويذا ، باب  الى الشنامم مع اليهود

   .ي 43.ب ملكها وقت  ملر ياجم ثم توريا غزا اورشليم تخري 

                               *    *     * 

  : الت م عليه العزير

 نب  العزير ان قاال كثير وابن الحمل  ان اال ، ال ام نب  العزير ان ي  المفترون اختلف

 على خاوية ي  الت  القرية على مر   الذ  اتم تعالى يذكر ولمي. 540 :31ب ،ي191: 5.ب

 على خاوية وي  قرية على مر   كالذ  اوبالعزير، انه قا  البعض ان اال ، عروشها

 قا  لبثت كم قا  بعثه ثم عام مامة هللا  اماته موتها بعد هللا يذ  يح  ان ى قا  عروشها

 وانار يتتنه لم وشرابك طعامك الى  انار عام مامة لبثت ب  قا  يوم بعض او يوما لبثت

 تبين  لما لحما نكتويا ثم ننشزيا كيف العاام الى وانار للنام آية ولنجعلك حمارك الى

 تعالى هللا بقدرة شاكا العزير يك لم. 259 البقرةيقدير ش   ك  على هللا ان اعلم قا  له

 كما الملك تاله ،ثم بعثه ثم عام مامة تعالى هللا  اماته.  متعجبا قالها ولكنه ، احيامها على

 عام مامة لبثت ب  الملك له  قا  ، يوم بعض او يوما لبثت قا  ؟ لبثت كم ، االية    جا 

 كيف العاام الى وانار ، حمارك الى وانار ، يتتنه لم وشرابك طعامك الى وانار

 عام ك  ورك   جمعت ، متفرقة حمار  عاام الى ينار واخذ ، لحما نكتويا ثم تنحييها

 اعلم قا  ثم ، ذلك ك  الى ينار ويو. حمارا لار حتى لحما العاام وكتا ، مو عه   

 وين بعجوز  اذا ، منزله الى عامدا حمار  العزير رك . قدير ش   ك  على هللا ان

 عزير ذي  لقد ، نعم قالت ؟ عزير منز  ايذا عزير  تالها ، بلريا وعش  عامها



 

 

 

 قالت ثم ، عليه  انكرت ، بعثن  ثم عام مامة هللا اماتن  ، عزير انا:  قا  ، النام ونتيه

 ، بلر  ويرد جتم  يلت ان هللا  ادا الدعوة متتجا   لالحا رج  كان عزيرا ان: 

 لتخبريم اترامي  بن  من القوم الى العجوز ذيبت ثم ، لدعامه تبحانه  اتتجا  هللا  دعا

 منذ حدثتنا قد انك:  تمع مما ليتحقس عتيا العمر من بلغ وقد ابنامه احد وقا .  حل  بما

 اال التوراة يحفا من يك ولم ، التوراة واحرقت ، المقدم بيت على بختنلر زحف ان

 يترك ولم  قرايا ، منها  تحفاه كنت ما علينا  ات  عزيرا كنت  ان ، عزير ومنهم قلي 

 وقالتب، هللا ابن عزير وقالوا كفرا ازدادوا  ايمانا يزدادوا ان من وبدال ، منها ا جز 

 قو   ي ايمون با وايهم قولهم ذلك هللا ابن المتيت النلار  وقالت هللا ابن عزير اليهود

 . 30 التوبةييؤ كون انى هللا قاتلهم قب  من كفروا الذين

*       *       * 

   : الت م عليهم يحيى -زكريا -عيتى -مريم

 عندددوان تحدددت ي دددعهم ان الباحددد  ارتدددل   قدددد ، احددددا  مدددن بيدددنهم  يمدددا للتدددداخ  نادددرا

 . المو س وهللا..  واحد

 ولمدددا ، المقددددم بيدددت لخدمدددة مفرغدددا مولوديدددا يكدددون ان ، عمدددران امدددراة ندددذرت     

 بطنددد   ددد  مدددا لدددك ندددذرت انددد  ر  عمدددران امدددراة قالدددت اذب انثدددى، بددده  ددداذا و دددعته

 اندددد  ر  قالددددت و ددددعتها  لمدددداي35بالعلدددديم التددددميع انددددت انددددك مندددد   تقبدددد  محددددررا

 واندد  مددريم تددميتها واندد  كدداالنثى الددذكر ولدديم و ددعت بمددا اعلددم وهللا انثددى و ددعتها

 .  36-35 عمران آ يالرجيم الشيطان من وذريتها بك اعيذيا

 اقتددراعهم وكددان االجددر،  دد  لددرغبتهم وذلددك يكفلهددا ايهددم ، مددريم شددلن  دد  اقترعددوا   

 وكدددان ، مدددريم يكفددد  لددداحبه  دددان يثبدددت قلدددم وا  ، االردن نهدددر  ددد  اق مهدددم يلقدددوا ان

 الشيدددد  انبددددا  مددددن ذلددددكي. ب313: 9.ب المددددا  جريددددة يشددددس لدددداعدا ذيدددد  زكريددددا قلددددم

 اذ لدددديهم كندددت ومدددا مدددريم يكفددد  ايهدددم اق مهدددم يلقدددون اذ لدددديهم كندددت ومدددا اليدددك نوحيددده

 . 44 عمران آ ي يختلمون

 اللدددحيت  ددد  جدددا   كمدددا ، اختهدددا زوج وقيددد  خالتهدددا زوج ويدددو ، مدددريم زكريدددا كفددد    

ي. االم بمنزلدددة الخالدددةب وتدددلم عليددده هللا لدددلى وقدددا ي.  الخالدددة بندددا يمدددا وعيتدددى يحيدددىب

 عليهددددا دخدددد  كلمددددا زكريددددا وكفلهددددا حتددددنا نباتددددا وانبتهددددا حتددددن بقبددددو  ربهددددا  تقبلهدددداب

 ان هللا عنددد مددن يددو قالددت يددذا لددك انددى مددريم يددا قددا  رزقددا عنددديا وجددد المحددرا  زكريددا

 مدددن لددد  يددد  ر  قدددا  ربددده زكريدددا دعدددا ينالدددكي37بحتدددا  بشيدددر يشدددا  مدددن يدددرز  هللا



 

 

 

  دددد  يلددددل  قددددامم ويددددو الم مكددددة  نادتددددهي38بالدددددعا  تددددميع انددددك طيبددددة ذريددددة لدددددنك

 مددددن ونبيدددا وحلدددورا تددديداو هللا مدددن بكلمدددة ملددددقا بيحيدددى يبشدددرك هللا ان المحدددرا 

 اثندددى ثدددم ، يخلفددده ولددددا يرزقددده بدددان ربددده زكريدددا دعدددا. 39-37 عمدددران آ ياللدددالحين

  ددددردا تددددذرن  الر   ربددده ندددداد  اذ وزكريدددابالوارثين، خيددددر وانددددت بقولددده تعددددالى عليددده

 النبدددد  يريدددرة،ان ابددد  عددددن حددداتم ابددد  ابدددن وقددددا . 89 االنبيدددا يالوارثين خيدددر واندددت

 او شدددا  ان عليددده بددده يعذبددده بدددذن  هللا يلقدددى آدم ابدددن كددد ب قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

ي. اللددددالحين مددددن ونبيددددا وحلددددورا تدددديدا كددددان  اندددده زكريددددا ابددددن يحيددددى اال ، يرحمدددده

 ي. 311: 9ب النتا  يات  ال الذ  يو والحلور

 ييدددرودمب الزمدددان ذلدددك ملدددك يدددد علدددى التدددجن  ددد  ويدددو  التددد م عليددده يحيدددى قتددد    

 يقتدددد  ان بعددددد اال بدددده الددددزواج مددددني تددددالوم ب ر  ددددت ان بعددددد كددددا را وكدددداني االلدددشر

 ي. 387: 42.ب ارادت ما لها  تم ، لها مهرا ليكون يحيى

 قالددددت واذب العدددالمين نتددددا  علدددى الددددطفايا قدددد هللا بددددان ، مدددريم الم مكددددة خاطبدددت    

 آ يالعدددددالمين نتدددددا  علدددددى والدددددطفاك وطهدددددرك الدددددطفاك هللا ان مدددددريم يدددددا الم مكدددددة

 رتدددو  ،ان مالدددك بدددن اندددم عدددن الدددراز  جعفدددر ابددد  ابدددن هللا عبدددد وقدددا . 42 عمدددران

 وآتددديا ، عمدددران بندددت مدددريم: اربدددع العدددالمين نتدددا  خيربقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا

 البشدددارة جدددا ت ثدددمي.  هللا رتدددو  بندددت و اطمدددة خويلدددد، بندددت وخديجدددة  رعدددون، امدددراة

 هللا ان مدددريم يدددا الم مكدددة قالدددت اذبولدددد، لهدددا تددديكون بانددده ، مدددريم الدددى الم مكدددة مدددن

 ومدددن واالخدددرة الددددنيا  ددد  وجيهدددا مدددريم بدددن عيتدددى المتددديت اتدددمه منددده بكلمدددة يبشدددرك

. 46-45 عمدددران آ ياللدددالحين ومدددن وكهددد   المهدددد  ددد  الندددام ويكلدددمي45ب المقدددربين

 يددتكلم لمبقددا  وتددلم عليدده هللا لددلى النبدد  عددن ، يريددرة ابدد  عددن حدداتم ابدد  ابددن وقددا 

 تعجبدددتي. آخدددر ولدددب  جدددري ، زمدددن  ددد   كدددان ولدددب  ، عيتدددى: ثددد   اال المهدددد  ددد 

 ولددددم ولددددد لدددد  يكددددون انددددى ر  قالددددتب، تتددددزوج لددددم ويدددد  ولددددد لهددددا يكددددون ان مددددريم

  كدددن لددده يقدددو   انمدددا امدددرا ق دددى اذا يشدددا  مدددا يخلدددس هللا كدددذلك قدددا  بشدددر يمتتدددن 

 يمتتدددن  ولدددم غددد م لددد  يكدددون اندددى قالدددتبتعالى كقولددده ويدددذا. 47 عمدددران آ ي يكدددون

 للندددام  آيدددة ولنجعلددده يدددين علددد  يدددو ربدددك قدددا  كدددذلك قدددا ي20ب بشيدددا اك ولدددم بشدددر

 الكتددددا  تدددديعلمه اندددده تعددددالى قددددا  ثددددم. 21-20 مريميمق دددديا امددددرا وكددددان منددددا ورحمدددة

 مدددددن ولديددددده اتدددددرامي  بنددددد  الدددددى رتدددددوال وتددددديكون واالنجيددددد  والتدددددوراة والحكمدددددة

 والتدددوراة والحكمدددة الكتدددا  ويعلمدددهب  بددده، جدددا  مدددا لدددد  علدددى تدددد  مدددا المعجدددزات

 اخلدددس انددد  ربكدددم مدددن بآيدددة جمدددتكم قدددد انددد  اتدددرامي  بنددد  الدددى ورتدددوالي48بواالنجيددد 

 االكمدددده وابددددر   هللا بدددداذن طيددددرا  يكددددون  يدددده  ددددانفر الطيددددر كهيمددددة الطددددين مددددن لكددددم



 

 

 

 ان بيدددوتكم   ددد  تددددخرون ومدددا تدددلكلون بمدددا وانبدددمكم هللا بددداذن المدددوتى واحددد  واالبدددرص

 والحددد  التدددوراة مدددن يدددد  بدددين  لمدددا وملددددقاي49بمدددؤمنين كندددتم ان لكدددم اليدددة ذلدددك  ددد 

 هللا اني50بواطيعدددون هللا  ددداتقوا ربكدددم مدددن بآيدددة وجمدددتكم علددديكم حدددرم الدددذ  بعدددض لكدددم

 بكلمدددات مدددريم آمندددت. 51-48 عمدددران آ يمتدددتقيم لدددرط يدددذا  اعبددددو  وربكدددم ربددد 

 بيتدددا عنددددك لددد  ابدددنِ  ر  قالدددت اذ  رعدددون امدددراة امندددوا للدددذين مدددث  هللا و دددر ب، ربهدددا

 ومددددريمي 11بالاددددالمين القددددوم مددددن ونجندددد  وعملدددده  رعددددون  مددددن ونجندددد  الجنددددة  دددد 

ددددقت روحندددا مدددن  يددده  نفخندددا  رجهدددا احلدددنت التددد  عمدددران  ابندددت  ربهدددا بكلمدددات ول 

 تدددتقو   مددداذا تددددر ولدددم ، مدددريم حملدددت. 12-11 التحدددريمي القدددانتين مدددن وكاندددت وكتبددده

 ولمدددا ، النتدددا  تحمددد  كمدددا ،حملدددت لهدددم تقولددده  يمدددا يلددددقونها ال الندددام وان ، للندددام

 اقربامهدددا مدددن لدددالت رجدد  ويويالنجدددار يوتدددفب لهدددا قددا  عليهدددا، الحمددد  معدددالم اهددرت

 مدداذا  فهمددت ؟ ا  غيددر مددن ولددد يكددون يدد : مددريم يددا ، المقدددم بيددت  دد  معهددا ويخدددم

 مكانددددا بدددده  انتبددددذت  حملتهبمنتدددديا، نتدددديا وتكددددون يددددذا قبدددد  المددددوت  تمنددددت ، يعندددد 

 وكندددت يدددذا قبددد  مدددت ليتنددد  يدددا قالدددت النخلدددة جدددذا الدددى المخددداض  اجا يددداي22بقلددديا

 قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، اندددم وعدددن.  23-22 مدددريمي منتددديا نتددديا

 كاندددت مدددا احيينددد  اللهم: ليقددد  البدددد كدددان  دددان بددده، ندددز  ل دددر   المدددوت احددددكم يتمندددى الب

 عيتددددى اجددددا . متددددلم روا ي.لدددد   خيددددرا الو دددداة كانددددت اذا وتددددو ن  لدددد ، خيددددرا الحيدددداة

 ،وان تحتهدددا الدددذ  الجددددو  مدددن المدددا   تشدددر  وان تحدددزن، ال بدددان ، امددده التددد م عليددده

 اكلدددم  لددن لددوما للددرحمن نددذرت اندد  ولتقددد  ، جنيددا رطبددا عليهددا ليتتدداقط النخلددة تهددز

 ويدددز ي 24ب تدددريا تحتدددك ربدددك جعددد  قدددد تحزنددد  اال تحتهدددا مدددن  نادايددداب انتددديا، اليدددوم

  امدددا عيندددا  وقدددر واشدددرب   كلددد ي 25ب جنيدددا رطبدددا عليدددك تتددداقط النخلدددة  بجدددذا اليدددك

 مددريمي انتدديا اليددوم اكلددم  لددن لددوما للددرحمن نددذرت اندد   قددول  احدددا البشددر مددن تددرين

 ليدددتكلم اليددده ،واشدددارت ذلدددك ، اتدددتنكروا ابنهدددا تحمددد  ويددد  قومهدددا مدددريم اتدددت. 24-26

 اخدددت يددداي27ب ريدددا شددديما جمدددت لقدددد مدددريم يدددا قدددالوا تحملددده قومهدددا بددده  اتدددتبي ، ال يدددو

 كيددف قددالوا اليدده  اشددارتي28ب بشيددا امددك كانددت ومددا تددو  امددرا ابددوك كددان مددا يددارون

 وجعلندددد  الكتددددا  اتددددان  هللا عبددددد اندددد  قددددا ي 29ب لددددبيا المهددددد  دددد  كددددان مددددن نكلددددم

 دمدددددت مدددددا والزكددددداة باللددددد ة واولدددددان  كندددددت مدددددا ايدددددن مباركدددددا وجعلنددددد ي 30بنبيدددددا

 ويدددوم ولددددت يدددوم علددد    والتددد مي32بشدددقيا جبدددارا يجعلنددد  ولدددم بوالددددت  وبدددراي31بحيدددا

 الدددى عددداد ثدددم يدددذا التددد م عليددده عيتدددى قدددا . 33--27 مدددريمي حيدددا ابعددد  ويدددوم امدددوت

: 42ب اللددبيان  يدده يددتكلم العمرالددذ  مددن بلددغ حتددى بعددديا يددتكلم  لددم ، الطفولددة طبيعددة

 وربكددددم ربدددد  هللا انب  وحددددد  هللا عبددددادة الددددى قومدددده دعددددا  اشددددد ، بلددددغ ولمدددداي. 395



 

 

 

 الكفدددددر علدددددى الدددددروا قومددددده ان اال. 51 عمدددددران آ يمتدددددتقيم لدددددراط يدددددذا  اعبددددددو 

 نحدددن الحواريدددون ،قدددا  هللا الدددى يتبعنددد  مدددن قدددا  ذلدددك مدددنهم احدددم ولمدددا ، وال ددد  

 امنددددا قددددالوا وبرتددددول  بدددد  امنددددوا ان الحددددوارين الددددى اوحيددددت واذب ، هللا الددددى اتباعددددك

 الكفددددر مددددنهم عيتددددى احددددم  لمددددابتعالى وقولدددده. 111 المامدةيمتددددلمون باننددددا واشددددهد

 باندددا واشدددهد بددداح آمندددا رهللا انلدددا نحدددن الحواريدددون قدددا  هللا الدددى انلدددار  مدددن قدددا 

 كمددددا هللا انلددددار كونددددوا امنددددوا الددددذين ياايهددددابتعالى وقولدددده. 52 عمددددران آ ي  متددددلمون

 انلدددار نحدددن الحواريدددون قدددا  هللا الدددى انلدددار  مدددن للحدددوارين مدددريم ابدددن عيتدددى قدددا 

 عددددويم علدددى امندددوا الدددذين  ايددددنا طامفدددة وكفدددرت اتدددرامي  بنددد  مدددن طامفدددة  امندددت هللا

 . 14 اللفياايرين  البحوا

 زورا بالزنددددا امدددده نعتددددوا ان ،بعددددد بعيتددددى الفتددددك مددددن اتددددرامي  بندددد  مددددن مددددأل يددددم      

 الدددى بددده  وشدددوا. 156 النتدددا ي عايمدددا بهتاندددا مدددريم علدددى وقدددولهم وبكفدددريمب، وبهتاندددا

 ويلددلبه بدده لينكدد  عيتددى طلدد   دد  الملددك يددذا  بعدد  ، كددا را وكددان الزمددان ذلددك ملددك

 ان  اعتقددددوا معددده كدددان ممدددن الرجدددا  احدددد علدددى الشدددبه القددد  بمنزلددده، احددداطوا  لمدددا ،

 قدددا  اذي54بالمددداكرين خيدددر وهللا هللا ومكدددر ومكدددرواب،  لدددلبو  عيتدددى يدددو الرجددد  يدددذا

 الدددذين وجاعددد  كفدددروا الدددذين مدددن ومطهدددرك الددد    ورا عدددك متو يدددك انددد  عيتدددى يدددا هللا

 كندددتم  يمدددا بيدددنكم  دداحكم مدددرجعكم الددد    ثددم القيامدددة يدددوم الدددى كفددروا الدددذين  دددو  اتبعددوك

 المتدددديت قتلنددددا انددددا وقولهمبتعددددالى قولدددده وكددددذلك. 55-54 عمددددران آ يتختلفددددون  يدددده

 الددددذين وان لهددددم شددددبه ولكددددن لددددلبو  ومددددا قتلددددو  ومددددا هللا رتددددو  مددددريم ابددددن عيتددددى

 يقيندددا قتلدددو   ومدددا الادددن اتبددداا اال علدددم مدددن بددده لهدددم مدددا منددده شدددك لفددد   يددده اختلفدددوا

 ابدددددن وقدددددا .  158-157 النتدددددا يحكيما عزيدددددزا هللا وكدددددان اليددددده هللا ر عددددده بددددد ي157ب

 عيتدددى انبلليهدددود قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان الحتدددن عدددن حددداتم ابددد 

 ابدددن عيتدددى المتددديت تعدددالى هللا ر دددعي.  القيامدددة يدددوم قبددد  الددديكم راجدددع وانددده يمدددت لدددم

 للدددذين  ويددد  بيدددنهم مدددن االحدددزا   ددداختلفب، الكتدددا  ايددد   تفدددر  ، التدددما  الدددى مدددريم

 ورتدددوله هللا عبدددد بانددده بددده آمدددن مدددن  مدددنهم. 37 مدددريميعايم يدددوم مشدددهد مدددن كفدددروا

 وقالددددت هللا ابددددن عزيددددر اليهددددود وقالددددتب هللا، ابددددن جعلدددده مددددن ومددددنهم ، امتدددده وابددددن

 مدددن كفدددروا الدددذين قدددو  ي دددايمون بدددا وايهم قدددولهم ذلدددك هللا ابدددن المتددديت النلدددار 

 الدددذين كفدددر لقددددب، هللا يدددو قدددا  مدددن ومدددنهم. 30 التوبدددةييؤ كون اندددى هللا قددداتلهم قبددد 

 ربددد  هللا اعبددددوا اتدددرامي  بنددد  يدددا المتددديت وقدددا  مدددريم ابدددن المتددديت يدددو هللا ان قدددالوا

 مددن للاددالمين ومددا النددار ومددلوا  الجنددة عليدده هللا حددرم  قددد بدداح يشددرك مددن اندده وربكددم

 هللا ان قدددالوا الدددذين كفدددر لقددددب، ث ثدددة ثالددد  يدددو قدددا  مدددن ومدددنهم. 72 المامدةيانلدددار



 

 

 

 الدددذين ليمتدددن   يقولدددون عمدددا ينتهدددوا لدددم وان واحدددد الددده اال الددده مدددن ومدددا ث ثدددة ثالددد 

 الفددر  يددذ  مددن كدد  علددى االحددد الواحددد رد    قددد.  73 المامدددةي الدديم عددذا  مددنهم كفددروا

مددن  يتخددذ ان ح كددان مدداي34ب متددرون يدده ي الددذ  الحددس قددو  مددريم ابددن عيتددى ذلددكب،

 . 35-34 مريمي يكون كن له يقو   انما امرا ق ى اذا تبحانه ولد  

 :   ال 

 احمدددد، اتدددمه رتدددو  بعدددد  تددديلت  بانددده الكتدددا ، ايددد  التددد م عليددده عيتدددى اخبدددر -

 هللا رتددو  اندد  اتددرامي  بندد  يددا مددريم ابددن عيتددى قددا  واذبعلدديهم، الحجددة اقددام  بددذلك

 احمددد اتددمه بعددد  مددن يددات  برتددو  ومبشددرا التددوراة مددن يددد  بددين لمددا ملدددقا الدديكم

 . 6 اللفيمين تحر يذا قالوا بالبينات جا يم  لما

 بعدد  مدداي: 325: 9ب اعنهمدد هللا ر دد  عبددام عمدده وابددن طالدد  ابدد  بددن علدد  قددا   -

 بدددددده ليددددددؤمنن ويددددددوح  محمدددددددا هللا بعدددددد  لددددددمن الميثددددددا  عليدددددده اخددددددذ اال نبيددددددا هللا

 جددددا كم ثددددم وحكمددددة كتددددا  مددددن اتيددددتكم لمددددا النبددددين ميثددددا  هللا اخددددذ واذ.بولينلددددرنه

 ذلكددددم علددددى واخددددذتم اقددددررتم قددددا  ولتنلددددرنه بدددده لتددددؤمنن معكددددم لمددددا ملددددد  رتددددو 

 . 81 عمران آ يالشايدين من معكم وانا  اشهدوا قا  اقررنا قالوا الر 

  باتباعددده، وامدددرويم وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ببعددد  ، اممهدددم االنبيدددا  بشدددر -

 التددددوراة  دددد  عنددددديم مكتوبددددا يجدوندددده الددددذ  االمدددد  النبدددد  الرتددددو  يتبعددددون الددددذينب

 علددديهم ويحدددرم الطيبدددات لهدددم ويحددد  المنكدددر عدددن وينهدددايم بدددالمعروف يدددامريم واالنجيددد 

 بددددده امندددددوا  الدددددذين علددددديهم كاندددددت التددددد  واالغددددد   الدددددريم عدددددنهم وي دددددع الخبامددددد 

 االعرافيالمفلحددددون يددددم اولمددددك معدددده انددددز  الددددذ  النددددور واتبعددددوا ونلددددرو  وعددددزرو 

157 . 

 وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو  ان ، يريدددددرة ابددددد  عدددددن احمدددددد االمدددددام قدددددا  -

 ثدددم نلدددران  او يهدددود  االمدددة  يدددذ  مدددن احدددد بددد  يتدددمع ال بيدددد  نفتددد  والدددذ بقا 

 ي. النار الحا  من كان اال به ارتلت بالذ  يؤمن وال يموت

 كددان لوبقددا  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  ان ، جددابر عددن يعلدد  ابددو الحددا ا قددا  -

 ي. يتبعن  ان اال له ح  ما ااهركم بين حيا موتى

*       *       * 

   قلة المامدة :



 

 

 

الحواريدددون ويدددم أتبددداا عيتدددى ابدددن مدددريم عليددده التددد م قدددالوا لددده: يددد  تتدددتطيع ان  

،  تطمدددمن    يهدددا طعدددام وذلدددك لنلكددد  منهددداان يندددز  عليندددا مامددددة مدددن التدددما تتدددل  ربدددك

 قدددددا  لهم:اتقدددددوا هللا ان كندددددتم  قلوبندددددا ونكدددددون مدددددن الشدددددايدين علدددددى لدددددد  نبوتدددددك

بإذ قدددا  الحواريدددون يدددا عيتدددى ابدددن مدددريم يددد  يتدددتطيع ربدددك ان يندددز  عليندددا مدددؤمنين،

ي قدددالوا نريدددد أن نلكددد  منهدددا 112ندددتم مدددؤمنينبقدددا  اتقدددوا هللا ان ك مامددددة مدددن التدددما 

-112لوبنددددا ونعلددددم أن قددددد لدددددقتنا ونكددددون عليهددددا مددددن الشددددايدينيالمامدة وتطمددددمن ق

ك وعلدددى .  قدددا  عيتدددى: اللهدددم ربندددا اندددز  عليندددا مامددددة كآيدددة مندددك علدددى قددددرت 113

قدددا  عيتدددى ابدددن مدددريم اللهدددم ربندددا أندددز  عليندددا مامددددة مدددن التدددما   باجابتدددك لددددعوت ،

. 114 الرازقينيالمامددددة ك وارزقندددا وأندددت خيدددرتكدددون لندددا عيددددا  ألولندددا وآخرندددا وآيدددة منددد

 قدددا  تعالى،بقدددا  هللا إنددد  منزلهدددا علددديكم  مدددن يكفدددر بعدددد مدددنكم  دددإن  أعذبددده عدددذابا  ال 

وقددددد رو  ابددددن جريددددرعن عبددددد هللا ابددددن  .115أعددددذ  بدددده أحدددددا  مددددن العالمينيالمامدددددة 

ومددددن كفددددر مددددن ألددددحا   عمددددر قددددا :إن أشددددد النددددام عددددذابا  يددددوم القيامددددة: المنددددا قون

. ويددددرو  ابددددن كثيددددر أكثددددر مددددن رأ  عددددن نددددزو  المامدددددة، نددددذكر المامدددددة وآ   رعددددون

قددا  ابددن ابدد  حدداتم عددن عمددار بددن ياتددر عددن النبدد  لددلى هللا عليدده وتددلم قددا : منهددا: 

نزلدددت المامددددة مدددن التدددما  عليهدددا خبدددز ولحدددم وأُمدددروا ان ال يخوندددوا وال ير عدددوا لشدددد، 

تم عددددن ابدددد  وقددددا  ابددددن ابدددد  حددددا  خددددانوا وأدخددددروا ور عوا، متددددخوا قددددردة وخنددددازير.

عثمدددان النهدددد  تدددلمان الخير،أنددده قدددا : لمدددا تدددل  الحواريدددون عيتدددى المامددددة، كدددر  

،  إنهددددا إقنعوا بمددددا رزقكددددم هللا  دددد  االرض وال تتددددللوا المامدددددة مددددن التددددما ذلك، قددددا :

حدددين تدددللوا نبددديهم آيددددة  إن نزلدددت علددديكم كاندددت آيدددة مددددن ربكدددم، وإنمدددا يلكدددت ثمددددود

ويم ددد  ابدددن ابددد  حددداتم قدددام  : بعدددد ان نزلدددت   دددلبتلوا بهدددا حتدددى كدددان بدددواريم  يهدددا.

المامددددة،أدرك الشددديطان مدددنهم حاجتددده وقدددذف وتواتددده  ددد  قلدددو  الدددبعض منهم،حتدددى 

،  ددددلوحى هللا تعددددالى الددددى عيتددددى :إندددد  قددددالوا لعيتددددى:قد ارتددددا  بهددددا منددددا بشددددر كثيددددر

، متدددخهم هللا أحددددا  مدددن العالمين مددددة بعدددد نزولهدددا عدددذابا  ال اعذبدددهمامعدددذ  مدددن كفدددر بال

ا وقدددا  ابدددن جريدددر عدددن مجايدددد: حدددين عدددرض علددديهم العدددذا  إن كفدددرو عدددالى خندددازير.ت

ورو  ليدددد  ابددددن ابدددد  تددددليم عددددن مجايددددد: يددددو مثدددد   أبددددوا أن تنددددز  علدددديهم المامدددددة.

 دددربه هللا تعدددالى ولدددم يندددز  شددديما . ولكدددن القدددو  االلدددو  انهدددا نزلدددت كمدددا جدددا ت بددده 

   ي.105-102: 3باآليات.

  ال  :  

للنبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم :   ابدددن عبدددام قدددا : قالدددت قدددريت قدددا  االمدددام احمدددد عدددن

ادا لندددددددا ربدددددددك أن يجعددددددد  لندددددددا اللدددددددفا ذيبدددددددا  وندددددددؤمن بك،قا :بوتفعلون؟يقدددددددالوا 



 

 

 

،قا : ددددعا ، لتدددا  جبريددد   قدددا : إن ربدددك يقدددرأ عليدددك التددد م ويقدددو  لدددك: إن شدددمت :نعم

أحددددا  مدددن  عذبتددده عدددذابا  ال اعذبددده الدددبت لهدددم اللدددفا ذيبدددا   مدددن كفدددر مدددنهم بعدددد ذلدددك

  ،وإن شمت  تحت لهم با  التوبة والرحمة،قا بب  با  التوبة والرحمةي.العالمين

*       *       * 

   : األخدود ألحا 

.  دديهم المفتددرون اختلددف ولهددذا ، االخدددود الددحا  يددم مددن وتعددالى تددبحانه يددذكر لددم

 عدددن حددداتم ابددد  ابدددن وقدددا ي. خندددد ب الرض ا  ددد  ويوالشدددس ، اخاديدددد جمعددده واالخددددود

 الفدددتن مدددن الندددام  ددد  وقدددع مدددا رأوا لمدددا قدددوم انهدددم: قدددا ي433: 7ب اندددم بدددن الربيدددع

 قريددددة الددددى قددددومهم اعتزلددددوا ،  رحددددون لددددديهم بمددددا حددددز  وكدددد  ، احزابددددا ولدددداروا

 وامدددريم الددديهم  ارتددد  ، الجبددارين احدددد بهدددم تدددمع حتددى ، وحدددد  هللا وعبددددوا  تددكنويا

  قب ددددت ،  يهددددا  دددداوقعهم نددددار مددددن اخدددددودا  خددددد ، ذلددددك  ددددابوا ، االوثددددان يعبدددددوا ان

 بالجبددددارين  احاطددددت مكانهددددا مددددن النددددار وخرجددددت ، النددددار تمتددددهم ان قبدددد  ارواحهددددم

 ذات النددددداري4باالخددددددود الدددددحا  قتددددد بتعالى قولددددده  ندددددز . بهدددددا تعدددددالى هللا  ددددداحرقهم

 ومددداي7بشدددهود بدددالمؤمنين يفعلدددون مدددا علدددى ويدددمي 6بقعدددود عليهدددا يدددم اذي5بالوقدددود

 حدددداتم ابدددد  ابددددن وقددددا . 8-4 البروجيالحميددددد العزيددددز بدددداح يؤمنددددوا ان اال مددددنهم نقمددددوا

 خددد:  منهددا ، العددالم  دد  وقددع اخدددود مددن اكثددر يندداك: قددا  جبيددر بددن الددرحمن عبددد عددن

 تبدددع زمدددن بددداليمن وخدددد ، بختنلدددر زمدددان  ددد  بابددد  ارض  ددد  بدددالعرا  وخدددد ، بالشدددام

 . اعلم وهللا.. 

*       *       * 

   : الفي  ألحا 

 بددددال اليهدددا العدددر  يحددد  ان واراد ، كنيتدددة بددداليمن بلدددنعا  الحبشدددة ملدددك ابريدددة بندددى

 قدددريت وغ دددبت ذلدددك، والقحطانيدددة  العدنانيدددة العدددر   كريدددت ، الكعبدددة الدددى الحددد  مدددن

 واقتددددم ابريددددة  ش دددد  ، راجعددددا وكددددر  يهددددا  احددددد  الكنيتددددة بع ددددهم قلددددد حتددددى

  مدددن اقتددر  ولمدددا ، عايمددا  دددي  ومعدده بجيشددده  تددار.  وليخربهدددا الكعبددة الدددى ليتدديرين

 الددددى انتهددددى  لمددددا ، دلددددي  رغددددا  ابددددا معدددده وبعثددددوا اليدددده ايلهددددا خددددرج الطددددامف ارض

 ايدد  مددن وغيريددا االبدد  لياخددذ  جيشدده واغددار  يدده نددز  مكددة مددن قريدد  ويددو المشمددم

 ان ليخبدددريم قدددريت اشدددراف الدددى ابريدددة بعددد .  بعيدددر مامتدددا المطلددد  لعبدددد وكدددان ، مكدددة

 الددى ياشددم بددن المطلدد  عبددد جددا  ، البيددت عددن لدددو  اذا اال لقتددالهم يجدد    لددم الملددك



 

 

 

  ددد  اتكلمن :ابريدددة  قدددا  ، اخدددذيا التددد  بعيدددر المدددامت  اليددده يدددرد ان منددده وطلددد  ابريدددة

 عبددد قددا  ، لهدمدده جمددت قددد ابامددك وديددن دينددك يددو بيتددا وتتددرك لددك الددبتها بعيددر مددامت 

 عبددددد الددددى االبدددد  ابريددددة رد  .  يحميدددده ربددددا للبيددددت وان ، االبدددد  ر  انددددا اندددد : المطلدددد 

  ددد  والتحلدددن مكددة مدددن بدددالخروج  ددامريم قدددريت الدددى المطلدد  عبدددد ورجدددع ، المطلدد 

 مدددن نفدددر ومعددده المطلددد  عبدددد قدددام ثدددم ، ابريدددة جددديت مدددن علددديهم تخو دددا الجبدددا  رؤم

 تهيدددل اللدددبت جدددا   لمدددا.  ويتتنلدددرونه هللا يددددعون الكعبدددة بدددا  بحلقدددة  اخدددذوا قدددريت

 الدددى يوجهونددده وحدددين يتدددير ان ابدددى مكدددة نحدددو الفيددد  وجهدددوا  لمدددا مكدددة لددددخو  ابريدددة

 تعدددالى هللا  ارتددد .  يبدددرك مكدددة نحدددو يوجهونددده وحدددين ، ويهدددرو  يقدددوم  هدددو اتجدددا  ا 

  دد  جددا  كمددا مددلكو  كعلددف  جعلهددم تددجي  مددن بحجددارة ابابيدد  تددرميهم طيددرا علدديهم

  دددد  كيددددديم يجعدددد  الددددمي1ب الفيدددد  بالددددحا  ربددددك  عدددد  كيددددف تددددر المبتعددددالى قولدددده

  جعلهدددمي4بتدددجي  مدددن بحجدددارة تدددرميهمي3ب ابابيددد  طيدددرا علددديهم وارتددد ي 2بت دددلي 

 هللا اندددز  مددداذا ينادددرون الحجددداز وعدددر  وقدددريت ذلدددك جدددر  5-1الفيددد يملكو  كعلدددف

 نبيندددا مولدددد عدددام  ددد  ذلدددك حدددد ي.  481-480: 7.ب نقمدددة مدددن الفيددد  بالدددحا  تعدددالى

 بعدددددديا ولدددددد وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى ان والمشدددددهور  وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى محمددددد

ي.  434:  42ب مي ديددددة ممددددة وخمددددم تددددبعين تددددنة  دددد  ذلددددك وكددددان يومددددا بخمتددددين

 متدددرو  جدددا  ثدددم يكتدددوم ابنددده بعدددد  جدددا  ابريدددة يلدددك لمدددا:  اتدددحس بدددن محمدددد وقدددا 

 ي. 164 :8ب يزن ذ  بن تيف جا  ثم يكتوم اخو

*       *       * 

   ي :التبت ألحا ب القرية ألحا 

 الددددحابهم عددددن اليهددددود يتددددل  ان وتددددلم عليدددده هللا لددددلى الكددددريم لنبيدددده تعددددالى يقددددو 

 وتددددملهمب واحتيددددالهم لددددنيعتهم علددددى عذابدددده ، اتددددايم بالحيدددد  هللا امددددر خددددالفوا الددددذين

 يدددوم حيتدددانهم تددداتيهم اذ التدددبت  ددد  يعددددون اذ البحدددر حا دددرة كاندددت التددد  القريدددة عدددن

 االعرافييفتدددقون كدددانوا بمدددا نبلدددويم كدددذلك تددداتيهم ال يتدددبتون ال ويدددوم شدددرعا تدددبتهم

 بددددين ويدددد  ، االحمددددر البحددددر وقيدددد  القلددددزم بحددددر علددددى وتقعيإيلددددةب قريددددة  فدددد . 163

 عليددددده داود زمدددددن  ددددد  ذلدددددك وكدددددان ، والمديندددددة ملدددددر بدددددين وقيددددد  والطدددددور مددددددين

 عيدددددا التددددبت يددددوم يتخددددذون - يتددددبتون حددددين ، الددددحابها وكدددداني. 166: 44ب.التدددد م

.  آمندددة مطماندددة اليدددوم يدددذا  ددد  مكدددان كددد  مدددن الحيتدددان  يددده،تات  يلدددطادون ال- لهدددم

 االتدددماك يلدددطادون  اخدددذوا ، ربهدددم امدددر عدددن وعتدددوا القريدددة ايددد  مدددن  رقدددة  تحايلدددت

 اعتددددوا الدددذين علمدددتم ولقددددب تعدددالى  عددداقبهم ، غيدددر   ددد  ويلكلويدددا التدددبت يدددوم  ددد 



 

 

 

 ايددديها بددين لمددا نكدداال  جعلنايدداي 65بخاتددمين قددردة كونددوا لهددم  قلنددا التددبت  دد  مددنكم

 القريددددة ايدددد  مددددن  رقددددة ينددددك وكانددددت. 66-65 البقددددرةيللمتقين وموعاددددة خلفهددددا ومددددا

.  علدددديهم هللا تددددا  تددددابوا   دددداذا ، تعددددالى هللا الددددى يتوبددددوا لعلهددددم وقالددددت يددددؤال  نهددددت

  امدددة  دد  هللا مددن العددذا  اتددتحقوا انهددم نهددتهم التدد  للفرقددة قالددت ثالثددة  رقددة ويندداك

 عدددن ينهدددون الدددذين  دددانجى ، بالمرلددداد وتعدددالى تبدددارك الحدددس وكدددان.  ايدددايم نهددديكم مدددن

 واذ. ب العمدددد  جددددنم مددددن الجددددزا   كددددان ، المعلددددية ارتكبددددوا الددددذين واخددددذ ، التددددو 

 معدددذرة قدددالوا شدددديدا عدددذابا معدددذبهم او مهلكهدددم هللا قومدددا ونتعاددد ِلدددم   مدددنهم امدددة قالدددت

 عدددن ينهدددون الدددذين انجيندددا بددده ذكدددروا مدددا نتدددوا  لمددداي164بيتقدددون ولعلهدددم ربكدددم الدددى

 عدددن عتدددوا  لمددداي 165بيفتدددقون كدددانوا بمدددا بمددديم بعدددذا  المدددوا الدددذين واخدددذنا التدددو 

 . 166-164 االعرافيخاتمين قردة كونوا لهم قلنا عنه نهوا ما

 :   ال 

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، يريدددرة ابددد  عدددن بطدددة ابدددن هللا عبدددد ابدددو االمدددام قدددا  -

 ي.الحي  بادنى هللا محارم  تتتحلوا اليهود ارتكبت ما ترتكبوا البقا  وتلم

 الشدددديطان ان:  عبددددام ابددددن عددددن عكرمددددة عددددن جددددري  ابددددن عددددن الددددرزا  عبددددد قددددا  -

  خدددذويا ، التدددبت يدددوم اكلهدددا عدددن نهيدددتم انمدددا ، المعلدددية ارتكبدددوا الدددذين الدددى اوحدددى

 .   االيام من غير     وكلويا  يه

 ولددددم يدددداكلوا لددددم ايددددام ث ثددددة بقددددوا انهددددمي : 95: 9ب عبددددام ابددددن عددددن ال ددددحاك قددددا  -

 .  ماتوا حتى ينتلوا ولم يشربوا

*       *       * 

   ي :البتتان ألحا ب الجنة ألحا 

 اقتددددموا اذ الجنددددة الددددحا  بلونددددا كمددددا بلونددددايم انددددابالقلم تددددورة  دددد  تعددددالى يقددددو 

 ويدددددم ربدددددك مدددددن طدددددامف عليهدددددا  طدددددافي18بيتدددددتثنون والي17بملدددددبحين ليلددددرمنها

 حدددرثكم علدددى اغددددوا اني21ب ملدددبحين  تندددادواي20ب كاللدددريم  الدددبحتي19بنددداممون

 علدددديكم اليددددوم يدددددخلنها ال اني 23بيتخددددا تون ويددددم  ددددانطلقواي 22بلددددارمين كنددددتم ان

  ل دددددالون اندددددا قدددددالوا رأويدددددا  لمددددداي25ب قدددددادرين حدددددرد علدددددى وغددددددواي24ب  متدددددكين

 قدددالواي28ب تتدددبحون لدددوال لكدددم اقددد  الدددم اوتدددطهم قدددا ي27بمحرومدددون نحدددن بددد ي26ب

 يدددا قدددالواي30بيت ومدددون بعدددض علدددى بع دددهم  اقبددد ي29بادددالمين كندددا اندددا ربندددا تدددبحان



 

 

 

 ربندددددا الدددددى اندددددا منهدددددا خيدددددرا يبددددددلنا ان ربندددددا عتدددددىي31بطددددداغين كندددددا اندددددا ويلندددددا

. 33-17 القلمييعلمددددون كددددانوا لددددو اكبددددر االخددددرة ولعددددذا  العددددذا  كددددذلكي32براغبددددون

 مدددن الددديهم ايدددد   يمدددا قدددريت لكفدددار تعدددالى  دددربه مثددد  يدددذا: نالمفتدددري بعدددض قدددا 

 تلددددك  قددددابلوا الدددديهم وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  بعثددددة ويدددد  العايمددددة الرحمددددة

 هللا رتدددو  ان ، متدددعود ابدددن عدددن حددداتم ابددد  ابدددن وقدددا .  والمحاربدددة بالتكدددذي  الرحمدددة

 رزقدددا بددده  يحدددرم الدددذن  ليدددذن  العبدددد ان ، والمعالددد  ايددداكمبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 كدددان مدددا عكدددم علدددى ، بدددبخلهم جندددتهم خيدددر حرمدددوا قدددد  هدددؤال ي.  لددده يددد   كدددان قدددد

 ان وقيددد ..  والتددداملين والمتددداكين الفقدددرا  الدددى ثماريدددا مدددن يعطددد  كدددان  قدددد ابدددويم

ومدددن المناتددد  يندددا ان  . .اعلدددم وهللا.  الددديمن ايددد  مدددن ويقدددا  الكتدددا  ايددد  مدددن يدددؤال 

 يهجو خالدا  بن يزيد المهلب  ويمد  أبا :   نشير الى ما قاله ابو عبينة

 نت جراد ليم يبقى وال يذر أبوك لنا غي  نعيت بف له    وأ

 له أثر    المكرمات يترنا     وأنت تعف  دامما  ذلك األثر  

*       *       * 

  : الت م عليه لوط

 الخليدددد  ابددددراييم مددددع آمددددن.  الخليدددد  ابددددراييم اخ ويددددوابن ، آزر بددددن يددددرون بددددن لددددوط

دددا ان بعدددد - الشدددام الدددى العدددرا  مدددن معددده ويددداجر  -الندددار مدددن الخليددد  ابدددراييم هللا نج 

 او ثددد   كدددانوا انهدددم وذكددر ، القدددر  مدددن حولهددا ومدددا تددددوم ايدد  الدددى تعدددالى هللا  بعثدده

 كددددانوا عمددددا وينهددددايم ، وجدددد  عددددز هللا الددددى يدددددعويم ، تدددددوم واكبددددريم قددددر  اربددددع

 الشددد   يعملدددن النتدددا  وكدددذلك الدددذكر يعلدددو الدددذكر كدددان حيددد  ، الفدددواحت مدددن يفعلونددده

 احددددمدددن  بهدددا تدددبقكم مدددا الفاحشدددة لتدددلتون انكدددم لقومددده قدددا  اذ ولوطددداي. ب201: 3بذاتددده

 المنكدددر نددداديكم  ددد  وتدددلتون التدددبي  وتقطعدددون الرجدددا  لتدددلتون أمدددنكمي28ب العدددالمين مدددن

 العنكبوتياللدددادقين مدددن كندددت ان هللا بعدددذا  أمتندددا قدددالوا ان اال قومددده جدددوا  كدددان  مدددا

 قددددالوا ان اال قومدددده جددددوا  كددددان  مددددابقريتهم، مددددن لددددوط بدددداخراج طددددالبوا ثددددم. 28-29

 امراتددده اال وايلددده  انجيندددا ي56بيتطهدددرون اندددام انهدددم قدددريتكم مدددن لدددوط آ  اخرجدددوا

-56 النم يالمنددددذرين مطددددر  تددددا  مطددددرا علدددديهم وامطرندددداي57بالشددددابرين مددددن قدددددرنايا

 بددددابراييم مددددروا ان بعددددد لوطددددا اتددددوا ، الم مكددددة مددددن رتددددله بددددان تعددددالى ويخبرنددددا. 58

 بالبشدددر  ابدددراييم رتدددلنا جدددا ت ولقدبتددديلتيه، بشددد م ليبشدددرو  التددد م عليددده الخليددد 

 تلددد  ال ايدددديهم رأ   لمددداي69بحنيدددذ بعجددد  جدددا  ان لبددد   مدددا تددد م قدددا  تددد ما قدددالوا



 

 

 

-69 يدددوديلوط قدددوم الدددى ارتدددلنا اندددا تخدددف ال قدددالوا خيفدددة مدددنهم واوجدددم نكدددريم اليددده

70 . 

 لدددم النددده ، بتدددببهم نفتددده   ددداقت ، لدددورة اجمددد   ددد  ويدددم التددد م عليددده لوطدددا اتدددوا

  لمدددا.  التدددو   يندددالهم قومددده مدددن احدددد ي ددديفهم ان ي ددديفهم لدددم ان وخشددد  ،  يعدددر هم

  دددر بتعالى قولددده  ددد  جدددا  مدددا ،ويدددذا قومهدددا  ددداخبرت امراتددده ذيبدددت ، اتت دددا هم

 عبادنددددا مددددن عبدددددين تحددددت كانتددددا لددددوط وامددددراة نددددو  امددددراة كفددددروا للددددذين مددددث  هللا

 مدددددع الندددددار ادخددددد  وقيددددد  شددددديما هللا مدددددن عنهمدددددا يشنيدددددا  لدددددم يمددددداا خانت لدددددالحين

 ولدددديم ، الرتددددالة  دددد  لدددددقايما وال االيمددددان  دددد  خانتهمددددا ا . 10 التحريميالددددداخلين

  ددد  الوقدددوا مدددن معلدددومات االنبيدددا  نتدددا   دددان ، الفاحشدددة  عددد  يدددو بالخياندددة المدددراد

 باندددده زوجهددددا عددددن تقددددو   كانددددت نددددو  امددددراة اماخيانددددة.  االنبيددددا  لحرمددددة الفاحشددددة

 وحددديني. 344: 7با ددديا ه علدددى قومهدددا تدددد   كاندددت لدددوط امدددراة خياندددة وامدددا مجندددون،

 ولمددداب، وينهدددايم يدددردعهم ،ولدددوط يتدددرعون جدددا وا لدددوط  ددديف عدددن  قومهدددا اخبدددرت

   وجددا ي77ب علددي  يددوم يددذا وقددا ذرعددا   بهددم و ددا  بهددم تدد  لوطددا   رتددلنا جددا ت

 يددن   بنددات  يددؤال  قددوم يددا قددا  التدديمات يعملددون كددانوا قبدد  ومددن اليدده يهرعددون قومدده

 لقدددد قدددالواي78برشددديد رجددد  مدددنكم الددديم  ددديف   ددد  تخدددزون وال هللا  ددداتقوا لكدددم اطهدددر

 لددوط قالدده مددا ان. 79-77 يودينريددد مددا لددتعلم وانددك حددس مددن بناتددك  دد  لنددا مددا علمددت

 ارشدددديم  قدددد ، الوالدددد بمنزلدددة ل مدددة النبددد   دددان ، امتددده بندددات بدددذلك ،يعنددد  بناتددده عدددن

 بددانهم ، الم مكددة اخبرتدده ذلددك عنددد. معهددم ذلددك ينفددع لددم ولكددن ، لهددم انفددع يددو مددا الددى

 و دددر  التدد م عليدده جبريدد  الدديهم  خددرج ، اليدده يلددلوا لددن وانهددم ، تعددالى هللا رتدد 

 عددددن راودو  ولقدددددب، يهتدددددون ال ويددددم ورجعددددوا اعيددددنهم،  طمددددم بجناحدددده وجددددويهم

 ان لوطدددا الم مكدددة امدددرت ثدددم. 37 القمريوندددذر عدددذاب   دددذوقوا اعيدددنهم  طمتدددنا  ددديفه

 يلدددديبهم مددددا  ددددان امراتددددك اال ، احددددد مددددنكم يلتفددددت وال ، الليدددد  آخددددر مددددن بايلدددده يتددددر

 الليددد  مدددن بقطدددع بايلدددك  اتدددر اليدددك يلدددلوا لدددن ربدددك رتددد  اندددا لدددوط يدددا قالوابيلددديبها،

 الددديم اللدددبت موعدددديم ان الدددابهم مدددا ملددديبها انددده امراتدددك اال احدددد ممدددنك يلتفدددت وال

  لمددداب، تدددا لها عاليهدددا جعددد  ، تعدددالى هللا امدددر جدددا  وحدددين.  81 يوديبقريددد  اللدددبت

  من دددددود تددددجي  مددددن حجددددارة عليهددددا وامطرنددددا تددددا لها عاليهددددا جعلنددددا امرنددددا جددددا 

 مجايددددد وقددددا . 83- 82 يوديببعيددددد الاددددالمين مددددن يدددد  ومددددا ربددددك عنددددد متددددومةي82ب

 بمواشدددددديهم وحملهددددددمي حولهددددددا ومددددددا تدددددددومب لددددددوط قددددددوم جبريدددددد  اخددددددذي: 393: 3ب

 قلدددبهم ثدددم جناحددده علدددى ، ك بهدددم نبدددا  التدددما  ايددد  تدددمع حتدددى ور عهدددم وامتعدددتهم

 . تجي  من حجارة اتبعها ثم ، تا لها عاليها  جع 



 

 

 

 :  ال 

 والمؤتفكدددددددات قبلددددددده مدددددددنو  رعدددددددون وجا بالحاقدددددددة تدددددددورة  ددددددد  تعدددددددالى يقدددددددو  -

:  والمؤتفكددددات 10-9 الحاقددددةيرابية اخددددذة  اخددددذيم ربهددددم رتددددو   علددددواي9ببالخاطمددددة

 ي. 567: 5ب لوط قوم قر  ي 

 لدددوط قدددوم عمددد  يعمددد  وجددددتمو  منبمر وعدددا ، عبدددام ابدددن عدددن الحددددي   ددد  جدددا  -

 ي. به والمفعو  الفاع   اقتلوا

*       *       * 

 :   انشقا  القمر 

ان  ددد  القدددرآن حقدددامس علميدددة ،تتتكشدددف وتبدددان بمدددرور الدددزمن . قدددد انشدددس القمدددر  ددد  

زمددن الرتددو  لددلى هللا عليدده وتددلم وقبدد  الهجددرة ويدد  مددن المعجددزات البددايرة التدد  

تشدددهد لددده بالنبوة.وقدددا  البخدددار  عدددن اندددم بدددن مالدددك ،ان ايددد  مكدددة تدددللوا رتدددو  هللا 

مدددر شدددقين.  تدددل  رتدددو  هللا لدددلى لدددلى هللا عليددده وتدددلم ان يدددريهم آيدددة ، دددارايم الق

هللا عليددده وتدددلم ربددده  الهمددده ان يشدددير بالدددبعه الدددى القمدددر ، انشدددس القمدددر الدددى  لقتدددين 

،تباعددددتا ثدددم التحمتدددا .وقدددا  االمدددام احمدددد عدددن محمدددد بدددن جبيدددر بدددن مطعدددم عدددن ابيددده 

قا :انشدددس القمدددر علدددى عهدددد الرتدددو  لدددلى هللا عليددده وتدددلم  لدددار  دددرقتين علدددى يدددذا 

ى يدددذا الجبددد   رقدددة ، قدددالوا :تدددحرنا محمدددد ، قدددالوا: ان كدددان تدددحرنا الجبددد   رقدددة وعلددد

يوان 1 انددددده ال يتدددددتطيع ان يتدددددحر الندددددام كلهم،باقتربدددددت التددددداعة وانشدددددس القمدددددر ب

. ويقددددو  المتددددلم البريطددددان  2-1يددددروا آيددددة يعر ددددوا ويقولددددوا تددددحر متددددتمري القمددددر 

ف دددا  االمريكدددان بداود موتدددى بيتكوكي:واندددا اشدددايد التلفددداز والمدددذيع يعاتددد  علمدددا  ال

بدددانهم لدددر وا الم يدددين مدددن الددددوالرات الجددد  الولدددو  الدددى القمدددر ، قالوا:وجددددنا ان 

القمدددر انشدددس  ددد  يدددوم مدددن االيدددام ثدددم التحم،حيددد  وجددددنا حزامدددا مدددن اللدددخور مدددن 

تدددطحه الدددى جو ددده ،وحدددين تدددللنا علمدددا  االرض وعلمدددا  الجيولوجيدددا قدددالوا:ان يدددذا 

     . ثم التحم  كان القمر قد انشسلن يحد  اال اذا 

*       *       * 

     الجار قب  الدار :

ي آتدددددية بندددددت مدددددزاحم إمدددددرأة  رعونبكدددددان ايمدددددان قا :ي 344: 7بعدددددن ابددددد  العاليدددددة 

ايمددددان إمددددرأة خددددازن  رعددددون، وانهددددا جلتددددت تمشددددط ابنددددة   ر دددد  هللا عنهددددا قبدددد 



 

 

 

تعدددددم مدددددن كفدددددر هللا، قالدددددت لهدددددا بندددددت  رعون، وقدددددع المشدددددط مدددددن يدددددديا  قالدددددت: 

 رعون:ولدددك ر  غيدددر اب ؟قالدددت:نعم ، ربددد  ور  ابيدددك ور  كددد  شددد   وايدددا  اعبدددد، 

 ددددلخبرت بنددددت  رعددددون أبايددددا بذلك، لرتددددد  اليهددددا  رعددددون وقددددا  لها:أتعبدددددين ربدددددا  

غير ؟قالددددت :نعم،ربدددد  ور  كدددد  شدددد   هللا، عددددذبها واوتددددد لهددددا اوتددددادا   شددددد يددددديها 

ثدد  ذلددك،ثم اتايددا  دد  يددوم ويدد  تقددو  م ورجليهددا وارتدد  عليهددا الحيددات،ثم ذبددت ابنهددا

وذبدددت ابنهدددا االخدددر،وان رو  ابنهدددا قدددا  لها:ابشدددر  يدددا امدددا   دددإن لدددك عندددد هللا  آخدددر

الثدددوا . وقدددبض هللا رو  إمدددرأة خدددازن  رعدددون وكشدددف الشطدددا  عدددن ثوابهدددا ومنزلتهدددا 

عندددددك  رعونبآتدددديةي ازدادت ايمانددددا  ويقينا ،وقالددددتبر  ابددددن لدددد   دددد  الجنددددة إلمددددرأة 

، قدددا   رعدددون:أال تعجبدددون مدددن ا دددس دعامهدددا مدددع ح دددور  رعونبيتدددا   ددد  الجندددةي  و

جنونها؟اندددا نعدددذبها ويددد  ت دددحك، وكاندددت تقو :آمندددت بدددر  موتدددى ويدددارون، وقبددد  

ان تُلقدددى عليهدددا اللدددخرة تو دددت ورأت بيتهدددا  ددد  الجندددة،  لختدددارت الجدددار قبددد  الددددار، 

ا   ددد   دددر  هللا مدددث   للدددذين آمندددوا إمدددرأة  رعدددون إذ قالدددت ر  ابدددن لددد  عنددددك بيتدددبو

   .11الجنة ونجن  من  رعون وعمله ونجن  من القوم الاالميني التحريم 

*       *       * 

   : األ ك حدي 

 الندددام يلدددد يوالدددذ : واأل ددداك ،   الكدددذ يدددو اال دددك:  ان الدددوا   قددداموم  ددد  جدددا 

 ولنددددذي ي. 15: 4ببالباطدددد  يحدددددثهم ا  النددددام يل ددددك  مددددن وان بباطلدددده، الحددددس عددددن

 هللا ر ددد  عامشدددة عدددن البخدددار  لدددحيت  ددد  جدددا .  األ دددك حددددي   ددد  جدددا  مدددا الدددى

 ازواجددده بدددين اقدددرا تدددفرا اراد اذا وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  كدددان: قالدددت عنهدددا،

 غددددزوة  دددد .  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  بهددددا خددددرج ، تددددهمها خددددرج  ددددايهن

 ، وقفددد  غزوتددده مدددن  دددر  اذا حتدددى ،  يددده واندددز  يدددودج  علدددى احمددد  وكندددت غزايدددا

  لمدددا ، الجددديت جددداوزت حتدددى  مشددديت  قمدددت بالرحيددد  ليلدددة اذن المديندددة مدددن ودنوندددا

  رجعدددت ، انقطدددع قدددد عقدددد  ددداذا لددددر   لمتدددت ، رحلددد  الدددى اقبلدددت ، شدددلن  ق ددديت

  ددداحتملوا ، يرحلدددون  كدددانوا الدددذين الدددريط  اقبددد . ابتشددداؤ   حبتدددن  عقدددد   التمتدددت

 ،  يددده انددد  يحتدددبون ويدددم ، عليددده اركددد  كندددت الدددذ  بعيدددر  علدددى  رحلدددو  يدددودج 

  نزلدددت احددد مددن مدددنهم ولدديم منددازلهم  جمدددت ، الجدديت اتددتمر مدددا بعددد عقددد  وجدددت

  دد  جالتددة انددا  بينمددا الدد ،  يرجعددون تدديفقدون  انهددم واننددت  يدده كنددت الددذ  منزلدد 

 انتدددان تدددواد رأ  التدددلم  المعطددد  بدددن لدددفوان وكدددان ،  نمدددت عينددد  غلبتنددد  منزلددد 

 تكلمندددا مدددا ووهللا ، بجلبددداب  وجهددد   خمدددرت  اتتيق دددت ، رآنددد  حدددين  عر نددد  ندددامم

 اتيندددا حتدددى الراحلدددة بددد  يقدددود  دددانطلس  ركبتهدددا راحلتددده انددداخ حتدددى ويدددو  ، بكلمدددة



 

 

 

 المديندددة قددددمنا.  تدددلو  ابدددن ابددد  بدددن هللا عبدددد اال دددك كبدددر تدددولى الدددذ  وكدددان.  الجددديت

 ال اندددد  وجعدددد   دددد  ويريبندددد  ، بددددذلك اشددددعر وال اال ددددك قددددو   دددد  يتكلمددددون والنددددام

 خرجدددت. منددده ار  كندددت الدددذ  اللطدددف وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  مدددن اعدددرف

  قلدددت ، متدددطت تعم:وقالدددت متدددطت ام  عثدددرت البيدددت الدددى عددددنا ثدددم متدددطت ام مدددع

:  قا ؟قلدددت مدددا تتدددمع  الدددم:  قالدددت ؟ بددددرا  شدددهد رجددد  اتتدددبين قلدددت، مدددا بدددمم:  لهدددا

 الددددى رجعددددت  لمددددا ، مر دددد  علددددى مر ددددا  ددددازددت. اال ددددك بقددددو  قا ؟ دددداخبرتن  ومددددا

 آتدد  ان لدد  اتدداذن:  لدده وقلددت  تددلم وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  علدد  دخدد  بيتدد 

 يتحدددددد  مددددداذا المددددد   قلدددددت.  لددددد   ددددداذن منهمدددددا، الخبدددددر اتدددددتيقن ان ابو ؟واريدددددد

 ابدددد  بددددن علدددد  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  دعددددا. عليددددك يددددون : النام؟قالددددت

 بالددذ  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  الددى اشددار اتددامة ،امددا زيددد بددن واتددامة طالدد 

 والنتدددا  عليدددك، هللا ي ددديس لدددم هللا رتدددو  يدددا: قا  علددد  وامدددا ، ايلددده بدددرا ة مدددن يعلدددم

 بريدددرة وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو   ددددعا ، تلددددقك الجاريدددة وتددد  كثيدددر، تدددوايا

 رايدددت مدددا بدددالحس بعثدددك والدددذ :بريرة ؟قالدددت يريبدددك شددد   مدددن رايدددت يددد : لهدددا وقدددا  ،

 علددددى مددددن وقددددا   وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  قددددام. اغملدددده قددددط امددددرا عليهددددا

 ايلددد ،  ددد  اذا  عنددده بلشنددد  قدددد رجددد  مدددن يعدددذرن  مدددن ، المتدددلمين معشدددر يدددابالمنبر

 ومددا خيددرا اال عليدده علمددت مددا رجدد  ذكددروا ولقددد ، خيددرا اال ايلدد  علددى علمددت مددا وهللا

  جدددا  ، تبكددد   جلتدددت االنلدددار مدددن امدددراة علددد    اتدددتلذتي. معددد  اال ايلددد  علدددى يددددخ 

 عامشددة يددا بعددد امددابقا  ثددم  تشددهد  جلددم، ثددم  تددلم، وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو 

 بدددذن  الممددت كنددت وان ، هللا  تدديبرمك بريمددة كنددت  دددان ، وكددذا كددذا عنددك بلشندد  اندده ،

 قلدددتي. عليددده هللا تدددا  ، تدددا  ثدددم اعتدددرف اذا العبدددد  دددان ، اليددده وتدددوب  هللا  اتدددتشفر  ،

  قلددددت ، اقدددو  مدددا ادر  مدددا وهللا: قدددا  وتددددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  اجددد  البددد 

:  قلدددت. اقدددو  مدددا ادر  مدددا وهللا: قالدددت وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  اجيبددد  المددد 

 ، بددده ولدددقتم انفتددكم  دد  اتددتقر حتددى الحددددي  يددذا تددمعتم لقددد علمددت لقددد وهللا اندد 

 انددد  يعلدددم وهللا بدددامر لكدددم اعتر دددت ولدددمن ، تلددددقون  ال ، بريمدددة انددد  لكدددم قلدددت  لدددمن

  لدددبربقا  حدددين يوتدددف ابدددا اال مدددث  ولكدددم لددد  اجدددد ال  دددوهللا لتلددددقن ، بريمدددة منددده

 رتدددو  رام مدددا  دددوهللا: قالدددت ثدددم.  18 يوتدددفيتلفون  مدددا علدددى المتدددتعان وهللا جميددد 

  عليددده، اندددز  حتدددى البيدددت ايددد  مدددن احدددد خدددرج وال ، مجلتددده وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا

 الجمدددان مثددد  العدددر  مدددن منددده لينحددددر انددده حتدددى ، البرحدددا  مدددن يلخدددذ  كدددان مدددا  اخدددذ 

 هللا رتدددو   دددحك:   قالدددت. عليددده اندددز  الدددذ  القدددو  ثقددد  مدددن شدددات   يدددوم  ددد  ويدددو

:  امدددد  لدددد   قالددددت ،يبددددرأك  قددددد هللا امددددا ، عامشددددة يددددابقا  ثددددم وتددددلم عليدددده هللا لددددلى

 هللا  ددددانز  ، وجدددد  عددددز هللا اال احمددددد ال اليدددده، ان  اقددددوم ال وهللا:  قلددددت ، اليدددده قددددوم 



 

 

 

 بكدددر ابدددو وقدددا  .آيدددات العشدددر ،11 الندددوري مدددنكم علدددبة باال دددك جدددا وا الدددذين انبتعدددالى

 انفددددس ال وهللا:  و قدددر  منددده لقرابتددده اثاثدددة بددددن متدددطت علدددى ينفدددس وكدددان ، اللدددديس

 يلتددد  والبتعدددالى هللا  دددانز  ، قدددا  مدددا لعامشدددة قدددا  الدددذ  بعدددد ابددددا شددديما متدددطت علدددى

 اللدددديس بكدددر ابدددو قدددا . 22 الندددوريرحيم غفدددورب تعدددالى قولددده الدددىي مدددنكم الف ددد  اولدددوا

 قدددد وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  وكدددان.  لددد  هللا يشفدددر ان الحددد  انددد  وهللا بلدددى: 

  ددد  وجدددا . خيدددرا اال علمدددت مدددا وهللا  اجابدددت امدددر ، عدددن جحدددت بندددت زينددد  تدددل 

 خيدددر يدددو بددد لكدددم  شدددرا تحتدددبو  ال مدددنكم علدددبة باال دددك جدددا وا الدددذين انبتعدددالى قولددده

 عدددذا  لددده مدددنهم كبدددر  تدددولى والدددذ  االثدددم مدددن اكتتددد  مدددا مدددنهم امدددر   لكددد  لكدددم

 يدددذا وقدددالوا خيدددرا بانفتدددهم والمؤمندددات المؤمندددون ادددن   تدددمعتمو  اذ لدددوالي11بعاددديم

 عنددد  اولمددك بالشددهدا  يددلتوا لددم  ددإذ شددهدا  باربعددة عليدده جددا وا لددوالي 12بمبددين ا ددك

  ددد  لمتدددكم واالخدددرة الددددنيا  ددد  ورحمتددده علددديكم هللا   ددد  ولدددوالي13بالكددداذبون يدددم هللا

 لكددم لدديم مددا بددا وايكم وتقولددون بالتددنتكم تلقوندده اذي14بعادديم عددذا   يدده ا  ددتم مددا

 يكدددون مدددا قلدددتم تدددمعتمو  اذ ولدددوالي15بعاددديم هللا عندددد ويدددو ييندددا وتحتدددبونه علدددم بددده

 ابددددا لمثلددده تعدددودوا ان هللا يعاكدددمي16بعاددديم بهتدددان يدددذا تدددبحانك بهدددذا ندددتكلم ان لندددا

 يحبددددون الددددذين اني18بحكدددديم علدددديم وهللا االيددددات لكددددم هللا ويبدددديني17بمددددؤمنين كنددددتم ان

 يعلدددم وهللا واالخدددرة الددددنيا  ددد الددديم  عدددذا  لهدددم امندددوا الدددذين  ددد  الفاحشدددة تشددديع ان

 . 19-11 النوريتعلمون ال وانتم

 :  ال 

 عبدداد تددؤذوا البقددا  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  ان ثوبددان، عددن احمددد االمددام قددا 

 ،طلدددد  المتدددلم اخيدددده عدددورة طلددد  مددددن  دددان ، عددددوراتهم تطلبدددوا وال تعيدددرويم وال هللا

 ي.بيته    يف حه حتى عورته هللا

*       *       * 

     ابن ام مكتوم االعمى :

وقدددف الوليدددد بدددن المشيدددرة مدددع رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم ، ورتدددو  هللا يكلمددده 

وقددد طمددع  دد  اتدد مه، بينما يددو  دد  ذلددك،اذ مددر  ابددن ام مكتددوم، كلم رتددو  هللا لددلى 

هللا عليددده وتدددلم  شدددس ذلدددك منددده علدددى رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم حتدددى عدددبم 

يددده مدددن امدددر الوليدددد،وما طمدددع عمدددا كدددان   ددد  وجهددده واعدددرض عنددده،وذلك انددده شدددشله 

ومددددا ي 2يان جددددا   االعمددددىب1 يدددده مددددن اتدددد مه، لنز  هللا تعددددالى  يددددهبعبم وتددددولىب



 

 

 

ي لنددددت لدددده 5يأمددددا مددددن اتددددتشنىب4ياو يددددذك ر  تنفعدددده الددددذكر ب3يدددددريك لعلدددده يزكددددىب

دددى بي 6تلدددد ب  لندددت ي9يويدددو يخشدددىب8يوامدددا مدددن جدددا ك يتدددعىب7ومدددا عليدددك أال يزك 

ثتددددك بشددددديرا  ونددددذيرا ،لم اخدددددص بددددك احددددددا  دون ا  انمدددددا بع .10-1عندددده تلهددددىيعبم 

   ي.401: 16   تمنعه ممن ابتشا ،وال تتلدين  به لمن ال يريد .باحد،

*       *       * 

   :  اخر  قلص

   ُخلس الرتو  للى هللا عليه وتلم:

رو  ان ينلدددك امدددرأة عجدددوز كدددان معهدددا كددديم  يددده بعدددض حاجياتهدددا ويددد  علدددى جانددد  

الطريددددس ،وكلمددددا نددددادت احدددددا مددددن المددددارة ان يتدددداعديا بو ددددع الكدددديم علددددى كتفهددددا 

لتم دد  بددده حيددد  تريدددد لدددم يلتفدددت اليهدددا احدددد ولدددم يتدددتج  لهدددا ،واذا يددد  بهدددذ  الحالدددة 

بتددده بمدددا تريدددد، وبددددال مدددن حتدددى جا يدددا رجددد  وقدددا  لهدددا :يدددا امدددة هللا مددداذا تريدين؟ اجا

هدددا و دددعه علدددى كتفددده وقدددا  لهدددا ارشددددين  الدددى علدددى كتفان ي دددع يدددذا الرجددد  الكددديم 

ايدددن تريددددين بهدددذا الكددديم؟   وحدددين ولددد  الدددى مدددا تريدددد ،قالدددت لددده: لددديم لدددد  مدددن 

المددددددددا  ألعطيددددددددك اجددددددددرا ،  ولكددددددددن لددددددددد   نلدددددددديحة اقدددددددددمها لددددددددك ،قا :يددددددددات 

تددددمه محمددددد  إيدددداك ان تلدددددقه نلدددديحتك،قالت:يقا  ان يندددداك نبدددد  اهددددر  دددد  مكددددة ا

وتدددؤمن بددده ، إنددده كدددذا  ودجدددا  و..الدددر وبعدددد ان انتهدددت المدددرأة العجدددوز مدددن ك مهدددا 

،قدددا  لهدددا ان النبددد  الدددذ  تلدددفيه بالكدددذ  والددددج  يدددو اندددا ،عندددد ذلدددك خدددرت المدددرأة 

    العجوز واعلنت ات مها. 

*       *       * 

     إرحموا عزيز قوم ذ   :

 ددد  مديندددة حايددد  بالمملكدددة العربيدددة التدددعودية. وقعدددت معركدددة لهدددذا المثددد  قلدددة وقعدددت 

 تدددداة بددددين المتددددلمين وكفددددرة تلددددك المدينددددة آنددددذاك، وكددددان مددددن بددددين اتددددر  الكددددا رين 

تدعىبتدددفانةي  قالدددت لرتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم يدددا محمدددد:ان رأيدددت ان تخلددد  

ويفشددد   تددبيل   لنددا ابنددة تدديد قددوم ،  ددلب  كدددان يطعددم الجددامع ويفددرج عددن المكددرو 

التددد م ولدددم يدددرد لددداح  حاجدددةب لرحم عزيدددز قدددوم ذ  ي،  تدددللها النبددد  لدددلى هللا عليددده 

وتددلم ومددن يددو ابوك؟ قالت:حدداتم الطددام ،  قددا  لهددا النبدد  لددلى هللا عليدده وتددلم :لددو 

كددددان ابددددوك متددددلما  لترحمنددددا عليه، هددددذ  لددددفات المتددددلم، لمر بدددداط   تددددراحها ثددددم 



 

 

 

ما علدددم مدددن اختددده ذلدددك دخددد  يدددو االخدددر اتدددلمت،وكان لهدددا اخ متددديح  يدعىبعدددد يل

       االت م.

*       *       * 

      محاولة ترقة جثة الرتو  للى هللا عليه وتلم :

اشددددارت احددددد  وتددددام  االعدددد م الددددى ان يندددداك اكثددددر مددددن محاولددددة، اال اننددددا تددددنذكر 

يجريدددة  ددد  عهدددد التدددلطان الملدددك العددداد  ندددور الددددين زنكددد   557احددددايا: وقعدددت تدددنة 

رحمددده هللا، رأ  التدددلطان زنكددد   ددد  نومددده النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم ويدددو يشدددير 

تددددتيقا  زعددددا ،ثم تو ددددل انجدددددن  انقددددذن  مددددن يذين، لالددددى رجلددددين أشددددقرين ويقددددو : 

وكددان لدده وزيددر مددن اللددالحين يقددا  لدده جمددا   ولددلى ونددام وتكددرر ذلددك ثدد   مددرات،

بليددد   الددددين المولدددل ،  لرتددد  اليددده، وحكدددى لددده ذلدددك،  خرجدددا الدددى المديندددة، واجتمعدددا

المديندددة  ددد  المتدددجد، وقدددا  الدددوزير: ان التدددلطان أح دددر معددده أمدددواال  لللددددقة، وكددد  

طان لددددم يجددددد الددددرجلين اللددددذين رآيمددددا  دددد  المنام، قددددا  مددددن ح ددددر اخددددذ، اال ان التددددل

قددددالوا:لم يبددددس احددددد اال رجلددددين ال  التددددلطان: يدددد  بقدددد  احددددد لددددم يلخددددذ مددددن اللدددددقة؟

يلخدددذان مدددن احدددد شددديما ، ويمدددا لدددالحان غنيدددان،  قدددا  التدددلطان: علددد   بهمدددا،  دددلتى 

  بهمددددا  ددددإذا يمددددا الددددرج ن اللددددذان اشددددار اليهمددددا النبدددد  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم ، قددددا

التددلطان لهمددا: مددن ايددن انتمددا؟  قدداال مددن بدد د المشر ،جمنددا حدداجين  لخترنددا مجدداورة 

، قددددا  التددددلطان :ايددددن منزلهمددددا؟  ددددلخبر بقددددر  رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم 

، وعندددد الحجدددرة الشريفة، لمتدددكهما وح دددر الدددى منزلهما، وجدددد حلددديرا   ددد  المندددز 

جدددددرة الشدددددريفة، لعتر ا بلنهمدددددا ر عهدددددا رأ  تدددددردابا  محفدددددورا ينته  الدددددى لدددددو  الح

نلدددرانيان جددددا ا مدددع حجدددداج المشاربدددة لتددددرقة جتدددد النبدددد  لدددلى هللا عليدددده وتددددلم ، 

وكاندددا يحفدددران لدددي   ويخرجدددان بدددالترا   ددد  محفادددة جلدددد  يلقيانددده بدددين القبدددور عندددد 

زيدددددارة البقيدددددع، ولمدددددا قربدددددا مدددددن الحجدددددرة الشدددددريفةأرعدت التدددددما  وأبرقدددددت،  قددددددم 

لددددة،  ددددلمر التددددلطان ب ددددر  رقابهمددددا، ثددددم أمددددر بإح ددددار التددددلطان لددددبيحة تلددددك اللي

 بدددده رلدددداص وحفددددر خندددددقا  حددددو  الحجددددرة الشددددريفة واذيدددد  ذلددددك الرلدددداص ومددددأل

     لار حو  الحجرة الشريفة تور رلاص. الخند 

   وبالرشد واالت م أ    قاممِ      محمد الهاد  الى هللا بالتقى      

   الى ان يوا   الحشرك   العوالمِ            عليه من هللا الت م مرددا  

 وقا  آخر:  



 

 

 

 يوال  الها  ليم عنه بشا ِ        حليٌم رشيٌد عادٌ  غير طامت    

   وأاهر دينا  حق ه غير زام ِ       وأيد  ر  العباد بنلر          

 وقا  آخر:  

 حوربت لم تخ ع ولم تخت العد    من يحميه الرحمن كيف ي ام  

   ومألت يذا الكون نورا  لختفت        لور الا م وقو ت النام 

*       *       * 

    اتتشهاد حمزة عم النب  للى هللا عليه وتلم :

رو  ولددددف الرتددددو  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم الحمددددزة بلندددده أتددددد هللا وأتددددد رتددددوله. 

ان الحبش بوحشددددد ي رو   الدددددكتور محمددددد راتددددد  النابلتدددد   دددد  احدددددد  الف ددددامات،

كيددف قتدد  حمدددزة عليدده التدد م. كدددان الوحشدد  عبددددا  مملوكددا ، حر ددته يندددد بنددت عتبدددة 

زوجدددة ابددد  تدددفيان علدددى قتددد  حمدددزة إنتقامدددا  لمقتددد  ابيهدددا وبعدددض ذويهدددا  ددد  معركدددة 

بحربتددد ،   لمدددا دخلدددت معركددة احدددد، أخدددذت أنادددر الددى الحمدددزة حتدددى قتلتدددهبدددر، ثدددم قا :

جابة لهددا بعددد ان تلقيددت منهددا المكا ددلة مددن الددذي  والمددا . وأتيددت بكبددد  الددى ينددد اتددت

ثدددم أقمدددت  ددد  مكدددة ولمدددا  تحهدددا هللا تعدددالى علدددى يدددد رتدددوله لدددلى هللا عليددده وتدددلم 

يربددت الددى الطددامف،  لمددا أتددلم أيدد  الطددامف  دداقت بدد  الدددنيا حتددى قددا  لدد  رجدد  ان 

 لتيددددت  احدددددا  يدددددخ   دددد  ديددددن االتدددد م، رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم ال يقتدددد 

الرتدددو  لدددلى هللا عليددده وتدددلم ثدددم وقفدددت امامددده وأتدددلمت،  قدددا  لددد  رتدددو  هللا لدددلى 

ولمدددا خدددرج المتدددلمون الدددى متددديلمة الكدددذا   هللا عليددده وتدددلم اذيددد  وال ترينددد  وجهدددك.

   خرجت معهم  قتلته بنفم الحربة الت  قتلت بها خير النام حمزة.

*       *       * 

    زين العابدين عليه الت م :

يدددو علددد  بدددن الحتدددين بدددن علددد  بدددن ابددد  طالددد  المشدددهور بدددزين العابددددين وملقددد  

بالتددجاد. ذكددر عندده اندده كددان كثيددر اللددددقة بالليدد ، وكددان يقددو : لدددقة الليدد  تطفددد   

غ دددد  الر ،وتنددددور القلدددد  والقبر،وتكشددددف عددددن العبددددد المددددة يددددوم القيامددددة. وقددددا  

،وال احمقددددا ، وال قدددداطع رحددددم. البندددده:يا بندددد  ال تلدددداح   اتددددقا ، وال بخددددي  ،وال كددددذابا  

 ددد  التندددور  تدددفود ويدددو يشدددو  شددديما   ورو  ابدددن ابددد  الددددنيا:ان غ مدددا  تدددقط مدددن يدددد 



 

 

 

علدددى رأم ابنددده  قتلددده، قا  علددد  بدددن الحتدددين لقاتددد  ابنددده: اندددك لدددم تتعمدددد وعفدددا عنددده. 

وقيددد  ان رجددد   أذنددد   لتدددتوحت ويدددام علدددى وجهددده وتدددرك ايلددده ومالددده، قا  لددده علددد  

وقدددا  . بدددن الحتدددين:قنوطك مدددن رحمدددة هللا التددد  وتدددعت كددد  شددد   أعادددم مدددن ذنبدددك 

 عنه الفرزد : 

 طلته    والبيت يعر ه والح  والحرُم  يذا الذ  تعرف البطحا  و

 يذا ابن خير عباد هللا كلهم         يذا التق  النق  الطاير العلُم  

 إذا رأته قريت قا  قاملها           الى مكارم يذا ينته  الكرُم  

ومددددن اقواله:الددددبحت مطلوبددددا  بثمددددان:هللا يطددددالبن  بددددالفرامض،والنب  بالتددددنة،والعيا  

بالشهوة،والشدددددددديطان باتباعدددددددده،والحا اان بلددددددددد  العم ،وملددددددددك  بددددددددالقوت،والنفم

وكددان ال يلكدد  مددع امدده  دد  لددحن واحددد خو ددا  مددن ان  المددوت بددالرو ،والقبر بالجتددد.

، وقيدددد  ان مددددا اشددددار اليهددددا مربيتدددده تتددددبس يددددد  الددددى مددددا وقعددددت عينهددددا  يكددددون عاقددددا  

وممدددا قالددده  اثندددا  والدتددده لددده، وقيددد  غيدددر ذلدددك.. وهللا اعلدددم. وليتدددت امددده التددد  ماتدددت

 عليه الت م:  

 ليم الشري  غري  الشام واليمن   ان الشري  غري  اللحد والكفِن 

 ان الشري  له حس لشربته            على المقيمين    االوطان والتكِن  

 ال تنهرن  غريبا  حا  غربته          ان الدير ينهر  بالذ  والمحِن  

 وقوت   عفت والموت يطلبن     تفر  بعيٌد وزاد  لن يبل شن        

 هللا يعلمها    التر والعلِن    ول  بقايا ذنو  لتت اغفلها       

   وقد تماديت    ذنب  ويتترن           ما احلم هللا عن  حي  أمهلن

 وأقطع الديربالتذكير والحزِن     دعن  أنو  على نفت  وأندبها    

 لو كنت تعلم ما ب  كنت تعذرن    دا عنك عدل  يا من كان يعدلن     

  ه  عتى عبرة منها تخللن     دعن  اتت دموعا  ال انقطاا لها    

 يبك  عل   وينعان  ويندبن     وقد تجمع حول  من ينو  ومن     

 ولم أر  الط  يذا اليوم ينفعن     ولقد أتوا بطبي  يعالجن             



 

 

 

    ك  عر   ب  ر س  وال يونِ  جذبها    منيوأشتد نزع  ولار الموت 

     أتفا          على رحي   ب  زاد يبلشن  وأخرجون  من الدنيا  وا

 من الرجا  وخلف  من يشيعن     وحملون  على االكتاف اربعة        

 خلف االمام  للى ثم ودعن     وقدمون  الى المحرا  وأنلر وا    

 وال تجود لع  هللا يرحمن     للوا عل   ل ة ال ركوا لها        

 وقدموا واحدا  منهم يلحدن      وأنزلون  الى قبر  ع  مه         

 ذ  المنِن   حتن الثوا  من الرحمن   وقا  يلوا عليه الترا  وأغتنموا    

 ا  شفيس وال أخ يؤنتن         المة القبر ال اٌم يناك وال        

 قد يالن  أمريم جدا   ل زعن          من منكر ونكير ما أقو  لهم       

   من يخللن   مال  تواك إله     وأقعدون  وجُدوا    تؤالهم        

  إنن  موثس بالذن  مرتهِن        لمنن عل   بعفو منك يا أمل         

 ولار وزر  على اهر   لثقلن        تقاتم االي  مال  بعد ما أنلر وا    

 ي  را  منها بشير الحنط والكفِن     وأنار الى من حو  الدنيا بلجمعها    

 يا زارا الشر موقوف على الويِن               يا زارا الخير تحلد بعد  ثمرا  

 عتى تجازين بعد الموت بالحتِن     يا نفم ويحك توب  واعمل  حتنا     

      بالخير والعفو واالحتان والمننِ    والحمد ح ممتينا وملبحنا            

*       *       * 

    أك  الح   :

عمدددر عبدددد الكدددا    ددد  احدددد  قندددوات التلفددداز ان ابدددا حنيفدددةبثابتي  الشددير الددددكتور رو 

مددددر   دددد  طريقدددده  وقعددددت ثمددددرة مددددن شددددجرة بددددالقر  مندددده  لكلها،وبعددددد ان أكلهددددا ندددددم 

لدددى لدددداح  البتدددتان وطلدددد  وقدددا :كيف آكددد  ثمددددرة دون علدددم لدددداحبها،وحين ذيددد  ا

منددده ان يعفدددو عنددده او يلخدددذ ثمدددن الثمدددرة التددد  أكلهدددا، اال ان لددداح  البتدددتان حدددد  

ألبنتددد  ، نفتددده عدددن يدددذا الفتدددى الدددذ  بدددذ  جهدددد  ليبحددد  عدددن الحددد    هدددو خيدددر زوج 



 

 

 

وبعدددد بريدددة قدددا  لددداح  البتدددتان:إن  ال اتدددامحك وال آخدددذ ثمدددن الثمدددرة اال ان تتدددزوج 

ة،ثم قدددا :إن ابنتددد  ال تتدددمع وال تدددر  ومقطوعدددة الدددرجلين، ثدددم إبنتددد  مقابددد   أكددد  الثمدددر

أمهلددده اتدددبوا ليرجدددع بدددالجوا .  كربثابتيمليدددا  وقدددا   ددد  نفتددده:أيا تكدددون يدددذ  الفتددداة 

تدددنة  النتيجدددة تددديموت احددددنا او 50،60،70كدددم تدددتعيت معددد  او كدددم تدددلعيت معهدددا 

ون ر ددا لدداحبها ، ولكددن إذا ذيبددت الددى النددار بتددب  يددذ  الثمددرة التدد  أكلتهددا بدددك نددا

..  قبددد  بثابتيبدددالزواج مدددن ابندددة لددداح  البتدددتان الدددى االبدددد تدددلمك   ددد  ندددار جهدددنم

،قددددا  لها:التدددد م عليكم، قالددددت وعلدددديكم التدددد م  ،وحددددين دخدددد  عليهددددا ليلددددة عرتدددده

ورحمددددة هللا وبركاتدددده،تعج  بثابتيوقا :يددددذ  تتددددمع وتتكلم،وحددددين ناددددر الددددى وجههددددا 

علدددى اجمددد  مدددا يكدددون ورجليهدددا تدددالمتين.. عندددد ذلدددك تدددللها:لماذا قدددا   رأ  عينايدددا

قالت:ومددددددددداذا قا ؟قا :أندددددددددك خرتدددددددددا  وعميدددددددددا  ومقطوعدددددددددة ابدددددددددوك غيدددددددددر ذلك؟

الرجلين، قالددددت أنددددا  عدددد   خرتددددا  عددددن كدددد م ال يددددرض هللا،وعميددددا  عددددن الناددددر الددددى 

وبعددددد زواجهمددددا  محددددارم هللا،ومقطوعددددة الددددرجلين  دددد  التددددير الددددى مددددا يش دددد  هللا..

     زقاباباحنيفة النعمان بن ثابتي ر   هللا عنه.ر

*       *       * 

    راتة البعض من بن  آدم :

بينمدددا كدددان اعرابددد  يبحددد  عدددن بعيدددر ،  لددداد ه ث ثدددة اشدددخاص،  تدددللهم: يددد  رأيدددتم 

بعيدددرا ؟ قددددالوا : ال،  قددددا  احددددديم: يدددد  بعيددددرك أعددددور؟ قددددا : نعددددم، وقددددا  الثددددان : يدددد  

، قدددا   : نعدددم، وقدددا  الثالددد : يددد  بعيدددرك أعدددرج؟ قدددا : نعدددمبعيدددرك مقطدددوا الدددذن ؟ قدددا

الث ثددة: وهللا لددم نددر بعيددرك،  قددا  االعرابدد : تددلذي  بكددم الددى القا دد ،  قددالوا :نحددن 

 لمدددا جدددا وا القا دد ، قدددا  القا ددد  لددد و : كيدددف عر دددت ان  دد  طريقندددا الدددى القا ددد . 

البعيددر أعور؟قددا : وجدددت العشدد  أُكدد  مددن جاندد  ولددم يؤكدد  مددن الجاندد  االخددر. وقددا  

للثدددددان :كيف عر دددددت ان البعيرمقطدددددوا الذن ؟قا :وجددددددت البعدددددررة علدددددى االرض دون 

وقدددددا  للثالددددد : كيدددددف عر دددددت ان البعيدددددر ان تتبعثدددددر  لدددددو كدددددان ذو ذنددددد  لتبعثدددددرت. 

ولددددفوا عمقددددا   دددد  االرض مددددن القدددددم االخددددر، عرج؟قددددا : وجدددددت احددددد قدميدددده اكثددددر أ

. وبعددددد انتهددددا  قلددددة البعيددددر، قددددا  احددددد البعيددددر كمددددا يددددو ولكددددنهم لددددم يددددرو   عدددد  .

االشدددخاص الث ثدددة للقا ددد : ان اباندددا قبيددد  و اتددده، قدددا :انن  لدددم ار ،  لمددداذا اخدددوت  

ة وغدددددا اجيبكم عددددن تددددؤالكم. قددددا  القا دددد :امكثوا عنددددد  الليلدددديرثددددون وانددددا لددددم ار ؟

 قدددا  الدددذ  لدددم يدددر :ان يدددذا القا ددد  يدددو لددديم ابدددن امددده وابيددده معلددد   ذلدددك بتدددو  

ال ددديا ة، تدددمع القا ددد  ذلدددك ولدددم يبدددديا، وذيددد  الدددى امددده، وقدددا  لها:يددد  لدددحيت اندددا 

لددديم ابنكمدددا، قالدددت لددده: الحقيقدددة ان ابددداك وجددددك طفددد   بدددالقر  مدددن احدددد المتددداجد، 



 

 

 

: ان يدددر  شدددخاص الث ثدددة، وقدددا  للدددذ  لدددملقا ددد  الدددى اال ربينددداك وعلمنددداك. رجدددع ا

اخوتددددك يرثددددون وانددددت ال تر ، قددددا  لدددده :ولماذا؟قددددا  القا دددد :ان ابددددن الحددددرام يعددددرف 

رجددع يددذا الددذ  لددم يددر  الددى امدده وتددللها الحقيقددة، قالت لدده:ما قالتدده ام  ابددن الحددرام.

 القا   البنها.        

                                      *      *       *    

     ر يس رتو  هللا للى هللا عليه وتلم    الجنة:

يوجدددددد بالشدددددام جدددددامع رو  الشدددددير الددددددكتور محمدددددد راتددددد  النابلتددددد  يدددددذ  القلدددددة: 

اتددددمهبجامع الددددوردي،رأ  خطيدددد  الجددددامع  دددد  منامدددده ان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده 

كمددا يتمنددى  الخطيدد  تمنددى يددذا -وتددلم قددا  لدده: قدد  لجددارك  دد ن أندده ر يقدد   دد  الجنددة

ذيدد  خطيدد  الجددامع  -رتددو  هللا لددلى هللا عليدده وتددلم  دد  الجنددة  كدد  منددا ان يرا ددس

الددى جددار  وقددا  لدده:لك بشددارة مددن رتددو  هللا لددلى هللا عليدده وتددلم ، وال اخبددرك بهددا 

اال بعددددددد ان تخبرندددددد  مدددددداذا  علددددددت مددددددع ربددددددك لتلتيددددددك يددددددذ  البشددددددارة؟وبعد الحددددددا  

شدددهر كدددان حملهدددا  ددد  الشدددهر التاتدددع، الجنين لددديم قا :تزوجدددت إمدددرأة وبعدددد خمتدددة ا

من ،وبامكدددددان  ان اطلقهدددددا وا  دددددحها ألنهدددددا زانيدددددة، أتيدددددت بالمولددددددة  ولددددددتها، ثدددددم 

بقدددر  الجدددامع بعدددد ان تدددلخرت عدددن الملدددلين ثدددم التحقدددت بهدددم، وبعدددد  و دددعت الجندددين

،  تدددللتهم مدددا االمدددر؟ انتهدددا  اللددد ة تدددلخرت كدددذلك حتدددى تجمدددع الندددام حدددو  الجندددين

    قالوا:يذاطف  لقيط وجدنا  يهنا،  طلبت منهم ان أتبنا ،  عدت به الى امه.

*       *       * 

     عاقبة اللبر :

رو  الشدددير الددددكتور عمدددر عبدددد الكدددا    ددد  احدددد  وتدددام  االعددد م : ان ينددداك رجددد  

 30اتدددمهبابو عبدددد هللا القريشددد ي عدددات  ددد  مكدددة، وكاندددت زوجتددده تؤذيددده علدددى مدددد  

بر، وقيدد  لدده:يا رجدد  طلقهددا،  يقددو  :ال،إن طلقتهددا تدديبتل  بهددا غيددر  ويددو لددا تددنة

واندد  قددد تعددودت عليهددا، حتددى ولدد  بدده الحددا  الددى تددرك البيددت، خرج واذا بدده بشر ددة 

علددددى جبدددد   يهددددا اثنددددين مددددن العبدددداد،  لتددددلذنهما بددددالجلوم معهمددددا، وكددددان العددددر  ال 

احدددد الدددرجلين لآلخدددر  يتدددللون ال ددديف اال بعدددد ث ثدددة ايدددام.. وعندددد حلدددو  المتدددا ،قا 

ادعدددو هللا ان يرزقندددا بعشدددا   ددددعا  دددإذا برجددد  يطدددر  البدددا  ومعددده طعدددام ، و ددد  اليدددوم 

ومعددده طعدددام، و ددد  اليدددوم الثالددد  قددداال لل ددديف  الثدددان  دعدددا االرجددد  آلخدددر وإذا برجددد 

ادعدددو،  قدددا :ليم لددد  عمددد  لدددالت ادعدددو بددده، قاال له:البدددد وان تدعو، ددددعا  دددإذا برجددد  



 

 

 

،  قددداال لددده:ماذا قلدددت  ددد  دعامك؟قدددا  عدددام بددددال  مدددن اندددا  واحدددديحمددد  إندددامين مدددن الط

قلت:يددددا ر  لدددديم لدددد  عمدددد  لددددالت أتقددددر  بدددده اليددددك،ولكن يبدددددو ان يددددذين الددددرجلين 

:انددده لدددالحين بثوابهمدددا ارزقندددا، ثدددم تدددللهما:انتما بمدددا كنتمدددا تددددعيان هللا؟قاال:كندددا نقو 

يدددده ويددددو لددددابر بلشنددددا رجدددد  اتددددمه ابددددو عبددددد هللا القريشدددد  مددددن مكددددة ان زوجتدددده تؤذ

عليهدددا بحدددس لدددبر يدددذا الرجددد  ارزقندددا. عندددديا قدددا  الرجددد  ال ددديف:ان لددد  درجدددة عندددد 

قددددا  االوزاعدددد ، قددددا   ويددددذ  قلددددة أخددددر  عددددن اللددددبر :.. هللا  رجددددع الددددى زوجتدددده.

 -لدددديم  يدددده اال الجدددددران  -أحددددديم: خرجددددت متددددا را ، و دددد  الطريددددس إذ أنددددا  دددد  بيددددت

انددد  احمددددك حمددددا  يدددردد: اللهدددم و يهدددا رجددد  قدددد ذيبدددت يددددا  ورجددد   وبلدددر  ويدددو 

يدددوا     دددلك علدددى تدددامر خلقدددك، إذ   دددلتن  علدددى كثيدددر ممدددن خلقدددت تف دددي  .  ددددونت 

منددده  تدددلمت عليدددده وقلدددت لددده: عددددن أ  شددد   تحمدددد هللا وعلددددى أ    ددديلة تشددددكر ؟ 

قددا : ألددديم تددر  مدددا قدددد ُلددنع بددد ، وهللا لدددو ان هللا عددز وجددد  لددد   علدد   مدددن التدددما  

االرض  ختدددفت بددد   مدددا ازددت اال حبدددا  وشدددكرا  لددده تعدددالى. ثدددم ندددارا   دددلحرقتن  وأمدددر 

يتعهددددن   ؟ قدددا :ل   ولددددقدددا  المبتلددد : ألدددم أطلددد  مندددك حاجدددة،  قلدددت: قددد  مدددا حاجتدددك

لوقدددت اللددد ة ويطعمنددد  عندددد الحاجدددة، و قدتددده مندددذ أمم، هددد  لدددك أن تبحددد  عنددده؟ 

فتدددرم  دددذيبت أبحددد  عدددن ابنددده حتدددى كندددت بدددين كثبدددان الرمددد  إذا بتدددبع ي قدددا  الرجددد :

 لتيتددده  -غ مدددا  ويلكلددده،  قلدددت: إندددا ح وإندددا اليددده راجعدددون، كيدددف تدددلخبرأبا  المبتلددد  

، يددد  اندددت أكدددرم منزلدددة عندددد هللا تعدددالى ام ايدددو  عليددده وقلدددت لددده: انددد  اتدددللك وتدددلمت

،  قلدددت: ألدديم ابددت   هللا تعدددالى  لددبر حتدددى اتددتوحت منددده عليدده التدد م؟ قدددا : ايددو 

 : خرجدددت ألبحددد  عدددن ابندددك بدددين كثبدددان الرمدددا مدددن كدددان يدددلنم بددده،قا : بلدددى، قلدددت

ولددديم  وجددددت التدددبع قدددد ا ترتددده وأكلددده،  قا :الحمدددد ح، ثدددم شدددهس شدددهقة  مدددات.. 

ينددداك مدددن يعيننددد  علدددى غتدددله وتكفينددده ود نددده، واندددا كدددذلك واذا بركددد  يمدددرون بددد   

ولددددلينا عليدددده   ددددلخبرتهم بالقلددددة  شتددددلو  بمددددا  البحددددر وكفنددددو  بثيددددا  كانددددت معهددددم

وم دددى القدددوم وبدددت تلدددك الليلدددة بقدددر  قبدددر ،  -بيتددده ذو الجددددران-التدددهود ندددا   ددد  م

 لمدددددا انتلدددددف الليددددد   دددددإذا بلددددداحب   ددددد  رو دددددة خ دددددرا  عليددددده ثيدددددا  خ دددددر، 

   قلت:أليم أنت بلاحب ؟قا : بلى، جعلن  هللا تعالى من اللابرين. 

    ولكن عواقبه أحلى من العت     اللبر مث  اتمه مٌر مذاقته   

      *       * * 

    عدالة التما  :



 

 

 

جددزارا   دد  بشددداد قبدد  اربعددين تددنة، وكددان يددذي  قبدد  الفجددر  رو  ان رجدد   كددان يعمدد 

، وبعدددد طلدددوا الشدددمم يفدددتت المحددد  ليبدددع الدددى دكانددده ليدددذبت الشدددنم ثدددم يرجدددع الدددى بيتددده

اللحدددم، و ددد  ذات يدددوم بعدددد مدددا ذبدددت الشدددنم رجدددع الدددى بيتددده  ددد  المدددة الليددد  وثيابددده 

اثندددا  الطريدددس تدددمع لدددرخة  ددد  احدددد االزقدددة المالمدددة  وجدددد ملطخدددة بالددددما ، و ددد  

رجددد   قدددد طعدددن بتدددكين، لنتزا التدددكين مدددن اهدددر الرجددد ، اجتمدددع الندددام ورأوا يدددذا 

 لخدددذ الدددى الق دددا  بتهمدددة القتددد  وحكدددم الجدددزار بيدددد  التدددكين وثيابددده ملطخدددة بالدما ،

رجددد  ولكنددد  بالموت،قا :أيهدددا الندددام إنددد  لدددم أقتددد  يدددذا العليددده باالعددددام، وحدددين أيقدددن 

قتلددت إمددرأة وابنهددا قبدد  عشددرين تددنة، كنددت شددابا  اعمدد  علددى قددار  انقدد  النددام بددين 

 دددفت  النهدددر، و ددد  ذات يدددوم جدددا تن  امدددرأة وابنتهدددا  نقلتهمدددا الدددى ال دددفة االخدددر  

مددددن النهددددر،ثم تكددددررت العمليددددة حتددددى تعلقددددت بلبنددددة المددددرأة واحببتهددددا ويدددد  بددددادلتن  

ا اال ان اال  ر ددددض ذلددددك لفقددددر .. انقطعددددت الشدددد   نفتدددده، ذيبت الددددى ابيهددددا ألخطبهدددد

ومعهدددا طفلهدددا وطلبدددت منددد   الفتددداة وامهدددا عنددد  وبعدددد مدددرور تدددنتين جدددا تن  امدددرأة

نقلهدددا الدددى ال دددفة االخدددر  مدددن النهدددر،وحين دققدددت النادددر  يهدددا  دددإذا يددد  الفتددداة التددد  

ر دددض ابويدددا مدددن تزويجددد  ايايا، تقربدددت اليهدددا وذك رتهدددا بحبددد  لها، قالدددت: اتدددس هللا 

 لخددددذت الطفدددد  منهددددا  الن متزوجددددة ويددددذا ابندددد ، ولكددددن الشدددديطان لددددم يتركندددد اندددد  ا

علددددى مددددا اريددددد أغددددر  ابنهددددا  وو ددددعت رأتدددده  دددد  المددددا  ويددددددتها بددددل ن لددددم توا ددددس

، لخددددذت تلددددرخ وتتوتدددد  ولكددددن لددددم اتددددمع لددددراخها وتوتدددديلها  لغرقددددت الطفدددد  

ع ورميتدده  دد  النهددر، ثددم جمددت اليهددا وأخددذتها مددن رأتددها ويدد  تتوتدد  ولكددن لددم اتددم

العفيفددددة بلبنهددددا لهددددا كدددد م حتددددى رميتهددددا  دددد  النهددددر.. ويكددددذا  ددددحت يددددذ  المددددرأة 

 وبنفتها. ثم رجعت الى البيت ولم يكتشف احد جريمت ..ان هللا يمه  وال يهم .  

 ليخفى ومهما يكتم هللا يعلم         تكتمن  هللا ما    قلوبكم   

      ينقميؤخر  يو ع    كتا   يدخر    ليوم الحتا  أو يعج  

*       *       * 

     عاقبة الاالم :

الدددطاد أحدددد اللددديادين تدددمكة  دددخمة  حمدددد هللا تعدددالى وأخدددذيا الدددى بيتددده لددديطعم بهدددا 

عاملتدددده، وإذا بملددددك قددددد خددددرج للنزيددددة، رأ  التددددمكة  لعجبتدددده  لخددددذيا عنددددوة مددددن 

اللدددياد،وذي  بهدددا الدددى قلدددر  واراد ان يددددخ  التدددرور علدددى الملكدددة، لخرج التدددمكة 

التددددمكة وع ددددت الددددبعه، لم يتددددتر  ليلته، لشددددار اليدددده االطبددددا   مامهددددا  لتددددتدارتأ

بقطدددع الدددبعه، ولكنددده لدددم يتتر ، لشددداروا اليددده بقطدددع يدددد ، ولكنددده لدددم يتدددتر ،  لشدددار 



 

 

 

اليدددده احددددد العلمددددا  بلندددده لددددم يتددددتر  اال اذا عفددددى عندددده اللددددياد بعددددد ان شددددر  للعددددالم 

 ،وطل  مندددده ان يلددددفت قلددددته مددددع التددددمكة،  بحدددد  الملددددك عددددن اللددددياد حتددددى وجددددد

؟  قا :قلددت: اللهددم إندده اهددر علدد   قوتدده  عندده، عفا عندده،  قددا  لدده الملك:مدداذا قلددت  دد  

. وجدددا   ددد  لدددحيت متدددلم عدددن ابددد  ذر،ان رتدددو  هللا لدددلى هللا  دددلرن   يددده قددددرتك.

عليدددده وتددددلم قددددا بان هللا تعددددالى يقو :يددددا عبدددداد  اندددد  حرمددددت الالددددم علددددى نفتدددد  

الموا، يددا عبدداد  انمددا يدد  اعمددالكم احلدديها لكددم،  مددن وجعلتدده بيددنكم محرمددا ،  دد  تادد

وجددددد خيددددرا   ليحمددددد هللا ومددددن وجددددد غيددددر ذلددددك  دددد  يلددددومن  اال نفتددددهي. وجددددا   دددد  

اللدددددحيت،ان لدددددلى هللا عليددددده وتدددددلم قا بإيددددداكم والالدددددم  دددددإن الالدددددم المدددددات يدددددوم 

تددنة، اخلددف لهددا  20 تدداة يتيمددة عمريددا  ويددذ  قلددة اخددر  عددن الالددم :..  القيامددةي.

لددديها بيتددا  ومحدد   تجاريددا  وبعددض المددا ، عاشددت يددذ  الفتدداة مددع عمتهددا التدد  تعدديت وا

لوحدددديا، جا يا شدددا  وطلددد  الدددزواج مدددن يدددذ  الفتددداة  وا قدددت، وتمدددر االيدددام ويدددلت  

،  مدددا كدددان منهدددا اال ان يدددذا الدددزوج ليشدددك  لزوجتددده  ددديس الحدددا  وحاجتددده الدددى المدددا 

  ، وتمدددر االيدددام وإذا بهدددذا الرجددد  باعدددت مدددا تملكددده حتدددى اعطتددده كددد  مدددا لدددديها مدددن مدددا

ي ددددربها ويطرديددددا مددددن البيددددت طاعنددددا  بشددددر ها، اال ان اخوتدددده االثنددددين وامدددده  الاددددالم

نهددددرو  وشددددهدوا بعفتهددددا وحتددددن خلقهددددا ،ذيبددددت الزوجددددة الددددى بيددددت عمتهددددا لتخبريددددا 

بدددذلك، ثدددم اقامدددت دعدددوة للطددد   مدددن يدددذا الرجددد  الدددذ  جرديدددا مدددن كددد  شددد   ثدددم 

 دددد  يدددد  لددددديك مددددن شددددهود؟قالت:اخوة زوجدددد  وامدددده،ثم طرديددددا، وحددددين تددددللها القا

ل  القا ددد  الدددزوج يددد  لدددديك مدددن شدددهود علدددى مدددا تقو ؟قدددا :نعم، امددد  واخدددوت . تددد

و دددد  يددددوم المرا عددددة ح ددددر الددددزوج الاددددالم واخوتدددده ولددددم تح ددددر امدددده،وادلى اخددددوة 

الدددزوج  بعدددد ان اقتدددموا اليمدددين، بدددلن زوجدددة أخددديهم غيدددر نزيهدددة وتخدددرج مدددن البيدددت 

الزوجدددة حدددين تددمعت اخدددوة زوجهدددا ويدددم يشددهدون خددد ف مدددا كدددانوا  بلتددتمرار، بهتدددت

يقولدددون الخددديهم حدددين ي دددربها ويتهمهدددا بالخياندددة،بلنها شدددريفة ولدددم يبددددو عليهدددا أ  

تدددو ،ينا حكدددم القا ددد  للدددالت الدددزوج  ددد   دددو  مدددا تدددمعه مدددن شدددهادة الشدددهود، 

مدددرت . ، قالدددت الزوجدددة: حتدددب  هللا ونعدددم الوكيددد .وقبيددد  الخدددروج مدددن قاعدددة المحكمدددة

االيددام والتددنين و دد  ذات يددوم جددا  أخ الددزوج الاددالم ليددر  زوجتدده  دد  اح ددان رجدد  

غريددد ،  مدددا كدددان منددده اال ان أخدددذ تدددكين مدددن المطدددبر و دددر  ذلدددك الرجددد  واد  الدددى 

و اتددده، امدددا الزوجدددة  خرجدددت الدددى الشدددارا ويددد  عاريدددة ليرايدددا مدددن كدددان  ددد  الشدددارا 

واالخ اآلخددددر للددددزوج الاددددالم وليتددددمع بهددددا الجيددددران. ولددددم تمددددض تددددنوات قليلددددة اال 

يلدددا  بمدددرض جنتددد  يلدددع  شدددفاؤ  .. وبعدددد ايدددام ق مددد  وإذا بدددالزوج الادددالم يلدددا  

   بالشل  الرباع  نتيجة حاد  تيارة.

 ال تالمن  إذا ما كنت مقتدرا            الالم ترجع عقبا  الى الندم  



 

 

 

 تنم  تنام عينك والمالوم منتبه            يدعو عليك وعين هللا لم 

 وقا  آخر:  

 واحذر من المالوم تهما  لامبا      واعلم بلن دعا   ال يحج    

 وقا  آخر:  

    بين  وبينك يا الوم الموقف         والحاكم العد  الجواد المنلف  

*       *       * 

    كذبة االو  من نيتان :

ويطلدددس علدددى  العدددالممنهدددا انتشدددرت الدددى بقيدددة دو  بددددأت يدددذ  الادددايرة  ددد   رنتدددا و

الددددذين يلدددددقونها بددددلنهم ب ددددحايا نيتدددداني، وبحلددددو  القددددرن التددددابع عشددددر انتشددددرت 

بشدددك  واتدددع  ددد  انكلتدددرة، كمدددا يطلدددس علدددى ال دددحية  ددد   رنتدددا اتمبالتدددمكةي و ددد  

 اتدددكتلندةبنكتة ابريددد ي، ويدددر  آخدددرون ان ينددداك ع قدددة بدددين كذبدددة االو  مدددن نيتدددان

مددددارم كدددد  عددددام  31بدددده الهندددددوم  دددد   وبددددين عيدددددبيول ي   الهند،والددددذ  يحتفدددد 

والدددذ  يقدددوم بددده الدددبعض بمهدددام كاذبدددة لمجدددرد اللهدددو واللعددد  وال يكشدددف عدددن حقيقدددة 

، ويندددداك مددددن يددددر  ان الددددلها يعددددود الددددى نيتدددداني1أكدددداذيبهم اال  دددد  اليددددوم التددددال ب

وكددددان ذلددددك وقددددت الشددددفاعة للمجددددانين و ددددعاف العقددددو   يطلددددس  القددددرون الوتددددطى

تدددددراحهم  ددددد  االو  مدددددن نيتدددددان وتدددددم بعيد المجدددددانيني. وينددددداك مدددددن يدددددر  انهدددددا 

انتشددددرت بشددددك  واتددددع  دددد  القددددرن التاتددددع عشددددر. وبمددددا ان شددددهر نيتددددان يقددددع  دددد  

الربيدددع، يدددر  الدددبعض انددده يحلدددو  يددده المداعبدددة والمدددر .. والواقدددع كددد  يدددذ  االقدددوا  

الددددلي  ألثبدددات لدددحتها. ورتدددم  ندددان علدددى ارض المتحدددف قبيددد  زيارتددده مدددن لددديم لهدددا 

ورقدددة ماليدددة اثريدددة مدددن  مدددة كبيدددرة،  لمدددا رآيدددا الملدددك أمرأحدددد  قبددد  الملدددك بكدددارو ي

ورغددددم اتخاذيددددا للهددددو والمداعبددددة اال انهددددا قددددد تتددددب   حراتدددده باتقاطهددددا ولكددددن عبثددددا .

لنجددددة مدددن علدددى شدددر ة ا دددرارا ،  حدددد  ان تددديدة انجليزيدددة قامدددت باللدددراخ طالبدددة ا

مطبخهدددا بتدددب  انددددالا حريدددس داخلددده، ولكدددن لدددم يتدددعفها احدددد حيددد  ادددن الندددام انهدددا 

. وتعدددد كذبدددة نيتدددان أحدددد ، دددلودت بحياتهدددا. كذبدددة لتطدددابس ذلدددك مدددع االو  مدددن نيتدددان

مآتدددد  المتددددلمين  دددد  االندددددلم،  عندددددما تددددقطت االندددددلم،خرج اللددددليبيون  نددددادوا 

وأيلددده ومالددده  ليدددذي  الدددى الشددداط    دددإن تدددفنا   بالندددام: انددده مدددن اراد النجددداة بنفتددده

كبيدددرة قددددمت مدددن المشدددر  لتلخدددذ مدددن تبقدددى مدددن المتدددلمين،  لدددد  المتدددلمون ذلدددك 

ويناك كانددددت الخديعددددة حيدددد  الجدددديت اللددددليب  بانتادددداريم وتوجهددددوا الددددى الشدددداط  ،



 

 

 

حتددددى النتددددا  واالطفددددا  والرجددددا    دددداعملوا التدددديوف  دددد  رقددددا  المتددددلمين، وذبحددددوا

بحدددر، وكدددان ذلدددك  ددد  االو  مدددن نيتدددان ، وتدددرقوا امدددوالهم بعدددد ان احمدددرت ميدددا  ال

تدددددرقوا ارواحهدددددم ، وتدددددميت يدددددذ  الخديعدددددة بتدددددمكة نيتدددددان، ألنهدددددم كدددددذبوا علدددددى 

..  الكدددذ  مهمدددا تندددوا  هدددو ال يتدددمت بددده  ددد  دينندددا المتدددلمين والدددطادويم كالتدددمك.

ذبوني االتدددد م بإنما يفتددددر  الكددددذ  الددددذين ال يؤمنددددون بآيددددات هللا وأولمددددك يددددم الكددددا

وقددددا  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم بايدددداكم والكددددذ  ،  ددددإن الكددددذ  يهددددد  الددددى  .105النحدددد 

يهدددد  الدددى النددداري... اللهدددم طهدددر قلوبندددا مدددن النفدددا ، واعمالندددا مدددن  الفجدددور والفجدددور

    الريا ،والتنتنا من الكذ ، واعيننا من الخيانة.

*       *       * 

    إمرأتان وحكم عاد  :

رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم قا بكانددددت إمرأتددددان معهمددددا ، ان عددددن ا  يريددددرة

إبنايما،جدددددا  الدددددذم   دددددذي  بدددددابن احددددددايما،  قالدددددت للددددداحبتها: انمدددددا ذيددددد  بابندددددك 

،وقالدددددت االخر :انمدددددا ذيددددد  بابنك، تحاكمتدددددا  الدددددى داود عليددددده التددددد م  ق دددددى بددددده 

  خرجتدددددا علدددددى تدددددليمان بدددددن داود عليهمدددددا التددددد م ، لخبرتا ، قدددددا :امتون  للكبدددددر 

بالتددددكين اشددددقه بينهما، قالددددت اللددددشر : ال تفعدددد  يرحمددددك هللا يددددو ابنهددددا  ق ددددى بدددده 

     لللشر ياخرج    لحيت البخار .

*       *       * 

    البخ  والشت :

غنيدددا  اال انددده بخيددد ، وذات يدددوم طدددر  بابددده تدددام ،  قدددا  الرجددد  الشنددد   رو  ان رجددد   

بهدددذا الرجددد  الشنددد  ت االيدددام  دددإذا البخيددد  لزوجتددده:اذيب  الدددى التدددام  واطرديددده. ومدددر

البخيددددد  يفقدددددد مالددددده ، ويطلدددددس زوجتددددده لتتدددددزوج مدددددن رجددددد  ثدددددان ، وذات يدددددوم وذات 

الموقددددف،وإذا برجدددد  تددددام  يطددددر  بددددا  الددددزوج الثددددان  ،  قددددا  لزوجتدددده:إذيب  الددددى 

التدددام  وأعطيددده مدددا يحتاجددده، ومدددا ان شدددايدت الزوجدددة التدددام  حتدددى ارتبكدددت،  تدددللها 

تدددبحان هللا ان يدددذا التدددام  يدددو زوجددد  االو  الدددذ  قالدددت:  زوجهدددا عدددن تدددب  ارتباكهدددا

أمرندد  بطددرد التددام  حددين طددر  البددا ،  قددا  زوجهددا الثددان : أتدددرين مددن يددو التددام  

    الذ  طرد  زوجك االو ، قالت: ال،قا : أنا.

    الجود يفن  الما   قب   نامه     وال البخُ     ما  الشحيت يزيد  



 

 

 

 ألم تر  ان  الما   غاد ورامت          وأن الذ  يعطيك غير بعيد   

 وقا  آخر:  

 و   العيت ال تطمع   دا الحرص على الدنيا             

  ما تدر  لمن تجمع     وال تجمع من الحرام               

 وتو  الان ال ينفع       إن الرز  مقتوم                 

 غن  ك  من يقنع     ع                  قير ك  من يطم

 وقا  آخر:  

 والعتر واليتر أوقات وتاعات   النام للنام ما دام الو ا  بهم    

 ما دمت تقدر وااليام تارات   ال تقطعن يد المعروف عن أحد      

 وما ماتت   املهم    وعات قوم ويم    النام أموات  قد مات قوم 

 وقا  آخر:  

 التعادة جمع ما       ولكن التق  يو التعيد  ولتت أر  

  وتقو  هللا خير الزاد ذخرا         وعند هللا لألتقى مزيد  

*       *       * 

    الان الخاط   :

كاندددت ينددداك إمدددرأة أرملدددة لهدددا مدددن  1965ذكدددرت احدددد  وتدددام  االعددد م: انددده  ددد  تدددنة

وحيددددة تعددديت  ددد  شدددقة  ددد  تدددنة ،  قدددد تدددو   زوجهدددا واوالديدددا وبقيدددت  90العمدددر

بدددداريم وال معيدددد  لهددددا، حدددداو  احددددد المحددددامين اتددددتش لها طمعددددا   دددد  الشددددقة التدددد  

تملكهدددا، وعدددرض عليهدددا مبلشدددا  مدددن المدددا  شدددهريا  علدددى ان تعطيددده الشدددقة بعدددد و اتهدددا، 

لدددم  يتراجدددع عدددن االتفدددا . ادددن  المحدددام    وا قدددت وأخدددذت عليددده ال دددمانات القانونيدددة

وتيحلددد  علدددى الشدددقة بتدددعر زييدددد،  لدددن تعددديت طدددوي  ، ان عجدددوزا   ددد  يدددذ  التدددن

ولكددن الددذ  حددد  يددو خدد ف ذلددك،  قددد مددات المحددام  قبلهددا بتددب  مددرض التددرطان، 

عامدددا   30وعاشدددت العجدددوز واحتفادددت بالشدددقة بعدددد ان د دددع المحدددام  لهدددا مددداال  طيلدددة 

تدددبحان مدددن تدددخر لهدددذ   أ دددعاف قيمدددة الشدددقة ولدددم يحلددد  علدددى شددد    ددد  النهايدددة..



 

 

 

ويدددذ    نتدددانا  ينفدددس عليهدددا حتدددى يمدددوت يدددو وتعددديت يددد  محتفادددة بشدددقتها.العجدددوز إ

ورد  ددد  بعدددض األثدددار، ان هللا عدددز  وجددد   أرتددد  قلدددة اخدددر  عدددن الادددن الخددداط  : 

ض روحهددددا وجددددديا امددددرأة مددددن النددددام،  لمددددا أتايددددا ليقددددب ملددددك المددددوت ليقددددبض رو 

 تر دددعه ويمدددا  ددد  لدددحرا  قاحلدددة لددديم حولهدددا أحدددد، عنددددما وحيددددة مدددع ر ددديع لهدددا

رأ  ملدددك المدددوت مشدددهديا ومعهدددا ر ددديعها ولددديم حولهمدددا أحدددد ويدددو قدددد أتدددى لقدددبض 

روحهددا، لددم يتمالددك نفتدده ودمعددت عينددا  مددن ذلددك المشددهد رحمددة بددذلك الر دديع، غيددر 

انددددده ملمورللم ددددد  لمدددددا ارتددددد  لددددده،ب.. ال يعلدددددون هللا مدددددا أمدددددريم ويفعلدددددون مدددددا 

 تعددددالى ليقددددبض . بعددددد يددددذا الموقددددف بتددددنوات طويلددددة، أرتددددله هللا.6يددددؤمرونيالتحريم

وجدددد  شددديخا  طاعندددا   ددد   رو  رجددد  مدددن الندددام،  لمدددا أتدددى ملدددك المدددوت الدددى الرجددد 

التدددن متوكمدددا  علدددى علدددا  عندددد حدددداد يطلددد  منددده ان يلدددنع لددده قاعددددة مدددن الحديدددد 

ي دددعها  ددد  أتدددف  العلدددى حتدددى ال تلكددد  االرض علدددا  ويولددد  الحدددداد بدددلن تكدددون 

تمالدددك ملدددك المدددوت نفتددده  ددداحكا  قويدددة لتبقدددى علدددا  تدددنين طويلدددة. عندددد ذلدددك لدددم ي

وحددددرص يددددذا الشددددير وطددددو  املدددده بددددالعيت بعددددد يددددذا  ومتعجبددددا  مددددن شدددددة تمتددددك

العمرالمديدددد، ولدددم يعلدددم بلنددده لدددم يتبقدددى مدددن عمدددر  اال لحادددات.  دددلوحى هللا تعدددالى الدددى 

، نعدددم ذلدددك ملدددك المدددوت قدددام  :  بعزتددد  وج لددد  ان الدددذ  أبكددداك يدددو الدددذ  أ دددحكك

 مددوت عندددما قددبض رو  امدده، يددو ذلددك الشددير الددذ   ددحكالر دديع الددذ  بكددى ملددك ال

 ملك الموت من شدة حرله وطو  أمله.

*       *       * 

   حكاية راي  :

تحددد  عبددد المددنعم بددن ادريددم عددن ابيدده قددا : ذكددر ويدد  بددن منبدده: ان عابدددا  مددن بندد  

اتددرامي ، كددان  دد  زماندده ث ثددة اخددوة لهددم اخددت وكانددت بكددرا ، خددرج االخددوة  دد  مهمددة 

وتركددوا اخددتهم برعايددة العابددد الددذ  ر ددض  دد  بدداد   االمر، قددا  العابددد: انزلويددا  دد  

بيددددت مقابدددد  لددددومعت ،  لنزلويددددا ثددددم انطلقددددوا، مكثددددت يددددذ  الفتدددداة زمنددددا  ينددددز  اليهددددا 

مدددن لدددومعة العابدددد ي دددعه عندددد بدددا  اللدددومعة ثدددم يشلدددس البدددا  ويلدددعد الدددى  الطعدددام

الشدددديطان وقددددا  لدددده:من اال  دددد  ان لددددومعته،  تخددددرج الفتدددداة لتلخددددذ الطعددددام،  جددددا   

 ت دددع الطعدددام امدددام بيتهدددا،  فعددد  ذلك، لبددد  ذلدددك زمندددا  حتدددى جدددا   الشددديطان وقدددا  لددده:

مدددن اال  ددد  واالكثدددر اجدددرا  ان تددددخ  الطعدددام الدددى بيتهدددا  فعددد  ذلدددك،  لبددد  زمندددا  حتدددى 

جدددا   الشددديطان وقدددا  لددده: لدددو كندددت تكلمهدددا  تدددلنم بحدددديثك  هددد  وحيددددة متتوحشدددة 

 فعددد  ذلدددك  زمندددا  حتدددى جدددا   الشددديطان ووتدددوم لددده ان يقبلهدددا  ذلدددك  فعددد  ذلدددك،  لبددد

حتدددى وقدددع عليهدددا،  حملدددت وولددددت طف  ، جدددا   الشددديطان ليقدددو  لددده: لدددو أتدددى اخوتهدددا 



 

 

 

ومعهدددا الطفددد  مددداذا تددديقولون؟  اال  ددد  قتددد  الطفددد ،  فعددد  ذلدددك، ثدددم جدددا   الشددديطان 

ابنهددددا خلددددف   قددددا  لدددده:ربما تددددتخبر اخوتهددددا عنددددك،  مددددن اال  دددد  قتلهددددا ود نهددددا مددددع

اخدددتهم،  قدددا  البيت، فعددد  ذلدددك، مكددد  مدددا شدددا  هللا حتدددى اقبددد  اخوتهدددا وتدددللوا عدددن 

لهم:انهددا مر ددت وتو ددت وارشددديم الددى قبددر غيددر قبريددا. لددد  االخددوة.. ولددم تمددض 

مدددة طويلدددة حتدددى جددا  الشددديطان االخدددوة الث ثددة  ددد  ليلدددة واحدددة ليخبدددريم بدددلن اخدددتهم 

نهددا وو ددعهما  دد  حفددرة خلددف الدددار، وحددين قددد حملددت مددن العابددد وولدددت وقتلهددا واب

قلددته علددى اخوتدده وكانددت مطابقددة بع ددهم لددبعض، ذيدد  االخددوة قددص  كدد  مددن االخوة

الددددى ذلددددك المكددددان  فتحددددوا المو ددددع  وجدددددوا اخددددتهم وابنهددددا مددددذبوحين. اديددددن العابددددد 

وحكدددم عليددده باالعددددام، وقبيددد  اعدامددده جدددا   الشددديطان وقدددا  لددده: ان كفدددرت بددداح الدددذ  

كمث  ،  لمددددا كفددددر تخلددددى عندددده الشدددديطان،بللددددك مددددن االعدددددام،  كفرالعابدددددخلقددددك  تلخ

الشددديطان إذ قدددا  ل نتدددان اكفدددر  لمدددا كفدددر قدددا  انددد  بدددر   مندددك انددد  اخددداف هللا ر  

   .16العالمينيالحشر 

 قا  الشاعر:  

  ك م  موعد  لقا              نارة  إبتتامة  ت م    

 وقا  آخر: 

 ومعام النار من متتلشر الشرر      ك  الحواد  مبدأيا من النار    

 كفتك التهام ب  قوم وال وتر      كم نارت  تكت بلاحبها         

  ال مرحبا  بترور عاد بال رر    يتر مقلته ما  ر  مهجته        

*       *       * 

   قلة الطامر والرج  الملتح  :

المدددا  ، لكنددده وجدددد أطفدددا  بدددالقر  مدددن البركدددة، انتادددر  ليشدددر جدددا  طدددامر الدددى بركدددة 

، وباللدددددد ة جدددددا  رجددددد  ملتحددددد  الدددددى حتدددددى غدددددادر االطفدددددا  وابتعددددددوا عدددددن البركدددددة

البركددددة، قا  الطيددددر  دددد  نفتدددده يددددذا رجدددد  وقددددور وال يمكددددن ان يددددؤذين ،  نددددز  الددددى 

البركدددة ليشدددر  المدددا ، ومدددا كدددان مدددن الرجددد  اال ان رمدددى الطدددامر بحجدددر  فقدددل عينددده، 

شدددداكيا ، اتددددتدعى تددددليمان الرجدددد   ذيدددد  الطددددامر الددددى تدددديدنا تددددليمان عليدددده التدددد م

والدددر حكمدددا  بفقدد   عدددين الرجدد  ، ولكدددن الطدددامر اعتددرض قدددام  : ان عددين الرجددد  لدددم 



 

 

 

تدددؤذن  بددد  اللحيدددة التددد  خددددعتن ، لدددذا أطلددد  بقدددص لحيتددده حتدددى ال يخددددا بهدددا احدددد 

   غير .

*       *       * 

    وا  :تبحان هللا.. مشير االح

حكددد  ان رجددد   اتدددمه بأتددددي، وكدددان  ددد  غندددى وجدددا ،  ددددارت عليددده االيدددام والدددبت 

ولددم يجددد مددا يتددد رمقدده،  تددرك بدد د  وطدداف  دد  البلدددان باحثددا  عددن عمدد ،  حددط   قيددرا  

، ولدددم يكشدددف بددده الحدددا  عندددد تددداجر غنددد ، والدددبت يرعدددى خيدددو  وحميدددر يدددذا التددداجر

عددام  شددط  دد  نددوم عميددس  دد  حددوت بأتدددي عددن اتددمه الحقيقدد . وذات يددوم غلبدده الن

، لدددحا مدددن نومددده، الحميدددر،  دددلتى أحدددد الحميدددر ووقدددف  وقددده ويدددو ندددامم وبدددا  عليه

 وقا : 

 إذا أقبلت باض الحمام على الوتد     وإذا أدبرت با  الحمار على االتد  

 تدددمعه التددداجر، وطلدددد  منددده تفتدددديرا  لهدددذا القو ،عندددد ذلددددك كشدددف اتددددد عدددن اتددددمه 

 قددا  لدده التدداجر: انددت منددذ  ه االيددام وجعلتدده علددى مددا يددو  يدده،الحقيقدد ، وكيددف دارت بدد

االن تددددددتكون نددددددامب  ومتتشددددددار  ووكيدددددد  اعمددددددال ،  تشيددددددرت احددددددوا  اتددددددد نحددددددو 

   اال   ... يا ر ، يا مشير االحوا : أتللك أ    حا .

*       *       * 

       الو ا  بالعهد :

مدددرة،  تخلدددف عدددن حراتددده ذيددد  النعمدددان بدددن المندددذر وكدددان وثنيدددا  الدددى اللددديد ذات 

،  رحدد  بدده ايلهددا، وذبحددوا لدده شدداتهم ومرا قيدده و دد  الطريددس حتددى جددا  الددى خيمددة

الوحيددددة ، و ددد  اللدددبا  غدددادر الخيمدددة واعلدددن عدددن يويتددده بلنددده الملدددك النعمدددان بدددن 

المنددددذر، ودعددددا االعرابدددد  لدددداح  الخيمددددة لزيارتدددده ألكرامدددده علددددى ال دددديا ة. وألددددا  

، وطلبدددت الزوجدددة مدددن زوجهدددا ان يدددذي  الدددى لددداح  الخيمدددة وزوجتددده  قدددر وحاجدددة

الملدددك كمدددا اخبدددريم حدددين حددد    ددديفا  عندددديم. ومدددن العدددادات التددديمة التددد  ابتلدددى بددده 

 فددد  يدددوم البدددؤم يقتددد  كددد  مدددن النعمدددان انددده كدددان قدددد اتخدددذ يدددوم بدددؤم ويدددوم تدددعيد، 

 لل دديا ة والكددرم. و ددد  يددوم البددؤم جددا  الرجددد  ، و دد  اليددوم التددعيد جعلددده عيدددا  أتددا 

الددى الملددك ودخدد  عليدده،  قددا  لدده الملددك: مددا أقدددمك  دد  يددذا    لدداح  الخيمددةاالعرابدد

اليدددوم؟  دددان  تدددلقتلك ال محالدددة،  قدددا  الرجددد :ان كدددان ال بدددد مدددن قتلددد   دددلمهلن  ارجدددع 



 

 

 

الدددى ايلددد  اودعهدددم، وتكفلددده احدددد حدددرام الملدددك، وقبددد  انتهدددا  الوقدددت المحددددد بقليددد  

لددك الددى المجدد   وانددت تعلددم بلنددك جددا  االعرابدد  الددى الملددك،  قددا  لدده الملددك:  مددا حم

؟قا  االعرابدددد : دين ،قددددا  الملددددك: ومددددا دينددددك؟ قددددا  االعرابدددد :دين هللا ديددددن تددددتموت

  التوحيد. عند ذلك عفا  الملك عن االعراب  ، ودخ     دين هللا تعالى.

*       *      * 

   نعمة هللا تعالى :

اال اندددده كددددان يعددددان  مددددن  العمددددارات واالمددددوا  الكثيددددرة،رو  ان رجدددد   غنيددددا  يمتلددددك 

، ا دددا ة الدددى كونددده ال ينجددد . مدددر  امدددراض  ددد  القلددد  ويعددديت بكليدددة واحددددة لدددناعية

مدددر  بعمدددا  متجمعدددين  يدددذا الرجددد  ذات يدددوم بتددديارته الفخمدددة والتددد  يتدددوقها تدددامس لددده

 -ينتادددرون مدددن يدددلِت الددديهم لق دددا  عمددد  ليعدددودون بددداالجر الدددى عدددواملهم،  دددإذا بلحدددديم

ت اتدددمع يدددذا الرجددد  ك مدددا  يدددد  علدددى غندددا  وعلدددى مدددا يدددم يلددديت بلدددو -أحدددد العمدددا 

وقدددا : مدددن يدددو   يددده مدددن  قدددر وحاجدددة، رجدددع الرجددد  حدددين تدددمع اللدددوت الدددى العمدددا 

لدداح  اللددوت الددذ  أتددمعن  ايددا ؟  لددم يجدد  أحددد خو ددا  مندده،  قددا  لهددم: ال تخددا وا، 

اندددا الدددذ  قلدددت ذلدددك، قدددا  الرجددد : إنددد  مدددريض بالقلددد  وأعددديت  ا  احدددديم:قدددعندددديا 

ليدددة لدددناعية، كيدددف أندددت لدددحتك؟ قدددا  العامددد : لدددحت  جيددددة وح الحمدددد، ثدددم قدددا  بك

الحمدددد ح لدددد  زوجدددة وذريدددة، الرجددد : وأندددا ال انجددد ،  هددد  لدددديك ذريدددة؟ قدددا  العامددد : 

قددا  الرجدد : يدد  اعطيددك مددا املددك مددن مددا  مقابدد  ان تعطيندد  لددحتك وذريتددك، ر ددض 

ن الشددداكرين لدددك قدددوال  وعمددد   العامددد  ذلدددك.. اللهدددم إجعلندددا مدددن المتحتتدددين بنعمدددك ومددد

   ويقينا .

*       *       * 

    معركة عين جالوت :

 656دخدددد  التتددددار بشددددداد تددددنة  يدددد  احددددد  ابددددرز المعددددارك  دددد  التددددارير االتدددد م .

يجريدددددة  ددددد  عهدددددد يوالكوخدددددان امدددددا جدددددد   هدددددو جنكيزخدددددان، ويومنشول بمشدددددول ي، 

للمتددددلمين، وكانددددت زوجتدددده ويددددو شددددديد الكددددر  بددددوذ  اال  تركدددد  نتددددطور  االم، 

نلدددرانية وتحثددده علدددى قتددد  المتدددلمين، جدددا  مدددن يمددددان متوجهدددا  الدددى العدددرا ،  لحددداط 

التتددددار بدددددار الخ  ددددة وأرشددددقويا بالنبددددا . اجتمددددع وزيددددر الخليفددددة آنددددذاك مؤيددددد الدددددين 

محمددد ابددن العلقمدد  مددع يوالكددو ثددم عدداد  لشددار علددى الخليفددة بددالخروج اليدده والمثددو  

 ملددالحة علددى ان يكددون نلددف خددراج العددرا  لهددم ونلددف للخليفددة،بددين يديدده لتقددع ال



 

 

 

 خدددرج الخليفدددة ومعددده عددددد مدددن الق ددداة والفقهدددا  واالعيدددان، ولمدددا اقتربدددوا مدددن مندددز  

يوالكوخددددان حجبددددوا عددددن الخليفددددة وقتلددددوا ولددددم يبددددس مددددع الخليفددددة اال تددددبعة عشددددرة 

ثدددم عددداد نفتدددا ، واح دددر الخليفدددة بدددين يدددد  يوالكدددو وتلقدددى منددده االياندددة والجبدددروت، 

و دد  لددحبته وزيددر  ابددن العلقمدد  وغيريمددا، ولمددا عدداد الخليفددة مددرة ثانيددة  الددى بشددداد

 ا  ان الددددذ  أشددددار بقتدددد  الخليفدددددةبالددددى يوالكددددو أمددددر بقتلدددده كمددددا قتددددد  أوالد ، ويقدددد

، ثدددم دخددد  يوالكوبالتتددداري بشدددداد،  قتلدددوا يدددو وزيدددر  ابدددن العلقمددد يالمتتعلدددم بددداح 

لنتدددا  واالطفدددا ، ولدددم يدددن  مدددنهم اال اليهدددود جميدددع مدددن قددددروا عليددده مدددن الرجدددا  وا

والنلددددار  ومددددن التجددددل الدددديهم والددددى دار ابددددن العلقمدددد ، والددددبحت بشددددداد خرابددددا ، ثددددم 

، وقيدد  ان الددوزير ابددن امتدددت ايددديهم الددى مكتبددات بشددداد لترمددى الكتدد   دد  نهددر دجلددة

يدددز العز العلقمددد  تددده   علدددى التتدددار ذلك،وكشدددف لهدددم  دددعف رجدددا  الخليفدددة، اال ان هللا

والمتتعلدددم بددداح يدددو آخدددر خلفدددا  بنددد  العبدددام  قتددد .القددددير كدددان لددده بالمرلددداد حتدددى 

بدددالعرا  ويدددو ابدددن المتتنلدددر بددداح ويرجدددع نتدددبه الدددى عبدددد هللا بدددن العبدددام بدددن عبدددد 

لهاشددددم  العباتدددد  ، وكددددان او  خلفددددا  بندددد  العبددددام بعبددددد هللا المطلدددد  بددددن ياشددددم ا

  التتدددار المتتعلدددم بددداح  ددد  الرابدددع التدددفا ي جدددا  بعدددد انق دددا  دولدددة بنددد  اميدددة. قتددد

 15تدددنة، وكاندددت مددددة خ  تددده 46يجريدددة ولددده مدددن العمدددر 656عشدددر مدددن لدددفر تدددنة

يجريدددة ،  658و ددد  تدددنة  . تدددنة، ثدددم قتددد  بعدددد  ولددددا  واتدددر الثالددد  مدددع بندددات ثددد 

دخددد  التتدددار بددد د الشدددام، إذ دخددد  المشدددو  وملكهدددم يوالكوخدددان وجددداوزوا الفدددرات علدددى 

ا حلدد  ثددم غدددروا بليلهددا وجددر  علدديهم ممددا جددر  علددى ايدد  جتددور عملويددا وولددلو

. ولمدددددا علدددددم ملدددددك بشدددددداد. ثدددددم زحدددددف التتدددددار الدددددى دمشدددددس وأخدددددذويا دون مقاومدددددة

ملربتدددديف الدددددين قطزيبددددلن التتددددار عزمددددوا الدددددخو  الددددى ملددددر، خددددرج الدددديهم مددددن 

مي ديددددة بلتجددددا  الشددددام والتقددددى معهددددم  1260يجريددددة الموا ددددس  658القددددايرة تددددنة 

جدددالوتي وتقدددع  ددد  المنطقدددة الشدددمالية مدددن  لتدددطين بدددين جندددين والنالدددرة،  ددد بعين 

وأنتلدددر علدددى التتدددار وقتددد  أميريمبكتبشدددانويني نامددد  يوالكوخدددان علدددى بددد د الشدددام، 

مددددن دمشددددس، و ددددر  المؤمنددددون بنلددددر هللا،  وأتددددبعهم الددددى ان ولددددلوا حلدددد  ويربددددوا

لدددى المتدددلمين، وكبدددت هللا اليهدددود والنلدددار  والمندددا قين، ورجعدددت دمشدددس وغيريدددا ا

ثدددم  يجريدددة. 663أمدددا يوالكوخدددان الدددذ  قتددد  العديدددد مدددن المتدددلمين  قدددد تدددو   تدددنة 

تدددديف الدددددين قطددددز الملق بالملددددك المافددددر قطددددزي الددددى الددددديار الملددددرية. ورو   رجددددع

: عددن قطددز اندده قددا : لقددد رأيددت رتددو  هللا لددلى هللا عليدده وتددلم   دد  المنددام وقددا  لدد  

تتدددار، وقدددو  رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده وتدددلم اندددت تملدددك الدددديار الملدددرية وتكتدددر ال

  ي.13بحس ال شك  يه. 

*       *       * 



 

 

 

   ات م جاتوم بريطان  :

قدددا  االتدددتاذ الددددكتور زغلدددو  النجدددار   احدددد  قندددوات التلفددداز الف دددامية: ان الجمعيدددة 

بعثددددت جاتوتددددا  ليتددددر  قطعددددة مددددن الحجددددر االتددددود  الملكيددددة الجشرا يددددة البريطانيددددة

لدديم تددماو  ولدديم مددن احجددار الجنددة كمددا يدددع   عددالم بددلن يددذا الحجددر يددووليثبددت لل

المتددددلمون، تعلددددم يددددذا الجاتددددوم اللشددددة العربيددددة ثددددم دخدددد  مكددددة وأدعددددى بلندددده حدددداج 

متدددددلم، وتدددددلثر قلدددددي   حدددددين رأ  الكعبدددددة، واتدددددتطاا ان ينتدددددزا قطعدددددة مدددددن الحجدددددر 

الددددى ، ثددددم لجددددل االتددددود، حيدددد  لددددم تكددددن آنددددذاك حراتددددة مشددددددة كمددددا يدددد  عليدددده االن

التدددفارة البريطانيدددة ثدددم تدددا ر الدددى متحدددف التدددارير الطبيعددد   ددد  لنددددن، وبعدددد  حلددده 

لهدددذ  القطعدددة مدددن الحجدددر االتدددود لدددم يجدددد  يهدددا أ  مكدددون أر ددد ،  لتدددلم وألدددف كتابدددا  

  يلف  يه كيفية خ وعه ل ت م.

*       *       * 

 حكمة هللا تبحانه وتعالى :   

لتدددد م وقالت:انددددا ارملددددة لدددد  ثدددد   بنددددات جددددا ت امددددرأة غا ددددبة الددددى داود عليدددده ا

اطعمهدددن مدددن غدددز  يدددد  ، لمدددا كدددان االمدددم شدددددت غزلددد   ددد  خرقدددة حمدددرا  واردت 

ان اذيدد  الددى التددو  البيعدده واطعددم بدده اطفددال  ، دداذا انددا بطامرقددد انقددض علدد   واخددذ 

الخرقدددة والشدددز  وذيددد  ، بينمدددا المدددرأة تدددتكلم مدددع داود عليددده التددد م ، اذ طدددر  البدددا  

رة مددن التجددار كدد  واحددد بيددد  مامددة دينددار  قددالوا يددا نبدد  هللا نريددد ان نتلددد  واذا بعشدد

بهدددا ، قدددا  لهدددم داود :مدددا حملكدددم علدددى يدددذا؟  قدددالوا: كندددا نركددد  البحدددر  هاجدددت عليندددا 

الدددريت واشدددر نا علدددى الشدددر   دددإذا بطدددامر قدددد القدددى عليندددا خرقدددة حمدددرا   يهدددا غدددز  

رنا ح ان يتلدددد  كددد  واحدددد مندددا  تدددددنا بددده عيددد  التدددفينة وياندددت الدددريت ونجوندددا  ندددذ

بمامدددة ديندددار ويدددذا يدددو المدددا  ، بكدددى داود عليددده التددد م والتفدددت الدددى المدددرأة قدددام : ر  

   انفقيها على اطفالك. :واعطايا االلف دينار وقا ، يتاجر لك    البر والبحر 

*       *       *    

    : زرعوا  لكلنا.. ونزرا  يلكلون

بف   عجوز كبير التن،شا  رأته،ووينت قوا ،وكان يشرم  تي  ، يحكى ان رج   مر  

 وقف بجانبه وقا  له:كم لك من العمر؟قا :ثمانون تنة،قا :أ تشرم  تي   بعد يذا العمر 

 متى تلك  ثمر  ويو ال يثمر اال بعد عدة تنين؟ لجا  الف  : زرعوا  لكلنا ونزرا 



 

 

 

  للى هللا عليه وتلم بما من متلم يشرم وقا  يلكلون ..  لار ذلك مث   ي ر  به.

غرتا  اال كان ما أك  منه لدقة،وما تر  منه له لدقة، وال يرزؤ  أحد اال كان له 

  لدقةيروا  متلم.

*       *       * 

  : واالعمى واالقرا االبرص

 ان:  يقدددو  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  تدددمع ، عنددده هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  عدددن

 االبددرص  ددلتى ملكددا، الدديهم هللا  بعدد  ، واعمددى واقددرا ابددرص اتددرامي  بندد   دد  ث ثددة

 قدددا  الندددام قدددذرن  قدددد حتدددن وجلدددد حتدددن لون: قدددا  ، اليدددك احددد  شددد   ا :لددده  قدددا 

 احدددد  المددددا  ا :  قددددا  ، حتددددنا وجلدددددا حتددددنا لونددددا  دددداعط  عندددده  ددددذي   متددددحه:

: لدده  قددا  االقددرا واتددى.   يهددا لددك يبددارك  قددا  عشددرا  ناقددة  دداعط  ، االبدد : اليك،قددا 

 عندده  ددذي   متددحه: قددا  النددام، قددذرن  قددد حتددن شددعر: قددا  ، اليددك احدد  شدد   ا 

 حددام  بقددرة  اعطددا  البقددر،: قددا  ، اليددك احدد  المددا  ا :  قددا  ، حتددنا شددعرا واعطدد 

 هللا يدددرد: قدددا  ، اليدددك احددد  شددد   ا :  قدددا  االعمدددى واتدددى.   يهدددا لدددك يبدددارك:  قدددا  ،

 احددد  المدددا  ا :   قدددا  ، بلدددر  اليددده هللا  دددرد  متدددحه: قدددا  ، بددده  ابلدددر بلدددر  الددد 

 البقدددر، مدددن واد ولهدددذا ، االبددد  مدددن واد لهدددذا  كدددان.  شددداة الشنم، اعطدددا : قدددا  اليدددك،

  دد  التددب  بدده تقطعددت متددكين رجدد :  قددا  ، االبددرص اتددى ثددم..  الشددنم مددن واد ولهددذا

 ، والمدددا  الحتددن والجلددد الحتددن اللدددون اعطدداك بالددذ  اتددللك بدددك، ثددم بدداح اال تددفر 

 تكدددن الدددم: لددده  قدددا  ، كثيدددرة الحقدددو  ان: لددده  قدددا  تدددفر ،  ددد  بددده اتدددتعين بعيدددرا

 كنددددت ان:  قددددا  ، ورثتدددده لقددددد: لدددده  قددددا  ، هللا  اعطدددداك  قيددددرا النددددام يقددددذرك ابددددرص

  دددرد ل بدددرص قالددده مدددا مثددد  لددده وقدددا  االقدددرا واتدددى. كندددت مدددا الدددى هللا  لددديرك كاذبدددا

.  كندددت مدددا الدددى هللا  لددديرك كاذبدددا كندددت ان:   قدددا  االبدددرص، عليددده رد مدددا مثددد  عليددده

 اال تدددفر   ددد  التدددب  بددد  تقطعدددت تدددبي  وابدددن متدددكين رجددد :   قدددا  ، االعمدددى واتدددى

 قدددد: تدددفر ، قا   ددد  بهدددا اتدددتعين شددداة بلدددرك عليدددك رد بالدددذ  اتدددللك ، بدددك ثدددم بددداح

: الملدددك لددده  قدددا  شدددمت، مدددا  خدددذ  اغندددان ، و قيدددرا بلدددر  الددد  هللا  دددرد اعمدددى كندددت

  دددد  البخددددار  اخرجدددده.  لدددداحبيك علددددى وتددددخط عنددددك هللا ر دددد   قددددد مالددددك امتددددك

 .  لحيحه

*        *       * 

  : القات  توبة قبو 



 

 

 

 هللا لدددلى النبددد  عدددن ، عنددده هللا ر ددد  تدددعيد ابددد  عدددن لدددحيحه  ددد  البخدددار  اخدددرج

 خدددرج ثدددم ، انتدددانا وتتدددعين تتدددعة قتددد  رجددد  اتدددرامي  بنددد   ددد  كدددانبقا  وتدددلم عليددده

  قددا  ، يتددل  ، جعدد   قتلدده ال،: قددا  ؟ توبددة مددن لدد  يدد :   تددلله رايبددا  دداتى ، يتددل 

 ، اختلدددمت نحويدددا بلددددر   ندددا  ، المدددوت  ادركددده ، وكدددذا كدددذا قريدددة أمدددت: رجددد  لددده

 هللا واوحدددى ، تقربددد  ان يدددذ  الدددى هللا  ددداوحى ، العدددذا  وم مكدددة الرحمدددة م مكدددة  يددده

  شفدددر بشدددبر اقدددر  يدددذ  الدددى  وجدددد ، بينهمدددا مدددا قيتدددوا: ،وقدددا  تباعدددد  ان يدددذ  الدددى

يندداك رجدد  مددن بندد  اتددرامي  علددى هللا أربعددين  ويددذ  قلددة اخددر  عددن التوبددة: ي.لدده

،  قددالوا لموتددى تددنة ولددم يتدد ،  جددا ت تددنة مددن التددنين قحددط ال ينددز  علدديهم المطددر

ادا هللا ان ينددددز  علينددددا المطددددر، جمددددع موتددددى بندددد  اتددددرامي ، وقددددا :  عليدددده التدددد م: 

المطددر، ولددم ينددز  المطددر،  قددا  موتددى: يددا ر  عددودتن  األجابددة   ريددار  المطددر يددا 

 لددم  لددم ينددز  المطر؟ ددلوحى هللا اليدده : لددن ينددز  الدديكم المطددر  بيددنكم مددن يعلددين  منددذ 

قدددا  تعدددالى:  اربعدددين تدددنة  بشدددؤم معلددديته منعدددتم المطدددر،  قدددا  موتدددى: ومددداذا أ عددد ؟

ا عبدددد يعلددد  هللا مندددذ اخرجدددو  مدددن بيدددنكم،  وقدددف موتدددى وقدددا  لبنددد  اتدددرامي : بيننددد

اربعددين تددنة وبشددؤم معلدديته منعددتم المطددر ولددن ينددز  المطددر حتددى يخددرج، أخددذ يددذا 

العالددد  ينددداج  ربددده قدددام  : يدددا ر  أعلددديك أربعدددين تدددنة وتتدددترن  وأندددا اليدددوم إن 

خرجدددت   دددحت وانددد  اعايددددك ان ال أعدددود الدددى يدددذ  المعلدددية  تددد  علددد   وأتدددترن ، 

موتدددى: يدددا ر  ندددز  المطدددر ولدددم يخدددرج أحدددد، ،  قدددا   فدددوج   موتدددى بدددالمطر يندددز 

 قددا  تعددالى: يددا موتددى نددز  المطددر لفرحتدد  بتوبددة عبددد  الددذ  يعلددان  منددذ أربعددين 

،  قدددا  موتدددى: يدددا ر  دلنددد  عليددده،  قدددا  تعدددالى: يعلدددان  أربعدددين تدددنة وأتدددتر  تدددنة

. اللهدددددم اتدددددترنا  دددددو  االرض واتدددددترنا تحدددددت االرض ويدددددوم يعدددددود الددددد   أ  دددددحه.

  العرض.واتترنا يوم 

*       *        * 

   تو  الخاتمة :

حكدددد  ان أخددددوين كددددان أحددددديما عابدددددا  واالخددددر متددددر ا  علددددى نفتدددده،  تددددولت للعابددددد 

ثدددم يتدددو  بعدددد ذلدددك لعلمددده ان هللا غفدددور تدددوا ،  قدددا   ددد   نفتددده ان يتبدددع شدددهواتها

علدددى الهدددو  واللدددذات،  ندددز  علدددى  نفتددده: اندددز  الدددى اخددد   ددد  اتدددف  الددددار واوا قددده

نيدددة. وقدددا  اخدددو  المتدددرف  ددد  نفتددده: قدددد ا نيدددت عمدددر   ددد  المعلدددية واخددد  يدددذ  ال

وهللا ألتددوبن  والددعد الددى اخدد  واوا قدده  دد  طاعددة  العابددد يدددخ  الجنددة وانددا ادخدد  النددار

،  لددددعد علددددى نيددددة التوبددددة ونددددز  اخددددو  علددددى نيددددة المعلددددية،  هللا  لعدددد  هللا يشفددددر لدددد  

شدددر العابدددد علدددى نيدددة المعلدددية  زلدددت رجلددده  وقدددع علدددى اخيددده  مدددات االثندددان معدددا ،  ح



 

 

 

كدددان  ويدددذ  قلدددة اخدددر  عدددن تدددو  الخاتمدددة:. وحشدددر المتدددرف علدددى نيدددة التوبدددة.

بملدددر مدددؤذن، وذات يدددوم لدددعد المندددارة ليدددؤذن  دددرأ  نلدددرانية  دددل تتن بهدددا،  دددلراد 

، اال انهدددا اشدددترطت عليددده ان يتنلدددر،  وا دددس علدددى ذلدددك وتنلدددر، وقبيددد  الدددزواج بهدددا

لحاجددة   زلددت قدمدده  وقددع ميتددا ،  دد  يددو افددر بهددا وال يددو الدددخو  عليهددا لددعد تددطحا  

   ، وامتن  وانا    طاعتك. .. اللهم ارزقن  الشهادة    تبيلكافر بدينه.

*       *       * 

  : العابد جري 

 هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، عنددده هللا ر ددد  يريدددرة ابددد  عدددن البخدددار  لدددحيت  ددد  جدددا 

 ، جا تدده يلددل  الرايدد  جددري  لدده يقددا  اتددرامي  بندد   دد  رجدد  كددانبقا  وتددلم عليدده

 تمتددده ال اللهم: قالدددت اتتددده ثدددم اوالدددل ؟ اجيبهدددا:  قدددا  ، يجيبهدددا ان  دددابى  دعتددده امددده

 أل تدددنن:  امدددراة  قالدددت ، لدددومعته  ددد  جدددري  وكدددان المومتدددات، وجدددو  تريددده حتدددى

  ولدددددت ، نفتددددها مددددن  امكنتدددده راعيددددا  اتددددت  ددددابى، ، كلمتدددده لدددده   ، تعر ددددت جريجددددا

  تو دددل ، وتدددبو   دددانزلو  لدددومعته وكتدددروا  ددداتو  جدددري ، مدددن يدددو:  قالدددت   غ مدددا،

 لدددومعتك نبنددد  قدددالوا ، الراعددد : غ م؟قدددا  يدددا ابدددوك مدددن:  قدددا  الشددد م اتدددى ولدددلى،ثم

 ، يريدددرة ابددد  عدددن  اي ددا البخدددار  لدددحيت و ددد ي.  طددين مدددن اال ال،: قدددا  ، ذيددد  مددن

 ، عيتددددى: ث ثددددة اال المهددددد  دددد  يددددتكلم لمبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان

  قددا  ،  دعتدده امدده جا تدده يلددل  كددان ، جددري  لدده يقددا  رجدد  اتددرامي  بندد   دد  وكددان

  دددد  جددددري  وكددددان المومتددددات، تريدددده حتددددى تمتدددده ال اللهددددم:  الددددل ، قالت او اجيبهددددا

 ، نفتددددها مددددن  امكنتدددده راعيددددا  ابى، اتددددت وكلمتدددده امددددراة لدددده  تعر ددددت ، لددددومعته

 وانزلدددددددو  لدددددددومعته  كتدددددددروا  ددددددداتو  جدددددددري ، مدددددددن:  قالدددددددت ، غ مدددددددا  ولددددددددت

 نبندددد  الراع ،قددددالوا: ابوك؟قددددا  مددددن:  قددددا  ، الشدددد م اتددددى ثددددم ولددددلى وتبو ، تو ددددل

 بنددد  مدددن لهدددا ابندددا تر دددع امدددراة وكاندددت. طدددين مدددن ال،اال:قدددا  ، ذيددد  مدددن لدددومعتك

  تدددرك مثلددده، ابنددد  اجعددد  اللهدددم:  قالدددت ، شدددارة ذو راكددد  رجددد  بهدددا  مدددر   ، اتدددرامي 

 اللهم: قالدددت ، بامدددة ُمدددر   ثدددم مثلددده، تجعلنددد  ال اللهدددم:  قدددا  الراكددد ، علدددى واقبددد  ثدددديها

 ذلدددك؟ ِلدددم  :  قالدددت ، مثلهدددا اجعلنددد  اللهدددم ثدددديها، قا   تدددرك يدددذ ، مثددد  ابنددد  تجعددد  ال

 ولددددم زنددددت، ، تددددرقت:  يقولددددون االمددددة ويددددذ  ، الجبددددابرة  مددددن جبددددار الراكدددد :  قددددا 

 ي.    تفع 

*       *       * 

  : الشار أي 



 

 

 

 بينمددددابقا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان عنهمددددا هللا ر دددد  عمددددر ابددددن عددددن

 علدديهم  ددانطبس غددار الددى ، دداووا مطددر الددابهم يمشددون،اذ قددبلكم كددان ممددن نفددر ث ثددة

 رجددد  كددد   ليددددا اللدددد ، اال ينجددديكم ال ، يدددؤال  يدددا وهللا انددده:  لدددبعض بع دددهم  قدددا  ،

 لدد  كددان  اندده تعلددم كنددت ان اللهم:مددنهم واحددد  قددا   يدده، لددد  قددد اندده يعلددم بمددا مددنكم

 الفدددر  ذلدددك الدددى عمددددت وانددد  وتركددده، ارز، دددذي  مدددن  دددر  علدددى لددد  عمددد  اجيدددر

: ، قلدددت اجددر  يطلدد  اتددان  وانددده ، بقددرا مندده اشددريت انددد  امددر  مددن  لددار ،  زرعتدده

:  لددده  قلدددت ، ارز مدددن  دددر  عنددددك لددد  انمدددا: لددد   قدددا   تدددقها، البقدددر تلدددك الدددى اعمدددد

  علدددت انددد  تعلدددم كندددت  دددان ،  تددداقها ، الفدددر  ذلدددك مدددن  انهدددا ، البقدددر تلدددك الدددى اعمدددد

 . اللخرة عنهم  انتاخت عنا،  فرج خشيتك من ذلك

 كددد  آتيهمدددا  كندددت ، كبيدددران شددديخان ابدددوان لددد  كدددان ، تعلدددم كندددت ان اللهم:االخدددر  قدددا 

 وعيددددال  وايلدددد  ، رقدددددا وقددددد  جمددددت ليلددددة عليهمددددا  ابطددددلت ، لدددد  غددددنم  بلددددبن ليلددددة

 اوقاهمدددا ان  كريدددت ، ابدددوا  يشدددر  حتدددى اتدددقيهم ال  كندددت ، الجدددوا مدددن يت ددداغون

 كندددت  دددان ، الفجدددر طلدددع حتدددى انتادددر از   لدددم لشدددربتهما  يتدددتكنا ادعهمدددا ان وكريدددت

 نادددروا حتدددى اللدددخرة عدددنهم ، انتددداخت عندددا  فدددرج مدددن خشددديتك ذلدددك  علدددت انددد  تعلدددم

 . التما  الى

 واندد  ، الدد  النددام احدد  مددن عددم ابنددة لدد  كددان اندده ، تعلددم كنددت ان اللهم:االخددر  قددا 

  اتيتهدددا ، قددددرت حتدددى  طلبتهدددا ، ديندددار بمامدددة اتيهدددا ان اال  ابدددت نفتدددها عدددن راودتهدددا

 هللا اتس:، قالدددت رجليهدددا بدددين قعددددت  لمدددا ، نفتدددها مدددن  دددامكنتن  اليهدددا  دددد عتها بهدددا

  علدددت انددد  تعلدددم كندددت  دددان ، ديندددار المامدددة وتركدددت بحقددده، قمت اال الخددداتم تفدددض وال

  ددددد  البخددددار  اخرجدددددهي. خرجوا عددددنهم هللا  فدددددرج ، عنددددا  فدددددرج خشدددديتك مدددددن ذلددددك

 .لحيحه

*       *       * 

   : عنه هللا ر   الفارت  تلمان 

 االتددد م اعتندددس ، بالمديندددة نلدددرانيا عبددددا كدددان  قدددد الفدددرم، مدددن اتدددلم مدددن او  يدددو

 بدددن هللا عبدددد عدددن هللا رحمددده اتدددحا  بدددن محمدددد ذكدددر.  الهجدددرة مدددن االولدددى التدددنة  ددد 

  ارتدددلن  ، مجوتددديا  ارتددديا رجددد  كندددت:قام  الفارتددد  تدددلمان حددددثن : قدددا  ، عبدددام

  تدددددمعت النلدددددار  كندددددامم مدددددن بكنيتدددددة  مدددددررت  خرجدددددت ، شدددددلنه لدددددبعض ابددددد 

 مددددن خيددددر يددددذا وقلددددت لدددد تهم  دددداعجبتن  علدددديهم  دددددخلت ، يلددددلون ويددددم الددددواتهم

 لهدددم  قلدددت ، بالشدددام  قدددالوا ، الددددين يدددذا الددد  عدددن وتدددللتهم ،  يددده نحدددن الدددذ  الددددين



 

 

 

 رجعددددت الشدددام الدددى رجعدددوا ولمدددا ، بهدددم  دددداخبرون  الشدددام مدددن ركددد  علددديكم قددددم اذا

 ان مندددده طلبددددت الو دددداة ح ددددرته اذا حتددددى ، الكنيتددددة  دددد  مددددن مددددع وعملددددت معهددددم

 الددددى  ددددذيبت ، المولدددد   دددد  رجدددد  يندددداك لدددد   قددددا  اليدددده، اذيدددد  مددددن الددددى يرشدددددن 

 ولمددددا عنددددد   اقمددددت ، بددددك اولددددان    نددددا ان اليدددده ذيبددددت مددددن واخبددددرت ، المولدددد 

 آخدددر الدددى  ارشددددن  ، اليددده اذيددد  مدددن الدددى يرشددددن  ان منددده طلبدددت الو ددداة ح دددرته

 يخدددرج ابدددراييم بددددين مبعدددو  نبددد  تددديلت  انددده: قا  آخدددريم الدددى ارشددددن  حتدددى  دددآخر

 خددداتمي ع مدددة شدددامة،ب كتفيددده بدددين ، اللددددقة يلكددد  وال الهديدددة يلكددد  ، العدددر  بدددارض

 مدددن نفدددر بددد    مدددر   ثدددم - وغنيمدددة بقدددرات اكتتدددبت  قدددد وكندددت - اليددده  اذيددد  ، النبدددوة

 واعطدددديهم العددددر  ارض الددددى يحملددددون  ان مددددنهم  طلبددددت ، كلدددد  بندددد  مددددن العددددر 

 رجدددد  الددددى بدددداعون  ولددددلوا اذا حتددددى معهددددم وحملددددون   اخددددذويا ، وغنيمتدددد  بقراتددد 

 هللا رتدددو   بعددد . المديندددة الدددى بددد  وذيددد  آخدددر يهدددود  لشدددخص ابتددداعن  ثدددم يهدددود 

 هللا رتدددو  الدددى ذيبدددت ثدددم ، المديندددة الدددى يددداجر ثدددم بمكدددة آندددذاك وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 ولدددم اللدددحابه  قربهدددا كلددددقة عندددد  مدددا  اعطيتددده بقبدددا  ويدددو وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 يديدددة يدددذ  لددده وقلدددت اليددده واتيدددت  الشددد   بعدددض وجمعدددت انلدددر ت ثدددم ، منهدددا ياخدددذ

 النبدددد  يددددو اندددده  ايقنددددت ، كتفيدددده بددددين النبددددوة خدددداتم ار  ان اتددددتطعت ثددددم ،  اخددددذيا

 علدددى وتدددلم عليددده هللا لدددلى الرتدددو  اعدددانن  ثدددم ، وتدددلم عليددده هللا لدددلى المقلدددود

 ان وقيدددد .  حددددر وانددددا الخنددددد  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى الرتددددو  مددددع  شددددهدت ، عتقدددد 

 وخمتدددين مدددامتين عدددات انددده وقيددد  تدددنة وخمتدددين ث ثمامدددة عدددات الفارتددد  تدددلمان

 . اعلم وهللاي 292-291: 8ب تنة

*       *       * 

   : عنه هللا ر   قار  بن تواد

 بينمدددا:قا ي 310: 14ب القراددد  كعددد  بدددن محمدددد عدددن المولدددل  يعلددد  ابدددو الحدددا ا قدددا 

 الدددذ  قدددار ، بدددن تدددواد بددده مدددر   اذ جدددالم يدددوم ذات عنددده هللا ر ددد  الخطدددا  بدددن عمدددر

 عمددددر لدددده  قددددا  ، وتددددلم عليدددده هللا لددددلى الرتددددو  باهددددور ليخبر يجنددددهب رميدددده أتددددا 

 كايندددا كندددت:  قدددا  ، وتدددلم عليددده هللا لدددلى الرتدددو  باهدددور رميدددك انبدددلك مدددا اخبرنددد :

 برجلدده   ددربن  رمدد  أتددان  اذ واليقاددان، النددامم بددين ليلددة ذات انددا بينمددا الجايليددة  دد 

 الدددى يددددعو ، غالددد  بدددن لدددؤ  مدددن رتدددو  بعددد  قدددد انددده قدددار  بدددن تدددواد يدددا قدددم وقدددا 

 واتيدددت  قمدددت ، الثالثدددة الليلدددة  ددد  وكدددذلك اتدددان  الثانيدددة الليلدددة كاندددت ولمدددا ، هللا عبدددادة

 ، رمددد  اخبرنددد  بمدددا واخبرتددده وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  علدددى  ددددخلت ، مكدددة



 

 

 

 بددن تددواد عمددر تددل  ثددم.  وتددلم عليدده هللا لددلى الرتددو   فددر  ، االتدد م  دد  ودخلددت

 .    القران قرات ان منذ:  قا  اليوم؟ رميك يلتيك وي  قار 

     *  *       * 

 : تابور قلة

 بدددن تدددابور يدددو الح دددر ملدددك التددداطرون قتددد  الدددذ  ان ،ي452: 9ب يشدددام ابدددن قدددا  

 بددد د علدددى اغدددار كدددان النددده وذلدددك ، تدددنتين حالدددر .  تاتدددان بنددد  ملدددوك او  اردشدددير

 تدددابور الدددى التددداطرون بندددتيالنايرةب نادددرت.  العدددرا   ددد  ويدددو غيبتددده  ددد  تدددابور

 ، واللؤلدددؤ واليددداقوت بالزبرجدددد مكلددد  ذيددد  مدددن تددداج راتددده وعلدددى ديبددداج ثيدددا  وعليددده

 والدددديا امدددم  لمدددا ، نعدددم:  قدددا  ، الحلدددن بدددا  لددده  تحدددت ان يتزوجهدددا ان  اخبرتددده

 بدددددا  مفددددداتيت  اخدددددذت  تدددددكران، اال يبيدددددت ال وكدددددان تدددددكر حتدددددى  شدددددر  تددددداطرون

  قتدد  تددابور ودخدد    البددا  فددتت ، لهددا مددولى مددع بهددا  بعثددت راتدده تحددت مددن الحلددن
 علددددى ناممددددة يدددد   بينمددددا ، وتزوجهددددا وخربدددده الحلددددن واتددددتبا  تدددداطرون والددددديا

 كدددان: قالدددت بدددك؟ يلدددنع ابدددوك كدددان  مدددا: لهدددا  قدددا  ، تندددام ال تتملمددد  جعلدددت اذ  راشدددها

 والزبدددددة المددددر ويطعمندددد  الخمددددر ويتددددقين  الحريددددر ويلبتددددن  الددددديباج لدددد  يفددددرت

 بدددذن  راتدددها قددرون طببدددر امدددر ثددم ، بددده لدددنعت مددا ابيدددك جدددزا   كددان: قدددا  ، والشددهد

 .  قتلها حتى الفرم  ركض  رم

*       *        * 

   الجزا  من جنم العم  :

رو  ان شدددابا  زندددا بفتددداة حتدددى حملدددت منددده، ولمدددا اخبدددرت ايلهدددا بدددذلك، أتدددا  أخويدددا 

، اال ان الزانددد  أنكدددر ذلدددك، وقدددا  ألخ الفتددداة: اذيددد  وأبحددد  عمدددن ليتدددتفهم الحقيقدددة 

  ذات يددوم دخدد  ذلددك الشددا  الزاندد  بيتدده  لخبرتدده  عدد  ذلددك باختددك؟ ومددرت االيددام و دد

امددده ان اختدددك حامددد ، ولمدددا تدددللهاعمن  عددد  بهدددا، قالدددت: ابدددن الجيدددران، ولمدددا ذيددد  

تددك. خ، انكددر ذلددك، وقددا  لدده: اذيدد  وابحدد  عمددن  عدد  ذلددك بلاخويددا الددى ابددن الجيددران

 حكددد  عدددن أحدددد الق ددداة أنددده قدددا : كندددت طالبدددا  جامعيدددا  بقتدددم الق ددداة، رجعدددت ذات يدددوم

 لمددددا رأوندددد   ،الددددى البيددددت  ددددإذا بزوجتدددد  تخددددونن  علددددى  راشدددد  مددددع شددددخص آخددددر

 لخرجتددده مدددن المندددز ، ألدددابهم الخدددوف،  قدددا  الرجددد : أقتدددم بددداح أنهدددا مدددن أغرتنددد ، 

 لمدددا خدددرج ابتتدددم تعجبدددا  مدددن نجاتددده أو تدددخرية،  قلدددت: حتدددب  هللا ونعدددم الوكيددد ، ثدددم 

اجمعددد  م بتدددك وأشددديامك لكددد  تدددذيب  الدددى ايلدددك، رجعدددت الدددى زوجتددد  وقلدددت لهدددا: 



 

 

 

جلتددددت تبكددددد  وتختلددددس األعدددددذار، ثدددددم طلقتهددددا ثددددد   طلقدددددات، وتددددا رت بهدددددا حتدددددى 

اولددددلتها الددددى بيددددت ايلهددددا، ثددددم عدددددت الددددى بيتدددد ، ثددددم مددددرت التددددنين وتخرجددددت مددددن 

الجامعدددة وتزوجدددت مدددن امدددرأة ثانيدددة، وتدددم تعينددد  قا ددد   ددد  احدددد المحددداكم، ويقدددو  

ان ينتدددين  ذلدددك الموقدددف، و ددد  ذات يدددوم أُدخددد  علددد   أورا  القا ددد  طلبدددت مدددن هللا 

 لمددا دخدد  ، وجدتدده مددع زوجتدد قاتدد  للبددت  يهددا،  كددان القاتدد  يددو نفددم الرجدد  الددذ  

علدد   قددا : أنددا دخيدد  هللا ودخيلددك،  قلددت لدده: مددا يدد   مشددكلتك؟ قددا : لقددد وجدددت رجدد   

ه حتدددب  هللا ،  قلدددت لددده: ولمددداذا لدددم تتركددده وتقدددو  لددد ددد   راشددد  مدددع زوجتددد  وقتلتددده

نعددم، قلتهددا عندددما لددت:  :يدد  تر ددا  يددا شددير عددن نفتددك؟  ق،  قددا  الرجونعددم الوكيدد 

، ذكر  دددحكتك علددد   وأندددا أقدددو  حتدددب  هللا ونعدددم الوكيددد يددد  تددد وجددددتك مدددع زوجتددد ،

ا  اذا لدددم حتدددى اقدددتص هللا مندددك. ثدددم قدددا  القا ددد  للقات :ومدددا بلتدددتطاعت  أن أ عددد  شددديم

. رج :يددا ليتددك قتلتندد  ذلددك الوقددت ولددم ار  مددا رأيددت.يتندداز  عنددك أيدد  القتيدد ، قددا  ال

عددن تددمرة بددن جنددد ، ان  تددبحان هللا وكمددا تدددين تدددان وبالكيدد  الددذ  كلددت بدده تكددا .

رتدددددو  هللا لدددددلى هللا عليددددده وتدددددلم قا برأيدددددت الليلدددددة رجلدددددين أتيدددددان   لخرجدددددان ، 

 لنطلقدددت معهمدددا  دددإذا ببيدددت مبنددد  علدددى بندددا  التندددور، أعددد    ددديس وأتدددفله واتدددع، 

توقدددد مدددن تحتددده ندددار  يددده رجدددا  ونتدددا  عدددراة،  دددإذا أوقددددت ارتفعدددوا حتدددى يكدددادوا ان 

ورو  الهيددثم بددن  يخرجددوا  ددإذا خمدددت رجعددوا  يهددا،  قلددت مددا يددذا؟ قدداال: يددم الزندداة.

هللا  دمالدددك، ان النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم قا بمدددا مدددن ذنددد  بعدددد الشدددرك أعادددم عنددد

ة و ددددعها رجدددد   دددد  رحددددم ال يحدددد  لددددهي. ان عقوبددددة الزنددددا بالدددددنيا معجلددددة، مددددن نطفدددد

 قا  الشا ع  رحمه هللا :  وبالقبر محققة، وباآلخرة مشل ة.. 

 وتجنبوا ما ال يليس بمتلِم   عفُوا تعف نتاؤكم    المحرِم    

 كان الزنا من أي  بيتك  لعلِم   إن الزنا د يٌن  إن أقر تهُ         

 تب  المودة عشت غير مكرِم    وقاطعا       تتر النتا  يا ياتكا  

  ما كنت يت اكا  لحرمة متلمِ    لو كنت حرا  من ت لة ماجد      

*       *       * 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التادم الفل 

 

 القيامة يوم.  االحت ار.  االج _                     

 وايلها الجنة_

    وايلها النار_                                 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوم القيامة: -األحت ار  -األج  

 ،وان الطاعدددة علدددى عبدددا  وحددد  عندددد ، متدددمى الجددد  الخ مدددس ،خلدددس وعددد  جددد  هللا

 ادعددددون  ربكددددم وقددددا ب، باالتددددتجابة ،ووعددددديم والتوبددددة المشفددددرة الددددى تددددارعوا يفددددوا

. 60 غدددا ريداخرين جهدددنم تددديدخلون عبدددادت  عدددن يتدددتكبرون يدددن الدددذ ان لكدددم اتدددتج 

  اتدددددتشفروا هللا ذكدددددروا انفتدددددهم المدددددوا او  احشدددددة  علدددددوا اذا والدددددذينبتعالى وقولددددده

 آ ييعلمددددون ويددددم  علددددوا مددددا علددددى يلددددروا ولددددم هللا اال الددددذنو  يشفددددر  ومددددن لددددذنوبهم

 حتدددنا متاعدددا يمدددتعكم اليددده توبدددوا ثدددم ربكدددم اتدددتشفروا وانبتعدددالى ويقدددو . 135 عمدددران

 عدددذا  علددديكم اخددداف  دددان  تولدددوا وان   دددله   ددد  ذ  كددد  ويدددؤتِ  متدددمى اجددد  الدددى

 يتددددتلخرون ال اجلهددددم جددددا   دددداذا اجدددد  امددددة ولكدددد بتعالى ويقددددو . 3 يددددوديكبير يددددوم

 الوليدددددد بددددن خالدددددد ،ويددددذا محالدددددة ال آت المددددوت. 34 االعرافييتدددددتقدمون وال تدددداعة

 مددن ع ددو مددن ومددا ، وكددذا كددذا شددهدت:قا ي452: 9ب راشدده علددى المددوت جددا   حددين

 اعدددين نامدددت ، ددد   راشددد  علدددى امدددوت اندددا ويدددا طعندددة مدددن جدددر  و يددده اال اع دددام 

 الدددى تدددردون ثدددم م قددديكم  انددده منددده تفدددرون الدددذ  المدددوت ان قددد بتعالى ويقدددو . الجبندددا 

 اينمدددددابتعالى وقولددددده. 8 الجمعدددددةيتعملون كندددددتم بمدددددا  ينبدددددمكم والشدددددهادة الشيددددد  عدددددالم

 يدددذ  يقولدددوا حتدددنة تلدددبهم وان مشددديدة بدددروج  ددد  كندددتم ولدددو المدددوت يددددرككم تكوندددوا

  مدددا  هللا عندددد مدددن كددد  قددد  عنددددك مدددن يدددذ  يقولدددوا تددديمة تلدددبهم وان هللا عندددد مدددن

 الحدددس يقدددو  التدددجدة تدددورة و ددد .78 النتدددا يحديثا يفقهدددون يكدددادون ال القدددوم يدددؤال 



 

 

 

 . 11 التدددجدةيترجعون ربكدددم الدددى ثدددم بكدددم وكددد  الدددذ  المدددوت ملدددك يتو ددداكم قددد بتعالى

رو  ان رجددد  اتدددراميليا كدددان جالتدددا يدددو وآخدددرين عندددد تدددليمان  عليددده التددد م ،وكدددان 

يجلدددم بجنددد  تدددليمان رجددد  ينادددر باتدددتمرار الدددى يدددذا االتدددراميل  ،ولمدددا غدددادر يدددذا 

الرجددد  مكانددده تدددل  االتدددراميل  تدددليمان عمدددن يكدددون يدددذا الرجددد  الدددذ  كدددان جالتدددا 

،خددداف انددده ملدددك المدددوت بهيمدددة رجددد   بجنبدددك  انددده ينادددر الددد   باتدددتمرار ،قدددا  تدددليمان

،و ددد  اليدددوم االتدددراميل  وطلددد  مدددن تدددليمان البتددداط ليدددذي  بددده بعيددددا الدددى بددد د الهندددد 

الثدددان  رأ  تدددليمان ملدددك المدددوت وتدددلله عدددن تدددب  نادددر  الدددى ذلدددك االتدددراميل  ، قدددا  

ملدددك المدددوت :اُمدددرت ان اقدددبض روحددده  ددد  بددد د الهندددد  تعجبدددت كيدددف تددديتم ذلدددك ويدددو 

 عندددد  علدددم التددداعة ويندددز  الشيددد  ويعلدددم مدددا  ددد  االرحدددام ومدددا تددددر  ان هللايهندددا . ب

نفدددم مددداذا تكتددد  غددددا ومدددا تددددر  نفدددم بدددا  ارض تمدددوت ان هللا علددديم خبيريلقمدددان 

34 .    

 يوما على آلة الحدبا  محمو     ك  ابن انثى وان طالت ت مته   

  اعلم بلنك بعديا محمو      اذا حملت الى القبور جنازة      

 وقا  آخر: 

   ترورا ي حكون حولك والنام         متتلرخا باكيا امك ولدتك

  مترورا  احكا موتك يوم    بكوا        اذا تكون ان تكلنف  احرص

 الحلقددددوم بلشددددت اذا ،حتددددى الجتددددد مددددن  الددددرو  ينتزعددددون اعددددوان المددددوت لملددددك ان 

 قدددا ي 392: 6ب محمدددد بدددن جعفدددر عدددن حددداتم ابددد  ابدددن ورو .  المدددوت ملدددك ،تناولهدددا

 رام عنددد المددوت ملددك الددى وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو  ناددر: يقددو  ابدد  تددمعت

 ار دددس المدددوت ملدددك يددداب وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  لددده ، قدددا  االنلدددار مدددن رجددد 

 بكددد   دددان  ، عيندددا وقدددر نفتدددا طددد  محمددد يدددا: المدددوت ملدددك ، قدددا يمؤمن  انددده بلدداحب 

 واندددا اال بحدددر وال بدددر  ددد  شدددعر وال مددددر بيدددت االرض  ددد  مدددا ان ،واعلدددم ر يدددس مدددؤمن

 مدددنهم وكبيدددريم بلدددشيريم اعدددرف انددد  ،حتدددى مدددرات خمدددم يدددوم كددد   ددد  اتلدددفحهم

 ذلدددك علدددى قددددرت مدددا بعو دددة رو  اقدددبض ان اردت انددد  لدددو محمدددد يدددا بانفتدددهم،وهللا

 مددا ويعلددم بالليدد  يتو دداكم الددذ  ويوبتعددالى ويقددو . بقب ددها اآلمددر يددو هللا يكددون حتددى

 بمدددا ينبدددمكم ثدددم مدددرجعكم اليددده ثدددم متدددمى اجددد  ليق دددى  يددده يبعدددثكم ثدددم بالنهدددار جدددرحتم

 ابددددن عددددن مردويدددده ابددددن ،وقددددا  االلددددشر التددددو ى يددددو يددددذ . 60 االنعدددداميتعملون كنددددتم

 نفتددده اخدددذ ندددام اذا ملدددك انتدددان كددد  معبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  عدددن عبدددام



 

 

 

 يددددذكر ثددددمي. اليدددده رد واال  قب دددده واال روحدددده قددددبض  دددد  هللا اذن اليدددده، ان  ويرديددددا

 جدددا  اذا حتدددى حفادددة علددديكم ويرتددد  عبددداد   دددو  القددداير ويدددوب الكبدددر  الو ددداة تعدددالى

 تكددددون ا : يفرطددددون ال. 61 االنعددددامي  يفرطددددون ال ويددددم رتددددلنا تو تدددده المددددوت احدددددكم

 الفجدددار مدددن كدددان عليدددين،وان  فددد  االبدددرار مدددن كدددان ،ان تعدددالى هللا شدددا  حيددد  االروا 

  دد  تمددت لددم والتدد  موتهددا حددين االنفددم يتددو ى هللابتعددالى قولدده  دد  امددا. تددجين  فدد 

  ددد  ان متدددمى اجددد  الدددى االخدددر  ويرتددد  المدددوت عليهدددا ق دددى التددد   يمتدددك منامهدددا

 الو دددداة ثددددم الكبددددر  الو دددداة تعددددالى يددددذكر  هنددددا. 42 الزمددددرييتفكرون لقددددوم اليددددات ذلددددك

 الكبدددر  ،والو دداة اليدده تددرد ثددم الددنفم تؤخدددذ النددوم اثنددا : اللددشر   الو دداة. اللددشر 

 ابدد  ابددن اخرجدده الددذ  الحدددي  و دد . روحدده وتقددبض اجلهددا يددلت  حددين الددنفم تؤخددذ

 رو  انبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان متدددعود ابدددن عدددن والحددداكم الددددنيا

 هللا ، دددداتقوا رزقهددددا تتددددتكم  حتددددى تمددددوت لددددن نفتددددا ان روعدددد   دددد  نفدددد  القدددددم

 ربدددد  باتددددمكبنومه عنددددد يقددددو  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى وكدددداني. الطلدددد   دددد  واجملددددوا

 بمدددا  احفاهدددا ارتدددلتها وان  ارحمهدددا نفتددد  امتدددكت ، دددان ار عددده وبدددك جنبددد  و دددعت

 تددددكرة وجددددا تب، تددددكرات للمددددوت وان. عليدددده متفسياللددددالحين عبددددادك بدددده حفاددددت

 لددلى النبدد  عددن اللددحيت  دد  وثبددت. 19  ي تحيددد  مندده كنددت مددا ذلددك بددالحس المددوت

 تدددبحانبويقو  وجهددده عدددن العدددر  يمتدددت جعددد   ، المدددوت تششدددا  لمدددا وتدددلم عليددده هللا

 والر قددددددا  االعلددددددى المددددددأل الددددددى روحدددددده ير ددددددع ان وتددددددل ي لتددددددكرات للمددددددوت ان هللا

ي. ق ددد  ثدددم ث ثدددا االعلدددى الر يدددس  ددد  اللهمبوالمرتدددلين، قا  النبيدددين مدددن اللدددالحين

 وجددده ويبقدددىي 26ب دددان عليهدددا مدددن كددد ب المدددوت ذامقدددة نفدددم كددد  بدددان تعدددالى يخبدددر كمدددا

 . 27-26 الرحمني واالكرام الج   ذو ربك

  قري  والزوا  قلي  متاا          انها رجاال الدنيا تعج   ان

 : اي ا وقي 

   ذامقها والمر  كلم للموت          يرما تمت غبطة تمت لم ان

 كما قي : 

 وكم من تقيم عات حينا من الدير     كم من تليم مات من غير علة    

 :  االياد  تاعدة بن قم وقا 

   بلامر لنا القرون من                    االولين الذايبين   



 

 

 

   غابر الباقين من وال                 اليك يلت  م ى من ال

 لامر القوم لار حي                     محالة ال ان  أيقنت

 :  الع   ابو وقا 

  عاد عهد من القبور  اين        الرح   تمأل قبورنا يذ  لا 

   االجتاد يذ  من اال     االرض اديم اان ما الوط  خفف

    العباد ر ات على اختياال ال    رويدا الهوا     اتتطعت ان تر

 تو ددون وانمددا المددوت ذامقددة نفددم كدد ب وعدد  جدد  الحددس يقددو  عمددران آ  تددورة و دد  

 الدددنيا الحيدداة ومددا  دداز  قددد الجنددة وادخدد  النددار عددن زحددز   مددن القيامددة يددوم اجددوركم

 رتدددو  ،ان يريدددرة ابددد  عدددن حددداتم ابددد  ابدددن وقدددا . 185 عمدددران آ يالشدددرور متددداا اال

ي.  يهدددا ومدددا الددددنيا مدددن خيدددر الجندددة   ددد  تدددوط مو دددعبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا

 منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان العددداص بدددن عمدددرو بدددن هللا عبدددد وعدددن

 واليدددوم بددداح مدددؤمن ويدددو منيتددده  لتدركددده الجندددة ويددددخ  الندددار عدددن يزحدددز  ان احددد 

 يقددددو  الواقعددددة تددددورة و دددد ي. اليدددده يددددؤت  ان يحدددد  مددددا النددددام الددددى وليددددلت االخددددر

 اليدددده اقددددر  ونحددددني84ب تناددددرون حينمددددذ وانددددتمي83ب الحلقددددوم بلشددددت ااذ  لوالبتعددددالى

  كنددددتم ان ترجعونهدددداي86ب مدددددينين غيددددر كنددددتم ان  لددددوالي85بتبلددددرون ال ولكددددن مددددنكم

 بلشددددت اذا -يقددددو  بمددددا اعلددددم ويددددو -تعددددالى الحددددس  هنددددا،يقوا. 87-83 الواقعةيلددددادقين

 ،ويدددد  تبلددددرون ال ولكددددن مددددنكم اليدددده اقددددر  م مكتنددددا ، ددددان حلقومدددده المحت ددددر رو 

 .   بالموت موقنين غير كنتم ان الجتد    مكانها الى الرو  ارجاا بامكانكم

ال يكدددون مدددا كدددان جددداي   بددده ،  يدددؤمن بددده، ولكدددن  ل نتدددانينجلددد   ، االحت دددار وعندددد

 المددددؤمنين الم مكددددة تبشددددرشددددايد ملددددك المددددوت .  ذلددددك ايمانددددا  نا عددددا  لدددده اذا كددددان قددددد 

 يددددذا الم مكددددة وتتلقددددايم االكبددددر الفددددزا يحددددزنهم البعددددنهم والخددددوف الحددددزن بددددذيا 

 ثدددم هللا ربندددا قدددالوا الدددذين انبتعدددالى وقولددده. 103 االنبيا يتوعددددون كندددتم الدددذ  يدددومكم

 كندددتم التددد  بالجندددة وابشدددروا تحزندددوا وال تخدددا وا اال الم مكدددة علددديهم تتندددز  اتدددتقاموا

 تشدددته  مدددا  يهدددا ولكدددم االخدددرة و ددد  الددددنيا الحيددداة  ددد  اوليددداؤكم نحدددني30بتوعددددون

  ددد  وجدددا . 32-30  لدددلتيرحيم غفدددور مدددن ندددزالي31ب تددددعون مدددا  يهدددا ولكدددم انفتدددكم

 المددؤمن لددرو  تقددو  الم مكددة ان: قددا  عندده هللا ر دد  عدداز  بددن البددرا  عددن الحدددي 

 رو  الدددى ،اخرجددد  تعمرينددده كندددت الطيددد  الجتدددد مدددن الطيبدددة الدددرو  ايتهدددا اخرجددد 

 ،ان اي ددددا عددداز  بدددن البدددرا  عدددن احمددددد االمدددام وقدددا . غ دددبان غيدددر ور  وريحدددان



 

 

 

 بدددين ملدددك كددد  عليددده ،لدددلى روحددده خرجدددت  ددداذابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 بدددا  ايددد  مدددن لددديم التدددما  ابدددوا  التدددما ،و تحت  ددد  ملدددك وكددد  واالرض التدددما 

: 7باتدددلم بدددن زيددد وقدددا ي. قدددبلهم مددن بروحددده  يعدددرج ان وجدد  عدددز هللا يددددعون ويددم اال

 يمدددوت ال: كعددد  بدددن محمدددد وقدددا . يبعددد  وحدددين قبدددر  و ددد  موتددده عندددد يبشدددرونهي89

  تعددالى قولدده  دد  امددا.  النددار ايدد  مددن ام يددو الجنددة ايدد  مددن يعلددم حتددى النددام مددن احددد

 احمدددد االمدددام وقدددا . وتعدددالى تبدددارك الدددرحمن  ددديا ة  ددد   هميرحددديم غفدددور مدددن ندددزالب

 هللا احدددد  هللا لقددددا  احدددد  منبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  انددددم،ان عددددن

 ان بعددددد مددددن للمددددؤمن  لدددديم. عليدددده متفسيلقددددا   هللا كددددر  هللا لقددددا  كددددر  لقددددا  ،ومن

 او الفدددداجر ،امددددا لقددددا   هللا  احدددد  هللا لقددددا  مددددن اليدددده ،احدددد  بالجنددددة الم مكددددة تبشددددر 

 هللا  كدددر  هللا لقدددا  ، كدددر  الشدددر مدددن اليددده لدددامر يدددو بمدددا الم مكدددة تخبدددر  حدددين الكدددا ر

 الو دددداة ح ددددرته ،لمددددا وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  مددددؤذن بدددد   ويددددذا. لقددددا  

 وا رحتدددا  قدددول  بددد  واحتدددرتا  تقدددول  ال: لهدددا ، قدددا  واحتدددرتا :تقو  امدددراة ،تدددمع

 عددداز  بدددن البدددرا  عدددن احمدددد االمدددام رو .ولدددحبه محمددددا االحبدددة بددد   يلقدددى ،غددددا

 االنلددددار مددددن رجدددد  جنددددازة  دددد  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  مددددع خرجنددددا:قا 

 القبدددر عدددذا  مدددن بددداح اتدددتعيذواب وتدددلم عليددده هللا لدددلى وقدددا  القبدددر الدددى ، انتهيندددا

 الدددى واقبدددا  الددددنيا مدددن انقطددداا  ددد  كدددان اذا المدددؤمن العبدددد ان:قدددا  ثدددم ث ثدددا او مدددرتين

 ،معهدددم الشدددمم وجدددويهم كدددلن الوجدددو  بددديض التدددما  مدددن م مكدددة اليددده ،ندددز  االخدددرة

 ثدددم  البلدددر مدددد منددده يجلتدددوا حتدددى الجندددة حندددوط مدددن وحندددوط الجندددة اكفدددان مدددن كفدددن

 اخرجددد  المطممندددة الدددنفم ايتهدددا: يقو  راتددده عندددد يجلدددم حتدددى المدددوت ملدددك يجددد  

 التددددقا   دددد  مددددن القطددددرة تتددددي  كمددددا تتددددي  ور ددددوان، تخرج  هللا مددددن مشفددددرة الددددى

 منهدددا ،ويخدددرج الحندددوط ذلدددك و ددد  الكفدددن ذلدددك  ددد   يجعلويدددا اخدددذيا  ددداذا ، يلخدددذيا

 علدددى بهدددا يمدددرون  ددد  بهدددا االرض، يلدددعدون وجددده علدددى وجددددت متدددك نفحدددة كلطيددد 

 باحتدددن  ددد ن بدددن   ن: يقولدددون الطيبدددة، الدددرو  يدددذ  مدددا قدددالوا اال الم مكدددة مدددن مدددأل

 الدددددنيا التددددما  الددددى بدددده ينتهددددوا حتددددى الدددددنيا  دددد  بهددددا يتددددمونه كددددانوا التدددد  اتددددما  

 تليهدددا التددد  التدددما  الدددى مقربويدددا تدددما  كددد  مدددن  يشددديعه لددده  يفدددتت لددده  يتدددتفتحون

  دد  عبددد  كتددا  اكتبددوا:  وجدد  عددز هللا ، يقددو  التددابعة التددما  الددى بهددا ينتهدد  حتددى

 اخددددرجهم ومنهددددا اعيددددديم و يهددددا خلقددددتهم منهددددا االرض، ددددان  الددددى واعيدددددو  عليددددين

 دينددد  ديندددك؟ يقو  ما:لددده  يقدددوالن  يجلتدددانه ملكدددان ، يلتيددده روحددده ، تعددداد تدددارةاخر 

 هللا لدددلى هللا رتدددو  يدددو  يكم؟ يقدددو  بعددد  الدددذ  الرجددد  يدددذا ما:لددده االتددد م، يقوالن

 ولدددددقت بدددده  آمنددددت هللا كتددددا  قددددرات عملددددك؟ يقو  وما:لدددده ، يقددددوالن وتددددلم عليدددده

 الجندددة مدددن والبتدددو  الجندددة مدددن  ا رشدددو  عبدددد  لدددد  ان التدددما  مدددن منددداد ، ينددداد 



 

 

 

 ،ويلتيدده البلددر مددد قبددر   دد  لدده ويفتددت طيبهددا مددن الجنة، يلتيدده الددى بابددا لدده وا تحددوا

 يومددك ،يددذا يتددرك بالددذ  ابشددر:  يقددو  الددريت طيدد  الثيددا  حتددن الوجدده حتددن رجدد 

 اقددددم ر :، يقددددو  اللددددالت عملددددك انددددا: يقو  انددددت؟ مددددن لدددده توعددددد، يقو  كنددددت الددددذ 

 الدددددنيا مددددن انقطدددداا  دددد  كددددان اذا الكددددا ر العبددددد وان:قددددا .  التدددداعة اقددددم ر  التدددداعة

 المتددددو  معهددددم الوجددددو  تددددود م مكددددة التددددما  مددددن اليدددده نددددز  االخددددرة، مددددن واقبددددا 

:  يقدددو  راتددده عندددد يجلدددم حتدددى المدددوت ملدددك يجددد   ،ثدددم البلدددر مدددد منددده  يجلتدددون

  ينتزعهدددا جتدددد   ددد  ، تفدددر  وغ ددد  هللا تدددخط الدددى اخرجددد  الخبيثدددة الدددنفم ايتهدددا

 تلددددك  دددد   يجعلهددددا اخدددذيا  دددداذا ، يلخددددذيا المبلددددو  اللدددوف مددددن التددددفود ينتددددزا كمدددا

  ددد  بهدددا ، يلدددعدون االرض وجددده علدددى وجددددت ريدددت كدددلنتن منهدددا ،ويخدددرج المتدددو 

   ن:، يقولدددون الخبيثدددة الدددرو  يدددذ  مدددا قدددالوا اال الم مكدددة مدددن مدددأل علدددى بهدددا يمدددرون

 التددما  الددى بهددا ينتهدد  حتددى الدددنيا  دد  بهددا يتددمى كددان التدد  اتددما   بدداقبت  دد ن بددن

 باياتندددا كدددذبوا الدددذين انبوتدددلم عليددده هللا لدددلى قدددرا ثدددم لددده يفدددتت  ددد  ، يتدددتفتت الددددنيا

 الجمددد  يلددد  حتدددى الجندددة يددددخلون وال التدددما  ابدددوا  لهدددم تفدددتت ال عنهدددا واتدددتكبروا

 تدددجين  ددد  كتابددده اكتبوا:تعدددالى هللا ، يقدددو يالمجرمين نجدددز  وكدددذلك الخيددداط تدددم  ددد 

 مدددن خدددر  كلنمدددا بددداح يشدددرك ومنبقدددرا ثدددم طرحدددا روحددده ، تطدددر  التدددفلى االرض  ددد 

  ددد  روحددده  تعددداد ،يتدددحيس مكدددان  ددد  الدددريت بددده تهدددو  او الطيدددر  تخطفددده التدددما 

 ، يقدددوالن ادر  ال يايدددا  يقدددو  ربدددك؟ من:لددده  يقدددوالن  يجلتدددانه ملكدددان ويلتيددده جتدددد 

 يايدددا  يكم؟ يقدددو  بعددد  الدددذ  الرجددد  يدددذا مدددا ادر ، يقدددوالن ال يايدددا ديندددك؟ يقو  مدددا:

 لدددده وا تحددددوا النددددار مددددن عبد ، ا رشددددو  كددددذ  ان التددددما  مددددن مندددداد ادر ، يندددداد  ال

  يددده تختلدددف حتدددى قبدددر  عليددده وتمومها،وي ددديس حريدددا مدددن  يلتيددده الندددار الدددى بابدددا

 بالددددذ  ابشدددر:  يقدددو  الدددريت مندددتن الثيددددا  قبددديت الوجددده قبددديت رجددد  ا ددد عه،ويلتيه

 عملدددددك اندددددا  يقدددددو  اندددددت؟ مدددددن ، يقدددددو  توعدددددد كندددددت الدددددذ  يومدددددك يدددددذا يتدددددو ك

 الكفدددددر ايددددد  عدددددن تعدددددالى قولددددده  ددددد  وجدددددا ي. التددددداعة تقدددددم ال ر  الخبيددددد ، يقو 

 بددددانهم ذلددددكي27بوادبدددداريم وجددددويهم ي ددددربون الم مكددددة تددددو تهم اذا  كيفبوال دددد  

 قولددده وكدددذلك. 28-27 محمددددياعمالهم  ددداحبط ر دددوانه وكريدددوا هللا اتدددخط مدددا اتبعدددوا

 شددي  اليدده يددو  ولددم الدد  اوحدد  قددا  او كددذبا هللا علددى ا تددر  ممددن االددم ومددنب تعددالى

 المددددوت غمددددرات  دددد  الاددددالمون اذ تددددر  ولددددو هللا انددددز  مددددا مثدددد  تددددانز  قددددا  ومددددن

 كنددددتم بمددددا الهدددون عددددذا  تجدددزون اليددددوم انفتدددكم اخرجددددوا ايدددديهم باتددددطوا والم مكدددة

 وقولددددده. 93 االنعاميتتدددددتكبرون اياتددددده عدددددن وكندددددتم الحدددددس غيدددددر هللا علدددددى تقولدددددون

 وادبددددداريم وجدددددويهم ي دددددربون الم مكدددددة كفدددددروا الدددددذين يتدددددو ى اذ تدددددر  ولوبتعدددددالى

 بادددددد م لدددددديم هللا وان ايددددددديكم قدددددددمت بمددددددا ذلددددددكي50ب الحريددددددس عددددددذا  وذوقددددددوا



 

 

 

 لددددالحا،   ليعملددددوا الدددددنيا الددددى الرجعددددة النددددار ايدددد  ويطلدددد . 51-50 االنفا يللعبيددددد

 راوا لمدددا الادددالمين وتدددر  بعدددد  مدددن ولددد  مدددن لددده  مدددا هللا ي دددل  ومدددنبلهم، يجدددا 

 :6بحدداتم ابدد  بددن محمددد وقددا .  44 الشددور يتبي  مددن مددرد الددى يدد  يقولددون العددذا 

 القبدددور ايددد  مدددن المعالددد  اليددد  ويددد :قالت انهدددا عنهدددا هللا ر ددد  عامشدددة عدددني221

 عدددذا   دددذلك رجليددده وعندددد راتددده عندددد تقرلدددانه حيدددات قبدددوريم  ددد  علددديهم ،تددددخ 

 بالشدددداة مقعدددد  عليددده عدددرض مدددات اذا احددددكم انب وتدددلم عليددده هللا لدددلى وقدددا . البدددرزخ

 ايدد   مددن النددار ايدد  مددن كددان وان الجنددة ايدد   مددن الجنددة ايدد  مددن كددان ،ان والعشدد 

 االمددددام روا يالقيامددددة يددددوم اليدددده وجدددد  عددددز هللا يبعثددددك حتددددى مقعدددددك يددددذ : يقا  النددددار

 ان علدددى -يقدددو  بمدددا اعلدددم ويدددو -تعدددالى قولددده مدددن ويتدددتد .ومتلم والبخدددار  احمدددد

 تقدددوم ويدددوم وعشددديا غددددوا عليهدددا يعر دددون النددداربواقع، القبدددور  ددد  البدددرزخ عدددذا 

انددده  عامشدددة عدددن البخدددار  وقدددا . 46 غا ريالعدددذا  اشدددد  رعدددون آ  ادخلدددوا التددداعة

 القبددددر عددددذا  نعمب، قددددا  القبددددر عددددذا  عددددن وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  تددددللت

ورو  عدددن عثمدددان بدددن عفدددان ر ددد  هللا عنددده،ان رتدددو  هللا لدددلى هللا عليددده ي. حدددس

وتدددلم قدددا بان القبدددر او  منددداز  اآلخدددرة  دددإن نجدددا منددده  مدددا بعدددد  أيتدددر منددده، وان لدددم 

 ددإن مددا يحلدد  للميددت  دد   يددن  مندده  مددا بعددد  أشددد منددهي.روا  الترمددذ  وابددن ماجددة.

قبدددر وأ لدددت  ددد  بالتثبيدددت القبدددر يدددو عندددوان مدددا تيلدددير اليددده، إن مدددن نجدددا مدددن  تندددة ال

 ، إن ما بعد  ايون عليه واته . 

   يبنيها الموت قب  كان الذ  اال    يتكنها الموت بعد للمر  دار ال

  بانيها خا  بشر بنايا وان               عززت بخير بنايا ان

 البددددن مفارقدددة بعدددد تبقدددى الدددرو  ،وان يقبدددر لدددم ام ،قبدددر موتددده بعدددد يُتدددل  االنتدددان 

 مدددن وقددداموا االجتددداد الدددى االروا  اعيددددت القيامدددة يدددوم كدددان اذا ،ثدددم معذبدددة او منعمدددة

 بددددن البددددرا  عددددن البخددددار  قددددا  القبددددر،  دددد  التددددؤا  وعددددن. العددددالمين ر  ح قبددددوريم

  ددد  تدددم  اذا المتدددلمبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  عنددده،ان هللا ر ددد  عددداز 

 الدددذين هللا يثبدددتبتعالى قولددده  دددذلك هللا رتدددو  محمددددا وان هللا اال الددده ال ان شدددهد القبدددر

 هللا ويفعددد  الادددالمين هللا وي ددد  االخدددرة و ددد  الددددنيا الحيددداة   ددد  الثابدددت بدددالقو  امندددوا

 لدددلى هللا رتدددو  ،ان يريدددرة ابددد  عدددن تدددلمة بدددن حمددداد وقدددا . 27 ابراييمييشدددا  مدددا

 دينددك؟ ومددا ربددك؟ من:القبددر  دد  لدده قيدد  اذا ذلددكب االيددة يددذ  عددن قددا  وتددلم عليدده هللا

 هللا عندددد مددن بالبينددات جا نددا محمددد ونبدد  االتددد م وديندد  هللا ربدد   يقددو  نبيددك؟ ومددن

ي. تبعددد  وعليددده مدددت وعليددده عشدددت يدددذا ،علدددى لددددقت:له ، يقدددا  ولددددقت بددده  آمندددت

 القبدددر  ددد  عبدددد كددد  يبعددد بيقو  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،تدددمعت جدددابر وقدددا 



 

 

 

 بدددن عبدددد االمدددام وقدددا ي. نفاقددده علدددى والمندددا س ايمانددده علدددى ،المدددؤمن مدددات مدددا علدددى

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى ،ان عندددده هللا ر دددد  مالددددك بددددن انددددم عددددن متددددند   دددد  حميددددد

 نعدددالهم قدددرا ليتدددمع ،وانددده الدددحابه عنددده وتدددولى قبدددر   ددد  و دددع اذا العبدددد انبقدددا 

 المددددؤمن الرج ، امددددا يددددذا  دددد  تقددددو  كنددددت ما:لدددده  يقددددوالن   يقعداندددده ملكددددان ، يلتيدددده

 ابددددلك قدددد الندددار مدددن مقعددددك الدددى انار:لددده ، يقدددا  ورتدددوله هللا عبدددد انددده اشدددهد:  يقدددو 

 هللا ر دددد  عثمددددان عددددن داود ابددددو وقددددا ي. جميعددددا الجنددددة، يرايما مددددن مقعدددددا بدددده هللا

 عليددده وقدددف الرجددد  د دددن مدددن  دددر  اذا وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  كدددان: عنددده،قا 

وعددددن عمددددرو بددددن ي. يُتددددم  االن  اندددده التثبيددددت لدددده وتددددللوا الخدددديكم اتددددتشفروابوقا 

العددداص قدددا  عندددد احت ددددار : اذا مدددت  ددد  تلدددحبن  نامحددددة وال ندددار،  دددإذا د نتمددددون  

 تددنوا علدد   التددرا  تددنا ، ثددم اقيمددوا حددو  قبددر  قدددر مددا تنحددر جددزور ويقتددم لحمهددا، 

وقددا  الشددا ع  رحمدده هللا عنددد  حتددى اتددتلنم بكددم، واناددر مدداذا اراجددع بدده رتدد  ربدد .

ول خدددوان مفارقدددا ، ولكدددلم المنيدددة شددداربا ، وعلدددى  موتددده: الدددبحت مدددن الددددنيا راحددد  ،

هللا واردا ، وال ادر  أروحددددد  تلدددددير الدددددى الجندددددة  لينيهدددددا، ام الدددددى الندددددار  اعزيهدددددا، 

 وانشد:  

 جعلت رجام  نحو عفوك تلما         ولما قتا قلب  و اقت مذايب    

 بعفوك رب  كان عفوك أعاما        تعاامن  ذنب   لما قرنته         

 وتكرمامنة   ووتعف تجود  عفو عن الذن  لم تز     ما زلت ذا

  ددد  والبدددرزخي. 348: 5بالددددنيا الدددى الرجدددوا مدددن المدددوتى يمندددع حددداجز ،يدددو والبدددرزخ

 جعددد  ان للخ مدددس ورحمتددده هللا   ددد  ومدددني. 35: 4ب شددديمين بدددين الحددداجز يدددو اللشدددة

 اتددددتعماالته منهمددددا نددددوا لكدددد  الن وذلددددك ، المالحددددة بالميددددا  تخددددتلط ال العذبددددة الميددددا 

 وجعددد  اجددداج ملدددت ويدددذا  دددرات عدددذ  يدددذا البحدددرين مدددرج الدددذ  ويدددوب بددده الخالدددة

 البحدددددددرين مرجبتعدددددددالى وقولددددددده. 53 الفرقدددددددانيمحجورا وحجدددددددرا برزخدددددددا بينهمدددددددا

 جعددددد  أمنبتعدددددالى وقولدددددهي. 20-19 الرحمنييبشيدددددان ال بدددددرزخ بينهمددددداي19بيلتقيدددددان

  حددداجزا البحدددرين بدددين وجعددد  رواتددد  لهدددا وجعددد  انهدددارا خ لهدددا وجعددد  قدددرارا االرض

 . 61 النم ييعلمون ال اكثريم ب  هللا مع  أ اله

  ددد  االروا  تتفددداوت البدددرزخ ،و ددد  البدددرزخ  ددد  دخددد  االنتدددان مدددات ،اذا ذكرندددا وكمدددا

 طيددددر حوالدددد   دددد  الشددددهدا  ،واروا  عليددددين اعلددددى  دددد  االنبيددددا  ، دددداروا  متددددتقريا

 االمددددام ورو . ار ددددية تددددفلية تكددددون االروا  مددددن وان ، الجنددددة  دددد  تتددددر  خ ددددر

 بددن كعدد  بددن الددرحمن عبددد عددن انددم بددن مالددك االمددام عددن الشددا ع  ادريددم بددن محمددد



 

 

 

 طدددامر المدددؤمن نتدددمة انمدددابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان ابيددده عدددن مالدددك

 ،ان اللددددحيت و  ي.يبعثدددده يددددوم جتددددد  الددددى هللا يرجعدددده حتددددى شددددجرةالجنة  دددد  يعلددددس

 خ دددر طيدددور حوالددد   ددد  الشدددهدا  اروا  انبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 ي. بالعرت معلقة قنادي  الى تلو  شا ت،ثم حي  الجنة رياض    تتر 

 ولددددددوا اذا الدددددددعا  اللددددددم تتددددددمع وال المددددددوتى تتددددددمع ال  انددددددكبتعالى قولدددددده امددددددا

 وحدددد  هللا بدددلن ، االيدددة بهدددذ  عنهدددا هللا ر ددد  عامشدددة اتدددتدلت  قدددد. 52 الروميمددددبرين

 اذا االحيددددا  الددددوات االمددددوات يتددددمع ان علددددى وقددددادر المددددوتى، اتددددماا علددددى قددددادر

 عليدددده هللا لددددلى الرتددددو  مخاطبدددةي 375: 6ب  عمددددر بددددن هللا عبدددد روايددددة  فدددد  شدددا ،

 ،حتددى لهددم وتقريعدده ومعاتبتدده ايددام ث ثددة بعددد بدددر قليدد   دد  القددوا الددذين القتلددى وتددلم

 انددتم مددا بيددد  نفتدد  والددذ ب، قا  جيفددوا قددد قومددا تخاطدد  هللا رتددو  يددا: عمددر لدده قددا 

 مدددن عمدددر ابدددن روايدددة ،يؤيدددد كثيدددر وابدددني. يجيبدددون ال مدددنهم،ولكن اقدددو  لمدددا باتدددمع

 يمدددر احدددد مددن مدددابمر وعا عبدددام ابددن عدددن البدددر عبددد ابدددن روا  مدددا: منهددا وجدددو  عدددة

 حتدددى روحددده عليددده هللا رد اال عليددده  يتدددلم الددددنيا  ددد  يعر ددده كدددان المتدددلم اخيددده بقبدددر

 هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان عامشدددة عدددن الددددنيا ابددد  ابدددن رو  كمددداي. التددد م عليددده يدددرد

 ورد بددده اتدددتلنم اال عندددد  ويجلدددم اخيددده قبدددر يدددزور رجددد  مدددن مدددابقا  وتدددلم عليددده

 عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،وعلدددم المدددوتى علدددى التددد م شدددرا كمددداي. يقدددوم حتدددى عليددده

 ،واندددا المدددؤمنين مدددن الدددديار ايددد  علددديكم التددد م:يقولوا ان القبدددور راوا اذا امتددده وتدددلم

 ومنكم،نتددددل  منددددا والمتددددتلخرين المتددددتقدمين هللا ،يددددرحم الحقددددون بكددددم هللا شددددا  ان

 مدددن تتدددمع ، هددد  للجتدددد مفارقتهدددا بعدددد مدركدددة تبقدددى  ددداالروا . العا يدددة ولكدددم لندددا هللا

 مؤمندددة كاندددت ان النعددديم لدددذة ،وتحدددم عليهدددا يتدددلم مدددن علدددى التددد م وتدددرد يزوريدددا

 وحتدددى بينهدددا  يمدددا وتتدددزاور تت قدددى انهدددا كمددداي.236: 10بمذنبدددة كاندددت ان العدددذا  والدددم

 عددن مبددارك بددن هللا عبددد وقددا . واقاربدده ايلدده مددن الحدد  بعمدد  يزوريددا،وتعلم مددن تعلددم

 علدددى االحيدددا  اعمدددا  تعرض:قدددا ي376: 6ب  ايدددو  عدددن ابدددراييم عدددن يزيدددد بدددن ثدددور

 .به راجع اللهم قالوا تو ا راوا ،وان واتتبشروا  رحوا حتنا راوا  اذا الموتى

 الدددنفم وجدددو  احدددد يددد  الدددرو  ،ان المفتدددرين بعدددض والنفم،قدددا  الدددرو  وبلددددد 

 والدددددنفم الدددددرو  ان يدددددر ي234: 10ب تدددددابس التددددديد ان االي. 56: 6ب منهدددددا ومركبدددددة

 قددد  الدددرو  عدددن ويتدددللونكبتعالى هللا شدددلن مدددن والدددرو . اعلدددم واحدددد،وهللا معندددى ذات

 قلدددة  ددد  وجدددا . 85 االتدددرا يقلي  اال العلدددم مدددن اوتيدددتم ومدددا ربددد  امدددر مدددن الدددرو 

 بمنقدددار   اخدددذ طدددامر التدددفينة،جا   ددد  كاندددا حدددين التددد م عليهمدددا موتدددى مدددع الخ دددر

  ددد  الخ مدددس وعلدددم وعلمدددك علمددد  مدددا وهللا: لموتدددى الخ دددر ، قدددا  البحدددر مدددن مدددا 



 

 

 

 الخدددالس يقدددو  كمدددا. البحدددر مدددا  مدددن بمنقدددار  الطدددامر يدددذا اخدددذ كمدددا اال هللا علدددم جنددد 

 حمددددل مددددن لللددددا  مددددن بشددددرا خددددالس اندددد  للم مكددددة ربددددك قددددا  واذب وتعددددالى تددددبحانه

-28 الحجريتدددداجدين لدددده  قعددددوا روحدددد  مددددن  يدددده ونفخددددت تددددويته  دددداذاي28بمتددددنون

 وبددددأ خلقددده شددد   كددد  احتدددن الدددذ ب عزوجددد  الخدددالس التدددجدة،يقو  تدددورة و ددد . 29

 تدددوا  ثدددمي8بمهدددين مدددا  مدددن تددد لة مدددن نتدددله جعددد  ثدددمي7ب طدددين مدددن االنتدددان خلدددس

 مددددددا قلددددددي  واال مدددددددة واالبلددددددار التددددددمع لكددددددم وجعدددددد  روحدددددده مددددددن  يدددددده ونفددددددر

 هللا لدددلى متدددعود،ان ابدددن عدددن متدددند   ددد  احمدددد االمدددام وقدددا . 9-7 التدددجدةيتشكرون

 علقددة يكددون ثددم يومددا اربعددين امدده بطددن  دد  خلقدده ليجمددع احدددكم انب قددا  وتددلم عليدده

 ويدددؤمر الددرو   يدده  يددنفر الملددك الددى يرتدد  ذلدددك،ثم مثدد  م ددشة يكددون ،ثددم ذلددك مثدد 

 ان غيدددر  الددده ال تدددعيد، والذ  او شدددق  يدددو ويددد  وعملددده واجلددده رزقددده:كلمات بددداربع

 عليددده  يتدددبس ذراا اال وبينهدددا بينددده يكدددون مدددا حتدددى الجندددة ايددد  بعمددد  ليعمددد  احددددكم

 حتدددى الندددار ايددد  بعمددد  ليعمددد  احددددكم  يددددخلها،وان الندددار ايددد  بعمددد  لددده  يخدددتم الكتدددا 

 الجنددددة ايدددد  بعمدددد  لدددده  يخددددتم الكتددددا  عليدددده  يتددددبس ذراا اال وبينهددددا بيندددده يكددددون مددددا

 مددددا منهدددا: منهدددا ندددذكر للددددرو ، مفهدددوم مدددن اكثدددر الكددددريم القدددران وذكدددر. . ي يددددخلها

 مدددن انتبدددذت اذ مدددريم الكتدددا   ددد  واذكربالتددد م عليددده جبريددد  هللا رتدددو  لتعنددد  جدددا ت

 لهدددا  تمثددد  روحندددا اليهدددا  ارتدددلنا حجابدددا دونهدددم مدددن  اتخدددذتي16بشدددرقا مكاندددا ايلهدددا

 بدددده نددددز ي192بالعددددالمين ر  لتنزيدددد  وانددددهبتعالى وقولدددده. 17-16 مريميتددددويا بشددددرا

 وقولدددده. 194-192 الشددددعرا يالمنذرين مددددن لتكددددون قلبددددك علددددىي193باالمددددين الددددرو 

 ربهدددم بددداذن  يهدددا والدددرو  الم مكدددة تندددز ي3ب شدددهر الدددف مدددن خيدددر القددددر ليلدددةبتعالى

 ذ  هللا منبتعدددالى وقولددده. 5-3 القددددريالفجر مطلدددع حتدددى يددد  تددد مي4بامدددر كددد  مدددن

 تدددنة الدددف خمتدددين مقددددار  كدددان يدددوم  ددد  اليددده والدددرو  الم مكدددة تعدددرجي3ب المعدددارج

 مددددن اال يتكلمددددون ال لددددفا والم مكددددة الددددرو  يقددددوم يومبتعددددالى وقولدددده. 4-3 المعددددارجي

 هللا رحمدددددة علدددددى لتدددددد  الدددددرو  وجدددددا ت. 38 النبليلدددددوابا وقدددددا  الدددددرحمن لددددده اذن

 انددده  هللا رو  مدددن تيمتدددوا وال واخيددده يوتدددف مدددن  تحتتدددوا اذيبدددوا  بنددد  يدددابتعالى،

 هللا مدددن كدددلمر الدددرو  وجدددا ت. 87 يوتدددفيالكا رون القدددوم اال هللا رو  مدددن ييدددمم ال

 مدددن علدددى امدددر  مدددن بدددالرو  الم مكدددة يندددز ب، هللا اال الددده ال بلنددده عبددداد  ليندددذر تعدددالى

 لتندددذر جدددا ت كمدددا. 2 النحددد ي  ددداتقون اندددا اال الددده ال هانددد اندددذروا ان عبددداد  مدددن يشدددا 

 مدددن يشدددا  مدددن علدددى امدددر  مدددن الدددرو  يلقددد  العدددرت ذو الددددرجات ر يدددعبالت   بيدددوم

 . 15 غا ري الت   يوم لينذر عباد 



 

 

 

 اآلمنددددة الددددنفم  منهددددا: نددددوا مددددن بددددلكثر العادددديم القددددران  دددد  ، ددددذكرت الددددنفم امددددا

 مر ددددددية را ددددددية ربددددددك الددددددى ارجعدددددد ي27ب المطممنددددددة الددددددنفم ايتهددددددا يابالمطممنددددددة

 بددددن الحددددا ا ورو .30-27 الفجددددري جنتدددد  وادخلدددد ي29ب عبدددداد   دددد   ددددادخل ي28ب

 اللهدددم قددد بلرج  قدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان امامدددة ابددد  عدددن عتددداكر

ي. بطاعتدددك وتقندددع ، بق دددامك وتر دددى ، بلقدددا ك ،تدددؤمن مطممندددة بدددك نفتدددا اتدددللك انددد 

 اال بالتدددو  المدددارة الدددنفم ان نفتددد  ابدددر   ومددداب ، بالتدددو  االمدددارة الدددنفم وينددداك

 الددددنفم ،يدددد  الثالدددد  النددددوا امددددا. 53 يوتددددفيرحيم غفددددور ربدددد  ان ربدددد  رحددددم مددددا

 مددددن الهدددددف ولعدددد ي. 573: 4بمكرويددددا ارتكدددد  اذا لدددداحبها تلددددوم التدددد  وي :اللوامددددة

 عددن احمددد االمددام وقددا . المطممنددة الددنفم بدده تتلددف مددا الددى بهددا الولددو  يددو اللددوم

 جلتددددوا قدددوم مدددن مددددابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتددددو  ،ان عمدددرو بدددن هللا عبدددد

 أن الترمدددذ  ورو ي. القيامدددة يدددوم حتدددرة راو   يددده،اال تعدددالى هللا يدددذكروا لدددم مجلتدددا

  وعمدددد ي حاتددددبها ا ب نفتدددده دان مددددن الكيمبقددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

  دددالموتي. االمدددان  هللا علدددى وتمندددى يوايدددا نفتددده اتبدددع مدددن ،والعددداجز المدددوت بعدددد لمدددا

 ال لشدددددد مؤمددددد  مدددددن وكدددددم يتدددددتكمله ال يومدددددا متدددددتقب  مدددددن ، كدددددم بالمرلددددداد للعبدددددد

 قبدددددددد  الشددددددددش ،والشنى قبدددددددد  ،والفددددددددرا  المددددددددرض قبدددددددد  اللددددددددحة يبلشدددددددده، اغتن 

  .  الهرم قب  الفقر،والشبا 

  كم من تليم مات من غير علة      وكم من تقيم عات حينا من الدير  

 وقا  آخر: 

   زاد بشير وانت زاد      لهم قوم ر يس تكون ان اتر ى

  انك احببت من احب : روح     نف  القدم رو  انب وتلم عليه هللا للى وقا 

 ي. ميت  انك شمت ما به،وعت مجز   انك شمت ما مفارقه،واعم 

 انز  وما اليك انز  بما يؤمنون والذينب اآلخرة تعالى هللا ،اقام الدنيا الحياة انتهت  اذا  

 يعيد  ثم الخلس يبد  الذ  ويوبتعالى ويقو . 4 البقرةييوقنون يم وباالخرة قبلك من

. 27 الروميالحكيم العزيز ويو واالرض التموات    االعلى المث  وله عليه ايون ويو

 ذلك، له يكن ولم آدم ابن كذبن : تعالى هللا يقو ب وتلم عليه هللا للى هللا رتو  وقا 

  الخلس او  ،وليم بدأن  كما يعيدن  لن:  قوله ايا  تكذيبه ذلك، اما له يكن ولم وشتمن 

عل  من اعادته ،واما شتمه ايا   قوله:اتخذ هللا ولدا وانا االحد اللمد الذ  لم  بايون

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احديروا  البخار . كما يقو  تعالىبيوم نطو  التما  كط  

 وقا . 104 االنبيا ي  اعلين كنا ناا علينا وعدا نعيد  خلس التج  للكت  كما بدأنا او 



 

 

 

 مطويات واتاوالتم القيامة يوم قب ته جميعا واالرض قدر  حس هللا قدروا ومابتعالى

: قا  عمر ابن عن احمد االمام ورو .  67 الزمرييشركون عما وتعالى تبحانه بيمينه

 يديه يحرك ،وكان المنبر على يوم ذات االية يذ  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  قرا

ي  الكريم انا العزيز انا الملك انا المتكبر انا الجبار انا نفته الر  يمجدب يكذا ويقو 

 عن يريرة اب  عن لحيحه    البخار  وقا . به ليخرن قلنا حتى المنبر به  رجف

 انا:يقو  ثم بيمينه التما  ويطو  االرض هللا يقبضبقا  وتلم عليه هللا للى النب 

  يبد   يو انهي12بلشديد ربك بطت انبتعالى يقو  كماي. االرض؟ ملوك اين الملك

 هللا للى هللا    اللحا  والتنن :ان رج  تل  رتو  وجا . 13-12 البروجيويعيد

 لها اعددت  ما كامنة انها ويحكب وتلم عليه هللا للى له  قا  التاعة؟ متى وتلم عليه

 الحدي  و  ي.احببت من مع انتب وتلم عليه هللا للى ، قا  ورتوله هللا ح :  قا ي؟

 النام ايها ياب وتلم عليه هللا للى هللا رتو  وقا ي.  اح  من مع المر بعليه المتفس

مختونيني،بكما بدأنا او  خلس  غير ا بغرال عراة حفاة تعالى هللا الى محشورون انكم

 عليه ابراييم القيامة يوم يكتى الخ مس او  وان اال ،ي اعلين كنا انا علينا نعيد  وعدا

،اال وانه تيجا  برجا  من امت   يؤخذ بهم ذات الشما   اقو  يا ر  الحاب   الت م

 يقا  :انك ال تدر  ما احدثوا بعدك ، اقو  كما قا  العبد اللالت بعيتى بن مريمي: 

 لم انهم: ل  ، يقا يبوكنت عليهم شهيدا ما دمت  يهميالى قوله تعالىبالعزيز الحكيم

 القيامة يوم من  تعالى يحذرنا كما. عليه متفسي ارقتهم منذ اعقابهم على مرتدين يزالوا

 هللا من له مرد ال يوم يات  ان قب  من لربكم اتتجيبواب له، والتهيؤ االتتعداد الى ،ويحثنا

 الذكر  نفعت ان  ذكربتعالى وقوله. 47 الشور ينكير من لكم وما يوممذ ملجل من لكم ما

 ال ثمي12ب  الكبر  النار يللى الذ ي11باالشقى ويتجنبهاي10بيخشى من تيذكري9ب

 نلليهم توف باياتنا كفروا الذين انبتعالى وقوله. 13-9 االعلىييحيى وال  يها يموت

 عزيزا كان هللا ان العذا  ليذوقوا غيريا جلودا بدلنايم جلوديم ن جت كلما نارا

 يوم عذابا النار اي  ايون انب  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  وقا . 56 النتا يحكيما

 شر احدا ان ير  ،ما دماغه منهما يشل  حجرتان قدميه اخمص    يو ع لرج  القيامة

 وتحير النفوم تذي  ايوا  القيامة ليوم ان. عليه متفسيعذابا اليونهم ،وانه عذابا منه

 عن حاتم اب  ابن وقا ..  األلهية العد  محكمة تتحقس ،و يها الخفايا تبان ،و يها العقو 

 التقم قد القرن ولاح  انعم كيفبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان عبام ابن

 حتبنا قولوابنقو ؟قا  كيف هللا رتو  يا: ،قالواي له يؤذن ان وانتار جبهته وحنى القرن

 هللا رتو  تل  اعرابيا ،ان عمرو بن هللا عبد عن احمد االمام وقا ي. الوكي  ونعم هللا

 الطبران  القاتم ابو الحا ا وقا ي.  يه ينفر قرنب قا  اللور عن وتلم عليه هللا للى

 التموات خلس من  ر  لما هللا انبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان يريرة اب  عن



 

 

 

 العرت الى بلر  شاخلا  يه على وا عه  هو اترا ي   اعطا  اللور خلس واالرض

 عام ان بالحس بعثن  والذ  عايمب؟قا  اللور وما هللا رتو  يا قلتييؤمر متى ينتار

 الفزا نفخة االولى النفخة: نفخات ث    يه ،ينفر واالرض التموات كعرض  يه دارة

 نفخة اللور    نفر  اذاي. بالعالمين لر  القيام نفخة ،والثالثة اللعس نفخة ،والثانية

 الحاقةيالواقعة وقعت  يوممذي14ب واحدة دكة  دكتا والجبا  االرض وحملتي13ب واحدة

 يخالف ال تعالى هللا امر الن واحدة نفخة  ه  -الفزا نفخة - االولى النفخة وي . 13-15

 على ويتشاجرون يختلمون ومعايشهم اتواقهم    النام  بينما. تكرار الى يحتاج وال

 ينارون ما. باللور     نفر اترا ي  امر وج  عز هللا ،بلن الليحة ،جا تهم عاداتهم

 ايلهم الى وال تولية يتتطيعون   ي49ب لمونيخ ويم تاخذيم واحدة ليحة اال

 النازعاتيالراد ة تتبعهاي6بالراجفة ترجف يومبتعالى قوله و  . 50-49 يمييرجعون

 من  لعس اللور    ونفربتعالى قوله    وكما. والثانية االولى النفختان ويما. 6-7

  قيام يم  اذا اخر   يه نفر ثم هللا شا  من اال االرض    ومن واتاالتم   

 االحيا من بها يموت الت  اللعس نفخة عن الكريمة االية يذ  تخبر. 68 الزمريينارون

 من اخر يكون حتى الباقين اروا  يقبض ثم ، هللا شا  ما اال واالرض التموات اي 

 ح نفته يجي  ثم اليوم الملك لمن: ويقو  بالبقا  القيوم الح  ،وينفرد الموت ملك يموت

 الواحد ح اليوم الملك لمن ش   منهم هللا على يخفى ال بارزون يم يومب القهار الواحد

 نفخة وي  اخر  اللور    ينفر ان ويامر  اترا ي  يح  ثم. 16 غا ريالقهار

 النازعاتيبالتايرة يم  اذاي13ب واحدة زجرة ي   انماب، ينارون قيام يم البع ، اذا

 وتانون بحمد   تتتجيبون يدعوكم يومبتعالى وقوله. المحشر ارض    يم ا .13-14

 يوممذ بع هم وتركنابالبع  نفخة    تعالى قوله وكذلك. 52 االترا يقلي  اال لبثتم ان

 يقو  اي ا البع  نفخة و  . 99 الكهفيجمعا  جمعنايم اللور    ونفر بعض    يموج

 ونفربتعالى وقوله. 51 يميينتلون ربهم الى االجدا  من  اذايم اللور    ونفربتعالى

  تاتون اللور    ينفر يومب تعالى يقو  كما. 20  يالوعيد يوم ذلك اللور   

 بيمينه كتابه اوت   من بامامهم انام ك  ندعوا يومب تعالى قوله وكذلك. 18 النبليا واجا

  يذ  تفتير    را  من اكثر ويناك. 71 االترا ي تي  يالمون وال كتابهم يقرؤن  اولمك

 رتولهم جا   اذا رتو  امة ولك بتعالى ،كقوله نبيهميبامامهم:بقا  من  منهم االية،

 انابتعالى كقوله بكتابهم:  قا  من ومنهم. 47 يونمييالمون ال ويم بالقتط بينهم ق  

. 12 يميمبين امام    احلينا  ش   وك  واثاريم قدموا ما ونكت  الموتى نح نحن 

 عمر ابن عن الطبران  وقا ي. 48 :6ب، االخير الرا  يرجت عبام ابن عن العو   ان اال

 هللا اال اله ال اي  على ليمبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  عنهما،ان هللا ر  



 

 

 

 ينف ون الليحة عند اليهم انار النشور،وكلن     القبور،وال    ،وال الموت    وحشة

 وقا ي شكور لشفور ربنا ان الحزن عنا اذي  الذ  ح الحمد:يقولون الترا  من رؤوتهم

 التما  من هللا ينز  ثمبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان يريرة اب  عن البخار 

 عج  ويو واحدا عاما اال يبلى اال ش   االنتان من ،ليم البق  ينبت كما  ينبتون ما 

 هللا للى ،ان يريرة اب  عن اللحيحين    وثبتي. القيامة يوم الخلس يرك  ومنه الذن 

 اب  ابن وقا ي. يرك  و يه خلس منه الذن  عج  اال يبلى آدم ابن ك بقا  وتلم عليه

 االنتان ش  من ك  الترا  يلك ب قا  وتلم عليه هللا للى النب  عن تعيد اب  عن حاتم

 هللا ينز ي. تنشلون منه خرد  حبة مث بهللا؟قا  رتو  يا يو وما ،قي يذنبه عج  اال

 الثر     الح  ينبت كما قبوريم    الخ مس اجتاد به ينبت التما  من مطرا تعالى

 اوعت ،وقد اللور     ينفر اترا ي  تعالى هللا ،امر االجتاد تكاملت  اذا ، بالما 

 التما  بين تتوي  االروا  خرجت  يه اترا ي  نفر ، اذا اللور    ثق     االروا 

 كانت الذ  الجتد الى رو  ك  لترجعن وج ل  وعزت  وج  عز هللا ، يقو  واالرض

 االرض ،وتنشس اللديغ    التم يد  كما  يه  تد  جتديا الى رو  ك  تعمر ، ترجع

 تشقس يومي43بالملير والينا ونميت نح نحن  اناي. ب203: 7بللحتا   يقومون عنهم

 انم عن متلم لحيت    وجا . 44-43  ييتير علينا حشر ذلك تراعا عنهم االرض

ي. االرض عنه تنشس من او  انابقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان عنه هللا ر  

 يوم النام يحشربقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  عليه،ان المتفس الحدي     وجا 

 رتو  يا: عنها هللا ر   عامشة التيدة ، قالتيغيرمختونينبغرال  عراة حفاة القيامة

 ينار ان من اشد االمر عامشة يا:،قا  بعض الى بع هم ينار جميعا والنتا  الرجا  هللا

 ي. بعض الى بع هم

 لهددددا تعددددالى هللا خلقهددددا حيدددداة لكدددد  اني: 787: 45ب هللا رحمدددده الشددددعراو  يقددددو         

 لحواتددده حياتددده ،تخ دددع متيقادددا االنتدددان يكدددون وحدددين الددددنيا الحيددداة ، فددد  قوانينهدددا

 اشددديا  يدددر  الندددوم الدددى خلدددد  ددداذا الر...بقدميددده ويمشددد  باذنيددده ويتدددمع بعينيددده ، يدددر 

 هللا رحمددة الددى انتقلددوا قددد بانددام يلتقدد  اندده يددر  ، قددد الدددنيا  دد  يرايددا ال قددد عجيبددة

 وقوانينها،علمددا الدددنيا الحيدداة منطددس مددع تتفددس ال احدددا  لدده تقددع ،وقددد معهددم ويتحددد 

 االنتدددان بدددان: بقولددده ذلدددك ويفتدددر ، تددداكنتان ورجددد    مشم دددتان وعيندددا  ندددامم انددده

 منامدده،وان  دد  ويددو لهددا يخ ددع التدد  القددوانين غيددر يدد  لقددوانين يخ ددع يقاتدده  دد 

 يدد  ،التدد  البددرزخ حيدداة ،ليبدددأ اخددر بشددك  ولكنهددا موتدده بعددد اليدده تنتقدد  القددوانين تلددك

 االخدددر   هددد  القيامدددة، الدددى ينتقددد  البدددرزخ بها،وبعدددد الخالدددة قوانينهدددا لهدددا االخدددر 

 مرحلدددة:مراح  بدددث   يمدددر االنتدددان ان يدددذا، مدددن يفهدددم. بهدددا الخالدددة قوانينهدددا لهدددا

 بهددددا يمددددر مرحلددددة لكدددد  وان القيامددددة، يددددوم ،ومرحلددددة البددددرزخ الدنيا،ومرحلددددة الحيدددداة



 

 

 

 يخ دددع قوانينددده تعدددالى هللا خلدددس مدددن خلدددس لكددد  ان لها،كمدددا يخ دددع قدددوانين االنتدددان

 .   اعلم وهللا.. الكامن ذلك لها

 للى هللا رتو  ،ان عمر ابن عن احمد االمام قا  ، القيامة يوم عن جا  لما واتتمرارا

 الشمم اذا:ب ليقرأ عين را  كلنه القيامة يوم ينارالى ان تر  من قا  وتلم عليه هللا

 عبد عن الترمذ  روا  ويكذاي انشقت التما  واذا.. انفطرت التما  واذا..  كورت

 .   القيامة ليوم الث   النفخات ،تتمث  الث   التور يذ   ف .  الرزا 

 النجوم واذاي 1بكورت الشمم اذابوتعالى تبارك الحس ،يقو  التكوير تورة  ف 

 واذاي 5بحشرت الوحوت واذاي 4بعطلت العشار واذاي3بتيرت الجبا  واذاي2بانكدرت

 واذاي9بقتلت ذن  بل ي8بتؤلت المؤودة واذاي 7بزوجت النفوم واذاي 6بتجرت البحار

 الجنة واذاي12بتعرت الجحيم واذاي11بكشطت التما  واذاي10بنشرت اللحف

 يزو  ،الشمم القيامة يوم  ف . 14-1 التكويرياح رت ما نفم علمتي13بازلفت

 تعالى قوله    ،وكما موا عها عن تزا  ،والجبا  وتتتاقط تتناثر  يا يا،والنجوم

 تر  الي106ب لفلفا قاعا  يذرياي105ب نتفا رب  ينتفها  ق  الجبا  عن ويتللونكب

 االرض وتر  الجبا  نتير ويومبتعالى قوله وكذلك. 107-105 طهيامتا وال عوجا  يها

 كالعهن الجبا  وتكونبتعالى وقوله. 47 الكهفياحدا منهم نشادر  لم وحشرنايم بارزة

 من تهم  الحوام يالجما بالنو  بلن التكوير تورة تبين كما. 5 القارعةيالمنفوت

    االنتان،كما من او بعض من بع ها خامفة غير وتختلط الوحوت ،وتحشر الحابها

     رطنا ما امثالكم امم اال بجناحيه يطير طامر وال االرض    دابة من ومابتعالى قوله

 -التكوير تورة -التورة وتبين. 38 االنعامييحشرون ربهم الى ثم ش   من الكتا 

 ذن  بل  المؤودة  ،وتتل  باالبدان تزوج النفوم ،وان نارا تتلير البحار اي ا،بلن

 يوممذ ، ه  وتزو  التما  ،وتذي  اعماله لحيفة انتان ك  يعطى قتلت،وكذلك

 ان كذلك، التكوير تورة    وجا . 16 الحاقةي وايية يوممذ  ه  التما  وانشقتبوايية

 ينبؤاب اح رت ما نفم ك  تعلم ذلك  عند - ايلها من تقتر  ،والجنة ناريا يوقد الجحيم

 . 13 القيامةيواخر قدم بما يوممذ االنتان

 الكواكدددد  واذاي 1ب انفطددددرت التددددما  اذابوتعددددالى، تبددددارك االنفطددددار،يقو  تددددورة و دددد 

 قدددددمت مددددا نفددددم علمددددتي4ببعثددددرت القبددددور واذاي 3ب جددددرت البحددددار واذاي 2بانتثددددرت

 قددددمت مدددا نفدددم كددد  تعلدددم التدددورة،  ددد  جدددا  مدددا حلدددو  وعندددد.5-1 االنفطددداريواخرت

 .  واخرت



 

 

 

 واذنددددتي 1ب انشدددقت التدددما  اذاب وعددد  جددد  الحددددس ،يقدددو  االنشدددقا  تدددورة  ددد  امدددا

 لربهدددددا واذندددددتي 4بوتخلدددددت  يهدددددا مدددددا والقدددددتي3بمددددددت االرض واذاي2بوحقدددددت لربهدددددا

 ابدددن قدددو   ددد  جدددا  االديم،كمدددا مدددد االرض يمدددد تعدددالى هللا  دددان. 5-1 االنشدددقا يوحقت

 يدددوم كدددان اذابقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان الحتدددين بدددن علددد  عدددن جريدددر

 قدميددده مو دددع اال الندددام مدددن لبشدددر يكدددون ال حتدددى االديدددم مدددد االرض هللا مدددد   القيامدددة

 ر  يدددا  ددداقو  قبلهدددا را  مدددا وهللا الدددرحمن يمدددين عدددن جبريددد  يددددع  مدددن او  ، ددداكون

 يدددا ، ددداقو  اشدددفع ثدددم لدددد  وجددد  عدددز هللا  يقدددو   الددد    ارتدددلته اندددك اخبرنددد  يدددذا ان

 قولددده  ددد  وجدددا ي. المحمدددود المقدددام ويدددو قدددا  االرض اطدددراف  ددد  عبددددوك عبدددادك ر 

 الواحددددددددددد ح وبددددددددددرزوا واتاوالتددددددددددم االرض غيددددددددددر االرض تبددددددددددد  يومبتعددددددددددالى

 ربهددددددا امددددددر واطاعددددددت وتوتددددددعت بتددددددطت قددددددد االرض  تكددددددون. 48 ابراييميالقهددددددار

 واخرجدددددتي1بزلزالهدددددا االرض زلزلدددددت اذاب االمدددددوات، مدددددن بطنهدددددا  ددددد  مدددددا ،والقدددددت

 .  2-1 الزلزلةياثقالها االرض

  يحيطدددون ، واالندددم الجدددن مدددن اكثدددر ويدددم  ايلهدددا ، يندددز  الددددنيا التدددما  تشدددقس    

  يحيطدددون ايلهدددا  يندددز  ، الثانيدددة التدددما  تنشدددس ،ثدددم الخ مدددس وبجميدددع واالندددم بدددالجن

 ايدددد  اكثددددرمن الخلددددس،ويم وجميددددع واالنددددم وبددددالجن قددددبلهم نزلددددوا الددددذين بالم مكددددة

 التدددما  ايددد  مدددن اكثدددر ويدددم ايلهدددا ، يندددز  الثالثدددة التدددما  تنشدددس ،ثدددم الددددنيا التدددما 

 قدددبلهم نزلدددوا الدددذين بالم مكدددة  يحيطدددون ، الخلدددس جميدددع ومدددن الددددنيا والتدددما  الثانيدددة

 ،حتدددى الت دددعيف ذلدددك علدددى تدددما  كددد  كدددذلك ثدددم ، الخلدددس وجميدددع واالندددم وبدددالجن

 التدددموات ايددد  مدددن قدددبلهم ندددز  ممدددن اكثدددر ويدددم ايلهدددا ، يندددز  التدددابعة التدددما  تنشدددس

 :6بالشمدددام مدددن الددد   ددد  وجددد  عدددز ربندددا ويندددز  ، الخلدددس وجميدددع واالندددم  وبدددالجن

 قولددده  ددد  ذلدددك جدددا .  القيامدددة وتقدددام الخ مدددس وتعدددالى تدددبحانه الخدددالس  يبعددد ي. 272

 الحددددس يوممددددذ الملددددكي25بتنددددزي  الم مكددددة ونددددز   بالشمددددام التددددما  تشددددقس ويومبتعددددالى

 ويومبتعددددالى وقولدددده. 26-25 الفرقانيعتدددديرا الكددددا رين علددددى يومددددا وكددددان نمللددددرح

ي 55ب يؤ كددددون كددددانوا كددددذلك تدددداعة غيددددر لبثددددوا مددددا المجرمددددون يقتددددم التدددداعة تقددددوم

 يدددوم  هدددذا البعددد  يدددوم الدددى هللا كتدددا   ددد  لبثدددتم لقدددد وااليمدددان العلدددم اوتدددوا الدددذين وقدددا 

 .56-55 الروميتعلمون ال كنتم ولكنكم البع 

 ثددددم واالرض واتاالتددددم ملددددك لدددده جميعددددا الشددددفاعة ح قدددد بتعالى الشددددفاعة،يقو  وعددددن

 عندددد  يشدددفع الدددذ  ذا منب..تعدددالى يقدددو  البقدددرة تدددورة و ددد . 44 الزمريترجعدددون اليددده

 لدددده اذن مددددن اال الشددددفاعة تنفددددع ال يوممددددذبتعالى قولدددده وكددددذلك. 255 البقرة..يبلذندددده اال

 ال واتاالتددددم  دددد  ملددددك مددددن وكمبتعددددالى وقولدددده. 109 طددددهيقوال لدددده ور دددد  الددددرحمن



 

 

 

 و ددد . 26 النجميوير دددى يشدددا  لمدددن هللا يدددلذن ان بعدددد مدددن اال شددديما شدددفاعتهم تشنددد 

 وقدددران الليددد  غتدددس الدددى الشدددمم لددددلوك اللددد ة اقدددمب تعدددالى ،يقدددو  االتدددرا  تدددورة

 ان عتدددى لدددك نا لدددة بددده  تهجدددد الليددد  ومدددني78ب مشدددهودا كدددان الفجدددر قدددران ان الفجدددر

 يريدددرة ابددد  عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . 79-78 االتدددرا ي محمدددودا مقامدددا ربدددك يبعثدددك

 الليدددد  م مكددددة تشددددهد بالفجر قددددران عددددن قددددا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ،ان

 بددددن تددددباط بددددن عبيددددد عددددن ماجددددة وابددددن والنتددددام  الترمددددذ  وروا يالنهددددار وم مكددددة

 لدددلى هللا رتدددو  ،تدددم  يريدددرة ابددد  عدددن متدددلم لدددحيت و ددد .   بددده ابيددده عدددن محمدددد

 قولدددده  دددد  امدددداي. الليدددد  لدددد ةبالمكتوبة؟قا  بعددددد ا  دددد  اللدددد ة ا  وتددددلم عليدددده هللا

 يريدددرة ابددد  عدددن احمدددد االمدددام رو   قدددد ،يمحمدددودا مقامدددا ربدددك يبعثدددك ان عتدددىبتعالى

 المتددد  اشدددفع الدددذ  المقدددام يوب قدددا  االيدددة يدددذ  عدددن ُتدددم  وتدددلم عليددده هللا لدددلى ،ان

 اتدددعد الندددام ا  هللا رتدددو  يدددا: قدددا  يريدددرة ابدددا ،ان اللدددحيت  ددد  ثبدددت وقددددي .  يددده

 اال الددده ال: قدددا  مدددن القيامدددة يدددوم بشدددفاعت  الندددام اتدددعدبقا  القيامدددة؟ يدددوم بشدددفاعتك

 لدددلى يقومددده الدددذ  المقدددام يدددوي50: 6ب جريدددر ابدددن وقدددا ي. هللا وجددده بهدددا يبتشددد  ، هللا

.  يدده يددم مددا عادديم مددن ربهددم ليددريحهم للنددام  للشددفاعة القيامددة يددوم وتددلم عليدده هللا

 لفلدددد  يددددلت  تعددددالى هللا عنددددد العامددددى الشددددفاعة وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا ولرتددددو 

 موتددى ثددم ابددراييم ثددم نددو  ثددم آدم النددام تتددل  مددا بعددد ،وذلددك الخ مددس بددين الق ددا 

  يقدددو  وتدددلم عليددده هللا لدددلى محمدددد الدددى يدددلتوا حتدددى لهدددا، لتدددت:يقو   كددد  عيتدددى ثدددم

 الجندددة  ددد  شدددفيع او  ويدددو امتددده بدددين يق ددد  االنبيدددا  او  ويدددو ،يلهدددا اندددا لهدددا انددداب

 اعلدددى يددد  التددد  الوتددديلة لددداح  ويدددو االمدددم، قبددد  وامتددده الجندددة الدددى داخددد  او  ويدددو

 نحنبعليددده المتفدددس الحددددي   ددد  يريدددرة ابددد  عدددن نعددديم ابدددو اورد. الجندددة  ددد  منزلدددة

 الكتدددا  اوتددوا انهددم ،بيددد الخ مددس قبدد  لهدددم ،المق دد  القيامددة يددوم التددابقون االخددرون

  ددداخر العددرت تحدددت اتدد ب الشدددفاعة حدددي   ددد  وجددا ي. بعدددديم مددن واوتيندددا  قبلنددا مددن

 واشددددفع تتددددمع وقدددد  راتددددك ار ددددع: يقددددا  يدددددعن ،ثم ان هللا شددددا  مددددا  يدددددعن  تددداجدا

 ان هللا، عبددددد بددددن جددددابر عددددن البخددددار  وقددددا ي. الجنددددة  ددددادخلهم حدددددا لدددد  تشددددفع، يحد

 يدددذ  ر  اللهدددم: النددددا  يتدددمع حدددين قدددا  منبقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو 

 محمدددودا مقامدددا وابعثددده والف ددديلة محمداالوتددديلة آت القاممدددة واللددد ة التامدددة الددددعوة

 بدددن  الطفيددد  عدددن احمدددد االمدددام وقدددا ي. القيامدددة يدددوم شدددفاعت  لددده ،حلدددت وعدتددده الدددذ 

 القيامدددة يدددوم كدددان اذابقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  عدددن  ابيددده عدددن كعددد  بدددن ابددد 

 ابددد  عدددن متدددلم وقدددا ي.   خدددر غيدددر شدددفاعتهم ولددداح  وخطيدددبهم االنبيدددا  امدددام كندددت

 القيامدددة،واو  يدددوم آدم ولدددد تددديد اندددابقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ،ان يريدددرة

 احمدددد االمدددام وقدددا ي. مشدددفع واو  شدددا ع ،واو  القيامدددة يدددوم القبدددر عنددده ينشدددس مدددن



 

 

 

 لددده يدددؤذن مددن او  اندددابقا  وتدددلم عليدده هللا لدددلى عنددده،ان هللا ر دد  الددددردا  ابددد  عددن

 يددد  بددين مددا الددى  ددانار راتدده ير ددع ان لدده يددؤذن مددن او  القيامددة،وانا يددوم بالتددجود

 وعدددن ذلدددك مثددد  يمينددد  وعدددن ذلدددك مثددد  خلفددد  ومدددن االمدددم بدددين مدددن امتددد   ددداعرف

 قدددا  االمدددم؟ بدددين مدددن امتدددك تعدددرف كيدددف هللا رتدددو  يدددا رجددد   قدددا ي ذلدددك مثددد  شدددمال 

 غيدددريم، كدددذلك احدددد لددديم الو دددو  اثدددر مدددن محجلدددين غدددر يدددمب وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 ي.  ايديهم بين يتعى بنوريم واعر هم بايمانهم، كتبهم يؤتون انهم واعر هم

 : القيامة يوم ايوا  من الكريم القران به جا  ومما

 تدددو  مدددن بددده ال تددددوا معددده ومثلددده جميعدددا االرض  ددد  مدددا المدددوا للدددذين ان ولدددو_ ب

 تدديمات لهددم وبددداي47ب يحتتددبون يكونددوا لددم مددا هللا مددن لهددم وبدددا القيامددة يددوم العددذا 

 . 48-47 الزمرييتتهزؤن به كانوا ما بهم وحا  كتبوا ما

 يؤخدددذ وال شدددفاعة منهدددا يقبددد  وال شددديما نفدددم عدددن نفدددم تجدددز  ال  يومدددا واتقدددوا_ ب

 لددددنفم نفددددم تملددددك ال يومبتعددددالى وقولدددده.  48 البقرةيينلددددرون يددددم وال عددددد  منهددددا

 ربكدددددم اتقدددددوا الندددددام ايهدددددا يدددددابتعالى وقولددددده. 19 االنفطددددداريح يوممدددددذ واالمدددددر شددددديما

 وعددد ان شدديما والددد  عددن جدداز يددو مولددود وال ولددد  عددن والددد يجددز  ال يومددا واخشددوا

 .  33 لقمانيالشرور باح يشرنكم وال الدنيا الحياة تشرنكم    حس هللا

 امدددر   لكددد ي 36بوبنيددده ولددداحبتهي35بوابيددده وامدددهي34باخيددده مدددن المدددر  يفدددر يدددوم_ب

 بنددددون وال مددددا  ينفددددع ال يومبتعددددالى وقولدددده. 37-34 عبمييشنيدددده شددددلن يوممددددذ مددددنهم

 . 89-88 الشعرا ي تليم بقل  هللا اتى من االي 88ب

 ولدددو شددد   منددده يحمددد  ال حملهدددا الدددى مثقلدددة تددددا وان اخدددر  وزر وازرة تدددزر وال_ ب

 تزكدددى ومدددن اللددد ة واقددداموا بالشيددد  ربهدددم يخشدددون الدددذين تندددذر انمدددا قربدددى ذا كدددان

 . 18  اطريالملير هللا والى لنفته يتزكى  انما

 تدددذي  ترونهدددا يدددومي1بعاددديم شددد   التددداعة زلزلدددة ان ربكدددم اتقدددوا الندددام ايهدددا يدددا_ ب

 ومدددا تدددكار  الندددام وتدددر  حملهدددا حمددد  ذات كددد  وت دددع ار دددعت عمدددا مر دددعة كددد 

 . 2-1 الح ي شديد هللا عذا  ولكن بتكار  يم

 . 17 المزم يشيبا الولدان يجع  يوما كفرتم ان تتقون  كيف_ ب



 

 

 

 وعددد  جددد  الخدددالس بدددلن تؤكدددد  متعدددددة بلتدددما  الكدددريم القدددران  ددد  القيامدددة جدددا ت   

 يددددذ  مددددن نددددذكر..  عملددددت بمددددا نفددددم كدددد  ليجددددز  ، موتهددددا بعددددد الخ مددددس ،تدددديبع 

 :   االتما 

 ال انددددك القيامددددة يددددوم تخزنددددا وال رتددددلك علددددى وعدددددتنا مددددا وآتنددددا ربنا:بالقيامددددة يددددوم -

 . 194 عمران آ يالميعاد تخلف

 آ  ادخلدددددوا التددددداعة تقدددددوم ويدددددوم وعشددددديا غددددددوا عليهدددددا يعر دددددون النار:بالتددددداعة -

 زلزلدددة ان ربكدددم اتقدددوا الندددام ايهدددا يدددابتعالى وقولددده. 46 غا ريالعدددذا  اشدددد  رعدددون

 . 1 الح يعايم ش   التاعة

 . 2-1الواقعةيكاذبة لوقعتها ليمي1بالواقعة وقعت  اذا: ب الواقعة -

 مدددددا االنتدددددان يتدددددذكر  يدددددومي34بالكبدددددر  الطامدددددة جدددددا ت  ددددداذا: بالكبدددددر  الطامدددددة -

 . 35-34 النازعاتيتعى

 يشدددا  مدددن علدددى امدددر  مدددن الدددرو  يلقددد  العدددرت ذو الددددرجات ر يدددع:ب الدددت   يدددوم -

عبدددام   ابدددن عدددن طلحدددة ابددد  بدددن علددد  وقدددا . 15 غدددا ريالت   يدددوم ليندددذر عبددداد  مدددن

 التددددما  ايدددد  يلتقدددد  ،و يدددده القيامددددة يددددوم اتددددما  مددددن ،اتددددم الددددت   يددددومي 468 :5ب

 يدددوم جبريددد  او القدددران او الدددوح  يندددز  ،و يددده بعملددده كددد  يلتقددد  ،و يددده االرض وايددد 

 . المحشر    االجتماا

 . 3-2 البروجيومشهود وشايدي2بالموعود واليوم:بالموعود اليوم -

 المنددداداة يدددوم ويدددو. 32 غدددا ريالتناد يدددوم علددديكم اخددداف انددد  قدددوم ويدددا:بالتناد يدددوم -

 . المحشر الى

 . 3-1 الحاقةيالحاقة ما ادراك وماي 2بالحاقة ماي1بالحاقة:ب بالحاقة -

 . امريا تعالى عام وينا والوعيد الوعد يتحقس  و يها

 و يهددددا. 3-1 القارعددددةيالقارعة مددددا ادراك ومدددداي2بالقارعددددة مدددداي1بالقارعددددة:بالقارعة -

 .  بايوالها وتفزا القلو  تقرا

 للاددددالمين مددددا الحناجركدددداامين لددددد  القلددددو  اذ االز ددددة يددددوم وانددددذريم:باالز ة يددددوم -

 الدددى تلددد   دددالقلو  ، وقوعهدددا لقدددر  وذلدددك. 18 غدددا ري يطددداا شدددفيع وال حمددديم مدددن



 

 

 

 مددن لهددا لدديمي57ب االز ددة از ددتبتعالى وقولدده. اليددوم لددذلك الخددوف شدددة مددن الحندداجر

 هللا غيددددر وقوعهددددا يمنددددع احددددد التدددداعة،وال اقتربددددت ا . 58-57 النجميكاشددددفة هللا دون

 . تعالى

 وابيدددده وامددددهي 34باخيدددده مددددن المددددر  يفددددر يددددومي33ب اللدددداخة جددددا ت  اذا:باللدددداخة -

. 37-33 عبمييشنيددددده شدددددلن يوممدددددذ مدددددنهم امدددددر   لكددددد ي36بوبنيددددده ولددددداحبتهي35ب

 حتدددى االتدددماا تلدددر ، انهدددا القيامدددة يدددوم لددديحة يددد  البشدددو  يقدددو  ،كمدددا  اللددداخة

 ي. 414 :7بتلمها تكاد

 يدددددوم ميقدددددات الدددددى لمجموعدددددوني49ب واالخدددددرين االولدددددين ان قددددد :ب الجمدددددع يدددددوم -

 االخددددرة عددددذا  خدددداف لمددددن اليددددة ذلددددك  دددد  انبتعددددالى وقولدددده. 50-49  الواقعددددةيمعلوم

 وجددددا تبتعالى وقولدددده. 103 يوديمشددددهود يددددوم وذلددددك النددددام لدددده مجمددددوا يددددوم ذلددددك

 المحشدددر الدددى االنتدددان يتدددو  ملدددك ينددداك  دددان. 21  ي وشدددهيد تدددامس معهدددا نفدددم كددد 

 ال ليدددوم الندددام جدددامع اندددك ربنددداب تعدددالى وقولدددهي. 198: 7بباعمالددده عليددده يشدددهد واخدددر

 .  9 عمران آ يالميعاد يخلف ال  هللا ان  يه ري 

 ويعمددد  بددداح يدددؤمن ومدددن التشدددابن يدددوم ذلدددك الجمدددع ليدددوم يجمعكدددم يوم:بالتشدددابن يدددوم -

 ابدددا  يهددا خالدددين االنهددار تحتهددا مددن تجددر  جنددات ويدخلدده تدديماته عندده يكفددر لددالحا

 بتركدددده الكددددا ر غددددبن  يدددده ياهر:التشددددابن يددددوم و دددد . 9 التشددددابنيالعايم الفددددوز ذلددددك

 ي. 556: 5بالطاعات    بتقلير  المؤمن وغبن االيمان

 الفلددد  يدددوم يدددذابتعالى وقولددده. 17 النبدددليميقاتا كدددان الفلددد  يدددوم ان:بالفلددد  يدددوم -

 بدددده كنددددتم الددددذ  الفلدددد  يددددوم يددددذابتعالى وقولدددده. 38 المرتدددد تيواالولين جمعندددداكم

 . 21 اللا اتيتكذبون

 بيدددوم يدددؤمن ال متكبدددر كددد  مدددن وربكدددم بربددد  عدددذت انددد  موتدددى وقا :بالحتدددا  يدددوم -

 يقددددوم يددددوم مددددؤمنينولل ولوالددددد  لدددد  اغفددددر ربنددددابتعالى وقولدددده. 27 غا ريالحتددددا 

 . 41 ابراييميالحتا 

 ال ويدددددم غفلدددددة  ددددد  ويدددددم االمدددددر ق ددددد  اذ الحتدددددرة يدددددوم وانذريم:بالحتدددددرة يدددددوم -

 . 39 مريمييؤمنون

 عاملدددددددةي2ب خاشدددددددعة يوممدددددددذ وجدددددددو ي1ب الشاشدددددددية حددددددددي  اتددددددداك ي :بالشاشدددددددية -

 مدددن اال طعدددام لهدددم لددديمي5ب آنيدددة عدددين مدددن تتدددقىي4بحاميدددة ندددارا تلدددلىي3بنالدددبة



 

 

 

  لتدددددعيهاي 8ب ناعمدددددة يوممدددددذ وجدددددو ي7بجدددددوا مدددددن يشنددددد  وال يتدددددمن الي6ب  دددددريع

 االفجدددددار اوجددددده اليوم،تكدددددون يدددددذا  ددددد .10-1 الشاشددددديةيعالية جندددددة  ددددد ي9ب را دددددية

 تتلددير بمددا را ددية ناعمددة االبددرار وجددو  شددر،بينما مددن بهددا يحدد  مددا تنتاددر خاشددعة

 .   الجنان من اليه

 تملك ال يومي 18بالدين يوم ما ادراك ما ثمي17ب الدين يوم ما ادراك وما:بالدين يوم -

 انقذوا ياشم يابن بالحدي     وجا . 19-17 االنفطاريح يوممذ واالمر شيما لنفم نفم

               ي.               شيما هللا من لكم املك ال النار من انفتكم

 *       *       *          

  : وايلها الجنة

 الجبارون   خ : النار ، قالت والنار الجنة احتجتب  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  قا  

 الجنة انك:بينهما هللا  ق ى ، ومتاكينهم النام  عفا    خ :الجنة ،وقالت والمتكبرون

 عل خ  ،ولكليكما اشا  من بك اعذ  عذاب  النار ،وانك اشا  من بك ارحم رحمت 

 ال تعر ون مذ  يومب خالقهم على الخ مس القيامة،تعرض يوم و  .  متلم روا يملؤيا

 كما جمتمونا لقد لفا ربك على وعر وابتعالى وقوله. 18 الحاقةي خا ية منكم تخفى

 تتخفض وقوعها وبعد. 48 الكهفي موعدا لكم نجع  الن زعمتم ب  مرة او  خلقناكم

 الواقعةيرا عة خا  ةي2بكاذبة لوقعتها ليمي1ب الواقعة وقعت اذاباخرين وتر ع اقواما

 يوممذ التاعة تقوم ويومب، عمله حت  ك  نامال القيامة،يتفر  يوم و  . 1-3

 ث ثة ازواجا وكنتمب  ، الناف ث ثة الى ،ينقتمون تفرقهم وبعد. 14 الرومييتفرقون

 الحا  ما المشممة والحا ي  8ب الميمنة الحا  ما الميمنة  الحا ي7ب

 يمين عن قوم. 11-7 الواقعةيالمقربون اولمكي 10بالتابقون والتابقوني9بالمشممة

 الرحمني جنتان دونهما ومنب المقربين مرتبة دون ،ويم بايمانهم كتبهم ويؤتون العرت

 هللا للى هللا رتو  وتؤ .  الجنة اي  جمهور انهمي:248 :6ب  عنهم التد  وقا .62

 اكثر عن ،وتؤ يالخلس وحتن هللا تقو بقا  الجنة النام يدخ  ما اكثر عن وتلم عليه

 العرت يتار عن االخر والقوم. الترمذ  روا يوالفرج الفمبقا  النار النام يدخ  ما

 واقر  واحاى اخص ويم الرحمن يد  بين الثال  والقوم.  بشمالهم كتبهم ،ويؤتون

 يم ويؤال  والشهدا  واللديقون واالنبيا  الرت  ، يهم اليمين الحا  من منزلة

 الى وتارعواب الدنيا الحياة    الخير  ع  الى المبادرون يم والمقربون.  المقربون

 وقوله. 133 عمران آ يللمتقين اعدت واالرض التموات عر ها وجنة ربكم من مشفرة

 للذين اعدت واالرض التما  كعرض عر ها وجنة ربكم من مشفرة الى تابقوابتعالى



 

 

 

 وقا . 21 الحديدي العايم الف   ذو وهللا يشا  من يؤتيه هللا     ذلك ورتله باح امنوا

 الى دعوتن  انك وتلم عليه هللا للى النب  الى كت  يرق  ،ان متند     احمد االمام

 هللا تبحانب وتلم عليه هللا للى النب  النار؟ قا  ، اين واالرض التموات عر ها جنة

 وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان اللحيحين    وجا ي.  النهار جا  اذا اللي   اين

 اال انا والبهللا،قا  رتو  يا انت وال: قالوايالجنة عمله يدخله لن احدكم ان واعلموابقا 

 الكبير معجمه    الطبران  القاتم ابو الحا ا وقا ي. و    منه برحمة هللا يتشمدن  ان

 بالعم  القيامة يوم ليات  الرج  انبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان عمر ابن عن

 هللا يتشمد  ان اال كله ذلك تتتنفد ان  تكاد هللا نعم من النعمة ، تقوم اثقله جب  و ع لو

 يوم النام يعرضبقا  وتلم عليه هللا للى ،ان موتى اب  عن احمد االمام قا ي. برحمته

    اللحف تطير الثالثة ،واما ومعاذير  جدا  عر تان  اما:عر ات ث   القيامة

 كتابه اوت  من  اماب بيمينه كتابه ياخذ من ويفر ي. بشماله وآخذ بيمينه  آخذ االيد 

 عيشة     هوي20بحتابيه م ق  ان  اننت ان ي19بكتابيه اقراوا ياؤم  يقو  بيمينه

 من  امابتعالى يقو  االنشقا  تورة و  . 22-19 الحاقةي  عالية جنة   ي21ب را ية

 احمدعن االمام وقا . 8-7 االنشقا ييتيرا حتابا يحات   توفي7ببيمينه كتابه اوت 

 اللهمب ل ته بعض    يقو  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  تمعت:عامشة،قالت

 ينار انب؟قا  اليتير الحتا  ما هللا رتو  يا:قلت انلرف ، لماييتيرا حتابا حاتبن 

 امنوا  الذيني. يلك يوممذ عامشة يا الحتا  نوقت من ،انه عنه له  يتجاوز كتابه   

 اشتهت ما    ويم حتيتها يتمعون البالعذا  من نجوا تقع، قد ان قب  بوقوعها

 كنتم الذ  يومكم يذا الم مكة وتتلقايم االكبر الفزا يحزنهم الي102بخالدون انفتهم

 هللا رتو  ،ان الك ع  عبد بن ايفع عن حاتم اب  ابن وقا . 103-102 االنبيا يتوعدون

 اي  يا:،قا  النار النار واي  الجنة الجنة اي  ادخ  اذا هللا انب قا  وتلم عليه هللا للى

  اتجرتم ما لنعم يوم،قا  بعض او يوما لبثنا تنين؟قالوا عدد االرض    لبثتم كم الجنة

 يا: قا  ،ثم مخلدين خالدين  يها امكثوا وجنت  ور وان  رحمت  يوم بعض او يوم   

 ما بمم ، يقو  يوم بعض او يوما  لبثنا تنين؟قالوا عدد االرض    لبثتم كم النار اي 

 ويقو ي. مخلدين خالدين  يها امكثوا وتخط  نار  يوم بعض او يوم    اتجرتم

  تم  يوم  بعض او يوما لبتنا قالواي112بتنين عدد االرض    لبثتم كم قا بتعالى

 عبثا خلقناكم انما ا حتبتمي 114بتعلمون كنتم انكم لو قلي  اال لبثتم ان قا ي113بالعادين

 يؤت ب وتلم عليه هللا للى هللا رتو  وقا . 115-112 المؤمنونيترجعون ال الينا وانكم

 ي  آدم ابن يا:يقا  ثم لبشة النار     يلبغ القيامة يوم النار اي  من الدنيا اي  بانعم

    بؤتا النام باشد ،ويؤت  يار  وهللا ال: قط؟ يقو  نعيم بك مر ي  قط؟ خيرا رايت

 مر قط؟ي  بؤتا رايت ي  آدم ابن يا: يقا  الجنة    لبشة  يلبغ الجنة اي  من الدنيا



 

 

 

 هللا رتو  وقا . متلم روا يقط شدة رايت وال بؤم ب  مر ما وهللا ال: قط؟ يقو  شدة بك

 يعلم احد،ولو بجنته طمع ما العقوبة من هللا عند ما المؤمن يعلم لوب وتلم عليه هللا للى

 يذ     تابس من  ان. احمد روا ياحد الجنة من قنط ما الرحمة من هللا عند ما الكا ر

 جنم من الجزا  ، ان الجنة الى التابقين من االخرة    ،كان الخيرات  ع  الى الدنيا

 ولمنبتعالى وقوله. 60 الرحمني االحتان اال  االحتان جزا  ي بتدان، تدين ،وكما العم 

  هم اللالحات وعملوا امنوا الذين  امابتعالى وقوله.46 الرحمني  جنتان ربه مقام خاف

 ربهم يدعون الم اجع عن جنوبهم تتجا ىبتعالى وقوله. 15 الرومييحبرون رو ة   

 جزا  عينا قرة من لهم اخف  ما نفم تعلم   ي 16ب ينفقون رزقنايم ومما وطمعا خو ا

 ال اان اللالحات وعملوا امنوا الذين انبتعالى وقوله. 17-16 التجدةييعملون كانوا بما

 تعالى هللا خلس ،لما عبام ابن عن العو   وقا . 30 الكهفيعم  احتن من اجر ن يع

. 29 الرعديمما  وحتن لهم طوبى اللالحات وعملوا امنوا الذينبقا  منها و ر  الجنة

 شجر ،ك  الجنة    شجرة طوبى:قا ي443: 3بحوش  بن شهر عن جرير ابن وقا 

 الجنة انهار ان الى نفته الملدر ويشير.  الجنة تور ورا  من اغلانها ، منها الجنة

 عن الخدر  تعيد اب  عن احمد االمام وقا . منها خرجت ولبن وما  وخمر عت  من

 وامن راك لمن طوبى هللا رتو  يا:قا  رج  ان وتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 ،قا ييران  ولم ب  امن لمن طوبى ثم طوبى ثم وطوبى ب  وامن ران  لمن طوبىببك،قا 

 من تخرج الجنة اي  ثيا  عام مامة متيرتها الجنة    شجرةب قا  طوبى؟ وما:الرج  له

 ،وتعن  طيبة جمع يما وطيبات طوبى اني 383: 4بالبتتان  ،يقو  اللشة و  ي. اكمامها

 عليه هللا للى النب  الى اعراب  جا :قا  بتر بن هللا عبد عن. وا  له الش   خير

 ا  هللا رتو  يا ،قا يعمله وحتن عمر  طا  لمن طوبىبخير؟ قا  النام ا :وقا  وتلم

 وقا .   والترمذ   احمد روا يهللا ذكر من رط  ولتانك الدنيا تفار ب ا   ؟قا  االعما 

 وقاص اب  بن لتعد قا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان امامة اب  عن احمد االمام

 هللا للى وقا ي. لك خير  هو عملك وحتن عمرك طا   ما للجنة خلقت كنت ان تعد ياب

    محقا،وببيت كان وان المرا  ترك لمن الجنة ربض    ببيت زعيم اناب وتلم عليه

 روا يخلقه حتن لمن الجنة اعلى    مازحا،وببيت كان وان الكذ  ترك لمن الجنة وتط

 هللا رتو  ،ان الخدر  تعيد اب  عن هللا رحمه انم بن مالك االمام ورو .  داود ابو

 تترا ون كما  وقهم من الشرف اي  ليترا ون الجنة اي  انبقا  وتلم عليه هللا للى

 رتو  يا: قالوايبينهم ما لتفا   المشر  او المشر  من اال س    الشابر الدر  الكوك 

 ولدقوا امنوا رجا  بيد  نفت  والذ  بلىب،قا  غيريم يبلشها ال االنبيا  مناز  تلك هللا

 للى هللا رتو  ،ان يريرة اب  عن جرير ابن وقا . ومتلم البخار  اخرجهي المرتلين

 رتو  يا يم من قي يوالشهدا  االنبيا  يشبطهم عبادا هللا عباد من انبقا  وتلم عليه هللا



 

 

 

 من منابر على نور ،وجويهم انتا  وال اموا  غير من هللا    تحابوا قوم يمب؟قا  هللا

 ان االبتعالى قوله قرا ثمي النام حزن اذا يحزنون وال النام خاف اذا يخا ون ال نور

 عن مردويه بكربن ابو وقا . 62 يونمييحزنون يم وال عليهم خوف ال هللا اوليا 

 هللا رتو  يا: قا  وتلم عليه هللا للى النب  الى رج  جا :عنها،قالت هللا ر   عامشة

 مع ر عت الجنة دخلت اذا ،عر ت وموتك موت  ذكرت ،واذا ولد  من ال    الح  انك

 هللا يطع ومنبتعالى قوله ، نز  اراك ال ان خشيت الجنة دخلت اذا ،وان  النبيين

 واللالحين والشهدا  واللديقين النبيين مع عليهم هللا انعم الذين مع  اولمك والرتو 

 . 69 النتا ير يقا اولمك وحتن

   رجا حي  يكون رجا  ومن      اذ  ينله لم هللا لد  من

 تكونون انكم لوبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان يريرة اب  احمدعن االمام وقا 

    ولزارتكم باكفهم الم مكة للا حتكم عند  عليها انتم الت  الحا  على حا  ك  على

 هللا رتو  يا قلنا - لهم يشفر ك  يذنبون بقوم وج  عز هللا لجا  تذنبوا لم ولو بيوتكم

 وم طها   ة ولبنة ذي  لبنة وتلم عليه هللا للى قا   بناؤيا ما الجنة عن حدثنا

 ويخلد ، ييام وال ينعم يدخلها ،من الزعفران وترابها والياقوت اللؤلؤ وحلباؤيا المتك

 حتى واللامم العاد  االمام: دعوتهم ترد ال شبابه،ث ثة يفنى ،وال ثيابه تبلى يموت،ال وال

 تبارك الر  ويقو  التموات ابوا  لها وتفتت الشمام على تحم  المالوم ودعوة يفطر

 ي. حين بعد ولو النلرنك وعزت  وتعالى

 اختلف. 14-13 الواقعةياالخرين من وقلي ي13باالولين من ثلةبتعالى قوله    اما

 ،ان اللحا     ثبت ،ولهذا اخريا  من خير امة ك  او  ان قا  من ، منهم المفترون

ي.  يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم قرن  القرون خيربقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 الجنة اي  نلف انتم ،ب  الجنة اي  ربع تكونوا  ان الرجو انب وتلم عليه هللا للى وقا 

 و   .يريرة اب  عن احمد االمام روا يالثان  النلف وتقاتمونهم  الجنة، اي  شطر او

 ايديهم بين نوريم يتعى والمؤمنات المؤمنين تر  يومبتعالى يقو  الحديد تورة

 الفوز يو ذلك  يها خالدين االنهار تحتها من تجر  جنات اليوم بشراكم وبايمانهم

 عرلات    المؤمنين نور يتعىي: 270: 7بمتعود بن هللا عبد وقا . 12 الحديديالعايم

 همن،وم الجب  مث  نور   من ، منهم اللراط على يمرون ، هم اعمالهم بحت  القيامة

 قتادة وقا ي.  مرة ويطفا مرة يتقد ابهامه    نورا المؤمنين النخلة،وادنى مث  نور  من

 عدن الى المدينة من نور  ي    من المؤمنين منبقا  وتلم عليه هللا للى النب  ،ان

 ابو وقا ي. قدميه مو ع نور  ي    من المؤمنين من ان حتى ذلك  دون ولنعا 

 تعالى هللا انبقا   وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان عبام ابن عن الطبران  القاتم



 

 

 

 تعالى هللا  ان اللراط عند ،واما عباد  على منه تترا باتمامهم القيامة يوم النام يدعو

 المنا قين نور هللا تل  اللراط على اتتووا ، اذا نورا منا س وك  نورا مؤمن ك  يعط 

 نورنا لنا اتمم ربنا المؤمنون نوركم،وقا  من نقتبم انارونا المنا قون ، قا  والمنا قات

 هللا رتو  ،ان متعود بن هللا عبد عن احمد االمام وقا ي.  احدا احد ذلك عند يذكر ،  

 عن الترمذ  روا ي  باعمالهم عنها يلدرون ثم كلهم النام يردبقا  وتلم عليه هللا للى

 النام يرد:قا ي116 :8ب متعود بن هللا  عبد عن التد  عن اتباط ورو . به التد 

 من  منهم باعمالهم اللراط  يلدرون ،ثم النار حو  قيامهم  ووردويم  اللراط جميعا

 ونور  يمر من ومنهم الطير مث  يمر من ومنهم الريت مث  يمر من ومنهم البر  مث  يمر

 التيف مث  اللرط: هللا عبد جريرعن ابن يقو  نفته الملدر و  . قدميه مو ع على

 ان النار،غير على الممدود اللراط على يمر الك ي:310: 5بالحمل  ويقو .  جهنم على

 الت م عليه ابراييم كحا   يها حالهم ،ويكون بالنار يتاثرون ال اللالحين هللا اوليا 

 الاالمين ونذر اتقوا الذين ننج  ثمي71بمق يا حتما ربك على كان وارديا اال منكم وانب،

 هللا للى النب  ،ان ذر واب  الدردا  اب  عن حاتم اب  ابن وقا  .72-71 مريميجثيا  يها

 راته بر ع له يؤذن  من واو  بالتجود القيامة يوم له يؤذن من او  انابقا  وتلم عليه

  قا ياالمم بين من امت   اعرف شمال  وعن يمين  وعن خلف  ومن يد  بين من  انار

 اعر همب قا  امتك؟ الى نو  بين ما االمم بين من امتك تعرف كيف هللا نب  يا رج  له

 كتبهم يؤتون ،واعر هم غيريم االمم من الحد يكون وال الو و  اثر من محجلون

 ورو ي. ايديهم بين يتعى بنوريم ،واعر هم وجويهم    بتيمايم ،واعر هم بايمانهم

 عليه هللا للى هللا رتو  ،ان عنه هللا ر   الخدر  تعيد اب  عن لحيحه    البخار 

 ماالم يتقا ون والنار الجنة بين بقنطرة حبتوا النار من المؤمنون خلص اذا قا  وتلم

 بيد  نفت  والذ  ، الجنة دخو     لهم اذن ونقوا يذبوا اذا حتى الدنيا    بينهم كانت

 عن احمد االمام وقا ي. الدنيا    كان الذ  بمنزله منه ايد  الجنة    بمنزله احديم ان

 وج  عز هللا يحشربوتلم عليه هللا للى ،قا  انيم بن هللا عبد عن هللا عبد بن جابر

 ثم ش   معهم ليم ؟قا  بهما وما قلت بهما غرال عراة العباد قا  او القيامة يوم النام

 يدخ  ان النار اي  من الحد ينبش  ال الديان انا الملك انا: قر  من يتمعه بلوت يناديهم

 ان الجنة اي  من الحد ينبش  منه،وال اقله حتى حس الجنة اي  من احد عند وله النار

 كيف قا ،قلنا اللطمة حتى منه اقله حتى حس النار اي  من رج  عند وله الجنة يدخ 

 عن شعبة وعني. والتيمات بالحتنات ؟قا  بهما غرال عراة حفاة وج  عز هللا نات  وانما

 وتلم عليه هللا للى هللا رتو  عنه،ان هللا ر   عفان بن عثمان عن مزاحم بن العوام

 زمرا،ا  الجنة الى المؤمنون ويتا ي. القيامة يوم القرنا  من لتقتص الجما  انبقا 

 الدنيا    اعما  من عليه كانوا  يما بع ا بع ها تنات  زمرة ،ك  جماعة بعد جماعة



 

 

 

 لهم وقا  ابوابها و تحت جاؤيا اذا حتى زمرا الجنة الى ربهم اتقوا الذين وتيسب،

 وعد  لدقنا الذ  ح الحمد وقالواي73ب خالدين  ادخلويا طبتم عليكم ت م خزنتها

 االمام وقا . 74-73 الزمريالعاملين اجر  نعم نشا  حي  الجنة من نتبؤا االرض واورثنا

 ماله من زوجين انفس منبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان يريرة اب  عن احمد

 من دع  الل ة اي  من كان  من: ابوا  ،وللجنة الجنة ابوا  من دع  هللا تبي    

 الجهاد اي  من كان اللدقة،ومن با  من دع  اللدقة اي  من كان ،ومن الل ة با 

 ر   بكر ابو  قا يالريان با  من دع  الليام اي  من كان الجهاد،ومن با  من دع 

 كلها منها يدعى دع ، ه  ايها من دع   رورة من احد على ما هللا رتو  يا عنه هللا

 حدي  من ومتلم البخار  روا يمنهم تكون ان وارجو نعمبوتلم عليه هللا للى احد؟قا 

 عنه هللا ر   تعد بن ته  عن دينار بن تلمة حازم اب  حدي  ومن. بنحو  الزير 

 الريان يتمى منها با  ابوا  ثمانية الجنة    انبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان

 ،ان عنه هللا ر   الخطا  بن عمر عن متلم لحيت و  ي. اللاممون اال يدخلها ال

 يقو  ثم الو و   يتبغ او يتو ل احد من منكم مابقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 يدخ  الثمانية الجنة ابوا  له  تحت اال ورتوله عبد  محمدا وان هللا اال اله ال ان اشهد

 هللا للى هللا رتو  ،ان عنه هللا ر   معاذ عن عر ة بن الحتن وقا ي. شا  ايها من

 ابوا  الى انتهوا ،اذا المؤمنين اني. هللا اال اله ال الجنة مفتا بقا  وتلم عليه

 موتى ثم ابراييم ثم نو  ثم آدم  يقلدون الدخو     لهم ذن يتتل   يمن الجنة،تشاوروا

 هللا الى اتتشفاعهم عند العرلات     علوا كما وتلم عليه هللا للى محمد ثم عيتى ثم

 عنه،ان هللا ر   انم عن متلم لحيت    ثبت وقد.  الق ا  لفل  يات  ان وج  عز

 او  واناب متلم لفا و  ي.  الجنة    شفيع او  انابقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 عليه هللا للى يريرة،قا  اب  عن ومتلم البخار  ورو ي. الجنة با  يقرا من

  و  على يلونهم البدر،والذين ليلة القمر لورة على الجنة يدخلون زمرة او بوتلم

 ، يتمخطون وال يتفلون وال يتشوطون وال يبولون ا ا ة،ال التما       در  كوك  اشد

 واحد رج  خلس على ،اخ قهم العين الحور ،وازواجهم المتك ،ورشحهم الذي  امشاطهم

 للى ،قا  تعيد اب  عن وي  ابن وقا . التما     ذراعا تتون آدم ابيهم لورة على

 تنة وث ثين ث   بين يردون كبير او لشير من الجنة اي  من مات منب وتلم عليه هللا

 عن حميد بن عبد وقا . الترمذ  وروا ي.النار اي  ،وكذلك ابدا عليها يزيدون ال الجنة   

 للى ، قا  الجنة يدخلن  ان تعالى هللا ادا هللا رتو  يا  قالت عجوز امراة اتت: الحتن

 تعالى هللا ،ان لها  قا  ، تبك  ، اخذتيعجوز تدخلها ال الجنة انب وتلم عليه هللا

 ام وعن. الترمذ  ،روا 36-35 الواقعةي ابكارا  جعلنايني35بانشا  انشلناين انابيقو 

 هللا للى قا ياترابا عربابتعالى قوله عن وتلم عليه هللا للى هللا رتو  تللت تلمة



 

 

 

  جعلهن الكبر بعد هللا خلقهن شمطا عجامز الدنيا الدار    قب ن اللوات  ينب وتلم عليه

 عبام ابن عن ال حاك ،وقا يواحد مي د على اترابا محببات متعشقات عربا عذار 

 ا    الدنيا ونتا ب وتلم عليه هللا للى وقا .  تنة وث ثين ث   واحدة تن    يعن :

 هللا وعبادتهن وليامهن بل تهن ،وذلك البطانة على الاهارة كف   العين الحور من

 تتزوج الت  المراة ،عن تلمى ام تللته ثمي. لنا وكان له كنا لمن طوبى ،يقلن وج  عز

 تلمة ام يابزوجها؟قا  يكون ،من معها ويدخلون الجنة  تدخ  تموت ثم اكثر او زوجين

 وقا ي. واالخرة الدنيا بخير ذي  الخلس حتن ، ان خلقا احتنهم  تختار تخير انها

 عدن نتا يم جامعوا اذا الجنة اي  انب وتلم عليه هللا للى تعيد،قا  اب  عن الطبران 

 الرج  انب وتلم عليه هللا للى ،قا  يريرة اب  عن الطبران  القاتم ابو ورو ي. ابكارا

 ي. عذرا  مامة الى اليوم    ليل 

 وعلى حجا  وبينهماب  ، الجنة الى النار اي  ولو  يمنع حجا  والنار الجنة بين ان

 يدخلويا لم عليكم ت م ان الجنة الحا  ونادوا بتيمايم ك  يعر ون رجا  االعراف

 القوم مع تجعلنا ال ربنا قالوا النار الحا  تلقا  ابلاريم لر ت واذاي46بيطمعون ويم

: 3باالرض من المرتفع المكان ويو عرف جمع: واالعراف. 47-46 االعرافيالاالمين

 تم  ،انه ابيه عن المدن  الرحمن عبد بن يحيى عن منلور بن تعيد وقا ي. 188

 هللا تبي     قتلوا نام يمب قا  االعراف الحا  عن وتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 تبي     قتلهم النار من ابامهم،ومنعهم معلية الجنة دخو  من  منعهم ابامهم بمعلية

 القوم  هم.معشربه اب  عن طر  من حاتم اب  وابن جرير وابن مردويه ابن وروا ي هللا

 جرير بن عمرو عن داود بن تعيد وقا ي. 189: 3بوتيماتهم حتناتهم اتتوت الذين

 يفل  من اخر يمب قا  االعراف الحا  عن وتلم عليه هللا للى هللا رتو  تم :قا 

 اخرجتكم قوم انتم ،قا  العباد بين الفل  من العباد ر   ر  ، اذا العباد من بينهم

 وقا ي. شمتم حي  الجنة من ، ارعوا عتقام  ، انتم الجنة يدخلوا ولم النار من حتناتكم

 حتناته كانت  من القيامة يوم النام يحات :قا  متعود ابن عن المبارك بن هللا عبد

 دخ  بواحدة حتناته من اكثر تيماته كانت ،ومن الجنة دخ  بواحدة تيماته اكثرمن

 خفت ومني8ب المفلحون يم  اولمك موازينه ثقلت  من الحس يوممذ والوزنبالنار،

 وكذلك. 9-8 االعرافييالمون باياتنا كانوا بما انفتهم ختروا الذين  اولمك موازينه

  اولمك موازينه خفت ومني102بالمفلحون يم  اولمك موازينه ثقلت  منبتعالى قوله

 ثقلت من  امابتعالى وقوله.103-102 المؤمنونيخالدون جهنم    انفتهم ختروا الذين

 وماي9ب ياوية  امهي8بموازينه خفت من واماي7برا ية عيشة     هوي6ب موازينه

 اللحيحين    ،جا  المشركين اطفا  وعن. 11-6 القارعةيحامية ناري10بمايية ادراك



 

 

 

ي. عاملين كانوا بما اعلم هللاب قا  عنهم وتلم عليه هللا للى النب  ،ُتم  يريرة اب  عن

 هللا للى النب  دع :قالت المؤمنين ام عامشة وعن.  االعراف اي  من جعلهم من ومنهم

 من علفور له طوبى هللا رتو  يا:، قلت االنلار من لب  جنازة الى وتلم عليه

 خلس هللا ،ان عامشة يا ذلك غير لوب ، قا  يدركه ولم التو  يعم  ،لم الجنة اي  علا ير

 والنتام   داود وابو واحمد متلم روا ي ابامهم ال      ويم ايلها لها وخلس الجنة

    حبان ابن واخرج.  يه الك م العلما  من جماعة ،كر   الخ ف ولهذا. ماجة وابن

 االمة يذ  امر يزا  البقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان عبام ابن عن لحيحه

 اي  عن مخبرا وج  عز ويقو ي. والقدر الولدان    يتكلموا لم ما مقاربا او مواثيا

 مخلدون ولدان عليهم يطوفي16بمتقابلين عليها متكميني15ب مو ونة ترر علىبالجنة

 و اكهةي19ب ينز ون وال عنها يلدعون الي18بمعين من وكام واباريس باكوا ي17ب

 الدنيا اب  بن بكر ابو وقا . 21-15 الواقعةييشتهون مما طير ولحمي20بيتخيرون مما

 اشد الجنة    وج  عز رب  اعطانيه نهربوتلم عليه هللا للى ،قا  مالك بن انم عن

. الترمذ  وروا يالجزر كاعنا  يعن  اعناقها طير  يه العت  من واحلى اللبن من بيا ا

 ، ثوبان عن الطبران  القاتم ابو الحا ا وقا . 1 الكوثريالكوثر اعطيناك انابتعالى وقا 

 ،كماي اخر  مكانها عادت الجنة من ثمرة نز  اذا الرج  انب  وتلم عليه هللا للى قا 

 ورو . 33-32 الواقعةي ممنوعة وال مقطوعة الي32بكثيرة و اكهةبتعالى قوله   

    ،شجرة طوبىب وتلم عليه هللا للى ،قا  عمر ابن عن المقدت  هللا عبد ابو الحا ا

 ورقها خريفا تبعين اغلانها من غلن تحت الراك  يتير هللا اال طولها يعلم ما الجنة

 متعود بن هللا عبد عن عر ة بن الحتن وقا ي. البخت كامثا  الطير عليها يقع الحل 

 بن  يخر  تشتهيه الجنة    الطير الى لتنار انكب وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ل  ،قا 

 الحاقةيالخالية االيام    اتلفتم بما ينيما واشربوا كلوابتعالى قوله وكذلكي.مشويا يديك

 يا  قا  الكتا  اي  من رج  جا :قا  ارقم بن زيد عن والنتام  احمد االمام ورو . 24

 ان بيد  محمد نفم والذ  نعمب ،قا  ويشربون ياكلون الجنة اي  ان تزعم: القاتم ابا

 الذ  ان:،قا يوالشهوة والجماا والشر  االك     رج  مامة قوة ليعط  منهم الرج 

 يفيض رشحا احديم حاجة تكونباذ ،قا  الجنة    وليم الحاجة له تكون ويشر  ياك 

 رزقا ثمرة من منها رزقوا كلما.. بتعالى وقا ي. بطنه  ي مر المتك كريت جلوديم من

  يها ويم مطهرة ازواج  يها ولهم متشابها به واتوا قب  من رزقنا الذ  يذا قالوا

 ،اذ الاهر ل ة    نحن بينما:قا  جابر عن يعل  ابو الحا ا وقا . 25 البقرةيخالدون

 ، لما تاخر ثم لياخذ  شيما تناو  ثم معه  تقدمنا وتلم عليه هللا للى هللا رتو  تقدم

 كنت ما شيما الل ة    اليوم لنعت هللا رتو  ،يا كع  بن اب  له قا  ، الل ة ق  

 والنارة الزيرة من  يها وما الجنة عل    عر ت انهبوتلم عليه هللا للى تلنعه،قا 



 

 

 

 بين ما منه الك  به اتيتكم ولو ، وبينه بين  ، حي  به التيكم عن  من قطفا منها ، تناولت

 ويقو . نحو  جابر عن الزبير اب  حدي  من متلم ورو يمنه ينقص ال واالرض التما 

 والتدر. 30-29 الواقعةيممدود وا ي29بمن ود وطلتي28بمخ ود تدر   بتعالى

 ،وقا  الدنيا تدر عكم ويو  يه، شوك ال الذ  يو وغير  عبام ابن قا  كما المخ ود

 هللا للى ،قا  يريرة اب  عن البخار  وقا ي.ثمرة شوكة ك  مكانب وتلم عليه هللا للى

 متلم وروا ي.يقطعها ال عام مامة الها    الراك  يتير شجرة الجنة    انبوتلم عليه

    انب وتلم عليه هللا للى ،قا  يريرة اب  عن احمد االمام وقا .  االعرج حدي  من

  تعالى وقا ي.الخلد شجرة ي  تنة مامة او تبعين الها    الراك  يتير شجرة الجنة

 الذين عقبى تلك والها دامم اكلها االنهار تحتها من تجر  المتقون وعد الت  الجنة مث ب

 ا      المتقين انبتعالى وقوله. 35 الرعديالنار الكا رين وعقبى اتقوا

 القيامة يوم الشمم تدنىب وتلم عليه هللا للى هللا رتو  وقا . 41 المرت تيوعيون

 من العر ، منهم    اعمالهم قدر على النام  يكون ، مي  كمقدار تكون حتى الخلس من

 ا بحقويه الى يكون من ،ومنهم ركبتيه الى يكون من كعبيه،ومنهم الى يكون

 يلف كما. متلم روا ي. يه الى بيد  واشار - الجاما العر  يلجمه من ،ومنهميخلر 

 يحلون االنهار تحتهم من تجر  عدن جنات لهم اولمكب الجنة اي  لبام وتعالى تبحانه

 على  يها متكمين واتتبر  تندم من خ را ثيابا ويلبتون ذي  من اتاور من  يها

 يحلون يدخلونها عدن جناتبتعالى  وقوله. 31 الكهفيمرتفقا وحتنت الثوا  نعم االرامك

 ان بعد لباتهم  الحرير. 33  اطريحرير  يها ولباتهم ولؤلؤا ذي  من اتاور من  يها

 وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان اللحيت    جا  الدنيا،كما    عليهم محاورا كان

 الحس يقو  الذاريات تورة و  ي. االخرة    يلبته لم الدنيا    الحرير لبم منبقا 

 ذلك قب  كانوا انهم ربهم اتايم ما آخذيني15ب وعيون جنات    المتقين انبتعالى

 و  ي18بيتتشفرون يم وباالتحاري 17ب يهجعون ما اللي  من قلي  كانواي16بمحتنين

 وتلم عليه هللا للى هللا رتو  وقا . 19-15 الذارياتي والمحروم للتام  حس اموالهم

 اال واالخرة الدنيا من خيرا تعالى هللا يتا  متلم رج  يوا قها ال لتاعة اللي     انب

 ،كما حس وله بالتؤا  يبتد   الذ  ،يو  التام . متلم روا يليلة ك  وذلك ايا ، اعطا 

 عليه هللا للى هللا رتو  ان عنهما، هللا ر   عل  بن الحتين عن احمد االمام قا 

 تب  با  له ما  ال الذ  يو ، المحروم واماي.  رم على جا  وان حس للتام بقا  وتلم

 عليه هللا للى هللا رتو  عامر،ان بن تلمان عن احمد االمام ورو ي. 206: 7بكان

 عبد وقا ي. وللة لدقة اثنتان الرحم ذ  وعلى لدقة، المتكين على اللدقةبقا  وتلم

 تمعته المدينة قدم لما وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان عنه هللا ر   ت م بن هللا

 والنام باللي  ،وللوا الت م االرحام،وا شوا ،وللوا الطعام اطعموا:النام ايها يابيقو 



 

 

 

 تننهم    ماجة وابن والنتام  الترمذ  ورو . الترمذ  روا يبت م الجنة ،تدخلوا نيام

 جنة ؟اللوم الخير ابوا  على ادلك االبله قا  وتلم عليه هللا للى جب ،ان بن معاذ عن

 هللا رتو  ،ان اللحيحين و  ي. اللي  جوف    العبد ،وقيام الخطيمة تكفر ،واللدقة

 واوتط الجنة اعلى الفردوم، انه ، اتالو  الجنة هللا تالتم اذابقا  وتلم عليه هللا للى

 بن عبادة عن احمد االمام وقا ي. الرحمن عرت و وقه الجنة انهار تفجر ومنه الجنة

 درجتين ك  بين ،ما درجة مامة الجنةبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان اللامت

 والعرت االربعة االنهار تخرج ،ومنها درجة اع يا واالرض،والفردوم التما  بين كما

 لهم كانت اللالحات وعملوا امنوا الذين اني.بالفردوم  اتالو  هللا تالتم ، اذا  وقها

الحو   .108-107 الكهفخالدين  يها ال يبشون عنها حوال يي 107بنزال الفردوم جنات

إذا ول  الى درجة التعادة    غاية الكما ،  االنتان  يو التحو ، جا  يذا الولف 

 هو يطمت المزيد، ولكن ينا    جنة الفردوم ليم يناك ما يو ا    منها حتى يبح  

 .32عن غيريا ، وكيف ال والمؤمن يو     يا ة الرحمن،بنزال  من غفور رحيمي للت

 اي  ادنىبقا  وتلم ليهع هللا للى هللا رتو  ،ان تعيد اب  عن وي  بن هللا عبد وقا 

 لؤلؤ من قبة له وتنل  زوجة وتبعون خادم،واثنتان الف ثمانون له الذ  منزلة الجنة

 الحار  بن عمرو حدي  من الترمذ  وروا يولنعا  الجابية بين وياقوت،كما وزبرجد

 يموتون الذ  المؤمن العبد ذرية جع  بخلقه،ان ولطفه وكرمه تعالى هللا     ومن. به

 يذاي. 213: 7ب منازلهم من ار ع ابامهم مناز  كانت ان بابامهم يلحقون االيمان على

 الحقنا بايمان ذريتهم واتبعتهم امنوا والذينباالبا ، عم  ببركة االبنا  على تعالى   له

 واما. 21 الطوريريين كت  بما امر   ك  ش   من عملهم من التنايم وما ذريتهم بهم

 ،ان يريرة اب  عن احمد االمام قا  ، قد االبنا  دعا  ببركة االبا  على تعالى   له

 يا:  يقو  الجنة    اللالت للعبد الدرجة لير ع هللا انبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 ،ان يريرة اب  عن متلم لحيت    وجا ي. لك ولدك باتتشفار يذ ؟ يقو  ل  انى ر 

 لدقة: ث   من اال عمله انقطع ادم ابن مات اذابقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 كت  بما امر   ك بتعالى قوله اماي.له يدعو لالت ولد او به، ينتفع علم جارية،او

 القاتم ابو الحا ا وقا .  احد ذن  احد يحم  ،   احد بذن  احد يؤاخذ ال ويويريين

 من تطلع ما على: وتلم عليه هللا للى هللا رتو  تا  عامر بن لقيط ،ان الطبران 

 لداا بها ما خمر من ،وانهار ملفى عت  انهار علىب وتلم عليه هللا للى الجنة؟ قا 

 من ،وخير تعلمون ما و اكهة آتن، غير ،وما  طعمه يتشير لم لبن من ،وانهار ندامة وال

 اللالحاتبمللحات؟قا  ازواج  يها النا هللا رتو  يا قلتيمطهرة ،وازواج مثله

 مث بتعالى ويقو ي.توالد ال ان غير بكم ويلذوا الدنيا    لذاتكم مث   تلذونهن لللالحين

 طعمه يتشير لم لبن من وانهار آتن غير ما  من انهار  يها المتقون وعد الت  الجنة



 

 

 

 ومشفرة الثمرات ك  من  يها ولهم ملفى عت  من وانهار للشاربين لذة خمر من وانهار

  ويلف. 15 محمدي امعا يم  قطع حميما ما  وتقوا النار    خالد يو كمن ربهم من

 ل تهم    يم الذيني 1ب المؤمنون ا لت قدبالفردوم، يرثون الذين المؤمنين تعالى

 يم والذيني4ب اعلون للزكاة يم والذيني3ب معر ون اللشو عن يم والذيني2ب خاشعون

  مني6بملومين غير  انهم ايمانهم ملكت ما او ازواجهم على االي5بحا اون لفروجهم

 والذيني8براعون وعهديم الماناتهم يم والذيني7بالعادون يم   اولمك ذلك ورا  ابتشى

  يها يم الفردوم يرثون الذيني10بالوارثون يم اولمكي9بيحا اون للواتهم على يم

 الى 63 اآلياتب الفرقان تورة    المؤمنين تعالى يلف كذلك. 11-1 المؤمنونيخالدون

 وآمن تا  من االباالية بخلوص ،اما الكريم القران من اخر  آيات    يلفهم كماي 75

. 70 الفرقانيرحيما غفورا هللا وكان حتنات تيماتهم هللا يبد   اولمك لالحا عم  وعم 

 وبالشرك اللالت العم  الت   بالعم  تعالى هللا ابدلهمي281: 6ب البلر  الحتن يقو 

 الما ية التيمات تلك ان: الثان  القو  اما.  ات ما وبالكفر احلانا وبالفجور اخ لا

 والتحميد التتبيت يلهمون الجنة اي   انبالحدي     وجا . حتنات التوبة بنفم تنقل 

 ان دعوايم واخر ت م  يها وتحيتهماللهم  تبحانك  يها دعوايمي. بالنفم يلهمون كما

 تجر  غ  من لدوريم    ما ونزعنابتعالى وقوله. 10 يونميالعالمين ر  ح الحمد

 لقد هللا يدانا ان لوال لنهتد  كنا وما لهذا يدانا الذ  ح الحمد وقالوا االنهار تحتهم من

 االعرافيتعملون كنتم بما اورثتمويا الجنة تلكم ان ونودوا بالحس ربنا رت  جا ت

 جب  بن معاذ الحا  من وكان الليف اب  عن حمزة اب  عن حاتم اب  ابن وقا .43

 ، اليمين الحا  ثم الخامفين ثم الشاكرين ثم المتقين: الناف اربعة الجنة يدخ : قا 

 ، قراوا بايمانهم كتبهم  اعطوا والحتنات التيمات عملوا النهم اليمين بالحا  وتموا

 وجعلها التيمات هللا محا ذلك ، عند حتناتنا  اين تيماتنا يذ  ربنا يا وقالوا تيماتهم

 . اعلم وهللا..الجنة اي  اكثر ، هم حتنات

 لف  االبرار كتا  ان ك بالجنة، اي  والفا العزيز هللا كتا     جا  لما واتتمرارا

 االبرار اني21ب المقربون يشهد ي20ب مرقوم كتا ي19بعليون ما ادراك وماي18بعليين

-18 المطففيني النعيم رةن  وجويهم    تعرفي23بينارون االرامك علىي22بنعيم لف 

 اروا  و يها التابعة التما  ي : قا  عليين عني425: 7ب كعبا عبام ابن تا . 24

 و يها التابعة االرض ي : قا  تجين عن تاله كما ، كتابهم الم مكة وتشهد المؤمنين

   ي9برا ية لتعيهاي8ب ناعمة يوممذ وجو بالمؤمنين، تعالى يلف كما. الكفار اروا 

ي 13بمر وعة  ترر  يهاي12بجارية عين  يهاي11بالغية  يها تتمع الي10ب عالية جنة

 وقوله. 16-8 الشاشيةيمبثوثة وزراب ي15بملفو ة ونمار ي14بمو وعة واكوا 



 

 

 

    وازواجهم يمي55ب  اكهون شش     اليوم الجنة الحا  انب الجنة اي  عن تعالى

 وقوله.57-55 يمييدعون ما ولهم  اكهة  يها لهمي56ب متكمون االرامك على ا  

     الثمار.54 الرحمنيدان الجنتين وجنى اتتبر  من بطامنها  رت على متكمينبتعالى

 يريرة واب  تعيد اب  عن الرزا  عبد وقا . والم طجع والقاعد القامم يناله اليد متناو 

 تتقموا    تلحوا ان لكم ان الجنة الي  يقا بقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان

 ان لكم ابدا،وان تباتوا    تنعموا ان لكم ،وان ابدا تموتوا    تعيشوا ان لكم ابدا،وان

 هللا ر   جابر عن الطبران  القاتم ابو وقا . متلم روا يابدا تهرموا    تشبوا

 وتلم عليه هللا للى الجنة؟ قا  اي  اينام وتلم عليه هللا للى هللا رتو  عنه،تؤ 

 اللحيت و  . مردويه بكرابن ابو روا  ويكذاي ينامون ال الجنة واي  الموت اخو النومب

 ربنا  يقولون ، ر يتم ي : ، يقو  وتعديك ربنا لبيك  يقولون الجنة اي  يا تعالى يقو ب

 من ا    اعطيكم ان : خلقك، يقو  من احدا تعط لم ما اعطيتنا وقد نر ى ال لنا وما

 بعد  عليكم اتخط    ر وان  عليكم اح :ذلك؟ يقو  من ا    ش   وا :ذلك، يقولون

  يقولون ، ينجزكمو  ان يريد موعدا هللا عند لكم ان الجنة اي  ياباخر حدي  و  ي. ابدا

 الجنة، يكشف ويدخلنا النار عن ويزحزحنا موازيننا ويثق  وجوينا يبيض يو؟الم وما:

 قوله    وجا ي.الزيادة اليه،وي  النار من خيرا اعطايم ما اليه، وهللا  ينارون الحجا 

 الجنة الحا  اولمك ذلة وال قتر وجويهم يريس وال وزيادة الحتنى احتنوا للذينبتعالى

 عليه هللا للى هللا رتو  ،ان يريرة اب  عن البخار  وقا . 26 يونميخالدون  يها يم

 وال تمعت، اذن رات،وال عين ال ما اللالحين لعباد  اعددت تعالى هللا قا بقا  وتلم

 ،ان زيد بن اتامة عن داود اب  ابن بكر ابو ورو . عليه متفسيبشر قل  على خطر

 ا ب لها خطر الجنةال الجنة، ان الى مشمر من ي  االبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 مطرد ونهر وقلرمشيد، تهتز، وريحانة يتألأل، كلها نور الكعبة ور  ،ي يلها مثي  ال

 ،و اكهة ت مة دار    ابد    كثيرة،ومقام وحل  جميلة، حتنا  ن جة،وزوجة ،وثمرة

 لها، المشمرون نحن هللا رتو  يا نعم: قالواي بهية عالية محلة    نعمة خ رة،وخير

  . حاتم اب  ابن روا . هللا شا  ان:القوم ، قا ي هللا شا  انبقولوا وتلم عليه هللا للى قا 

*       *       *    

  النار وأيلها :

 ثم لتبعثن ورب  بلى ق  يبعثوا لن ان كفروا الذين زعمبالتاعة، قيام النار اي  اتتبعد 

 ي  كفروا الذين وقا بتعالى وقوله. 7 التشابني يتير هللا على وذلك عملتم بما نلتنبؤ

 أ ذابتعالى وقوله. 7 تبليجديد خلس  لف  انكم ممز  ك  مزقتم اذا ينبمكم رج  على ندلكم



 

 

 

 به كانوا ما انبا   تياتيهم كذبوا  قدبتعالى وقوله. 3  يبعيد رجع ذلك ترابا وكنا متنا

 اعماال باالخترين نبمكمن ي  ق بتعالى يقو  الكهف تورة و  . 6 الشعرا ييتتهزؤن

 اولمكي104بلنعا يحتنون انهم يحتبون ويم الدنيا الحياة    تعيهم    الذيني103ب

 ذلكي105ب وزنا القيامة يوم لهم نقيم    اعمالهم  حبطت ولقامه ربهم بايات كفروا الذين

 قوله وكذلك. 106-103 الكهفييزوا ورتل  ايات  واتخذوا كفروا بما جهنم جزاؤيم

 يوم وايليهم انفتهم ختروا الذين الخاترين ان ق  دونه من شمتم ما  اعبدوابتعالى

 يعبدون وما يحشريم ويومبتعالى وقوله.15 الزمري المبين الختران يو ذلك اال القيامة

 وقوله. 17 الفرقانيالتبي   لوا يم ام يؤال  عباد  أ للتم  أنتم  يقو  هللا دون من

 يتمعها لم كلن متتكبرا يلر ثم عليه تتلى هللا ايات يتمعي7باثيم ا اك لك  وي بتعالى

ي مهين عذا  لهم اولمك يزوا اتخذيا شيما اياتنا من علم واذاي 8باليم بعذا   بشر 

 يم واولمك هللا بايات يؤمنون ال الذين الكذ  يفتر  انمابتعالى وقوله. 9-7 الجاثية

 نو  قوم قبلهم كذبتبرتلهم، كذبوا الذين تعالى يتوعد كما. 105 النح يالكاذبون

 تبع وقوم االيكة والحا ي13ب لوط واخوان و رعون وعادي12بوثمود الرم والحا 

 اليمان  ملكيكر  بن كري  ابو اتعد يو:  وتبع. 14-12  ي وعيد  حس الرت  كذ  ك 

 عبادة الى قومه عاد وتلم عليه هللا للى الرتو  بعثة قب  و اته  وبعد وقومه، اتلم

 هللا للى هللا رتو  ،ان عبام ابن عن الطبران  وقا ي. 129: 7.ب وااللنام  النيران

 ي.  اتلم قد  انه تبعا تتبوا البقا  وتلم عليه

   الكا رينا مثو  النار وان         حس هللا وعد بلن شهدتُ  

   العالمينا ر  العرت و و        طاف الما   و  العرت وان

 الحاقةيخا ية منكم تخفى ال تعر ون يوممذب خالقهم على العباد ،يعرض القيامة يوم و  

 زعمتم ب  مرة او  خلقناكم كما جمتمونا لقد لفا ربك على وعر وابتعالى وقوله. 18

 يقو  ويومبوج  عز الحس يقو  ذاتها التورة و  . 48 الكهفي موعدا لكم نجع  الن

. 52 الكهفي موبقا بينهم وجعلنا لهم يتتجيبوا  لم  دعويم زعمتم الذين شركام  نادوا

 المللين من نك لم قالواي42بتقر    تلككم ماب، النار اي  الجنة اي  يتا  وحين

 بيوم نكذ  وكناي45بالخام ين مع نخوض وكناي44بالمتكين  نطعم نك ولمي43ب

 ،ان عقبة بن الوليد عن عتاكر ابن ورو .47-42 المدثرياليقين اتانا حتىي46بالدين

 اي  من اناتا على يطلعون الجنة اي  من اناتا انبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 كنا انا ، يقولون منكم تعلمنا بما اال الجنة دخلنا ما ؟ وهللا النار دخلتم بم ، يقولون النار

 ا   الكتا  تتلون وانتم انفتكم وتنتون بالبر النام اتامروني.بنفع  وال نقو 



 

 

 

 مقتا كبري2بتفعلون ال ما تقولون لم   امنوا الذين ايها يابتعالى وقوله. 44 البقرةيتعقلون

 هللا رتو  ،ان انم عن مردويه ابن وقا . 3-2 اللفيتفعلون ال ما تقولوا ان هللا عند

 والتنتهم شفايهم تقرض انام على ب  اتر  ليلة مررتبقا  وتلم عليه هللا للى

 بالبر النام يامرون امتك خطبا  يؤال  جبري ؟قا  يا يؤال  من ،قلت نار من بمقاريض

 ي.  يعقلون ا   انفتهم وينتون

    عديم الرشاد من وانت ابدا،      عقولنا بالرشاد تللت وتراك

   عايم  علت اذا عليك عار      مثله وتات  خلس عن تنه ال  

 وتا . 31 الزمريتختلمون ربكم عند القيامة يوم انكم ثمبالزمر تورة    تعالى ويقو 

 بيننا كان ما علينا ايكرر وتلم عليه هللا للى هللا عنه،رتو  هللا ر   العوام بن الزبير

 الى يؤد  حتى عليكم ليكررن نعمب وتلم عليه هللا للى الذنو ؟قا  خواص مع الدنيا   

 . الترمذ  روا يحقه حس ذ  ك 

   المنلف الجواد العد  والحاكم    الموقف الوم يا وبينك بين 

 بيد  نفت  والذ بقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  تعيد،ان اب  عن احمد االمام وقا 

: 7ب عبام ابن عن طلحة اب  بن عل  وقا ي. انتطحتا  يما الشاتان حتى ليختلم انه

 المتتكبر،حتى الاالم،وال عيف الكاذ ،والمالوم اللاد  يخالم القيامة يوم: قا ي 49

 انت: للرو  الجتد ،ويقو   علت انت:للجتد الرو  الجتد، تقو  مع الرو  تختلم

 رج  كمث  مثلكما ان: لهما  يقو  بينهما يفل  ملكا تعالى هللا تولت، يبع  وانت امرت

 اليها ال  ال ولكن ثمارا يهنا ار  ان  لل رير المقعد  رير، قا  واالخر بلير مقعد

 ، يقو  ك يما المعتد ؟ يقوالن ، ايهما  تناولها ، ركبه  اتناولها اركبن  ال رير ، قا 

 احمد االمام وقا . كالمطية للرو  الجتد ،يعن  انفتكما على حكمتما قد  انكما الملك لهما

 خلمين او بقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان عنه هللا  ر   عامر بن عقبة عن

 للذين ال عفا   يقو  النار    يتحاجون واذب  تعالى ويقو ي. جاران القيامة يوم

 انا اتتكبروا الذين قا ي47ب النار من نليبا عنا مشنون انتم  ه  تبعا لكم كنا انا اتتكبروا

 واثقاال  اثقالهم وليحملنب   تعالى ويقو . 48-47 غا ريالعباد بين حكم قد هللا ان  يها ك 

 انب اللحيت    وجا . 13 كبوتنالعييفترون كانوا عما القيامة  يوم وليتملن اثقالهم مع

 من يذا،واخذ ما  يذا،واخذ الم ،وقد الجبا  امثا  بحتنات القيامة يوم ليات  الرج 

 من اخذ حتنة له تبس لم ، ان حتناته من ،ويذا حتناته من يذا يذا، ياخذ عرض

 قالوايالمفلم؟ من اتدرونب وتلم عليه هللا للى هللا رتو  وقا ي. عليه  طر  تيماتهم

 وليام بل ة يات  من امت  من المفلم انبمتاا، قا  وال له دريم ال من  ينا المفلم



 

 

 

 يذا، يعطى يذا،و ر  دم يذا،وتفك ما  يذا،واك  ،وقذف يذا شتم وقد ويات  ، وزكاة

 من ،اخذ عليه ما يق   ان قب  حتناته  نيت ، ان حتناته من ،ويذا حتناته من يذا

 عن ونكيتملباالنفا  تورة    تعالى ويقو ي. النار    طر  ثم عليه  طرحت خطايايم

 ان ورتوله هللا واطيعوا بينكم ذات واللحوا هللا  اتقوا والرتو  ح االنفا  ق  االنفا 

 المثنى بن عل  بن احمد يعل  ابو الحا ا اورد االية يذ  وعن. 1 االنفا يمؤمنين كنتم

 راينا  اذ وتلم عليه هللا للى هللا رتو  بينا:قا  انم عن متند     هللا رحمه المولل 

 وتلم عليه هللا للى وام ؟ قا  باب  هللا رتو  يا ا حكك ما: عمر ، قا  ي حك

 ل  خذ ر  يا:احديما  قا  وتعالى تبارك العزة ر  يد  بين جثيا امت  من رج نب

 حتنات  من يبس لم يار  ،قا  مالمته اخاك اعط:  تعالى هللا اخ ،قا  من مالمت 

 بالبكا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  عينا ، فا تياوزار  عن   ليحم  ر :ش  ،قا 

 هللا اوزاريم، قا  من عنهم يتحم  من الى النام يحتاج  ،يوم عايم ليوم ذلك انب قا  ثم

 من مدامن ار  ر  يا:  قا  راته  ر ع ، الجنان    وانار بلرك ار ع: للطال  تعالى

: يذا،قا  شهيد يذا،ال  يسدل ،ال  يذا نب  ،ال  باللؤلؤ مكللة ذي  من وقلور   ة

 تعفو ؟قا  ر  يا ماذا تملكه،قا  انت:ثمنه؟قا  يملك ومن يار  ثمنه،قا  اعطى لمن يذا

 قا  ،ثميالجنة  ادخ  اخيك بيد خذ تعالى هللا عنه،قا  عفوت قد  ان  يار  ،قا  اخيك عن

 المؤمنين بين يللت تعالى هللا  ان بينكم ذات واللحوا هللا  اتقواب وتلم عليه هللا للى

 ي.  القيامة يوم

 والشفلة  الكفر من عليه كانوا ما حت  جهنم دركات    النار اي  يتفاوت  

 لننزعن ثمي68ب جثيا جهنم حو  لنح رنهم ثم والشياطين لنحشرنهم  وربكبوالعليان،

 بها اولى يم بالذين اعلم لنحن ثمي69بعتيا الرحمن على اشد ايهم شيعة ك  من

 النار،النهم من االتف  الدرك    المنا قين تعالى الحس ي ع ولهذا. 70-68 مريميلليا

 الدرك    المنا قين انبوالت لي ، بالخداا كفريم على زادوا ، هم الكا رين من اتو 

 تبعة لهابتعالى يقو  جهنم وعن. 145 النتا ينليرا لهم تجد ولن النار من االتف 

 جند  بن تمرة عن حاتم اب  ابن وقا . 44 الحجريمقتوم جز  منهم با  لك  ابوا 

 ،وان كعبه النارالى تاخذ  من النار اي  من انبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان

 باعمالهم منازلهم تراقيه، الى النار تاخذ  من حجزته،ومنهم الى النار تاخذ  من منهم

 بعد اال العبد يعذ  ،ال تعالى عدله ومني.  مقتوم جز  منهم با  لك ب تعالى قوله  ذلك

 الب   الكت  ،وانز  الرت  ،وارت  به ليفكر العق  اعطا  ،بان عليه الحجة اقامة

 انا ولوب، نفته اال يلومن    ذلك غير كان ،ومن  لنفته اتتجا  ، من تعالى هللا رتاالت

 نذ  ان قب  من اياتك  نتبع رتوال الينا ارتلت لوال ربنا لقالوا قبله من بعذا  ايلكنايم

  من ايات  عليكم يقلون منكم رت  ياتينكم اما آدم بن  يابتعالى وقوله. 134 طهيونخز 



 

 

 

 عنها واتتكبروا باياتنا كذبوا والذيني35بيحزنون يم وال عليهم خوف    واللت اتقى

 مبشرين رت بتعالى وقوله. 36-35 االعرافيخالدون  يها يم النار الحا  اولمك

.  165 النتا يحكيما عزيزا هللا وكان الرت  بعد حجة هللا على للنام يكون لم  ومنذرين

 وازرة تزر وال عليها ي    انما    ومن لنفته يهتد   انما ايتد  منبتعالى وقوله

 ربك كان وماب تعالى وقوله. 15 االترا يرتوال نبع  حتى معذبين كنا وما اخر  وزر

 وايلها اال القر  مهلك  كنا وما اياتنا عليهم يتلو رتوال امها    يبع  حتى القر  مهلك

  ، اليها ارتلوا الت  االمم على االنبيا  ،يشهد القيامة يوم و   . 59 القلصياالمون

 انا النب  ايها يابتعالى وقوله. 6 االعرافيالمرتلين ولنتملن اليهم ارت  الذين  لنتملنب

 ك     نبع  ويومبوتعالى تبحانه يقو  كما. 45 االحزا يونذيرا ومبشرا شايدا ارتلناك

 لك  تبيانا الكتا  عليك ونزلنا يؤال  ىعل شهيدا بك وجمنا انفتهم من عليهم شهيدا امة

 من جمنا اذا  كيفبتعالى قوله وكذلك. 89 النح يللمتلمين وبشر  ورحمة ويد  ش  

 ،ان الخدر  تعيد اب  عن. 41 النتا ي شهيدا يؤال  على بك وجمنا بشهيد امة ك 

 يار  وتعديك لبيك: يقو  القيامة يوم نو  يدعىبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو 

 نذير من اتانا ما: بلشكم؟ يقولون ي  المته يقا ،  نعم:  ؟ يقو  بلشت ي : ، يقو 

 امة جعلناكم وكذلكب ،ي بلغ قد انه ، يشهدون وامته محمد لك؟ يقو  يشهد من:، يقو 

 يوم و  .  143 البقرة..يشهيدا عليكم الرتو  ويكون النام على شهدا  لتكونوا وتطا

 ال ان الت م عليه آدم ابيهم اهر    عليهم اخذ الذ  الميثا  عن آدم بن  ،يتا  القيامة

 انفتهم على واشهديم ذريتهم اهوريم من آدم بن  من ربك اخذ واذبشيما، ب  يشركوا

 اوي172بغا لين يذا عن كنا انا القيامة يوم تقولوا ان شهدنا بلى قالوا بربكم التت

 االعرافيالمبطلون  ع  بما ا تهلكنا بعديم من ذرية وكنا قب  من اباؤنا اشرك انما تقولوا

 هللا انبقا  وتلم عليه هللا للى النب   عن عبام ابن عن احمد االمام وقا . 172-173

 يديه بين  نثريا ذرأيا ذرية ك  للبه من ، اخرج الت م عليه آدم اهر من الميثا  اخذ

ي. غا لين يذا عن كنا انا القيامة يوم تقولوا ان شهدنا بلى:قالوا بربكم التت:بكلمهم ثم

 من عليها كان من على وشهادتها القيامة يوم االرض زلزلة ،عن وع  ج  الحس ويقو 

 ما االنتان وقا ي2باثقالها االرض واخرجتي1بزلزالها االرض زلزلت اذابشر، او خير

 ليروا  اشتاتا النام يلدر يوممذي5بلها اوحى ربك باني4باخباريا تحد  يوممذي3بلها

-1 الزلزلةي ير  شرا ذرة مثقا  يعم  ومني 7بير  خيرا ذرة مثقا  يعم   مني 6باعمالهم

 ورتوله هللا قالواياخباريا؟ ما اتدرونب وتلم عليه هللا للى هللا رتو  وقا . 8

 كذا عم : ،تقو  اهريا على عم  بما وامة عبد ك  على تشهد ان اخباريا  انباعلم،قا 

 عنه يشي  ال وتعالى تبحانه  اح. الترمذ  روا ياخباريا كذاوكذا، هذ  يوم    وكذا



 

 

 

    او التموات    او لخرة     تكن خرد  من حبة مثقا  تك ان انها بن  ياب، ش  

 جميعا هللا يبعثهم يومبتعالى يقو  كما. 16 لقمانيخبير لطيف هللا ان هللا بها يات االرض

 . 6 المجادلةيشهيد ش   ك  على وهللا ونتو  هللا احلا  عملوا بما  ينبمهم

   يعلم هللا يكتم ومهما ليخفى         قلوبكم    ما هللا تكتمن     

    ينقم يعج  او الحتا  ليوم        يدخر كتا      يو ع يؤخر

 با م ربك وما  عليها اتا  ومن  لنفته لالحا عم  منبللعبيد، با م ليم تعالى وهللا

    وجا . 29  يللعبيد  با م انا وما لد  القو  يبد  مابتعالى وقوله. 46  للتيللعبيد

 يا: يقو  تعالى هللا انبقا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ذر،ان اب  عن متلم لحيت

 ي  انما عباد  ،يا تاالموا ،   محرما بينكم وجعلته نفت  على الالم حرمت ان  عباد 

 اال يلومن    ذلك غير وجد ،ومن هللا  ليحمد خيرا وجد ، من لكم احليها اعمالكم

 المات الالم  ان والالم اياكمبقا  وتلم عليه هللا للى ،ان اللحيت    وجا ي. نفته

 تشرك ال بن  يا يعاه ويو البنه لقمان قا  واذب البنه لقمان ولية و  ي. القيامة يوم

 يشار تعالى هللا انب وتلم عليه هللا للى وقا . 13 لقمانيعايم لالم الشرك ان باح

 انه تعالى عدله ومن. عليه متفسيعليه هللا حرم ما المؤمن او المر  يات   ان هللا وغيرة

 ال ويم بالحس ينطس كتا  ولدينا وتعها اال نفتا نكلف والب، وتعها اال نفتا يكلف ال

 االنتان عم  يكتبان ملكين اوك  انه وتعالى تبحانه قدرته ومن. 62 المؤمنونييالمون

 وعن اليمين عن المتلقيان يتلقى اذبالشما ، عن واالخر اليمين عن احديما دنيا    

 قيم بن االحنف وقا . 18-17  يعتيد رقي  لديه اال قو  من يلفا ماي17بقعيد الشما 

 العبد الا  ، ان الشما  لاح  على امين ويو الخير يكت  اليمين لاح ي:197 :7ب

 طويت مات اذا  اكتبها،حتى ابى وان تكتبها ال تعالى هللا اتتشفر  ان امتك له قا  خطيمة

    طامر  الزمنا  انتان وك ب، القيامة يوم معه تخرج حتى عنقه    وجعلت لحيفته

 عليك اليوم بنفتك كفى كتابك اقراي13ب منشورا يلقا  كتابا القيامة يوم له ونخرج عنقه

 القى ولوي14ب بليرة نفته على االنتان ب بتعالى وقوله. 14-13 االترا يحتيبا

 وكثير ،خير  ،قليله عليه محفوا آدم بن  عم  ان.   15-14 القيامةي معاذير 

 و  . 29 الجاثيةيتعملون كنتم ما نتتنتر كنا انا بالحس عليكم ينطس كتابنا  يذابوشر ،

 يذا من غفلة    كنت لقدي21ب وشهيد تامس معها نفم ك  وجا تبتعالى يقو    تورة

 المحشر الى العبد يتو  ملكا  هناك. 22-21  يحديد اليوم  بلرك غطا ك عنك  كشفنا

 يا ويقولون  يه مما مشفقين المجرمين  تر  الكتا  وو ع. ب باعماله يشهدعليه ،وملكا

 وال حا را عملوا ما ووجدوا احلايا اال كبيرة وال لشيرة يشادر ال الكتا  يذا ما  ويلتنا



 

 

 

 حس ذ  ك  ليجز  عباد  وع  ج  الحس يحات . 49 الكهفي احدا ربك يالم

 من حبة مثقا  كان وان شيما نفم تالم    القيامة ليوم القتط الموازين ون عبحقه،

  من الحس يوممذ والوزنب  تعالى وقوله. 47 النبيا يحاتبين بنا وكفى بها اتينا خرد 

 انفتهم ختروا الذين  اولمك موازينه خفت ومني 8بالمفلحون يم  اولمك موازينه ثقلت

 راا كلكمب وتلم عليه هللا للى هللا رتو  وقا . 9-8 االعرافييالمون باياتنا كانوا بما

 والمراة ، ايله عن يتا  ،والرج  رعيته عن يتا  ، االمام رعيته عن متؤو  وكلكم

    مخرج ويو مردويه ابن روا يتيد  ما  عن يتا  ،والعبد زوجها بيت عن تتا 

  يم عمر  عن يتا  حتى عبد قدما تزو  الب وتلم عليه هللا للى وقا . اللحيحين

  يم جتمه ،وعن انفقه و يم اكتتبه اين من ماله  يه،وعن  ع   يم علمه ا نا ،وعن

 للى هللا رتو  الحا  من رج  ،ان عامشة عن احمد االمام وقا . الترمذ  روا ياب  

 ويعلون  ويخونونن  يكذبونن  مملوكين ل  ان هللا رتو  يا:قا  وتلم عليه هللا

 خانوك ما يحت ب وتلم عليه هللا للى ،قا  منهم انا ، كيف واشتمهم ،وا ربهم

 وال لك ال كفا ا كان ذنوبهم بقدر ايايم عقابك كان ، ان ايايم وعقابك وكذبوك وعلوك

  و  ايايم عقابك كان ،وان لك     كان ذنوبهم دون ايايم عقابك كان ،وان عليك

 ما هللا رتو  يا:وقا  يبك  الرج  ، اخذيقبلك بق  الذ  الف   منك لهم اقتص ذنوبهم

 للى هللا رتو  و حك. كلهم احرار انهم اشهدك ،وان  يؤال   را  من خيرا شيما اجد

 رتو  يا قالواي حكت؟ ش   ا  عن تتالون  االبوقا  وتبتم يوم ذات وتلم عليه هللا

 رب  ا :يقو  القيامة يوم ربه العبد مجادلة من عجبتبقا   حكت؟ ش   ا  عن هللا

 نفت  من اال شايدا عل    اقب  ال  ان  ، يقو  بلى تالمن ؟قا  ال ان وعدتن  اليم

  يردد الكاتبين؟قا  الكرام وبالم مكة شهيدا ب  كفى ليم او: وتعالى تبارك هللا ، يقو 

 لكن   بعدا ، يقو  يعم  كان بما اركانه ،وتتكلم  يه على  يختم قا  -مرارا الك م يذا

 اليومبتعالى كقوله ويذا. ومتلم حاتم اب  وابن البزار روا ياجاد  كنت عنكن   ، وتحقا

 . 65 يمييكتبون كانوا بما ارجلهم وتشهد ايديهم وتكلمنا ا وايهم على نختم

   المنلف الجواد العد  والحاكم     الموقف الوم يا وبينك بين 

 تمعهم عليهم شهد جاؤيا ما اذا حتىبتعالى يقو  القيامة يوم ربه العبد مجادلة و  

 انطقنا قالوا علينا شهدتم لم   لجلوديم وقالواي 20بيعملون كانوا بما وجلوديم وابلاريم

 تعالى وقوله. 21-20  للتيترجعون واليه مرة او  خلقكم ويو ش   ك  انطس الذ  هللا

 االمام وقا . 24 النورييعملون كانوا بما وارجلهم وايديهم التنتهم عليهم تشهد يومب

  قا  انفار ث   الكعبة، جا  باتتار متتترا كنت:قا  عنه هللا ر   هللا عبد عن احمد

 نر عه لم واذا تمعه الواتنا ر عنا اذا:االخر يذا؟ قا  ك منا يتمع هللا ان اترون:احديم



 

 

 

 عليه هللا للى للرتو  ذلك كله، ذكرت تمعه شيما منه تمع ان:االخر يتمعه، قا  لم

 جلودكم وال ابلاركم وال تمعكم عليكم يشهد انتتتترون  كنتم ومابتعالى هللا  انز  وتلم

 ارداكم بربكم اننتم الذ  منكا وذلكمي22بتعملون مما كثيرا يعلم ال هللا ان اننتم  ولكن

. معاوية اب  عن يناد عن الترمذ  روا  ويكذا.23-22  للتيالخاترين من  البحتم

 معه وانا ب  انه عند عبد  مع انا تعالى هللا قا ب وتلم عليه هللا للى هللا رتو  وقا 

  اتا  باح الان اتا  عمله،والمنا س  احتن باح الان احتن  المؤمني. دعان  اذا

 التو  ان باح الاانين والمشركات والمشركين والمنا قات المنا قين ويعذ بعمله،

. 6 الفتتيمليرا وتا ت جهنم لهم واعد ولعنهم عليهم هللا وغ   التو  دامرة عليهم

 كنفم اال بعثكم وال خلقكم ماب، واحدة نفتا يحات  كما كلهم الخ مس تعالى هللا يحات 

 القمريالبلرب كلمت واحدة اال امرنا ومابتعالى وقوله. 28 لقمانيبلير تيع هللا ان واحدة

. العم  جنم من الجزا  ،وتيكون امر  خالف من على الحجة تعالى هللا يقيم. 50

 بالحس بينهم وق   والشهدا  بالنبيين وج   الكتا  وو ع ربها بنور االرض واشرقتب

 الذين وتيسي70بيفعلون بما اعلم ويو عملت ما نفم ك  وو يتي69بيالمون ال ويم

 منكم رت  ياتكم الم خزنتها لهم وقا  ابوابها  تحت جاؤيا اذا حتى زمرا جهنم الى كفروا

 على العذا  كلمة حقت ولكن بلى قالوا يذا يومكم لقا  وينذرونكم ربكم ايات عليكم يتلون

. 72-69 الزمريالمتكبرين مثو   بمم  يها خالدين جهنم ابوا  ادخلوا قي ي71بالكا رين

 ياتكم الم خزنتها تالهم  وج  يها الق  كلما الشيا من تميز تكادبتعالى قوله وكذلك

        اال انتم ان ش   من هللا نز  ما وقلنا  كذبنا نذير جا نا قد بلى قالواي8بنذير

 بذنبهم  اعتر واي 10بالتعير الحا     كنا ما نعق  او نتمع كنا لو وقالواي9بكبير

 يدعون يومبعنيفا، توقا جهنم نار الى الكفار يتا . 11-8 الملكيالتعير اللحا   تحقا

 ال انتم ام يذا ا تحري14بتكذبون بها كنتم الت  النار يذ ي13بدعا جهنم نار الى

 كنتم ما تجزون انما عليكم توا  تلبروا ال او  البروا اللوياي 15بتبلرون

 هللا ان اليوم الم ال كتبت بما نفم ك  تجز  اليومبتعالى وقوله.16-13 الطوريتعملون

 اللوياي63ب توعدون كنتم الت  جهنم يذ بتعالى يقو  كما. 17 غا ريالحتا  تريع

 وجويهم النار اي  تر  القيامة يوم و  .  64-63 يميتكفرون كنتم بما اليوم

 عين من تتقىي4بحامية نارا تللىي3بنالبة عاملةي2ب خاشعة يوممذ وجو بذليلة،

 وتكون. 7-2الشاشيةيجوا من يشن  وال يتمن الي6ب ريع من اال طعام لهم ليمي5بانية

 كتبهم ويؤتون. 9-8 النازعاتيخاشعة ابلارياي 8بواجفة يوممذ قلو بخامفة، قلوبهم

 ما ادر ولمي25بكتابيه اوت لم ليتن  يا  يقو  بشماله كتابه اوت  من واماببشمالهم،

 عن  يلكي 28بماليه عن  اغنى ماي27بالقا يه كانت ليتها ياي26بحتابيه



 

 

 

 من وامابتعالى وقوله. 31-25 الحاقةيللو  الجحيم ثمي30ب  شلو  خذو ي29بتلطانيه

. 12-10 االنشقا يتعيرا ويللىي11ب ثبورا يدعو  توفي10باهر  ورا  كتابه اوت 

 وا ي 42ب وحميم تموم   ي41ب الشما  الحا  ما الشما  والحا ب   تعالى ويقو 

 ال الون ايها انكم ثمب  نفتها التورة    تعالى يقو  ثم. 43-41 الواقعةييحموم من

 عليه  شاربوني53ب البطون منها  مالموني 52بزقوم من شجر من الكلوني51بالمكذبون

 وعن. 56-51 الواقعةيالدين يوم نزلهم يذاي55بالهيم شر   شاربوني54بالحميم من

    يشل  كالمه ي44باالثيم طعامي43بالزقوم شجرة انبتعالى يقو  الزقوم شجرة

 ال     تخرجشجرة  انهاب اي ا عنها ويقو . 46-43 الدخانيالحميم كشل ي45بالبطون

: 7ب المفترين بعض وقا . 65-64 اللا اتيالشياطين رؤم كانه طلعهاي64بالجحيم

جميع جهنم ، كما ي  شجرة طوبى ما من دار     الى تمتد الزقوم شجرة  روا اني:12

 يوما واتقوابالجنة اال و يه غلن منها. وكان تعالى قد حذر عباد  من يوم القيامة 

 وقوله. 281 البقرةييالمون ال ويم كتبت ما نفم ك  تو ى ثم هللا الى   يه ترجعون

. 16-14 اللي يوتولى كذ  الذ ي15باالشقى اال يل يا الي14ب تلاى نارا  انذرتكمبتعالى

 قريبا عذابا انذرناكم انابترابا يكون ان دنيا     تعالى هللا على من اليوم،يتمنى يذا و  

 تعالى وتيحشر. 40 النبليترابا كنت ليتن  يا الكا ر ويقو  يدا  قدمت ما المر  ينار يوم

  مكانا شر اولمكالى جهنم  وجويهم على يحشرون الذينب الحاالت اتو     ال الين

 لهم تجد  لن ي ل  ومن المهتد  هو هللا يهد ومنبتعالى وقوله. 34 الفرقانيتبي  وا  

 جهنم ملوايم ولما وبكما عميا وجويهم على القيامة يوم ونحشريم دونه من اوليا 

 يا قي :يقو  مالك بن انم عن احمد االمام وقا .97 االترا ي تعيرا زدنايم خبت كلما

 ان على قادر ارجلهم على امشايم الذ بوجويهم؟قا  على النام يحشر كيف هللا رتو 

 هللا للى هللا رتو  عن بشير بن النعمان عن احمد االمام وقا ي. وجويهم على يمشيهم

 قدميه اخمص    تو ع رج  القيامة، يوم النارعذابا اي  ايون انبقا  وتلم عليه

 يريرة اب  عن احمد االمام وقا . البخار  وروا  عليه متفسيدماغه منهما يشل  جمرتان

 يعم  ال الذ ب؟قا  الشق  وما قي ي شق  اال النار يدخ  البقا  وتلم عليه هللا للى ،ان

 للى هللا رتو  اي ا،ان يريرة اب  عن احمد االمام وقا ي. معلية ح يترك وال بطاعة

 رتو  يا يابى من ،قالوا ابى من اال القيامة يوم الجنة تدخ  امت  ك بقا  وتلم عليه هللا

 تنان بن محمد عن البخار  روا يابى  قد علان  الجنة،ومن دخ  اطاعن  منبهللا؟قا 

 شا   من ربكم من الحس وق بالشديد، بالعذا  يعليه من تعالى توعد كما. به  ليت عن

 يشاثوا يتتشيثوا وان ترادقها بهم احاط نارا للاالين اعتدنا انا  ليكفر شا  ومن  ليؤمن

 الذينبتعالى وقوله. 29 الكهفيمرتفقا وتا ت الشرا  بمم الوجو  يشو  كالمه  بما 



 

 

 

 والت ت  اعناقهم    االغ   اذي70بيعلمون  توف رتلنا به ارتلنا وبما بالكتا  كذبوا

 الذين انبتعالى وقوله. 72-70 غا ري يتجرون النار     ثم الحميم   ي71بيتحبون

 ليذوقوا غيريا جلودا بدلنايم جلوديم ن جت كلما نارا نلليهم توف باياتنا كفروا

 وازواجهم الموا الذين احشروابتعالى وقوله. 56 النتا يحكيما عزيزا كان هللا ان العذا 

 و  .  23-22 اللا اتيالجحيم لراط الى  ايدويم هللا دون مني22بيعبدون كانوا وما

 ال جهنم نار لهم كفروا والذينبالعذا  عنهم يخفف وال  يموتوا عليهم يق ى ،ال جهنم نار

 ويمي36بكفور ك  نجز  كذلك عذابها من عنهم يخفف وال  يموتوا عليهم يق ى

  يه يتذكر ما نعمركم لم او نعم  كنا الذ  غير لالحا نعم  اخرجنا ربنا  يها يلطرخون

 انهبتعالى وقوله. 37-36  اطرينلير من للاالمين  ما  ذوقوا النذير وجا كم تذكر من

 ما على الندم ياخذيم ثم. 74 طهييحيى وال  يها يموت ال جهنم له  ان مجرما ربه يات من

 يا يقو  يديه على الاالم يعض ويومبذلك، من  امدة ال ،ولكن الدنيا حياتهم    عليه كانوا

 ا لن  لقدي28بخلي    نا اتخذ لم ليتن  ويلت  ياي 27ب تبي  الرتو  مع اتخذت ليتن 

 . 29-27 الفرقانيخذوال ل نتان الشيطان وكان جا ن  اذ بعد الذكر  عن

 وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان يريرة اب  عن مالك االمام جهنم،قا  نار وبخلوص

 ابو االمام ورو ي. جهنم نار من جز ا تبعين من جز  توقدونها الت  آدم بن  ناربقا 

 اوقدب قا  وتلم عليه هللا للى هللا  رتو  يريرة،ان اب  عن ماجة وابن الترمذ  عيتى

 عليها اوقد ،ثم ابي ت حتى تنة الف عليها اوقد ،ثم احمرت حتى تنة الف النار على هللا

 عن مردويه ابن بكر ابو الحا ا وقا ي. المالم كاللي  تودا  اتودت، ه  حتى تنة الف

 والف ابي ت حتى عام الف عليها اوقدب قا  وتلم عليه هللا للى هللا رتو  ،ان انم

 وقا ي. لهبها  ي    ال كاللي  تودا  ، ه  اتودت حتى عام والف احمرت حتى عام

 الحج  انار للمزيد. بتود ،وايلها تودا  ،وي  اتود جهنم ما ي:73: 6بال حاك

 ي.  كفريم لتبرير الكا رون اتخذيا الت  الوايية والمبررت

 : منها ،نذكر متعددة بلتما  الكريم القران    جهنم نار جا ت

 واذابتعالى وقوله. 6-5 التكاثريالجحيم لتروني5باليقين علم تعلمون لو ك : بالجحيم_ 

 . 12 التكويريتعرت الجحيم

 يذ بتعالى وقوله. 30  ي مزيد من ي  وتقو  امتألت ي  لجهنم نقو  يوم: بجهنم_ 

 . 64-63 يميتكفرون كنتم بما اليوم اللوياي63بتوعدون كنتم الت  جهنم



 

 

 

    لينبذن ك ي3باخلد  ماله ان يحت ي2ب وعدد  ماال جمع الذ : بالحطمة_ 

 ك  وتكتر تحطم  ه . 6-2 الهمزةي ةالموقد هللا ناري5ب الحطمة ما  ادراك وماي4بالحطمة

 .   يها يلقى ما

 والحجارةاعدت النام وقوديا الت  النار  اتقوا تفعلوا ولن تفعلوا لم  ان:بالنار_ 

 وقوديا نارا وايليكم انفتكم قوا امنوا الذين ايها يابتعالى وقوله. 24 البقرةيللكا رين

 ما ويفعلون امريم ما هللا يعلون ال شداد غ ا م مكة عليها والحجارة النام

 . 6 التحريمييؤمرون

 ذوقوا وجويهم على النار    يتحبون يومي47بوتعر        المجرمين ان:ب تقر_ 

 تبق  الي27ب تقر ما ادراك وماي26بتقر تالليهبتعالى وقوله. 48-47 القمريتقر مم

 . 28-26 المدثريتذر وال

 ناري10بييه ما ادراك وماي9بياوية  امهي8بموازينه خفت من واما:ب الهاوية_ 

 . 11-9 القارعةيحاميه

  . 16-15 المعارجيللشو  نزاعةي15ب لاى انها ك :بلاى_ 

  ال  : 

 يو مخير    ذلك؟  قد جا     قو ي  االنتان مجبور    أ عاله أم قد يتتام  البعض 

: من لم يؤمن باح ي111 :26بالبلرة ادعوا الجبر الحتن البلر  الى قوم من أي 

اتتكرايا ، وال ان هللا ال يطاا وق امه وقدر   قد كفر، ومن حم  ذنبه على ربه  قد كفر، 

يك لما ملكهم، والقادر على ما أقدريم عليه،  إن عملوا بالطاعة لم يعلى لشلبة، ألنه المل

يح  بينهم وبين ما  علوا، وإن عملوا بالمعلية ،  لو شا  لحا  بينهم وبين ما  علوا، 

على ذلك،  لو أجبر الخلس على الطاعة ألتقط عنهم  إذا لم يفعلوا  ليم يو الذ  أجبريم 

    تقط عنهم العقا ، ولو أيملهم لكان عجزا  الثوا ، ولو أجبريم على المعال  أل

القدرة، ولكن له  يهم المشيمة الت  غيبها عنهم  إن عملوا بالطاعات كانت له المن ة 

من بط ن ذلك بط ن  ويلزم لو لت الجبر لبطلت الشرامع، ولبط  األمر والنه ، عليهم.

 هدينايم  لتتحبوا العمى على الهد   ،  قد جا     قوله تعالىبوأما ثمودالثوا  والعقا 

وقا  تعالى عن قوم  .17 لخذتهم لاعقة العذا  الهون بما كانوا يكتبوني للت 

ي وجحدوا بها واتتيقنتها 13 رعونب لما جا تهم آياتنا مبلرة قالوا يذا تحر مبينب

ادا  وعوقا  تعالىب .14-13أنفتهم الما  وعلوا   لنار كيف كان عاقبة المفتدينيالنم 

وثمودا  وقد تبين لكم من متاكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم  لديم عن التبي  وكانوا 



 

 

 

وقا  تعالىبيا أي  الكتا  لم  تلبتون الحس بالباط  وتكتمون  .38متتبلرينيالعنكبوت

   .71الحس وانتم تعلمونيأ  عمران

*       *       * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفل  التابع

 أقوا  .. وعبر

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     :  وعبر قوا ا

يكذا ي  وتيرة الحياة:  ر  وحزن، أم  وألم، إبتتامة ودموا. وقا  تعالىبإن يمتتكم 

قرٌ   قد مم القوم قرٌ  مثله وتلك األيام نداولها بين النام وليعلم هللاُ الذين آمنوا ويتخذ 

وقا  رتو  هللا للى هللا عليه وتلم  .140منكم شهدا  وهللاُ ال يح  الاالمينيآ  عمران 

ألش  عبد القيم ر   هللا عنه بإن  يك خللتين يحبهما هللا ورتوله: الحلُم واألناةُي 

 كثيرا خيرا اوت   قد الحكمة يؤت ومن يشا  من الحكمة يؤت ب، تعالى يقو و روا  متلم.



 

 

 

 القو  يتتمعون ذينالب، وع  ج    يقو  كما. 269 البقرةيااللبا  اولوا اال يذكر وما

   . 18 الزمري  االلبا  اولوا يم واولمك هللا يدايم الذين اولمك احتنه  يتبعون

 دا المقادير تجر     أعنتها     وال تنامن  إال خال  الباِ   

 ما بين غم ة عين وانتبايتها    يشير هللا من حا  الى حا ِ 

 :   بها ننتفع ان عتى والحكم االقوا  يذ  من بعض يلت   يما

 : وتلم عليه هللا للى هللا رتو  قا _ 

  قرك، قب  وغناك تقمك، قب  ولحتك  يرمك، قب  شبابك: خمم قب  خمتا اغتنمب -

   ي.موتك قب  وحياتك ششلك، قب  و راغك

بال تزو  قدم عبد يوم القيامة حتى يُتل  عن أربع خلا : عن عمر   يم أ نا ، وعن -

  ماله من أين اكتتبه و يما نفقه، وعن علمه ماذا عم   يهي. وعنشبابه  يم أب  ،

 . البخار  روا يوالفرا  اللحة:  النام من كثير  يها مشبون نعمتانب - 

 يوم الجم  كتمه علم عن تؤ  منب  وتلم عليه هللا للى قا   ، يريرة اب  وعن -

 ي. نار من بلجام القيامة

 من قطعك،واعط من ل  ، عقبة ياب  وتلم عليه هللا للى قا  ، عامر بن عقبة وعن -

 ي.   المك عمن واعرض حرمك،

   قا  ، يولين  ان وتلم عليه هللا للى هللا رتو  من طلبت ، الشفار  ذر ابو قا  -

     لك ذكر   انه هللا وذكر القران بت وة عليك ، امرك رأم  انه هللا بتقو  اوليكب

 ، الوجه بنور ويذي  القل  يميت  انه ال حك وكثرة اياك ، االرض    لك ونور التما 

 وعون للشيطان مطردة  انه خير من اال باللمت عليك ، امت  ريبانية  انه بالجهاد عليك

 ال ان لك اجدر  انه  وقك يو ما الى تنار وال تحتك يو ما الى انار ، دينك امر على لك

 عليك، هللا نعمة تزدر  ال اجدران  انه وجالتهم المتاكين اح  عليك، هللا نعمة تزدر 

  ي. المم لومة هللا    تخف ال ، مرا كان ان الحس ق  ، قطعوك ان قرابتك ل 

   _ رأم الحكمة مخا ة هللا.

  _ الحكمة  الة المؤمن، أنى وجديا  هو أولى بها. 

 .      _ خيُر الك م ما ق   ود  



 

 

 

   _ أروا الدموا: عين بكت من خشية هللا.

  تبحانك ما عبدناك حس عبادتك، وما قدرناك حس تقديرك._ 

   وال الجنة اال برؤيتك. بذكرك، وال اآلخرة اال بعفوك،_ يا ر : ما طابت الدنيا اال 

    _ إن القلو  لتلدأ وج ؤيا االتتشفار.

_ قا  للى هللا عليه وتلم بأال أدلكم على دامكم ودوا كم، أال ان دامكم الذنو  ودوامكم 

األتتشفاريروا  البيهق . وقا  اآلمام عل  عليه الت م: العج  ممن يهلك ومعه النجاة.. 

ييرت  10قي  وما ي ؟ قا : األتتشفار. وقا  تعالىب قلت اتتشفروا ربكم انه كان غفارا ب

ويجع  لكم جنات ويجع  لكم  يويمددكم بلموا  وبنين11التما  عليكم مدرارا ب

تعالىبوما كان هللا ليعذبهم وانت  يهم وما كان هللا معذبهم ويم وقا   .12-10انهارا ينو 

  .33يتتشفرونياألنفا 

 _ رِ  غشفر ل   ولوالد   وللمؤمنين وللمؤمنات يوم يقوم الحتا .

  _ يحذرون من بعض الطعام مخا ة المرض،وال يحذرون من الذنو  مخا ة النار.

 قلة اآلثام، وراحة اللتان    قلة الك م._ راحة الجتم    قلة الطعام، وراحة النفم    

  _ من كان مع هللا، كان هللا معه. 

.    _ أح  العم  الى هللا أدومه وإن ق  

  _ إ ع  الخير مهما اتتلشرته،  إنك ال تدر  أ  حتنة تدخلك الجنة.

_ إن للحتنة:  يا     الوجه، ونورا     القل ، وقوة    البدن، وتعة    الرز ، 

   قلو  الخلس . وإن للتيمة: توادا     الوجه، والمة    القل ، ونقلا     ومحبة 

    الرز ، وبش ة    قلو  الخلس.

 بخواتمها.. اللهم إن  أتللك حتن الخاتمة.  االعما   العبرة ر بكثرةعدم األغترا _

   _ من عم  بما علم، أورثه هللا علم ما ال يعلم.

   ، وإعم  آلخرتك كلنك تموت غدا ._ إعم  لدنياك كلنك تعيت أبدا  

  _ ان اتقيت هللا كفاك النام، وإن اتقيت النام  لن يشنوا عنك من هللا شيما .  

   _ أحتن انك باح وأطممن  هو أرحم من األم بطفلها.



 

 

 

  _ من ترك شيما  ح تعالى عو  ه هللا خيرا  منه. 

_ ال تحدددزن علدددى شددد    قدتددده،  ربمدددا لدددو ملكتددده لكدددان الحدددزن أكبدددر، وتلكدددد داممدددا  أن 

   يما أختار  هللا تعالى لك، وثس بلن ما اختار  هللا لك خيٌر مما تتمنا .الخيرة 

_ عدددن أندددم بدددن مالدددك، ان النبددد  لدددلى هللا عليددده وتدددلم قدددا بمن كاندددت اآلخدددرة يمددده، 

تددده الددددنيا ويددد  راغمدددة، ومدددن كاندددت الددددنيا جعددد  هللا غندددا   ددد  قلبددده وجمدددع شدددمله وأت

يمددده جعددد  هللا  قدددر  بدددين عينيددده و دددر  عليددده شدددمله ولدددم يلتددده مدددن الددددنيا اال مدددا قددددر 

   لهي.

_ ذكددددددر هللا ير دددددد  الددددددرحمن، ويتددددددعد االنتددددددان، ويختدددددد   الشدددددديطان، ويددددددذي  

    األحزان، ويمأل الميزان.

واللددد ة اتدددتجابة لنددددا  _ اللددد ة خيدددر مدددن الندددوم، ألن الندددوم اتدددتجابة لنددددا  الدددنفم 

  هللا تعالى.

   ك يم ما تبدد، او لك أم  ما تحقس، أوليك بل ة اللي     تتردد.د_ عن

_ تدددجدة الشدددكر: تتدددتقب  القبلدددة وتتدددجديا، ويددد  متدددتحبة لمدددن اتتشدددعر بنعمدددة أو 

  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم وقا بتددددجديا داودانددددد عت عندددده نقمددددة، تددددجديا رتددددو  هللا

 عليه الت م توبة ونتجديا شكرا ي.

  _ أيم ما    الدنيا عبادة هللا، وأحتن ما    الجنة رؤية هللا.

_ يددوم القيامددة: يددر  المددؤمن مقعددد  مددن النددار وقددد اتددتبدله تعددالى بمقعددد  دد  الجنددة، 

ة. وغيدددر المدددؤمن ه الجنددد يفدددر   دددرحتين: االولدددى خ لددده مدددن الندددار والثانيدددة بدخولددد

يدددر  مقعدددد   ددد  الجندددة وقدددد اتدددتبدله تعدددالى بمقعدددد  ددد  الندددار،  يحدددزن مدددرتين: االولدددى 

   لفقدانه مقعد     الجنة والثانية لدخوله النار.

_ حتدددن الخلددددس: كددددان رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم أحتددددن النددددام خلقا ،بوإنددددك 

أكثددددر مددددا يدددددخ  النددددام لعلددددى خلددددس عادددديمي. وتددددؤ  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم عددددن 

الجنددددددة،قا بتقو  هللا وحتددددددن الخلددددددسي، وتددددددؤ  عددددددن أكثددددددر مددددددا يدددددددخ  الندددددددام 

   الترمذ .  النار،قا بالفم والفرجي روا 

  ال تاهر الشماتة بلخيك  يرحمه هللا ويبتليك. _ 



 

 

 

_ قدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم بمدددن نف دددم عدددن مدددؤمن كربدددة مدددن كدددر  الددددنيا نف دددم هللا 

القيامدددة، ومدددن يتدددر علدددى معتدددر يتدددر هللا عليددده  ددد  الددددنيا  عنددده كربدددة مدددن كدددر  يدددوم

  واآلخرةي.

_ قدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم بمدددن تتبدددع عدددورة متدددلم تتبدددع هللا عورتددده حتدددى يف دددحه 

     جوف بيتهي.

   _ من غض  طر ه، أرا  نفته.

_ قددا  لددلى هللا عليدده وتددلم بأنددا زعدديم ببيددت  دد  ربددض الجنددة لمددن تددرك المددرا  وان 

، وببيدددت  ددد  وتدددط الجندددة لمدددن تدددرك الكدددذ  وان كدددان مازحدددا ، وببيدددت  ددد  كدددان محقدددا  

    أعلى الجنة لمن حتن خلقهي.

_ ث ثددددة جدددددين  جددددد ويددددزلهن  جددددد: النكددددا  والطدددد   والرجعددددة. أخرجدددده ابددددو داود 

 والترمذ  عن اب  يريرة.

عددن عبددد هللا بددن يوتددف عددن تددالم بددن عبددد هللا عددن أبيدده،ان لددلى هللا عليدده وتددلم _ 

وعددددن أبدددد  تددددعيد قا :كددددان  قا بالحيددددا  مددددن األيمانيأخرجدددده البخددددار   دددد  لددددحيحه.

رتددددو  هللا لددددلى هللا عليدددده وتددددلم أشددددد  حيددددا  مددددن العددددذرا   دددد  خدددددريا. أخرجدددده 

 -عدددز  وجددد    -وقدددا  أحدددديم: وهللا لدددو أتتنددد  المشفدددرة مدددن هللا  البخدددار   ددد  لدددحيحه.

   أليمن  الحيا   يما أ  ت به إليه.

 ر الحيا  من هللا على الحيا  من النام._ طوبى لعبد آث

_ قدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم ب والدددذ  نفدددم محمدددد بيدددد  مدددا بعدددد الددددنيا مدددن دار اال 

  الجنة أو الناريالجامع اللشير عن حمزة بن ُحمران.

 ال دار للمر  بعد الموت يتكنها   اال الذ  كان قب  الموت يبنيها 

 ن بنايا بشر خا  بانيها  إن بنايا بخير عززت              وإ

  وكان للى هللا عليه وتلم إذا رأ  ما يعجبه قا بإن العيت عيت اآلخرةي. 

_ الحيدداة مثدد  التددو  الكبيددر، تتجددو   يدده وتلخددذ مددا يطيدد  لددك مددن المعددروض، ولكددن 

 تذكر بلن الحتا  أمامك وتتد ع ثمن ما أخذته.

   عت    الدنيا كلنك غري  أو عابر تبي ._ 



 

 

 

    دنياك اال مث  ا      االك حينا  ثم أذن بالزوا ِ وما 

_ كددددن علددددى حددددذر مددددن الكددددريم إذا أينتدددده، ومددددن اللمدددديم إذا أكرمتدددده، ومددددن الفدددداجر إذا 

عاشدددرته. ذقدددت الطيبدددات  لدددم أجدددد أطيددد  مدددن العا يدددة، وذقدددت المدددرارات  لدددم أجدددد أمدددر 

،  ددلعلم أن مددن الحاجددة الددى النددام، ونقلددت اللددخر والحديددد  لددم أجددد أثقدد  مددن الدددين

،  ددددإذا كددددان لددددك  دددد  تبطددددر وإن كددددان عليددددك  دددد  الدددددير يومددددان:يوم لددددك ويددددوم عليددددك

  ت جر، واعلم ان ك يما تيرح .

عدددن الددددنيا: يدددا دنيدددا، أبددد   تعر دددت؟ أم بددد   تشدددوقت؟ عليددده التددد م علددد  االمدددام  قدددا  _

ييهدددات ييهدددات، غدددر   غيدددر ، قدددد طلقتدددك ث ثدددا  ال رجعدددة لددد    يدددك،  عمدددرك قلدددير، 

. آ  مددددن قلددددة الددددزاد وبعددددد التددددفر ووحشددددة الطريددددس.وعيشددددك حقيددددر، وخطددددرك كبيددددر، 

  ربنا ال تجع  الدنيا أكبر يمنا وال مبلغ علمنا واجع  الجنة ي  دارنا.

 تركوا الدنيا وخا وا الفتنا       عبادا   ُطنا      إن ح 

  وطنا ناروا  يها  لما علموا     أنها ليتت لح   

 جعلويا لُجة  واتخذوا       لالت األعما   يها تفنا 

ليتدددت أكبدددر مدددن حمدددد هللا ألنهدددا: ليتدددت  ددد  الددددين، _ إذا الدددبت بملددديبة، ال تجدددزا وأ

    ر عليها.ذلك،  رزقت اللبر عليها، رزقت األج

   ب   اال بذن ، وال ير ع اال بتوبة._ ما نز  

  _ خذ من أخطامك الما ية عبرة لتد عك نحو الحس.

   أو تكت عن شر   تلم. _ رحم هللا امر   قا  خيرا   شنم

 جراحات التنان لها إلتمام    وال يلتلم ما جر  اللتان 

والمهددداجر مدددن يجدددر مدددا نهدددى هللا _ المتدددلم مدددن تدددلم المتدددلمون مدددن لتدددانه ويدددد ، 

 عنه.

 _اللدقة تطف   الخطيمة كما يطف   الما  النار.

 بددداللين  رعدددون يخاطبدددا ان ، التددد م عليهمدددا ويدددرون موتدددى وتعدددالى تدددبحانه امدددر _

 او يتددددذكر لعلدددده لينددددا قددددوال لدددده  قددددوالي43بطشددددى اندددده  رعددددون الددددى اذيبددددابالقو  مددددن

 ،ان عنهمدددا هللا ر ددد  عمدددر بدددن هللا عبدددد عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . 44-43 طهييخشدددى



 

 

 

  باطنهددا مددن اايريددا  يددر   غر ددا الجنددة  دد  انبقددا  وتددلم عليدده هللا لددلى هللا رتددو 

 يدددد  لمددددن:  عندددده هللا ر دددد  االشددددعر  موتددددى ابددددو  قددددا  ،ياايريددددا مددددن  وباطنهددددا

 ي. نيام والنام قامما ح وبات ، الطعام واطعم ، الك م االن لمنبقا  هللا؟ يارتو 

 الدددى رجددد  جدددا : قالدددت ، عنهدددا هللا ر ددد  عامشدددة عدددن ، مردويددده بدددن بكدددر ابدددو قدددا  _

 واذا ، ولددددد  مددددن الدددد    الحدددد  انددددك هللا رتددددو  يددددا: قا  وتددددلم عليدددده هللا لددددلى النبدددد 

 دخلدددت اذا وانددد  ، النبيدددين مدددع ر عدددت الجندددة دخلدددت اذا عر دددت ، وموتدددك مدددوت  ذكدددرت

 مددددع  اولمددددك والرتددددو  هللا يطددددع ومنبتعددددالى قولدددده  نددددز  ، اراك ال ان خشدددديت الجنددددة

 كمددداول وحتدددن واللدددالحين والشدددهدا  واللدددديقين النبيدددين مدددن علددديهم هللا انعدددم الدددذين

       . 69 النتا ير يقا

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان ، اللددددحيحين  دددد  جددددا :  تعددددالى هللا رحمددددة_ 

 هللا، يارتددددو  انددددت وال: قددددالوا الجنددددة، عملدددده يدخلدددده لددددن احدددددكم ان واعلمددددواب قددددا 

 القاتددددم ابددددو الحددددا ا وقددددا ي . و  دددد  مندددده برحمددددة هللا يتشمدددددن  ان اال انددددا والبقددددا 

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، عمدددر ابدددن عدددن الكبيدددر معجمددده  ددد  الطبرانددد 

 مدددن النعمدددة  تقدددوم ، الثقلددده جبددد  و دددع لدددو بالعمددد  القيامدددة يدددوم ليدددات  الرجددد  انبقدددا 

 هللا لددددلى وقددددا ي. برحمتدددده هللا يتشمددددد  ان اال ، كلدددده ذلددددك تتددددتنفد ان  تكدددداد هللا نعددددم

 يعلددم ولددو احددد، بجنتدده طمددع مددا العقوبددة مددن هللا عنددد مددا المددؤمن يعلددم لددوب وتددلم عليدده

   . احمد روا ياحد الجنة من قنط ما الرحمة من هللا عند ما الكا ر

ويدددو معلددس بددين الدددبعين مددن الددابع الدددرحمن ان _ جددا   دد  الحددددي بما مددن قلدد  اال 

أقامدده وإن شددا  أزاغدده، والميددزان بيددد الددرحمن ير ددع اقوامددا  وي ددع آخددرين الددى شددا  

. اللهدددم يدددا مقلددد  القلدددو  ثبدددت قلبددد  يدددوم القيامدددةي اخرجددده احمدددد وابدددن ماجددده والحددداكم.

   على دينك.

. وقدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم بوان 18_ بمدددا يلفدددُا مدددن قدددو   اال لديددده رقيدددٌ  عتيدددٌدي  

ر دددوان هللا تعدددالى مدددا يادددن ان تبلدددغ مدددا بلشدددت،  يكتددد  هللا الرجددد  ليدددتكلم بالكلمدددة مدددن 

، وان الرجدد  ليددتكلم بالكلمددة مددن تددخط هللا تعددالى مددا لدده بهددا ر ددوانه الددى يددوم القيامددة

ياددددن ان تبلددددغ مددددا بلشددددت،  يكتدددد  هللا عليدددده بهددددا تددددخطه الددددى يددددوم القيامةيلددددحيت 

   الجامع.

: لددددو ا ن عبيددددد  أطدددداعون  _ قددددا  لددددلى هللا عليدددده وتددددلم بوقددددا  ربكددددم عددددز  وجدددد  

ألتددددقيتهم المطددددر بالليدددد ، وأطلعددددت علدددديهم الشددددمم بالنهددددار، ولمددددا أتددددمعتهم لددددوت 

   الرعدي روا  االمام احمد.



 

 

 

_ ال تنادددر الدددى لدددشر المعلدددية، ولكدددن انادددر الدددى مدددن علددديت، إذا اتدددتعامت الدددذن  

 قددد عامدددت حدددس هللا، وإذا اتتلدددشرته  قدددد اتتلدددشرت حدددس هللا. وقدددا  ابدددن جريدددر عدددن 

كدد  مددا نهددى هللا عندده كبيددرة، غيددر اندده ال كبيددرة مددع اتددتشفار وال لددشيرة م: ابددن عبددا

وقدددا  تعدددالىبان تجتنبدددوا كبدددامر مدددا ي. 418: 9وكدددذا روا  ابدددن ابددد  حددداتمب مدددع الدددرار.

    .31تنهون عنه نكفر عنكم تيماتكم وندخلكم مدخ  كريمايالنتا  

   المعلية._ يتتعرض االنتان لذة المعلية، وال يتتعرض عقوبة 

  _ مشقة الطاعة تذي  ويبقى ثوابها، ولذة المعال  تذي  ويبقى عقابها.

  _ اللهم اجعلنا ممن إذا أُعط  شكر،وإذا ابتل   لبر، وإذا أذن  اتتشفر.

مدددن تدددتر متدددلما    إجعلهدددا تقدددف عنددددك وال تتعدددداك،  دددإن_ إذا ولدددلتك   ددديحة ألحدددد 

 .  تتر  هللا

ادة بلددددد  نيددددة بل شدددده هللا مندددداز  الشددددهدا  ولددددو جددددا   دددد  الحدددددي بمن تددددل  الشدددده_ 

 مات على  راشهي.

 الدددى التدددابقين مدددن االخدددرة  ددد  كدددان ، الخيدددرات  عددد  الدددى الددددنيا يدددذ   ددد  تدددابس مدددن_

 جدددزا  يددد ي.  ب249: 7بتددددان تددددين وكمدددا ، العمددد  جدددنم مدددن الجدددزا   دددان ، الجندددة

  . 60 الرحمنينااالحت اال االحتان

  كتا  هللا ردا يا ان خيرا   خير وإن شرا   شر._ ما أتر عبد تريرة إال 

_ مدددن أحتدددن تدددريرته أحتدددن هللا ع نيتددده، ومدددن خدددان هللا  ددد  التدددر يتدددك هللا تدددر  

         الع نية.

  _ عجبا  لمن يبك  على من مات جتد  وال يبك على من مات قلبه.

     _ مهما وثقت بالنام اترك ترك لنفتك.

 جكم بالكتمان._ اتتعينوا على ق ا  حوام

   _ يعرف اللديس عند الشدة، والمؤمن عند األبت  ، والمرأة عند ا تقار زوجها.

 _ ق  ل   من تعاشر، أقو  لك من أنت. 

  ك  قرين بالمقارن يقتد    ن المر  ال تتل  وت  عن قرينه   ع



 

 

 

 وإن كان ذا خير  قارنه تهتد    كان ذا شر   جانبه ترعة         إن 

  على المر  من وقع الحتام المهند الم ذو  القربى أشد م ا ة     و

  لديس جاي . _ عدو عاق  خير من

  _ احذر عدوك مرة واحذر لديقك ألف مرة.

_ أتدددوأ الندددام إذا غ ددد  مندددك: أنكدددر   دددلك، أ شدددى تدددرك، نتددد  عشدددرتك، وقدددا  

    عنك ما ليم  يك.

 رو  النام.حق  ، _ من حق ر نفته 

   قدرتك على الم النام،  تذكر قدرة هللا عليك._ إذا دعتك 

 _ الاالم ينتقم به هللا، ثم ينتقم منه.

_ قدددا  لدددلى هللا عليددده وتدددلم بوالدددذ  نفتددد  بيدددد  لقتددد  مدددؤمن أعادددم عندددد هللا مدددن 

  زوا  الدنياي.

 _ يج   المقتو  بقاتله يوم القيامة  يقو : يا ر  ت  يذا  يم  قتلن ؟

  لحا  ال يرايا اال المر ى._ اللحة تاج على روؤم األ

  كنز ال يفنى. _ القناعة

  _ اطممن.. لن يذي  لشيرك ش   قد كتبه هللا لك.

_قدددا  احدددديم:علمت ان رزقددد  لدددم يلخدددذ  غيدددر   دددلطممن قلبددد  ح، وعلمدددت ان عملددد  

ال يقدددوم بددده غيدددر   لجتهددددت  يددده، وعلمدددت ان هللا مطلدددع علددد    ددد  كددد  لحادددة  خشددديت 

 وعلمت ان الموت ينتارن   لعددت نفت  للقا  هللا. ان يران  على معلية،

:  وتدددلم عليددده هللا لدددلى النبددد  الدددى كتددد  يرقددد  ان ، متدددند   ددد  احمدددد االمدددام قدددا  _

 لدددلى النبددد   قدددا   الندددار؟  ددداين ، واالرض التدددموات عر دددها جندددة الدددى دعدددوتن  اندددك

   ي. النهار جا  اذا اللي   اين ، هللا تبحانب وتلم عليه هللا

_ أشددددد أنددددواا الختددددارة أن تكددددون الجنددددة عر ددددها التددددموات واالرض وال يكددددن لددددك 

 اللهم ارزقنا الجنة وما يقربنا اليها من قو  او عم .. مكانا   يها. 



 

 

 

 علدددى مدددات ومدددن ، عليددده بُعددد  شدددك علدددى مدددات مدددن  دددان ، والريبدددة والشدددك ايددداكم _

 عليدده كددان مددا علددى ويبعدد  عليدده كددان مددا علددى غالبددا يمددوت  ددالمر .  عليدده بُعدد  يقددين

 بهددا وولددىبالكفر، علددى مددات كددا را كددان وان ، االيمددان علددى مددات مؤمنددا كددان  ددان ،

 وانددددتم اال تمددددوتن  دددد  الدددددين لكددددم الددددطفى هللا ان بندددد  يددددا ويعقددددو  بنيدددده ابددددراييم

  . 132 البقرةيمتلمون

_ إذا أردت ان تددددر  الحيدددداة بعددددد موتددددك،  ددددلنار اليهددددا بعددددد مددددوت غيددددرك،  تددددتر  

عبدددد  رجعدددوا وتركدددوك، . ينتدددون أحبدددامهم، ولكدددن هللا وحدددد  الدددذ  ال ينتدددى.األحبدددا  

و دد  التددرا  د نوك،ولددو بقددوا معددك مددا نفعددوك، ولددم يبددس لددك اال أنددا ، وانددا الحدد  الددذ  

 ال يموت.

 بعددد تبقددى الددرو  وان يقبددر، لددم ام قبددر ، موتدده بعددد يُتددل  االنتددان:  البددرزخ عددذا _ 

 الددددى االروا  اعيدددددت القيامددددة يددددوم كددددان اذا ثددددم ، معذبددددة او منعمددددة البدددددن مفارقددددة

 انب وتددددلم عليدددده هللا لددددلى وقددددا . العددددالمين ر  ح قبددددوريم مددددن وقدددداموا االجتدددداد

  مدددن الجندددة ايددد  مدددن كدددان ان ، والعشددد  بالشدددداة مقعدددد  عليددده عدددرض مدددات اذا احددددكم

 حتدددى مقعددددك يدددذا:   يقدددا  ، الندددار ايددد   مدددن الندددار ايددد  مدددن كدددان وان الجندددة، ايددد 

 الندددار. بومتدددلم والبخدددار  احمدددد االمدددام روا ي القيامدددة يدددوم اليددده وجددد  عدددز هللا يبعثدددك

 اشدددددد  رعدددددون آ  ادخلدددددوا  التددددداعة تقدددددوم ويدددددوم وعشددددديا غددددددوا عليهدددددا يعر دددددون

 . 46  غا ريالعذا 

 ويمددددر ، الشددددعرة مدددن واد  التدددديف مدددن احددددد ، جهدددنم علددددى جتدددر يددددو:  اللدددراط_ 

 عليهدددا كدددانوا التددد  اعمدددالهم بقددددر عليددده مدددروريم وتدددرعة ، القيامدددة يدددوم عليددده العبددداد

 هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، متدددعود بدددن هللا عبدددد عدددن احمدددد االمدددام وقدددا .  الددددنيا  ددد 

 اال مددددنكم واني. بباعمددددالهم عنهددددا يلدددددرون ثددددم كلهددددم النددددام يردبقددددا  وتددددلم عليدددده

  يهدددا الادددالمين وندددذر اتقدددوا الدددذين ننجددد  ثدددمي71بمق ددديا حتمدددا ربدددك علدددى كدددان وارديدددا

 . 72-71 مريميجثيا

 يحشدددرون الدددذينب  الحددداالت اتدددوأ  ددد  ال دددالين القيامدددة يدددوم تعدددالى الحدددس يحشدددر _

 تدددم  وحدددين. 34 الفرقانيتدددبي  وا ددد  مكاندددا شدددر اولمدددك جهدددنم الدددى وجدددويهم علدددى

 الددددذ بقا  وجددددويهم؟ علددددى النددددام يحشددددر كيددددف ، وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو 

 احمددددد االمددددام روا ي . وجددددويهم علددددى يمشدددديهم ان علددددى قددددادر ارجلهددددم علددددى امشددددايم

 . مالك بن انم عن



 

 

 

  بالخدددددداا عليددددده وزاد الكفدددددر  ددددد  تددددداوا  النددددده الكدددددا ر، مدددددن اتدددددوأ المندددددا س ان _

 لهدددم تجدددد ولدددن الندددار مدددن االتدددف  الددددرك  ددد  المندددا قين اني. ب 362 :21بوالت دددلي ،

 .   145 النتا ي نليرا

 نددداربقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، يريدددرة ابددد  عدددن مالدددك االمدددام قدددا  _

 مردويددده ابدددن وقدددا ي. جهدددنم ندددار مدددن جدددز ا تدددبعين مدددن جدددز  توقددددونها التددد  آدم بنددد 

 والدددف ابي دددت حتدددى عدددام الدددف عليهدددا اوقددددبقا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى ،ان اندددم عدددن

 ي.  لهبها ي    ال كاللي  تودا   ه  ، اتودت حتى عام والف احمرت حتى عام

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان ، عقبددددة بددددن الوليددددد عددددن عتدددداكر ابددددن رو _ 

 بدددم  :  يقولدددون ، الندددار ايددد  مدددن اندددام علدددى يطلعدددون الجندددة ايددد  مدددن اناتدددا انبقدددا 

 وال نقددو  كنددا انددا:   يقولددون مددنكم، تعلمنددا بمددا اال الجنددة دخلنددا مددا  ددوهللا النددار؟ دخلددتم

 ا ددددد  الكتدددددا  تتلدددددون واندددددتم انفتدددددكم وتنتدددددون بدددددالبر الندددددام اتدددددامرونب ،ي نفعددددد 

 . 44 البقرةيتعقلون

   عديم الرشاد من وانت ، ابدا      عقولنا بالرشاد تللت وتراك

     عايم  علت اذا عليك عار       مثله وتلت  خلس عن تنه ال

 شدددجرةأمدددا .  طدددوبى شدددجرة اغلدددان مدددن غلدددن و يددده اال ، الجندددة  ددد  دار مدددن مدددا _

 طلعهدداي64بالجحدديم الدد   دد  تخددرجشددجرة  انهدداب جهددنم جميددع الددى تمتددد هدد   الزقددوم

 . 65-64 اللا اتيالشياطين رؤم كلنه

 تددداعة علددديهم تدددات   ددد  ، اللددد ة القامدددة اوقاتدددا ايلددده علدددى التددد م عليددده داود جدددزأ _

 محاريدد  مددن يشددا  مددا لدده يعملددونب، يلددل  قاممددا احددديم كددان اال ، والنهددار الليدد  مددن

 عبددداد  مدددن وقليددد  شدددكرا داود آ  اعملدددوا راتددديات وقددددور كدددالجوا  وجفدددان وتماثيددد 

 ان عنددددده، هللا ر ددددد  جدددددابر عدددددن ماجدددددة بدددددن هللا عبدددددد ابدددددو ورو . 13 تدددددبليالشكور

 التددددد م علددددديهم داود بدددددن تدددددليمان ام قالدددددتبقا  وتدددددلم عليددددده هللا لدددددلى هللا رتدددددو 

  قيدددرا الرجددد  تتدددرك بالليددد  الندددوم كثدددرة  دددان بالليددد ، الندددوم تكثدددر ال بنددد  يدددا: لتدددليمان

 هللا لدددلى هللا رتدددو  تدددم  ، يريدددرة ابددد  عدددن متدددلم لدددحيت  ددد  وجدددا ي. القيامدددة يدددوم

 عليددده داود وعدددني. الليددد  لددد ةب قدددا  المكتوبدددة؟ بعدددد ا  ددد  اللددد ة ا  وتدددلم عليددده

 .  عل    منك نعمة لك وشكر  ، اشكرك كيف ر  يا: قا  الت م

 ا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى  هللا رتدددو  اعرابددد  تدددل  قدددا ، بتدددر بدددن هللا عبدددد عدددن _

 هللا رتدددو  يدددا:  قدددا  ثدددم ،ي عملددده وحتدددن عمدددر  طدددا  لمدددن طوبىب قدددا  خيدددر؟ الندددام



 

 

 

 احمدددددد روا ي.هللا ذكدددددر مدددددن رطددددد  ولتدددددانك الددددددنيا تفدددددار بقا  ا  ددددد ؟ االعمدددددا  ا 

 رتدددو  ان ، مالدددك بدددن اندددم عدددن هللا رحمددده حنبددد  بدددن احمدددد االمدددام وقدددا . والترمدددذ 

 وال كدددان  دددان ، بددده ل دددرنز  المدددوت احددددكم يتمندددين البقدددا  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا

 كاندددت اذا وتدددو ن  ، لددد  خيدددر الحيددداة كاندددت مددا احينددد  اللهدددم:   ليقددد  المدددوت متمنيدددا بددد

 ي.  ل  خيرا الو اة

 ابلددديم تعدددالى هللا وتدددمى.  المتدددقيم اللدددراط عدددن ابتعدددد ا  شدددطن مدددن ، الشددديطان_ 

 التددد م عليددده آلدم بالتدددجود تعدددالى هللا امدددر علدددى ان بعدددد الرحمدددة مدددن ابلدددم النددده ،

 نبددد  لكددد  جعلندددا وكدددذلكب، الجدددن مدددن او االندددم مدددن الشددديطان ويكدددون.  خلقددده حدددين

 ولدددو غدددرورا القدددو  زخدددرف بعدددض الدددى بع دددهم  يدددوح والجدددن االندددم شدددياطين عددددوا

 علددددى للشدددديطان تددددلطان ال.  112 االنعددددامييفترون ومددددا  ددددذريم  علددددو  مددددا ربددددك شددددا 

 يلجددل المددؤمن كددذلك ، العدددو مددن بدده يتحلددن ملجددل الددى يلجددل المددر  ان  كمددا ، المددؤمن

ب الشدددياطين يمدددزات مدددن بدددك اعدددوذ ر  وقددد ب  ، الشددديطان مدددن بددده ليتحلدددن هللا الدددى

 عدددروة عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . 98-97 المؤمنونييح دددرون ان ر  بدددك واعدددوذي97

 وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان التدددعد ، تدددعد بدددن عطيدددة جدددد  محمددددعن بدددن

 الندددار تطفددد   وانمدددا الندددار، مدددن خلدددس الشددديطان وان ، الشددديطان مدددن الش ددد  انبقدددا 

  ي.  ليتو ل احدكم غ    اذا ، بالما 

_ لددددو رأ  الش ددددبان قددددبت لددددورته، لتددددكن غ ددددبه حيددددا  مددددن قددددبت لددددورته، وقددددبت 

 باطنه أعام من قبت ااير .

 هللا لددددلى هللا رتددددو  ان ابيدددده، عددددن قتددددادة ابدددد  بددددن هللا عبددددد عددددن البخددددار  رو  _

 احددددكم حلدددم  ددداذا ، الشددديطان مدددن والحلدددم ، هللا مدددن اللدددالحة الرؤيدددابقا  وتدددلم عليددده

 ي. ي ر  ال  انه شر  من باح  ليتعوذ يخا ه حلما

 اندددددده وتددددددلم عليدددددده هللا لددددددلى هللا رتددددددو  عددددددن متددددددلم رو :  والقدددددددر الق ددددددا _ 

 خيددددر، كدددد  و دددد  ، ال ددددعيف المددددؤمن مددددن هللا الددددى واحدددد  خيددددر القددددو  المؤمنبقددددا 

 لدددو: تقددد   ددد  شددد   الدددابك وان ، تعجدددز وال بددداح واتدددتعن ، ينفعدددك مدددا علدددى احدددرص

 عمددد  تفتتيلدددوب  دددان ،  عددد  شدددا  ومدددا هللا قددددر:ق  ولكدددن ، وكدددذا كدددذا كدددان  علدددت انددد 

 هللا لددددلى هللا رتددددو  ان ، عبددددام بددددن هللا عبددددد عددددن احمددددد االمددددام وقددددا ي. الشدددديطان

 هللا احفدددا ، يحفادددك هللا احفدددا ، كلمدددات معلمدددك انددد  غددد م يددداب لددده قدددا  وتدددلم عليددده

  االمدددة ان واعلدددم بددداح،  اتدددتعن اتدددتعنت واذا ، هللا  لتدددل  تدددللت واذا ، تجايدددك تجدددد 

 ولددددو ، لددددك هللا كتبدددده بشدددد   اال ينفعونددددك  دددد  بشدددد   ينفعددددوك ان علددددى اجتمعددددوا لددددو



 

 

 

 ، عليدددددك هللا كتبددددده قدددددد بشددددد   اال ي دددددروك لدددددم بشددددد   ي دددددروك ان علدددددى اجتمعدددددوا

 وابدددن تدددعد بدددن الليددد  حددددي  مدددن الترمدددذ  روا  وقدياللدددحف وجفدددت االقددد م ور عدددت

 لدددلى النبددد  غ مدددان تدددل : قدددا  العددددو  كعددد  بدددن بشدددير جريدددرعن ابدددن وقدددا . لهيفدددة

 او المقدددادير بددده وجدددرت االقددد م بددده جفدددت  يمدددا انعمددد  هللا رتدددو  يدددا وتدددلم  عليددده هللا

  فددديم: قددداالي. المقدددادير بددده وجدددرت االقددد م بددده جفدددت  يمدددا بددد ب قا  يتدددتانف؟ شددد    ددد 

:  مجلدددز ابدددو وقدددا ي. لددده خلدددس الدددذ  لعملددده ميتدددر عامددد   كددد  اعملوابقدددا  اذا؟ العمددد 

 احتددرم: لدده  قددا  ، يلددل  ويددو عندده هللا ر دد  علدد  االمددام الددى مددراد مددن رجدد  جددا 

 لدددم ممدددا يحفاانددده ملكدددين رجددد  كددد  مدددع ان:  قدددا  قتلدددك، يريددددون مدددراد مدددن ناتدددا  دددان

 يديددده بدددين مدددن معقبدددات لدددهي. ب 436: 3. ب وبينددده بينددده خليدددا القددددر جدددا   ددداذا ، يقددددر

 بانفتدددهم مدددا يشيدددروا حتدددى بقدددوم مدددا يشيدددر ال هللا ان هللا امدددر مدددن يحفاونددده خلفددده ومدددن

. 11 الرعدددددي وا  مددددن دوندددده مددددن لهددددم ومددددا لدددده مددددرد  دددد  تددددو ا بقددددوم هللا اراد واذا

 وال تدددداعة يتددددتاخرون ال اجلهددددم جددددا   دددداذاولكدددد  امددددة اجدددد  ب  تعددددالى قولدددده وكددددذلك

 هللا لددددلى الرتددددو  عددددن ، يريددددرة ابدددد  عددددن البخددددار  قددددا . 34 االعرافييتددددتقدمون

 اخرجددددت الددددذ  انددددت: لدددده  قددددا  ، التدددد م عليهمددددا آدم موتددددى حدددداجبقا  وتددددلم عليدددده

 هللا الددددطفاك الددددذ  انددددت موتددددى يددددا: آدم قددددا  ، واشددددقيتهم الجنددددة مددددن بددددذنبك النددددام

 قدددددر  او يخلقندددد  ان قبدددد  علدددد    هللا كتبدددده قدددد امددددر علددددى ،تلددددومن  وبك مدددده برتددداالته

 وقددددي  موتدددى آدم  حددد  وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  قدددا  يخلقنددد ، ان قبددد   علددد   

 انددده الدددبعض ويدددر . النجدددار ابدددن ايدددو  عدددن والنتدددام  الناقدددد  عمدددرو عدددن متدددلم روا 

 ، لدددشيرا او كبيدددرا ارتكبددده الدددذ  االمدددر علدددى احدددد كددد  بددده الحدددت  حجدددة القددددر كدددان لدددو

 ال الملددديبة علدددى بالقددددر احتجاجدددا كدددان انمدددا آدم جدددوا  ان العلمدددا  بعدددض قدددا  ولهدددذا،

 انددده ، عبدددادة بدددن الوليدددد بدددن عبدددادة عدددن احمدددد االمدددام وقدددا . اعلدددم وهللا..  المعلدددية

 بالقددددر تدددؤمن حتدددى االيمدددان تطعدددم لدددم اندددك بنددد  يدددا:  قدددا  ، يولددديه ان ابيددده مدددن طلددد 

 مددا ان تعلددم: قددا  ؟ شددر  ومددا القدددر خيددر مددا اعلددم ان لدد  وكيددف:  قلددت ، وشددر  خيددر 

 هللا رتدددو  تدددمعت اندد  بنددد  ،يددا ليخطددداك يكددن لدددم الددابك ليلدددبك،وما يكددن لدددم اخطدداك

  ددد   جدددر  اكتددد  لددده قدددا  ثدددم القلدددم هللا خلدددس مدددا او  انبيقدددو  وتدددلم عليددده هللا لدددلى

 يريددرة ابدد  عددن اللددحيحين  دد  وجددا ي. القيامددة يددوم الددى كددامن يددو بمددا التدداعة تلددك

  يق دددد  ال للمددددؤمن عجبددددابقا  وتددددلم عليددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان ، عندددده هللا ر ددد 

 وان لددده، خيدددرا  كدددان شدددكر تدددرا  الدددابته لددده،ان خيدددرا كدددان اال ق دددا  لددده تعدددالى هللا

  دددد  وجددددا ي. للمددددؤمن اال الحددددد ذلددددك ولدددديم ، لدددده خيددددرا  كددددان لددددبر  ددددرا  الددددابته

 وال ولددد  وال نلددد  وال غدددم وال يدددم المدددؤمن يلدددي  ال بيدددد  نفتددد  والدددذ بالحدي 

 ي. خطايا  من بها عنه هللا كف ر اال يشاكها الشوكة حتى حزن



 

 

 

 ، تعدددالى هللا مدددن وعنايدددة بتوجيددده التدددفينة لدددنع مدددن او  ، التددد م عليددده ندددو  يعدددد _

 االرض وجددده علدددى يبدددس ولدددم ، المدددؤمنين مدددن معددده ومدددن  يهدددا تعدددالى هللا انجدددا  والتددد 

 تخددداطبن  وال ووحيندددا باعينندددا الفلدددك والدددنعب ، غيدددريم التددد م عليددده آدم ذريدددة مدددن

 مدددن او  التددد م عليددده داود يعدددد ، وكدددذلك. 37 يدددوديمشرقون انهدددم المدددوا الدددذين  ددد 

 بددده ويشنددد  نفتددده بددده يشنددد  عمددد  يعلمددده ان وجددد  عدددز هللا دعدددا ان بعدددد ، الددددروا عمددد 

 جبدددا  يدددا   ددد  مندددا داود آتيندددا ولقددددبالدروا، لدددنعة وعلمددده الحديدددد لددده  ددداالن ، عيالددده

 واعملددوا التددرد  دد  وقدددر تددابشات اعمدد  اني10ب الحديددد لدده والنددا والطيددر معدده اوبدد 

 .  الدروا يعن :  تابشات. . 11-10 تبليبلير تعملون بما ان  لالحا

 عليدددده موتددددى تددددل : قددددا  ، عنهمددددا  هللا ر دددد  عبددددام ابددددن عددددن جريددددر ابددددن قددددا  _

 ، ينتددددان  وال يدددذكرن  الدددذ : قددددا  اليدددك؟ احددد  عبدددادك ا :  وجدددد  عدددز ربددده التددد م

 ا :  قدددا  ، الهدددو  يتبدددع وال بدددالحس يق ددد  الدددذ : قدددا  ؟ اق دددى عبدددادك  دددا : قدددا 

 يلددددي  ان عتددددى علمدددده الددددى النددددام علددددم يبتشدددد  الددددذ : قددددا  اعلددددم؟ عبددددادك ا  ر 

  . رد  عن ترد  او يد  الى تهديه كلمة

   _ خزامن العلم ال تنفد، ومن اعتقد انه علم  قد جه .

 بعدددد تعدددالى هللا اني : 486: 6ب التدددلف مدددن واحدددد وغيدددر الخددددر  تدددعيد ابدددو ذكدددر _

 امدددر بددد   علددديهم، يبعثددده بعدددذا  آخدددريم عدددن االمدددم مدددن امدددة يهلدددك لدددم التدددوراة انزالددده

 اعلدددم وهللا تعدددالى قولددده  ددد  بدددذلك اتدددتدلوا وقدددد ، المشدددركين بقتدددا  ذلدددك بعدددد المدددؤمنين

 بلددددامر االولددددى القددددرون ايلكنددددا مددددا بعددددد مددددن الكتددددا  موتددددى آتينددددا ولقدددددبيقو ، بمددددا

 . 43 القلصييتذكرون لعلهم ورحمة ويد  للنام

 وبلددددر   بدددالموت، وذح بددداليقين، وقددددو  ، بدددالتفكير وندددور  ، بددددالمواعا قلبدددك احددد _

 اخبدددار عليددده واعدددرض ، االيدددام تقلددد  و حدددت الددددير لدددولة وحدددذر  ، الددددنيا  جدددامع

 انقلبدددوا، وعدددم   حلدددوا وايدددن  علدددوا مدددا وانادددر وآثددداريم، ديددداريم  ددد  ،وتدددير  الما ددديين

 بهددددا يتددددمعون اذان او بهددددا يعقلددددون قلددددو  لهددددم  تكددددون االرض  دددد   يتدددديروا ا لددددمب

 .   46 الح ياللدور    الت  القلو  تعمى ولكن االبلار تعمى ال  انها

 ان يبدددال  ال الدددذ  الندددام اشدددر وان خلدددس، للشدددر الشدددر  دددان ، يعتزلدددك الشدددر اعتدددز  _

 . متيما النام رآ 

 والمددددوت طالبهددددا لمددددن عجبددددا ،  دددديفا  يهددددا  كددددن ، خطيمددددة كدددد  رأم الدددددنيا حدددد  _

 . منزله والقبر القلور وبان  يطلبه،



 

 

 

  دددد  ينفددددس ال مددددا   دددد  خيددددر وال هللا، وجدددده بهمددددا يددددراد ال اوعمدددد  قددددو   دددد  خيدددر ال_

 لومدددة هللا  ددد  يخددداف  ددديمن خيدددر وال حلمددده، جهلددده يشلددد   ددديمن خيدددر وال ، هللا تدددبي 

  . المم

اللدددبر الجميددد :  أذ ، اللدددفت الجمي :لدددفت بددد  عتدددا ، _ الهجدددر الجميددد : يجدددر بددد 

  لبر ب  شكو  .

 علددددى حلددددلت: قددددا  االلددددم ياشددددم بددددلني  464-461: 20ب الشزالدددد  االمددددام يددددرو _ 

 :  يلت  بما ،اوجزيا البلخ  شقيس ملاحبت  من  وامد ثمان

 ليتدددعد  او تددديما كدددان  ان - ليشدددقيه ،امدددا عملددده: قبدددر  الدددى موتددده بعدددد المدددر  يتبدددع. 1

 . اللالت العم   اخترت - لالحا كان ان

  دددان ي40بالهدددو  عدددن الدددنفم ونهدددى ربددده مقدددام خددداف مدددن وامدددابتعالى قولددده تتلملددد. 2

 لطاعدددة  انقدددادت ، نفتددد  جهددداد الدددى  بدددادرت. 41 -40النازعددداتي المدددلو  يددد  الجندددة

 .  تعالى هللا

 لددددبروا الددددذين ولنجددددزين بددددا  هللا عنددددد ومددددا ينفددددد عندددددكم مددددابتعالى قولدددده تتلملدددد. 3

   .  96 النح ييعملون كانوا ما باحتن اجريم

 وكثدددرة المدددا  حيدددازة  ددد  او ، للقبيلدددة انتتدددابهم  ددد  عدددزتهم ان الندددام بعدددض يادددن. 4

 بقلدددد  هللا اتددددى مددددن االي88ب بنددددون وال مددددا  ينفددددع ال يومبتعددددالى قولدددده  تلملددددت االوالد،

 . 89-88 الشعرا يتليم

 قولدددده  تلملددددت ، والجددددا  المددددا   دددد  بع ددددا بع ددددهم يحتددددد النددددام بعددددض رأيددددت. 5

 الدددددنيا الحيدددداة  دددد  معيشددددتهم بيددددنهم قتددددمنا نحددددن ربددددك رحمددددة يقتددددمون ايمبتعددددالى

 خيدددر  ربددك ورحمدددة تددخريا بع دددا بع ددهم ليتخدددذ درجددات بعدددض  ددو  بع دددهم ور عنددا

 احدددددا حتدددددت  مددددا ، تعددددالى هللا مددددن القتددددمة ان  علمددددت. 32 الزخرفييجمعددددون ممددددا

 . تعالى هللا بقتمة ور يت

 الشددديطان انب تعدددالى قولددده  تلملدددت ، بع دددا بع دددهم يعددداد  ، الندددام بعدددض رأيدددت. 6

  اطريالتددددعير الددددحا  مددددن ليكونددددوا حزبدددده يدددددعو انمددددا عدددددوا  اتخددددذو  عدددددو لكددددم

 . الشيطان لعداوة وتليبت  لنتلبت.6



 

 

 

 ويدددنقص نفتددده يدددذ  قدددد بددد  ، الدددرز  طلددد   ددد  يجتهددددون ، الندددام بعدددض رأيدددت. 7

 ويعلددددم رزقهددددا هللا علددددى اال االرض  دددد  دابددددة مددددن ومددددابتعالى قولدددده  تلملددددت ، قدددددر 

 هللا علددددى رزقدددد  ان  علمددددت. 6 يددددودي مبددددين كتددددا   دددد  كدددد  ومتددددتودعها متددددتقريا

 .  منه وقد تعالى

 ، والنفددددوذ االمددددوا  الددددحا  مددددن غيددددريم علددددى يعتمدددددون ، النددددام بعددددض رأيددددت. 8

 حتدددبه  هدددو هللا علدددى يتوكددد  ومدددن يحتتددد  ال حيددد  مدددن ويرزقدددهبتعالى قولددده  تلملدددت

  هدددددو هللا علدددددى  توكلدددددت. 3 الط  يشددددد  قدرا لكددددد  هللا جعددددد  قدددددد امدددددر  بدددددالغ هللا ان

 . الوكي  ونعم حتب 

 وتددددلم عليدددده هللا لددددلى هللا رتددددو  ان ،الفارتدددد  تددددلمان عددددن احمددددد االمددددام قددددا  _

 وبدددك ابش دددك كيدددف هللا رتدددو  يدددا: قلدددت ،يديندددك  تفدددار  تبش دددن  ال تدددلمان يدددابقا 

 نلدددرانيا عبددددا كدددان ، الفارتددد  وتدددلماني.  تبش دددن  العدددر  تدددبشضب  قدددا  ، هللا يددددانا

 ي. 115: 20بللهجرة االولى التنة    الفرم من اتلم من او   ، بالمدينة

 قددددير وهللا مدددودة مدددنهم عددداديتم الدددذين وبدددين بيدددنكم يجعددد  ان هللا عتدددىبتعالى قدددا  _

 ان  عتدددى مدددا يوندددا حبيبدددك احبددد ب الحددددي   ددد  وجدددا . 7 الممتحندددةيرحيم غفدددور وهللا

 يومدددا حبيبدددك يكدددون ان  عتدددى مدددا يوندددا بشي دددك وابشدددض  ، مدددا يومدددا بشي دددك يكدددون

 ي. ما

 نهدددى وتدددلم عليددده هللا لدددلى هللا رتدددو  ان ، احمدددد االمدددام عدددن الحددددي   ددد  جدددا  _

 مدددن تعدددالى ح ذكدددرا اكثدددر او خيدددر مركوبدددة  دددر  مندددابر، الددددوا  اهدددور اتخددداذ عدددن

 والشددددمم االرض  دددد  ومددددن التددددموات  دددد  مددددن لدددده يتددددجد هللا ان تددددر الددددم. ب راكبهددددا

 عليدددده حددددس وكثيددددر النددددام مددددن وكثيددددر والدددددوا  والشددددجر والجبددددا  والنجددددوم والقمددددر

 .  18 الح ييشا  ما يفع  هللا ان مكرم من له  ما هللا يهن ومن العذا 

 عليددده كاندددت واال ، بهدددا عمددد  ان نعمدددة يددد   انمدددا هللا مدددن موعادددة جا تددده عبدددد ايمدددا_ 

  .القيامة يوم حجة

 ي. 215: 3.بأبدا الجه  ذ     تاعة،بق  التعلم ذ  على يلبر لم من_ 

 ، الفدددرات شددداط   علدددى شددداة ماتدددت لدددو:  عنددده هللا ر ددد  الخطدددا  بدددن عمدددر قدددا _ 

  الرعية. عد  ُحرم بمن  كيف ..  عنها اتل  ان لخشيت

 ي. 249: 3.بلخلقه مانفعه هللا الى  احبهم ، هللا عيا  كلهم الخلس_ 



 

 

 

 ي. 56: 20.ببعد  ش   لك  تيد ، وحد  ح عبد االنتان_ 

 حتددددى والمددددريض يكبددددر، حتددددى اللددددشير:  قددددا  اليدددده اوالد  اعددددز عددددن حكدددديم ُتددددم _ 

  . يعود حتى والشام  يشفى،

 _قا  للى هللا عليه وتلم بال يدخ  الجنة من كان    قلبه ذرة من كبري.

 مددن شدد   رجدد  قلدد  دخدد  مددا:  عددنهم هللا ر دد  علدد  بددن الحتددين بددن محمددد قددا _ 

  ي. 385: 6.بذلك بقدر عقله من نقص اال الكبر

 مددا  قدمدده احددد   ردتدد  حذامدده، _ يحكددى أن غانددد  عنددد لددعود  القطددار تددقطت مددن

منددده اال خلدددع الفدددردة الثانيدددة ورمايدددا بجدددوار الفدددردة االولدددى، وحدددين تدددللو : لمددداذا كدددان 

 علددت ذلددك؟ قددا : عتددى مددن يجددد الفددردة االولددى يجددد االخددر   ينتفددع بهمددا،  لددو وجددد 

احدددايما  لددن ينتفددع بهددا، وكددذلك أنددا لددم أنتفددع بفددردة واحدددة.. كددم يددو جميدد  أن نجعدد  

   ما نفقد  نفعا  لآلخرين. 

*       *       * 

 _ إن  من الشعر لحكمة..

 قا  الشير المرحوم ابراييم عل  بديو     عامة الخالس :  

  ا لجر  عيفا  يحتم  بحماك       ابك اتتجير ومن يجيرتواك

 ا  ذنب  ومعليت  ببعض قواك    إن   عيٌف اتتعين على قو  

 ما لها من غا ر إالكا    أذنبت يا رب  وآذتن  ذنو       

 ما حيلت     يذ  أو ذاك    دنيا  غرتن  وعفوك غرن      

    ك  ش   أتتبين ع كا   تراك  إنن      إن لم تكن عين  

 يذا الشذا الفوا  نفت شذاكا    يا منبت األزيارعاطرة الشذا     

 يا مرت  األطيار تلد     الربا   لدحاتها تتبيحة لع كا  

 وأتتقب  القل  الخل  يواكا      خللت من الهو    ربا  يا أنذا

 وتركت أنت  بالحياة ولهويا       ولقيت ك  األنم    نجواكا  



 

 

 

   يا ر  حلوا  قب  أن أيواكا   ذقت الهو  مرا  ولم أذ  الهو     

 ويدأت بالقل  البلير أراكا    متحت غشاوت    واليوم يا رب  

 للتو : قلٌ  تامٌ  ناجاكا      يا غا ر الذن  العايم وقاب       

 حاشاك تر ض تامبا  حاشاكا        توبت           أترد  وترد لاد  

 ما قدمته يدا  ال أتباكى        ى      بك  علأيا ر  جمتك نادما  

 أخشى من العرض الريي  عليك يا    رب  وأخشى منك إذ ألقاكا 

 ما  متتمتكا  بعراكا   يا ر  عدت الى رحابك تامبا            متتتل

  غناكا  مال  وما لأل غنيا  وأنت يا           رب  الشن  وال يحدُ 

  مال  وما لألقويا  وأنت يا            رب   ور  النام ما أقواكا 

 مال  وأبوا  الملوك وأنت من        خلس الملوك وقتم األم كا 

 إن  أويت لك  ملو     الحياة         ما رأيت أعز من ملواكا   

  وتلمتت نفت  التبي  الى النجاة      لم تجد منجى تو  منجاكا  

 وبحثت عن تر التعادة جايدا          وجدت يذا التر    تقواكا    

  ليرض عن  النام أو  ليتخطوا     أنا لم أعد أتعى لشير ر اكا   

 رب  لتشفر حوبت            وتعينن  وتمدن  بهداكا  أدعوك يا 

  لقب  دعام  وأتتج  لرجوات        ما خا  يوما  من دعا ورجاكا 

 أيها االنتان مه   وتمد              واشكر لربك     ما أوالكا   يا 

 متتحدثات العلم من موالكا              وأتجد لموالك القدير  إنما

 عة العق  الذ         يو لنعة هللا الذ  تواكا  ك  العجام  لن

 والعق  ليم بمدرك شيما  اذا          ما هللا لم يكت  له األدراكا  

    ولع  ما    النفم من آياته         عج  عجا  لو تر  عيناكا 

 والكون مشحون بلترار إذا          حاولت تفتيرا  لها أعياكا  



 

 

 

  ؟يا شا   األمراض : من أرداكا     الرد         ق  للطبي  تخطفته يد 

  ؟عجزت  نون الط : من عا اكا  ق  للمريض نجا وعو   من بعد ما    

   ؟ من بالمنايا يا لحيت دياكا ق  لللحيت يموت ال من علة           

  ؟ لتلله: من ذا بالتموم حشاكا   وإذا تر  الثعبان ينف  تمه           

  تحيا ويذا التم يمأل   اكا ؟    يا ثعبان أو        عيتت وأتلله كيف

 ؟بالمر من دون الثمار غذاكا     ق  للمرير من الثمار من الذ        

    ؟لهي  النار: من أوراكا  لتل     وإذا رأيت النار ش  لهيبها          

  لتلله: من يا لي  حاك دجاكا؟      وإذا رأيت اللي  يششى داجيا          

  لتلله: من يا لبت لا   حاكا؟     وإذا رأيت اللبت يتفر  احيا      

  باح ج   ج له أغراكا؟    يا أيها االنتان مه   ما الذ        

*       * 

 وليتك تر ى واألناُم غ اُ         ليتك تحلو والحياةُ مريرةٌ         

 وبين  وبين العالمين خراُ       وليت  الذ  بين  وبينك عامٌر      

 وكُ  الذ   و  التراِ  ترا ُ      إذا لت  منك الوُد  الكُ  ييٌن      

*       * 

 لبتُت ثو   الرجا والنام قد رقدوا    وقمُت أشكو الى موال  ما أجُد  

 لكشف ال ر  أعتمُد   ومن عليه             وقلُت يا عدت     ك  نامبة

 وقد مددُت يد  وال ُر مشتمٌ          إليك يا خير من ُمدت اليه يد    

     تردنها يا ر  خامبة                   بحر جودك يرو  ك   من يرِد 

*       * 

 حكيٌم عليٌم نا ذ األمر قايُر    مليٌك عزيٌز ال يرد ق اؤ              

 لقد خ عْت وأتتتلمْت وت ا لْت     لعزِة ذ  العرت الملوُك الجبابُر 



 

 

 

*       * 

 محمد أشرف األعرا  والعجم            محمد خير من يمش  على قدم  

 محمد لاح  األحتان والكرم    محمد باتط المعروف جامعه          

 محمد ثابت الميثا  حا اه              محمد طي  األخ   والشيم  

 محمد ذكر  رو  ألنفتنا                محمد شكر   رض على األمم   

   محمد لفوة البار  وخيرته            محمد طاير من تامر التهم

   محمد طابت الدنيا ببعثته               محمد جا  باآليات والحكم 

  *     * 

 قا  الشا ع  رحمه هللا : 

 تعت تالما  والقو   يك جميُ   ُلن النفم واحملها على ما يزينها   

 عتى نكبات الدير عنك تزوُ  وان  ا  رز  اليوم  للبر الى غد    

 وال خير    وِد امر   متلون          إذا الريت مالت، ما  حي  تميُ  

  ولكنهم    النامبات قلي ُ   وما أكثر األخوان حين تعديم         

 و   التنق  واألرتحا  قا :  

 وأنل   إن لذة العيت    النل   تا ر تجد عو ا  عمن تفارقه        

   ان تا  طا  وإن لم يجِر لم يط    إن  رأيت وقوف الما  يفتد        

*       * 

  اللفت عنهم والتجاوز ألو      ة    ول  الكرام وإن رموك بجفو

  ثرثارة     ك  ناِد يخط      وزن الك م إذا نطقت وال تكن     

*       * 

 وحا  من دونه حجٌ  وأتتاُر    زر من يويت وان شطت بك الداُر   

 ال يمنعنك بعٌد عن زيارته              إن المح  لمن يهوا  زواُر 



 

 

 

*       * 

 والم  عليه غير   هو أحمُس         إذا المر  أ شى تر  بلتانه      

   أ يُس التر لدر الذ  يُتتودُا  إذا  ا  لدر المر  عن تر نفته    

*       * 

 ودينك مو ور وعر ك ليُن    إذا ُرمت ان تحيا تليما  من الرد     

  كلك تو ات وللنام ألتُن      ينطقن منك اللتان بتو ة          

 وق  يا عين للنام أعيُن    دعها    وعيناك ان أبدت إليك معايبا  

 و ار  ولكن بالت  ي  أحتُن     وعاشر بمعروف وتامت من اعتد   

*       * 

 ك  ابن انثى وإن طالت ت مته         يوما  على آلة الحدبا  محموُ  

   اعلم إنك بعديا محموُ          إذا حملت الى القبور جنازة      

*       * 

   رمان  تاعد  اشتد  لما                  يوم ك  الرماية اعلمه

  يجان  قا ية قا  ولما               القوا   نام علمته وكم

*       * 

     وان انت اكرمت اللميم تمردا     اذا انت اكرمت الكريم ملكته      

*       * 

   ا همُ  منك انه جه   يحت             جاي    متفه   ان عنا  وان   

   يهدمُ  وغيرك تبنيه كنت اذا         تمامه يوما   البنيان يبلغ متى

*       * 

  خير من إجابته التكوُت     إذا نطس التفيه    تجبهُ         

 ولو أيملته كمدا  يموُت      إذا جاوبته  رجت عنه          



 

 

 

  *     * 

 أن ير  عدوا  له ما من لداقته بُد      ومن نكد الدنيا على الحِر      

 وت طر   األيام والزمن النكُد       يرو  ويشدو كاريا  لولاله    

*       * 

     باالم تيبلى اال االم وال            وقها هللا يد اال يد من وما

*       * 

   ال تحتبوا ان رقل  بينكم طر      الطير يرقص مذبوحا من األلم 

*       * 

 ما ك  ما يتمنى المر  يدركه          تجر  الريا  بما ال تشته  التفنُ 

       *       *   

 تترديا بالرغم منك وتتل     والرو  منك وديعة أودعتها           

 أنفاتنا  يها تعد وتحت      واللي  تعلم والنهار ك يما            

   حقا  يقينا  بعد موتك يذي    وجميع ما حللته وجمعته            

*       *       * 

  . الكتا  يذا بها وانتهى بد ي العالمين ر  ح الحمدب
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