
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 جمع 

 

 

 منال محمد عبدهللا بادابود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 

 

والصالة والسالم  على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد   وعلى أله وصحبه  أجمعين أما 

 بعد 

فبين يديكم وريقات   تحمل وقفات مع أيات القرءان الكريم   سعيت فيها جاهده  على أن أجمع 

وقفات للشيوخ الكرام في أيات   القرءان الكريم علها تكون  عبرة لمن كان له قلب أو ألقى 

 السمع وهو  شهيد   

 

 بالنصح    أطرح هذا الموضوع بين يدبكم  فإن وجد فيه خلل أوتقصير  فال تبخلوا ولو

 

 وصلى هللا  على نبينا محمد وعلى أله وصحبه ةسلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ُد َ  "  دْ  ََ َُّ ُُ ََّ َْ ْ  لَ ُُ دن كَدْبَخ َخ يَن  دْ  َاالَّد خ ُُ َََُ ََ دُ  الَّد خَ  ُُ ََّّ ََ ُُاْا  هد ا َدم    "يَا أَيُّهَا النَّاُس اْعبُد

دددْ  " فالْبدددُ  عا عبدددُ ا فُدددُ اَُدددا  ا عا اَُدددا  فُدددُ عبدددُ   َددداَّان الْبددداتق اال ُددد   ُُ ََّ َْ لَ

ُدد  َ  ََ فخَ ا ددا  { 12}ََ َُّ َْ ددُ  ا َ ُُ ََ لَ دد َْ أَ َطئدد   عَاهددا َ هددُق َاذدد ق اهدد ا " الَّدد خَ َع

ا صَ أ  الذ اء في الَغد  لدَ َدا أ دَو فهد   "َاالذََّ اء َّخنَاء "ظاه  لَُ عَ عانان 

 س اء 

 َّن  َا  اأنت لها س اء *** و لَ َُ َ  َّن ها اأَ             

 لَ َا أ َو فه  س اء لُن ال ُص ت َّاآلي  هنا الذ ااات الذبع , أَ اأنت لها سُف 

دَ اءخ "   دَن الذَّ َخ  ََ ََ الذدد اء هندا لدام ال ُصد ت َّهددا الذد  ات الذدبع ال ُصد ت َّدد   " َاأَند

دَ اءخ  ",  الذحاب َّالُ ين  ال  ع تق اه  أ  ال طد  يندََ َدن الذدحاب دَن الذَّ َخ  ََ ََ َاأَند

َ َج َّخ خ  َْ َ اء  فَأ الباء هنا سببا  أَ فأَ ج لو َّذبب ال اء َن الث  ات َ كدا  لُد  فدم "  ََ

َجَْ ا هلل أنُاتا  اأن   َْ    ل ا كاَ ا عَ اعم ه   الب اهان الثمث  ال ي َدَُ عَد  

 "  كداَ َطالبدا  عبدات  َُّ لد  كََُ  اعَ  ََّ َّا   اعَ  أن  ال َيب غا   اال  لد  سد ا

اتا   َُ خ أَن ه َُ ْا هللخ َْ   " . فَمَ ََْج

" النظادد  اال ي عددُ هلل  دد يو اال نددُ اال  َثاددَ اال نظادد  ـدد ـدد ال ثاددَ النددُ هدد  ال دد يو

اُ   اُع البَصخ ْثَخ خ َ ْيٌء َاهَُ  الذَّ خ َدا َّندي الدُين  ال أند  ال يْبدُ  ال ا اَدا  ل لو" لَْاَم َل خ

نصدبت البد اهان  ال لاْبدُ   سَ اَا أنَلت الُ دب اَدا أُكا دت ال د ا ين االأَسَت ال

في سد َق ا احُ  تا  س ا  َن أعَ ه ا ََق ا عم اعم الخَق لَه  كاَ سبحان  

ُُا خ " : ال اَيات  بُد ْْ نَم  خالَّ لخاَ نَّ َااْْلخ ُُْت اْلجخ ََ ََ ا  ََ د{ 65}َا ََ َم َا  ْ َر دن  َر دْنهُ   َخ  ُُ َخيد
دا أُ ا ََ

ُ   خ  ْخ ُُ أَ  يُْط َخي
قخ اْلَ  خاُن { 65}أُ َُ ُعا اْلُُ َّ ا َ هَُ  ال َّ َّ  " .  خ َّ اَّ

 أكبر الكبائر
**  " َ   ََُ ْْ اتا  َاأَن ُْ  ََ َُ خ أَن ه َُ ْا هللخ َْ ََُ د  َ " كبَ أ  َ َ هدا ال َههد  أ  "  فَمَ ََْج ْْ "  َاأَند ُْ  ََ

خ " هدد   َ َُْدد   ه َُدد ْا هللخ َْ اتا   فَددمَ ََْج َُ اتا  َاأَندد ُْ   " نددو  عا عَُددت "  أَندد َُ خ أَندد ه َُدد ْا هللخ َْ فَددمَ ََْج

  َ  ََُ ْْ انذات أ  هندا  َحد اي يصدبف َههد   اآليد  فدي عهندو ال َجْدَ هلل أندُاتا  " ََ

كطْدا  لدام هد ا ال ُصد ت , اأنت ََْ  لأنو َُ َ يج   أ  َجَْ هلل نُا  اأندت ال ََْد  

فهنددا  " هلل أنددُاتا  اأندد   ََْ دد   يُانددا  أندد  لددام لدد  أنددُاتا   اال َجَْدد ا" لُددن ال ْندد  

َهْ َ َّ   لَهَْ ََْ    ح ي لُالل   ال ْن  عَا  اه ا لثا  في الُ آ  هنا  َهْد َ 

َّ  َح اي تَ عَا  ال ْن  أَ ال َجَْ ا هلل أنُاتا  اأن   ََْ    يُاندا  أند  لدام هلل عدَ 

ا  اال نصا  اال أَ  ديء َدن علدو أَّدُا  َّدَ ا اعم نُا  اال   يو اال نظا  اال ظه

خ  "ااحُ أحُ فد ت صد ُ لدام لد   د يو اال ندُ الد  يُدن لد  لهد ا    أحدُ  ه َُد ْا هللخ َْ فَدمَ ََْج

 َ   ََُ ْْ اتا  َاأَن ُْ  ََ َُ يهه  َن ه ا أ  ال د   االْاداع َّداهلل أعظد  الُبداو  اهد   الد نب  " أَن

ال يُد   ال د يو الد َ اَخد ا  صدن  يْبدُ اال يْبدُ ال َ ال يغهد   ا أَّدُا االنداس كدُ 



عََاواَ اال ال ذاف اال غا ه ا َ ا عبُ  غا   في الجاهَا  لُن كُ يْبُ ال  ء هد ا  

اكُ يْبُ ال  ء  يء آَ  ال حاع  لَ هصاَ اكُ يْبدُ ال د ء  ديء آَد  َّحادح يصدبف 

كدُ عْدَ هلل ندُا  ه ا ال يء ي َْق َّ  الَُب ح   يص ف  عن طاع  ا عدَ اعدم فهد ا

 ,س اء عَ  أا ل  يَْ 

 آيات التحدي
ْثَخدد خ " ثدد  كدداَ سددبحان    َر ددن  َر قم  ََ نَا فَددأَُْ ْا َّخُذدد  ُخ ْلنَددا َعََدد  َعْبدد ََّ ددا نَ َر َّ ْيددبم  ََ َا خ  ُلندد ُْ  فخددي 

كخان خ  خْ  ُلْندد ُْ  َصدداتخ ددن ُتا خ اه َر اءُل   َُ َُدد ْا فَددنخ  لَّددْ  { 12}    َااْتُعدد ْا ُ ددهَ َْ َُدد ْا َالَددن ََْه َْ ََْه

دافخ خينَ  َُ َْ َُّْت لخ د قُ أُعخ ََ َجا ََ الَّ خي َاكُ ُتهَا النَّاُس َااْلحخ ُ ْا النَّا هد   اآليدات َذد   " { 12}فَاََُّ

ال حددَُ اهدددي أاَ آيددات ال حددَُ فدددي الُدد آ  حذددب َ َادددب  اتفددي لغدد  الُددد آ  آيدد

ل حدَُ أ  ا عدم اعدم اَْند  آيدات ا, ال صحف اآيات ال حَُ في الُد آ   َ دم 

َحددُ  الْدد ب عَدد  فصدداح ه  اَّمغدد ه  أ  يددأَ ا َّ ثددَ هدد ا الُدد ا   اكَنددا    آيددات 

ال حددَُ فددي الُدد آ  َ ددم هدد   اآليدد  َددن سدد َق البُدد ق اك لدد  ا عددم اعددم فددي آيدد  

ْثَخ خ َااْتُع اْ " َن س َق ي نم 23 َر قم  ََ َْ فَأَُْ ْا َّخُذ  دن  أَْ  يَُُ لُ َ  اْف ََ ا ُ كُ َر   ُ ْْ دنخ اْسد َطَ ََ
كخانَ  خ  خ  ُلندد ُْ  َصدداتخ أَْ  " َددن سدد َق هدد ت اهددي ك لدد  عددم اعددم 22ا اآليدد  "  ُتا خ اه

خ  خ  دن ُتا خ اه َر   ُ ْْ نخ اْسد َطَ ََ ْه ََ يَاتم َااْتُع ْا  َُ ْثَخ خ  َر َم  ْ  خ ُسَ  َْ َْ فَأَُْ ْا َّخ   يَُُ لُ َ  اْف ََ ا ُ كُ

كخانَ   " {22}ُلن ُْ  َصاتخ

دنُّ َعََد  " َن س َق اْلس اء ك ل  عم اعم  33ا اآلي   ندُم َااْلجخ دتخ اْلخ َْ كَُ لَّدئخنخ اْع ََ 

ْْ م ظَهخادد ا   ُظددهُْ  لخددبَ ْْ ْثَخدد خ َالَددْ  َلدداَ  ََّ َخ هَددـَ ا اْلُُددْ آ خ الَ يَددأَُْ َ  َّخ خ ْثدد " { 33}أَ  يَددأَُْ ْا َّخ خ

أَْ   "كدداَ عددم اعددم 22ا  22 اال حددَُ الخدداَم عدداء فددي سدد َق الطدد َ فددي اآلي ددان

نُدد  َ  َخ لَدد ُ ََّددَ الَّ يُْو كخانَ { 22}يَُُ لُدد َ  َََُ َّ ْثَخدد خ  خ  َلددانُ ا َصدداتخ َر يحم  ُخ َْاَددأَُْ ا َّخَحدد  "{ 22}فَ

اع  ع َّه ا َ م آيات حذب َ َاب ال صحف َ ال   َّْظها َّْظا  فدي َحدَُ لهداَ 

 .ك يش 

 ؟لماذا التحدي 
أ  الْد ب لدان ا لدام لهد  ه دا  اال َّظداع   ال َّظداع   َذأل  ال حَُ ه   نُ َ فاهدا 

الُم  نُصبت عَ  علو أس اكه  اكاَت عَ  علو أنُي ه  الان ا أهَ َّمغد  افصداح  

ا ْ  اَطاَّ  لام له  َباََ ا ال َنافم اال نُدُ  ال فدي ال دْ  االخطاَّد  عَد  هد ا 

ََّد  اهد  يُد َ    هد ا كاَت حااَه  فجاء نبانا صَ  ا عَا  اسَ  َّدالُ آ  َدن عندُ 

الُ آ  َن عنُ ا اه ا الُم  لم  ا فُ َّ   كاوَان    ه ا الُم  َدن عندُ     هد ا 

 ال أساطا  ا الان فَ ا ل َّ   أَب   ا  عم اعم    لا  ه ا الُ آ  َن عندَُ ل دا 

  أ  َُ ل   فأنا َّ   َثَُ  اع َّدي َدثَُ  اأند   أهدَ فصداح  اأهدَ َّمغد  فدأَ ا َّ ثَد

ُم كدداَ ا عددنه   فَددنخ  لَّددْ  " لندد   صدداتكان فاسدد هَه  ا أي ددا اسدد هَا  اَحددُاه  أي ددا َحدد

َُ ْا  َْ َُد ْا " ث  كاَ  "ََْه َْ ََ الَّ خدي َاكُ ُتهَدا " ثد  سدااه  َّالحجداَق فُداَ " َالَن ََْه ُ ْا النَّدا فَداََُّ

افخ خيَن  َُ َْ َُّْت لخ قُ أُعخ ََ َجا أ  اك تها الناس االحجاَق لدَ علدو لاَهدب اأَب  " النَّاُس َااْلحخ

َ اع ه  اي كظ اله   فاه  ح   ي حُاا الُد آ  اَدع علدو أثب د ا عجدَه  اأنهد  غاد  

عدن  كاتَين عَ  أ  يأَ ا ال َّآي  اال َّجَْء َن آي   فظم  عن س َق أا ع   س َ أا

 الُ آ  لَ  فه ا َْن  ال حَُ في اآليات

 



 

 

 

 

 

 م يستطيع العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن ؟واختلف الناس لماذا ل , 

 .ه ا ال َ ال ينبغي أ  يُاَ في غا  . كاَ ْلعجا  في عاَ  -

أع ع ال ذَ    عَ  أ  الْ ب عجَت عَ  أن  َأَي َّ ثَ هد ا الُد آ  لنظ د   َد َ 

النبدأ ) عُيُق ال َحصد , اَدن أَات أ  ي عدع فدي َثدَ هد   ال ذدأل , فدي ل داب اسد   

ل عَ عال  اسد   َح دُ عبدُ ا تَا  َدن أو د  الدُناا لد  كدَُ  َّمغاد , لُند  ( الْظا  

النبدأ : َات كبَ أ  يُ َ الُ اب, لُن الُ داب َ عد ت يطبدع ايبداي لثاد ا , اسد  الُ داب

الْظا , اه ا الُ اب ََي د  الُبد   أ  ال عدَ أعطدا  ا عدَ اعدم َّمغد  افصداح  

ذ َيُ في الباا , االُدَُق عَد  الُ اَّد , االُدَُق عَ نظا ها اكَ َثَاها ف ن أَات أ  ي

عَ  الخطاَّ  فَاُث  َن الُ اءق في ه ا الُ اب, فه ا الُ اب ألهد  ا عدم اعدم لاَبد  

الد  أسدَ ب غ يدب اعجادب , كَُق َّاانا  يْجَ الناس في هد ا الُد   أ  يدأَ ا َّ ثَهدا 

نحهدظ َّْد  : ا  َدثم  كداَفي كظا  أن  ي أس  َّالُ آ  لثا ا , فَ دا علد  كظدا  اْلعجد

 [أَ لم  تَا  ـ َح   ا ـ .]لمَ 

, ااسد نطُ ا الذدا ي َّدَُ الحد اي  ف ا لا  ع اَّه ,  ال أ  َلب ا َ ن الح  ي: كاَ

ل ا عجدَاا عدن اْلَادا  َّالب هدا  اهد ا حاَد  لدَ عداعَ يْجدَ عدن الدُفاي عدن نهذد  

 !! َّالَُ  االَذا  

  ل  غا  علو َ ا كاَ 

 عبد في اللغة والشرعمعاني كلمة 
تلت اآليات أيظا  عَ  صَُ َسال  نباندا صدَ  ا عَاد  اسدَ  ل دا أ  فدي ك لد  عدم 

نَا  "اعم  ُخ ْلنَا َعََد  َعْبد ََّ ا نَ َر َّ ْيبم  ََ أ  َُدا  الْب تيد  أَفدع َُدا  اأعدَ " َا خ  ُلن ُْ  فخي 

 :الَ   عبُ َأَي في ال  ي االَغ  عَ  ثمث  َْاني, َنَل  

 .اه ا يذ  َ فا  ال وَن االُاف : َّ ْن  َُه َ" عبُ :العبودية األولى 

 لَ الناس ال وَن   االُاف ا  عباُ ل ن ؟

َخ  خالَّ آَخدددي  ": فددي سدد َق َدد ي   عباددُ هلل االددُلاَ َْ ددَ اَااتخ َااْ َ ددن فخددي الذَّ ََ  َُّ  خ  ُلدد

ْحَ نخ َعْبدُا   الُداف  اال موُد  االجدن هد   عب تيد  َطَُد  يذد  َ فاهدا ال دوَن ا. " ال َّ

 .ااْلنم

فدي  اهي عب تي  َّال د ي, اهدي  دُ لَ د  حد , كداَ ا عدَ اعدم :العبودية الثانية

ُخ "  س َق البُ ق ْب َْ ُُ َّخاْل ْب َْ ه ا ال َ يذ  َ في الجهات ايوَ  لأسا  .  "اْلُح ُّ َّخاْلُح ر َااْل

 .َّص ي النظ  عن ل ن  فاذ   عبُ َّال  ي

 :اينُذ   ل  كذ ان: عبُ َّالطاع  ااْلَباي :الْب تي  الثالث 

 .طاع  هلل, اه ا ال َ ي نافم فا  عبات ا الصالح  ـ  2 



عبُ لغا  ا أعاعنا ا  اه ا َّاَّ  اسداي, اَند  كد َ النبدي صدَ  ا عَاد  ـ 1 

الدد َ يطاددع هدد ا  يطاددع : , أَ(( َْددم عبددُ الددُيناَ اعبددُ الددَُه  )) اسددَ  

 . تيناَ , يطاع تَه   اه ا َصا   الظمل  االخذ ا  

 

نَا فَأَُْ ا"  ُخ ْلنَا َعََ  َعْب ََّ ا نَ َر َّ ْيبم  ََ دن  خ  ُلن ُْ  فخي  َر اءُل   َُ ْثَخد خ َااْتُعد ْا ُ دهَ َر دن  َر قم  ََ ْا َّخُذ 

كخان خ  خْ  ُلْن ُْ  َصاتخ َُد ا{ 12} ُتا خ اه َْ َُد ْا َالَدن ََْه َْ ك د  اْلعجدا   ند  لدن "  ْ  فَنخ  لَّدْ  ََْه

 .َُ ا الناَ ال ي اك تها َن الحجاَق ا,يذ طاع أحُ أ  يأَي َّ ثَ الُ آ  

 .ف ْ اي: أَا اك تها الناس

 :فيها قوالن  وقودها الحجارة للعلماءوأما 

 .أ  الحجاَق هنا حجاَق َن لب يت في الناَ : ك   كال ا

 .ه ا عَا  ا لث ا  اه  فا ا ن   أن  َأَ َ ع ح

هي ا صنا  ال ي لان ا يْبدُانها فدي الجاهَاد  ف ُد   :    الحجاَق هنا: اك   كال ا

" فدي سد َق ا نباداء اه ا ه  ال اعف     اء ا اتلاَ  َن الُ آ  .َْه  في الناَ

َخُتاَ   خ َحَصُب َعهَنََّ  أَن ُْ  لَهَا َاا ن ُتا خ اَّ َخ ُُاَ   بُ ْْ ا ََ ََ ْ  َا ُُ  " . خنَّ

دافخ خيَن " اعدم  ث  كاَ عم َُ َْ َُّْت لخ د قُ أُعخ ََ َجدا ََ الَّ خدي َاكُ ُتهَدا النَّداُس َااْلحخ ُ ْا النَّدا " فَداََُّ

 : اَُ ا الناَ َّ اعا

 . َّاْلي ا  االْ َ الصالف

أ  النداَ أعدُت لَُداف ين تلادَ عَد  أند  ال :  فدي كد َ ا عدم اعدم  :كاَ الَْ اء

 .يخَُ في الناَ أحُ َن أهَ ال  حاُ 

َن َات عَ  ال  ل   ال ا َح ُ َس َ ا , اعاء َّأَلا  اْلي ا  الذت, فهد ا ال 

 .يخَُ في الناَ

اَحُاددق ال ُدداَ أ  ََدد ت أهددَ ال  حاددُ فددي :  كدداَ الْمَدد  الذددهاَيني اغادد        

 . الناَ َحاَ 

فن  َن َات َدن أهدَ ال  حادُ َه دا عد ب فدي النداَ عَد   كدَُ عنبد , َصدا   أ  

افخ خينَ " : ا    ا كاَيخ ج َنه َُ َْ َُّْت لخ اا عدَ اعدم . اال  حُ غاد  لداف "   أُعخ

ف دا " {25}الَّد خَ َلد ََّب َاََدَ لَّ { 26}اَل يَْصَمهَا  خالَّ اْ َْ دَُ  "في س َق الَاَ  كاَ

تا  لدد ب اَدد ل  هدد ا لدداف  ف ددن لدد  يُدد ب الدد  ي دد ل  فاْدد ب فددي الندداَ    لددا  

  َح   ا َدن كبدَ أَدُا  َحدُاتا , ثد  يخد ج َنهدا  لد  الجند , عاصاا ,    ل  ََُل

 .أعاعنا ا ا يال  َن الناَ عَ  الْ   

ث  َن أسَ ب الُ آ  أن  يج ع ََّنا َدا َّدان ال  غادب اال  هادب اال عدُ اال عادُ َّْدُ 

الخحَ ".أ  عل  أهَ الناَ, كاَ عم اعم َُ ْا الصَّ نُ ْا َاَع خ ََ ين آ اتخ أَ َّ لَهُْ  َعنَّداتم َاََّ ر خ الَّ خ

دن  َخ ْكنَدا  َُ خ ْ كدا  كَدالُ ْا هَدـَ ا الَّد خَ  َر دن ثََ دَ قم  َخ ْنهَدا  َخ َُ خكُ ْا  َُ ُلَََّ ا  ن ََْح خهَا ا َْنهَا َخ ََْج خَ 

ُُا َ  الخ ََ طَهََّ قٌ َاهُْ  فخاهَا  َُّ َُ ََ اَّخها  َالَهُْ  فخاهَا أَْ َااٌج  َُ َاأَُُ ْا َّخ خ   " . {16}كَْب

 .  اآلي  فاها َب ه  افاها َب   افاها َب ه  َّ  افاها سبب لَب اَقه 

فه  النبي صَ  ا عَا  اسَ , اَن يُ   َُاَ  َُّْ  َن أَ   في الدُع ق  :أما المبِشر

 . ل  الُين َن أَ  

 . فه  ال وَن    : وأما المبشَّر



 .فهي الجنات, عَ  َا اصهها ا عم اعم : وأما المبشَّر به

 .اأَا أسباب الب اَق فهي اْلي ا  االْ َ الصالف

 /البشارة للمؤمنين

اهد   الب داَق يدا أَدي, َأَد  ط اودق َأَد   "اَّ   ال ين آَند ا اع َد ا الصدالحات " 

اَددن أعظ هددا أ  اْلنذددا   عا افددق فددي الددُناا اهدد  حددي يدد   نهذدد  َ فددق . َذددالو 

 لَخا ات,

 .أ  َ فق لإلي ا  االْ َ الصالف :أول البشارة

 .أ  َب   َّالجن  عنُ َ َو عَ  يُ ال موُ  :وثاني البشارة

فاُ   َّْدُ ال د ت, اكَندا أ  هد ا عد   َجد   الب داَات َّْدُ  : وأما تحقيق البشارة

 .أ  عل  ا عم اعم ال  هاب, عل  ال  غاب

 .ا عَا  اسَ  صَ : أَ يا نبانا  "َاََّ ر   ": أَا ال هصاَ في اآلي 

الخَحاتخ أَ َّ لَهُْ  َعنَّاتم  " َُ ْا الصَّ نُ ْا َاَع خ ََ ين آ اعاءت عنات َج اَق  نهدا . "َاََّ ر خ الَّ خ

 ن  اكع اس ا  لَحد ي الناسدأ أ  . ع ع َونح سال  َنص ب َّالُذ ق نااَّ  عن اله ح 

 .اأصَ الُم , أ  عنات له 

 .ث  عل  ا عم اعم اصف الجنات

 /أنهار الجنة
َُ : " فُاَ في أاَ اصهها ن ََْح خهَا ا َْنهَا َخ ل  ي ل  ا عدم اعدم هندا َدا هدي " ََْج خَ 

 .ا نهاَ, اكَنا أ  الُ آ  يهذ  َّالُ آ 

لُن  عل  ا نهاَ في س َق َح ُ, اهي أنهاَ  َدن َداء, اأنهداَ َدن  لدبن, أنهداَ َدن 

 .َ   اأنهاَ َن عذَ َصه 

 .أَ أنهاَ ال اء اأنهاَ الَبن اانهاَ الخ   اأنهاَ الْذَ: ا نهاَاَج َ َن َح ها 

ث   ن  عم اعم عل  أ  َج َ َن َح هدا ا نهداَ أاَ صدهاَها    الُاعدُق لَ دا لدا  

َُ خكُد ْا : " ا كداَ َّْدُها: ا َ   ََ صدُا  َّد ات ال ديء لدا  َُُي د  أالد  َّ ْند  ُلَََّ دا 

ن ثََ َ قم  َخ ْنهَا  َُ : "   عن أهَهدا, لُدن ل دا كداَ, ي َُ "َخ دن ََْح خهَدا ا َْنهَدا َخ يد َُ  " ََْجد خَ 

 .عن الجن  نهذها فُُ  ه   الصه   نها َ َُْ  َّالجن , َثم  َأَ ها َن َّاب الْباَات 

الط اي ح َ الُْب  عبات , الَ ا أك د ب اْلنذدا  َدن الُْبد  لدا  أالد , لُدن عندَُا 

اط اي الُُا  َدن سدنن  ال َدَ, أ  اْلنذدا  يذد ي يأَي اْلنذا , في ط اي الُُا , 

: في الخط ات, فنعا لَ ا اك  ب اْلنذا  َدن الُْبد  يهد ت عَاد  أ  يذد ي, نُد َ هندا

اَّ ُْ عن الُْب , اآت َّاْلسد اي َاد  َدن أ  َُ د ب َدن الُْبد  اال َدأَي َّاْلسد اي, 

 ل اعا ؟

عات الْباتق, أَ  َنهو عدن    ال ََ َن عات الْباتق, أَا الُ ب َن الُْب  لام َن 

 .الْباتق 

 نذا  كبَ أ  يذُن في ه ا الحي, اأكا ت الصدمق, ثد  حد   سدااََ  لادَُ  الصدمق 

في الح  , نُ َ     تَا  َُبا ق اْلح ا  َع اْلَا  في حاو أفظَ َدن  تَا  َّْد  

 .الصمق في الح  



ق فدي الحد   ي َْدق  ن   تَا  َُبا ق اْلح ا  فظَ ي َْق َّد ات الصدمق, لُدن الصدم

الَ دا لدا  الهظدَ ي َْدق َّ ُانها ال َّ اَها, اا ف,ال ي َْق َّ اَها  ن ا ي َْق َّ ُانها, 

 .َّ ات الْباتق لا  أل َ اأفظَ اأال 

ل لو ا عم اعم, كُ  ا نهاَ عَ  عل  غا ها َن الصهات    علد  ا نهداَ ي َْدق 

دن ََ : " َّ ات الجن , كاَ عم اعدم  َخ دن ثََ دَ قم ََْجد خَ  َخ ْنهَدا  َخ َُ خكُد ْا  َُ ُلَََّ دا  ْح خهَدا ا َْنهَدا

َُ ََ اَّخها   َُ َاأَُُ ْا َّخ خ  ن كَْب َخ َُ خْكنَا  ْ كا  كَالُ ْا هَـَ ا الَّ خَ   ".َر

ال َ ُد َ ل دا هد  َ ده َ , النداس يُ لد   لَ دا أَا ندي  " ُلَََّ دا" لَ د  : نح  يا  نُ َ 

ُلَََّ دا  ":    لََّ ا في أاَ الُم  اال َُ َ, ل دا كداَ الَ ا أط ْ و ه ا َطأ, يوَي َّـ 

 َُ دن كَْبدد َخ ْكنَددا  َُ خ ْ كددا  كَددالُ ْا هَدـَ ا الَّدد خَ  َر ددن ثََ دَ قم  َخ ْنهَددا  َخ لَ ددا كددال ا : الدد  يُدَ. "  َُ خكُد ْا 

 .األ َ, ه ا ناحا  نح ي  

 :لََْ اء في َْن  ه   اآلي  ثمث  أك اَ: ناحا  ال ْن   

َُ  " :لدد  ف يددق يُ  ددن كَْبدد َخ ْكنَددا  َُ خ ,  ندد  كبددَ عدداءت أَ فددي الددُناا. " كَددالُ ْا هَددـَ ا الَّدد خَ 

َظ  َ  َنُطْ  عنُ اْل اف  فَ  ي ل  ا عم اعم ال ظاي  لاد , ف عدب  حد ا   

 :كَُ اْلَُا , ه ا ك َ

: كدال افاصبف أ  هوالء ال وَنان عَْنا ا ا يال  َنه  ي ا  ث اَ الجن , فنعا َأاها  

 .ه   الث اَ َ ب  الث اَ ال ي لنا نألَها في الُناا ه ا ك َ

, أ  الث دداَ  عا كطهدد ا َنهددا َبددَُ أ  الث دداَ  عا أَدد اا َنهددا َبددَُ غا هددا: الُدد َ الثدداني

ه ا َثَ ا اَ ال َ كطهنا  َن كبَ ل  اَّ  ث داَ الجند , : َّغا ها, فنعا َأاا الثاني كال ا

 ذ ين, َا َّان ه ين يُاَ ألث  ال ه

أ  أهددَ الجندد   عا كطهدد ا ث دد ق فددي أاَ النهدداَ َبددَُ : لُننددا نُدد َ اا أعَدد     ال ْندد 

َثم  ل ا َأَي ْلنذدا  يألدَ طْدا   -َّغا ها َ بهها في آَ  النهاَ فنعا عاءاا يُطه نها 

فددنعا عدداءاا  –َددا فددي عُيددُ الْ دداء َثددَ الغددُاء َثددَ الهطدد َ  َّالْاَادد َ ُدد َ, يُدد َ 

هد ا الد َ َ كندا َدن كبدَ يْندي هد ا نهدم طْدا  الصدباح فدنعا ألَ هدا :  يُطه نها كال ا

 . اعُها َخ َف عن الطْ  ا اَ

َُ ََ دداَّخها  َالَهُددْ  فخاهَددا "  " , االددم  هنددا لَ َُادد , الهدد  فاهددا  أَ فددي الجندد     "َاأَُُدد ْا َّخدد خ 

طَهََّ قٌ  َُّ  .ال  يَُ ا َطه ق َن َاعا " أَْ َااٌج 

ل  يَُ ا َطه   َن َاعا ؟ لهاودُق عظا د , أنهدا َطهد   َدن لدَ  ديء َطهد ا  فدي 

 .ََُه  اَطه ا  في أَمكه 

 .هوالء ا  ااج أَ النذاء َطه ات في ََُهن ا في أَمكهن, في الخَق الُخَُق

أَ فدي : ) اأ ااج َطه ق اه  فاها ,  يء َطه ات َن لَ عاب انُص ال ي انهن 

  .َالُا  اه ا الخَ ت ََ ت أََُّ النُطاي َن  أَُّا  تَ عَا  الُ آ  االذن (. الجن  

ال يهند  : اال ُص ت أ  أهَ الجن  ال يْبُا , اكاَ النبي عَا  الصمق االذم  عنه , 

ادَ فأ دجْ   نهذد  اتع د   باَّه , ا ال َبَ  ثااَّه , ااْلنذا   عا أَات أ  يُد   َدن الَ

نهذ  ا َاَق َّالذ ء  ل  أ  يخَ   ل  اله اش ي د ل  يد   الح د  ايد   الحذداب ايد   

 .لَ ا اأ  َّ ا هنائا  َّ ا أسَه   في ا يا  الخالا : يُاَ  هَ الجن 

 
 



 لَ اأ صالف ال غاَذي  ك انا  ال  عع    َأَم ت                                          

 

 

  
ََ لَ ُ ُلن : )) ك ل  َْال   ن ََُ ابم ثخ َّ كَا َخ  ُ َََُ ََ َخ آَتَ   خ َلَ ثَ َُ اه ن اَذ  عخ ََ عخ ثَ ََ  خ َّ 

 ُ  ُُ ن اْلُ ْ  َ خينَ { 65}فَاَ َر ُُن  َّرَو فَمَ ََ ََّ ن  َخ ََ )) :  ل  ك ل  َْال  ((  اْلَحقُّ  يَا أَْه

خ  هُُ اَ  َّخآيَاتخ اه ُْ ُخ َابخ لخَ  ََ ُُاَ  اْل االحُيح عن علو لَ  عَ  النح  ( . (َاأَن ُْ  ََْ هَ

 :ال الي 

 

   َن أعظ  عَ   الُ آ  أ  يَْ  أ  الُ آ  نََ لُفع  ب  : " كاَ الَْ اء : أاال  

. الظال ان ا َّطاَ عنات ال ْانُين ا ثبات الب اهان الَُْا  ال  افُ  لألتل  النَُا  

الجهاَّ ق الَْ اء ال ذ بص ا  ال ين َن ا عَاه   اكال ا أ  ه ا الهن ال يَُل   ال

 . عَْنا ا ا يال  َنه  األحُنا َّه  ا   ل  نُن ل لو َّأهَ " . َّنتَا  َغا َ ل اَّ  

 .ه ا الذبب ه  ال َ عَْنا نخ اَ ه   اآليات لَ هذا  

 

 :أَا ه   اآليات فالحُيح عنها لال الي 

 

 :َناسب  اآليات ل ا كبَها 

عَ اعم عل  كبَها كص  عاذ  اَّن َ ي  عبُا اَس ل  عَا  الصمق  أ  ا 

ف ل  عَ اعم كص  الصُيُ  َ ي  الاف أنها ح َت َّْاذ  عَا  الصمق , االذم  

االذم  الاف ا ْ   ا َا لا  ل  َن آيات اَّ اهان الاف أن  تعا ك َ  الاف أ  

ل ي ََُ عَ  نب َ  ح   َفْ  ا ا عَ اعم آَا  ال ْجَات الظاه ق االب اهان ا

: ث  عل  ك ل  َْال  . عَ اعم  لا  اسانََ في آَ  الََا  َُّْ أ  عل ها عَ اعم 

ُخا خ ))  ْل خ اْلَح َن اآليَاتخ َاال ر َخ َخ آَتَ  { 63}َعلخَو نَْ َُ  ُ َعََْاَو  خ َلَ ثَ َُ اه ن اَذ  عخ ََ عخ ثَ ََ  خ َّ 

 .كبَها  ع  ه   َناسب  اآليات ل ا (( 

 

فال  ه َ عنُ الَْ اء أ  عا  ال ف ت لا  الْا  ال اسع :  أَا سبب نَاَ اآليات

لَهج ق اه  َُّْ أ  ف ف ا لنبانا صَ  ا عَا  اسَ  َُ  اأسَ ت ثُاف اان هت 

. غَاق َب   أَ  الناس عَ  هائ  اف ت َن لَ  ق  ل  نبانا صَ  ا عَا  اسَ  

ت افُ نج ا  الان ا عَ  الُيان  ال ذاحا  اَنه  الذاُ َن ع َ  ال ف ت ال ي حظ 

هوالء النه  ل ا كَُ ا عَ  النبي صَ  ا عَا  اسَ  , االْاكب اه  َن َؤاسه  

: " كال ا , صَ  ا عَا  اسَ  ( اَا عا  ) كاَ ". َ    صاحبنا : " كال ا ل  َالو 

فجاتل   النصاَ  (  اَس ل  نْ  ه  عبُا: ) كاَ " َُ َ    عاذ  عبُا اَس ل  

فَُ لنا َن أَّ  عاذ  عَا  الصمق : كال ا , َّأ  عاذ  عَا  الصمق االذم  ال أب ل  

االذم  اأَنا َّأحُ ل  أب غا  عاذ  عَا  الصمق االذم  ؟ فأَهَه  ح   ينََ 

 فأنََ ا عَ اعم عَ  نبانا, الُ آ  عَا  في  أ  عاذ  عَا  الصمق االذم  



َُ : )) عَا  الصمق االذم  ك ل  ه   اآليات ال ي ن يُ أ  ن  حها  ن اَذ  عخ ََ عخ ثَ ََ  خ َّ 

  ُ ُُ ََ لَ ُ ُلن فَاَ ن ََُ ابم ثخ َّ كَا َخ  ُ َََُ ََ َخ آَتَ   خ َلَ ثَ  . فه ا ه  سبب النَاَ (( اه

 

 

 

يها  َاالَ نَ : )) كاَ سبحان  اَْال   ا َلاَ   خََّْ اهخاُ  يَهُ تخ ْذَخ ا  ََ َُّ ُخن َلاَ  َحنخاها   ْصَ انخاها  َالَ

َن اْلُ ْ  خلخاَن  َخ ا َلاَ   ََ كَنا     َّ اها  عَا  الصمق االذم  لا   َاَا  ا لا  َنذب (( َا

الاه ت َُ َ  ننا عَ  ََ  . ال َ  اه  أعظ  النباان َُّْ نبانا عَا  الصمق االذم  

 نو ََْ  أ  الاه ت أال  َّنَّ اها  الُن : " ذم   َّ اها  اكال ا لنبانا عَا  الصمق اال

ح   عبات ا اثا  , االنصاَ  َُ َ نهم الْباَق , " الحذُ َنْو أ  َجه  َّه ا 

اعلو     َّ اها  ي  ي لَ  نذا  أ  " .     َّ اها  َنا " اعبات الناَ يُ ل   

الصمق االذم   ال لو النبي عَا " .  َّ اها  َنا " ين ذب  لا  اال ذَ    يُ ل   

ي   ف ف َُ  عنَُا نظ   ل  الُْب  كبَ أ  يََُها اعُ لهاَ ك يش عَ  له ه  

اهي الط يُ  , ا ْ ا ص َق ْلَّ اها  صنْ ها َن عُ له  اه  يذ ُذ  َّا  ال  

فَ ا َآها النبي , ال ي لان ا يهَْ نها َع آله ه  ح   يخ ج أحُه  لذه  أا لغا   

كُ عَْ ا ص َق  َّ اها  يذ ُذ  َّا  ال  كاَ عَا  الصمق عَا  الصمق االذم  ا

افي َااي  أن  كاَ عَا  ( كاََه  ا اا َا لا   َّ اها  يذ ُذ  َّا  ال  : ) االذم  

ال ُص ت أن  ح   عبات ا اثا  ( . َا ل اخنا المس ُذا  َّا  ال  : ) الصمق االذم  

 . ال ذأل  َمي نََ الحُ  َن ا اا عَا   فَ ا لانت. نذب ا  َّ اها  أن  َنه  

 

 

ا َلاَ  : )) كاَ ا عَ اعم  يها  َاالَ نَْصَ انخاها  . )) اه ا نهي (( ََ ا َلاَ   خََّْ اهخاُ  يَهُ تخ ََ  ))

ْذَخ ا  )) . ل ا ََع  الاه ت اال نص اناا  ل ا ََع  النصاَ   َُّ ُخن َلاَ  َحنخاها   ل ا ((  َالَ

َن اْلُ ْ  خلخانَ . )) يَع  َح ُ عَا  الصمق االذم  اأَباع   َخ ا َلاَ   ََ ل ا يَع  ((  َا

 .عبُق ا اثا  

 

 

 َن ال َ ه  أال  َّنَّ اها  عَا  الصمق االذم  ؟

َّان َن ال َ ه  أال  . ث  َّان ا َُّْ أ  َّان َنهج  َّ اها  عَا  الصمق االذم  

يَن : ))خ  َّنَّ اها  كاَ سبحان  ُْ  ُ َاهَـَ ا النَّبخيُّ َاالَّ خ يَن اََّبَ   َّ أَْالَ  النَّاسخ َّخنخََّْ اهخاَ  لَََّ خ

نخاَن  َخ ُ َالخيُّ اْلُ ْو نُ ْا َااه ََ  .عل  ل  فئ  ؟ ثمث  (( . آ

اه ا الظه َ حذب ال  َاب الََني    ال ين اَبْ ا  َّ اها  َن ك َ  لا  ظه َه  

حذب ((    َّ أَْالَ  النَّاسخ َّخنخََّْ اهخا َ ))خ كاَ َْال  , الصمق االذم  كبَ النبي عَا  

ُْ  ُ ))خ َذَذَه  الََاني  يَن اََّبَ ال ين ءاَن ا َّ  اكت نب َ  اَسال   صَ ات ا ((  لَََّ خ

  ه ا َْظا  اَ  يف لنبانا عَا: " كاَ الَْ اء . عل   َه تا  ((  َاهَـَ ا النَّبخيُّ . )) عَا  

نُ ْا " . )) الصمق االذم   ََ يَن آ َن أَ أَ  ؟ َن أَ  َح ُ عَا  (( َاهَـَ ا النَّبخيُّ َاالَّ خ

 .الصمق االذم  عَ  الصحاف َن أك اَ الَْ اء 



 

 

 

 :فأصبف     َّ اها  عَا  الصمق االذم  ي  ال  ثمث  

 .َن ه   ا َ   اال وَن  , انبانا عَا  الصمق االذم  , ال وَن   ال ين َْ  

لُن النبي عَا  الصمق االذم  أف ت كَنا َْظا  ل   ن  عَا  الصمق االذم  أال  

 :َّنَّ اها  َن عه ان 

 . ن  َن عَي   : ا ال  

 . ن  َ افق ل  في ََ   : االثانا  

 

 .ل  يبْح نبي َُّْ  َّ اها  عَا  الصمق االذم   ال اه  َن عَي   

ق االذم  َن  ل ا  ا ل  ل  يبْح نبي َُّْ  َّ اها  عَا  الصمق  َّ اها  عَا  الصم

يَّ خ خ : )) كاَ َْال  في آي  حص  , االذم   ال اه  َن عَي   َّ اها   َر َْنَا فخي ُع َْ َاَع

ُخ َاَب  قَ َااْل ف ا َّْح نبي اال َس َ َُّْ  عَا  الصمق االذم  . 15الْنُب ت(( النُّبُ َّ

 . َّ اها  عَا  الصمق االذم   ال اه  َن عَي  

ُ َالخيُّ اْلُ وْ ))  نُ ْا َااه ََ يَن آ ُْ  ُ َاهَـَ ا النَّبخيُّ َاالَّ خ يَن اََّبَ نخانَ  خ َّ أَْالَ  النَّاسخ َّخنخََّْ اهخاَ  لَََّ خ  َخ

تلت اآلي  أيظا  عَ  أ  ال وَنان َه ا َباينت أكطاَه  ال ُانا  : " كاَ الَْ اء (( . 

ظه َه  الََاني فننه  أالااء َّْظه  لبْ   نه  ع اْا  يهائ    ل  ََ  اَهاات 

االا   أعُاء . اهي ََ   َّ اها  الُاو   عَ  َ حاُ ا َباَ  اَْال  , ااحُق 

ال ذَ ان ال يحاال    ائا  أ  يثا ا  َّان ال ذَ ان ألث  َن َه يق الَُ   ا يثاَ 

هب أا عَ  َُا  أا عَ  ظه َ  َاني النْ ات الُاو    َا عَ  ع َ أا عَ  َ 

اأَاتت لَ فئ  , فنعا َ  ت   َها ان غَ َّْظها َّبْ  , ح   ي   ت   َ ا َ  

فاك  َ ا اله ا غا ه  َه   الَُ َ حَ  َن َ احَ ع   ا َ  , َنها أ  َُا  ل اءها 

َا ي  ا   َع أااَ  ان اهي اَطباُات اأحُا    عا  َخ َف َن حاَ  ل  حاَ 

 اال ْااَ في علو لَ  َصَح  ا َ  اعُ  َ ُان عُاها َنها , َا   ل   َا  اَن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نا  لَ اأ صالف ال غاَذي ال  عع   َأَم ت ك ا                                            

 

 

 



 

 

 
 

ُخ خ َاأَْاَحْانَا  خنَّا أَْاَحْانَا  خلَْاَو َلَ ا أَْاَحْانَا  خلَ  نُ حم ))  : قول هللا عز وجل ْْ ن ََّ َخ َاالنَّبخاراَن 

اَ   َُ اَذ  َاأَيُّ َب َايُ نَُم َاهَا ُُ َب َاا َْسبَاطخ َاعخ ْْ ََ َايَ ََ َا خْسَحا ا  خلَ   خََّْ اهخاَ  َا خْسَ اعخ

َُ { 252}َاُسََْاَ اَ  َاآََْانَا َتاُااَت َ َُّ َا   َُ َا ن كَْب َخ ُْ كََصْصنَاهُْ  َعََْاَو  ُسم  كَ َُ ُسم  لَّْ  َا

َخا ا   ُْ َُ َس  ََ  ُ ُُْصْصهُْ  َعََْاَو َاَلَََّ  اه ُُ َ  { 252}نَ َخيَن لخئَمَّ يَ ن خ َُ بَ ر خيَن َا َُّ ُسم   َُّ

ُخا ا   َخيَا  َح ُ َع َخ َاَلاَ  اه ُس َُ ال ُّ ْْ خ ُحجَّ ٌ ََّ نَّاسخ َعََ  اه  . (( {256}لَخ
 

َنهج يذا  عَا  االَُّ ل  َن نهم ال كت َن    اْلنذا  اه  يذا   ل  ََّ  الَُّ ل  

اح   يُ   ال ذا   ل  ا عَ اعم حُا  عَ  َّان م اعَ  ص اط , أو   يُ َُ َّه  

  ال بد أن يكون المنهج ِمن َمن ؟َذ ُا  

َاتَنا نْبُ ا ال َُّ أ  يُ   ال نهج ال َ نذا  َّ   ل  ََّنا يُ   َن لُ  ََّنا ا ال 

 .عَ  ص اط  اال في الط يق  لا  لن نذ ُا  في الذا  

ااْلَا  ال َ نظْ  نصب أعاننا الَُّ أ  يُ    الُُاقينبغي أ  يُ    :األمر الثاني 

اال َْص    ال أنبااء ا اَسَ  . َخ َف عَانا ا ه اء االَيغ  َْص َا  ح   ال

 . ا اسمَ  عَاه  أع ْان  تصَ ا

يُ َ اه  يهَْ يح ج َّهَْ  اه  يْ َ اه ال لو عنَُا يُ   اْلنذا  اه  ي حُث 

ا نبااء اال  سَان ال َجُ  حُ ط يُا  عَا     ا عَ اعم عص  ا نبااء 

 آَاوه اال  سَان َن الَيغ اَن الظمَ فه  عَا  الصمق االذم  ال يصَُا  َن 

ال فنعا اع هُاا في أَ  لام فا  احي ,  ن ا يصَُا  َن احي ا عَ اعم  لاه  

 .يُ ه  ا عَ اعم عَ  َطأ  عا أَطوا 

ُخ خ ) )  ْْ ن ََّ َخ ال  ي ل  ا عَ اعم ( ( خنَّا أَْاَحْانَا  خلَْاَو َلَ ا أَْاَحْانَا  خلَ  نُ حم َاالنَّبخاراَن 

 . َن النباان ال ين َُّْ ن ح عَا  الصمق االذم  

 
 

اَذ َاأَْاَحْانَا  خلَ   خََّْ اهخاَ  َا خْسَ اعخ ) )  ُُ َب َاا َْسبَاطخ َاعخ ْْ ََ َايَ ََ َا خْسَحا ا صَ أ  ( ( ا

عاذ  عَا  الصمق االذم  في ال  َاب لام َُّْ يُْ ب اا سباط ا ن ا عاذ  آَ  

 : وفي هذا فائدتان ا نبااء كبَ نبانا صَ  ا عَا  اسَ  

 

أ  ا عل  عاذ  ََُُا  هنا    الخطاب هنا أصم َ ع  لَنبي عَا  :  الفائدة األولى

الصمق االذم  اه  يخاطب َّني  س اواَ    َ  َْنا أ  النبي عَا  الصمق 



االذم  لا  يجاتَ َن ؟ نصاَ  نج ا  كَنا    النبي عَا  الصمق االذم  لا  

 ن النصاَ  ف ُُي  عاذ  هنايجاتَ نصاَ  نج ا  ااآليات ك يب  َ ا كبَها َ َُ  ع

 .بما قبلها هذا واحد  اآليةلمناسبة 

 

ال َهاُ "  الْاطه ال اا " َّ ا أ  عاذ  لام ا اَ فه ا تلاَ عَ  أ   : الثانية الفائدة

 .ال َهاُ ال  َاب " ال اا الْاطه  " ا   لا  في ال ذأل  أك اَ لََْ اء لُن . ال  َاب 

 
 

 نا  لَ اأ صالف ال غاَذي َأَمت ك ا  ال  عع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

َْ : "َْدال  كداَ ,ا نْدا  س َق َظ ن ها ال ي الْ  , ال صايا دالَْ ا كُد َْ ََ  َُ د َْ دا  أَ ََ
ُْ َُُد ا  َح َّ َ  ْينخ  خْحَذدان ا َاالَ ََ َُ ْ  أاَلَّ َُْ  خُل ا َّخ خ َ ْائ ا َاَّخاْلَ الخد ُُ ْ  َعََْا ُُ َُّّ َم ََ دمَ َْ دْن  خ َخ أَْاالََتُلدْ  

ُْ َُُ ا الدنَّْهَم الَّ  ا ََّطََن َاالَ ََ ََ ْنهَا َا َخ ا ظَهََ   ََ َش  َُْ َُّ ا اْلهََ احخ ْ  َا خيَّاهُْ  َاالَ ََ ُُ  خدي نَْحُن نَْ ُ كُ

  َ ُ َُخ ْْ ََ  ْ ُُ ََّ َْ اُلْ  َّخ خ لَ ْ  َاصَّ ُُ ُ  خالَّ َّخاْلَحقر َعلخ َ  اَّ ُْ َ * َح َّ ََ اْلاَ خا خ  خالَّ َّخدالَّ خي هخدَي َاالَ ََ ا ََ َُّ ا 

هَا َا خ  َْ ا  خالَّ ُاْس َرُف نَْهذ  َُ اَ  َّخاْلُخْذطخ الَ نُ ََ ا ََ َااْل خ ْا َُ َُّ ُ َاأَْافُ ا اْل َْد ُْ  ْأْحَذُن َح َّ  يَْبََُغ أَُ  َعا كُ

دْ   ُُ خ أَْافُ ا َعلخ ُخ اَّ ْه َْ لُ ا َالَْ  َلاَ  َعا كُْ ََّ  َاَّخ ُخ دْ  ََدَ لَُّ اَ  فَاْع ُُ ََّ َْ داُلْ  َّخد خ لَ َاأَ َّ هَدَ ا * َاصَّ

اُلْ  َّخ خ لَ  ْ  َاصَّ ُُ ْ  َعْن َسبخاَخ خ َعلخ ُُ ََ َّخ ََ فَ َهَ َّ بُ ُْ ا الذُّ ُْ  ُ َاالَ ََ َّبخ ا فَاََّبخ ْذ َُخا   َُ ي  َ اطخ دْ  صخ ُُ ََّ َْ
 َ  ُ َُّ ََ" 

 

 

 :َح ي  ال   : ال صا  ا ال 

  َّ حد ي  ال د   ف فهدي ََََد  َّال  حادُ ا فد ات ا ا عا عاءت ال صا  ا الد

ل  حادُ ال َّ َّاد , اَ حادُ ا ل هاد , اَ حادُ ا سد اء : َّالْباتق, ايُ   ال  حاُ  اَم  

 .االصهات, َ حاُا  َالصا  ال َ  َّ   اوب 

 

اَن ينظ  في ه   اآليات ف يجُها ك ا  ه ا الُين لَ , اهي َمص  اْلسدم , 

لظدد ا  َّال  حاددُ, اكدد ا  حادداق ا سدد ق َّأعاالهددا ال   اَّْدد  َّال ُدداَف  نهددا كدد ا  حادداق ا

اال ددآلف, اكدد ا  حادداق ال ج  ددع َّال ُافددَ اال دد اح  اال ْهددف االْهدداي االطهدداَق, فا ددا 

يجدد َ فادد  َددن َْدداَمت, افاهددا كدد ا  حادداق اْلنذددانا , اَددا يحدداط الحُدد َ فاهددا َددن 

 .ا   انات َ َبط  َّْهُ ا, ل ا أنها َُّأت َّ  حاُ

 

   ا َ َ ال ي ع ْ ها ه   اآليات الدثمث لهدي أَد َ هاوَد , َصدََُها كظدا  

الُين ا ساسا , كظا  الُْاُق اال  حادُ, ا فد ات ا َّالْبداتق ااالس ذدم  هلل, ااالنُادات 

ُُ ْ : "كاَ َْال ل  َّالطاع , االخَ ص َن ال     دْ  َعََدْا ُُ َُّّ ََ   َ ا َح َّ ََ  َُ َْ الَْ ا أَ َْ ََ َْ  –" كُ

لُدُ حد   عَداُ  ََُّد  الد َ لد  حدق ال َّ َّاد ,  –ال َا َُع ن  أن   أن  ح َد  َّدَع ُ  

 .اهي الُ اَ  اال  َّا  اال  عا  االحال ا , فه ا حُ  ال طَق اَ  ع سَطان 

 

ال دي يُد   عَاهدا َّنداء فالباََ عَ اعم كُ ح   عَ  الناس ال د  , االُاعدُق 

الُْاُق, اَ عع  لاها ال ُدالاف االهد او , هدي ا صدَ الد َ ي ْدان أ  يذد ُ  ايثبدت 

كبَ الدَُ َ فدي ا ااَد  االند اهي, اكبدَ َهصداَ ال ُدالاف االهد او , فا ْدان عَد  

يوَند   َّداهلل : الناس أ  يْ  ف ا َّداهلل ََّدا  ا لهدا , احال دا  اَ صد فا , فدي لدَ أحد اله 

 .اَّاْلسم  تينا , اَّ ح ُ  ۖ نباا  اَس ال   ََّا ,



 

 نهددا تعدد ق ل نُاددد  الظدد ا  َدددن  دد اوب ال ددد  , اَنُادد  الُْدددَ َددن  ددد اوب 

الخ اف , اَنُا  ال ج  ع َن عاتات اَُالاُ الجاهَا , ا َ اج الناس َدن عبداتق الْبدات 

ند     ال د   فدي لدَ صد َ  اأ دُال , هد  ال حد   ا اَ ف  .  ل  عبداتق َب الْبدات

يج   ل  لَ َح  , اه  ال نُ  ا اَ ال َ ي ْدان ح دُ لدَ الطاكدات ْل ال د  ف ح د  

يْ دد ي الندداس أندد  ال  لدد   ال ا, اال حددال  اال َ دد ي  ال هدد  سددبحان  اَْددال , اأ  

ال  حاُ عَ   طمك  ه  الُاعدُق ا الد , ال دي ال يغندي عنهدا  ديء آَد  َدن عبداتق أا 

 .ع َ

 

ْينخ  خْحَذان اَاَّخ " :ال صا  الثانا  َُ  ":اْلَ الخ

ه ا أَد  صد يف ظداه  فدي  لدَا  ا االت َّبد  ال الدُين, ا ل اَه دا ااْلحذدا  

 لاه ا  حذانا  َطَُا , ال ي د َّ  كصد َ أا َُصدا , اال يحد   ح لد   داق أا َظدج , 

أا  ْ َ َّال ثاكَ في أتاء ه ا الحدق, اال دو أ  هد ا َدن أسد   أند اي ال  َّاد , اَ دا 

   حق ال الدُْين اَفْد  َنَل ه دا ف أ  عْدَ ا سدبحان  اَْدال  اْلحذدا  يَُ عَ  س

 لاه ا َُ  نا  َّحُ  في الطاع  االْباتق, اكُ اك    حق ال الُْين َّحق ا في ع َد  َدن 

َ َاَّخ : "اآليات, فهي س َق البُ ق ُُاَ   خالَّ اَّ بُد ْْ ََ الَ ََ ََ ََّنخي  خْسَ اوخا اثَا َخ ْ نَا  ََ ْينخ َا خْع أَ َُ اْلَ الخد

ْينخ  خْحَذدان ا: ", افي س َق النذداء" خْحَذان ا َُ َ َاالَ َُْ د خُل ا َّخد خ َ دْائ ا َاَّخاْلَ الخد ُُاا اَّ , "َااْعبُد

ْ  أاَلَّ َُْ دد خُل ا َّخدد خ َ ددْائ ا : "اهنددا فددي سدد َق ا نْددا  ُُ ددْ  َعََددْا ُُ َُّّ ََ   َ ددا َحدد َّ ََ  َُ دد َْ ددالَْ ا أَ َْ ََ َْ كُدد

ْينخ  َُ ْينخ : "افدي سد َق اْلسد اء" خْحَذان ا َاَّخاْلَ الخ َُ ُُاا  خالَّ  خيَّدا ُ َاَّخاْلَ الخد بُد ْْ َُّّدَو أاَلَّ ََ ََ َاكََظد  

َْ لَهَُ دا أَُي َاالَ ََْنهَْ هَُ دا اَ  ُُهَُ ا أَْا لخمَهَُ دا فَدمَ ََُُد ُخبَدَ  أََحد َ  اْل َُ ْند ا يَدْبََُغنَّ عخ ََّ َْ  خْحَذان ا  خ كُد

ددا  َحْ هَُ ددا َلَ ددا * لَهَُ ددا كَددْ ال  َل خي   َْ بر ا ََ  َْ ْحَ دد خ اكُدد ددَن ال َّ َخ َر  هخددْ  لَهَُ ددا َعنَدداَح الدد ُّ َْ َاا

ا ا   ََّّاَانخي َصغخ ا ُ : "افي س َق لُ ا "ََ ْيَو  خلَيَّ اْلَ صخ َُ ْ  لخي َالخَ الخ ُُ  "أَ خ اْ 

 

اله   اآليات َغَاها اتالل ها عَ  عظ  حق ال الُين, الاف أن  ََّدغ َدن عَد  

  عاء َُ  ندا  َّحدق ا َبداَ  اَْدال , اهد ا لإل دْاَ َّذد   َنَلد  ال الدُين ال نَل  أ

اَفْ  كَُه ا, الَ نبا   ل  َْند  ااحدُ يج دع َّدان ال صدا ان, اهد  أ  ال دنْ  يجدب 

أ  ي ُ , فاهلل َْال  هد  الخدالق ال دنْ  ف فاجدب أ  ي دُ , ايهد ت َّالْبداتق االطاعد , 

اْلنذدددا  فدددي هددد   الحاددداق ف فاجدددب عَاددد  أ  اال الدددُا  ه دددا الذدددبب ال با ددد  ل عددد ت 

ي ددُ ه ا, اأ  يحذددن  لاه ددا  حذددانا  ال ي ُاددُ َّ ددا هدد  حددق أا عددَُ, َّددَ ي جدداا  علددو 

دا"لاُ   َْاَم  ل ي ا ,  َْ لَهَُ دا كَدْ ال  َل خي   كد ال ), اال (كد ال حُدا: )لد  يُدَ َْدال (   َاكُ

ايمحدظ لد لو أ  . , ا ن ا اصه  َّالُ ي , االُ   فا  ف َ الحق اف َ الَُْ(عُال

ال أَ َ َّاْلحذا  ه  ا َّناء, َّان ا النجُ آي  ااحُق َأَ  اآلَّاء َّاْلحذا   ل  أَّنداوه , 

لهدت ا نظداَ  لد  أ   حذدا  اآلَّداء  لد  ا َّنداء أَد  َحُدق, : الَْ الذ  في علدو هد 

فط ه  ا عَاها, اأ  ال أ  أند  ال يح داج  لد  حدح عَد   اااكع َنه  َّ ُ ظ  فخْطَ قم 

علدو, أا تعد ق  لاد , اهد ا أسد   اأعَد  اأصدَُ ألد ا  ال  َّاد  الذدَا   ال دي يويددُها 

ال اكع, اَّه ا ال نهج الُد ي  اال  َّاد  الحُا د  َذدُْ ال ج  ْدات ف  ند  َ د  اسد ُاَت 



اا االت ف ظه  أث  علو في الْمكات, اصَحت ا ح اَ, اك يت الصمت َّان اآلَّاء 

 .ا ف ات اا َ , اأصبف َج  ع اْلسم  ص َق َ  ك , اكُاق لَ ج  ْات ا َ  

 

ْ  َا خيَّاهُ ْ : "ال صا  الثالث  ُُ َم نَْحُن نَْ ُ كُ مَ َْ ْن  خ َخ ُْ َُُ ا أَْاالََتُلْ    ".َاالَ ََ

: اح داج ااف ُد , أَأََق ال عَ  َمكا ,  عا :  ُق الهُ  االهاك , يُاَ :ااْلَمَ

اال َُ َدد ا أاالتلدد  الصددغاَ َددن أعددَ الهُدد , فددنحن كددُ َُهَنددا َّدد  كُ  اَ كهدد , اَددن 

الج   ال ا ف االظَ  الهاتح االع ُاء عَ  حق هدوالء الصدغاَ فدي الحاداق, اكدُ اَت 

َم نَْحد: "النهي عن ك َ ا االت هندا َُّ لد  َْدال  دمَ َْ دْن  خ َخ ُْ َُُد ا أَْاالََتُلدْ   ْ  َاالَ ََ ُُ ُن نَدْ ُ كُ

َم نَْحددُن : ", اعدداء فددي سدد َق اْلسدد اء[12]"َا خيَّدداهُ ْ  ددمَ َْ ْ دداَ َ  خ ََ ُْ َُُدد ا أَْاالََتُلددْ   َاالَ ََ

ف    الحُيح هنا في س َق ا نْا  عن فُ  ااكدع فْدم , فُأند  سدبحان  "نَْ ُ كُهُْ  َا خيَّاُل ْ 

نَْحددُن نَددْ ُ كُهُْ  : "لدد ا كدداَ سددبحان ال َُ َدد ه  لهُدد  ااكددع فدداُ  أيهددا اآلَّدداء, ا: يُدد َ لهدد 

فجَْ ال  َ لآلَّاء اَّ ُاء ف    الهُ  ال َ يدُفْه  لُ دَ أاالتهد  حاصدَ لهد   "َا خيَّاُل ْ 

ْ داَ َ : "فْم , أَا في س َق اْلس اء فالهُ  لام ااكْا , ا ن دا هد  أَد  َ  كدع لد ا كداَ ََ

َم  مَ َْ م , الُند  َ د ه  ل عد ت ا االت, َ فا  َن فُ  َ  كع الدام َ عد تا  فْد: , أَ" خ

اله ا عاء ال ْبا  اْللهي َط ئنا  لآلَّاء اأن  سبحان  كُ َُهَ َّ  َ ا االت, ل دا َُهدَ 

ددْن : "َّد  َ اآلَّداء اَّاددُ  َدَاون الذد ااات اا ََ, اكددُ َْهدُ َّد  َ الج اددع َخ دا  ََ َا

َخْ كُهَا خ  َخ  خالَّ َعََ  اَّ َْ  "َتآََّّ م فخي ا َ

 

ُْ َُُد ا ": ك لد  َْدال  -: ح ُ ا َدان ال دنُاطي عَاد  َح د  اكاَ ال اأ َ َاالَ ََ

َم  مَ َْ ْن  خ َخ نه  ا َْال  فدي هد   اآليد  الُ ي د  عدن ك دَ ا االت َدن  –اآلي  "أَْاالََتُلْ  

أعددَ الهُدد  ال اكددع َّالهْددَ, انهدد  فددي سدد َق اْلسدد اء َددن كدد َه  َ ددا  الهُدد  ال   كددب 

َم : "ااكدع فدي الحداَ َُّ لد ال خ ي َن , َع أن  غاد   دمَ َْ ْ داَ َ  خ ََ ُْ َُُد ا أَْاالََتُلدْ   " َاالَ ََ

َندع الْدََ ف  ند  اأت َهدي, احدُيح : اأَ  َّْد  أهدَ الَْد  َدن هد   اآليد  الُ ي د 

 .يَُ عَ  ع ا  ( لنا نََْ اال حي ينََ: )عاَّ 

 

 .النهي عن ك َّا  اله احش َا ظه  َنها اَا َّطن: ال صا  ال اَّْ 

اَ دُات لَ صدا  َّا سد ق ال دي ي ْدان َ اسدُها اَثبادت الد ت َّدان أف اتهدا, اه ا 

ال ا اصاه  ا َّا س ق اصاه  َّالُاعُق ال دي َُد   عَاهدا, ل دا يُد   عَاهدا ال ج  دع 

لَدد , اهددي كاعددُق الطهدداَق االنظافدد  االْهدد , فنندد  ال ي ُددن كاددا  أسدد ق, اال اسدد ُاَ  

َا َّطن,  ن  ي ْان َحُدق الطهداَق االنظافد  َج  ع في احَ اله احش, َا ظه  َنها ا

 .االْه 

 

 ع ع فاح  , اهي َا عظ  كبح  َن ا ك اَ اا فْاَ: االه احش

األثدد   طمكاَهددا عَدد  فاح دد  الَنددا, ف خصدداص الهدد احش هنددا َّهاح دد  الَنددا  

أال  َّطباْ  الذااَ اصاغ  الج ع ف    ه   الج ي   عات ََُُات اَمَّذدات, لَهدا 

فاح دد  َثَهددا, فددال ب ج اال ه ددو ااالَدد مط ال ثادد  االَُ ددات ااْل دداَات االح لددات 



َذدبق اَ هدُ اَحداط َّالهاح د  الُبد  , ااْلغ اء اال َين ااالس ثاَق, لَها فد احش, 

َ    اَساَء َسبخام  "  ". خنَّ ُ َلاَ  فَاحخ

 

االه احش لَها َ ا يحط  ك ا  ا س ق اينخ  في عذ  الج اع  ف َ َدا يَطدأ 

  او  ا ف ات ايُنم ا ع اَ, ال ا لانت اله احش عات  غ اء اعاعَّا  اكُ ي ادَ 

, فظددم  عددن َ اكْ هددا سددُا  لَدد َاوع ااَُدداء لهددا الطبددع, عدداء النهددي عددن َجدد ت ك َّانهددا

لَجاعَّا  ال ي كُ َظْف َْها اْلَاتق, ا   ك َّا  اله احش كُ يدوتَ  لد  َبا د َها, 

اهد ا لد   حُدا  َدن ألد ا  ال  َّاد  ال  داُق . ف ن حا  ح َ الح   ي  دو أ  يُدع فاد 

  عن َبا د َ  ااْلصمح الُ ي  ف  ن   عا اَت النهي عن ك َّا  ال يء, فمَُّ أ  ينه

 .َن َّاب أال  اأح  

 

اكُ َُ َ النهدي فدي الُد آ  الُد ي  عدن ك َّدا  َدا َ ادَ لد  الدنهم اي ادَ  لاد  

َُْ ََّا هَ خ خ ال ََّجَ قَ : "الطبع في َثَ ك ل  َْال  َُْ َُّد هُنَّ َح َّد  : "اك لد  َْدال "َاالَ ََ َاالَ ََ

نَد : "ال اك لد  َْد"يَْطهُْ  َ  َر َُْ َُّد ا ال دا : ", اك لد  َْدال ( َاالَ ََ ََ َش  َُْ َُّد ا اْلهَدَ احخ َاالَ ََ

ا ََّطَنَ  ََ ْنهَا َا َخ ََ اْلاَ خا خ  خالَّ َّخالَّ خي هخَي ْأْحَذدنُ : "اك ل  َْال "ظَهََ   ا ََ َُْ َُّ ا  فدامحظ "َاالَ ََ

أ  لَ َنهي عن  َن  أن  أ  َ اَ النه س  لا , اَُفع  لا  ا هد اء اال ده ات, يدأَي 

غ  النهددي عددن َجدد ت الُ َّددا  ف لَ بالغدد  فددي ال حدد ي  َددن االك دد اب, النهددي عندد  َّصددا

 .فظم  عن َبا  َ  أا ال ك ي فا 

 

أَددا ال ح َددات ال ددي ال َألههددا النهدد س اال َ اددَ  لاهددا اال َددُفع  لاهددا الغ اوددَ 

ُْ َُُ ا النَّْهَم الَّ خي َح َّ َ : "اال ه ات فاأَي النهي عنها َبا  ق, لُ ل  َْال  ُ  خالَّ  َاالَ ََ اَّ

ُُ ْ : "اك ل  َْدال "َّخاْلَحقر  ُْ َُُد ا أَْنهَُذد اَّ ثدَ "َاالَ َُْ د خُل ا َّخد خ َ دْائ ا: "اك لد  َْدال "َاالَ ََ

هدد ا ا سددَ ب ال َّدداني البَاددغ ي َّددي ا َْددال  عبددات , اي  ددُه   لدد  َددا فادد  سددْاتَه  

  .اَا ه 

 

 : ال َّالحق النهي عن ك َ النهم ال ي ح   ا: ال صا  الخاَذ 

لُُ عاء النهي عن ه   ال نُ ات الد اَتق فدي اآليد  َ  الادا  اَ  اَّْدا  ف    لدم  

 .َنها ع ي   ك َ َن ن ي َا, ََّ  نها ع او  ك َ في الحُاُ 

 

 .ال    َّاهلل فهي ك َ لَهط ق: فالج ي   ا ال 

 

 .ك َ ا االت اهي َحطا  لألس ق: االثانا 

 

 . َ لَج اع الَنا ع ي   ك: االثالث 

 

 .ع ي   ك َ لَنهم ال ه تق: اال اَّْ 

 



فم يج    عا  ك َ النهم ال ي ح   ا ك َها في حاَ َدن ا حد اَ,  ال فدي حداَ 

عدن عبدُا َّدن َذدْ ت فَْها ل يء ي عب ك َها, فُُ أَ ج اْلَاَا  البخداََ اَذدَ  

ي دهُ أ  ال  لد   ال ا ال يحَ ت  اَ ئ َذَ  : "ۖ    كاَ َس َ ا: َ ي ا عن  كاَ

الثاددب الَانددي, االددنهم َّددالنهم, اال دداَ  لُيندد  : اأنددي َسدد َ ا  ال َّنحددُ  ثددمث

اعلو    اْلسم  ينظ   ل  اع ت اْلنذا  عَ  أن  َّنادا  َّندا  ا  ف"ال هاََ لَج اع 

, َْال , فم يحق  حُ أ  يهَُ   ال َّالحق, اَّ لو يُ َ اْلسم  عص   الُ  اْلنذداني

دْن : "ايْ ب  َن اع ُ  عَ  نهم ااحُق فُأن ا اع ُ  عَ  الناس ع اْا , كاَ َْدال  َخ
َخ  َْ دا َّخَغْادد خ نَْهدمم أَْا فََذداتم فخددي ا َ ََ نَْهذ  دْن كَ َد ََ ََ أَنَّدد ُ  َخ َعلخدَو َل َْبنَدا َعََدد  ََّنخدي  خْسدَ اوخا أَْعد

ْن أَْحاَاهَا فَ  ََ ا َا  ْ ا ََ النَّاَس َع خ أَنََّ ا كَ َ َُ افَ  ْ ا أَنََّ ا أَْحاَا النَّاَس َع خ َُ" 

 

َصددا  الددَُاء, اَح دد   ا عدد اَ, ايذدد ت ا َددا  : اَّهدد   ا ااَدد  االندد اهي

, "تَدد  اَالدد  اع  دد : لددَ ال ذددَ  عَدد  ال ذددَ  حدد ا "ااالط ئنددا  َّددان الندداس فددـ

 ".اال ذَ  لَ ذَ  لالبناا  ي ُ َّْظ  َّْظا  "

 

: ظد  عَد  الظد اَيات الخ دماَن َحاسن ه   ال د يْ  أ  اع بد ت ال حاف

حهظ الُين, حهظ النهم, حهظ النذَ االْ َ, حهظ الَُْ, حهظ ال اَ, فهد   ا َد َ 

 .كُ َْان صاان ها ايح   ال ذاس َّها

 

دْ  : "ايأَي في َ ا  هد   ال صدايا الخ دم كد َ ا َْدال  ُُ ََّ َْ داُلْ  َّخد خ لَ دْ  َاصَّ ُُ َعلخ

 َ  ُ َُخ ْْ ل دنهج الُ آندي فدي ََّدط لدَ أَد  الدَ نهدي َّداهلل , اه ا ال ُْاب يجيء افدق ا"ََ

ََّطددا  لألااَدد  االندد اهي َّهدد   الذددَط  ال ددي َجْددَ لألَدد  االنهددي ا ندد  فددي  دد او  

ْالخي النُّهَ : "الناس اعُ له   " خ َّ فخي َعلخَو آلَيَاتم  خ

 

ََ اْلاَ خا خ  خالَّ َّخالَّ خي هخَي ْأْحَذنُ : "ال صا  الذاتس  ا ََ َُْ َُّ ا  َُّ ُ  َاالَ ََ  ".َح َّ  يَْبََُغ أَُ 

 

لُُ  اء ا َباَ  اَْال  ااك ظت حُ  د  أ  يدأَي هد ا الدُين الخداَ  عَد  يدُ 

ي ا  يُ   ه  النبي الخاَ , ه ا الا ا  الُ ي  كُ عهُ ا  لا  َّأ  ي َه   فدي ال عد ت 

ْثد  َّد  عنَُا   ف  َّنَّمغ ال سال   ل  الناس لاف , اعَْ َن آتاب هد ا الدُين الد َ َّ

 .َعاي  الا ا  الهال   عَ  النح  ال َ َن  ه ا ال  عا  ال اَت في اآلي 

 

االا ا   ْاف في الج اع  َّهُُ  ال الُ الحاني اال  َّي, اَن ث  َُع َذدوالا  

ح اي دد  الهال دد  عَدد  ال ج  ددع ال ذددَ , عَدد  أسدداس ال ُافددَ االع  دداعي الدد َ عَْ دد  

 .ال  يْ  كاعُق نظاَ  االع  اعي

 

ُُ لا  الا ا  يْاني َن الظااي اال   ت ااالسد غمَ فدي ال ج  دع الجداهَي, ال

ح   عاء تين اْلسم  فأنُ   َدن هد ا الظدااي اََدب لد  حُ كدا  ي ْدان صداان ها, اَدن 

حُ ك  حهظ أَ ال  اَن ا ها, اعُ  ك َّانها  ال َّ ا يصَحها, فَْد  َدن ي د ل  الا دا  أال 



أحذدن لَا ددا  ف ح د  يذدَ   لدد  لداَم  ناَادا , اك لدد  يُد ب َالد   ال َّالط يُد  ال ددي هدي 

َُّ ُ : "َْدال  لددام غايدد  لَنهدي,  ع لددام ال ْندد   عا ََّددغ الا ددا  سددن ال  ددُ "َح َّدد  يَْبَُددَغ أَُ دد

عدن االك د اب َدن َداَ  –أيها ا الااء اا اصدااء  –فاك َّ ا َال ,  ن ا ال ْن  أنهال  

اُ  أ  َذد   اا عَد  علدو ح د  يبَدغ الا دا  الا ا   ال َّالط يُ  ال دي هدي أنهدع لد , اعَد

 .َ ُ , فنع ََّغ َ ُ  فذَ  ا  لا  َال  لا ص ي فا  ال ص ي الذَا 

 

فالنهي في اآلي  لام عن ألَ َاَ الا ا , ََّ عن َجد ت الُد ب َند , افدي ظدَ 

كاعددُق ال ُافددَ ال اَفدد  الظددمَ, عنددي اْلسددم  َّددالا ا  اأَ الدد  ف فددُعانا  لدد  حذددن 

ُ كُد هُْ  فخاهَدا َااْلُذد هُْ  : "أَ اَ الا ا  لإلنهاَ َن عاوُها عَا , كاَ َْدال اس ث اَ  َْ َاا

ُ اف ا ْْ ََ  , "َاكُ لُ ا لَهُْ  كَْ ال  

 

اي ْان حذن َ َّا  الا ا  اََْا د  اََُيبد  عَد   تاَق أَ الد  كبدَ تفْهدا  لاد , 

ََ  َح َّ   خَعا ََََُّغ ا ا: "كاَ َْال  ُْ ا  خلَدْاهخْ  َااَّْ ََُ ا اْلاَ َا ا فَداْتفَ  ُ ْ د َُ دْنهُْ   َخ اَح فَدنخْ  آنَْذد ُْ   َُ لنر

ْن َلاَ  فَ  ََ هخْف َا ْْ َْاَْذ َ ْن َلاَ  َغنخاه ا فَ ََ بَُ اا َا ُْ ا أَْ  يَ  َ ا َُ َ الَهُْ  َاالَ ََأُْلَُ هَا  خْسَ اف ا َاَّخ َْ ا أَ ُخاد  

ْْ ُْ   خلَْاهخ ْ  ُ ايخ فَنخَعا َتفَ ْْ َْ َّخاْلَ  َْاَأُْل اب ا فَ خ َحذخ ُُاا َعََْاهخْ  َاَلهَ  َّخاهللَّ َ الَهُْ  فَأَْ هخ َْ  "أَ

فَْ  ال لي أ  يذدَ  ال داَ لَا دا  ناَادا  لداَم  عندُ ََّ غد  أ دُ , اال  داَ ك َد  

البُنا  االَُْا  ف لاُ   كاتَا  عَ  حهظ َال , ايحذن الُاا  عَا , اَّد لو يُد   الا دا  

َم , َدع َدا َحُدق لد  َدن الُذدب االد َّف ن اجد  كُ اس  ف  حُ , احصَ عَ  َال  لا

حذن َص ي ال لي اكااَ  عَ  ال اَ َّ ا يصَح , اَّه ا ال صد ي الحُدا , ال يُد   

الا ا  ه  َن فُُ أَّ ي  أا أحُه ا في ال ج  ع ال ذَ  ال  اُ ف    ال ج  دع اْلي داني, 

ُدُ أَد  فُددا  لد  َددن الا دا  فاد  َُهدد َ الحدق, فُدُ أَّددا  فُدا  لدد  َدن ال دوَنان آَّدداء, اف

 .ال وَنات أَهات

 

اكدددُ أالدددت  ددد يْ  اْلسدددم  عناي هدددا َّا ي دددا , َدددن َدددَُّا   دددوانه , اَعايددد  

َصدالحه , الددام أتَ عَدد  علدو َ ددا علدد   الحدق سددبحان  اَْددال  فدي ل اَّدد  الَْيددَ, 

حاح َحُث عن الا ا  في ثمث  اع  ين َ  ْا  في الُد آ  الُد ي , لَهدا َدُع ا  لد  

الحهاظ عَ  أَ اله , االذه  عَ  َصالحه , َّدَ اَ دُت النُاد  عَد  َدن َعاي ه , ا

 خ َّ : "َذدد َ لدد  نهذدد  أ  يْ ددَُ عَدد  أَدد اله , أا يألددَ  ددائا  َددن حُدد كه , كدداَ َْددال 

ْخ  ا َاَساَْصََْ َ  َس  َ ا  خنََّ ا يَأُْلَُ َ  فخي َُّطُ نخهخْ  نَا   َْ ََ  ظُ ََ اْلاَ َا َ ا َْ يَن يَأُْلَُ َ  أَ  "اا   الَّ خ

 

هَا: "ال صا  الذاَّْ  َْ ا  خالَّ ُاْس َرُف نَْهذ  َُ اَ  َّخاْلُخْذطخ الَ نُ ََ ا ََ َااْل خ ْا َُ  ".َاأَْافُ ا اْل

اهدد   ال بدداتالت ال جاَيدد  َّددان الندداس, فددي حددُات الطاكدد , احذددن ال صدد ي 

ااْلنصاي, اسدااَ ال صدايا فدي اآليدات ي َّطهدا َّالُْادُق, اال  صدي ااآلَد  هد  ا 

اأَ دد ا الُاددَ  عا لَدد   لَندداس أا ال َدد   عَدداه   نهذددُ , اأافدد ا : , اال ْندد عددَ اعددم

ال اددَا   عا ا ندد    نهذددُ  فا ددا َب دداع  , أا لغادد ل  فا ددا َباْدد  , فهدد  أَدد  َددن ا 

َْدد ُْ  َا خنُدد ا َّخاْلُخْذددطَاسخ : "َْددال  لْبددات  َّنكاَدد  الْددَُ حدداَ ال ْاَددَ ََ  خَعا لخ ْادد َُ َاأَْافُدد ا اْل

 " َُخا خ اْلُ ذْ 



 

فا ْان أ  يْط  صاحب الحق حُ  َن غا  نُص, ايأَ  صداحب الحدق حُد  

اهدد   ال صددا  َ ثددَ َبددُأ الْددَُ فددي ال ْاَددَ, اال ْدداتَ َّددان صدداحب . َددن غادد   يدداتق

 .الحق اَن ل  الحق, احاَ الناس ال َذ ُا   ال َّال ْاََ اَباتَ ال نافع

 

مَّددُ أ  يُ نددا َنظددبطان االُاددَ االدد    ه ددا َددن أظهدد  ال سدداوَ فددي علددو, ف

هَا: "اكاو ان عَ  الُذط االَُْ, اك ل  َْدال  َْ دا  خالَّ ُاْسد َردُف نَْهذ  َُ , عداءت عُدب "الَ نُ

ا َدد  َّايهدداء الُاددَ االدد    َّالْددَُ, الُددن َُّددَُ الطاكدد  لَُاللدد  عَدد  ال دد َاص فا ددا 

اعلدو    َ ج عن ال سع االَُُق ف لباا  كاعُق َن ك اعُ اْلسم  ال افْد  لَحد ج ف 

ال باتَ ال جاََ ال ي ُن أ  ي حُق عَ  اع  لاَدَ َدن ال ذداااق اال بداتَ, َّدَ ال دأ  

فا  أ  يُبَ الاذا  َن الغبن في عانب الباوع, أا فدي عاندب ال  د  َ, اهد   ال صدا  

 .َج ع في ثناياها َّان الُك  االذ اح , اَّان الظبط اَفع الح ج

 

َْ ُْ  : "ال صا  الثاَن  لُ ا َالَْ  َلاَ  َعا كُْ ََّ َا خَعا كُ ُخ  ".فَاْع

هنا نجُ اْلسم  ي ك  َّالظ ا  الب  َ  ل  تَع  عالا  اَنَلد  َفاْد  ف    

ههنا ََل  َن ََالت الظْف الب  َ, ال َ يجَْ  دْ َ الهد ت َّالُ اَّد  هد   دْ َ 

ال ناصدد  اال ُاَددَ ااالَ ددُات َّ ددا أندد   ددْاف ندداكص, ايجددُ فددي كدد ق الُ اَّدد  سددنُا  

 , اَددن ثدد  يجَْدد  علددو  ددْاها  َجددا  ك اَّ دد  حددان يُددف َ كددف ال ددهاتق لهدد  أا لظددْه

عَاه , أا الُظاء َّانه  اَّان الناس, فَْا  أ  يحُ  َّالَُْ, فالَُْ ه  ا ساس لَحُد  

 .الذَا 

 

االَُْ َطَ ب في الُ َ َن ال هاتق انح ها في لدَ ا حد اَ, ل دا أ  الْدَُ 

ل خصاص في اآلي  َّالُ َ ف    ألثد  َدا يُد   َطَ ب في الهَْ افي الحُ , اعاء ا

 .فا  الَُْ أك اَ, لال هاتق االحُ 

 

, فه  أَ  َّاْلنذا  ع ا ع ت َّ  عاتَ , َدن "َالَْ  َلاَ  َعا كُْ ََّ : "اك ل  َْال 

ال ددأث  لغادد ه  ف الهدد ا َْددان عَدد  ال ذددَ  أ  ينطددق َّددالحق, ايُدد َ الصددَُ, تا  أ  

َاالَ : "ااق عَدد  الظَدد  ااْلعحدداي, لآلَدد ين, كدداَ َْددال ي اددَ لَُ اَّدد , أا َح َدد  الْددُ

  َُْ لُ ا هَُ  أَْكَ ُب لَخ َّ ُخ لُ ا اْع ُخ ْْ ْ  َ نَآُ  كَْ  م َعََ  أاَلَّ ََ ُُ نَّ ََ  "يَْج خ

 

خ أَْافُ ا: "ال صا  ال اسْ  ُخ اَّ ْه َْ  ".َاَّخ

َُ ال فاء َّالْهُ أصَ َن أص َ ال  يْ  ال دي ي حُدق َدن َملهدا الخاد  االْد

االصمح, ااس ُاَ  أح اَ ال ج  دع, فَْد  ال ذدَ  أ  يُد   افادا  َدع ا, فا دا عاهدُ 

عَا  ا َن االس ُاَ  عَد  الُْادُق, االبْدُ عدن ك دَ ال لدُ أا  ه الد , اعدُ  َ اَسد  

الهدد احش, َددا ظهدد  َنهددا اَددا َّطددن, اصدداان  النهدد س, اال حافظدد  عَدد  َدداَ الا ددا , 

   , الَ ال بداتالت ال جاَيد , اَطبادق الْدَُ عَد  لدَ احذن ال ْاََ في الُاَ اال

 .الناس



 

ُخ  خ َّ : "اَّالج َ  فا ْان عَ  لدَ َذدَ  ال فداء َّ دا عاهدُ عَاد  ا ْهد َْ َاأَْافُد ا َّخاْل

ْذددُواال   ََ َُ َلدداَ   ْهدد َْ ا : "اكدد َ ا َْددال "اْل َ فََذدداُْوَخا خ أَْعدد   َُ َعََْادد خ اَّ ددْن أَْافَدد  َّخَ ددا َعاهَدد ََ َا

دداعَ  ا   ددْن : "اك لدد  َْددال "ظخ ََ ددْنهُْ   َ َعََْادد خ فَ خ ُُاا اَّ ددا َعاهَدد ََ كُ ا  َُ ٌَ َصدد َخَعددا نخاَن  َخ ددَن اْلُ ددْو َخ
يم   ُخ لُ ا ََْب َُّ ا ََّ ََ ُ  َا ْن يَْن َظخ ََ ْنهُْ   َخ َب * كََظ  نَْحبَ ُ َا د ر َْ كخهخْ  َايُ ُْ كخاَن َّخصخ اتخ ُ الصَّ ََ اَّ َخ لخاَْج

خاَن  خْ   ااْلُ نَافُخ ا   حخ ََ ا   َ َ َلاَ  َغهُ  يَن : "اكداَ َْدال "َ اَء أَْا يَ ُ َب َعََْاهخْ   خ َّ اَّ يَاأَيُّهَدا الَّد خ

ُُ تخ  ُْ نُ ا أَْافُ ا َّخاْل ََ  "آ

 

فال ذددَ  عَادد  ال فدداء َُّددَ ال ددَا  َددن عُددُ أا عهددُ ف    َنهادد  الْهددُ تلاددَ َّدد  

 اافاء, ااْلَمَ َّ  َن َظاه  الُه  االنهاَ

 

طدد ي يبددان عظدد  الْهددُ ا دد اَق ال نهادد , اال أتَ عَدد  علددو َددن َ ددا  اهدد ا 

دْ  ََدَ لَُّ ا َ : "اآلي  َُّ ل  َْال  ُُ ََّ َْ اُلْ  َّخد خ لَ ْ  َاصَّ ُُ , فهد ا ال ُْادب اْللهدي البدُيع فدي "َعلخ

دْ  ََدَ لَُّ ا َ : "َ  ْ , حاح عاء َُّْ ال ُالاف ال اَتق في اآلي دان ُُ ََّ َْ , االد ل   دُ "لَ

الَُب ال ال  غا  الغافَ, اه  يد ل  عهدُ ا لَد , ايد ل  اصدايا  ال  َبطد  الغهَ , ا

 .َّه ا الْهُ اال ينذاها

 

اه   الُ اعدُ ا ساسدا  ال ا دح  ال دي ََخدص الُْادُق ا د يْ ها االع  اعاد  

 .َبُاءق َّ  حاُ ا اَخ  َ  َّاالل َا  َّص اط ا

 

َُذْ " :ال صا  الْا  ق ي  َ اطخ ََ َاأَ َّ هََ ا صخ ََ فَ َهَد َّ دبُ د ا الذُّ ُْ ُْ  ُ َاالَ ََ َّبخ ا فَاََّبخ  َُخا  

 َ  ُ َُّ ََ  ْ ُُ ََّ َْ اُلْ  َّخ خ لَ ْ  َاصَّ ُُ ْ  َعْن َسبخاَخ خ َعلخ ُُ  ".َّخ

اه   ال صا  َ ثَ َمص  الُين لَد  ف    َدن ال دَ  َّصد اط ا فُدُ اه دُ  

النباددان, االصددُيُان,  لدد  سدد اء الذددباَ, اسددَو ط يددق الدد ين أنْدد  ا عَدداه  َددن 

 .اال هُاء, االصالحان

ااالل َا  َّذباَ ا يْص  َدن الَلدَ, ايح دي َدن الذد ء, ا   الصد اط هد  

 .تين ا اط يُ  ال َ ال ع ج فا  اال أَ ا

 

ف ددن ال اعددب عَدد  لددَ َذددَ  أ  يذددَو هدد ا الذددباَ, ايه ددَُ َّهدد ا الصدد اط, 

 .اال باتئ الهاسُق, اا تيا  ال نذ َ اي    الذبَ الباطَ , االط َ ال ْ ع , 

َدط لندا َسد َ : عن عبُا َّن َذْ ت َ دي ا عند  كداَأَ ج اْلَا  أح ُ 

: , ث  َط َط طدا  عدن ي اند  اعدن  د ال , ثد  كداَ"ه ا سباَ ا: "َطا , ث  كاَ rا 

ٌَ عَ  لَ سباَ َنها  اطا  يُع   لا "  .ث  ك أ  ۖه   اآلي  الُ ي   "ه   سب

 

 ال  عع   

                                      
 أح ُ الصالف  نَح ُ 0َّت   يا الْ  ق ل ا فعاءت في الُ ءال اب ال صا 

 



 

 

 
 

 

اَّخ خينَ : كاَ عَ اعم َع الصَّ ََ  َ  [. 25:ا نهاَ] َااْصبخُ اا  خ َّ اَّ

 

 فضل الصابرين 

   ا عَ اعم كُ عَْ الصب  ع اتا  ال يُب , اعنُا  ! أحب ي في ا. صب  أي ب: 

ال يُهَ , احصنا  ال يُهُ , اَّان أ  الصاَّ ين في َْا  , ايالها َن ل اَ , فُاَ عَ 

اَّخ خينَ : اعم َع الصَّ ََ  َ اََّاََّن فظَ الصاَّ ين فُاَ [. 25:ا نهاَ] َااْصبخُ اا  خ َّ اَّ

َخ َاا َنهُمخ : ن سبحا َ ا َْ َن ا َ َخ ُْصم  َن اْلَخْ يخ َااْلُج يخ َانَ َخ ْ  َّخَ ْيءم  ُُ َالَنَْبََُ نَّ

اَّخ خيَن  خ َا خنَّا  خلَْا خ * َاالثََّ َ اتخ َاََّ ر خ الصَّ َّ ابَ ٌ كَالُ ا  خنَّا هللخ َُصخ يَن  خَعا أََصاََّْ هُْ   الَّ خ

  َ ُْ اعخ ُُاَ  أُْالَئخَو َعََْاهخْ  * ََ ْحَ  ٌ َاأُْالَئخَو هُُ  اْلُ ْه َ ََ ْ  َا َّرهخ ََ ْن  َخ َصَََ اٌت 

َّالصب  َع الاُان, فُاَ  ََّ اعَْ ا اْلَاَ  في الُين َن ط [. 265-266:البُ ق]

ا َصبَُ اا َاَلانُ ا َّخآيَاَخنَا يُ كخنُ : عَ اعم َْ خنَا لَ َّ ُُاَ  َّخأَ ْنهُْ  أَوخ َّ   يَْه َخ َْنَا  َْ   َ َاَع

ََّ اَّان ا سبحان  ل اَ  الصاَّ ين في الجن , ََُّ َ ال موُ  [. 12:الذجُق]

َر ََّابم : لَذم  عَاه  اَهنئ ه , فُاَ عَ اعم ْن ُل َخ َُ َ  َعََْاهخْ   َُ ُْ َُ ُ يَ * َااْلَ موخ

َخ  ا َُّ ُْبَ  ال َ  ُع ْْ ْ  َّخَ ا َصبَْ َُْ  فَنخ ُُ َ اعم في , اَّان ع[12-12:ال عُ] َسمٌ  َعََْا

اَّخُ اَ  : الج َ  أ  أع  الصب  ال حُات ل  اال َن ه , فُاَ سبحان   خنََّ ا يَُ فَّ  الصَّ

َذابم   [.20:الََ ]أَْعَ هُْ  َّخَغْا خ حخ

 

 صبر نبي اهلل أيوب عليه السالم

إذا ذكر الصبر ُذِكَر نبي هللا أيوب على نبينا وعليه الصالة السالم، ! أيها األحبة

فلقد ابتلى هللا أيوب في ماله وولده وبدنه، ففقد المال كله، ومات جميع أبنائه 



جملة واحدة، وابتاله هللا في جسده بمرض أقعده في األرض وألزمه الفراش، 

لم يسلم من بدنه شيء إال قلبه ! عنه سبحانهفصبر وامتأل قلبه بالحب هلل والرضا 

ولسانه، أما قلبه فقد امتأل بالحب هلل والرضا عنه سبحانه، وأما لسانه فلم يفتر 

أبي ففي الصحيحين من حديث . عن ذكر هللا جل وعال، وهذه وهللا هي الحياة

مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه : )أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال موسى

فالذاكر هلل حي، وإن ماتت فيه األعضاء، والغافل عن ذكر هللا (. كمثل الحي والميت

ب لم يبق إال لسانه وقلبه، أما القلب فقد امتأل بالح. ميت، وإن تحرك بين األحياء

هلل والرضا عن هللا، وأما اللسان فلم يفتر عن ذكر مواله، واسمع ما قاله لزوجته 

لقد : ادع هللا أن يفرج كربك، فقال نبي هللا أيوب: الصابرة الوفية حينما قالت له

عشت سبعين سنة وأنا صحيح، وهلل علي أن أصبر له سبعين سنة وأنا مريض، 

دة التي مكثها نبي هللا أيوب في البالء، واختلفت األقوال في الم. ففزعت زوجته

 ابن أبي حاتمو ابن حبانو الطبريما رواه اإلمام وأصح ما ورد في هذه األقوال 

 الهيثميفي مستدركه وصححه على شرط الشيخين وقال اإلمام  الحاكمو البزارو

أن النبي صلى  أنس بن مالكرجال الصحيح من حديث  البزارورجال : في المجمع

إن نبي هللا أيوب مكث في بالئه ثماني عشرة سنة فرفضه ) :هللا عليه وسلم قال

القريب والبعيد، إال رجلين من خواص أصحابه، كانا يغدوان عليه ويروحان، فقال 

وهللا إن أيوب قد أذنب ذنباً ما أذنبه أحد من : من األيام أحدهما لآلخر في يوم 

منذ ثماني عشرة سنة ولم يرحمه هللا : وما ذاك؟ قال: العالمين، فقال له صاحبه

فلما سمع أيوب ذلك خشي الفتنة، فلجأ : قال أهل التفسير. إلى آخر الحديث ...(

: قرآنه، فقال جل وعالإلى هللا جل وعال بهذا الدعاء الحنون الذي سجله هللا في 

اِحِمينَ  رُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ نَِي الضُّ ُه أَنِّي َمسَّ انظر [. 38:األنبياء] َوأَيُّوَب إِْذ َناَدى َربَّ
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َفاْسَتَجْبَنا َلُه َفَكَشْفَنا َما بِِه ِمْن ُضرٍّ َوآَتْيَناهُ أَْهَلُه َوِمْثلَُهْم َمَعُهْم َرْحَمًة : إلى الجواب

ما الذي حدث؟ هل انتقل أيوب إلى [. 38:األنبياء]ِمْن ِعْنِدَنا َوِذْكَرى لِْلَعابِِديَن 

ي حدث؟ أمر ما الذ: إذاً . إحدى المستشفيات الخاصة في الخارج أو في الداخل؟ كال

الملك القدير جل وعال نبيه أيوب أن يضرب األرض من تحت قدميه، فضرب أيوب 

المريض المسكين األرض ضربة هينة بقدمه، ففجر هللا له عيناً من الماء، وإذ 

 اْرُكْض بِِرْجلَِك َهَذا ُمْغَتَسلٌ َباِرٌد َوَشَرابٌ بأيوب يسمع النداء من الملك 

عليه السالم أن يشرب، فشرب أيوب من الماء، فشفاه أمر هللا أيوب [. 84:ص]

هللا من جميع أمراضه الباطنة، فأمره أن يغتسل، فاغتسل فشفاه من جميع أمراضه 

ُ بُِضرٍّ َفال َكاِشَف لَُه إاِلَّ ُهَو َوإِْن : الظاهرة، وصدق هللا إذ يقول
َوإِْن َيْمَسْسَك هللاَّ

 [.71:األنعام]َشْيٍء َقِديٌر  َيْمَسْسَك بَِخْيٍر َفُهَو َعلَى ُكلِّ 

 ! أيها الُمبتلى 

 كن عن همومك معرضاً        ودع األمور إلى القضا 

 وانعم بطول سالمة              تسليك عما قد مضى

 فلربما اتسع المضيق          وربما ضاق الفضا 

 هللا يفعل ما يشاء               فال تكن متعرضا  

 .كاشف للبلوى إال هللا سبحانه وتعالىال ! أيها المبتلى

 قل للطبيب تخطفته يد الردى         من يا طبيب بطبه أرداكا  

 قل للمريض نجا وُعوفي بعدما       عجزت فنون الطب من عافاكا 



 قل للصحيح يموت ال من علة         من يا صحيح بالمنايا دهاكا 

 بها من ذا الذي أهواكاقل للبصير وكان يحذر حفرًة           فهوَى 

 بل سائل األعمى خطا وسط الزحام          بال اصطدام من يقود خطاكا 

 وسل الجنين يعيش معزوالً بال راع          ومرعى ما الذي يرعاكا  

 وسل الوليد بكى وأجهش بالبكا               لدى الوالدة ما الذي أبكاكا 

 فاسأله من ذا بالسموم حشاكا        وإذا ترى الثعبان ينفث سمه          

 واسأله كيف تعيش يا ثعبان                 أو تحيا وهذا السم يمأل فاكا 

 واسأل بطون النحل كيف تقاطرت           شهداً وقل للشهد من حالكا  

 ! بل سائل اللبن المصفى من بين               دم وفرث من ذا الذي صفاكا؟

أمطر : ) أبي هريرةأإله مع هللا؟ وفي الصحيحين من حديث .. هللقل إن األمر كله 

هللا عز وجل عليه بعدما عافاه جراداً من ذهب، فقام نبي هللا أيوب ليأخذ الجراد 

! يا أيوب: يضعه في ثوبه، فنادى عليه ربه جل وعال وقالالذهبي من ربه العلي ل

ومن يشبع من رحمتك يارب، ومن يشبع من رحمتك : أما تشبع؟ فقال أيوب

وهكذا نّجى هللا أيوب، ورفع هللا عنه البالء بعد هذه السنوات العجاف (. يارب

 وأود قبل أن أنهي الحديث عن هذا العنصر أن أحذر َمْن ال. بالصبر الصادق

يجيدون السباحة في البحور الهائجة، ومن ال يجيدون النزال في اقتحام الخطوب 

واألهوال، الذين انساقوا وراء االسرائيليات التي ُشحنت بها قصة أيوب في كتب 
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التفسير وكتب السير، فانساقوا ليرددوا هذا الكذب العريض في أن هللا قد ابتلى 

دة من جسده انحنى عليها وردها إلى نبيه أيوب بالدود، وكانت كلما سقطت دو

جسده مرة أخرى، وانبعثت منه رائحة كريهة نتنة اشمأز الناس منها، وانصرف 

الناس عنه، وهذا كله كذب عريض، وحقير وخطير، تنكره العقول السليمة، 

والطباع الكريمة التي تعلم يقيناً أن هللا جل وعال قد نزه أنبياءه ورسله من مثل 

أن هللا جل وعال ما ابتلى نبيه أيوب بهذه القاذورات،  -أيها المسلم-هذا، فاعلم 

وفي هذا كفاية، لكن أين . وإنما ابتاله بمرض ألزمه الفراش، وأقعده في األرض

ال أريد أن أطيل في هذا العنصر، قال ! الصبر؟ وأين الصابرون؟ أيها الحبيب الكريم

َوَوَهْبَنا لَُه أَْهلَُه َوِمْثلَُهْم * ُمْغَتَسلٌ َباِرٌد َوَشَراٌب اْرُكْض بِِرْجلَِك َهَذا : هللا جل وعال

ا َوِذْكَرى أِلُْولِي األَْلَبابِ   [. 88-84:ص] َمَعُهْم َرْحَمًة ِمنَّ

رسالة إلى أصحاب  ) : جزء من محاضرة ( ل الصابرينفضال  عع 

 ( محمد حسان ) : للشيخ  ( البيضاء األسرة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=142263#142263#142263
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=142180
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=142180
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=142180
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=451
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=lecview&sid=451


 

 

 
 

﴿ َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْْلَْرِض ِإَّلَّ َعَلى اللَِّه ِرْزُقَها َوَيْعَلُم  -جّل وعال  -قال اهلل 
 [ .6:هود]﴾ ُمْسَتَقرََّها َوُمْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبينٍ 

 

 جلس يومًا ليأكل بعض -رحمه اهلل-أن إبراهيم بن أدهم : من لطيف ما قرأت
قطع اللحم المشوي، فجاءت قطة فخطفت قطعة وجرت فقام وراءها، ليتابع الموقف 

باهتمام فوجد أن القطة قد تركت قطعة اللحم في مكان مهجور في باطن اْلرض 
وانصرفت، فظل جالسًا يراقب الموقف ويتفكر ويتدبر، وفجاءة رأى ثعبانًا فقأت 

ض؛ ليجر قطعة اللحم إلى جحره عيناه َّل يرى يخرج من هذا الجحر في باطن اْلر 
 :فيرفع إبراهيم بن أدهم رأسه إلى السماء ويبكي ويقول

َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْْلَْرِض سبحانك يا من سخرت اْلعداء يرزق بعضهم بعضا ﴿ "
 ﴾ ليس على أحد ليس على بشر وَّل على دولة وَّل على قوة  ِإَّلَّ َعَلى اللَِّه ِرْزُقَها

 

 ال  عع                                                                       

 الثمث  شرح الشيخ محمد حسان     لمتن األصول                                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ْنَساَن َلَظُلوٌم ﴿ ْن َتُعدُّوا ِنْعَمَت اللَِّه َّل ُتْحُصوَها ِإنَّ اْْلِ من : ابراهيم]﴾َكفَّارٌ َواِ 
 [ 43اآلية

 

ليس بمستغرب وَّل بمستنكر أن يكون هلل حق على عباده ، بل المستغرب 
! والمستنكر أن ينكر العبيد والعباد والخلق حق خالقهم تبارك وتعالي ، يا أخي 

أنت َّل تنسى إحسان من أحسن إليك من البشر ، أنت َّل تنسى إحسان من أحسن 
إن كنت أصيال أما اللئيم ينسى اللئيم ينسى أما اْلصيل َّل إليك من البشر هذا 

ينسى أبدا إحسان من أحسن إليه من البشر ولو بعد حين ، فكيف تنسي إحسان 
كيف تنسي ! رب البشر وأنت غارق في إحسانه وفضله من رأسك إلي قدمك ؟

وَّل وفضل اهلل عليك ونعم اهلل عليك التي َّل تعد ! وكيف تجحد حق خالقك عليك ؟
ْنَساَن َلَظُلوٌم تحصي ورب الكعبة ﴿ ْن َتُعدُّوا ِنْعَمَت اللَِّه َّل ُتْحُصوَها ِإنَّ اْْلِ َواِ 

 [ .43من اآلية: ابراهيم]﴾َكفَّارٌ 

 

يا أخي انظر إلي وجهك فقط في المرآه لتعرف حق اهلل تبارك وتعالي عليك من 
طها بالرموش حتى الذي خلق عينك ووضعها في هذه العلبة العظمية القوية وأحا

َّل تنعكس أو تعكس آشعة الشمس حتى َّل تؤذي عينك وأحاطها بهذه اْلهداب 
حتى َّل يتساقط العرق بداخلها وأمدها بهذا الماء المالح ليقتل الميكروبات التي 

 .تسرب إليها من هذا الهواء والرياح 



ومن الذي خلق أذنك بهذا الشكل وجعل لها هذا الصوان الخارجي البديع 
 .وأودعها هذا الماء المر حتى َّل تتسرب الحشرات إليها وأنت نائم 

ومن الذي خلق اْلنف بهذا الشكل الجميل وأودعه هذا الماء الذي يسمى 
بالمخاط أو هذا الماء الحامض ليصبح أو ليكون بمثابة الفلتر للتنقية للهواء حين 

 .تنفسك

 

الماء العذب الحلو لتتذوق  ومن الذي خلق الفم بهذا الشكل الجميل وأمده بهذا
به ألوان الطعام والشراب وجعل القواطع لتقطع واْلنياب لتمزق والضروس لتطحن 

 واللسان ليتحرك واللعاب ليسهل 

. 

وجعل هذه البوابة المنيعة التي تسمي بلسان المزمار التي لو أخطأت في عملها 
 .واللحظة مرة طوال وظيفتها ، طوال حياتك في الدنيا لهلكت في التو 

البلعوم يسد القصبة الهوائية عند اْلكل ويسد البلعوم أو يسد لسان المزمار 
يسد البلعوم عند التنفس ويسد القصبة الهوائية عند البلع لو أخطأ مرة لهلكت 

 .وقتلت في التو واللحظة أو مت في التو واللحظة 

. 

هذه األعضاء أن  كل هذا وأنت نائم وأنت غافل ما أصدرت أمرا واحدا لعضوا من
يتحرك أو حتى أن يستريح قليال من الذي خلق لك هذا الكون من عرشه إلي فرشه 
من سمائه إلي أرضه وأمده بهذه اآليات في هذه القبة السماوية الزرقاء وأمده بهذه 

 . اآليات في األرض

 



 

 

 

 

لق لها هذا المشهد الذي أتعمد اآلن ذكره ألنني سأذكر بنعمة الينتبه كثير من الخ

قدر هللا تبارك وتعالى أن أزور بعض إخواننا وأخواتنا في إحدى مستشفيات 

األمراض العقلية وقدر هللا جل وعال أن ندخل عنبرا للنساء فجائت فتاة فأخذت 

الغطرة من على رأسي وألقتها على رأسها ثم وضعتها على رأسها ثم أخذتها 

م بكت بصوت مرتفع كل هذا في وألقتها على األرض ثم ضحكت بطريقة هستيرية ث

دقائق معدودات وأمام أعيننا وبين أيدينا وقفت لتتجرد من مالبسها كما ولدتها أمها 

فبكيت وهللا وخرجت مسرعا وأنا أقول إلخوان معي أشهد هللا ثم أشهدكم أني ما 

شكرت هللا على نعمة العقل قبل هذه اللحظة، من منا فكر في نعمة العقل هذا كوب 

كمبيوتر أو ما يسمى بالالب توب وهذا استديوا وهذه كاميرا وهذا رجل وهذه وهذا 

امرأة وهذه شاشة وهذه منضدة، من فكر في نعمة العقل وشكر هللا تعالى عليها أن 

تعقل كل شيء من حولك قل من يشكر هللا تعالى على هذه النعمة أذكرك بنعم هللا 

 تترا في الليل والنهار عليك التي ال تعد وال تحصى وتتوالى علينا 

                         

 

 

       
 المرجع                                                                                                
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 دروس من سورة يوسف 

قُلْ لَئِِن : أن هذا القرآن معجز، وهو معجزة رسولنا صلى هللا عليه وسلم :أوالً 

بِِمْثلِِه َوَلْو َكاَن اْجَتَمَعِت اأْلِْنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَْن َيأُْتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلقُْرآِن ال َيأُْتوَن 

 [. 33:اإلسراء]َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهيراً 

أن في الرؤيا حق وباطل، فإذا كانت من رجل صالح، وكانت صالحة، ولم : ثانياً 

 . تكن في أمر مستحيل فإنها من المبشرات

ل أن على المسلم إذا رأى رؤيا خير أال يخبر بها إال من يحب، وال يخبر بها ك: ثالثاً 

الناس، وإن رأى رؤيا سوء فال يخبر بها أحداً سواء يحبه أو ال يحبه، فرؤيا 

 . السوء ال يخبر بها أبداً 

ماخلى جسد من حسد : ]]رحمه هللا الحسنقال أن الحسد فطرة في الناس، : رابعاً 

ولكن المؤمن يدفعه، والحسد من أكبر الذنوب والخطايا، وأقبح السيئات، وهو [[ 

 يأكل الحسنات وينحل الجسم، ويذهب بالتقوى، ويغضب الرب على العبد 

 األدبأتدري على من أسأت      حاسداً  أال قل لمن كان لي

 ألنك لم ترض لي ما وهب      فضله أسأت على هللا في

فمن حسد فقد أساء األدب مع هللا، واعترض على القضاء والقدر، وضيع نفسه، 
ُ ِمْن َفْضلِِه َفَقْد : ورد فضل ربه على الناس اَس َعلَى َما آَتاُهُم هللاَّ أَْم َيْحُسُدوَن النَّ

 [48:النساء(َب َواْلِحْكَمَة َوآَتْيَناُهْم ُمْلكاً َعِظيماً آَتْيَنا آلَ إِْبَراِهيَم اْلِكَتا

http://audio.islamweb.net/audio/index.cfm?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000099&spid=264


فالحسد مقيت وهو أول ما عصي هللا به في األرض، نعوذ باهلل منه، والواجب  

على الحاسد أن يتوب إلى هللا، وأن يراجع حسابه مع هللا، وأن يتعوذ باهلل من 

 يستغفر لهلمحسود ويهدي له، وأن الشيطان الرجيم، ويحسن إلى ا

أن اإلخوة تقع بينهم اإلحن إذا فضل بعضهم على بعض، فمن التربية أن : خامساً 

يوازوا بالقسمة وبالحب، في التقبيل والجوائز، وال يقدم أحدهم على اآلخر،ولو أن 

النعمان أتى }هذا تفوق أو نجح في الدراسة أو قدم عمالً، فال يقدم على إخوانه، 

وقد ميزه أبوه بشيء -وأبوه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال  بن بشير

: أعطيت أبناءك كلهم مثل هذا؟ قال: فقال صلى هللا عليه وسلم ألبيه -من القسمة

أشهد على هذا غيري }: وفي رواية{ إني ال أشهد على جور : قال! ال يا رسول هللا

فإن من الظلم أن يقدم أحد { بنائكم اتقوا هللا واعدلوا بين أ}: وفي رواية أخرى{ 

 . األبناء وأن يؤخر اآلخرين، ألنه سبيل إلى اإلحباط والتباغض بين األبناء

أن الحافظ هو هللا، وأن المانع من السوء هو هللا، والرقيب والحسيب هو : سادساً 

الحي القيوم، فيوسف عليه السالم لما ألقي في الجب نسي كل شيء إال هللا، 

، وآتاه النبوة  رعاه وتواله وأيده، وسدده وآواه وأصبح ملِكاً على مصرفحفظه و

ُ َخْيٌر : وشرفه بالرسالة، ومنحه العلم والدعوة، وكذلك يحفظ هللا من يحفظه َفاهللَّ

اِحِميَن   [ 48:يوسف]َحافِظاً َوُهَو أَْرَحُم الرَّ
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 اآلداب المستفادة من سورة اإلسراء 

 

 

 :مجادلة اآلخرين بالتي هي أحسن .  (1)

دْاطَاَ  }: كاَ َْال   ُغ ََّْادنَهُْ   خ َّ ال َّ ََ بَاتخَ يَُُ لُ ا الَّ خي هخَي أَْحَذُن  خ َّ ال َّْاطَاَ  يَند ْخ َْ لخ َاكُ

بخان ا َُ ا  ُُاه  نَذا خ َع ْ  أَْا  خْ  يَ َ .َلاَ  لخإلخ ُُ ْ   خْ  يََ أْ يَْ َحْ  ُُ ْ  أَْعََُ  َّخ ُُ َُّّ َْنَاَ  ََ َسد َْ ا أَ ََ ْ  َا ُُ َّْ َْ ر أْ يُ

دَ  النَّبخارداَن ( 62)َعََْاهخْ  َالخام   ْْ َْنَا ََّ د ُْ فَظَّ َخ َالََُد َْ دَ اَااتخ َاا َ ََُّّو أَْعََُ  َّخَ ْن فخي الذَّ ََ َا

ا  َ ْْ م َاآََْانَا َتاُااَت َ َُّ   (66)اْلس اء آي { َعََ  ََّ

 َ ََُّ َذَ  أ  ي أتب َّ  اي خَق َّ  , َُ ف لنا ه   اآلي  الُ ي   عن أتب عظا  ح

اهدد  ََددق ال جاتلدد  َّددال ي هددي أحذددن, ايُ لدد ا فددي َخاطبدداَه  اَحددااَاَه  الَُ دد  

ُغ }الطاب  ايخ اَاا َن الُم  ألطه  اأحذن  اينطُ ا تاو ا  َّالحذن   ََ دْاطَاَ  يَند  خ َّ ال َّ

 َْ نداَ اله ند  َّالَُ د  الخ دن  أَ    ال اطا  يُهذُ ايُهاج َّان الناس ال  َّ ايُ { ََّْانَهُ ْ 

بخان ا}يهَُت َّها الَذا   َُ ا  ُُاه  نَذا خ َع أَ ظاه  الُْااق لإلخنذا  َن {  خ َّ ال َّْاطَاَ  َلاَ  لخإلخ

 كُي  الََا  ي َ م سَُطَات لذان  لاُْحُث الُْااق االبغظاء َّان ال  ء اأَا  

 

  : طاعة الوالدين وبرهما.  (2)

ُخبَدَ  َاكََظ   {: كاَ َْال   َ  اْل َُ ْند ا يَْبََُغنَّ عخ ََّ ْينخ  خْحَذان ا  خ َُ ُُاا  خال  خيَّا ُ َاَّخاْلَ الخ بُ ْْ ََُّّو أاَل ََ ََ
دا َْ لَهَُ دا كَدْ ال  َل خي   َْ لَهَُ دا أَُي َاال ََْنهَْ هَُ دا َاكُد ُُهَُ ا أَْا لخمهَُ ا فَم ََُُ هخدْ  (12)أََح َْ َاا

َن ال َّ  َخ َر  الَهَُ ا َعنَاَح ال ُّ ا   ََّّاَانخي َصغخ ََ َحْ هَُ ا َلَ ا  َْ بر ا ََّ  َْ   }ْحَ  خ َاكُ

ُُاا  خال  خيَّا ُ } بُ ْْ ََُّّو أاَل ََ ََ اكداَ . أَ حُ  َْال  اأَ  َّأ  ال َْبدُاا  لهدا  غاد  { َاكََظ  

ْينخ  خْحَذدان ا}يْني اصَّ  َّْباتَ  اَ حادُ  { َاكََظ }: َجاهُ  َُ أَ اأَد  َّدأ  { َاَّخاْلَ الخد

كد   ا َْدال  َّْباتَد  َّد َّ ال الدُين لبادا  : ا  ل  ال الُين  حذانا  كاَ ال هذ ا َحذن 

حُه ا الْظا  عَ  ال لُ  نه دا الذدبب الظداه  ل عد ت  اعا د , ال دا لدا   حذدانه ا 

دا يَدْبََُغنَّ } ل  ال لُ كُ ََّغ الغاي  الْظا   اعب أ  يُد    حذدا  ال لدُ  لاه دا لد لو  ََّ  خ

ُخ  َ  اْل َُ ْندد ُُهَُ ا أَْا لخمهَُ دداعخ أَ كددُ أاصددانا  َّه ددا اَّخاصدد   عا لبدد ا أا لبدد  { بَددَ  أََحدد

ُخبَدد   نه ددا حانئدد م أحدد ج  لدد  البدد  االُاددا  َّحُ كه ددا  أحددُه ا, ا ن ددا َددصَّ حالدد  ال

َُ َ }لظددْهه ا اَْندد   ْندد َْ لَهَُ ددا أُيَ }أَ فددي لنهددو الهال ددو { عخ أَ ال َُددَ { فَددم ََُُدد

  الظدج  لَُ د  أَي اال َذد ْه ا كد ال  سدائا  ح د  الد  ََُّ د  لَ الُين أكَ لَ   َظهد

َْ لَهَُ دا كَدْ ال  }أَ ال ََع ه ا َّنغمظم فا ا ال يْجبو َنه ا {  َاال ََْنهَْ هَُ ا}ال أفف  َاكُ

ا هخدْ  لَهَُ دا َعنَداَح }أَ كَ له ا كد ال  حذدنا  لاندا  طابدا  َّدأتبم ااكداَ اَْظدا  { َل خي   َْ َاا

ددنَ  َخ َر  ْحَ دد خ  الدد ُّ أَ ألددْن عانبددو اَ ا ددْع له ددا َّ دد لَه اَظدد ي َددن فدد ط َح  ددو { ال َّ



ا}اعطهو عَاه ا  ا   ََّّاَانخي َصدغخ ََ َحْ هَُ ا َلَ ا  َْ بر ا ََّ  َْ أَ اتي له دا َّال ح د  اكدَ { َاكُ

ََّ َّ ح  دو ال اسدْ  ل دا أحذدنا  لديَّ فدي َ َّا ه دا حالد   في تعاودو يدا َب اَحد  االدُ

 (5.)الصغ 

 

  : عز وجل بأسمائه الحسنى دعاء هللا.  (3)

ْحَ دا َ }: كاَ َْال   َ أَْا اْتُعد ا ال َّ َْ اْتُع ا اَّ َ }أَ نداتاا ََُّد  الجَادَ َّاسد  { كُ أا { اَّ

ْحَ ا َ }َّاس   ُع ا فَََ ُ ا َْسَ اُء اْلُحْذنَ { }ال َّ ُْ ا ََ ََ أَ َّأَ ه ين االس ان نداتي     )  أَيه ا 

سدببها أ  الُهداَ : فه  حذن    أس اء  ع اْهدا حذدن  اهد ا  َنهدا, كداَ ال هذد ا 

فُددال ا    لددا  َح ددُ { يددا ا, يددا َح ددن}سدد ْ ا النبددي صددَ  ا عَادد  اسددَ  يددُع  

ُم اها ه  يُع   لهان فنَلت اآلي  َبان  أنه ا ل ذ َّ  ااح  .ُ لاأَ نا َُّعاء  ل  ااح

 : التفكر في ملكوت هللا عز وجل واالعتبار بها.  (4)

دَ ق  }: كاَ َْال   ْبصخ َُ َخ  َْنَدا آيَد َ النَّهَدا َْ َخ َاَع ََ آيَ َدْانخ فََ َحْ نَدا آيَد َ الََّْاد ََ َاالنَّهَا َْنَا الََّْا َْ َاَع

َذابَ  نخاَن َااْلحخ َت الذر َُ ََُ  ا َع ْْ ْ  َالخ َ ُُ َّر ََ ْن  َخ ام لخ َْب َُغ ا فَْظم  َْنَا ُ ََْهصخ ََّ َ ْيءم فَصَّ  } َاُل

ي ا  عَ في عم   ل  آياَ  الُ نا  في هد ا ال عد ت, ال دي لدَ َنهدا َّ هدا  ناد  عَد  

ََ آيَ َْانخ }: احُانا  ا فُاَ ََ َاالنَّهَا َْنَا الََّْا َْ أَ عمَ ان عظا  دان عَد  احدُانا نا { َاَع

َخ }ال دداَ كددََُنا  أَ ط ذددنا الَاددَ فجَْنددا  َظَ ددا  ل ذددُن ا فادد  { فََ َحْ نددا ءايَدد َ الَادد

ددَ ق  } ْبصخ َُ َخ  َْنَددا آيَدد َ النَّهَددا َْ أَ عَْنددا النهدداَ َظددائا  َ دد كا  َّددالن َ لاحصددَ َّدد  { َاَع

َّصاَ  ُُ ْ }اْلخ َّر ََ ْن  َخ ََُ د ا }أَ ل طَب ا فدي النهداَ أسدباب َْا د ُ  { لخ َْب َُغ ا فَْظم   ْْ َالخ َ

َذددا ددنخاَن َااْلحخ َت الذر َُ أَ ال َْ دد ا عددُت ا يددا  اال دده َ اا عدد ا , َّ ْاكددب الَاددَ { بَ َعدد

َْنَا ُ }االنهدداَ, فالَاددَ لَ احدد  االذددُ  , االنهدداَ لَُذددب االذددْي  دد ََّ َ ددْيءم فَصَّ َاُلدد

ام   ََّ أَ م َن أَ َ الُناا االُين, َّانَّا  أحذن َباان, الام  يء َدن أَد  { ََْهصخ أَ ال

 .ُجَاي, ا ن ا ه  َّ ُُي م اََُّا م حُا ه ا ال ع ت َ  الا  لَ صاتف  اال

البعد عن الزنا والقتل وأكل ماال اليتايم وبخال الميازان و ياره ذلاك مان .  (5)

 :المحرمات والمنكرات 

ْطئ دا }: كاَ َْال   َخ َم نَْحُن نَْ ُ كُهُْ  َا خيَّداُلْ   خ َّ كَدْ ََهُْ  َلداَ   م َْ ْ اَ َ  خ ََ ُْ َُُ ا أَْاالَتُلْ   َاال ََ

ا َ د   َاَسداَء َسدبخام  . َلبخا   نَ   خنَّ ُ َلداَ  فَاحخ َر َُْ َُّ ا ال ُ . َاال ََ َ  اَّ ُْ َُُد ا الدنَّْهَم الَّ خدي َحد َّ َاال ََ

َخ  خنَّدد ُ َلدداَ   َْطَان ا فَددم يُْذدد خْي فخددي اْلَُْ دد َْنَددا لخَ لخاردد خ ُسدد َْ ُْ َع ددا فََُدد  َ ْظَُ  ََ  ََ ددْن كُ خدد ََ  خال َّخدداْلَحقر َا

نُص  اََ ُخ  خ َّ . َ  ْهد َْ َُّ ُ َاأَْافُد ا َّخاْل ََ اْلاَ خا خ  خال َّخالَّ خي هخَي أَْحَذُن َح َّد  يَْبَُدَغ أَُ د ا ََ َُْ َُّ ا  َاال ََ

ْذئُ ال   ََ َُ َلاَ   ْه َْ ْادٌ  َاأَْحَذدُن . اْل ََ َْ ُْ  َا خنُ ا َّخاْلُخْذطَاسخ اْلُ ْذد َُخا خ َعلخدَو  ََ  خَعا لخ ْا َُ َاأَْافُ ا اْل

َُّ أُْالَئخدَو َلداَ  َعْند ُ . يم  ََأْاخ  دْ َع َااْلبََصدَ  َااْلهُدَواَت ُلد َْدٌ   خ َّ الذَّ دا لَدْاَم لَدَو َّخد خ عخ ََ ُْدُف  َاال ََ

ْذئُ ال   ََ طُد ال  . ََ بَدا ََ َالَدْن ََْبَُدَغ اْلجخ َْ ََ ا َ دا  خنَّدَو لَدْن ََْخد خ َ ح  ََ َخ  َْ . َاال ََْ شخ فخدي ا َ

َُّ َعلخَو َلاَ  َسارئُ ُ  ُ اه ا ُل ُْ ََ َّرَو  ََ  َُ ْن َْ . عخ د َْ َ د خ َاال ََْج ُْ دَن اْلحخ َخ ََُّّو  ََ ا أَْاَح   خلَْاَو  َخ َّ َعلخَو 

  َ ُح  ُْ ََ ا   َ  َُ ََ ََُْ  فخي َعهَنََّ   َ  فَ ُ ََ خ  خلَه ا آ َع اَّ  . {اََ

َم } م َْ ْ اَ َ  خ ََ ُْ َُُ ا أَْاالَتُلْ   نَْحدُن  {الهُد   أَ ال ََُُُ ا عَ  ك َ أاالتل  َخافد { َاال ََ

أَ َ كُهد  عَاندا ال عَداُ  فدنحن ند  كه  اند  كُ  فدم َخداف ا الهُد  { نَْ ُ كُهُْ  َا خيَّداُل ْ 

ا}َّذببه   ْطئ ا َلبخا   َخ : أَ ك َُه  عنٌب عظا  اع ٌ  َطا  كاَ ال هذ ا {  خ َّ كَْ ََهُْ  َلاَ  

ا عددن علددو ا دد ن  لددا  أهددَ الجاهَادد  يئددُا  البنددات َخافدد  الهُدد  أا الْدداَ فنهدداه 



نَ }أَ اكه   َر َُْ َُّ ا ال  ند  يهادُ " ال ََن ا"أَ ال َُن ا َن الَن  اه  أََّغ َن { َاال ََ

 خنَّدد ُ َلدداَ  }النهددي عددن َُددَُات الَندد  فددالنهي عددن الُدد ب أََّددغ َددن النهددي عددن الهْددَ 

    َ أَ ساء ط يُدا   {َاَساَء َسبخام  } َ    الَن  لا  فَْ  كباح  َ ناها  في الُبف { فَاحخ

ُ  خال َّخداْلَحقر }َ صم   ل  عهن   َ  اَّ ُْ َُُ ا النَّْهَم الَّ خي َحد َّ أَ ال َُ َد ا نهذدا  حد َّ  { َاال ََ

ا ك َهددا َّغادد  حددقم  دد عي َ عددب لَُ ددَ لال  َددُ, االُاَددَ ع ددُا , االَانددي ال حصددن 

َْنَا لخَ لخار خ سُ } َْ ُْ َع ا فََُ  َ ْظَُ  ََ  ََ ْن كُ خ ََ أَ اَدن كُ دَ ظَ دا  َّغاد  حدقم ي عدب ك َد  { َْطَان اَا

فَددم }فُددُ عَْنددا ل اَثدد  سددَط   عَدد  الُاَددَ َّالُصدداص َندد , أا أَدد  الُيدد , أا الْهدد  

  َ نُصدد  ََ َخ  خنَّدد ُ َلدداَ   َُّ ال  دد اي َّددأ  يُ ددَ غادد  { ايُْذدد خْي فخددي اْلَُْ دد أَ فددم ي جدداا  الحدد

لا  أهَ الجاهَا  يهَْد  , فحذدبُ  أ  ا كدُ  الُاََ أا يُ ثَه َّ  أا يُ َ اثنان َّ احُ ل ا

ََ اْلاَ خدا خ  خال َّخدالَّ خي هخدَي }نص   عَد  َصد   فَداُن عداتال  فدي كصاصد   دا ََ َُْ َُّد ا  َاال ََ

أَ ال َ صدد ف ا فددي َدداَ الا ددا   ال َّالط يُدد  ال ددي هددي أحذددن اهددي حهظدد  { أَْحَذددنُ 

َُّ ُ }ااس ث اَ   الا ا  سن ال  ُ ايحذن ال ص ي في َالد   أَ ح   يبَغ{ َح َّ  يَْبََُغ أَُ 

ْذددئُ ال  } ََ َُ َلدداَ   ْهدد َْ ُخ  خ َّ اْل ْهدد َْ أَ افهدد ا َّددالْه ت سدد اء  لانددت َددع ا أا َددع { َاأَْافُدد ا َّخاْل

َْد ُ ْ }الناس  نُ  َُذأل   عنها ي   الُااَ   ََ  خَعا لخ ْا َُ أَ أَ د ا الُادَ  عا لَد   { َاأَْافُ ا اْل

أَ  ندد ا َّددال اَا   {َا خنُدد ا َّخاْلُخْذدطَاسخ اْلُ ْذدد َُخا خ }اال ََّْخددم  لغاد ل  َددن غادد  َطهادفم 

َم اال َُيْ   َه َّم اح اا ْاٌ  َاأَْحَذُن ََأْاخيم  }الَُْ الذ  ََ أَ افداء الُادَ ا كاَد  { َعلخَو 

َْد ٌ }ال    َاٌ  في الُناا اأحذدن َدآال  فدي اآلَد ق  دا لَدْاَم لَدَو َّخد خ عخ ََ ُْدُف  أَ ال { َاال ََ

ناو ََّ َثبَّْت َن لَ َب َ ْْ   َّبْع َا ال ََْ  اال يَ

ال ََُ َأيُت ال  َ , اس ُْت ال  َذ ع, اعَ ُت الد  ََْد , فدن  ا َْدال  : كاَ ك اتق 

ْذدئُ ال  }ساوَو عن علو لَ   ََ َُّ أُْالَئخدَو َلداَ  َعْند ُ  ْ َع َااْلبََصدَ  َااْلهُدَواَت ُلد أَ    {  خ َّ الذَّ

عددن سدد ْ , اَّصدد  , اكَبدد  اع ددا ال ذددب   : يدد   الُااَدد  عددن ح اسدد اْلنذددا  يُذددأَ 

دددا}ع اَحددد   َ ح  ََ َخ  َْ أَ ال َ دددش فدددي ا ََ َخ ددداال  َ دددا  { َاال ََْ دددشخ فخدددي ا َ

ََ طُ ال  }ال ْجب ال  ُب   بَا ََ َالَْن ََْبََُغ اْلجخ َْ ََ ا َ ه ا ََْاَ لَنهي عدن {  خنََّو لَْن ََْخ خ

نذدا   دئاَ هَيدَ ال يَادق َّدو ال ُبد  ؟ لادف َ ُبد  عَد  ال ُب  اال ْن  أنو أيها  اْلخ

ا ََ الن َجَْ فاها َ كا  أا  ُا  ؟ الاف َ طااَ اَ ْظَّْ  عَ  الجباَ الدن َبَغهدا 

ُم َن الج اتْين فُادف َ ُبد  اَ ْدال  اَخ داَ  ط ال  ؟ فأنت أحُ  اأ ْف َن لَ ااح

َُّ َعلخدَو َلداَ  }لَ  ُبد ين اأنت أ ْف َن ا ََ االجباَ؟ افي ه ا َهُد  اَُ يدع  ُلد

ُ اه ددا ُْ ََ َّرددَو  ََ  َُ ْندد أَ لددَ علددو ال دد ل َ الدد َ نهدد  ا عندد  لددا  ع َدد  كباحددا  { َسددارئُ ُ عخ

َ  خ }اَح َا  عنُ ا َْال   ُْ َن اْلحخ َخ ََُّّو  ََ ا أَْاَح   خلَْاَو  َخ َّ أَ علو ال َ َُدُ  َدن { َعلخَو 

ا   لاو ََّو يا َح ُ َن ال  اعظ البَاغ , اآلتاب االُصص اا حُا  َُّْ  ال َ أاح

دد  اله يددُق  َُ ا}االحخ  َ ُح  ُْ دد ََ ددا   َ  َُ ََ ََُْدد  فخددي َعهَددنََّ   ددَ  فَ ُ ََ خ  خلَه ددا آ ددَع اَّ ََ  َْ دد َْ أَ ال { َاال ََْج

َ د   َددع ا غاد   َددن اثددنم أا َّ د  ف َُدد  فدي عهددن  ََ َددا  ََد   نهذددو ايَ َددو اُ 

َد   َّد  ا حُدا  ل دا اَّ دُأها   داَق  : ا  كداَ الصدااَاالخَق َط اتا  َبُْا  َن لَ َ

َُ َُّاند    ل  أ  ال  حاُ َبُأ ا َ َ اَن هاهدا, اهد  َأس ا  دااء اأساُسدها, اا ع دا

 .َّاطَ ٌ ال َهاُ  ائا  
 َ  صاُ اله اوُ كذ  ال هذا  اعَ َ كع   ال  عع                                                                 

 

 



 

 

 

 
 

ْحَمُن ُوّداً )  الَِحاِت َسيَْجَعُل لَُهُم الرَّ  - ، قال ابن عباس[ 69:مريم]﴾إنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

أي محبة في قلوب الخلق، وال شك أن المراد بالخلق هنا يقصد الخلق من أهل  –رضي هللا عنه 

﴿ إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرُموا َكانُوا التوحيد واإليمان، فإن الكافر والمنافق ال يحب المؤمن على اإلطالق، 

﴿ َوَكَذلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَبِيٍّ  -وعال  جلّ  -اآليات، وقال [ 26:المطففين]ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا يَْضَحُكوَن ﴾

 [.31:الفرقان]َعُدّواً ِمَن اْلُمْجِرِميَن ﴾

 
فَاتََّخَذْت * َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب َمْريََم إِِذ اْنتَبََذْت ِمْن أَْهلَِها َمَكاناً َشْرقِيّاً : يقول الحق تبارك وتعالى

ْحَمِن ِمْنَك إِْن * إِلَْيَها ُروَحنَا فَتََمثََّل لََها بََشراً َسِويّاً  ِمْن ُدونِِهْم ِحَجاباً فَأَْرَسْلنَا قَالَْت إِنِّي أَُعوُذ بِالرَّ

 ً ً * ُكْنَت تَقِيّا قَالَْت أَنَّى يَُكوُن لِي ُ الٌم َولَْم * قَاَل إِنََّما أَنَا َرُسوُل َربِِّك أِلََهَب لَِك ُ الماً َزِكيّا

ً يَْمَسْسنِي بََشٌر وَ  قَاَل َكَذلِِك قَاَل َربُِّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َولِنَْجَعلَهُ آيَةً لِلنَّاِس َوَرْحَمةً ِمنَّا * لَْم أَُك بَِغيّا

يَا  فَأََجاَءَها اْلَمَخاُض إِلَى ِجْذِع النَّْخلَِة قَالَتْ * فََحَملَْتهُ فَاْنتَبََذْت بِِه َمَكاناً قَِصيّاً * َوَكاَن أَْمراً َمْقِضيّاً 

* فَنَاَداَها ِمْن تَْحتَِها أاَلَّ تَْحَزنِي قَْد َجَعَل َربُِّك تَْحتَِك َسِريّاً * لَْيتَنِي ِمتُّ قَْبَل َهَذا َوُكْنُت نَْسياً َمْنِسيّاً 

 ً ي إِلَْيِك بِِجْذِع النَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْيِك ُرطَباً َجنِيّا ي عَ * َوُهزِّ ا تََريِنَّ ِمَن فَُكلِي َواْشَربِي َوقَرِّ ْيناً فَإِمَّ

ْحَمِن َصْوماً فَلَْن أَُكلَِّم اْليَْوَم إِْنِسيّاً   [.29-19:مريم]اْلبََشِر أََحداً فَقُولِي إِنِّي نََذْرُت لِلرَّ

 

 بشارة جبريل لمريم 
حينما خلت مريم بنفسها لشأن من شئونها الخاصة بها في هذا المكان الشرقي البعيد، وضربت 

الحجاب بينها وبين أعين الناس جميعاً، وفي هذا المكان الشرقي البعيد، وفي هذه الخلوة 

الكاملة التامة التي ضربت فيها الحجاب بينها وبين أعين الناس، إذ بها تفاجأ بمفاجأة عنيفة 

بشر كامل مع مريم العذراء الطاهرة في هذه الخلوة ! القلب وتزلزل الفؤاد، إنه رجل سويتهز 

وإذ بها تنتفض انتفاضة العذراء التي ُهددت في عرضها، رجل وهي ال تعلم عن هذا ! الكاملة

ْحَمِن مِ : فسرعان ما استجارت واستعاذت باهلل جل وعال قائلة! الرجل شيئاً  نَْك إِنِّي أَُعوُذ بِالرَّ

 ً إن كنت ممن يتقي هللا جل وعال، وتزلزله كلمة االستعاذة باهلل عز [ 11:مريم]إِْن ُكْنَت تَقِيّا

إِنََّما ! وكم من الناس من يوعظ وال يتعظ! وجل، فكم من الناس من يذكر باهلل وال يخشع قلبه

ُر أُولُو اأْلَْلبَابِ  ْحَمِن ِمْنَك إِْن ُكْنَت تَقِيّاً  قَالَْت إِنِّي أَُعوذُ [. 16:الرعد] يَتََذكَّ [ 11:مريم]بِالرَّ

قَاَل إِنََّما أَنَا : فجاءتها البشارة الطيبة التي نزلت على قلبها نزول الندى على الزهرة الظمأى

 ً وهنا ترد مريم على هذه البشارة الطيبة رد [ 16:مريم] َرُسوُل َربِِّك أِلََهَب لَِك ُ الماً َزِكيّا

مهددة في عرضها وشرفها بمنتهى الصراحة والوضوح الذي ال لبل فيه وال  موض، األنثى ال

ً : فإذا بها تقول فيأتيها [ 22:مريم]أَنَّى يَُكوُن لِي ُ الٌم َولَْم يَْمَسْسنِي بََشٌر َولَْم أَُك بَِغيّا

َهيٌِّن َولِنَْجَعلَهُ آيَةً  قَاَل َكَذلِِك قَاَل َربُِّك ُهَو َعلَيَّ : الجواب واضحاً وضوح الشمل في ضحاها

 ً .. إنه أمر يسير أمام قدرة هللا جل وعال : أي[ 21:مريم] لِلنَّاِس َوَرْحَمةً ِمنَّا َوَكاَن أَْمراً َمْقِضيّا

 َولِنَْجَعلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ [ .. 12:يل] إِنََّما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َشْيئاً أَْن يَقُوَل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ 

عالمة على عظيم قدرة هللا جل وعال، فاهلل له مطلق القدرة، وله كمال القدرة، : أي[ 21:مريم]

 وله تمام القدرة، فهو الفعال لما يشاء 

 



 

إِنََّما أَْمُرهُ إَِذا أََراَد َشْيئاً أَْن .. كيف شاء، في أي وقت شاء  - معارج القبولكما يقول صاحب 

 قَاَل َكَذلِِك قَاَل َربُِّك هَُو َعلَيَّ َهيٌِّن َولِنَْجَعلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ [. 12:يل] يَقُوَل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ 

إن من كلف : ول دائماً وأنا أق. عالمة على كمال ومطلق قدرة هللا جل وعال: أي[ 21:مريم]

نفسه أن يبحث عن حدود قدرة هللا كمن كلف نملة ضعيفة أن تنقل جبالً عمالقاً من مكان إلى 

آخر؛ فقدرة هللا ال تحدها حدود، فله مطلق القدرة وكمالها وتمامها، ال يعجزه شيء في األرض 

سبحانه وتعالى، ال كنفل واحدة  -في كمال قدرته-وال في السماء، فخلق الخلق، وبعث الخلق 

يعجزه شيء في األرض وال في السماء، فما من جبل على ظهر هذه األرض إال ويعلم هللا ما في 

َوَما تَْحِمُل ِمْن أُْنثَى َوال تََضُع وعره، وال بحر على سطح هذه األرض إال ويعلم ما في قعره، 

ٍر َوال يُْنقَ  ُر ِمْن ُمَعمَّ ِ يَِسيرٌ إاِلَّ بِِعْلِمِه َوَما يَُعمَّ  ُص ِمْن ُعُمِرِه إاِلَّ فِي ِكتَاٍب إِنَّ َذلَِك َعلَى هللاَّ

اختارك هللا [ 21:مريم] قَاَل َكَذلِِك قَاَل َربُِّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َولِنَْجَعلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ [. 11:فاطر]

خلق آدم من  ير أب يا مريم ليعرض على البشرية من خاللك المعجزة الكبرى؛ ألنه إذا كان قد 

وأم، وخلق حواء من أب دون أم؛ فإنه سيخلق عيسى من أم دون أب، ويخلق سائر البشر من 

أم وأب؛ لتظهر قدرة هللا جل وعال في جزئية الخلق، وليعلم الناس جميعاً أن هللا على كل شيء 

 .قدير

 

ً فَنَاَداَها ِمْن تَْحتَِها أاَلَّ تَْحَزنِي قَْد َجَعَل َربُِّك  حتى إن كان المنادي هو [ 24:مريم] تَْحتَِك َسِريّا

ر هللا لها عيناً من الماء، أو نهراً من  جبريل كما قال أصحاب الرأي األول، فإنها أيضاً كرامة، فجَّ

يقول لها : الماء، وأسقط جل وعال عليها الرطب، ولكن هنا ملحظ جميل ينبغي أن يتوقف عنده

ي إِلَْيكِ : المنادي يوم أن سألت مريم عن ! سبحان هللا[ 25:مريم] بِِجْذِع النَّْخلَةِ  َوُهزِّ

ي إِلَْيِك بِِجْذِع النَّْخلَِة : األسباب قال وقبل ذلك كان رزقها يأتيها بدون [ 25:مريم]َوهُزِّ

يَُم أَنَّى لَِك َهَذا قَالَْت ُهَو ُكلََّما َدَخَل َعلَْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقاً قَاَل يَا َمرْ أسباب، 

َ يَْرُزُق َمْن يََشاُء بَِغْيِر ِحَساٍب  ِ إِنَّ هللاَّ ولكنها حينما سألت عن [33:آل عمران]ِمْن ِعْنِد هللاَّ

ي : قال[ 22:مريم] أَنَّى يَُكوُن لِياألسباب، وعن الكيفية، وكيف ذلك، وكيف يكون  َوُهزِّ

ً إِلَْيِك بِِجْذِع النَّ  وهو أنه ال بد من : وهنا ملحظ آخر[. 25:مريم]ْخلَِة تَُساقِْط َعلَْيِك ُرطَباً َجنِيّا

 األخذ باألسباب، فمن التوكل على هللا جل وعال األخذ باألسباب وترك النتائج إلى مسبب األسباب 

ي إِلَْيِك بِِجْذِع النَّْخلَةِ  بسند  الترمذيو أحمدوفي الحديث الذي رواه [. 25:مريم] َوُهزِّ

رضي هللا  عمر بن الخطابمن حديث  المستدركفي  الحاكمو ابن ماجةو أبو داودحسن، ورواه 

لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله لرزقكم : )قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عنه أنه قال

ي إِلَْيِك بِِجْذِع النَّْخلَِة تَُساقِْط َعلَْيِك ُرطَباً َوهُ . (كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً  زِّ

 ً ي َعْيناً * َجنِيّا ال تحزني وال تقلقي، فإن الذي أجرى لك [ 29-25:مريم] فَُكلِي َواْشَربِي َوقَرِّ

هذه الكرامات، وأجرى أمام عينيك هذه اآليات البينات الواضحات على كمال قدرته جل وعال، 

ْحَمِن َصْوماً . در على أن يبرئكهو وحده القا ا تََريِنَّ ِمَن اْلبََشِر أََحداً فَقُولِي إِنِّي نََذْرُت لِلرَّ فَإِمَّ

 وهذا كان وارداً في شرعهم [ 29:مريم]

ا تََريِنَّ ِمَن اْلبََشِر أََحداً . كان جائزاً في شرعهم:  ابن قدامةواإلمام  بن حجرايقول اإلمام  فَإِمَّ

ْحَمِن َصْوماً فَلَْن أَُكلَِّم الْ  ً فَقُولِي إِنِّي نََذْرُت لِلرَّ فاطمأن قلبها، وانشرح [ 29:مريم]يَْوَم إِْنِسيّا

صدرها، وقويت على أن تواجه القوم بعد هذه اآليات البينات، وحملت ولدها المبارك، وذهبت 

به لتواجه القوم ومعها كل هذه األدلة والبينات، وقبل كل ذلك وبعده معها هللا عز وجل الذي قدر 

 وال راد لمشيئته وال راد لقدرته

 

 ال  عع َحا  ق َّْن ا  فبهت ال َ له  لَ اأ َح ُ حذا                                           
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ما أجمل قول قتادة في تعليقه على قول هللا لموسى وهارون على نبينا وعليهما الصالة 

، كلنا يعرف فرعون، ففرعون هو الذي قال [43: طـه]﴾  اْذَهبَا إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ طََغىوالسالم ﴿ 

أنا ربكم األعلى، وفرعون هو الذي قال ما علمت لكم من إله  يري ، ومع ذلك يأمر هللا موسى 

يا رب ما أحلمك، تأمر موسى " فقال قتادةوهارون نبيين كريمين أن يقوال لفرعون قوال لينًا، 

فإن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم األعلى، وهارون أن يقوال لفرعون قوال لينًا، 

 فكيف يكون حلمك بعبٍد قال سبحان ربي األعلى       

                                                                                                                                                                                         

َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري فَإِنَّ لَهُ َمِعيَشةً َضنكاً (123) فمن إتبع هداي فال يَِضلُّ َوالَ يَْشقَى 

 124: طه]﴾( 124) َونَْحُشُرهُ يَْوَم القِيَاَمِة أَْعَمى

إذن أيها ( وقاته فإن قيل لك بم عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخل: )قول المصنف رحمه هللا تعالى

اإلخوة الكرام ربي هللا الذي رباني بنعمته وربى جميع العالمين بنعمته بعض النعم التي قد يغفل 

عنها اإلنسان، ال شك أن أجل وأعظم وأكبر وأطهر نعمة أنعم بها علينا هي نعمة اإلسالم ونعمة 

ُ يَُمنُّ َعلَْيُكْم أَْن َهَداُكْم لإِِليَماِن ﴿ يَُمنُّوَن َعلَْيَك أَْن أَْسلَُموا قُل الَّ تَُمنُّ اإلسالم  وا َعلَيَّ إِْسالَمُكْم بَِل هللاَّ

 : ، وهلل در القائل[13: الحجرات]﴾( 13) إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ 

   ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا 

 يرت أحمد لي نبيادخولي تحت قولك يا عبادي وأن ص                                   

نعمة اإلسالم هي أشرف نعمة وهي أجل نعمة ووهللا ثم وهللا لو فقدت كل شيء ورزقك هللا نعمة 

ماذا فقد من وجد اإلسالم وماذا وجد : اإلسالم فقد رزقك كل شيء تدبروا مني هذه الكلمات أقول

يأكل ولو لم يشرب  من فقد اإلسالم أكرر ماذا فقد من وجد اإلسالم ما فقد شيئا حتى ولو لم

مافقد شيئا مادام ربنا تبارك وتعالى قد أنعم عليه بأشرف نعمة أال وهي نعمة اإلسالم ماذا فقد 

من وجد اإلسالم ما وجد شيئا على اإلطالق ولو كان يتمرغ في ألوان النعيم والطعام والشراب 

 والمتاع فكل شيئ بين سيتحول إلى شقوة وضنك 
 

 

 ال  عع   ح َ ن ا ص َ الثمث   لَ اأ َح ُ حذا  

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( اقترب للناس حسابهم وهم في  فلة معرضون) 

مر الحسن البصري على أقوام يضحكون قال هل مررتم على الصراط قالو ال   قال أتدرون 

 إلى جنة يؤخذ بكم أم على النار قالو ال  قال فعالما تضحكون 

َماَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِعْنَدهُ ال يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِِه َوال َولَهُ َمْن فِي ﴿ السَّ

تدبروا هذه اآلية الجليلة التي تبين لنا (       ﴿يَُسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنََّهاَر ال يَْفترون16يَْستَْحِسُروَن﴾

يسبح هللا وال يغفل عن  يا اخوة أن الكون كله بعيدا عن الخلق وبعيدا عن من كفر من الجن

َماَواِت َواأْلَْرضِ تسبيحه وال يغفل عن طاعته ﴿ َولَهُ ﴿!هللا [ 16من اآلية: األنبياء]﴾َولَهُ َمْن فِي السَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِعْنَدهُ ال يَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِِه َوال يَْستَْحِسُروَن﴾ ﴿يَُسبُِّحوَن 16َمْن فِي السَّ

 [ 22 -16:األنبياء]﴾ ْيَل َوالنََّهاَر ال يَْفتُُرونَ اللَّ 

فلو  فل الخلق جميعا عن تسبيحه وعبادته فالكون كله يسبح هللا ومالئكة هللا ال تغفل عن 

َ َما أََمَرُهْم َويَْفَعلُوَن تسبيحه وذكره وطاعته وعبادته قال جل وعال في وصفهم ﴿  ال يَْعُصوَن هللاَّ

 [9من اآلية: التحريم]﴾َما يُْؤَمُرونَ 

 ال  عع   ح ال اأ َح ُ حذا  ل  ن ا ص َ الثمث                                                     

 

 

 
 

 

ُدورِ   [49: الحج]﴾ ﴿ فَإِنََّها الَ تَْعَمى األَْبَصاُر َولَِكن تَْعَمى القُلُوُب الَتِي فِي الصُّ

أن : لقد توصلنا بعد البحث العلمي والتجربة: بنيويورك يقوليخرج علينا رئيل أكاديمية العلوم 

األجرام السماوية ما وضعت في الكون مصادفة عشواء وإنما وضعت بحسبان، فلو أن الشمل 

تركت مدارها إلى أعلى قليالً لتجمد كلُّ حي على ظهر األرض ولو أن الشمل تركت مدارها إلى 

ض ولو أن القمر ترك مداره إلى أعلى أو إلى أسفل أسفل قليال الحترق كل حي على ظهر األر

 قليال الختلت حركة المد والجزر على ظهر األرض ومات أهل األرض  رقاً أو عطش

تأكلها الغزالة فتعطينا مسكا وتأكلها الشاة فتعطينا لبنا : ثم يستدل الشافعي بورقة التوت

فة لكانت عصارة الطعام الواحد وتأكلها دودة القز فتعطينا حريرا فلو كانت األمور بالصد

ُدوِر ﴾:واحدةً   ، [49: الحج]﴿ فَإِنََّها الَ تَْعَمى األَْبَصاُر َولَِكن تَْعَمى القُلُوُب الَتِي فِي الصُّ



: واستدل األعرابي الذي لم يتخرج إال من جامعة الفطرة فاستدل على ربه تبارك وتعالى فقال

على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل 

 .ذات أمواج أفال يدل كل ذلك على اللطيف الخبير

 هلل في اآلفاق آيات لـــعل أقلها هو ما إليه هداكــــا 

 ولعل ما في النفل من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك                                  

  تفسيرا لها أعياكالكون مشحون بأسـرار إذ حاولت 

 قل للطبيب تخطفته يد الردى يا داوي األمراض من أرداك                                 

 قل للمريض نجى وعوفي بعد ما عجزت فنون الطب من عافاك

 قل للصحيح ما به من علة من يا صحيح بالمنايا دهاكــا                                   

 ى بين الزحام بال اصطدام من يقود خطاك بل سائل األعمى خط

 بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك                           

 وسل الجنين يعيش معزوال بال راع ومرعى من ذا الذي يرعاك 

 وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك                             

 واسئله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يمأل فاك

 واسئل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حالك                              

 ذا الذي صفاكبل سائل اللبن المصفى من بين فرث ودم من 

 وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسئله من يا نخل شق نواك                             

 وإذا رأيت البدر يسرى ناشرا أنواره فاسئله من أسراك 

 وإذ ترى الجبل األشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك                               

 من أوراك  اسئل لهيب الناروإذا رأيت النار شب لهيبها ف

 هلل في اآلفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك                                            

 لَ اأ َح ُ  حذا                ال  عع         ح َ ن ا ص َ الثمث  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

ْ   خ  ُُ َّ ُْنَاُلْ  َعبَثا  َاأَن ََ ََ ْب ُْ  أَنََّ ا  ُْ  َ َ أفََحذخ ُ اْلَ َخُو اْلَحقُّ ال  خلَ َ  خالَّ هَُ  ﴾ 226﴿ لَْانَا ال َُْ َع الَ  اَّ َْ فَ َ

َُ خي خ  ْ شخ اْل َْ بُّ اْل َّر خ  خنَّ ُ ال ﴾ 225﴿ ََ ََ  َُ ْن َذاَُّ ُ عخ خنََّ ا حخ َ  ال َُّْ هَاَ  لَ ُ َّخ خ فَن ََ خ  خلَها  آ َع اَّ ََ ُي  ُْ ْن يَ ََ َا

افخُ ا َ  َُ      يُْهَخُف اْل

الصحاَّ  فه  ا الغاي  ال ي َن أعَها ََُ ا افه  ا ال ظاه  ال ي َن أعَها اَّ ْث ا, لُن لثا ا  َن 

الناس اآل  يْا    في الُ   يألَ   اي  َّ   اي   ْ   اه  ال يْ ف   ََّا  اال يْ ف   نباا  

لو أَص َ أ  ا َ  اال َس ال  اال غاي  َن أعَها ََُ ا اال اظاه  َن أعَها اَّ ْث ا, ث  َُّْ ع

سان هي َّال  ت ال َْال  ا أ  يخَق الخَق َّغا  حُ  , َْال  ا أ  يخَق الب   لغا  اظاه , 

َْال  أ  ي    ا الخَق ه م  اسُا  لمأَظن أيها اْلنذا  ال خُاي ال غ اَ أنو ََُت في ه   

الذ اَ عَاها عنُ ال  هُ ؟ ال  الُنااف ل ألَ اَ  ب اَ ُاث  ث  َ  ت اَن هي كص  حااَو ايذَُ

 اا لم لم, ََّ أنت َخَ َ لغاي  اَخَ َ ل ظاه  

 

ثم بعد ذلك تموت، ثم بعد ذلك تبعث، وبعد البعث حساب، عرض، وصحف، وحساب، وبعد 

 .الحساب ميزان، وبعد الميزان صراط، وبعد الصراط جنة أو نار 

لو أسدل الستار على حياة ابن آدم عند الموت لظلم من ظلم، وانتفش من انتفش، وانتفخ من 

انتفخ، وكفر من كفر، وفعل كل إنسان ما يريد وهو مطمئن إلى ما يريد، أو إلى كل ما يريد أن 

للمظلوم من الظالم، ال الدنيا ليست سوقاً  -جّل جالله  -يفعل دون أن يقتص بعد ذلك ربنا 

ض وحسب، وإنما سيبعث هللا الخلق جميعا وسيوقف هللا الناس كلهم بين يديه للسؤال عن سينف

﴿ َونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلقِْسَط لِيَْوِم اْلقِيَاَمِة  -جّل جالله  -القليل والكثير، وعن الصغير والكبير قال 

 [.                                                                            43:االنبياء]ْرَدٍل أَتَْينَا بَِها َوَكفَى بِنَا َحاِسبِيَن ﴾فاَل تُْظلَُم نَْفٌل َشْيئاً َوإِْن َكاَن ِمْثقَاَل َحبٍَّة ِمْن خَ 

   ح ال اأ َح ُ حذا  ل  ن ا ص َ الثمث     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

يَن  قَالُوا* اَل َكْم لَبِْثتُْم فِي األَْرِض َعَدَد ِسنِيَن قَ  قَاَل إِْن لَبِْثتُْم * لَبِْثنَا يَْوًما أَْو بَْعَض يَْوٍم فَاْسأَِل اْلَعادِّ

ُ * أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا َوأَنَُّكْم إِلَْينَا ال تُْرَجعُوَن * إاِلَّ قَلِياًل لَْو أَنَُّكْم ُكنتُْم تَْعلَُموَن  فَتََعالَى هللاَّ

ِ إِلًَها آَخَر ال بُْرَهاَن لَهُ بِِه فَإِنََّما * قُّ ال إِلَهَ إاِلَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم اْلَملُِك اْلحَ  َوَمْن يَْدُع َمَع هللاَّ

اِحِمينَ * ِحَسابُهُ ِعْنَد َربِِّه إِنَّهُ ال يُْفلُِح اْلَكافُِرونَ   َوقُْل َربِّ اْ فِْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الرَّ

 [ 111-112:المؤمنون]

أنه يمر مر السحاب، ويجري جري الرياح، فدنياك مهما طالت فهي : أهم خصائص الوقت

قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة؛ ألن الليل مهما طال البد من طلوع الفجر، وألن العمر مهما 

ءها، طال البد من دخول القبر، فاأليام تمر ونحن في  فلة، األيام تمر واألشهر تجري ورا

وبين يدي الملك . وتسحب معها السنين، وتجر خلفها األعمار، وتطوى حياة جيٍل بعد جيل

الجليل سيعلم الذين خسروا أنفسهم وضيعوا أوقاتهم وأعمارهم أنهم ما لبثوا في هذه الدنيا إال 

أنه ما مضى منه ال يعود أبداً وال : ومن أهم خصائص الوقت:إال يوماً أو بعض يوم،.. ساعة

 .أتحداك أن تسترد اليوم الذي فات، لقد انتهى اليوم. عوضي

 

يابن : ما من يوم ينشق فجره إال وهو ينادي بلسان الحال: رحمه هللا يقول الحسن البصريكان  

 ال  عع َحا  ق يد، وعلى عملك شهيد؛ فا تنمي فإني ال أعود إلى يوم القيامةأنا خلق جد! آدم

 

 

 لَ اأ َح ُ حذا   كت ه  الحااق  ال 
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َماِء َماًء فَأَْنبَْتنَا بِِه َحَدائَِق َذاَت ﴿ َماَواِت َواأْلَْرَض َوأَْنَزَل لَُكْم ِمَن السَّ ْن َخلََق السَّ بَْهَجٍة َما َكاَن أَمَّ

 (  لَُكْم أَْن تُْنبِتُوا شجرها ءإله مع هللا بل هم قوم يعدلون

الطرق إلي هللا عز وجل تقطع بالقلوب وتقطع بالهمم الصادقة بهمم الرجال الصادقة العالية  

 .، وال يمكن أبدا أن تصل إلي هللا جل جالله بعقلك المجرد 

لعقل قد تصل إلي توحيد الربوبية بعقلك لكن الغاية ليست نعم قد تصل إلي التوحيد الربوبية با

توحيد الربوبية ، ولكن الغاية هي توحيد األلوهية أن تفرد هللا بالعبادة ، هي أن تفرد هللا 

سبحانه وتعالي بالطاعة والتوحيد هذه هي الغاية التي من أجلها خلق هللا سبحانه وتعالي الخلق 

أن الخالق والرازق هو هللا وفقط دون أن يحولوا هذه المعرفة  ال من أجل أن يتعرف الناس على

بعد ذلك إلي خضوع ومحبة ، إلي ذل وانكسار وحب للعزيز الغفار عرفتم أن الذي خلق ورزق 

وأبدع هذا الكون الفسيح وأودعه كل هذه اآليات وكل هذه النعم هو هللا فالغاية إذن أن تفردوا 

طاعة والوحدانية والعبادة بل هم قوم يعدلون هو شرك التسوية هذا اإلله العظيم جل جالله بال

شرك التسوية أي سووا بين آلهتهم المكذوبة الباطلة المدعاة وبين الحق سبحانه وتعالي 

 .الخالق الرازق الذي يستحق أن يعبد وحده وأن يوحد وحده جل وعال 

 

   ح ال اأ َح ُ حذا                ل  ن ا ص َ الثمث  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

لُ ا   عنُ ألث  الَْ اء عَ  أن  غا  نبي  اعهب عُ َ  َن الذَف  ل  أ  لُ ا  نبي  عاش في 

 َن تاات عَا  الذم    األث  الغَ ا ء عَ  أن  عبُ صالف أحب ا  فأحب  ا  عَ اعم اأعطا  

 الحُ   

الُُ أَانا لُ ا  الحُ    أ  أ ُ  هلل اَن ي ُ  فنن ا ي ُ  لنهذ  اَن له  فن  ا ) كاَ َْال   

 ( غني ح اُ 

اه  الص اب في ا ك اَ اا ع اَ  اَْ ف  :   أكذ  ال  عَ اعم أن  أعط  لُ ا  الحُ   

 حُاوق ا َ َ  

 

 وصايا لقمان إلبنه    

 ( اه  يْظ  ياَّني ال َ    َّاهلل    ال    لظَ  عظا  عكاَ لُ ا  الَّن  ) اْلع ُاتات    /      2

ياَّني  أك  الصمق اأَ  َّا ل ْ اي اأن  عن ال نُ  اأصب  عَ  َاأصاَّو    )) ا ع اَ / 1

 ( علو َن عَ  ا َ َ

االَصْ  َُ  لَنا س اال َ  ي في ا ََ َ حا    ا ال يحب َن لا  )أتب ال ْاََ  / 2

 (  َخ ا َ فخ َ

ااكصُ في َ او اأغظ  َن ص َو    انُ  ا ص ات لص ت ) ب َع النهم  ا ت/ 2

 (  الح ا 

                                                ****************** 

 أقوال لقمان  من  ير ماورد في القرءان   

 كاَ   ث انا  حهظ ها عن ا نبااء  

  عا لنت في الطْا  فأحهظ َّطنو / 1      عغُنت في الصمق فأحهظ كَبو            / 2

  عالنت في الناس فأحهظ لذانو / 2 عغ لنت في َّات غا   فأحهظ َّطنو                  / 2

 اأعل  ال  ت         / 5أعل  ا           /  6اأعل   ثن ان اانذ   ثن ان          

 ا سأت الخَق  لاو / 3اانذ   حذانو لَناس       / 5

 

الُُ أَانا لُ ا  الحُ    أ  أ ُ  هلل اَن ي ُ  فنن ا ي ُ  لنهذ  اَن له  فن  ا ) َ َْال   كا

 (  غني ح اُ

ال ُ  يوتَ  ل   ياتق النْ    ا ُ  ا تالل   عَ  حص َ اْلنذا  عَ  النْ       االي ُن   أ  

اَبناها عَ   ُ   َباَ   ي صف احُ غا   ال  َّأن  حُا    ا ن ا َاس الحُ   َخاف      ا 

 اَْال   

 

 قواعد شكر هللا عزوجل   

 

 اَحب   عَ اعم / 2اْلع  اي ل  َّالنْ                / 1الخظ ي ل                 / 2

 عُ   س ْ الها  فا ا يُ   عَاعَ    / 6الثناء عَا  َّها                  / 2
 لَ اأ صالف ال غاَذي   َّْن ا  َن أعم  الُ ءا  َحا  ق                           



 

 

 

 
 

 
يَا أَيَُّها الناس أنتم الفقراء إلى هللا وهللا هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد  وماذلك على هللا ﴿

 (بعزيز 

فقر اضطراري وفقر :، كما قال بن القيم في كتابه الماتع طريق الهجرتين  الفقر نوعان

 اختياري 

هو فقر كل الخلق في األرض هو فقر كل الخلق في األرض فقر أكثر :  الفقر االضطراري.

الكافرين باهلل هذا مضطر إلي هللا جل وعال هو فقير اضطرارا إلي هللا فقير إلي الشمل إلي 

إلي الماء إلي األرض إلي آيات هللا وهي خلق هللا تبارك وتعالي فقير اضطرارا  النور إلي الهواء

َماَواِت َواأْلَْرِض طَْوعاً َوَكْرهاً إلي هللا جل جالله ﴿  من : آل عمران]﴾ َولَهُ أَْسلََم َمْن فِي السَّ

ْوعاً أَْو َكْرهاً قَالَتَا أَتَْينَا فَقَاَل لََها َولأِْلَْرِض اْئتِيَا طَ ولما خلق هللا السماوات واألرض ﴿ [ 13اآلية

هذا فقر اضطراري ال يشذ وال يحيد عنه مخلوق من مخلوقات [11من اآلية: فصلت ]﴾طَائِِعينَ 

 . هللا في الكون وما هو ال يريد من الخلق هذا الفقر إنما يريد 

ددت فقرا من هو فقر العبودية والذل واالنكسار هلل تبارك وتعالي وكلما از:الفقر االختياري

هذا النوع الثاني ازددت عند هللا  نى كلما ازددت فقرا اختياريا هلل ازددت عند هللا  نى فكلما 

ازدادت عبوديتك هلل ازددت عزا عند هللا كلما ازداد فقرك هلل زادك هللا  نى وزادك هللا رفعه 

ُ وزادك هللا علوا ومكانة وشأنا عنده في الدنيا واآلخرة ﴿يَا أَيَُّها  ِ َوهللاَّ النَّاُس أَْنتُُم اْلفُقََراُء إِلَى هللاَّ

ِ بَِعِزيٍز ﴿ 19﴾إِْن يََشأْ يُْذِهْبُكْم َويَأِْت بَِخْلٍق َجِديدٍ ﴿15ُهَو اْلَغنِيُّ اْلَحِميُد﴾ َوَما َذلَِك َعلَى هللاَّ

 [  13 -15:فاطر]﴾

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

نُوَب َجِميعاً إِنَّهُ قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا )  َ يَْغفُِر الذُّ ِ إِنَّ هللاَّ َعلَى أَْنفُِسِهْم ال تَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة هللاَّ

ِحيمُ   ( ُهَو اْلَغفُوُر الرَّ

 

أن عابداً من بني إسرائيل عبد هللا أربعين سنة، ثم رجع على عقبيه أثر  عند كثير من أهل العلم 

يا : لى المرآة فإذا الشيب قد  طى لحيته ورأسه فبكى، وقالوعصى هللا أربعين سنة، ثم نظر إ

أطعتنا : أطعتك أربعين سنة، وعصيتك أربعين سنة فهل لي من توبة؟ فسمع هاتفاً يقول! رب

 . فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك

ة، وأهل فحش وفجور، كما فاهلل هللا في العودة إلى هللا دائماً وأبداً؛ فإننا كلنا أهل ذنب وخطيئ

: وقال عليه الصالة والسالم{ كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون }: قال صلى هللا عليه وسلم

فما { وهللا لو لم تذنبوا لذهب هللا بكم، ولجاء بقوٍم آخرين يذنبون، فيستغفرون هللا فيغفر لهم }

غفار صباح مساء، وأن ندرأ حلنا من ورطة الذنب والخطايا، إال بالتوبة النصوح واالست

يِّئَةَ : بالحسنة السيئة فإن هللا مدح قوماً فقال : وقال[ 22:الرعد]َويَْدَرأُوَن بِاْلَحَسنَِة السَّ

يِّئَاِت  أصبحوا تائبين : ]]رضي هللا عنهما ابن عباسقال [ 114:هود]إِنَّ اْلَحَسنَاِت يُْذِهْبَن السَّ

 [[ وأمسوا تائبين فإنكم في الذنب والخطيئة صباح مساء 

 

 

 

 

 

 القرني عائض ) : للشيخ  ( الظلم ظلمات  جزء من محاضرة                                                                           
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 (         ع اب ََّو ل اكع َال  َن تافع)  

ي  ي ع   َّن الخطاب َ ي ا عن  في أ ك  ال ُين  ا ع َّ عَ كُ أطاَ الذه   ايُ اء 

فاس  ع ع   لُ ءاَ   فنعا َّها ك ءاق (       ع اب ََّو ل كع  َال  َن تافع) الُ ءا  فُ اء 

صحاَّي عَاَ يُ اء َّها غظ  ط ي  ل ا أنَلت عَ  َا  الب ي   فأَهف الذ ع فذ ع ه   

س ع ا   َلب ا  اَُّ  ث  ي حاََ عَ  صاحب  لا صَ   ل  َّا   فاُع َن  ُق َا يات فجثا عَ

 فْات  الناس  ه  ال يَْ     َا َ    

 

 ال  عع   يط َّان يَُ الُ ءا  لَ اأ ََف الْنََ 

  

 

 

 

 
 

 (االذاَُّ   الذاَُّ   أالئو ال ُ َّ   )

 

 

  : فقال( اإلخالص  حقيقة)في إحدى فتاويه عندما شرح . شرح الشيخ بن باز رحمه هللا 

 

اإلحسان أن : النبي صلى هللا عليه وسلم  هو أن تعبد هللا كأنك تراه ، ولهذا قال: واإلحسان 

يراك وأهل هذه المرتبة هم السابقون المقربون  تعبد هللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه

بُوَن فِي َوالسَّابِقُوَن : الواقعة  المذكورون في قوله سبحانه في سورة السَّابِقُوَن أُولَئَِك اْلُمقَرَّ

لِيَن َوقَلِيٌل ِمَن اآْلِخِريَن اآلية ، وباهلل َجنَّاتِ    . التوفيق النَِّعيِم ثُلَّةٌ ِمَن اأْلَوَّ

 

 

  : فقال: حول صفات المتقين المقّربين :: ابن تيمية رحمه هللا  وفي شرح شيخ اإلسالم

 

من   : يقول هللّا تعالى )   : عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال البخاري عن أبي هريرة وفي صحيح

وال يزال  عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه

وبصره الذي  عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به،

وبي يبطش،  ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر،يبصر به ويده التي يبطش بها، 

أنا فاعله  وبي يمشي، ولئن سألني ألعطينه، ولئن استعاذني ألعيذنه، وما ترددت عن شيء

 .  ( منه ترددي عن قبض نفل عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، والبد له



 

  

   . حاب اليمين والمقربين السابقينالمقتصدين، أص وهذا الحديث قد بين فيه أولياء هللّا  

 

  . بالفرائض الذين تقربوا إلى هللّا   : فالصنف األول

إليه بالنوافل بعد الفرائض، وهم الذين لم يزالوا يتقربون إليه  الذي تقربوا  : والصنف الثاني
   . كما قال تعالى بالنوافل حتى أحبهم،

 

ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلكِتَاَب الَِّذيَن  }   : قال من كتابه كماوهذان الصنفان قد ذكرهم هللّا في  ير موضع 
َنْفِسهِ َوِمْنهُم مُّْقتَِصٌد َوِمْنهُْم َسابِقٌ  اْصَطَفيَْنا ِمْن ِعبَاِدَنا  .  [ 32  : فاطر ]   { بِاْلَخيَْراتِ  َفِمْنهُْم َظالٌِم لِّ

 

بَْراَر َلفِي َنعِ  إِنَّ  }   : وكما قال هللّا تعالى َرائِِك يَنُظُروَن تَْعرُِف فِياأْلَ ُوُجوهِهِْم َنْضَرَة النَِّعيِم  يٍم َعَلى اأْلَ
 ُ ِحيقٍ مَّْختُوٍم ِختَامُه َعيًْنا  ِمْسٌك َوفِي َذلَِك َفْليَتََناَفلِ اْلُمتََنافُِسوَن َوِمَزاُجهُ ِمن تَْسنِيمٍ  يُْسَقْوَن ِمن رَّ

بُونَ   .  [ 21-22  : ينالمطفف ]   { يَْشَرُب بِهَا اْلُمَقرَّ

 

   . بها المقربون صرفا وتمزج ألصحاب اليمين مزًجا/يشرب   : ابن عباس قال

 

  : اإلنسان ]   { فِيهَا تَُسمَّى َسْلَسبِياًل  َويُْسَقْوَن فِيهَا َكْأًسا َكاَن ِمَزاُجهَا َزنَجبِياًل َعيًْنا }   : تعالى وقال
13 ،11 ]  . 

 

اْلَمْشَأَمةِ َما َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمةِ  ُب اْلَميَْمَنةِ َما َأْصَحاُب اْلَميَْمَنةِ َوَأْصَحابُ َفَأْصَحا }   : وقال تعالى
بُونَ  َوالسَّابُِقوَن السَّابُِقونَ   .[ 11-1  : الواقعة ]   { ُأْوَلئَِك اْلُمَقرَّ

 

اْليَِميِن َفَساَلٌم لََّك ِمْن َأْصَحابِ  َكاَن ِمَن َأْصَحابِ َفَرْوٌح َوَريَْحاٌن َوَجنَُّة َنِعيٍم َوَأمَّا إِن  }   : وقال تعالى  
   .  [ 91-88  : الواقعة ]   { اْليَِمينِ 

 

 

  ال  عع        َ كع  صاُ اله اوُ

 

 
 

 

 (ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر هللا ومانزل من الحق )قال تعالى 

 

 قال إبن  عباس عوتبنا بهذه األية بعد إسالمنا بثالث سنين         
 المرجع شريط بين يدي القرءان للشيخ خلف العنزي 

 

 



 

 

 

 

َ َوَرُسولَهُ َولَْو َكانُوا آبَاءَ ﴿  وَن َمْن َحادَّ هللاَّ ِ َواْليَْوِم اآلِخِر يَُوادُّ ُهْم أَْو الَ تَِجُد قَْوماً يُْؤِمنُوَن بِاهللَّ

ْنهُ َويُْدِخلُُهْم أَْبنَاءُهْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم أُْولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اإِليَماَن َوأَيََّدُهم بُِروحٍ مِّ 

 ِ ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنهُ أُْولَئَِك ِحْزُب هللاَّ  أاَلَ إِنَّ َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها َرِضَي هللاَّ

ِ ُهُم اْلُمْفلُِحوَن   [ (.22: المجادلة]﴾ِحْزَب هللاَّ

التي تشتمل على أصل كبير من أصول هذا هذه مسألة من أكبر المسائل، ومن أجل المسائل 

الوالء هلل ولرسوله وللمؤمنين، والبراءة من الشرك والمشركين، قال رحمه هللا : الدين أال وهو

َد هللاَ ال يَُجوُز لَهُ ُمَواالةُ َمْن َحادَّ هللاَ َوَرُسولَهُ، َولَْو َكاَن أَْقَرَب : ) تعالى ُسوَل، َوَوحَّ َمْن أَطَاَع الرَّ

َ قَرِ  وَن َمْن َحادَّ هللاَّ ِ َواْليَْوِم اآلِخِر يَُوادُّ  يٍب؛ َوالدَّلِيُل قَْولُهُ تََعالَى ﴿ الَ تَِجُد قَْوماً يُْؤِمنُوَن بِاهللَّ

ُم اإِليَماَن َوَرُسولَهُ َولَْو َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو أَْبنَاءُهْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِشيَرتَُهْم أُْولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِهِ 

ُ َعْنهُ  ْنهُ َويُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتَِها األَْنَهاُر َخالِِديَن فِيَها َرِضَي هللاَّ ْم َوَرُضوا َوأَيََّدُهم بُِروٍح مِّ

ِ ُهُم اْلُمْفلُِحوَن ﴾ ِ أاَلَ إِنَّ ِحْزَب هللاَّ  [ (.22: المجادلة]َعْنهُ أُْولَئَِك ِحْزُب هللاَّ

هي المحبة والنصرة، : المواالة كما قال ابن منظور في لسان العرب و يره المواالة

 .هو المحب والناصر والتابع : والمولى

هو التباعد والخالص، إذاً يا أخوة، انتبهوا لي جيداً في هذه المسألة الكبيرة : والبراء

 .الجليلة، أصل الوالء الحب، وأصل البراء البغض

 ل  ن ا ص َ الثمث    ح ال اأ َح ُ حذا                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ٍة َخْيًرا يََرهُ ﴿) ا يََرهُ 3فََمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ ٍة َشّرً  [.1-3:الزلزلة] ﴾﴾1﴿ ﴾ َوَمْن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ

ليل  -جّل جالله  -ما منكم من أحد إال وسيكلمه ربه )  -عليه وسلم صلى هللا  -قال النبي 

بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فال يرى إال ما قدم، وينظر العبد أشأم منه فال يرى إال 

 (.ما قدم، ينظر بين يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار ولو بشق تمرة 

يدنى : ) قال -صلى هللا عليه وسلم  -اً من حديث ابن عمر أن النبي بل وفى الصحيحين أيض

والكنف في اللغة ال تأويالً لصفة ( المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه

يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره )الستر والرحمة، 

﴾ فكم مصيبة قد  َوُكلُّ َصِغيٍر َوَكبِيٍر ُمْستَطَرٌ ﴿ ( ذا يوم كذا وكذا عملت كذا وك: بذنوبه، فيقول

 .كنت نسيتها ذكرك هللا إياها 

حسرة قلبك وقتها على ما فرطت اوكم من معصية قد كنت أخفيتها أظهرها هللا لك وأبداها، في

 في دنياك من طاعة 

وكذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول  يقرره ربه بذنوبه، عبدي لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا،

ولكني سترتها عليك في الدنيا  -جّل جالله  -فيقول هللا ) مؤمن مقر ( ربي أعرف )المؤمن 

كما سترنا فيما مضى من عمرنا، أن يسترنا فيما  -عّز وجّل  -نسأل هللا ( وأ فرها لك اليوم 

    بقي من أعمارنا، وأن يسترنا تحت األرض ويوم العرض،
 

 

 

   ح ال اأ َح ُ حذا  ل  ن ا ص َ الثمث                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 الح ُ هلل ال َ َّنْ    َ   الصالحات  الح ُ هلل ال َ عَْ لنا اْلسم  تينا   

يُ  ف الا  فا  َن ص اب فه  َن ال ح ن عَ عمل  اَا لا  فا  َن َطأ  ه ا الجهُ َّان أيُ

 ف ن نهذي اال اطا  

الَه   غه  لنا  نو أنت الغه َ ال حا  اَب عَانا  نو أنت ال  اب ال حا  الَه   عَْ أع النا 

 َالص  ل عهو الُ ي  

َ اَا ك ب  لاها َن ك َ الَه   نا نذألو  الجن  اَاك ب  لاها َن ك َ اع َ انْ ع َّو َن النا

 اع َ 

 اَ اَا 

 من دعوة الغائب للغائب .... ياصاحبي  ما دعوةأنفع

 أن تسأل الغفران للكاتب                                              ناشدتك الرحمن يا قارئاً 
 

 اصَ  ا عَ  ألان الناس كَبا َح ُ  َّن عبُ ا اعَ  أل  اصحب  اسَ  
 


