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 ه َ  اتَّقِ  النَِّبيُّ  أَيَُّها يَا ِِي َ  ُتِطه ِ  َولَه  اللَّ ِِ ن َ  اْلكَها ِِ ِِ ه َ  إِنَّ  َواْلُمَنها  َعِلنًمها كَهانَ  اللَّ

ِب ْ ( 1) َحِكنًما ًِا َتْعَمُلونَ  ِبَما كَانَ  اللَّ َ  إِنَّ  َرب ِكَ  ِم ْ  نْكَ إِلَ  ُيوَحى َما َواتَّ ( 2) َخِبنه
ه ُ  َجَعلَ  َما( 3) َوِكنلً  ِباللَّ ِ  َوكََفى اللَّ ِ  َعَلى َوَتَوكَّلْ  َُِجهل   اللَّ هي َقْلبَهنْ ِ  ِمه ْ  ِل ِِ 

هه ِ  ِِ ُِونَ  اللَّهه يِي أَْزَواَجُكهه ُ  َجَعههلَ  َوَمهها َجْو  َجَعههلَ  َوَمهها  ْ ُأمََّهههاتِكُ  ِمههْنُه َّ  ُتَظههاِر

َواِرُك ْ  َقههْوُلُك ْ  َذِلُكهه ْ  أَبَْنههاَكُك ْ  أَْدِعنَههاَكُك ْ  ِْ هه ُ  ِبههفَ ههو ُ  َواللَّ ُِ  يَْهههِي  َوُرههوَ  اْلَحههقَّ  يَ

ِبنلَ  ه ِ  ِعْنهيَ  أَْقَسهُ   ُرهوَ  لِآبَهايِِه ْ  اْدُعوُر ْ ( 4) السَّ هِِنْ  اللَّ  آبَهاَكُر ْ  َتْعَلُمهوا َله ْ  َِ

ِِْخَواُنُك ْ  ي ِ  ِِي َِ نَمها ُجَنها    َعَلنُْك ْ  َوَلنْسَ  َمَواِلنُك ْ وَ  الي ِ  َوَلِكه ْ  ِبه ِ  أَْخَطهفُْت ْ  ِِ

ِبهيُّ ( 5) َرِحنًما َغُفورًا اللَّ ُ  َوكَانَ  ُقُلوُبُك ْ  َتَعمََّيتْ  َما ِمنِن َ  أَْوَلهى النَّ ْْ  ِمه ْ  ِبهاْلُم

هي ِبهبَْع    أَْوَلهى بَْعُضهُه ْ  الْأَْرَحها ِ  َوُأوُلهو ُأمََّهاُتُه ْ  َوأَْزَواُج ُ  أَْنُفِسِه ْ   ِكَتها ِ  ِِ

هه ِ  ِمنِن َ  ِمهه َ  اللَّ ْْ ِِي َ  اْلُمهه هها أَْوِلنَههايُِك ْ  إَِلههى َتْفَعُلههوا أَنْ  إِلَّهه  َواْلُمَهههاِج ًِ و ُِ  كَههانَ  َمْع

 ( 6) َمْسُطورًا اْلِكَتا ِ  ِِي َذِلكَ 

 
 
 

 التفسنِ :

 

الكفيبا  هاننيبانيايف م ميبا ي نهو يبع منيب   يبا اي أيها النيب  نيبن مياًيبا  ل يلاًيباا رهاميبرك هويبري  وا ًيبع ه  و يب  
ـا ك يبيبيبيب  و خمالف لدين هللا  إن هللا نان عنًما  خبناع هبعواقب األميبو  ككًميبا  م ويبدبوك هأقواليبع هأنيعاليبع ه يب

{ما يوكًيبيبع  بيبيب  إلًيبيب  م الكييبيبا  هال يبيبنة   إن هللا نيبيبان رييبيبا وعمنيبيبون  هيبيبوا  نييبيب   فيبيب  لهاوهيب  أيهااالرويبيبو 
مد عن  هللا م نل أميبو ي هأكواليب    هنفيب  يل نانيًيبا  هكانيمليبا  نيبن وونيبل عنًيبع هأ   عنًع  انيًة يبيبيب هاعي

إلًيبيبع يبيبيبيبيب ميبيبا  نيبيب  هللا لر يبيبل ميبيبن قنهيبيبيف م صيبيبد ك   هميبيبا  عيبيبل هللا  ه يبيباوكم اليبيب   ومليبيبا رهن ميبيبنهن  رميبيبا   
لن يبيبان نحرميبيبة أمهيبيباوكم   هميبيبا  عيبيبل هللا ميبيبن وهنًيبيبيم منيبيبل أبنيبيباإكم ميبيبن الن يبيبب   هإ يبيبا  لكيبيبم  يبيبر  قيبيبول ي

األبنيبيبيبا  إل  ا  يبيبيبهوا و انونييبيبيب  إل الطيبيبيبراق ان يبيبيبياًم يبيبيبيبيبميبيبيبنكم ه  كاًايبيبيبة ليبيبيبع   ههللا يايبيبيبول العيبيبيبدل ها يبيبيب  ه يبيبيب
ننيبيبيم   وعنميبيبون آيإهيبيبم ا اًاًيبيبيف نينيبيبا ه م ر يبيبو  اليبيبدين    ننييبيب آيإهيبيبم ا اًاًيبيبيف نيهيبيبو األعيبيبدل عنيبيبد هللا   

ًكم إمث نيًميبا كطيبل ميبنكم ميبن   يب    )أ و  اإلو ا( ألهنم أ يبو  لكيبم م اليبدين هميبوالًكم   هليبً  عنيب
أهل ًيبيبيبب يبيبيبيبيبيب النيبيبيب   ميبيبيبدهإ يبيبا ونيبيبيبون إ ا وعميبيبيبد  الهانيبيبيبل   هنيبيبيبان هللا رفيبيبيبو ا  لنم  يبيب   كًميبيبيبا  لنياإيبيبيبب انن
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ينؤمنيف هأشف  عنًهم هأكرص عن  ميبا ييبنفعهم هأ طيبم ويبم هأ كيبم  يبم ميبن أ ف يبهم هككميبع نييبًهم نيبان 
أمها  انؤمنيف م ا رمة هاليايبدير هاإلنيبراا ها كيب اا   ه ه ا  النمادما  عن  ا يًا  م أل ف هم   

نيًحيبيبرا  كيبيباكهن ميبيبن بعيبيبدك   هأصيبيبحا  الايبيبراي  أهل يلييبيبوا   بعايبيبهم ميبيبن بعيبيب  ميبيبن الييبيبوا   يو يبيبر  
هالنطيبيبر  م ككيبيبم هللا   إ  أن وفعنيبيبوا إل ريبيبو الو ويبيبة بيبيبرا  هصيبيبنة هإك يبيبا   ههصيبيبًة ه و يبيبا ميبيبن انعيبيبره    

 م الكيا  األهل ) النوح احملفوظ(.   ككم ماد  مكيو  عع هللا  وه ذا ا كم الذي شر 
                                                                                                                                

 :بع  اليروس م  الآيات

 

اواك ني   هأ ت م مو هن بيايبو  هللا ميبن ي  أهل (( أيمرك هللا بين )) وول هللا: إ أخي املسلم (1
نينًنملر أكد  م واواك لربع ام قًامع ريا أمرك هللا بع ها يهاإع عما هناك هللا عنيبع{هم الايبرآن أهاميبر 

ِذي َ  أَيَُّها يَا لنمؤمنيف هوا آَمُنهوا الَّ ُِ ه َ  اتَّ  إ يبع ألوايب  رييبا أميبرك هللا بيبع كيبىهقيبد قيباا   اللَّ
ُممْ  ِإن  :)) رضه    عنهها م كديث عاإشيبةلنما قاالناس   .                           هاك اله يبا ي  ((َأنَ  ِِبّلل ِ  َوَأْعَلَمكمامْ  أَتْاَقاك

 :يب وتقوى هللا تنقسم إىل أقسكم

                                                                                                                              
 َماااك َدعماااوِ   :)) هقيبيبيبد قيبيبيبال ) أ ( وايبيبيبو  هللا الوا هيبيبيبة ه يبيبيب  : الاًيبيبيباا يلوا هيبيبيبا  هويبيبيبري احملرميبيبيبا  

تمكممْ  َك تَاَرُْ اكنَ   َمنْ  َهَلكَ  ِإَّن  َلكممْ  َُ ََاهِِمْ  قَاا اْ ا ِِمْ  ِبسم ِِ ََا أَْنِ يَاكِِِِمْ  َعلَا  َواْخاِتَا اتمكممْ  َِاِِ تَ  َشاْي    َعانْ  ََنَياْ ْْ  ِن موهم َِاك
ََا  .()صحًم  هاك اله ا ي (( اْسَتَطْعتممْ  َمك ِمْنهم  َِْأتموا ِبَِْمر   َأَمْرتمكممْ  َوِإ

                                                                                               
اي    عنًهيبا بفعيبل ان يبنو   ) ( واو  هللا ان نو ة ه   : الاًاا يلوا ها  هوري احملرميبا  هاليب

ميبيبا قيبيبال هويبيبري انكره يبيبا    هننميبيبا أننيبيبر العهيبيبد ميبيبن النوانييبيبل نيبيبان أننيبيبر وايبيبو  ل هأننيبيبر كهيبيبا  ل ن
ِِاااا ِ  ِإَل   يَاتَاَقاااار  م  َعْ ااااِ   يَاااااَ ا م  َوَمااااك وعيبيبيبيبال م ا يبيبيبيبديث الادويبيبيبيب  :)) َوا ّ   ِِبلنا         .)صيبيبيبيبحًم((( أمِح  ااااهم  َحاااا
 . ع  الفراِضأخي املسلم أُثر من النواِ  ب

                                                                                           
       ) يبيبيبيبيبيبيبيبيب( وايبيبيبيبيبيبيبيبو  هللا الناقطيبيبيبيبيبيبيبيبة ه يبيبيبيبيبيبيبيب  : انيبيبيبيبيبيبيبيبؤمن اليبيبيبيبيبيبيبيبذي عنيبيبيبيبيبيبيبيبدك إ يبيبيبيبيبيبيبيب ل بفعيبيبيبيبيبيبيبيبل بعيبيبيبيبيبيبيبيب  احملرميبيبيبيبيبيبيبيبا  

 يَاااااْ ِ   ِحاااا َ  الاااا  اِ   يَاااااْ ِ   َل  )) : نفيبيبيبيبرا  هقيبيبيبيبد قيبيبيبيبال هويبيبيبيبري بعيبيبيبيب  الوا هيبيبيبيبا   يبيبيبيبا   يكيبيبيبيبون ورنيبيبيبيبع  
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوَ  ِمن   َوهم َْ                                                     .       )  هاك اله يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبا ي ( ا يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبديث(( ......ممااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ـا اليوبيبيبيبيبيبة هكايبيبيبيبيب  اليايبيبيبيبيبو  الوا هيبيبيبيبيبة ه   ميبيبيبيبيبن  أخاااااي املسااااالم : ا ر بنف يبيبيبيبيب  عيبيبيبيبيبن اليبيبيبيبيبذ و  هاليبيبيبيبيب

 .  بروول هللاأنيعال اخلو )الطا ا ( مي وًا  م  ل

 

: ))لنحذ  ناعة الكفا  هاننانيايف الذين ي يبعون الًيبوا ليب ي  ييبن هللا هلدني يبا  م  سلمأخي امل (2
األ ض هيملهيبيبيبر  ليبيبيب  م قنيبيبيبواوم هرو يبيبيبا هم ميبيبيبؤ راوم اليبيبيبم وعيبيبيبا ي اإلويبيبيب ا منيبيبيبل)مؤ ر انيبيبيبرأ    
العونيبيبة   كرييبيبة األ اين    ا بيبيبة الي يبيبر  ) ا بيبيبة  ييبيبن اإلويبيب ا (يبيبت  يبيبذا العنيبيبوان(   الفواإيبيبد 

هنكًيبيبة )اليبيبري(   انشيبيبرهي  الرهكًيبيبة)اخلمر( إل ريبيبو  ليبيب  ميبيبن انيبيبؤ را  الداعًيبيبة إل  هيبيبذ  ييبيبن ال
اإلويبيبيب ا أه ويبيبيبري بعايبيبيبع (( هميبيبيبن انؤويبيبيبف أ نيبيبيبا  يبيبيبر  بعايبيبيبا  ميبيبيبن ان يبيبيبنميف ي يبيبيبوهن ه ا  الكفيبيبيبا  

 ِ عمن  َلتَات اا:))  نميف هقيبيبد قيبيبالهاننيبيبانيايف م اق اكيبيباوم هآ اإهيبيبم الفاويبيبد  اليبيبم لو يبيبون  يبيبا عنيبيب  ان يبيب
ًْ ا قَاااْ ِلكممْ  ِماانْ  ال ااِيينَ  َسااَننَ  ًْ   ِشاا ّ   بِااِيرَا    َوَِرَاع ااك ِبِشاا ْحاارِ  ِف  َدَخلمااوا لَااوْ  َحاا  يَ  قامْلنَااك َلتا  َاْعتمممااوهممْ  َضاا     ْم
اودَ  اّلل ِ  َرسماو َ  ِم بيبل الوا يبب عنيبيب  ان يبنميف اليبذين يفايبيبرهن م   )صيبيبحًم( (( ََِمانْ  قَاك َ  َوالن َصااكَرى آْليَا
انؤ را  الر  عن   ؤ   اننحرنييف الداعيف إل ما خييبالف اإلويب ا هإ ا نيبان ميبن إ ا كايبر   ذك

 ذك انؤ را  نان ضعًفا    ي ي ً  أن ير  عنًهم ني  يفار ه  يشا ي ألهنيبم  اإايبون م ميبا 
ل    كيبرا هللا ُعُيوا َِ ِْ أن  : أخاي املسالم  ولايا مم ا   [140: الن يبا ]  الآيه ...َمَعُهه ْ  َت

ِبه ْ  هال يبنة  نوهيبا  الايبرآناعة الكفا  هاننانيايف هأمر ي هللا هن  عن  إَِلنْهكَ  ُيهوَحى َمها َواتَّ

 .  َرب ِكَ  ِم ْ 

 

: لً  يل هل  إ  قنٌب هاكد   ه ذا الانب إما أن جيعنع صيباكهع م اخليبو أه م  أخي املسلم (3
لكيبيبن أ ييبيبد أن أقيبيبول لنف يبيب     ه يبيبو هشيبيبر   هلكيبيبن قيبيبد جييميبيب  م ان يبيبنم ناعيبيبة همعطيبيبًة   الشيبيبر

 هل  الن نص قنوبنا لربنيبا{ هأضيبر  ليب  منيبا   : إ ا صيبنًنا الطيب   نيهيبل خيشيب  أكيبد  م قنهيبع
 ؟ أه يكيبيبون قنهيبيبع مشيبيباو   رييبيبا  يبيبو  يبيبا م الطيبيب   ميبيبن أميبيبو  اليبيبد ًا ؟  يبيبل يكيبيبون ألكيبيبد  قنهيبيبان ؟

وفيبيبيبرل لنعهيبيبيبا     هقنيبيبيبٌب نشيبيبيبارل اليبيبيبد ًا ه يبيبيبو يطيبيبن  ؟  يبيبيبذا ريبيبيبو صيبيبيبحًم   هليبيبيبذا   قنيبيبٌب خيشيبيبيب  بيبيبيبع
نالطيب   بانهيب  ننيبيبع ه  يكيبن قنيبيب  هقنهيب  مي   حيبا  مايبيب ري  هلنحيباهل  يبيبا ين م  يب  الانيبيبب 
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 ر م كيبيبديث أه  رييبيب إلويبيب  نميبيبا قيبيبالنييبيب ن الانيبيبب  يبيبل النمليبيبر ا م صيبيب ونا هم عها ونيبيبا ل 
 . م نم  هاك (( َوَأْعَمكِلكممْ  قاملموِبكممْ  ِإىَل  رم يَاْنظم  َوَلِكنْ  َوَأْمَواِلكممْ  صمَوِرُممْ  ِإىَل  يَاْنظمرم  َل  اّلل َ  ِإن   :))

  

 :كرمة اليهين بن هة انيهًّنى إل انيهينِي هلكن ين ب إل أبًع ا اًا  هقيبد قيبال عهيبد هللا بيبن عميبر (4
ن ااك  َماك َوَساال مَ  َعَلْيااهِ  اّلل م  َصال   اّلل ِ  َرسمااو ِ  َمااْوىَل  َحكرِثَا َ  بْاانَ  زَيْا َ  َأن  )) ا    بْاانَ  زَيْاا َ  ِإل   هم نَاْ عمو  ُم ّ   ُممَم   نَاااَ  َ  َحاا

ه ِ  ِعْنهيَ  أَْقَسهُ   ُروَ  لِآبَايِِه ْ  اْدُعوُر ْ   اْلقمْرآنم  لكيبن جييبو   عيبو     الشيبً ان  هاك ((  اللَّ
َمَنك :  هاليحهًب ه عووع إل هللا لاول بن عهاسالاو إبنا  عن  وهًل اليكرمي  َصال   اّلل ِ  َرسمو م  َق  

َل َ  ُحممَراتَِنك َعَل  اْلممط ِل ِ  َعْ  ِ  َبِن  أمَغْيِلَم َ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل م  ََنَ  يَاْلطَا م  ََِجَع َ  اْلممْ َدِلَف ِ  َلياْ َِْخاك  أَبَاِن   َويَاقماو م  َأ
ّ   اْْلَْمااَر َ  تَاْرممااوا َل   هاك (( َن  بمااايَ  ))أل يبيب    هقيبيبيبال(صيبيبحًم)  هاك امحيبيبد هأ يبيبل ال يبيبنن(( الشااامْ َ  م  َتْطلماا َ  َحااا

 .ال مذي
 

                                 يفرا أن يني ب الش ص إل رو أبًع ((  :(( أخي املسلم (5
 

 :يب وإن من األمور اليت يق  ِيِك بعض النك 
                                                                                              

يني يبب إل ريبو أبًيبع ميبن أ يبل ا طيبول عنيب   ن يبًة بنيبد معيبيف ه يبو يعنيبم  ليب  )أ( أن بعايبهم 
ا    ِمانْ  لَاْي َ  )): ا ييبة هقيبد قيبال ميبن أ يبل انطيبنحة ان ْم َفاارَ   ِإل   يَاْعَلمماهم  َوهماوَ  أَبِياهِ  ِلغَاْ ِ  اد َعا  َر  هاك ((َُ

 أنيب  خمر يبا  ا ذا نفر أصيبار نيهيبو نفيبٌر  هن نفيبر أميبا إ ا اويبيحل  ليب  ني  يبع يكيبون نفيبرا  .اله يبا ي 
 ويبيبالٌة إلًيبيب  هإل  ثميبيبن اننيبيبة { ) نيًيبيبا ميبيبن ا عيبيب  إل ريبيبو أبًيبيبع ه يبيبو يعنميبيبع اويبيب  هللا نيهيبيبذا ا يبيبدي

 .أمنال  هوب إل هللا هعدل ا ي اب  إل أبً  ا اًا  ( 
                                                                                              

)نيبيبيبيبان     يبيبيبيبب   يعيبيبيبر  أه  حيبيبيبيبد   يبيبيبب هإن    ا أيايبيبيبا ميبيبيبيبا يفعيبيبيبل اليبيبيبيبهع  إ عيبيبيبا) ( هيفيبيبيبر 
ْحا مهم  َأوْ  يَاْعِرِماهم  َل  َنَسا    ادِ َعاك م  ِِبْمِرئ   ُمْفر  : ))  كديث عهد هللا بن عمرهم ضعًفا ( لاولع  َْ 
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ْفار  )) هم كيبديث أ  بكيبر,)ك يبن( ((َدق   َوِإنْ  ًَ     ِِبّلل ِ  ُم ـا )ك يبن(  ((َدق   َوِإنْ  َنَسا    ِمانْ  تَاا نيًيبيبا    هاك اله
 هللا. او و  هللا هاي من جيحد   ها  هإن    من يِدع    ها    يُعر  ا

( ) يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب                                                                                           
شيبيب صآ آ يبيبر هلًييبيب  إل   أن يني يبيببني  يبيبع يني يبيبب إل أميبيبع ه  جييبيبو  ليبيبع  ميبن نيبيبان ))ميبيبن ويبيبفاح((

 م أمرك.هللا 
                                                                                                  

نعنيبيبة نميبيبا )   ( يفيبيبرا أن يييبيبول انيبيبر  ريبيبو موالًيبيبع أه يني يبيبب إل ريبيبو أبًيبيبع هميبيبن نيعيبيبل  ليبيب  نيعنًيبيبع ال
 اّلل ِ  َلْعنَاا م  َِاَعَلْيااهِ  َمَواِليااهِ  غَااْ َ  تَاااَوىل   َأوْ  أَبِيااهِ  غَااْ ِ  ِإىَل  َساا َ انْاتَ  َماانْ  :)) ث ابيبيبن عهيبيباسم كيبيبديقيبيبال 

كيبيبذ   يبيبذك النعنيبيبة ا اي ميبيبن ا ي يبيبب إل ريبيبو أبًيبيبع ا  هاك بيبيبن ما يبيبة )صيبيبحًم((( َأْْجَِعاا َ  َوالن ااك ِ  َواْلَمَاَِِكاا ِ 
 نييب إل هللا ها    إل   ه  ا اًا  هنذل  من وول رو موالًع {.

) يبيبيبيبيبيبيبيبيب(                                                                                              
نيبيبل ا ي يبيبا  إل ريبيبو   يبيبب الشيبيب ص ا اًايبيب  نيهيبيبو إمث هميبيبن نهيبيباإر اليبيبذ و  ويبيبوا  ا ي يبيبب إل 

 أ  رو أبًع أه  د أه رو م أه و أ من   ب أ  أه  د أه رو م .
                                                                                               

ك يبا  هقيبد قيبيبال )ه( يفيبرا ميبا يفعيبل بعيب  النيباس ميبن ال عيبيبن م   يبب ريبوك هيفيبرا الف يبر م األ
 م كيبيبيبديث أه ماليبيبيب  األشيبيبيبعري ((:    اااوََنمن   َل  اْْلَكِهِلي ااا ِ  َأْمااارِ  ِمااانْ  أمم ااايِت  ِف  َأْربَااا  ِف  اْلَفْخااارم  َيْْتمُم

.هإين أ ويبل  يبيبذك الرويبيبالة  هاك م يبنم  (( َوالنِ َيكَحاا م  ِِبلن جمااومِ  َواْلْسِتْساَقك م  اأْلَْنَسااك ِ  ِف  َوالط ْعاانم  اأْلَْحَساك ِ 
إل أهلئيبيب  اليبيبذين ي عنيبيبون م أ  يبيبا  النيبيباس نيًاوليبيبون )) يبيب  ماإيبيبة هعشيبيبر (( أه  يبيبو  ليبيب  ميبيبن 

)) : وا ({ هقيبيبد قيبيبال )آ ا( هاألا هاكيبيبد )كأويبيبالًب ال عيبيبن ه ايبيبول ويبيبم : األيبيبً  األ  هاكيبيبد
ِممْ   الن ك م   .)صحًم(  هاك ال مذي ((تامَرا    ِمنْ  خمِلقَ  َوآَدمم  آَدمَ  بَانمو ُمل 

                                                                                              
م كيبديث أ   يييب منوا قوليبع  هم أن ييايبوا هللا هأن) (  والة إل اليبذين يفي يبرهن ر  يبا م نيعنيبً

َ    )):  رير  ِِ َت مْ  يَاْفَتِخرمونَ  َأقْاَوام   َليَاناْ َك َمكتموا ال ِيينَ  ِِبَِبِِِِ ان مَ  َِْحامم  همامْ  ِإَّن  َِ  ِمانْ  اّلل ِ  َعلَا  َأْهاَونَ  َلَيكماونمن   َأوْ  َْ
ََْهاا َ  قَاا ْ  اّلل َ  ِإن   ِبَِْنِفااهِ  اْْلِااَرا َ  يمَ ْهااِ هم  ال ااِي  اْلْمَعاا ِ  َااك ِِبْْلَِب ِ  َوَِْخَرَهااك اْْلَكِهِلي اا ِ  عم ِ ي اا َ  َعااْنكممْ  َأ ااوَ  ِإَّن  ِمن   هم َْ  َتِقااي   مماا
ر   ِْ ِممْ   الن ك م  َشِقي   َوَِك   اهه  هال مذي )صحًم(.  هاك أبو((  تامَرا    ِمنْ  خمِلقَ  َوآَدمم  آَدمَ  بَانمو ُمل 
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ه ُ  ُيكَل ِه ُ  ل  :لكن يؤا ذ يلعمد هم قوليبع وعيبال  ه إن هللا   يؤا ذ يخل  (6  إِله  َنْفًسها اللَّ

اِخْذَنا ل  َربََّنا اكَْتَسبَتْ  َما َوَعَلنَْها كََسبَتْ  َما َلَها ُوْسَعَها َْ  أَوْ  َنِسهنَنا إِنْ  ُت

 اْْلَطَاأَ  أمم يِت  َعنْ  ََتَكَوزَ  اّلل َ  ِإن  ))  م كديث أه    هقال . هاك م نم (َِاَعْلتم  َق ْ  :ك َ قَ   أَْخَطفَْنا
لكيبن اي أ يب  ان يبنم عنًنيبا أن  يبيعنم  ييبن هللا   ( )صيبحًم  هاك ابيبن ما يبع ((َعَلْياهِ   اْساتمْكرِهموا َوَمك َوالنِ ْسَيكنَ 

 يبيبا أه هيبيبع عنًنيبيبا إميبيبا أن يطيبيبن  بعايبيبنا أه يعهيبيبد هللا عهيبيبا   عنيبيب  ريبيبو الو يبيبع الطيبيبحًم هيايبيبول  يبيبذا 
ذا ميعميبيبد أل يبيبع م ي ميبيبا أه يبيبب هللا عنًيبيبع نينيبيبم ييعنميبيبع نيهيبيبيبو آمث   يبيب  نينيبيبً   يبيبذا صيبيبحًحا  بيبيبل  يبيب

م كيبيبيبيبديث عميبيبيبيبره بيبيبيبيبن ع أ يبيبيبيبر نميبيبيبيبا  هأميبيبيبيبا ا يهيبيبيبيبد م ا كيبيبيبيبم ه يبيبيبيبو  ليبيبيبيب  هلكنيبيبيبيبع أ  يبيبيبيب  نيهيبيبيبيبذا ليبيبيبيب
ََا يَاقماو م  َوَسال مَ  َعَلْياهِ  اّلل م  َصال   اّلل ِ  َرسماو َ  أَن هم َسَِ َ  )):العاص ُِمم  َحَكامَ  ِإ ا َ  اْْلَاك َِ تَا ْْ  َِالَاهم  َأَصاك َ  ثم   َِك
َرانِ  ْْ ََا َأ َِ َ  َحَكمَ  َوِإ تَا ْْ ر   َِاَلهم  َأْخطَأَ  ثم   َِك ْْ  .  هاك اله ا ي هروك ((  َأ

 
  بعهه  الههيروس مهه  الآيهه:   ُِّبههي ِمنِن َ  أَْوَلههى النَّ ْْ  ِمهه ْ  ِبههاْلُم

  أَْنُفِسِه ْ 
    

 :يب  ومن َلك مك يلي؟   ت ن يك ُمم ا  ه  عِر:  أخي املسلم (1
                                                                                              

َك )):  )) مد  وول هللا(( قال   ع عهد هللا ه وولع)أ( اإللان أ   اّلل ِ  َعْ ا م  َِاقمولموا هَعْ  م  َأنَ  ََِِِّن 
ـلييب  هاك اله ا ي (( َوَرسمولمهم  ـليبع هللا عنًهيبا ( . هيفرا إنراإع ) نيعع نيو  من  :)) هقيبد قيبال ع اليبم أ 

َمك  تمْطرموِ   َل  نييب  جييبو  أن يعيايبد نيًيبع أ يبع ييطيبر     هاك أمحد هروك (( َمْريََ  اْبنَ  ِعيَس  الن َصكَرى َأْطَرتْ  َُ
  هميبن  م الكون هأن من  و ك الد ًا هاآل ر  هأ يبع يفايبر م بعيب   يبال  الطيبونيًة ه يبو  ليب 

 .الكفر األن  ون ني  ع نانيرالك اعياد أ ع ييطر  م
                                                                                                  

بيبع نيميبن أباايبع  اإلليبان نيف ميبن أ ف يبهم هأن  هييبع ميبن أويباسأشف  هأ طيبم لنميبؤم ) ( هأ ع 
 . نيهو نانيٌر يل الكفر األن 
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) يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب(                                                                                           
 نيبيبيباس أ عيبيبيف نميبيبا قيبيبيبال هأن  هييبيبع جييبيبب أن وكيبيبون مادميبيبيبة عنيبيب   هيبيبة اليبيبيبنف  هانيبيبال هالوليبيبد هال

ِمنم  َل :)) َْ ُممْ  يام ّ   َأَح م ُمونَ  َح نيميبن أكيبب .  هاك الشيبً ان ((َأْْجَِعا َ  َوالن اك ِ  َوَولَاِ هِ  َوالِاِ هِ  ِمانْ  ِإَلْياهِ  َأَح    َأ
نيهيبيبو نياويبيب   قيبيبص  ميبيبن  هيبيبة النيبيب  هلكيبيبن أكيبيبب  ف يبيبع أه هليبيبدك أه ماليبيبع ه و يبيبا أننيبيبر   النيبيب 

اإللان ه  خييبرم ميبن أصيبل اإلليبان بيبذل    هأميبا اإلليبان الكاميبل الوا يبب  )الكاميبل ه يبوي ( نييب ن 
ليبيبنف  هرو يبيبا هوكيبيبون  هيبيبيبة هللا مادميبيبة عنيبيبيبدك عنيبيب   هيبيبة ا ون  هيبيبة النيبيب  صيبيباكهع جييبيبب أن وكيبيب

 (( ... ِساَواممَك ِم اك ِإَلْياهِ  َأَحا    َوَرسماولمهم     اّلل م  َيكماونَ  َأنْ : ))  ال ه وولع مادمة عنيب  رو يبا نميبا قيب

 .( ) هاك الشً انا ديث 
                                                                                             

 م كيبيبديث أه  رييبيبيبر   يبيبر  لاوليبيبع أهل ينيبيبؤمنيف ميبيبن أ ف يبيبهم م اليبيبيبد ًا هاآل ) ( أن النيبيب  
ِمن   ِماانْ  َمااك :)) َْ نْاَيك ِف  بِاااهِ  الن ااك ِ  َأْوىَل  َوَأنَ  ِإل   ممااا ااَر موا َواْْلِخاااَر ِ  الاا   تممْ  ِإنْ  اقاْ ِبهههيُّ   ِشااْاْ  أَْوَلهههى النَّ

ِمنِن َ  ْْ َك        أَْنُفِسِه ْ  ِم ْ  ِباْلُم ِمن   ََِأُّي  َْ كنموا  َمنْ  َعَص َاتمهم  َِاْلَ ِْثهم  َمكل   تَاَركَ  مم  َديْان اك تَاَركَ  َِِِنْ  َُ
ع . لكيبيبن  يبيبل عرنينيبيبا  ليب  نيامنيبيبا بد اويبيبة ويبيبنيع هاوهيبيبا   ينيبيب هاك اله يبا ي (( َمااْوَلهم  َِااَأنَ  َِاْليَااْأِتِن  َضااَيكع ك َأوْ 

 ؟ا شيبيبفايع رمييبيبع ي ميبيبا هنيبيبا  عنيبيبع ؟ ه يبيبل عرنينيبيبهناعييبيبع ال اعيبيبة الياميبيبة م أميبيبرك هويبيبر هالي ويبيب  بيبيبع 
م   ا  يا يبيبع هقيبيبيبالنيبيبل ميبيب  ميبيبيبن  رييبيبا بيبيبيف لنيبيبا ؛ ه نييبيب  نيبيبل ويبيبيبو ؛ هكرصيبيبع عنيبيب  نيبيبل  يبيبيبوآ لنيبيبا 

َك :)) كديث أه  رير  ََا أمَعلِ ممكممْ  اْلَواِل ِ  ِبَْن َِل ِ  َلكممْ  َأنَ  ِإَّن  ُممْ  أََت  َِِِ لَا َ ا َيْستَاْقِ  ْ  ََِا  اْلَغكِِطَ  َأَح م  ْلِق اْ
 . هاك أبو  اه  هروك)صحًم( (( بَِيِميِنهِ  َيْسَتِط ْ  َوَل  َيْسَتْ ِبْرَهك َوَل 

                                                                                                                  
 َصل   َمنْ  :)) م كديث أه  رير  ( هقد قال أننر  من الط   هال  ا عنًع )) يب(  ل 

 َواِحااَ     َصااَا    َعلَااي   َصاال   َماانْ ))   هم كيبيبديث أ يبيب  هاك م يبيبنم ((َعْشاار ا َعَلْيااهِ  اّلل م  َصاال   َواِحااَ     َعلَااي  
)صحًم(  الن اإ   هاك((َْكت  َدرَ  َعْشرم  َلهم  َورمَِِعتْ  َخِطيَْكت   َعْشرم  َعْنهم  َوحمط تْ  َصَلَوات   َعْشرَ  َعَلْيهِ  اّلل م  َصل  

 يِت كعَ فَ َشا هم ْتاَُ َر دْ أَ  را  ْشاعَ  يِساُّيمْ   َ ِحا وَ  را  شْ عَ   ْ  ِ صْ يم   َ حِ     لَ عَ   ل  صَ  نْ مَ ))  . هم كديث أه الد  ا
 . هاك ال  اين م الكهو )ك ن((( ِ كمَ يَ القِ  مَ وْ ياَ 

                                                                                                       
ـ  )) يبيبذا الايبيبرآن(( هأه  مننيبيب  الايبيبرآن ميبيبن  )ه( أ يبيبع  م  ال يبيبنة هقيبيبد قيبيبال  يبيبا  رعمليبيبم مع يبيب
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هم  هاييبة   همننًيبيبع معيبيبع     هاك أمحيبيبد هأبيبو  اه ((َمَعاهم  َوِمثْالَااهم  اْلِكتَااك َ  أموتِياتم  ِإ  ِ  َأَل  )): كيبديث انايبيبداا
 ((. ًع لروول هللا ))إ  صع ل هانيابعة ني لم صحة العم قيش   هلذا عنًنا ميابعيع ه 

                                                                                             
 َرْحَمه ً  إِلَّ  أَْرَسْلَناكَ  َوَما :  نيف )اإل   هاجلن( لاولعا ووٌل إل  ً  الن  ) ( أ ع 

ِ      الن ك ِ  ِإىَل  َوبمِعْثتم  )): هقال  [107]األ هًا :         ِلْلَعاَلِمن َ  ك  . (ا ديث ) هاك اله ا ي.. (( َُ
                                                                                             

 :)) ع بناييبيبع صيبيب وع لاوليبيبعن صيبيبن  عنًيبيبقيبيبد ميبيبا  هليبيبع كًيبيبا  بر  ًيبيبة هللا أعنيبيبم  يبيبا هميبيب  )ح( أ يبيبع
لمغمِن  َصَاَتكممْ  َِِِن   َعَلي   َوَصل وا  .ه  ا بوه أ  ها (( تَا اْ

                                                                                                    
ًعيبيبا  نيً يبيبب اكيبيب امهن هويبيبوقو ن. )ق( أن أ ها يبيبع أمهيبيبا  انيبيبؤمنيف  ضيبيب  هللا عيبيبنهن هأ ضيبيبا ن  

 ههللا أعنم
  

: ]نًف كال  هأ  ق  همعامني  م  أ ن  هقرابي  ه هي  مح [ إهنم أكيب   أخي املسلم (2
 اثْانَاتَااكنِ  الاار ِحمِ  َِ  َعلَاا  علاا  املسااك  صاا ق  وهااي الص ااَ َق م :))ك يبيبا   هقيبيبد قيبيبالالنيبيباس بيبيب ي هإ

 ِف  َُمَ  ااا    اْلَماااكِ   ِف  َمثْااااَرا    اْلَقَرابَااا ِ  ِصاااَل م :))   هقيبيبيبال( )صيبيبيبحًمما ة هاك أمحيبيبيبد هال ميبيبذي هابيبيبيبن  ((َوِصاااَل    َصاااَ َق   
اا ِ  ِف  َمْنَسااَأ    اأَلْهااِ   َْ   رضهه    عنههها م كيبيبديث عاإشيبيبة هقيبيبال   )صيبيبحًم( هاك ال يبيب اين م األهويبيب ((اأَل

َيرَ ال يَاْعممَرانِ  اْلَِْوارِ  َوحمْسنم  اْْلملمقِ  َوحمْسنم  الر ِحمِ  ِصَل م  :))  . هاك أمحد )صحًم(  (( اأْلَْعَمكرِ  ِف  َويَ ِيَ انِ   ِ 
 
 

 
  ْن َ  ِم َ  أََخْذَنا َوإِذ ِبن ِ َِاِرن َ  ُنو    َوِم ْ  َوِمْنكَ  ِمنَثاَقُه ْ  النَّ  َوِعنَسى َوُموَسى َوإِبْ

يَ َ  ابْ ِ  ِْ  ِصهْيِقِه ْ   ْ َعه الصَّهاِدِقن َ  ِلنَْسهفَ َ ( 7) َغِلنًظها ِمنَثاًقها ِمهْنُه ْ  َوأََخْذَنا َم

ِِي َ  َوأََعيَّ  ِِ ِذي َ  أَيَُّها يَا( 8) أَِلنًما َعَذابًا ِلْلكَا ُِوا آَمُنهوا الَّ ه ِ  نِْعَمه َ  اْذُكه  َعَلهنُْك ْ  اللَّ

فَْرَسههْلَنا ُجُنههود   َجههاَكْتُك ْ  إِذْ  َِْوَرهها َلهه ْ  َوُجُنههوًدا ِريًحهها َعَلههنِْه ْ  َِ هه ُ  َوكَههانَ  َت  ِبَمهها اللَّ

ًِا َتْعَمُلههونَ  ههْوِقُك ْ  ِمهه ْ  َجههاُكوُك ْ  إِذْ ( 9) بَِصههن  زَاَغههتِ  َوإِذْ  ِمههْنُك ْ  أَْسههَفلَ  َوِمهه ْ  َِ
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ُلو ُ  َوبََلَغتِ  الْأَبَْصارُ  ُِ َِ  اْل ه ِ  َوَتُظنُّهونَ  اْلَحَناِج ُنوَنها ِباللَّ  ابُْتِلهيَ  ُرَناِلهكَ ( 10) الظُّ

ِمُنههونَ  ْْ ههو ُ  َوإِذْ ( 11) َشههِييًيا زِْلزَالًهه  َوُزْلزُِلههوا اْلُم ُِ ونَ اْلمُ  يَ ُِ ِِ ههِذي َ  َنهها ههي َوالَّ ِِ 

ُِورًا إِلَّ  َوَرُسوُل ُ  اللَّ ُ  َوَعَيَنا َما َمَِض   ُقُلوِبِه ْ   ِمهْنُه ْ  َطايَِفه    َقاَلتْ  َوإِذْ ( 12) ُغ

ا َ  لَ  يَْثِِ َ  أَْرلَ  يَا َِ اْرِجُعوا َلُك ْ  ُم ِِيق   َويَْسَتفِْذنُ  َِ ِبهيَّ  ِمهْنُه ُ  َِ وُلهونَ  النَّ ُِ  إِنَّ  يَ

يُيونَ  إِنْ  ِبَعْورَة   ِريَ  َوَما َعْورَة   اُبُنوَتنَ  ِِ َِارًا إِلَّ  ُي ِِ (13)  
 

 

 التفسنِ :
 

 نر أيها الروول كيف أ ذ  من النهًيف العهد هانًنا  انؤند م إقامة  ين هللا هوهنًغ  واليع   هأ يبذ  ه 
  هأ يبذ  ميبنهم عهيبدا  العهد انؤند منيب   أيهيبا الرويبول   هميبن  يبوحآ هإبيبرا ًم هموويب  هعً يب  بيبن ميبرمي 

هإليبان بعايبهم بيبهع  يبيبيبيب لً يب ل هللا الرويبل  مؤندا  هوًاا  م وهنًغ  والة هللا هإقاميبة  ينيبع هاليعيباهن هاليناصيبر
عيبيبن وهنيبيبيبًاهم ههنييبيباإهم رييبيبيبا عهيبيبد إليبيبيبًهم هعميبيبا أ يبيبيبا م بيبيبع أقيبيبيبوامهم هي يبيب ل انرويبيبيبل إليبيبًهم نيًنًيبيبيبب الطيبيبيبا قيف 

أيهيبيبا انؤمنيبيبون ا نيبيبرها إ عيبيباا هللا  الرويبيبل عيبيبذاي  مو عيبيبا  يبيبيبيبيب اي ان ًعيبيبيف   هأعيبيبد لنكيبيبانيرين يل ه ويبيبنع ميبيبن أميبيبم
ـبيبيبيبوا عنيبيبيبًكم ميبيبيبن مشيبيبيبرن  قيبيبيبري  هالًهيبيبيبو   ه يبيبيبو ك هوفايبيبيبنع عنيبيبيبًكم كيبيبيبيف  يبيبيبا وكم  نيبيبيبو  الكفيبيبيبا  اليبيبيبذين (
هرو م من أعيبدا  هللا ني  ويبننا عنيبًهم  يفيبا  عاصيبفة اقينعيبت  ًيبامهم ه ميبيهم ي  يبا   م  كيباوم هنيرشيبهم 

ـليهم هألايبيبت م قنيبو م الرعيبب هاخليبو  نيعيبا ها عيبنكم ه كنيبوا عيبيبن هأ ويبننا  نيبو ا  ميبن ا ن إكيبة   وره يبا  ليب
من أمو نم يبيبيب وذنرها كيبيف  يبا وكم الكفيبا   ون بطوا  عانا    خيف  عنًع ش  قيالكم   هنان هللا ريا وعمن

كيبيبيبيف )بنيبيبو أويبيبد هر فيبيبان (ميبيبيبن قهيبيبل مليبيبد ميبيبيبن شيبيبر  اندينيبيبة   هميبيبيبن  كًيبيبة الايبيبر  ه يبيبيبم )قيبيبري  هننا يبيبة( ه 
ش طت األبطا  منكم من شد  الفـ  ههصنت قنوبكم كنا رنم من شد  اخليبو  هالرعيبب   هوملنيبون 

() هأيايبيبن انؤمنيبيبون أن ميبيبا نهأصيبيبحابع ويبيبو  ي ي صيبيبنو ون أن  ميبيبدا  يل الملنيبيبون ان ينفيبيبة )مليبيبن اننيبيبانيا
قيبيبف الشيبيبديد هعيبيبد هللا  ويبيبولع كيبيب  هأ يبيبع ويبيبًملهرك عنيبيب  اليبيبدين ننيبيبع هليبيبونرك انشيبيبرنون ( م  ليبيب  ا يبيبيف هانو 

ـل  يبيبم ميبيبن الشيبيبد  ميبيبا اضيبيب ربت ليبيبع الانيبيبو  هه نيبيبت ليبيبع األ فيبيب  لكنيبيبر   أ ييبيب  انؤمنيبيبون ا يهيبيبا ا  بنًايبيبا  ه يبيب
العيبيبده هقوويبيبع يبيبيبيبيب هم  ليبيب  الوقيبيبت قيبيبال أ يبيبل النفيبيبا  هأ يبيبل الشيبيب  : ميبيبا هعيبيبد  هللا ه ويبيبولع بيبيبع ميبيبن النطيبيبر 

هويبيبيبذنر كيبيبيبيف قيبيبيبال  اعيبيبيبة ميبيبيبن  هاليمكيبيبيبيف هالعيبيبيبـ إ  ينيبيبيب   هن ميبيبيبا  نيا ريبيبيبا  ليبيبيبً  ليبيبيبع  طيبيبيبًب ميبيبيبن الطيبيبيبد  يبيبيبيبيبيب
م مايباا انراب يبيبة عنيبد اخلنيبيبد  أل يبع   نياإيبيبد  م وا عنيبد النيبيب  أ يبل ينيبيبر  )اندينيبة(   واًميبيب اننيبانيايف : اي
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الهايبا   هن قييبيبال نييبيبا  عوا إل بًيبووكم  ا يبيبل اندينيبيبة   هي يبي  ن  اعيبيبة ميبيبن اننيبانيايف النيبيب  صيبيبن  هللا عنًيبيبع 
حب ة أن بًووم مكشونية أماا العده ه  أيمنيبون عنًهيبا ه يبم نذبيبع م  هونم م العو   إل منا وم يندينة

ـعميبيبيبون هإ يبيبيبا يرييبيبيبدهن اويبيبيبر  ميبيبيبن العيبيبيبده هويبيبيبر   ي اجلهيبيبيبا  ميبيبيب   ويبيبيبول هللاميبيبيبا قيبيبيبالوك نييبيبيب ن بًيبيبيبووم لً يبيبيبت نميبيبيبا ي
  . هأصحابع 

                                                                                              

 : بع  اليروس م  الآيات
 

د    يبيبيبيبيبوح   إبيبيبيبيبيبرا ًم   موويبيبيبيبيب    ) مخ يبيبيبيبيبة ميبيبيبيبيبن الرويبيبيبيبيبل ( ه يبيبيبيبيبم )) ميبيبيبيبيب م  يبيبيبيبيبذك اآلييبيبيبيبيبة  نيبيبيبيبيبر (1
ـا هأميبا آ ا    علنه  الصل ة والسل  عً يب (( ـا هنيبل الرويبل أهليبو عيب ه يبؤ   اخلم يبة  يبم أهليبوا عيب

 ـا لاوليبيبع نيهيبيبو  يبيب  هلكنيبيبع ليبيبً  ميبيبن أهيل ا ههيْ لعيبيب َِ  َقبْههلُ   ْ ِمهه آَد َ  إَِلههى َعِهههْيَنا َوَل

َنِس َ   .[115: نع]   َعْزًما َل ُ  َنِجيْ  َوَل ْ  َِ

 

أن ميبن اإلليبان يلرويبيبل عنيبًهم الطيب   هال يبيب ا اإلليبان رهنيبيبم بنايبوا  ويبا     يبيبم ه طيبحوا األميبيبم  (2
أ طيبيبم اخلنيبيب  ألقيبيبوامهم هميبيبن نيبيبذ  بعايبيبهم نيهيبيبو نيبيبانير  مهأن ميبيبا  يبيبا ها بيبيبع كيبيب    شيبيب  نيًيبيبع هأهنيبيب

ري  ليبع( هم صيبل  عيبووم )اليوكًيبد ه يبو عهيبا   هللا هكيبدك   شيبالكفر األنيب  ألهنيبم ميفايبون م أ
ت   ِإْخَو    اأْلَْنِ َيك م ا ديث )) كُتمممْ  ِلَعا  َِ ّ   أمم  ِممْ  َش  .  هاك اله ا ي (( َواِح    َوِدينام

عيبو  بيب  ميبن شيبره  م   يشر  لنم نم إ ا  ا  قوميبا  أن يايبول : النهيبم إ  ملعنيب  م  يبو  م ه  (3
ااكنَ   َوَساال مَ  َعَلْيااهِ  اّلل م  َصاال   الن ااِ    َأن  :))  د هللا بيبيبن قيبيبً ألن م كيبيبديث عهيبيب ََا َُ  قَااك َ  قَاْوم ااك َخااك َ  ِإ

ِمم   َم  ُنممورِِهمْ  ِف  ََنَْعلمكَ  ِإن   الل   .  هاك أمحد هأبو  اهه  ها انم )صحًم( ((شمرمورِِهمْ  ِمنْ  ِبكَ  َونَاعمو

 

 َعاااكد   َوأمْهِلَكاااتْ  ِِبلص اااَ ك نمِصاااْرتم  :)) طيبيبيبها ( هقيبيبيبد قيبيبيبال  يبيبيب ) ال  طيبيبيبر  يبيبيبا النيبيبيب  أن اليبيبيبريم اليبيبيبم  (4
بمورِ  ـ  ل  هاك الشيبً ان  (( ِِبل     هنل  ن  هللا  نو  ل ني  ع وهحا ع إ ا شا  أ ن  بع  الايبر  يليب

هبعايبيبها يلايبيبر  هبعايبيبها يألعاصيبيبو هبعايبيبها يألميبيبراض هبعايبيبها بشيبيبد  اليبيب   أه شيبيبد  ا يبيبر أه 
ه اليبيبيبيبيبريم الشيبيبيبيبيبديد  أه الطيبيبيبيبيبواع  ه يبيبيبيبيبن  يبيبيبيبيبر  اآلن ننيبيبيبيبيبوا  ميبيبيبيبيبن الكيبيبيبيبيبوا   الاحيبيبيبيبيب  أه يل انيبيبيبيبيبيف أ

ـ  ل هرو ا( هلكننا    عي  ه  الكنو منا أهنيبا آاي  ميبن آاي     يعظ ه  يع )ناألعاصو هال
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هلن يبيبف منيبيبع ه ر يبيبوك ه  ًعيبيبع ه   عطيبيبًع ه عنيبيبم أن  يبيبذك   هللا خييبيبو   يبيبا عهيبيبا ك نيننعيبيبد إل هللا
 ع إ  هللا ه     وواك .ل العملًمة ني  إ   هللااآلاي   الة عن  قد

 

 أ يبع  رض    عنهها ديث عاإشيبةم ك ما قالع الن  : إ ا عطفت الريم نيال  أخي املسلم (5
كنَ  )) ََا َُ ِمم   َقك َ  الر ِي م  َعَصَفتْ  ِإ اك َماك َوَخْ َ  َخْ ََهك َأْسأَلمكَ  ِإ  ِ  الل  َِ َم َوأَ  بِاهِ  أمْرِساَلتْ  َماك َوَخاْ َ  ِِي  بِاكَ  عماو
ك َمك َوَشر ِ  َشر َِهك ِمنْ  َِ  .   هاك م نم  ((ِبهِ  أمْرِسَلتْ  َمك َوَشر ِ  ِِي

 
 َعلَاااْيكممْ  :))ون(( هقيبيبيبد قيبيبيبال للطيبيبيبد  هويبيبري الكيبيبيبذ  نييبيبيب   ههللا ن يبيبئو : ))عنًنيبيبيبا ي أخااي املسااالم (6

ااِ   الصِ ااْ قَ  َِااِِن   ِِبلصِ ااْ قِ  ِْ ااِ   اْلااًِ   َوِإن   اْلااًِ ِ  ِإىَل  يَا ِْ اا م  يَاااَ ا م  َوَمااك اْْلَن اا ِ  ِإىَل  يَا ْم  َويَاَتَحاار ى َيْصاا مقم  الر 
ّ   الصِ ْ قَ  يق ك اّلل ِ  ِعْنا َ  يمْكتَا َ  َح امْ  ِصا ِ  ُم اِ   اْلَكاِي َ  َِاِِن   َواْلَكاِي َ  َوِإي  ِْ  اْلفمجماورَ  َوِإن   اْلفمجماورِ  ِإىَل  يَا
  ِ ِْ ا م  يَااَ ا م  َوَمك الن كرِ  ِإىَل  يَا ْم ّ   اْلَكاِي َ  َتَحار ىَوياَ  َيْكاِي م  الر  اِب    اّلل ِ  ِعْنا َ  يمْكتَا َ  َحا اي    ( ) هاك م يبنم(( َُ
ا  هِ تِايْ باَ   ِ ْهاأَ  نْ ِما    َحاأَ   لَ عَ   َ لَ اط   اََ إِ  كنَ َُ )) أ ع  رض    عنها ديث عاإشةهم ك  لَْ     بَايْ ُِ    َ يَ َُ

 .)صحًم(  هاك أمحد ها انم(( بَ وْ تاَ  ثَ  ِ يمْ  ّ  حَ  هم نْ عَ  ضك  رِ عْ مم   ْ  َ ياَ 

 
اام  :))  م كيبيبديث ابيبيبن عهيبيباسميبيبن  عاإيبيبع  (7 ِم ـا )صيبيبحًم( ((َرْوَعاايِت  َوآِماانْ    َعااْوَرِ   اْسااْتمْ  الل    هم  هاك اله

 َِاَقاا ْ  نَاقمولمااهم  َشااْي    ِماانْ  َهاا ْ  اّلل ِ  َرسمااو َ  يَ  اْْلَْنااَ قِ  يَاااْومَ  قامْلنَااك)) م يبيبند اإلميبيباا أمحيبيبد قيبيبال أبيبيبو ويبيبعًد
رَ اْْلَنَا اْلقملمو م  بَاَلَغتْ  ِْ ام   نَاَعامْ  قَاك َ  ك ِم ـا  هاك   يبديثا(( ....َرْوَعكتِنَاك َوآِمانْ  َعْورَاتِنَاك اْساْتمْ  الل      )صيبحًم( الهيب

 اني  ا أصابنا الره  هالفـ  نينند   ذا الدعا  { .

 
  َ اْلَمِ ينَاا ََس اا  تَاَعااكىَل  اّلل َ  ِإن  )) : م كيبيبديث  يبيبابر بيبن ايبيبر  نيبة )نابيبيبة( هقيبيبد قيبال ميبن أايبيبا  اندي (8

رم  َأ  ِ  اْلَمنَااكمِ  ِف  رَأَيْااتم )) ينيبيبر ( نيايبيبد قيبيباله  نرا يبيبة م و يبيبمًيها )   هاك م يبيبنم  (( طَكبَاا َ  ِْ  ِماانْ  أمَهااك
َاك ِإىَل  َوْهِلاي َِاَيَه َ  ََنْا    ِِبَك َأْرض   ِإىَل  َمك  َ  ََا َهَجارم  َأوْ  اْلَيَمكَما م  َأَن     هاك الشيبً ان ((يَاثْاِر م  اْلَمِ ينَا م  ِهايَ  َِاِِ
 .النه  عن و مًيها ينر  نيهو ضعًف هما  ا  من(  اْلَمِ يَن م  لفظ )هم
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لنحذ  من اننانيايف الذين يي مون راا  م  يبذا العطيبر ريبو ننميبة )منيباني (  : )أيِك املسلمون (9
لًحيبذ  ميبنهم ميبن بًيبدك ه ية هلًحيبذ  ميبنهم  لكنهم منانياون كيبى هإن و يبموا رايبا  أ يبر  ))

 ِمانْ  َماك :)) م كديث أه  رييبر  ها (( هقد قالالن ا  هالشن   العنم  هلًحذ  منهم 
كهم  ِِبْلَمْعرمو ِ  مَْممرمهم  ِبطَكنَ    ِبطَكنَاَتكنِ  َوَلهم  ِإل   َوا    َِ  َشار َهك ومِقايَ  ََِمنْ  َخَ كل   مَْلموهم  َل  َوِبطَكنَ    اْلممْنَكرِ  َعنْ  َوتَاناْ
َمااك َعَلْيااهِ  تَاْغِلاا م  ال اايِت  ِماانْ  َوهمااوَ  ومِقاايَ  َِاَقاا ْ  ِم   انينيبيبًعنم ان يبيبنم أ يبيبع إ ا نا يبيبت  هاك  الن اإ )صيبيبحًم( (( ِمناْ

عنيبيب   يبيبو ه  ونهيبيباك عيبيبن شيبيبر نيهيبيب  ب ا يبيبة ويبيبو  هالااليبيبب أهنيبيبا  عب ا ييبيبع إ يبيبا وميبيبرك يننكيبيبر ه  (نيبيب
 ب ا ة من اننانيايف{ نيهل أي ذ ان نم كذ ك ؟ .

 

هللا هالشيبيبً ان ه هيبيبان  ميبيبا ليبيبو قيبيبال )نيبيبل ميبيبن ا عيبيب  اإلويبيب ا هوكنيبيبم م هللا أه  ويبيبولع أه نيابيبيبع ن (10
( نيهيبيبذا انيبيبيكنم ليبيبً  ري يبيبنم ا داويبيبة  نميبيبا يفعيبيبل أ يبيبل  م  ويبيبول هللا  هاكيبيبد ( )أه وكنيبيبملعمنيبيبة آ 

بل نيبانيٌر يل مرويبد عيبن  ينيبع   هنيبل مرويبد عيبن  ينيبع جييبب أن يفيبال إل احمليبانم الشيبرعًة ليبًحكم 
 ا  ه وك.نيًع حبكم اإلو ا الذي  و العدل الياا الذي نيًع مطاحل الع

 
 
 
 
 
 
 
  ًِْا إِلَّ  ِبَها َتَلبَُّثوا َوَما َلآَتْوَرا اْلِفْتَن َ  ُسئُِلوا ُث َّ  أَْقَطارَِرا ِم ْ  َعَلنِْه ْ  ُدِخَلتْ  َوَلو  يَِسن

يْ ( 14) َِ ونَ  َل  َقبْلُ  ِم ْ  اللَّ َ  َعاَرُيوا كَاُنوا َوَل ه ِ  َعْههيُ  َوكَهانَ  اْلأَْدبَهارَ  ُيَولُّ  َمْسهُئوًل  اللَّ

َِارُ  يَهْنَفَعُك ُ  َل ْ  ُقلْ ( 15) رُْت ْ  إِنْ  اْلِفه َِ ه ْتهلِ  أَوِ  اْلَمهْوتِ  ِمه َ  َِ َِ  إِلَّه  ُتَمتَُّعهونَ  َله  َوإًِذا اْل

ههِذ  َذا َمهه ْ  ُقههلْ ( 16) َقِلنًله  هه ِ  ِمهه َ  يَْعِصههُمُك ْ  الَّ  ِبُكهه ْ  أَرَادَ  أَوْ  ُسههوًكا ِبُكهه ْ  أَرَادَ  إِنْ  اللَّ

ًِا َوَل  َوِلنًّا اللَّ ِ  ُدونِ  ِم ْ   ْ َلهُ  يَِجُيونَ  َوَل  َرْحَم ً  ِقن َ  اللَّ ُ  يَْعَل ُ  َقيْ ( 17) َنِصن ِ  اْلُمَعو 

ايِِلن َ  ِمْنُك ْ  َِ  َعَلهنُْك ْ  أَِشحَّ ً ( 18) َقِلنًل  إِلَّ  اْلبَفْسَ  يَفُْتونَ  َوَل  إَِلنَْنا َرُل َّ  لِِإْخَوانِِه ْ  َواْل

هَِِذا ونَ يَنْ  رَأَيْههَتُه ْ  اْلَخهْو ُ  َجهاكَ  َِ ُِ هِذ  أَْعُنههُنُه ْ  َتهُيورُ  إَِلنْهكَ  ُظه  ِمهه َ  َعَلنْه ِ  ُيْغشَهى كَالَّ

َِِذا اْلَمْوتِ  وُك ْ  اْلَخْو ُ  َذَربَ  َِ ُِ ِِ  َعَلهى أَِشهحَّ ً  ِحهَياد   ِبفَْلِسَن    َسَل  َله ْ  ُأوَلئِهكَ  اْلَخنْه
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ِمُنوا ْْ فَْحبََ   ُي ًِايَسِ  اللَّ ِ  َعَلى َذِلكَ  َوكَانَ  أَْعَماَلُه ْ  اللَّ ُ  َِ  اْلهأَْحزَا َ  يَْحَسهُبونَ ( 19) ن

ُهه ْ  َلهوْ  يَهَودُّوا اْلهأَْحزَا ُ  يَهفْتِ  َوإِنْ  يَْذَرُبوا َل ْ  هي بَهاُدونَ  أَنَّ َِا ِ  ِِ  َعه ْ  يَْسهفَُلونَ  اْلهأَْع

نُك ْ  كَاُنوا َوَلوْ  أَْنبَايُِك ْ    (20) َقِلنًل  إِلَّ  َقاَتُلوا َما ِِ

 

 

 التفسنِ :
 

ـا ( اندينيبيبة ميبن نيبيبل  ا يبيبب ميبيبن  وا ههيبيبا   مث نُنيبيبب ميبيبن اننيبيبانيايف هليبو   يبيبل األعيبيبدا  )الكفيبيبا   ميبيبن األكيبيب
)الذين يدعون أن بًووم عو   هما    بعو  ( الد ول م الكفر لكفرها وريعا  هما و رها عيبن اليبر   عيبن 

ـا  أن   يه ـه  األكيب ربيبوا ميبن اإلو ا إ  هقيا  قنً   يبيبيبيب هلايبد نيبان  يبؤ   اننيبانياون عا يبدها هللا ميبن قهيبل ريب
ـكيبيبيبف م انعرنيبيبيبة هلكيبيبيبنهم  اايبيبيبوا العهيبيبيبد ه كنيبيبيبوك   هأن هللا وً يبيبيب وم عيبيبيبن  ليبيبيب  العهيبيبيبد ه  مهيبيبيبر  ميبيبيبن  ال

عن   كنيبع يبيبيبيب قيبل أيهيبا الرويبول ويبؤ   اننيبانيايف : إ يبع ليبن ييبنفعكم اويبره  ميبن انيبو    ال ؤال عنع هانؤا ذ
ل ني  كم   ويميعون م ا ًا  اليبد ًا أه الايل هلن يؤ ر آ الكم ه  ي ًل أعما نم   هإ ا نير   من الايا

إ  هقيا  قنً  مث  بد ميبن انيبو  عنيبد هناييبة أعميبا نم هكنيبول آ يبالكم يبيبيبيب قيبل أيهيبا الرويبول لنمنيبانيايف : ميبن 
 ا اليبيبذي ليبيبيبنعكم هييبيبدني  عيبيبيبنكم ميبيبيبن هللا إن أ ا  بكيبيبم ميبيبيبا ي يبيبو نم ميبيبيبن اليبيبيبه   هالايبيبرا  أه أ ا  بكيبيبيبم  يبيبيبوا  

ع ليبيبً   نيباي ميبيبن لنيبيب   ليبيب  إ  هللا هكيبيبدك ه  جييبيبد اننيبيبانياون ويبيبم ميبيبن ه عميبة هنيبيبل ميبيبا نيًيبيبع  محيبيبة لكيبيبم   إ يبيب
 هن هللا  يبوا  ه  ماًنيبيبا  ه   صيبيبرا  يبيبيبيب إن هللا قيبيبد يعنيبيبم اننه يبيف عيبيبن الاييبيبال هان يبذليف عيبيبن اجلهيبيبا  م ويبيبهًل 

ان يبذلون  يبم هللا الذين ياولون ألصحا م أقهنوا إلًنا هاورنوا  مدا  هأصحابع نييب  وايباونوا معهيبم   ه يبؤ   
أيايبيبا    يشيبيبهدهن الاييبيبال ه  يايبيباونون إ  قنيبيبً   واًيبيبة كيبيبى   يفيايبيبم أميبيبر م يبيبيبيبيب ه يبيبم أيايبيبا  خبيبيب   عنيبيبًكم 

هالشيبيبفاة هانيبيبال هاخليبيبو لنفيبيباقهم نييبيب  ا  يبيبا  اخليبيبو  حبايبيبو  قييبيبال أه   يبيبوا عيبيبده  أييبيبيهم ميبيبن شيبيبد    ينيبيبو 
    ني  ا   ب اخلو  ي يها  الايال اخلو  هاجلـ  وده  أعًنهم ناحمليار الذي يعاين من وكرا  انو 

أه   يبيبب العيبيبده ه يبيبو  ليبيب  وكنيبيبم عنيبيبًكم أهلئيبيب  اجلهنيبيبا  يلكيبيب ا الهنًيبيبغ رل يبيبنة كيبيبا   يلييبيبه م هاأل   
قيبيبوا هأخبنهيبيبم  مها عيبيبوا أل ف يبيبهم انااميبيبا  العالًيبيبة م الشيبيب اعة هالن يبيبد    هعنيبيبد ق يبيبمة الانيبيباإم نيهيبيبم أشيبيب

ني ب ل هللا أعماوم ني  ويبوا  ويبم عنًهيبا هنيبان إب يبال أعميباوم  هأمنعهم لن و   نيهم   يؤمنوا يل ه وولع
ـا    ير عيبيبيبوا إل ب   يبيبيبم هقيبيبيبد  ويبيبيبه   ي يبيبيبوا   ًنيبيبيبا  عنيبيبيب  هللا وعيبيبيبال يبيبيبيبيبيب يف يبيبيبب اننيبيبيبانياون اجلهنيبيبيبا  أن األكيبيبيب
ـا  إل اندينيبة ميبيبر   أ يبر  لاييبيبال انيبؤمنيف ييميبيبًّن  ـا م هللا ه ليب  لشيبيبد   يبو  اننيبيبانيايف هإن يعيبد األكيبيب أ يب
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هأهنيبم ريباإهون م الها ييبة   ي يب لون عيبن أ هيبا نم هميبا   ةاون أهنم   يكو ون كاضيبرين معكيبم م اندينيبانناني
ـميم هليبو نيبان اننيبانياون معكيبم م ويباكا  الاييبال نيبا قيباونوا  نان من أمرنم م  عدهنم  ل ا يطر  أه اهنيب

 معكم إ  قنً   لكنر   هنهم هضعف ياًنهم .
 

 : بع  اليروس م  الآيات
 

قد  عوا بيف اجليب  هاخليبو  هاله يبل هقنيبة ا ًيبا   ن: إن اننانيايف  م اجلهنا  الذي املسلمونأيِك  (1
هأ ية انؤمنيف هاليه م م الك ا هاليبدعاهي أل ف يبهم ميبا ليبً  نييبًهم ميبن الشيب اعة هرو يبا نيهيبل 

ـميبيبان  يبيبم  يبيباونون ننيبيبانيا   ليبيب  العطيبيبر  هإ نيبيبا م  ميبيبن النيبيب   هعًنيبيبا  يبيبذا عيبيبنهم ؟ همنيبيبانياوا  يبيبذا ال
م بع  اجلراإد و م بعيب  اننيبانيايف عنيب   قرأا م منهج أو نيهم من اننانيايف )) ر  منهم ما 

هعنيبيب  الايبيباإميف يألميبيبيبر  لكيبيبرمي هعنيبيب  اليبيبيبدعا  إل هللا عنميبيبا  اإلويبيب ا هعنيبيب  كنايبيبيبا  الايبيبرآن ا
ينعيبره  هالنهيب  عيبيبن اننكيبر ميبيبن أ يبل ا  يبهة هعنيبيب  نيبل عميبيبل  يبوي ميب   هيبيبل  يبؤ   اننيبيبانيايف 

ْ ك ِديِننَاك ِمانْ  يَاْعرَِِاكنِ  َوِماَان   ِماَان   َأظمان   َماك )) هللا كى قيبال بدين  كِياك أيِا  )صيبحًم(   هاك اله يبا ي((َشاياْ
ن : نو يبوا عنيبيب  كيبيبذ  ميبيبن  يبيبؤ   اننيبيبانيايف ه   كنيبو م ميبيبن اجلراإيبيبد ها يبيب   هرو يبيبا ميبيباملساالمون

م  ا بيبيبة اإلويبيب ا  ي يبيبع ميبيبن  ليبيب  نيهيبيبو آمث أل يبيبع إ يبيبا  هويبيباإل اإلعيبيب ا هميبيبن مكيبيبنهم ميبيبن شيبيب  
 يا  هللا م  ل  .هان نميف نينً

هالكفر بع هأور  اخلن  إل الكفيبر  يبم اننيبانياون هليبذل  وميبل  ن أعملم نيينة    الشري يل إ (2
م  رييبيبد  أه  نيبيبة أه رو يبيبا أه قاميبيبت  ا    ويبيبول هللا نييبيبب مايبيبال يفيبيبا    ييبيبن هللا هيفيبيب  : ليبيبو

  نييب ن  يبؤ   اننيبانيايف أهل ميبن ييبداني  عيبن  ليب  انايبال  ده  نييبيكنم نيًهيبا شيب ص بكيب ا نفيبرآ ه  
هعيبن  ليبيب  الكيبيب ا بشيبيبى أ يبيبوا  اليبيبدنيا  هاحملا يبيبة الهاننيبيبة بيبيبل هيرنيعيبيبون  ليبيب  الكاويبيبب أه انيحيبيبد  
يلكفر هيافون معع هيش عو ع هي عون م محاييع من احملانمة الشرعًة هيرهن أن  ل  الكاوب 

اجلرييبيبد  اليبم نييبب نيًهيبيبا ها نيبة  اييبيبد  نيهيب   يبيبل  منفيبيم ٌ ه يبرو همفكيبيبر هينيبيهج كرييبيبة اليبرأي هأن
ل يبيبرح أي نيكيبيبر  ه  ويعطيبيبيبب لشيبيب ص إل ريبيبيبو  ليبيب  ميبيبيبن ضيبيبره  اإل يبيبيبراا هاليعيبيباهن عنيبيبيب  اإلمث 

بيبر    هأميبر النيب   َواْلُعهْيَوانِ  اْلهِإْث ِ  َعَلهى َتَعهاَوُنوا َوَله  هالعدهان هقد قيبال هللا وعيبال
ْم    َِاَقك َ  َمْظلموم ك َأوْ  ظَكِلم ك َأَخككَ  اْنصمرْ  ):) م كد  أ يب ملنمع م قولع  الملا  عن  َرسمو َ  يَ  َر
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ََا أَْنصماارمهم  اّلل ِ  ااكنَ   ِإ َاَرأَيْااتَ  َمْظلموم ااك َُ ََا أَِ ااكنَ   ِإ ااك َُ ْياا َ   ظَكِلم   َِااِِن   الظ ْلاامِ  ِماانْ  ََتْنَاعمااهم  َأوْ  ََتْجماا مهم  قَااك َ  أَْنصماارمهم  َُ
ا أيهيبيبا ان يبيبنمون : ا  ها عنيبيب   يبيبؤ   اننيبيبانيايف الف يبيبر  ها طيبيبحو م   نيًيبيباله يبيبا ي  هاك  (( َنْصاارمهم  ََلِااكَ 

 { . م عن  نل ما خيالف  ين هللاهاهنو م عن  ذك اننكرا  هعن  ذا اليعاهن منه
: )) لنحيبيبيبذ  ميبيبيبن الشيبيبيبم(( نييبيبيب ن الشيبيبيبم ميبيبيبن صيبيبيبفا  اننيبيبيبانيايف نيهيبيبيبم أشيبيبيبحة  عنيبيبيب  أخاااي املسااالم   (3

هالطيبيبيبيبدقا   نحنايبيبيبيبا  الايبيبيبيبرآن الكيبيبيبيبرميانيبيبيبؤمنيف بيبيبيبيبل  يبيبيبيبرص عنيبيبيبيب  اإل فيبيبيبيبا  م نيبيبيبيبل أعميبيبيبال اخليبيبيبيبو  
اي  إِ :))  م كديث عهد هللا بن عمره هقد قال هالدعو  إل هللا  ا وَ  مْ ُم َاِِ َِ   ْ الش   نْ َما كَ لَاهَ  كَّن 

 هاك  (( وارم َجافَ ِاَ  رِ و جم فم ْلِبَ  مْ هم رَ مَ أَ  وَ  واعم طَ قَ ِاَ   ِ يعَ طِ قَ ْلِبَ  مْ هم رَ مَ أَ  وَ  والم خَ  َ ِاَ   خْ ل م ِبِ  مْ هم رَ مْ أَ   ْ لش  ِبِ  مْ كم لَ  اْ قاَ  كنَ َُ 

 .ها انم )صحًم(   أبو  اه 

ننيبل هوميبل  يبذا ا عنيب  اويبيا وا م ناعيبة هللا : إن اليبد ًا مييباٌ  قنًيبل نيننحيبرص  أخي املسالم (4
 نِ ابْاا مَعااطْ مَ   َ رَ َضاا وَ  ا  ثَ َماا مَ آدَ  نِ ابْاا مِ َعااطْ مَ لِ  يكنْ الاا     َ رَ َضاا هللا ن  إِ  :))  أهِ م كيبيبديث  ه يبو قوليبيبع 

نْاَيك ا  َمااثَ  مَ آدَ   قوليبيبع     هم كيبيبديث الايبيبحاي)ك يبيبن(   هاك الهًهايبيب  م الشيبيبعب ((َوَمل َحااهم  قَا  َحااهم  َوِإنْ  ِللاا  
نْاَيك َمَثا   آَدمَ  اْبنِ  ِمنْ  ََيْرمجم  َمك َضَر َ  َوتَاَعكىَل  تَاَ كَركَ  َِِِن  اّلل َ :))   . هاك أمحد )ك ن(  (( ِلل  

 

 

  ْي َِ ُجهو كَهانَ  ِلَمه ْ  َحَسهَن    ُأْسهَوة   اللَّ ِ  رَُسو ِ  ِِي َلُك ْ  كَانَ  َل ِْ ه َ  يَ َِ  َواْلنَهْو َ  اللَّ  اْلهآِخ

 َِ هه َ  َوَذكَهه ًِا اللَّ هها( 21) كَثِنهه ِمُنههونَ  رَأَى َوَلمَّ ْْ هه ُ  َوَعههَيَنا َمهها َرههَذا َقههاُلوا اْلههأَْحزَا َ  اْلُم  اللَّ

ِمنِن َ  ِمه َ ( 22) َوَتْسِلنًما اًناإِيمَ  إِلَّ  زَاَدُر ْ  َوَما َورَُسوُل ُ  اللَّ ُ  َوَصَيقَ  َورَُسوُل ُ  ْْ  اْلُمه

ِمهْنُه ْ  َعَلنْه ِ  اللَّ َ  َعاَرُيوا َما َصَيُقوا رَِجا    ُِ  َمه ْ  َوِمهْنُه ْ  َنْحبَه ُ  َقَضهى َمه ْ  َِ  يَْنَتِظه

ُلوا َوَمها هه ُ  ِلنَْجهزِ َ ( 23) َتبْهِييًل  بَهيَّ ن َ  َوُيَعهذ ِ َ  ِبِصهْيِقِه ْ  الصَّهاِدِقن َ  اللَّ ِِ ِِ  إِنْ  اْلُمَنهها

هه َ  إِنَّ  َعَلههنِْه ْ  يَُتههو َ  أَوْ  َشههاكَ  هه ُ  َوَردَّ ( 24) َرِحنًمهها َغُفههورًا كَههانَ  اللَّ ههِذي َ  اللَّ وا الَّ ُِ  كََفهه

ًِا يََناُلوا َل ْ  ِبَغنِْظِه ْ  ِمنِن َ  اللَّ ُ  َوكََفى َخنْ ْْ َتا َ  اْلُم ِِ ه ُ  َوكَهانَ  اْل ( 25) َعِزيهزًا َقِويًّها اللَّ
ِذي َ  َوأَْنَز َ  وُر ْ َظهارَ  الَّ هي َوَقهَذ َ  َصنَاِصهنِه ْ  ِمه ْ  اْلِكَتها ِ  أَْرهلِ  ِمه ْ  ُِ  ُقُلهوِبِه ُ  ِِ

ُِّْعبَ  ا ال ًِ ي ِِ ُتُلونَ  َِ ِْ ها َوَتفِْسُرونَ  َت ًِ ي ِِ  َوأَْمهَواَلُه ْ  َوِديَهارَُر ْ  أَرَْضهُه ْ  َوأَْورََثُكه ْ ( 26) َِ

ًِ  شَْ ك   ُكل ِ  َعَلى اللَّ ُ  َوكَانَ  َتَطُئوَرا َل ْ  َوأَرًْضا  ( 27) اَقِيي
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قيبيبده  صيبا ة و يبرهن رميبرك هونيهيبون عيبن هنًيبع هويابعو يبيبع م  م  ويبول هللا  لايبد نيبان لكيبم أيهيبا ان يبنمون
ننهيبيبا هإ يبيبا يفعيبيبل  ليبيب  ميبيبن نيبيبان ير يبيبو ويبيبوا  هللا هي يبيبيعد لًيبيبوا   مم شيبيبئو كعها ويبيبع هوي نايبيبون ر  قيبيبع 

دي ع هل يبا ع ه وا كيبع ويباإرا  م كًاويبع ننهيبا مهييبداي   يبالاًامة بكل عمل صاحل ه نر هللا  نرا  ننيبوا  بانهيب
ـا  هقيبيبد أكانيبيبت  ًوشيبيبهم يندينيبيبة قيبيبالوا:   ويبول هللا  ب يبيبنيع يبيبيبيبيب هنيبيبا  أ  انؤمنيبيبون انيايبيبون األكيبيب هم يبيبينا  

هعد  هللا ه وولع ميبن ا بيبي   ها ميحيبان اليبذي يعاهيبع النطيبر الارييبب   هصيبد  هللا ميبا هعيبد ميبن   ذا ما
ـا  إ  إليبا   يل هميبا هعيبد م    هصد   وولع بيحاً   لالنطر  نيًما أ   بع هما  ا  م  ؤية األكيب

يبيبيب من انؤمنيف   اٌل صدقوا م هنياإهم هاويبيمرا  م عنيب    هناعة  وولع بع هو نًما  ي  اًا  ألهامر هللا
نهم ميبن ه  بنيبذ ك نيميب م ه ويبولع العهد م  هللا ني ا يبدها م ويبهًنع هصيب ها عنيب  ميبا أصيبا م هأنيباعوا   يب

هعهدك نيايل م وهًل هللا هميبنهم ميبن ينيمليبر ا ويشيبها  م ويبهًل هللا صيبا قا  م  ليب  هميبا ريبوها عهيبد م 
ـي هللا الطيبيبا قيف م  ه  ريبيبد ها بيبيبل اويبيبيمرها عنيبيب  ميبيبا عا يبيبدها هللا عنًيبيبع هميبيبا  اايبيبوك نفعيبيبل اننيبيبانيايف يبيبيبيبيب لً يبيب

يعيبيبذ  اننيبيبانيايف إن شيبيبا  أن يعيبيبذ م عنيبيب   فيبيباقهم أقيبيبواوم هأعميبيباوم يأل يبيبر العمليبيبًم نيًكيبيبرمهم هييبيبنعمهم   ه 
نيًموويبوا عنيب  النفيبا    أه يييبو  هللا عنيبًهم نيًيوبيبوا نييب  يعيبذ م  إن هللا نيبان ننيبو انافيبر  هاويب  الرمحيبة نيبن 
أقهل عنًع هاويافرك هم  إلًع يبيبيب ه   هللا الكفا )قري  هننا ة هأود هر فيبان( خبًهيبيهم هنيبر م عيبن اندينيبة 

ـا  اليبيبيبريم نينيبيبيبم يملفيبيبيبرها خبيبيبيب و ميبيبيبن  طيبيبيبر  أه رو يبيبيبا  هنفيبيبيب  هللا انيبيبيبؤمنيف الاييبيبيبال نيايبيبيبد ويبيبيبن  هللا عنيبيبيب  األكيبيبيب
العاصفة هان إكة نيهربوا  اإهيف   هنان هللا قواي  هنل من وواك ضيبعًف نيهيبو الااليبب نيبن كا بيبع ميبذ   ليبع 

ـا   ـي  طيبر  ويبولع نينيبع أ ا ك نياد أعـ اإلو ا هأ نع هصيبد  هعيبدك ه   م منكع هرنهيع   لين  منع ش    ع
ـل الذين ملا رها الكفا  ه م )يهو  بين قريمليبة( ميبن كطيبوهنم اليبم ييحطيبنون  يبا هألايب   ا مد هاننة يبيبيب هأ 
هللا م قنيبيبيبو م اخليبيبيبو  الشيبيبيبديد   نيريايبيبيبا  واينيبيبيبون ميبيبيبن )يهيبيبيبو  قريمليبيبيبة( ه يبيبيبم انااونيبيبيبة هوويبيبيبرهن ناإفيبيبيبة )ه يبيبيبم 

ـا عه م هم يبيباننهم هأميبواوم ميبن ويبيب حآ ه يباإم هرو يبيبا   الطيباا  هالن يبا ( يبيبيبيبيب هأه وكيبم هللا أيهيبا ان يبيبنمون ميب
 عنًع   هنيبان هللا هأه وكم أ ضا    ود نو ا من قهل ه  وفيحو ا ن ً  هرو ا من اله    ا ون كم هللا

ـك ش   ا  قدير  عن  نل ش    م األ ض ه  م ال ما  . ني  يع 
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ويب  برويبول هللا ها يبب هويبري نيبل  يبرا ))لنيبد س أ ف يبنا م الي م نيبل  الي و  يلرويبول  ه و  (1
 لطيبيب   نيايبيبد قيبيبال م أميبيبو   همنهيبيبا ميبيبن  ا ((: َمااك  َصاال وا    نيهيبيبل( ) هاك الشيبيبً ان((أمَصاالِ ي رَأَيْاتمممااوِ   َُ

؟ ه يبيبيبل صيبيبيبمنا نميبيبيبا صيبيبيباا ؟   ه يبيبيبل ووضيبيبيب   نميبيبيبا ووضيبيبيب   لنطيبيبيبن  نميبيبيبا صيبيبيبن  ؟ وعنمنيبيبيبا صيبيبيب وع 
ا :)) ؟ كًيبث قيبالهك  نا نما كج  ن   نيًيبا أ يب  ميبن اآل)صيبحًم(  هاك الن يباإ  (( مْ كم كَ كِسانَ  مَ نِ  وا َعايم خم

 وطم هقد قيبال ني هنا   ٌة لروول هللاهقم بذل  ألن العها   إ ا   يكن نيًها ميابع وعنم عها وع 
 (( : ِْموَ  َأْمرمنَ  َعَلْيهِ  َلْي َ  َعَما   َعِم َ  َمن  ((عة لروول هللا ياب))إ ع ووكًد ان هاك م نم (( َرد  َِا

من  ً  ما أميبر بيبع  يبدي  هكيبث عنًيبع ه يب   نها ووًا  بع ما نان من انندهي  نيً ن لنا أن  عم (2
 يبو ويبنة هليبً  مؤنيبد    هليبذا  ميفاهوة نيمنها ال نة )انؤنيبد   يبدا ( همنهيبا ميبا ونًيبدك أقيبل همنهيبا ميبا

ال يبنة الراوهيبة لنطيبنوا  هصيبًاا ميبن ال يبنة نيحيبانيظ عنًيبع ن نيظ عنًيبع النيب  أ   ان يبنم : ))ميبا كيبا
ع ا ونيف هاخلمً  هالوور هقًاا النًل هننر  اليبذنر هننيبر  اليوبيبة ها ويبيافا  هميبا عمنيبع ه  يفيبانيظ عنًيب

هما عمنع مر   هاكد  نيانيعنع مر   هاكد  هما نان كث عنًع باوليبع نيهيبو أقيبو  ميبن  نياعمل نعمنع 
لايبول نيايب  هميبا كيبث عنًيبع باوليبع هورنيبع  ونييبا   ر  نيعنع هما كث عنًع باولع هنيعنع نيهو أقو  من ا

 نيانيعنيبع نفعنيبع  من أن يفرض نيانيعنع عن  ك ب قووع م الي نًد هميبا نيعنيبع عنيب   ًئيبا  مينوعيبة
هاعنيبم أن ميبن  أ يبت عنيب  منه يبع ه كذا(( ها عل  ل   طب عًن  من اآلن كيبى ونايب  هللا ه 

 ِِيااهِ  لَااْي َ  َمااك َهااَيا َأْماارِنَ  ِف  َأْحااَ ثَ  َماانْ : )) ميبيبا قيبيبال بييبيبدا  نهقيبيب  م ا  عيبيبة لرويبيبول هللا ويبيبري انياب
اااوَ  ِم م   ويبيبيبولع هقيبيبيبد قيبيبيبال   هليبيبيبنعنم أن  يننيبيبيبا إ يبيبيبا يؤ يبيبيبذ ميبيبيبن نييبيبيبا  هللا هويبيبيبنة  () هاك الشيبيبيبً ان ((َرد  َِا

كنَ   ِإنْ  تَاقمولمونَ  َمك)) :  كديث أه قيا   ُممْ  َأْمرَ  َُ اكنَ   َوِإنْ  ََِشاْأنمكممْ  دمنْايَاك  هاك أمحيبد  (( َِِل  َِا ِدياِنكممْ  َأْمارَ  َُ

 . )صحًم(

 

م   ل ننيبوا  قيبال{ هلًكن بًم هبًي   يبا ييبذنر نيًيبع هللا وعيبا : النكنر من  نر هللا أخي املسلم (3
رم  ال ااِي  اْل َاْيااتِ  َمثَاا م  :)) كيبيبديث أه موويبيب  رم  َل  ال ااِي  َواْل َاْيااتِ  ِِيااهِ  اّلل م  يمااْيَُ  اْْلَاااي ِ  َمثَاا م  ِِيااهِ  اّلل م  يمااْيَُ

    يكيبيبيبن بًيبيبيبم أه بًييبيبيب  مًييبيبيبا  بيبيبيبل  يبيبيبرص أن يكيبيبيبون كًيبيبيبا    اهليبيبيبنكن أ يبيبيب   هاك الشيبيبيبً ان  (( ْلَمي ِاااتِ َوا
 قَاك َ  اّلل ِ  َرسماو َ  يَ  اْلممَفار ِدمونَ  َوَماك قَاكلموا اْلممَفار ِدمونَ  َساَ قَ :)) ايف{ م قولع ان نم أ  هأ ت من ال اب

ُِرمونَ  ا ِث  ا  اّلل َ  الي  َُِراتم  َُ ا   ه يبث   يبا   ميبن  ه يبا  هأ يبوا  هأمهيبا  أن يكيبن ( ) هاك م نم (( َوالي 
م ميبا  ال يبنا هقيبد قيبال من ال اباا  الذانرا  هللا ننيبوا   هلنيبذنر هللا م  فوويبنا هم  يمعنيبا ه 
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ََا َمَعااهم  َوَأنَ  ِب  َعْ ااِ   ظَاان ِ  ِعْناا َ  َأنَ  بيبيبع :  قيبيبال هللا وعيبيبال :)) ييبيبره  عيبيبن  ااَرِ   ِإ ااَرِ  ََ  َِااِِنْ  َََُ  نَاْفِسااهِ  ِف  َُ
ْرتمهم  َرِ   َوِإنْ  نَاْفِسي ِف  َََُ ْرتمهم  َمَل   ِف  َََُ ِممْ  َخاْ    َمَل   ِف  َََُ  م كيبديث أ يب   هقيبال (  هاك الشيبً ان) ((ِماناْ
  ((:َتَمعموا قَاْوم   ِمنْ  َمك ْْ ُمرمونَ  ا اهم  ِإل   ِبَيِلكَ  يمرِي مونَ  َل  اّلل َ  يَْي َِ ْْ اَمك ِ  ِمانْ  ممنَاكد   مْ َنَداهما ِإل   َو  قمومماوا َأنْ  الس 

َلتْ  َق ْ  َلكممْ  َمْغفمور ا  َماك))  هم كيبديث ويبهل بيبن ا نملنًيبة  )صيبحًم(   هاك أمحيبد (( َحَساَنكت   َسايِ َْكتمكممْ  بما ِ 
ُمرمونَ  ََمِْلس ك قَاْوم   ََْل َ  َْ    َع    اّلل َ  يَْي ّ   َِايَاقموممونَ  ِِيِه  َو  َمنماوَبكمْم  َلكمامْ  اّلل م  َغَفارَ  قَا ْ  ومماوا قم  َهمامْ  يامَقك َ  َح
َلتْ  ه  رييبيبر  م كيبيبديث أ   هقيبيبال  )صيبيبحًم( هاك الهًهايبيب  م الشيبيبعب هال يبيب اين م الكهيبيبو ((َحَسااَنكت   َساايِ َْكتمكممْ  وبماا ِ 

اك قَااْوم   ََْل َ  َمك :)) رض    عنهما هأه وعًد ِِمْ  َعلَا  َصال وايم  َولَْ  ِِياهِ  اّلل َ  يَاْيُمرموا لَْ  ََمِْلس  اكنَ   ِإل   نَ ِايِ  َُ 
مْ  ِِ َِبممْ  َشاااااااااااك َ  َِاااااااااااِِنْ  تِاااااااااااَر    َعلَاااااااااااْي                               هاك ال ميبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبذي هابيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبن ما يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبة )صيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبحًم( (( َهمااااااااااامْ  َغَفااااااااااارَ  َشاااااااااااك َ  َوِإنْ  َعاااااااااااي 

                (( َحْسَر    : تَِر   ))

ـييبيبيبيبد يل اعيبيبيبيبة هييبيبيبيبناص ينعاصيبيبيبيب  م قيبيبيبيبول   (4 هيبيبيبيبو  األإميبيبيبيبة ه يبيبيبيبذا ميبيبيبيبذ ب أ يبيبيبيبل ال يبيبيبيبنة أن اإلليبيبيبيبان ي
لنحيبيبرص عنيب   اي   إلا نيبيبا بفعيبل ال اعيبيبا  هاإلننيبا  ميبيبن ا  يبنا  هلنحيبيبرص   هاجلماعيبة انيًيبيبا أ يب

 عن  وري الذ و  هانعاص  ألهنا وناص اإللان{ .       ههللا انوني .

نيرضيب  هللا   نْه ِ َعلَ  اللَّ َ  َعاَرُيوا َما َصَيُقوا رَِجا     حا   ويبول هللا ونا  هللا عن  أصيب (5
 ِمهه َ   الن ْضاارِ  بْاانِ  أَنَاا ِ  ِف  نَاَ لَااتْ  اْْليَاا َ  َهااِيهِ  نامااَرى:))  هقيبيبال أ يبيب  بيبيبن ماليبيب     ا معيبيبنهم هأ ضيبيب
ِمنِن َ  ْْ كنموا  هعند م نم )) هاك اله ا ي   َعَلنْ ِ  اللَّ َ  َعاَرُيوا َما َصَيُقوا رَِجا    اْلُم  يامَرْونَ  َُ

َك  (( َأْصَحكِبهِ  َوِف  ِِيهِ  نَاَ َلتْ  َأَن 

ـوم هللا  (6 ـليبيبيب ـليبيبيبة هأن ي قيبيبيبال :   هم كيبيبيبديث عهيبيبيبد هللا بيبيبيبن أه أه  يشيبيبيبر  اليبيبيبدعا  عنيبيبيب  الكفيبيبيبا  يو
ام   َِاَقاك َ  اْلممْشاِرُِ َ  َعلَا  اأْلَْحاَ ا ِ  يَااْومَ  َوَسال مَ  َعَلْياهِ  اّلل م  َصال   اّلل ِ  َرسمو م  َدَعك)) ِم  َسارِي َ  اْلِكتَاك ِ  ممْناِ  َ  الل 
اام   َسااك ِ اْلِْ  ِم اام   اأْلَْحااَ ا َ  اْهاا ِمْ  الل  ِم ِممْ  الل  ـا  :)) ييبيبوا األ   هقيبيبال لشيبيبً ان  هاك ا(( َوزَْلاا ِْهممْ  اْهاا ِْم  اْْلنَ كيبيب

 . من كديث ونًمان بن صر  هاك اله ا ي (( يَاْغ مونَاَنك َوَل  نَاْغ موهممْ 

 

هأما الطاا  هالن ا  ني هنم   ياينون  أه ا و قا  اإلماا خمو م األور  يلايل أه الفدا  أه انن (7
ر ِي ا م  تمْساَ   َوَأنْ  اْلممَقكتِلَا م  تامْقتَا َ  نْ أَ  ))م بيبين قريمليبة  هقيبد ككيبم ويبعد بيبن معيبا  نيايبيبال  (( م َوالنِ َساك  الي 

ِِمْ  َحَكْمتَ  َلَق ْ )) :  وول   لارمليب ل ع ًيبة ا  هقا () هاك الشً ان (( عَ قِ رْ أَ   ِ عَ  اْ سَ  قِ وْ ِاَ  نْ مِ  اّلل ِ  ِبمْكمِ  ِِي
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ْعرَ  أَنْاَ تَ  ََِمنْ  يَاْنظمرمونَ  ََِككنموا قامَرْيَظ َ  َبِن  َسْ ِ  ِمنْ  ُمْنتم : ))  ِِايَمنْ  َِكمْناتم  يامْقَت ْ  لَْ  يامْنِ تْ  لَْ  َوَمنْ  قمِت َ  الش 
 . هاك أ ل ال نن هأمحد )صحًم(  ((يامْنِ تْ  لَْ 

هقمنيبيبا رييبيبا أميبيبر  هللا بيبيبع إلعيبيب     هًنيبيبا  ميبيبدنة  : إ نيبيبا إن   يبيبكنا بكييبيبا   بنيبيبا هويبيب أيِااك املساالمون (8
 اي  م هقيبد قيبال ننمة هللا م العا  (ا  لنا هعد هللا ني  ع   خينف انًعا  هأه ونا أ ض عده  ه 

ك َِاَرأَيْااتم  اأْلَْرضَ  ِل  َزَوى اّلل َ  ِإن  :))   م كيبديث ويبيبوين َِ لم م  أمم اايِت  َوِإن   َوَمَغكِرَِبَااك َمَشاكرِقَا ااك َساايَا اْ َِ  َمااك ممْلكم
ك ِل  زمِو َ  َِ نيًيبا أ يب  ان يبنم أنيب  هللا ه ويبولع هويب  بوعيبد هللا الطيبا   ((    ))  هاك م نم   ا ديث((.... ِمناْ
. 
 
 

 ِِْدنَ  ُكْنُت َّ  إِنْ  لِأَْزَواِجكَ  ُقلْ  النَِّبيُّ  أَيَُّها يَا ْننَا اْلَحنَاةَ  ُت َتَعاَلنْ َ  َوِزيَنَتَها اليُّ ِْعُك َّ  َِ  ُأَمت 

ِْحُك َّ  ِِْدنَ  ُكْنُت َّ  َوإِنْ ( 28) َجِمنًل  َسَراًحا َوُأَسر  ارَ  َورَُسوَل ُ  اللَّ َ  ُت َِةَ  َواليَّ ِِنَّ  اْلآِخ  اللَّ َ  َِ

ًِا ِمْنُك َّ  ِلْلُمْحِسَناتِ  أََعيَّ  ِ  نَِساكَ  يَا( 29) َعِظنًما أَْج  ِبَفاِحَشه    ِمهْنُك َّ  يَفْتِ  َم ْ  النَِّبي 

َنهه    هه ِ  َعَلههى َذِلههكَ  َوكَههانَ  ِضههْعَفنْ ِ  اْلَعههَذا ُ  َلَههها  ْ ُيَضههاعَ  ُمبَن ِ ًِا اللَّ  َوَمهه ْ ( 30) يَِسههن

ُنتْ  ِْ ه ِ  ِمْنُك َّ  يَ تَِهها َصهاِلًحا َوَتْعَمهلْ  َورَُسهوِل ِ  ِللَّ ْْ ََِّتنْ ِ  أَْجََِرها ُن  ِرْزًقها َلَهها َوأَْعَتهْيَنا َمه

يًما ِِ ِ  نَِساكَ  يَا( 31) كَ َِساكِ  ِم َ  كَفََحي   َلْسُت َّ  النَِّبي  نُْت َّ  إِنِ  الن  َِ َل  اتَّ ْو ِ  َتْخَضْع َ  َِ َِ  ِباْل

نَْطَم َ  ِذ  َِ ها َقْوًله  َوُقْله َ  َمهَِض   َقْلِب ِ  ِِي الَّ ًِ و ُِ نَ ( 32) َمْع ِْ هي َوَقه  َوَله  ُبُنهوتُِك َّ  ِِ

َِّْج َ  جَ  َتبَ ُِّ ه َ  َوأَِطْعه َ  ةَ الزَّكَها َوآتِن َ  الصََّل ةَ  َوأَِقْم َ  اْلُأوَلى اْلَجاِرِلنَّ ِ  َتبَ  َورَُسهوَل ُ  اللَّ

َما ييُ  إِنَّ ِِ ِ ِْجسَ  َعْنُك ُ  ِلُنْذِربَ  اللَّ ُ  ُي َُِك ْ  اْلبَنْتِ  أَْرلَ  ال ًِا َوُيَطه ِ نَ ( 33) َتْطِهن ِْ  َواْذُكه

ًِا َلِطنًفا كَانَ  اللَّ َ  إِنَّ  َواْلِحكَْم ِ  اللَّ ِ  آيَاتِ  ِم ْ  ُبُنوتُِك َّ  ِِي ُيْتَلى َما  ( 34) َخِبن
 

 

 التفسنِ :

  

اي أيها الن : قل لن اإ  ال إ  ننيب  منيب  اليوويبعة م النفايبة  يبا ليبً  عنيبدي : إن ننيبحل ويبرر  ا ًيبا  
الد ًا هلذاإذ ا ه  رنيها نييعاليف أع ًكن كاوقكن من انيعة انشرهعة عن  قد  كيبايل هأنناكيبن ن قيبا  

هميبيبا أعيبدك هللا لنم ًيبيب  ميبن النيبيبوا  العمليبيبًم م  ميبن ريبيبو إضيبرا آ بكيبيبن يبيبيبيب هإن ننيبيبحل واطيبدن  ضيبيبا هللا ه ويبولع
 م عشيبر  النيب   نا  النعًم نياص ن عن  ما عندي من ضً  ا ال ني ن هللا أعيبد لنمح يبنا  ميبنكن 
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  النيب    يبا أ را  عملًما   دا    هقد ا  ن هللا ه وولع هالدا  اآل ر   ض  هللا عنهن  ًعا  هأ ضا ن يبيبيب اي
ةآ ملا ر  نهو  من  شو آ هوو   ن  أه رو ا يااعف وا العيبذا  ميبرويف من أي  منكن  ريعطً مد 

يلن هة إل رو ا من الن ا  هنان مااعفة العذا  عنيب  هللا ويبه    ًنيبا  يبيبيبيب هميبن و يب  ميبنكن هللا ه ويبولع 
ميبيبيبن  اهوعميبيبيبل أعميبيبيبا   صيبيبيبا ة ميبيبيبن اخليبيبيبوا  همنهيبيبيبا النوانييبيبيبل  ع هيبيبيبا أ ر يبيبيبا مايبيبيباعفا )مرويف(عن  أ يبيبيبر رو يبيبيب

  يبيبا  النيبيب  ل يبيبحل م الفايبيبل   هاويبيبعا  ننيبيبوا  مها نيبيبا  يبيبيبيبيب  ايا  ه نًئيبيبا ويبيبا م اجلنيبيبة   قيبيب النيبيب    ريبيبو   يبيبا الن يبا 
الكيبيب ا ميبيب  الر يبيبيبال  نإن  شيبيبًحل هللا نييبيب  ويبيبرقا  يبيبا   ويبيبيبول هللا هانكا يبيبة نايبيبونن ميبيبن الن يبيبا  أل كيبيبن  

قيبيبة بيبيبل يكيبيبون قيبيبو   معرهنييبيبا  م  هقنيبيبن قيبيبو     ويبيبر ًم نيًيبيبع ه    م قنهيبيبع ريبيبٌل هشيبيبهو ٌ  اليبيبذي  األ ا يبيبب نيً ميبيب
ـين  ـمن بًيبيبيبووكن نييبيبيب   يبيبيبر ن منهيبيبيبا إ   ا يبيبيبة   ه  وييبيبيب اخليبيبيبو معييبيبيبد   بعًيبيبيبدا  عيبيبيبن الريهيبيبيبة هعيبيبيبن الانمليبيبيبة يبيبيبيبيبيب هاليبيبيب

هأقميبيبن الطيبيب     هوملهيبرن انفيبيباون ه يبر ن ميان يبيبا آ بيبيف ييبيبدي الر يبيبال نفعيبل   يبيبا  اجلا نًيبة قهيبيبل اإلويب ا
ميبيب  اخلشيبيبو  هالييبيب ور  يبيبا م ا  يهيبيبا  عيبيبن الفحشيبيبا  هاننكيبيبر بشيبيبرهنها هأ ناهنيبيبا هها هاويبيبا  نميبيبا أميبيبر هللا

هأنعن هللا ه وولع نيًما أميبرنن هميبا هنيبانن عنيبع   إ يبا يرييبد هللا  رميبرنن   ر ن الـنا  الم أه ب هللا هأ
ههنيبيبًكن نيًميبيبا  نيبيبر لًيبيبذ ب عيبيبنكم اليبيبد   اي أ يبيبل بًيبيبت النيبيب  هي هيبيبرنم و هيبيبوا  نيبيبام   ميبيبن نيبيبل   يبيب آ هإمثآ 

أشر  هأنهر بًتآ م العا  ننع يبيبيب ها نيبرن ميبا يينيب  م بًيبووكن ميبن الايبرآن هال يبنة  بًيع ةآ لًها  همعطً
ـمنان هيبر  ويب ه  العميبل رييبا  يبا  نيًهميبا هويبذنرن منيبة هللا عنيبًكن اليبذي أع يبان  ن  يبذا الشيبر  العمليبًم نييبيبال

هللا ها كميبة    ناعة هللا هاشكر ع   إن هللا نان ل ًفا  بكيبن إ   عنكيبن م الهًيبو  اليبم وينيب  نيًهيبا آاي 
 .  ها ا  لروولع  هوا  بكن إ  ا يا نن أ

 
 
 :بع  اليروس م  الآيات 
      

ـلت  ذك اآلييبة  (1 أ ها يبع نميبا    النيب ُ  يبَو  ...اآلييبة لِأَْزَواِجكَ  ُقلْ  النَِّبيُّ  أَيَُّها يَا نا  
 ِإ  ِ  َِاَقاك َ  َوَسال مَ  َعَلْيهِ  اّلل م  ل  صَ  اّلل ِ  َرسمو م  ِب  َِاَ َ أَ  ))قالت : رض    عنهام كديث عاإشة 

ُِاار   ّ   َتْسااتَاْعِجِلي َل  َأنْ  َعَلْيااكِ  َِااَا  َأْماار ا لَااكِ  ََا  َيكمااونَ  لَْ  أَبَاااَو    َأن   َعِلاامَ  َوقَاا ْ  أَبَاَويْااكِ  َتْسااَتْأِمِر  َحاا
 اْْليَاتَاْ ِ  ََتَاكمِ  ِإىَل    لِأَْزَواِجهكَ  ُقلْ  النَِّبيُّ  َهاأَيُّ  يَا  قَاك َ  اّلل َ  ِإن   قَاك َ  ثم   َقكَلتْ  ِبِفَراِقهِ  َيَْممَراِ  
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ارَ  َوَرسمااوَلهم  اّلل َ  أمرِياا م  َِااِِ  ِ  أَبَاااَو    َأْسااَتْأِمرم  َهااَيا َأ  ِ  َِِفااي لَااهم  َِاقمْلااتم    هم  هاك اله يبيبا ي  (( اْْلِخااَر َ  َوالاا  
 .رض    عنه  ((َعكَِِش م  َقكَلتْ  كمَ  ِمْث َ  َِاقمْلنَ  ِنَسكَ هم  َخ  َ  ثم   )) الطحًحيف

                                                                                       

 

               

                   

               

 إلى النساء واألزواج واألولياء رسالة   -2               

  

ميبيبن أ يبيبل اخليبيبو هالفايبيبل نميبيبا ليبيبو   : )) إ ا ننيبيبت (يبيبت  همآ ه يبيبو أيتِااك األخاات املساالم )أ( 
 ل  هنان نياوا  نياصيب ي هاكي يب  أ يبري عنيبد  ه و أ ل العنم هالدعو  إل هللا نان من 

هللا ه  وشد ي عنًع م النفاة  ا لً  عندك بل اكرص  عن  مؤا  ويبع م عنميبع ه عوويبع إل 
ان الفيبيبة ميبيبن أ يبيبل عيبيبدا كطيبيبول  عنيبيب  بعيبيب   هللا هويبيباعديع م  ليبيب  ه  و نيبيب  ال يبيب   أه

 ينيبة اليبد ًا ه  ا نيهيبيبا الفا ًيبة بيبل نيبيبوين  ا   يبة عالًيبيبة ه رهيبة م اليبدا  اآل يبيبر  ليحطيبن  عنيبيب  
ـيل ((.  األ ر العملًم هالنوا  اجل

 

ـه يبيبت يلفايبيبيبو الطيبيباحل نالعيبيبيبا  هالداعًيبيبة ه و يبيبيبا شيبيب   بنييبيبيب   اليبيبم ول املااارأ  أخااي) (     و
ـهم الفايبو ه  و عهيبا م ننيبب ال يب   أه اخلنيب  أه أ ي  أه رو ا عن  ا لهاا  م   ل  اليب

ـهم   هنيبا  أه إوعابع بكنر  ال نها  من أ ل ا طول عن   ينة الد ًا الفا ًة  ا لً  عند اليب
اك ََيَأم  َعكَِِش َ  ِإىَل  َبْكر   أَبمو َِاَقكمَ )) فطة  وول هللا و ل عاإشة هك َِ   َ َحْفَصا ِإىَل  عمَمارم  َِاَقاكمَ  عمنامَق

ك ََيَأم  َِ َاك  عمنامَق نيايبد  / هاك م يبنم(( ِعْناَ هم  لَاْي َ  َماك َوَسال مَ  َعَلْياهِ  اّلل م  َصال   اّلل ِ  َرسماو َ  َتْساأَْلنَ  يَاقماو م  َُِامم
أن أ كيبر عنيب  )):  أخاي املسالم ولايلكما لً  عندك    ما وؤال الن  أ كرا عن  ابنيًه

 دك (( .بني  أه مولًي  أن و   ل  ه ها ما لً  عن
 

ليبيبً  عنيبيبدي ميبيبن النفايبيبيبا   : )الداعًيبيبيبة  العيبيبا ( إ ا ويبيب لي   ه ييبيب  ميبيبيبا أخااي املساالم) يبيبيب( 
  يبيبا ك نييبيب ن ا ييبيبا   الفيبيبرا  ني يبيبركها ويبيبراكا   يبيبً     أل يبيب  نيايبيبو ني و يبيبا نميبيبا  يبيبو النيبيب  
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َنَ  قَا ْ :))      عنههارضه يبا هقيبد قاليبت عاإشيبة   أ   معع ه  إضرا  اّلل م  َصال   اّلل ِ  َرسماو  َخا  
 . هاك الشً ان ((َِكْخَْتَْنهم  َوَسل مَ  َعَلْيهِ 

 
: إ ا ننيبيبت  ه يبيبة   يبيبل )عيبيبا ( أه) اعًيبيبة( نياويبيبيفًدي ميبيبن عنميبيبع ه عوويبيبع أخاايت املساالم ) ( 

ـهم م العنيبيبم هالعميبيبل ها مليبيبري عاإشيبيبة  ها نيبيب   هاليبيبدعو  إل هللا  يلايبيبرا   هوويبيبري  يبيبذا اليبيب
ـه العانة الفاًهة الد  ض  هللا عنها ))  هيبا اعًة العابد  الم اويبيفا  منهيبا العيبا  ألهنيبا وويبر  ب

نَ     : هقد قال هللا لن يبا   ويبولع  وول هللا  ِْ هي ُيْتَلهى َمها َواْذُك  ِمه ْ  ُبُنهوتُِك َّ  ِِ

 . َواْلِحكَْم ِ  اللَّ ِ  آيَاتِ 
 

عيبام      هللا : إ ا ننت  ن ي ر هللا وا  ه ا  عانا  عيبام   أه  اعًيبة   إل أخيت املسلم ) يب( 
ـه يبيبة  نياشيبيبكري هللا عنيبيب   ليبيب  هاعنميبيب  أ يبيب  قيبيبد ويبيبا  هللا ليبيب   يبيبوا  عملًميبيبا  ني  يبيبت ل يبيبت ن

ديث م كيب نميبا ( هقيبد قيبال الر ل العاص  ل بل أ يبت وعًشيبيف م بًيبت ه ويبة األ هًيبا  )الع
َاااك ِدْرَم اااك َوَل  ِدينَاااكر ا يامَور ِثماااوا لَْ  اأْلَْنِ يَاااك َ  َوِإن   اأْلَْنِ يَاااك ِ  َورَثَااا م  اْلعمَلَماااك َ  َوِإن   :)) أه اليبيبد  ا   َور ثماااوا َوِإَّن 

ِِاار   ِبَاا     َأَخاايَ  َأَخااَيهم  ََِماانْ  اْلِعْلاامَ  كرصيبيب  اأ يبيبم ان يبيبنمة هليبيبذا ا   هاك أمحيبيبد هأ يبيبل ال يبيبنن )صيبيبحًم(  (( َوا
هابيعيبيبدي     ه يبة العيبيبا  أه الداعًيبيبة عنيب  ننيبيبب اآل يبيبر  )اجلنيبة( هنيبيبوين  يبيبو  ه يبة ويبيبذا الر يبيبل

  هللا ه ويبيبولع  هاميننيبيب  أميبيبر   هنيبيبوين أكيبيبرص الن يبيبا  عنيبيب  ا  يبيبا    ل ه يبيبوك الشيبيبهععيبيبن نيبيب
ـهم نيا  ه يبة العيبا   اي.  ييبا ي الهايبا  معيبع كيبى ميب  نيايبرك هقنيبة  ا  ييبدك { هإ ا  وي  ذا ال

 كيباهيل  ه ة الداعًة كيباهيل أن وكيبوين  اعًيبة   اي  ه يبة األ ًيبا  كاهيل أن وكوين عانة   اي
 . ((ي أيتِك املسلم  تطل  مك ينفعك عن  هللا وال ار اْلخر أن وكوين  و  ))

 
َنَ  قَا ْ  )):  رض    عنهها قالت عاإشة      (3  َِالَامْ  َِاكْخَْتَْنهم  َوَسال مَ  َعَلْياهِ  اّلل م  َصال   اّلل ِ  َرسماو  َخا  

   هعن   ذا نيالي ًو لً  ن قا  . هاك الشً ان  ((َطَاق ك ََِلكَ  يَاعم   

 

  يبيبا ك نيبيبان عنيبيبدك)) و يبيب    يبيبو  نميبيبا قيبيبال عكرميبيبة ميبيبنهن مخيبيب  ميبيبن  دما  يبيبو النيبيب  عنيبيب      (4
قري  )عاإشة  هكفطة   هأا كهًهة   هوو     هأا ونمة( هنا ت (يع صفًة بنيبت 
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األويبدية     حيب كً  من بين النايبو   همًمو يبة بنيبت ا يبا   او لًيبة   ه ينيبب بنيبت 
 .  عنه  وأرضار رض   ه ويرية بنت ا ا   انط ناًة (( 

 

ـ (نميبيبا  اكيبيبذ ي:)  أخاايت املساالم       (5 ميبيبن الفيبيبواك  ( هميبيبن أعملمهيبيبا بعيبيبد الشيبيبري يل )ال
ُبهوا َول : قال وعال  َِ ِْ َِنها َت ه ُ  الز  اِحَشه ً  كَهانَ  إِنَّ  [32:اإلويبرا ]  َسهِبنل  َوَسهاكَ  َِ

ـ  )نالنملر إل الانوا  اليبم وف يبد األ يب   هرو يبا  هاكذ ي نل الوواإل انؤ ية إل ال
تِا َ  :))  م كديث أه  رييبر   هقد قال  ََلِاكَ  مماْ ِرك   الا  ِنَ  ِمانْ  َنِصاي مهم  آَدمَ  ابْانِ  َعلَا  ُم

نَاااكنِ  َُمَكلَااا َ  َل  َاااك َِكْلَعياْ َمَننِ  الن ظَااارم  زَِنمم َاااك َواأْلم  زَِنَهاااك َواْليَااا م  اْلَكاااَامم  زَِنهم  َواللِ َساااكنم  اِلْساااِتَمك م  زَِنمم
ْْ م  اْلَ ْطشم  َوى َواْلَقْل م  اْْلمطَك زَِنَهك َوالرِ  ِْ قم  َويَاَتَمن   يَا بماهم  اْلَفاْرجم  ََلِاكَ  َويمَصا ِ      هاك م يبنم (( َويمَكيِ 

( هاكفمليبيب  ن ميبيب  نييبيبيب  عيبيب  هييبيبدي  ه  نًيبيب  هل يبيبا   هالفيبيبرم نييبيباكفمل  بطيبيبري ها )
نيًيبيب  هاويبيب  هللا م  يكيبيبن  قًايبيبا  ميبيب  األ ا يبيبب م ونًفيبيبون أه ريبيبوك نيً ميبيب  اخلهًيبيبث اخل يبيبً 

  ل  .

 
قيبيبري م بًييبيب ( ه   ر يبيب  إ  لايبيبره   أه كا يبيبة بشيبيبرق أن وكيبيبوين  : ) أخاايت املساالم       (6

ريبيبيبيبو مي  يبيبيبيبة )م ان بيبيبيبيب    أه م ال ًيبيبيبيبب أه الع يبيبيبيبو  أه اله يبيبيبيبو  هرو يبيبيبيبا (   هيشيبيبيبيبر  
ًيبيبد  ( هقيبيبد اخليبيبرهم لنميبيبرأ  لشيبيبهو  اخليبيبو )ناحملاضيبيبرا    ه يبيبال  العنيبيبم   هالنيبيبدها  انف

ْ نَ :)) نيبيبيبا أميبيبيبر خبيبيبيبرهم الن يبيبيبا  إل العًيبيبيبد ال قيبيبيب َِ هيشيبيبيبر   ((اْلممْساااِلِم َ  َوَدْعاااَو َ  اْْلَاااْ َ  ِلَيْشااا
لً يبيفدن ميبن ً  ه ها  اخليبده  بذل  كى  يبرم ا يب   العًد ألمرك رهم انرأ  لط 

اخل ب ايشهدن اخلو ه عو  ان نميف{ هيشر   يبرهم انيبرأ  إل اليبده  الن يباإًة لييبيعنم 
ألن  يبيبيبذا ميبيبيبن شيبيبيبهو  اخليبيبيبو   هأميبيبيبا اخليبيبيبرهم لنم يبيبيبا د ع هالعهيبيبيبا   ها يبيبيبديث هالفايبيبيب الايبيبيبرآن

م كديث ابن   بًيها لاولع لنط   ني  ع جيو  وا اخلرهم لذل  هاألنيال أن وطن  م
ُممْ  ََتْنَاعمااوا َل  )):  عميبيبر ِْ َ  ِنَسااكَ  هإ ا     هاك أمحيبيبد هأبيبيبو  اه  )صيبيبحًم((( َهماان   َخااْ    َوباميمااوُتممن   اْلَمَسااك

نَ  َوَلِكنْ :)) م كديث أه  رير  مي  ة لاولع   ر ت نينيكن رو م ًهة ه  ْْ  ِلَيْخارم
 .  اه  )صحًم(  هاك أمحد هأبو (( َتِفَات   َوهمن  
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: إن  ره يبيبيب  ميبيبيبن بًييبيبيب  إل األويبيبيبوا  لني يبيبيبك  بيبيبيبدهن ريبيبيبرض صيبيبيبحًم أخااايت املسااالم       (7
ًام  ه يبيبيب  أه هليبيبيبدي أه هلًيبيبيب  )ضيبيبيبره   أه كا يبيبيبة(   يبيبيبٌر عنًيبيبيب  نييبيبيباو  هللا م  ليبيبيب  هليبيبيب

 شيبً ان هقيبد قيبال ويشيبرنيها ال  من ال و  ألن انرأ  إ ا  ر ت اخبدمي  م أرراض
....  َشاااْيطَكن   صماااورَ ِ  ِف  َوتماااْ ِبرم  َشاااْيطَكن   صماااورَ ِ  ِف  تامْق ِااا م  اْلَماااْرَأ َ  ِإن   :))  م كيبيبديث  يبيبيبابر

 . هاك م نم  ((ا ديث

 
 َأْها ِ  ِمانْ  ِنَسك مهم  أََلْي َ  نا قًل لع :))  هقد قال  يد بن أ قم من أ ل بًيع أ هام الن        (8

 همامْ  قَاك َ  همامْ  َوَمانْ  قَاك َ  بَاْعاَ هم  الص اَ َق َ  حمارِمَ  َمانْ  بَاْيتِاهِ  َأْها م  َوَلِكانْ  بَاْيِتهِ  َأْه ِ  ِمنْ  ِنَسك مهم  َقك َ  بَاْيِتهِ 
ْعَفر   َوآ م  َعِقي    َوآ م  َعِلي    آ م  َمَل ِ  ُم     َقك َ  َع  ك    َوآ م  َْ  هاك ((  نَاَعامْ  : قَاك َ  ؟ الص اَ َق َ  حمارِمَ  َها

 . م نم

 

كاا   و اك امهم ه هيهم هإنيبرامهم )ه يبذا إ ا نيبا وا ميبن انيبؤمنيف  ل بًت الن  إن أل      (9
ااك َأَل  بَاْعاا م  َأم ااك ))ريبيبدير  ديثكيبيب  م كيبيبديث  ييبيبد بيبيبن أ قيبيبم قيبيبال  الطيبيبا يف( هقيبيبد َِ  أَيا 

َكَِ  الن ك م  يا َ  َربِ   َرسماو م  َيَِْ َ  َأنْ  يموِشكم  َبَشر   َأنَ  َِِّن  ِْ  اّلل ِ  ُِتَاك م   َأو هممَماك ثَاَقلَاْ ِ  ِِايكممْ  ََتِرك   َوَأنَ  َِأم
 قَاك َ  ثم   ِِياهِ  َورَغ ا َ  اّلل ِ  ُِتَاك ِ   َعلَا  ََِحث   ِبهِ  َواْسَتْمِسكموا اّلل ِ  ِبِكَتك ِ  َِخميموا َوالن ورم  اْهمَ ى ِِيهِ 

ااااارمُممْ  بَاْيااااايِت  َوَأْهااااا م   ََُِ ااااارمُممْ  بَاْيااااايِت  َأْهااااا ِ  ِف  اّلل َ  أم  ََُِ ااااارمُممْ  بَاْيااااايِت  َأْهااااا ِ  ِف  اّلل َ  أم  ََُِ  َأْهااااا ِ  ِف  اّلل َ  أم
 . هاك م نما ديث   ......((بَاْييِت 
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 َِّمنِن َ  َواْلُمْسهههِلَماتِ  اْلُمْسهههِلِمن َ  إِن ْْ مِ  َواْلُمههه ْْ هههانِتِن َ  َنهههاتِ َواْلُم َِ انَِتهههاتِ  َواْل َِ  َواْل

هههاِدِقن َ  هههاِدَقاتِ  َوالصَّ ي َ  َوالصَّ ِِ هههاِب َِاتِ  َوالصَّ هههاِب  َواْلَخاِشهههَعاتِ  َواْلَخاِشهههِعن َ  َوالصَّ

ِقن َ  َقاتِ  َواْلُمَتَصهههي ِ هههايِِمن َ  َواْلُمَتَصهههي ِ ِظن َ  َوالصَّهههايَِماتِ  َوالصَّ ِِ وَجُه ْ  َواْلَحههها ُِ ههه ُِ 

َظاتِ  ِِ ي َ َوالذَّ  َواْلَحا ِِ ًِا اللَّ َ  اِك َِاتِ  كَثِن اِك َِةً  َلُهه ْ  اللَّ ُ  أََعيَّ  َوالذَّ ًِا َمْغِفه  َعِظنًمها َوأَْجه

ِم    كَههانَ  َوَمهها( 35) ْْ ِمَنهه    َوَلهه  ِلُمهه ْْ هه ُ  َقَضههى إَِذا ُم ًِا َورَُسههوُل ُ  اللَّ  َلُههه ُ  يَُكههونَ  أَنْ  أَْمهه

َِةُ  هه َ  يَْعهِ   َوَمهه ْ  أَْمهِِِر ْ  ِمهه ْ  اْلِخنَه ههيْ  ُسهوَل ُ َوَر  اللَّ َِ  َوإِذْ ( 36) ُمِبنًنهها َضههَل ًل  َضهلَّ  َِ
ههو ُ  ُِ ههِذ  َت هه ُ  أَْنَعهه َ  ِللَّ ههقِ  َزْوَجههكَ  َعَلنْههكَ  أَْمِسههكْ  َعَلنْهه ِ  َوأَْنَعْمههتَ  َعَلنْهه ِ  اللَّ هه َ  َواتَّ  اللَّ

ه ُ  َما َنْفِسكَ  ِِي َوُتْخِفي ه ُ  النَّهاسَ  َوَتْخشَهى ُمبِْييه ِ  اللَّ ها َتْخَشها ُ  أَنْ  أََحهقُّ  َواللَّ َلمَّ َِ 

ًِا ِمْنَها َزيْي   َقَضى ْجَناكََهها َوَط ِمنِن َ  َعَلهى يَُكهونَ  َله  ِلكَهيْ  َزوَّ ْْ ج   اْلُمه َِ هي َحه  أَْزَواجِ  ِِ

ًِا ِمْنُه َّ  َقَضْوا إَِذا أَْدِعنَايِِه ْ  ُِ  َوكَانَ  َوَط ِ  َعَلهى كَهانَ  َما( 37) َمْفُعوًل  اللَّ ِ  أَْم ِبهي   النَّ

ج   ِم ْ  َِ نَما َح َِضَ  ِِ هِذي َ  ِِي اللَّ ِ  ُسنَّ َ  َل ُ  اللَّ ُ  َِ ُِ  َوكَهانَ  َقبْهلُ  ِمه ْ  َخَلهْوا الَّ ه ِ  أَْمه  اللَّ

ُيورًا َقَيرًا ِْ   (38) َم

 

 

 : التفسنِ

 
إن ان ي يبيبنميف ألميبيبر هللا اننايبيبا ين ليبيبع هان ي يبيبنما  ألميبيبر هللا هاننايبيبا ا  ليبيبع   هانيبيبؤمنيف يل هم إكييبيبيبع 

 وك هشيبرك هانؤمنيبا  يل هم إكييبع هنيهيبع ه ويبنع هالًيبوا اآل يبر هالايبد   هنيهع ه ونع هالًوا اآل ر هالاد 
 يبوك هشيبرك هان ًعيبيف ل ه ويبولع هان ًعيبا  ل ه ويبولع   هالطيبا قيف م أقيبواوم هأعميباوم هالطيبيبا قا  م 
أعميبيباون   هالطيبيبابرين عنيبيب  ال اعيبيبا  هعنيبيب  انطيبيباإب هعيبيبن احملرميبيبا  هالطيبيبابرا  عنيبيب  ال اعيبيبا  هعنيبيب  

هعيبن احملرميبا    هاخليباإفيف ميبن هللا وعيبيبال هاخلاإفيبا  ميبن هللا وعيبال   هانيطيبدقيف رييبا أه يبيبب هللا  بانطيباإ
عنيبيبيبيبًهم هان يبيبيبيبيحب هانيطيبيبيبيبدقا  رييبيبيبيبيبا أه يبيبيبيبب هللا عنيبيبيبيبًهن هين يبيبيبيبيبيحب   هالطيبيبيبيباإميف الفريايبيبيبيبة هالنوانييبيبيبيبيبل 
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انيمليبا  نييبره هم عيبيبن هالطيباإما  الفريايبة هالنوانييبل   ها يبانيمليف نييبره هم عيبيبن احمليبا ا هانيبامث إ  انهيباح ها 
احمليبيبيبيبيبا ا هانيبيبيبيبيبامث إ  انهيبيبيبيبيباح   هاليبيبيبيبيبذانرين هللا ننيبيبيبيبيبوا  بانيبيبيبيبيبو م هأل يبيبيبيبيبنيهم ه يبيبيبيبيبوا كهم هاليبيبيبيبيبذانرا  هللا بانيبيبيبيبيبو ن 
ـي   ه يبو اجلنيبة يبيبيبيب ه  ينهايب  ه  يفيبل  هأل نيهن ه وا كهن    ً  هللا وم م اآل ر  مافر   لذ و م هوواي   

ع ككميبيبا  نييبيبًهم أن خيييبيبا ها ريبيبو ككيبيبم هللا ه ويبيبولع م  ًيبيب  أميبيبو  م   نيبيبؤمن ه  مؤمنيبيبة إ ا ككيبيبم هللا ه ويبيبول
هميبيبن يعطيبيب  هللا ه ويبيبولع نيايبيبد ضيبيبل نرييبيب  اويبيبد  ضيبيب    هاضيبيبحا  بًنيبيبا  يبيبيبيبيب ها نيبيبر أيهيبيبا الرويبيبول كًنميبيبا وايبيبول 
لنذي أ عم هللا عنًع يإلويب ا هوفايبنت عنًيبع يلعييب  ه يبو  ييبد بيبن كا ويبة أم يب  عنًيب   ه ييب  ) ينيبب 

ـه كهيبا  ما قيبد أ  ويب  - ني  وفا قها ه ف  أيها الروول م  ف   بنت  ح ( هاو  هللا ميبا  -أين م
ـهم النيب  اهللا مملهيبرك    اليبيبة    ميبيبرأ   ييبيبد اليبيبذي   يبيبهع إل  ف يبيبع يليهيبيبين   ههللا ه شيبيب  أن يايبيبول النيبيباس ويبيب

ـهام  يبا هنناهيبا ها يهيبت عيبدوا  ه ن انهيبا أهل هأكر  أن  شاك   نينما قا   يد من  ينيبب كا ييبع يليب
ـهم م نايبيبيبا  ميبيبيبن وهنيبيبيبو م إ ا قايبيبيبوا كيبيبيبا يهم ميبيبيبن   يبيبيباإهم مث    لكيبيبيب    يكيبيبيبون عنيبيبيب  انيبيبيبؤمنيف إمثٌ م ويبيبيب

نيًما أكيبل هللا هأميبرك بيبع ميبن من إمثآ  نان عن  الن  نيا قو م   هنان أمر هللا  نيذا  هاقعا    يي نف يبيبيب ما  
ـهم ا مايبيبوا  وعيبال م األ هًيبيبا  اليبذين ميبرأ   عًيبيبع ) ييبد بيبن كا ويبيبة( بعيبد ن قهيبيبا ميبن  ييبد   ه يبيبذا ككيبم هللاويب

هعنيبيبًهم م  ليبيب  كيبيبرم   هنيبيبان أميبيبر هللا اليبيبذي يايبيبد ك ناإنيبيبا  ههاقعيبيبا  نييبيب   ميبيبن قهنيبيبع نينيبيبم يكيبيبن لًيبيب مر م بشيبيب  
 يي نف نيما شا  نان هما   يش    يكن .

 
 بع  اليروس م  الآيات :

 
: لنيبيبيبد س  يبيبيبذك الطيبيبيبيبفا  ا)اإلويبيبيب ا( )اإلليبيبيبان( )الانيبيبيبو ( ه يبيبيبو ال اعيبيبيبيبة  أخاااي املسااالم (1

)الطيبيبد ( )الطيبيب ( )اخليبيبو  ميبيبن هللا هاخلايبيبو  ليبيبع( )اليطيبيبد ( )الطيبيبًاا( )كفيبيبظ الفيبيبرم( 
ليبيبع  ) نيبيبر هللا ننيبيبواُ(  يبيبل وو يبيبد نيًنيبيبا ؟ نيميبيبن كااهيبيبا م  ف يبيبع كطيبيبل عنيبيب  النمر ))أعيبيبد هللا

قيبال  نيايبد  ران هويبنة النيب  ل عنًهيبا الايب دمافر  هأ را  عملًما ((هما من صفة منها إ  هق
((: اِ   الصِ اْ قَ  َِِِن   ِِبلصِ ْ قِ  َعَلْيكممْ  م ا يبديث ِْ اِ   اْلاًِ   َوِإن   اْلاًِ ِ  ِإىَل  يَا ِْ  َوَماك اْْلَن ا ِ  ِإىَل  يَا

ااا م  يَااااَ ا م  ْم اااْ قَ  َويَاَتَحااار ى َيْصااا مقم  الر  ّ   الصِ  يق ك اّلل ِ  ِعْنااا َ  يمْكتَااا َ  َحااا ااامْ  ِصااا ِ  ُم  َِاااِِن   َواْلَكاااِي َ  َوِإي 
اااِ   اْلَكاااِي َ  ِْ اااورِ  ِإىَل  يَا اااورَ  َوِإن   اْلفمجم اااِ   اْلفمجم ِْ ااا م  يَااااَ ا م  َوَماااك الن اااكرِ  ِإىَل  يَا ْم  َويَاَتَحااار ى َيْكاااِي م  الر 
ّ   اْلَكِي َ  اِب    اّلل ِ  ِعْن َ  يمْكَت َ  َح  .( ) هاك م نم (( َُي 
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 يبد نيًيب   يبذك الطيبفا  اليبم م اآلييبة؟ نييب ن نا يبت )ا  ويب   ف يب   يبل وو  أخيت املسلم  (2

مو و   نيً  ني  بشري ينافر  هاأل ر العملًم همنها الطيبد  نيهيبل أ يبت صيبا قة م قوليب  
َاااك :)) اإب ؟ نميبيبيبا قيبيبيبال هنيعنيبيبيب  ؟ ه يبيبيبل أ يبيبيبت صيبيبيبابر  عنيبيبيبد انطيبيبيب م  ِإَّن  ًْ  الص اااْ َم ِ  ِعْنااا َ  الص ااا

))  : م  ليبيبيبيبيب  هقيبيبيبيبيبد قيبيبيبيبيبال نيبيبيبيبيبل م يبيبيبيبيبن  نيبيبيبيبيب   هعنًيبيبيبيبيب  مراقهيبيبيبيبيبة هللا هع ()  هاك اله يبيبيبيبيبا ي(( اأْلموىَل 
ْحَسااكنم  أَن ااكَ   اّلل َ  تَاْع ماا َ  َأنْ  اْْلِ ن ااهم  تَاااَراهم  َتكماانْ  لَْ  َِااِِنْ  تَاااَراهم  َُ   هأييبيبن أ يبيبت هنيبيبل (  هاك م يبيبنم) ((يَاااَراكَ  َِِِ

َع    :)) عننة هقد قالم نم من الطدقة اخلفًة هان امْ  َس اْ ِم  ِظا    َل  يَااْومَ  ِظلِ اهِ  ِف  تَاَعاكىَل  اّلل م  يمِظل 
اا   ر ميبيبنهم ))ه نيبيب (( ِظل ااهم  ِإل   ْم ّ   ََِأْخَفكَهااك ِبَصااَ َق    َتَصاا  قَ  َوَر  َُّيِينمااهم  تامْنِفااقم  َمااك ِِشَكلمااهم  تَاْعلَاامَ  َل  َحاا
 اّلل م  َِايماااوِعيَ  تماااوِعي َل  ))  (ه بكيبيبيبر )أايبيبيبا  بنيبيبيبت أ: لينيبيبيب  انيبيبيبرأ     هقيبيبيبال  () هاك الشيبيبيبً ان((

ااكِِ َ  رمد وا ))إلكيبيبد  الن يبيبا  :   هقيبيبال له يبيبا ي  هاك ا ((َتَطْعتِ اْساا َمااك اْرَضااِخي َعَلْيااكِ   َولَااوْ  الس 
هقيبيبيبوم    هاكرصيبيبيب  عنيبيب  ناعيبيبيبة هللا نيبيبيبل ا يبيبيبرص   ( )صيبيبيبحًم هاك أمحيبيبد هالن اإ (( ُممْاااَرق   ِبِظْلااا   

ّ   َيصمااومم    ))هقيبيبد نيبيبان  يلطيبيبوا الوا يبيبب هو يبيبوع  بنوانييبيبل الطيبيبوا ه يبيبذا لكيبيبل م يبيبنم  َحاا
ّ   َويامْفِطاارم  يامْفِطاارم  َل  َواّلل ِ  َل  اْلَقكِِاا م  يَاقماو َ  هميبيبن ,   هاك اله يبيبا ي((َيصمااومم  َل  َواّلل ِ  َل  اْلَقكِِاا م  يَاقمااو َ  َحاا

الي يبيبيبو  اصيبيبيبًاا ا ونيبيبيبيف هاخلميبيبيبً  هصيبيبيبوا الهيبيبيبً  هويبيبيبت ميبيبيبن شيبيبيبوال همويبيبيبوعا  هعاشيبيبيبو ا  
قال  م نم هقدهرو  ل   ا  لت عنًع ال نة الشريفة   هأننري من  نر هللا ه ذا لكل 

 :  ((  ََفاااااار ِدمونَ  َسااااااَ ق َفاااااار ِدمونَ  َوَمااااااك قَااااااكلموا اْلمم ااااااو َ  يَ  اْلمم ُِرمونَ  قَااااااك َ  اّلل ِ  َرسم ا ثِاااااا  ا  اّلل َ  الااااااي  َُ 
َُِراتم  ا  لَاهم  َأَْنَا  قَاط   َعَما   آَدِمي   َعِم َ  َمك:))  ديث معيبا م ك   هقد قال  نم  هاك م ((َوالي 

رِ َِ  ِمنْ  اّلل ِ  َعَيا ِ  ِمنْ   . هاك أمحد )صحًم( (( اّلل ِ  ُْ
 نب يبراا (( هعنًنا أن  ييبنا من ا يبفظ نيره يب))عنًنا أن   يت املسلم اأخ   ي املسلماأخ (3

ـ  همن  ل  :يبيب                                                                                                              الوواإل انؤ ية إل الوقو  م نياكشة ال
َنْ ِ  َِ ِنَ )) هقد قال ) أ ( ر  الهطر]ر  بطري   را  بطري[   هاك ((الن َظرم  اْلَعياْ

                                                                                .مم ن
ن  يبنو  يأل يبن اخلذ ي ميبكنهًة   ايبنو  يأل يبذ  من اخليبكنو  ] ايبذ  من اخليب) ( ا 

ُممْ  )) : ريبة بن عاميباهيبث عيبم كدي ال يبرك[ هقد قيبرًاا أه يبان واإيبوا  نيبو  ِإي 
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ْم    َقك َ اَِ  النِ َسك ِ  َعَل  و َ اَوال  خم  َاَرأَيْ  اّلل ِ  و َ اَرسم  يَ  َصكرِ اْ اأْلَن ِمنْ  َر  وم ااْْلَمْ  َقك َ  وَ ااْْلَمْ  تَ اأَِ
 .  هاك الشً ان ((اْلَمْوتم 

                                                                                        
) يب(   و انير انرأ  إ  م   را أه  هم ا ووا  يل ًا   أه يل اإر  أه يلهيبا ر  أه عنيب  

ِِرَ  نْ أَ  ِلْماَرَأ    ِح   ايَاا َل  :))  أه  رييبر  م كيبديث أه ريبو  ليب  { هقيبيبد قيبال الدابيبة   تمَسااك
ك ِإل   َثَاث   َِ ك َُمَْرم   َمو َوَمَع َِ  . هاك م نم (( ِمناْ
 

) (   وي ك  انرأ  م األووا  ))قري م بًي  ه   ايبع  م انكانيبة ميب  األ ا يبب أه 
ـهم نيا    . ((رو م  ا يؤ ي إل نم  مري  الانب إ  ال

                                                                                           
ـ  ها  م كيبديث ويبنمة بيبن قيبً  لنيبواق هقيبد قيبال ) يب( هأشد  ل  إنيبا  م الفيبرم  يبو اليب

َااك َأَل  :)) ْ ك ِِبّلل ِ  تمْشااِرُموا َل  َأنْ  َأْربَاا    هماان   ِإَّن   َوَل  ق ِ ِِبْْلَاا ِإل   اّلل م  َحاار مَ  ال اايِت  الاانا ْف َ  تَاْقتاملمااوا َوَل  َشااياْ
و  م يبميبيبيبيبن الوويبيبيبيباإل ا دينيبيبيبيبة ليبيبيبيب هيج الوقيبيبيبيب كيبيبيبيبذ هاإ))  )صيبيبيبيبحًم(  هاك أمحيبيبيبيبد (( َتْساااارِقموا َوَل  تَاْ نمااااوا

رض يبالفاكشة ه   ونيب  األنييب ا هاليمنًنًيبا  هاألريباين هانوويبًا  هانعيبا   هرو يبا اليبم  يب
 الانو  هونو الشهو  ((

ويبولع م أميبرآ ميبيبن األميبو  نييب  يفيبيبل م : )) إ ا ككيبيبم هللا ه   أخاايت املسالم   أخاي املسالم (4
انناقشيبيبة نيًيبيبع بيبيبل جييبيبب الي يبيبنًم بيبيبع نييبيبو ا  هعنيبيب  ان يبيبنم هان يبيبنمة أن يعًيبيبا  ليبيب  هأن  لفييبيبع ه 

 . ي وا عن  الي هً  ها مينال ((

ه ُ  َما َنْفِسكَ  ِِي َوُتْخِفي  اْْليَا َ  َهاِيهِ  َأن   ))  قال أ   بن مال  (5   ُمبِْييه ِ  اللَّ

 .  هاك اله ا ي ((َحكرِثَ َ  ْبنِ  َوزَْي ِ  َْْحش   بِْنتِ  زَيْاَن َ  ْأنِ شَ  ِف  نَاَ َلتْ 

ْحااش   بِْنااتِ  زَيْانَاا َ  ِف  اْلَِْجااك ِ  آيَاا م  نَاَ لَااتْ  قيبيبال :))  عيبيبن أ يبيب  بيبيبن ماليبيب  ااك َوَأْطَعاامَ  َْ َِ  َعَلياْ
اك خم اْ  ا يَاْوَمِْي   كنَاتْ  َوْلَْم  كنَاتْ  َوَسال مَ  َعَلْياهِ  اّلل م  َصال   الن اِ  ِ  ِنَساك ِ  َعلَا  تَاْفَخارم  َوَُ  اّلل َ  ِإن   تَاقماو م  َوَُ

 .  هاك اله ا ي ((الس َمك ِ  ِف  أَْنَكَحِن 
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 :  م نايبيبيبيبا  األبنيبيبيبيبا  نميبيبيبيبا قيبيبيبيبال وعيبيبيبيبال  يبيبيبيبوا   كيبيبيبيباح م نايبيبيبيبا  األ عًيبيبيبيبا  خبيبيبيبيب    كيبيبيبيباح (6
ههِذي َ  أَبَْنههايُِك ُ  َوَحل يِههلُ  نييبيب ن  كيبيباكهم   يفيبيبل هقيبيبد   [23:الن يبيبا ]  أَْصههل ِبُك ْ  ِمهه ْ  الَّ

 أب ل اإلو ا أككاا اليهين الم نا ت م اجلا نًة .

نيابيبيبيبع الكيبيبيبرمي عنيبيبيب  أل يبيبيبنة   رن  عيبيبيبل اايبيبيبع يايبيبيبرأ م  إنيبيبيبراا هللا لنطيبيبيبحاه  ييبيبيبد بيبيبيبن كا ويبيبيبة (7
 انؤمنيف . 

 

 

  َ ِذي ه َ  إِلَّه  أََحهًيا يَْخَشهْونَ  َوَله  َويَْخَشهْوَن ُ  اللَّ ِ  رَِساَل تِ  ُيبَل ُِغونَ  الَّ ه َوكََفهى اللَّ   ِ ِباللَّ

ي   كَانَ  َما( 39) َحِسنبًا ه ِ  رَُسهو َ  َوَلِك ْ  رَِجاِلُك ْ  ِم ْ  أََحي   أَبَا ُمَحمَّ هن َ  َوَخهاَت َ  اللَّ ِبن ِ  النَّ

ِذي َ  أَيَُّها يَا( 40) َعِلنًما شَْ ك   ِبُكل ِ  اللَّ ُ  َوكَانَ  وا آَمُنهوا الَّ ُِ ه َ  اْذُكه ًِا اللَّ ًِا ِذكْه ( 41) كَثِنه
َِةً  َوَسههب ُِحو ُ  ههِذ  ُرههوَ ( 42) أَِصههنًل وَ  ُبكْهه  ِمهه َ  ِلُنْخههَِِجُك ْ  َوَمَل يِكَُتهه ُ  َعَلههنُْك ْ  ُيَصههل ِي الَّ

ُلَماتِ  ِمنِن َ  َوكَانَ  النُّورِ  إَِلى الظُّ ْْ ْوَن ُ  يَْو َ  َتِحنَُّتُه ْ ( 43) َرِحنًما ِباْلُم َِ  َوأََعيَّ  َسَل     يَْل

ًِا َلُه ْ  يًما أَْج ِِ اإِ  النَِّبيُّ  أَيَُّها يَا( 44) كَ ًرا َشاِرًيا أَرَْسْلَناكَ  نَّ ًِا َوُمبَش ِ  َوَداِعنًا( 45) َوَنِذي

ًِا َوِسَراًجا ِبِِْذنِ ِ  اللَّ ِ  إَِلى رِ ( 46) ُمنِن ِمنِن َ  َوبَش ِ ْْ ه ِ  ِم َ  َلُه ْ  ِبفَنَّ  اْلُم ْضهًل  اللَّ ًِا َِ  كَِبنه

ي َ  ُتِط ِ  َوَل ( 47) ِِ ِِ ن َ  اْلكَها ِِ ِِ ه ِ  َعَلهى َوَتَوكَّهلْ  أََذاُره ْ  َودَعْ  َواْلُمَنها ه ِ  َوكََفهى اللَّ  ِباللَّ

    (48) َوِكنًل 
 

 

 التفسنِ :

 
الذين يهناون  وا   هللا إل  ناع هيؤ ههنا رما ويبا ميبن الرويبل الكيبراا هميبن ويبهعهم عنيب   ليب  هخييبانيون 

 يبر العمليبًم و و  أكد عن إب ل  ويبا   هللا وعيبال نينهيبؤ   األ مهللا ني  خيانيون   أكدا  وواك ني   نعه
ـيل هنف  يل  صرا  همعًنا  ه اوها  لعهيبا ك عنيب  أعميباوم هكانيمليبا  ويبا ه يبا اي  ويبم  يبا إن  يبوا   هالنوا  اجل

 ويبول { هلكيبن  ميبدا  أي  ألكدآ منكم ا   يد ه  روك ن  وولنا  مد نا  ني و هإن شرا  نيشر يبيبيب ما
م األ ض ه  م  بكيبيبيبل شيبيبيب آ عنًميبيبيبا  نييبيبيب  خيفيبيبيب  عنًيبيبيبع شيبيبيب   هللا ه ا يبيبيبا  لي هًيبيبيبا  نييبيبيب   يبيبيب  بعيبيبيبدك هنيبيبيبان هللا

ـ يبيبوا  ال يبما  يبيبيبيب اي أيهيبا اليبيبذين آمنيبوا يل ه ويبولع ا نيبيبرها هللا  نيبرا  ننيبوا  بانيبوبكم هأل يبيبنيكم ه يبوا ككم يبيبيبيب ه 
هللا يلي يبيبهًم )ويبيبهحان هللا( صيبيبهاكا  هم يبيبا ا  يبيبيبيبيب ههللا اليبيبذي ينيبيبين عنيبيبًكم هييبيبرمحكم هييبيبذنرنم هو يبيبيافر لكيبيبم 
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  هنيبان ا نم بع  وولع إكيع   لً ر كم من ملنما  اجلهل هالكفر إل  و  اإللان هالعنم الذي  م 
هللا ينؤمنيف  كًما  م الد ًا هاآل ر  يبيبيب (ًة انؤمنيف يوا ينايبون   يبم م اجلنيبة ]ويب ا[ نينهيبم ال يب مة ميبن 

أيهيبيبا النيبيب : إ   د م  نيبيبا  النعيبًم يبيبيبيبيب اياآلنييبا  هالشيبيبره  هان يبيباه  هقيبد  ًيبيب  ويبيبم أ يبيبرا  نرليبا  ه عًميبيبا    ينفيبيب
أ ونناي  يبذك الرويبالة الكرليبة شيبا دا  عنيب  ميبن أ ويبنت إليبًهم ييبوا الاًاميبة همهشيبرا  لنميبؤمنيف اليبذين عمنيبوا 
الطيبيبا ا  ميبيبنهم يجلنيبيبة ه يبيبذيرا  نيبيبن أعيبيبرض هعطيبيب  بنيبيبا   هيبيبنم يبيبيبيبيب ه اعًيبيبا  إل  ييبيبن هللا هووكًيبيبدك هإ يبيب ص 

مر هللا   هورا ا  منوا  ال ري  نن آمن ب  هاوهع  يهيدي بيب  إل ميبا ينفعيبع العها   لع هوري الشري بع ر
م اليبيبد ًا هاآل يبيبيبر  يبيبيبيبيبيب هبشيبيبيبر انيبيبيبؤمنيف الطيبيبيبا قيف اليبيبيبذين اويبيبيبي ابوا ليبيبيبدعوو  هاوهعيبيبيبوي رن ويبيبيبم ميبيبيبن هللا ويبيبيبواي  

ـي   هنيا   من هللا عنًهم إب  اوم اجلنة يبيبيب ه  و   ]أيها الروول[ الكانيرين هاننانيا يف نيًما ياولو ع  يبا  
خيالف  ين  ه عوو  إل هللا هاوري أ ا م هاصفم هجتاه  عنهم هاعيمد بانه  عن  هللا م  ً  أميبو ي 

  هنل األمر إل هللا   ني ن هللا نانيً  ه صري هنف  يل كانيملا  ه صرا  .
 

                                   :                                 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك  رساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو  هللاأيِااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا عك  إىل هللا أت (1
م كيبديث  ا ويبي اعة هقيبد قيبال  ) أ ( بنايبوا  ييبن هللا )اإلويب ا( إل  يبذا العيبا  ننيبع ك يبب

 . هاك اله ا ي ((  آيَ    َوَلوْ  َعنِ   بَالِ غموا :))  بن عمرهعهد هللا
                                                                                           

 ) (    شيبيبيبيبيبوا أكيبيبيبيبيبدا  م  عيبيبيبيبيبووكم إ  هللا هقوليبيبيبيبيبوا ننميبيبيبيبيبة ا يبيبيبيبيب  م اليبيبيبيبيبدعو  إل ووكًيبيبيبيبيبد هللا 
 َرسماو َ  َأن  )) هعها وع  هن وواك هالاًاا رمرك ها  يها  عيبن هنًيبع هقيبد قيبال أبيبو ويبعًد اخليبد ي 

ْما   َُّيْنَاَعن   َل  َأَل  َقك َ  ِِيَمك كنَ َِكَ  َخِطي  ك َقكمَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل م  َصل   اّلل ِ  َ  م  َر ََا ِبَاق    يَاقمو َ  َأنْ  الن ك ِ  َهياْ  ِإ
نَاك َأْشاَيك َ  رَأَيْانَاك َواّلل ِ  قَا ْ  َوقَاك َ  َسِعي    أَبمو َِاَ َك  َقك َ  َعِلَمهم  ِِ اْ   هإن قيبول ننميبة  هاك ابيبن ما يبع )صيبحًم(  ((َِ

ع ميبان اليبذي جتيبرأ بعيب  النيباس نيًيبع عنيب   ييبن هللا هنيابيبا   مهم  يبدا  م نيبل  ميبان هم  يبذا الـ 
أيهيبا العنميبا  اصيبدعوا بكنميبة ا يب  ه   يبانيوا  اي ) :هووكًد هللا   نيعن  العنما  هونة  وولع 

َِْضاا م  :)) م كيبيبديث أه ويبيبعًد اخليبيبد ي قيبيبد قيبيبال ه  (م هللا لوميبيبة  إيبيبم ااكدِ  َأ َِ ِلَماا م   اْلِْ  َعااْ     َُ
كِِر   سمْلطَكن   ِعْن َ   .هروك )صحًم( هاك ابن ما ع  ((َْ

 ) يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب(                                                                                            
ـا  نيبيبيبن وونيبيبيبل عنًيبيبيبعووننيبيبيبوا عنيبيبيب  هللا نيكفيبيبيب  بيبيبيبع  صيبيبيبرا  همعًنيبيبيبا  همونيايبيبيبا  ه  أيهيبيبيبا اليبيبيبدعا  إل هللا   معيبيبيب

 .  َحِسنبًا ِباللَّ ِ  َوكََفى
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ِبن ِن َ  َوَخاَت َ    بعدك نما قال وعيبال :  و الن  اخلا  ني       مدا  هللاإن  وول  (2       النَّ

َواِم َ  أمْعِطيتم  ِبِست    اأْلَْنِ َيك ِ  َعَل  ِمضِ ْلتم :))  م كديث أه  رير  هقد قال  َونمِصاْرتم  اْلَكِلمِ  َْ
ِعلَااتْ  اْلَغنَااكِِمم  ِلَ  َوأمِحل ااتْ  ِِبلر ْعاا ِ  ْم ااور ا اأْلَْرضم  ِلَ  َو ِم ا َط ِ اا     اْْلَْلااقِ  ِإىَل  َوأمْرِسااْلتم  َوَمْسااِج   ك ااِتمَ  َُ  ِبَ  َوخم
ا    َأنَ  َأَْسَاك    ِل  ِإن  :))  كديث  هو بن م عم م   هقد قال  نم  هاك م ((الن ِ ي ونَ   َأُْحَا م  َوَأنَ  ُممَم 
 هاك  ((اْلَعكِقا م  َوَأنَ  قَاَ ِمي َعلَا  الن اك م  يمَْشارم  ال اِي  اْْلَكِشارم  َوَأنَ  كمْفرَ اْل ِبَ  اّلل م  َُّيْحمو ال ِي  اْلَمكِحي َوَأنَ 

 م كيبديث  يبابر   هقيبد قيبال  َوَسال مَ  َعَلْياهِ  اّلل م  َصال   نَاِ    بَاْعاَ هم  َلْي َ  ال ِي  : اْلَعكِق م .  الشيبً ان
َمَث ِ   اأْلَْنِ َيك ِ  َوَمَث م  َمثَِلي :)) ْم  َُ اك َدار ا بَاَن     َر اك ََِأَتَ َِ َِ َمَل ُْ  يَاْ خملموََنَك الن اك م  ََِجَعا َ  َلِ نَا    َمْوِضا َ  ِإل   َوَأ

ك َويَاتَاَعج  مونَ  َِ  الل ِ نَا ِ  َمْوِضا م  َِاَأنَ  َوَسال مَ  َعَلْياهِ  اّلل م  َصال   اّلل ِ  َرسماو م  قَاك َ  الل ِ نَا ِ  َمْوِض م  َلْوَل  َويَاقمولمونَ  ِمناْ
ْْاا   يبيبال  مفيبيب آ نيهيبيبو نيبيبا      النهيبيبو  بعيبيبدك ))نيكيبيبل ميبيبن ا عيبيب   هاك م يبيبنم (( اأْلَْنِ يَااك َ  ََِخَتْمااتم  تم ِْ
   يبيب  النهيبيبو  هأ يبيبع  أ يبيبع ويبيبو  خييبيبرم   يبيبالون ننيبيبوهن بعيبيبدك ييبيبدعون ث (( هقيبيبد أ يبيب   هًيبيب
 . بعدك
 
م كديث أه ني  ع  و األعمال هأ نا ا نما قال  لنكنر من  نر هللا  أخي املسلم (3

كَهك َأْعَمكِلكممْ  ِبَْ ِ  أمنَا ِ ْمكممْ  َأَل : ))الد  ا  ك َمِليِككممْ  ِعْن َ  َوَأْزَُ َِ كِتكممْ  ِف  َوَأْرَِِع َْ  ِمنْ  َلكممْ  َوَخْ    َدَر
َه ِ  ِإنْاَفكقِ  ُممْ  تَاْلَقْوا َأنْ  ِمنْ  َلكممْ  َوَخْ    َواْلَوِرقِ  الي  ِممْ  َِاَتْضرِبموا َع مو   بَاَل  َقكلموا َأْعَنكَقكممْ  واَوَيْضرِبم  َأْعَنكقَا
رم  َقك َ  ُْ ك َ ))أ ع    هعن عهد هللا بن ب ر  هاك أمحد هال مذي هابن ما ة )صحًم(((  تَاَعكىَل  اّلل ِ  َِ َْ 

 َمنْ  َقك َ  َخْ    ن ك ِ ال َأ    اّلل ِ  َرسمو َ  يَ  َأَح مممَك َِاَقك َ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل م  َصل   اّلل ِ  َرسمو ِ  ِإىَل  َأْعَرابِي كنِ 
ْسَامِ  َشَراِِ َ  ِإن   اّلل ِ  َرسمو َ  يَ  اْْلَخرم  َوَقك َ  َعَملمهم  َوَحسمنَ  عمْمرمهم  طَك َ  ثامَرتْ   َق ْ  اْْلِ  ِبَِْمر   َِممْرِ   َعَلي   َُ

رِ  َرْط  ك ِلَسكنمكَ  يَاَ ا م  َل  َِاَقك َ  ِبهِ  أَتَاثَا  تم  َْ    َع    اّلل ِ  ِبِيُْ                                                                                       اك أمحد هال مذي هابن ما ة )صحًم(.  ه ((  َو
 بر نل ص   نما ( أن يعًن  عن   نرك هشكرك هك ن عها وع  أخي املسلمهاو ل هللا )

َم  يَ  )): نعا  بن  هل قال َ   َلهم  ك َ َِاقَ  أَلمِح  كَ  ِإ  ِ  ممَعك  َوَأنَ  اّلل ِ  َرسمو َ  يَ  َوأممِ ي أَْنتَ  ِبَِِب  ممَعك
َم  يَ  أموِصيكَ  َقك َ  أمِح  كَ  ِمم   تَاقمو َ  َأنْ  َصَا    ُم  ِ   دمبمرِ  ِف  َتَ َعن   َل  ممَعك ِركَ  َعَل  َأِعنِ   الل  ُْ  َوشمْكِركَ  َِ
هاي أ   ان نم وذنر  ذا ا ديث الادو  ه و  صحًم(د هأبو  اه  هالن اإ  ) هاك أمح((ِعَ كَدِتكَ  َوحمْسنِ 

َرِ   َِِِنْ قول هللا عن العهد )) ْرتمهم  نَاْفِسهِ  ِف  َََُ َرِ   َوِإنْ  نَاْفِسي ِف  َََُ ْرتمهم  َمَل   ِف  َََُ  َخْ    َمَل   ِف  َََُ
ِممْ  ًذنري هللا م ني ن ننت هكدي ا نر هللا هإن ننت م  اعة نيا نر هللا ل,   هاك الشً ان(( ِمناْ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 الشيخ محمد شامي شيبة  ]حفظه هللا[                                                                تفسير سورة األحزاب           

 

 53من  33صفحة 
 

 مي  و منهم .

 

 م كيبديث أه  رييبر : ))أننر من الي هًم ل صهاكا  هم ا ا  ((هقد قيبالأخي املسلم (4
كنَاتْ   َوِإنْ  َخطَاكَيهم  حمط اتْ  َمار     ِمكَِا َ  يَااْوم   ِف  َوِبَْماِ هِ  اّلل ِ  سماْ َحكنَ  َقك َ  َمنْ :))  هاك ((  اْلَ ْحارِ  زَبَا ِ  ِمثْا َ  َُ

 . الشً ان

 

:إن  محيبيبة هللا هاويبيبعة نيهيبيبو أ كيبيبم بعهيبيبا ك هلكيبيبن عنًنيبيبا أن  ي نيبيبب  محيبيبة هللا رن  أخااي املساالم (5
بوليبيبيبد ا هم   ًعيبيبع م أميبيبرك ههنًيبيبع هأن عنيبيبيبص العهيبيبا   ليبيبع  هن ويبيبواك هليبيبيبنعنم أ يبيبع أ كيبيبم ميبيبن األا 

اْ ِ  ِمانْ  اْماَرَأ    ََاَِاِِ  َساْ    َوَسال مَ  َعَلْياهِ  اّلل م  َصال   الن اِ  ِ  َعلَا  قَاِ مَ قيبال )) كديث عمر  ََتْلما م  قَا ْ  الس 
ك َِ ََا َتْسِقي ثَْ يَا اَ تْ  ِإ َْ اْ ِ  ِف  َصاِ ياك َو اك َِأَْلَصاَقْتهم  َأَخَيتْاهم  الس  َِ  اّلل م  َصال   الن اِ    َلنَاك َِاَقاك َ  َوَأْرَضاَعْتهم  بَِ ْطِن
 َأْرَحامم  ّلَل م  َِاَقاك َ  َتْطَرَحاهم  َل  َأنْ  َعلَا  تَاْقاِ رم  َوِهايَ  َل  قامْلنَاك ن اكرِ ال ِف  َولَاَ َهك طَكرَِح    َهِيهِ  أَتامَرْونَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ 
 .  هاك اله ا ي (( ِبَوَلِ َهك َهِيهِ  ِمنْ  ِبِعَ كِدهِ 

 

َمااك اّلل م  َرِضاايَ  اْلَعااك ِ  بْاانِ  َعْمااِرو بْاانِ  اّلل ِ  َعْ اا ِ  يايبيبول : أخااي املساالم (6 ِم  ِف  ال اايِت  اْْليَاا َ  َهااِيهِ  َأن   َعناْ
ا النَِّبيُّ  أَيَُّها يَا  اْلقمْرآنِ  ًرا َشاِرًيا أَرَْسْلَناكَ  إِنَّ ًِا َوُمبَش ِ ْورَا ِ  ِف  َقك َ   َوَنِذي اك يَ  التا  َِ  أَيا 
ا َأْرَسْلَنككَ  ِإن   الن ِ    ر ا َشكِه   تماكَ  َوَرسماوِل  َعْ اِ   أَنْاتَ  ِلْْلممِ يِ  َ  َوِحْرز ا َوممَ شِ  ا َ اْل ََس ياْ  َوَل  ِبَفا     لَاْي َ  ممتَاَوُِ 
َِ م  َوَل  ِِبأْلَْسَواقِ  َسخ ك    َوَل  َغِلي    يِ َْ َ  يَْ  يِ َْ ِ  الس  ّ   اّلل م  يَاْقِ َضهم  َوَلنْ  َوَيْصَف م  يَاْعفمو َوَلِكنْ  ِِبلس   يمِقيمَ  َح
ك َ  اْلِمل  َ  ِبهِ  َْ ََان   عمْمي ك َأْعيامن ك ِِبَك َِايَاْفَت َ  اّلل م  ِإل   ِإَلهَ  َل  يَاقمولموا ِبَِنْ  اْلَعْو   هاك اله يبا ي((غمْلف اك َوقاملموِب   صمماك َوآ

م كًاونيبيبيبا    :  يبيبيبل اوطيبيبيبفنا  يبيبيبذك الطيبيبيبفا  الكرليبيبيبة ميبيبيبن صيبيبيبفا   ويبيبيبول هللا أخاااي املسااالم).
م  اإ نا أيها الدعا  م كا ة لد اوة منه يبعهوهشو    هإ ذا     هرو  ل  ؟   ه عوونا 

واهنيبيبا م نريايهيبيبا )الهشيبيبا     ونفيبيبو   اليً يبيبو   وع يبيبو   الي يبيباه    ا يبيبي   (  عوويبيبع هعن
رموا)) م كديث أه موو  هقد قال رموا تامنَافِ رموا َوَل  َبشِ  رموا َوَل  َوَيسِ  ((  ََتَْتِلَفاك َوَل  َوَتطَكَوَعك تامَعسِ 

م  الكفا  نيا  ي   بيف هاضيبم    ه ذا ننع م  ين اإلو ا هشريعيع اخلالد  هأما هاك اله ا ي 
   الايب ل ه اويبد  {.     اني  ييف  الكفر أه النفا  م  اإلو ا{ اه  ييف  ا   هالهانيبل ه 

 ههللا انوني 

 اليحيبيبيبذير اجليبيبيباِ  ميبيبيبن ناعيبيبيبة الكفيبيبيبا  هاننيبيبيبانيايف نييبيبيب هنم إ يبيبيبا ي يبيبيبعون نيبيبيبا يعنيبيبيبت ان يبيبيبنميف  (7

هَواِرِه ْ  ِم ْ  اكُ اْلبَْغضَ  بََيتِ  َقيْ  َعنِتُّ ْ  َما َودُّوا ِْ  ُصهُيوُرُر ْ  ُتْخِفهي َوَمها أَ
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 ُِ  :ه ا جيب م  ل  [118]آل عمران: ... الآي  أَكْبَ

                                                                                             
 ) أ ( عدا ناعيهم هلكن جتب  عووم إل اإلو ا .

                                                                                            
 . اآلية... ُدونُِك ْ  ِم ْ  ِبَطاَن ً  َتتَِّخُذوا َل   ) ( جيب عدا ا ا  م ب ا ة

) يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيب(                                                                                         
ه يبب نيبر  م نييبو ا  هعيبدا ا ويبيما  إليبًهم ان عند  ب ا ة من الف ر  هالكفا  هاننانيايف ني ن ن

ها ويبيبيهدال به ا يبيبة  صيبيبحة صيبيبا ة أل يبيبع جييبيبيبب عنيبيب  اليبيبوايل أن جيهيبيبد لنم يبيبنميف نيًميبيبا ييبيبيبنفعهم 
 َأِما    ِمانْ  َماك: ))م كديث معال بن ي ا  هه و  ب ا ة ال و   ا يينام م   ل  هقد قال

َِ م  َل  ثم   اْلممْسِلِم َ  رَ َأمْ  يَِلي ِممْ  يَْ خم ْ  لَْ  ِإل   َويَاْنَص م  َهممْ  ََيْ م كيبديث   هقيبال هاك م يبنم ((  اْْلَن ا َ  َمَع
ااكهم  ِِبْلَمْعاارمو ِ  مَْمماارمهم  ِبطَكنَاا    ِبطَكنَاتَااكنِ  َولَااهم  ِإل   َوا    ِماانْ  َمااك:)) أه  رييبيبر  َِ  َل  َوِبطَكنَاا    اْلممْنَكاارِ  َعاانْ  َوتَاناْ

َمك َعَلْيهِ  تَاْغِل م  ال يِت  ِمنْ  َوهموَ  ومِقيَ  َِاَق ْ  َشر َهك ومِقيَ  ََِمنْ  َخَ كل   مَْلموهم  ِم  . هاك الن اإ  )صحًم( (( ِمناْ

                     
 
 
 
 

  ِذي َ  أَيَُّها يَا ِمَناتِ  َنكَْحُت ُ  إَِذا آَمُنوا الَّ ْْ ُتُموُر َّ  ُث َّ  اْلُم ِْ وُر َّ  أَنْ  لِ َقبْ  ِم ْ  َطلَّ  َتَمسُّ

َما ة   ِم ْ  َعَلنِْه َّ  َلُك ْ  َِ وَنَها ِعيَّ َمت ُِعوُر َّ  َتْعَتيُّ ُِحوُر َّ  َِ  يَها( 49) َجِمنًله  َسهَراًحا َوَسهر 
ا النَِّبيُّ  أَيَُّها ها يَِمنُنهكَ  َمَلكَهتْ  َوَمها ُأُجهورَُر َّ  آَتنْهتَ  اللَّه تِي أَْزَواَجكَ  َلكَ  أَْحَلْلَنا إِنَّ  ِممَّ

اكَ أَ  كَ  َوبََناتِ  َعَلنْكَ  اللَّ ُ  َِ اتِكَ  َوبََناتِ  َعم ِ  اللَّه تِي َخاَل تِهكَ  َوبََنهاتِ  َخاِلكَ  َوبََناتِ  َعمَّ

نَ  ِْ َِأَةً  َمَعكَ  َراَج ِمَن ً  َواْم ْْ ِ  َنْفَسَها َوَربَتْ  إِنْ  ُم  يَْسَتْنِكَحَها أَنْ  النَِّبيُّ  أَرَادَ  إِنْ  ِللنَِّبي 

ِمنِن َ  نِ ُدو ِم ْ  َلكَ  َخاِلَص ً  ْْ َِْضهَنا َمها َعِلْمَنها َقهيْ  اْلُمه هي َعَلهنِْه ْ  َِ  َوَمها أَْزَواِجِهه ْ  ِِ

ج   َعَلنْكَ  يَُكونَ  ِلكَنَْل  أَيَْماُنُه ْ  َمَلكَتْ  َِ ه ُ  َوكَانَ  َح
ِِْجهي( 50) َرِحنًمها َغُفهورًا اللَّ  َمه ْ  ُت

ِو  ِمْنُه َّ  َتَشاكُ  ْْ َله  َعَزْلهتَ  ِممَّه ْ  تَ ابَْتَغنْه َوَمه ِ  َتَشاكُ  َم ْ  إَِلنْكَ  َوُت  َعَلنْهكَ  ُجَنها َ  َِ

َِّ  أَنْ  أَْدَنى َذِلكَ  َِ ُهه َّ  آَتنْهَتُه َّ  ِبَمها َويََِْضهنْ َ  يَْحهَزنَّ  َوَل  أَْعُنُنُه َّ  َت ه ُ  ُكلُّ  َمها يَْعَله ُ  َواللَّ

َِساكُ  َلكَ  يَِحلُّ  َل ( 51) َحِلنًما َعِلنًما اللَّ ُ  َوكَانَ  ُقُلوِبُك ْ  ِِي  َتبَيَّ َ  أَنْ  َوَل  بَْعيُ  ِم ْ  الن 
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ه ُ  َوكَهانَ  يَِمنُنهكَ  َمَلكَهتْ  َمها إِلَّه  ُحْسهُنُه َّ  أَْعَجبَهكَ  َوَلوْ  أَْزَواج   ِم ْ  ِبِه َّ   ُكهل ِ  َعَلهى اللَّ

  (52) َرِقنبًا شَْ ك  

 

 

 التفسنِ :

 

نيميبا لكيبم عنيبًهن اي أيها انؤمنون إ ا عاد  عن  الن ا  مث ننايمو ن من قهل أن و ئيبو ن أه  ينيبوا  يبن 
من عد  ها هيبة ( يبهوهنا عنيبًهن نيميعيبو ن عنيب  ك يبب كيبالكم ميبن ال يبعة هالايبً  ه نيبو ن ييبذ   إل 

ها يبيب  اليبيب   أع ًيبيبت مهيبيبو  ن هأحبنيبيبا   أيهيبيبا النيب  إ  أحبنيبيبا ليبيب  أ اي أه أ ييبيبة ويبيبن يبيبيبيبيبأ نهيبن بيبيب  إضيبيبرا آ  يبيبن 
ـهم بنيبا  عميب  هبنيبا  عماويب  ل  ما منكت لًن  من اإلما   ا أ ذ  من انايبا  هأحبنيبا ليب  أن و ييب

هبنيبيبا   اليبيب  هبنيبيبا   ا ويبيب  اليبيب    يبيبا رن معيبيب  ميبيبن مكيبيبة إل اندينيبيبة هأكنننيبيبا ليبيب  انيبيبرأ  انؤمنيبيبة اليبيبم 
ـه هيبيبا  اصيبيبة بيبيب  م  كاكهيبيبا يوهيبيبة ميبيبن  ـه هيبيبا بايبيبو مهيبيبر إن شيبيبا  النيبيب  أن يي ه هيبيبت  ف يبيبها لننيبيب  أن وي

ككاا م  ه اوم هإماإهم م أ ع   يفيبل ويبم أننيبر  هن انؤمنيف   قد عنمنا ما نيرضنا عن  انؤمنيف من أ
من أ ب    و  هوم ما شا  هللا من اإلما  م  ه و  الويل م النكاح هانهر هالشهو    هقد   طيبنا ليب  
ـهام ريا  نر ك   هنان هللا  م  ل  نينم  و ب عنً  شًئا  منع لك    يكون عنً  ضً  همشاة من ال

م  إلًع هأقهل عنًع يبيب وؤ ر ميبن وشيبا  ميبن أ ها يب  م ق يبمها هوايبم إلًيب  ميبن  هاو  انافر  هالرمحة نن
أ ها يب  ميبن وشيبيبا    هميبن  رهيبيبت نيًهيبا  يبيبن أ يبر  ق يبمها ميبيبن   يباإ  نييبيب   نيباح عنًيبيب  م ننههيبا نييبيب  ا 
عنميبيبن أن هللا قيبيبد هضيبيبيب  عنيبيب  ا يبيبيبرم م الا يبيبم هأ يبيبيب  خميبيبو نييبيبًهن نيبيبيبان  ليبيب  أقيبيبيبر  إل ويبيبره  ن هعيبيبيبدا 

هنن هأن يرضيف ريا أ نيبوبكم ميبن الا يبم هورنيبع   ههللا يعنيبم ميبا م قع ًيهن ننهن  ا أ يبت خميبو نيًيبع ميبن ك
انًل إل بع  الن ا   هن بع  هنان هللا عنًما  باماإر ال راإر   كنًما    يعا ل يلعاوبة يبيبيبيب   جييبو  

ـهم أننيبيبر  يبيبا عنيبيبيبدي ميبيبن الن يبيبا    ه  يفيبيبل ليبيب  أن وفيبيبا   ميبيبنهن  ويبيبيبيه ليبيب    أيهيبيبا النيبيب    دال أن وييبيب
 هليبيبو أع هيبيب   يبيباون إ  ميبيبا منكيبيبت لًنيبيب  ميبيبن اإلميبيبا  نييبيب  كيبيبرم عنًيبيب  م  ليبيب    ريبيبو ن ميبيبن الن يبيبا  

 م األ ض ه  م ال ما  . ني  خيف  عنًع ش     َرِقنبًا شَْ ك   ُكل ِ  َعَلى اللَّ ُ  َوكَانَ 
 
 

 بع  اليروس م  الآيات :
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إن نا ت قد نييبرض ويبا مهيبرا  نينهيبا  طيبف انرأ  ان ناة قهل الد ول هاخلنو    عد  وا ه    -1
ـهم  ُِعهوُر َّ  انهر هإن   يفرض وا مهرا  نينها انيعيبة ه يبوي  عنيب  قيبد  كيبال اليب  َعَلهى َوَمت 

ِِ  َوَعَلى َقَيُر ُ  اْلُموِس ِ  تِ ِْ  . [236: الهار ] ...الآي َقَيُر ُ  اْلُم
 

نييب ن ويبيبن انيعيبيبة  خينيبيبو  يبيبا ( ان نايبا ) ريبيبو ان نايبة اليبيبم   يفيبيبرض ويبا مهيبيبر ه  ييبد ل أه  -2
اتِ    ) دي (  َِ و ِ  َمَتاع   َوِلْلُمَطلَّ ُِ ا ِباْلَمْع ًِّ ن َ  َعَلى َح ِِ  . [241:الهار ]  اْلُمتَّ

  

 اّلل َ  ِإن  )) (يبيبرمي أ ييبيبة ان نايبيبة ري أ   أه إ يبيبا  الايبيبر   يبيبا بيبيبل يف يبيبن إلًهيبيبا هقيبيبد قيبيبال -3
َت َ  ْحَسكنَ  َُ   نيًا أ   ان نم ميبن ننيب   ه ييبع نييب  ييعميبد   هاك م نم )صحًم((( َشْي    ُم  ِ   َعَل  اْْلِ

اإلوا   إلًها أه ييكنم نيًها أه يايا ا أه يؤ  أ نها )أمها أه أي يبا أه إ وويبا أه ريبو م( بيبل 
 َشَراِحي َ  بِْنتَ  أمَمْيَم َ   تَاَ و جَ ملَك  ))  يها  كانيملا  وم الو  هالكرامة هاإلك ان هاجلمًل   هالن 

ك يََ هم  َبَسطَ  َعَلْيهِ  أمْدِخَلتْ  َلم كِاَ  َِ َك ِإَلياْ رَِهتْ   ََِكَأَن  َ َهاك َأنْ  أمَساْي    َأِبَ  َِاَأَمرَ  ََلِاكَ  َُ  ِِ  ثَااْوَبْ ِ  َوَيْكسماَوَهك َيمَ
ـهم مث  نيت إلًع  ه ييبع هنر ييبع نييبو ا  ميبا ا يفعيبل أكيبد  ؟ {  هاك اله ا ي ((رَازِِقي ْ ِ    الو أكد  و

إلًهيبيبيبا هقيبيبيبد ي يبيبيبهها هيشيبيبيبيمها هي يبيبيبب أ نهيبيبيبا هييبيبيبيكنم نييبيبيبًهم هيايبيبيبول:  ي يبيبيب  ا قيبيبيبد إن الكنيبيبيبو منيبيبيب
م  ها يبع م منيبل  رشوين هأننوا ميبايل ه يبو  ليب  ......؛ إ نيبا  رييبد أن  ي ويب  برويبول هللا

  ذك ا الة ريا نيعل م  أمًمة بنت شراكًل نياد أك ن إلًها ه  هت إل أ نها .

 

عيبن أبًيبع عيبن  يبدك  م كديث عمره بيبن شيبعًب   يا  ال    قهل النكاح لاولع    -4
 طَااَاقَ  َل م كيبيبديث عنيبيب  ))   هقيبيبال  هاك أمحيبيبد هال ميبيبذي )ك يبيبن(((  َُّيِْلااكم  َل  ِِيَمااك لَااهم  طَااَاقَ  َوَل ))
 .  هاك ابن ما ع )صحًم(((  النِ َككحِ  قَاْ  َ 

 

أ يبيبل  إب يبيبا  انييبو  عنهيبيبا  ه هيبيبا قهيبل اليبيبد ول هاخلنيبيبو  عنًهيبا العيبيبد  أ بعيبيبة أشيبهر هعشيبيبرا   - 5
هههِذي َ  :   العنيبيبيبم لاوليبيبيبع وعيبيبيبال هههْونَ  َوالَّ َِّ بَّْصههه َ  أَْزَواًجههها َويَهههَذُرونَ  ِمهههْنُك ْ  ُيَتَو َِ  يََت

ِ   أَْربََع َ  ِبفَْنُفِسِه َّ   . [234:  الهار ]  َوَعشًْرا أَْشُه

ك  َصااَ اقم  ِمثْاا م  َهَااكا يبيبديث ))هم  َِ ااَ   ل ِنَسااكِِ ااك َشااَطَط  َول َوُْ َِ  هاك ((اْلِماا َاثم  َوَهَااك ْلِعاا   م ا َوَعَلياْ
 . )صحًم( ال مذي هروك
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 كل من  الًميف من اإلما  مهما نان عد  ن . -6

 

أميبا النيب  نيًحيبل ليبع النكيباح  جيب انهر م النكاح هلً  شرنا  ه ذا م ك  ريبو النيب  -7
 ب  مهر هب  هيل ه  شهو  .

 

ـه هيبيبا هم كيبيبديث أ يبيب  يشيبيبر  لنميبيبرأ  عيبيبرض  ف يبيبها عنيبيب  الر يبيبل الطيبيباحل -8 ااكَ تْ )) لًي َْ 
ك َعَلْياهِ  تَاْعاِرضم  َوَسال مَ  َعَلْياهِ  اّلل م  َصال   اّلل ِ  َرسماو ِ  ِإىَل  اْماَرَأ    َِ اا    ِب  أَلَاكَ  اّلل ِ  َرسماو َ  يَ  َقكلَاتْ  نَاْفَسا َْ  َحك
 اّلل م  َصال   الن اِ  ِ  ِف  رَِغَ تْ  ِمْنكِ  َخْ    ِهيَ  ك َ قَ  َسْوَأََتهْ  َوا َسْوَأََتهْ  َوا َحَيكَ َهك َأَق    َمك أََن    بِْنتم  َِاَقكَلتْ 
ك َعَلْيهِ  َِاَعَرَضتْ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  َِ  . هاك اله ا ي  (( نَاْفَس

 

:  رضه    عنههاعاإشيبة  تأننيبر ميبن هاكيبد  هقيبد قاليب إن ال   ه   أ ف هن لننيب    -9
ْنااتم  )) ِ   َعلَاا  َأغَااكرم  ُم ِمن  أَناْ  َوَهااْ َ  الااا   اْلَمااْرَأ م  َأَُتَاا م  َوَأقمااو م  َوَساال مَ  َعَلْيااهِ  اّلل م  َصاال   اّلل ِ  ِلَرسمااو ِ  فمَساا

ك َِ ِِْجي    تَاَعاكىَل  اّلل م  أَنْاَ  َ  َِاَلم ك ؟ نَاْفَس ِو  ِمْنُه َّ  َتَشاكُ  َم ْ  ُت ْْ  َتَشاكُ  َم ْ  إَِلنْكَ  َوُت

َل  َعَزْلتَ  ِممَّ ْ  ابَْتَغنْتَ  َوَم ِ   ِف  يمَساكرِ م  ِإل   رَب اكَ  أمَرى َماك قامْلتم        َعَلنْكَ  ُجَنا َ  َِ
  هاك اله ا ي .((  َهَواكَ 

 

ـه يبا  عنيب  ريبو النيب  -10  :))م كيبديث أه  رييبر  هقيبد قيبال ه و  الا يبم بيبيف ال
ََا ااكنَ   ِإ اا ِ  ِعْناا َ  َُ ْم َمااك يَاْعااِ  ْ  َِالَاامْ  اْمااَرَأََتنِ  الر  ِم نَا ااك َ  بَاياْ  هاك ال ميبيبذي هابيبيبن ((  َسااكِقط   َوِشااق هم   ِ اْلِقَيكَماا يَاااْومَ  َْ

 . )صحًم((( َمكِِ    َوِشق هم   هم لفظ )) ما ع)صحًم( 

ّ   َوَسال مَ  َعَلْياهِ  اّلل م  َصال   اّلل ِ  َرسمو م  َمكتَ  َمك:))  رض    عنهاقالت عاإشة  -11   لَاهم  أمِحا    َحا
 . ( هاك أمحد هال مذي هالن اإ  )صحًم((  النِ َسك م 

 

ميبيب  أن هللا   يو يبيبب عنًيبيبع الا يبيبم  ميبيب    يبيباإع هميبيب  ريبيبو م ني  يبيبت ويبيبراك ك يبيبن  نايبيبع  -12
ااكنَ   َوَساال مَ  َعَلْيااهِ  اّلل م  َصاال   اّلل ِ  َرسمااو َ  َأن  : )) رضهه    عنهههابيبيبيف   يبيباإع نميبيبا قاليبيبت عاإشيبيبة  َُ 

َِنم  ِِْجي     اْْليَ م  َهِيهِ  أمْن َِلتْ  َأنْ  بَاْع َ  ِمن ك اْلَمْرَأ ِ  يَاْومِ  ِف  َيْسَتْأ ِو  ِمْنُه َّ  َتَشاكُ  َم ْ  ُت ْْ  َوُت

َله  َعَزْلهتَ  ِممَّه ْ  ابَْتَغنْتَ  َوَم ِ  َتَشاكُ  َم ْ  إَِلنْكَ   َماك َهَاك َِاقمْلاتم   َعَلنْهكَ  ُجَنها َ  َِ
كنَ   ِإنْ  َلهم  َأقمو م  ُمْنتم   َقكَلتْ  تَاقموِل َ  ُمْنتِ  ا َعَلْياكَ  أموثِارَ  َأنْ  اّلل ِ  سماو َ رَ  يَ  أمرِيا م  َل  َِاِِ  ِ  ِإَل   ََاكَ  َُ  َأَحا  
 .  هاك اله ا ي ((
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  ِذي َ  أَيَُّها يَا ِ  ُبُنهوتَ  َتهْيُخُلوا َل  آَمُنوا الَّ ِبهي  َذنَ  أَنْ  إِلَّه  النَّ ْْ َِ  َطَعها    إَِلهى َلُكه ْ  ُيه  َغنْه

ي َ  ِِ هاْدُخُلوا ُدِعنهُت ْ  إَِذا َوَلِكه ْ  إَِنا ُ  َناِظ هَِِذا َِ اْنَتِشهُروا َطِعْمهُت ْ  َِ  ُمْسَتفْنِِسهن َ  َوَله  َِ

ِذ  كَانَ  َذِلُك ْ  إِنَّ  ِلَحِييث   ْْ نَْسَتْحِني النَِّبيَّ  ُي  اْلَحهق ِ  ِمه َ  يَْسَتْحِني َل  َواللَّ ُ  ِمْنُك ْ  َِ

اْسفَُلوُر َّ  َمَتاًعا َسفَْلُتُموُر َّ  َوإَِذا ُِ  َذِلُك ْ  ِحَجا    َورَاكِ  ِم ْ  َِ ُلو أَْطَه ُِ  َوُقُلوِبِه َّ  ِبُك ْ ِل

ُذوا أَنْ  َلُك ْ  كَانَ  َوَما ْْ  َذِلُكه ْ  إِنَّ  أَبَهًيا بَْعِي ِ  ِم ْ  أَْزَواَج ُ  َتْنِكُحوا أَنْ  َوَل  اللَّ ِ  رَُسو َ  ُت

ه ِ  ِعْنهيَ  كَانَ  هِِنَّ  ُتْخُفهو ُ  أَوْ  َشهنًْئا ُتبْهُيوا إِنْ ( 53) َعِظنًمها اللَّ ه َ  َِ  شَهْ ك   ِبُكهل ِ  كَهانَ  اللَّ

 إِْخهَوانِِه َّ  أَبَْناكِ  َوَل  إِْخَوانِِه َّ  َوَل  أَبَْنايِِه َّ  َوَل  آبَايِِه َّ  ِِي َعَلنِْه َّ  ُجَنا َ  َل ( 54) ًماَعِلن

هن َ  أَيَْمهاُنُه َّ  َمَلكَهتْ  َمها َوَله  نَِسهايِِه َّ  َوَل  أََخَواتِِه َّ  أَبَْناكِ  َوَل  ِِ ه َ  َواتَّ ه َ  إِنَّ  اللَّ  كَهانَ  اللَّ

ِ  َعَلهى ُيَصلُّونَ  َوَمَل يِكََت ُ  اللَّ َ  إِنَّ ( 55) َشِهنًيا شَْ ك   ُكل ِ  َعَلى ِبهي  هِذي َ  أَيَُّهها يَها النَّ  الَّ

وا آَمُنوا  ( 56) َتْسِلنًما َوَسل ُِموا َعَلنْ ِ  َصلُّ

 
 

 التفسنِ :

 

و منيمليبيبيبرين إ  أن ييبيبيبؤ ن لكيبيبيبم لينيبيبيباهل نعيبيبيباا ريبيبيب اي أيهيبيبا اليبيبيبذين آمنيبيبيبوا إليبيبيبا   كايبيبيبا    ويبيبيبد نوا بًيبيبيبو  النيبيب 
 ا ع هاويبيوا ك هلكيبن إ ا  عًيبيم لينيباهل ال عيباا نييبا  نوا الهًيبت   نييب  ا نييبرريم ميبن أنيبل ال عيباا نيا طيبرنيوا 
منيشرين م األ ض نٌل إل كًث يرييبد   ه  جتن يبوا بعيبد ال عيباا م ي   يبيف حبيبديث بعايبكم إل بعيب  

هيشيبيبيب  عنًيبيبيبع  ؤ ي النيبيبيب ميحيبيبيبدويف م ي   يبيبيبيف نيبيبيبان ييبيبيب   إن ا يمليبيبيبا نم ال عيبيبيباا هبايبيبيبا نم م بًيبيبيبت النيبيبيب 
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ي يحً  أن ينهانم هأيمرنم يخليبرهم ميبن بًييبع لكميبال أ  قيبع هشيبد  كًاإيبع   ههللا   ي يبيحً   هلكنع
مياعيبيبا  ميبيبن أميعيبيبة الهًيبيبت ه و يبيبا ميبيبن بًيبيبان ا يبيب  هليبيبذل    يبيبرنم عيبيبن  ليبيب    هإ ا ننهيبيبيم ميبيبن أ هام النيبيب 

هأنًب لانوبكم هقنو ن  يبا يايب  م  نياننهو ن من ه ا  و     ل  الذي أمروكم بع من ا  ا  أنهر
ـه يبوا  ه اويبع ميبن بعيبدك   فوس الر ال هالن ا    هما ينهايب  ه  يفيبل لكيبم أن ويبؤ ها  ويبول هللا ه  أن وي

ه كيبيباح   يباإع ميبيبن بعيبدك نيبان عنيبيبد هللا   هيبا  عملًميبيبا   أبيبدا  ألهنيبن أمهيبيباوكم أيهيبا انؤمنيبيبون   هإن أ ييبة النيب 
أه الررهيبيبة م  قيبيبوال أه األعميبيبال أه و يبيبرهك م قنيبيبوبكم  يبيبا نيًيبيبع أ ييبيبة لننيبيب  يبيبدا  يبيبيبيب إن وملهيبيبرها شيبيبًئا  ميبيبن األ

 عنًميبيبيبا  نييبيبيب   فيبيبيب  عنًيبيبيبع  انيًيبيبيبة ميبيبيبنكم  آ نيبيبيبان بكيبيبيبل شيبيبيب   كيبيبيباح   يبيبيباإع ميبيبيبن بعيبيبيبدك أه ريبيبيبو  ليبيبيب  نييبيبيب ن هللا  
  أبنيباإهن ه  إ يبواهنن ه  هوً ا يكم رعمالكم يبيب   إمث عن  الن ا  م عيبدا ا كي يبا  ميبن آيإهيبن ه 

اهنن ه  أبنيبيبيبا  أ يبيبيبواون ه  الن يبيبيبا  ه  ميبيبيبا منكيبيبيبت أليبيبيبان الن يبيبيبا  ميبيبيبن العهًيبيبيبد   هاوايبيبيبيف هللا أيهيبيبيبا أبنيبيبيبا  إ يبيبيبو 
ـاا ا  يبيبيبا  ها ينيبيبيبا   الن يبيبيبا  م العميبيبيبل رييبيبيبا أه هيبيبيبع هللا عنيبيبيبًكن ها ينيبيبيبا  ميبيبيبا هنيبيبيبانن عنيبيبيبع هميبيبيبن  ليبيبيب  الييبيبيب

ًيبع  انيًيبة نيراقهنيبع  شيبهًدا     فيب  عن آ اع  الفينة إن هللا نان عن  نل شيب  ال فو  هالي م هرو ا من  ه 
 م انيبيبي األعنيبيب  عنيبيبد ان إكيبيبة   هم إكييبيبع ييبيبدعون لننيبيب  أيهيبيبا الن يبيبا  يبيبيبيب إن هللا ينيبيبين عنيبيب   هًيبيبع  ميبيبد

هويبيبنموا و يبيبنًما  م نيبيبل هقيبيبت هأ  صيبيب    هي نيبيبون عنًيبيبع   اي أيهيبيبا اليبيبذين آمنيبيبوا صيبيبنوا عنيبيب  النيبيب   ميبيبد 
ِمم   قمولموا:   يبو نما قال  عنًع َمك  ُممَم     آ ِ  َوَعَل  ُممَم     َعَل  َص  ِ  الل  يا    ِإن اكَ  ِإبْاَراِهيمَ  آ ِ  َعَل  َصل ْيتَ  َُ  ُحَِ

ِمم   َمَِي    َمك  ُممَم     آ ِ  َوَعَل  ُممَم     َعَل  َِبِركْ  الل  تَ  َُ ي    ِإن كَ  ِإبْاَراِهيمَ  آ ِ  َعَل  َِبَرُْ  .َمَِي    ُحَِ
 

 : الآياتبع  اليروس م  
 

الايبيبيبو إ  إب ن ) أ يبيبيب  ان يبيبيبنم اويبيبيبي  ن إ ا أ    اليبيبيبد ول إل بًيبيبيبت (يبيبيبرمي   يبيبيبول بًيبيبيبت  (1
 . روي ني ن أ ن ل  هإ  نيا    (

 
عروا  نيبان ال عيباا أه ريبو من  ع  إل نعاا حبًث  عاك ان نم ني  ع جيب عنًع اإل ابة  (2

ََا:))  م كديث ابيبن عميبرعرس لاولع ُممْ  َدَعاك ِإ اك َِاْليمِجا ْ  َأَخاكهم  َأَحا م اكنَ   عمْرس   َُنْاَوهم  َأوْ  َُ
  ه يبيبيبذا  يبيبيبو ان ييبيبيبا  ميبيبن أقيبيبيبوال أ يبيبيبل العنيبيبيبم هكيبيبيبى ليبيبو نيبيبيبان ال عيبيبيباا قنيبيبيبً   هقيبيبيبد  هاك م يبيبنم (( 
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ااَرا     َأوْ  َِرَا    ِإىَل  دمِعيااتم  لَااوْ :))  قيبيبال ْ ااتم  ُم َْ ااَرا     َأوْ  َِرَا    ِإَل   أمْهااِ  َ  َولَااوْ  أَلَ  هاك ((  َلَقِ ْلااتم  ُم

بشيبيبرهق اأن يكيبيبون اليبيبداع  م يبيبنما  يفيبيبرا   يبيبرك لكيبيبن إ يبيبا وكيبيبون إ ابيبيبة اليبيبدعو     اله يبيبا ي
نييبيب ن نيبيبيبان  يبيبيبن جييبيبيبب   يبيبرك ن  يبيبيبل الهيبيبيبد  هانعاصيبيبيب  اليبيبم يه يبيبيبر أصيبيبيبحا ا ني  يبيبيبع   جتيبيبيبا  

أه نان منكر هلكن اندعو   ي ي ً  أن ياوك نييب     عووع   هأن   يكون  ناي منكر
    جتا  الدعو  {

 
ااا  مااان دعاااي إىل طعاااكم وليمااا  أو  : ولااايا                 : غ هاااك هااايه رساااكل  إىلُ 
أن ييا  هللا ني ن نيبان اليبداع  ميبن أ يبل الف يبو  هانعاصيب  ه يبو  يبن يه يبر نييب  جُتيبب   

 عوويبيبيبع ه  (ايبيبيبر إلًهيبيبيبا   أه عنيبيبيبدك منكيبيبيبر م موقيبيبيب  الولًميبيبيبة ميبيبيبن إويبيبيبرا  أه ويبيبيبد يف أه 
إويبهال أه رًهيبيبة أه  ًميبيبة أه نيب ا نييبيباك  أه أريبيباين أه موويبًا  أه ويبيب م الن يبيبا  ه ويبيبفو  

   يبيبا   ي يبي ً  واًيبيبوك نييب  جُتيبيبب ه  (ايبر هويبيبوا  نيبان انيبيبدعو   يب   أه اميبيبرأ  هريبو  ليب
الياًيبو  هقعيبد  هأ يبت   و يبي ً نينًياًا هللا وعال  هاعنم أ   إن كار   ذك اليبدعو  

 ههللا انوني  لنمنكر ني    آمث   .
 

ن هقيبيبيبد ويبيبيبوا  م بًييبيبيبع أه م  ن يبيبيبع أه م أي مكيبيبيبان أه  ميبيبيبا(يبيبيبرمي أ ييبيبيبة ان يبيبيبنم ري أ    (3
ِذي َ   : قال هللا وعيبال ُذونَ  َوالَّ ْْ ِمنِن َ  ُي ْْ ِمَناتِ  اْلُم ْْ ِِ  َواْلُم  اكَْتَسُبوا َما ِبَغنْ

ههيِ  َِ هميبيبن  ليبيب  أ ييبيبة ان يبيبنم يلييبيبد يف م بًييبيبع   ُمِبنًنهها َوإِْثًمهها ُبْهَتاًنهها اْحَتَمُلههوا َِ
 َعااك َ  َمااك)) :  هاريًيبيبا  ان يبيبنميف عنيبيبدك ها يايبيبا  نعاميبيبع هشيبيبرابع هريبيبو  ليبيب  هليبيبذا نيبيبان

كهم  ِإنْ  َقط   َطَعكم ك َِ َلهم  اْشتَا َُ هم  َوِإل   َأ  .  هاك اله ا ي )صحًم(((  تَاَرَُ
  

 رسالة إلى المرأة :

  

م كيبديث ابيبن  جيب عن  انرأ  أن (ي ب من الر ال األ ا ب ألهنيبا عيبو   نميبا قيبال (4
ََا َعْورَ    اْلَمْرَأ م :))  م عو  َْتْ  َِِِ ك َخَر َِ اْيطَكنم  اْسَتْشَرَِا   هيشيب ق   هاك ال ميبذي )صيبحًم(((  الش 

م ك يبيبا  انيبيبيبرأ  اأن يكيبيبيبون صيبيبيبفًاا    شيبيبفانيا    هأن يكيبيبيبون نيافاضيبيبيبا    ضيبيبيبًاا     هأن 
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ـيد عنًع   هأن   يكيبون لهيباس  ينيبة  يكون ما ًا  بدهنا ننع   هأن يكون  ينها   اعا    ي
ه  ويشهع نيًع يلكيبانيرا    هإ ا ينفت النملر إلًها   ه  لهاس شهر    ه  لهاس   ال   

به و  أه روك  ا يشم منها   ه   رم إ  لاره   أه كا يبة     ر ت   وكون م ًهة
أه وشهد اخلو ه عو  ان نميف   نيي رم ل نيبب عنيبم   هوعنيبم قيبرآن   هشيبهو   اضيبرا  

 { ه  هس عنمًة   هلنعًد   ه و  ل  يشهدن اخلو ه عو  ان نميف  

:                                   الصاااااااااااااااااااااااا  والساااااااااااااااااااااااام علااااااااااااااااااااااا  رساااااااااااااااااااااااو  هللاأِضااااااااااااااااااااااا  صاااااااااااااااااااااااي   (5
ااَامم :)) )أ( ال يبيب ا أن وايبيبول ااك َعَلْيااكَ  الس  َِ كتمااهم  اّلل ِ  َوَرُْحَاا م  الن ااِ    أَيا                                                                               .نميبيبا م اليشيبيبهد(( َوبَاَرَُ

اام   : قمولمااوا:))  م كيبيبديث نعيبيبب بيبيبن ع يبيبر  الطيبيب    يبيب  أن وايبيبول ميبيبا قاليبيبع ) ( ِم  الل 
َمك  ُممَم     آ ِ  َوَعَل  ُممَم     َعَل  َص  ِ  ي    ِإن كَ  ِإبْاَراِهيمَ  آ ِ  َعَل  َصل ْيتَ  َُ ِمم   َمَِي    ُحَِ  َعلَا  َِبِركْ  الل 
َمك  ُممَم     آ ِ  َوَعَل  ُممَم     تَ  َُ ي    ِإن كَ  ِإبْاَراِهيمَ  آ ِ  َل عَ  َِبَرُْ   .)صحًم(  هاك الشً ان  ((َمَِي    ُحَِ

ام   قمولماوا:))  ه يبو قوليبيبع أه وايبول ميبا  يبيبا  م كيبديث أه محًيبد) يبيب( ِم اا    َعلَا  َصاا  ِ  الل   ُممَم 
ااهِ  ِْ َمر ِي تِااهِ  َوَأْزَوا َمااك  َو اا    َعلَاا  َوَِبِركْ  ِإبْاااَراِهيمَ  آ ِ  َعلَاا  َصاال ْيتَ  َُ ااهِ  ُممَم  ِْ َمر ِي تِااهِ  َوَأْزَوا َمااك  َو ااتَ  َُ  َِبَرُْ

ي    ِإن كَ  ِإبْاَراِهيمَ  آ ِ  َعَل   .   أه رو  ل   ا وهت عنع  هاك الشً ان(( َمَِي    ُحَِ
 

نيبيبا م  ليبيب  ميبيبن الفايبيبل هالنيبيبوا   : أننيبيبر ميبيبن الطيبيب   عنيبيب  النيبيب   ميبيبد  أخااي املساالم (6
 ن الط     همن النوا  العملًمالعملًم هأما م الط   نيالط   عنًع  نٌن من أ نا

 
 هاك  ((َعْشار ا َعَلْياهِ   اّلل م  َصال    َواِحاَ     َعلَاي   َصل   َمنْ  :)) م كديث أه  رير قولع )أ( 

 . م نم
                                                                                     

 َعْشااارَ  َعَلْياااهِ  اّلل م  َصااال   َواِحاااَ     َصاااَا    َعلَاااي   َصااال   َمااانْ )) م كيبيبيبديث أ يبيبيب  قوليبيبيبع ) ( 
َْكت   َعْشرم  َلهم  َورمَِِعتْ  َخِطيَْكت   َعْشرم  َعْنهم  َوحمط تْ  َصَلَوات     . )صحًم( الن اإ   هاك(( َدَر

 
ااااااااو َ  يَ  قامْلااااااااتم  أمَب   قَااااااااك َ ))  قيبيبيبيبيبيبيبيبال عن ال فًيبيبيبيبيبيبيبيبل بيبيبيبيبيبيبيبيبن أه بيبيبيبيبيبيبيبيبن نعيبيبيبيبيبيبيبيبب) يبيبيبيبيبيبيبيبيب(                ِإ  ِ  اّلل ِ  َرسم
ثِاااااارم  ُْ َعاااااا م  ََِكاااااامْ  َعَلْيااااااكَ  الص ااااااَا َ  أم ْْ                    قامْلااااااتم  قَااااااك َ  ِشااااااْْتَ  َمااااااك َِاَقااااااك َ  َصااااااَاِ   ِماااااانْ  لَااااااكَ  َأ
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ِموَ  زِْدتَ  َِِِنْ  ِشْْتَ  َمك َقك َ  الر بم َ  اوَ  زِْدتَ  َِاِِنْ  ِشاْْتَ  َماك َقك َ  النِ ْص َ  قامْلتم  َلكَ  َخْ    َِا ِم  َخاْ    َِا
ااااااااوَ  زِْدتَ  َِااااااااِِنْ  ِشااااااااْْتَ  َمااااااااك قَااااااااك َ  َِااااااااكلثا لمَثْ ِ  قامْلااااااااتم   قَااااااااك َ  لَااااااااكَ  ِم                         قامْلااااااااتم  لَااااااااكَ  َخااااااااْ    َِا
َعاا م  ْْ ااك  َصاااَاِ   لَااكَ  َأ َِ َ ا  قَاااك َ  ُمل   هاك ال ميبيبذي هقيبيبال ك يبيبيبن  (( ََنْا ماااكَ  لَااكَ  َويامْغَفااارم  َم ااكَ  تمْكَفاا  ِإ
 .صحًم

                                                                                             
  ْ رَ َما ي  لَاعَ   ل  َصا نْ َما هم ن اِِ َِ  ي  لَاعَ   ِ َصايم لْ ِاَ  هم  َ ْناعِ  تَ رْ ُِاَم  نْ َما:))  م كيبديث أ يب  ) ( قال

 ِي ال اا اْلَ ِخياا م :))  هقيبيبال م كيبيبديث ا  يبيبيف   هاك ال ميبيبذي )صيبحًم( ((  را  ْشااعَ  هِ ي االَ عَ  هللا  لَ َصا
ُِاااْرتم  َمااانْ  م كيبيبيبديث أه    هقيبيبيبال  هاك أمحيبيبيبد هال ميبيبيبذي ) صيبيبيبحًم (((  َعلَاااي   يمَصااا  ِ  َِالَااامْ  ِعْناااَ هم  َم
ْم    أَْن م  رَِغمَ  :))  رير  ُِْرتم  َر (   هم كيبديث  هاك ال مذي )صحًم((  َعَلي   يمَص  ِ  َِاَلمْ  ِعْنَ هم  َم
اا    َعلَاا  َصاال   َماانْ  قَااك َ  َوَساال مَ  َعَلْيااهِ  اّلل م  َصاال   اّلل ِ  َرسمااو َ  َأن  ))  هيفيبيب  اام   َوقَااك َ  ُممَم  ِم  أَْن ِْلااهم  الل 
َ تْ  اْلِقَيكَم ِ  يَاْومَ  ِعْنَ كَ  اْلممَقر  َ  اْلَمْقَع َ  َْ  . هاك أمحد )ك ن( ((   َشَفكَعيِت  َلهم  َو

                                                                                         
 ِإل   َعلَاااي   يمَصااالِ ي ممْسااِلم   ِمااانْ  َماااك قيبيبال :)) عيبيبن النيبيبيب  م كيبيبديث عيبيبيبامر بيبيبن  بًعيبيبيبةه ) يبيبيب( 
 . هاك أمحد هابن ما ة )ك ن((( ِليمْكِثرْ  َأوْ  ََِلكَ  ِمنْ  اْلَعْ  م  َِاْليمِق    َعَلي   َصل   َمك اْلَمَاَِِك م  َعَلْيهِ  َصل تْ 

                                                                                     
اك َ  َوَسال مَ  َعَلْيهِ  اّلل م  َصل   اّلل ِ  َرسمو َ  َأن  )) م كديث ننحةه  )ه(  ياماَرى َواْلِ ْشارم  يَااْوم   ََاتَ  َْ
ااااااااهِ  ِف  ِِ ْْ ااااااااكَ ِ   ِإن ااااااااهم  َِاَقااااااااك َ  َو ِياااااااا م  َْ ًْ اااااااا م ُممَ  يَ  يامْرِضاااااااايكَ  َأَمااااااااك َِاَقااااااااك َ  ِْ                   يمَصاااااااالِ يَ  َل  َأنْ  م 

                                               َأَحاااااااااا    َعَلْيااااااااااكَ  يمَساااااااااالِ مَ  َوَل  َعْشاااااااااار ا َعَلْيااااااااااهِ  َصاااااااااال ْيتم  ِإل   أمم تِااااااااااكَ  ِماااااااااانْ  َأَحاااااااااا    َعَلْيااااااااااكَ 
 .  )ك ن( هاك أمحد هالن اإ(( َعْشر ا َعَلْيهِ  َسل ْمتم  ِإل   أمم ِتكَ  ِمنْ 

                                                                                      
 م  عاإيبيب  هم كيبيبديث نيايبيبالة بيبيبن عهًيبيبد هللا هصيبيبل عنيبيب  النيبيب  يبيبد ) ( أ يبيب  ان يبيبنم 

اا َ قيبيبال :))  ااا   َوَساال مَ  َعَلْيااهِ  اّلل م  َصاال   اّلل ِ  َرسمااو م  َسَِ ْم اا ْ  لَْ  تِهِ َصااَا  ِف  يَااْ عمو َر  يمَصاا  ِ  َولَْ  اّلل َ  ُّيمَجِ 
اك َعِجْلاتَ  َوَسال مَ  َعَلْياهِ  اّلل م  َصال   اّلل ِ  َرسماو م  َِاَقك َ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل م  َصل   الن ِ  ِ  َعَل  َِ  اْلممَصالِ ي أَيا 
ِممْ  ثم   ْماا   َوَسال مَ  َعَلْياهِ  اّلل م  َصال   اّلل ِ  َرسمو م   َ َوَسَِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل م  َصل   اّلل ِ  َرسمو م  َعل َم  يمَصالِ ي َر

اا َ  ااَ هم  اّلل َ  ََِمج   َعَلْيااهِ  اّلل م  َصاال   اّلل ِ  َرسمااو م  َِاَقااك َ  َوَساال مَ  َعَلْيااهِ  اّلل م  َصاال   الن ااِ  ِ  َعلَاا  َوَصاال   َوُحَِ
 .اإ  هال مذي )صحًم( هاك الن (( تامْعطَ  َوَس ْ  َتمَ ْ  ادْ م  َوَسل مَ 
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م كيبيبديث أه   نيبيبر هللا هصيبيبل عنيبيب   هًيبيب  م ا نيبيب  نيايبيبد قيبيبال: ا أخااي املساالم)ح( 
لَا َ  َمك: ))  رير  اك قَااْوم   َْ ِِمْ  َعلَا  ل وايمَصا َولَْ  ِِياهِ  اّلل َ  يَاْيُمرموا لَْ  ََمِْلس  اكنَ   ِإل   نَ ِايِ  مْ  َُ ِِ  تِاَر    َعلَاْي
َِبممْ  َشك َ  َِِِنْ   .  هاك أمحد هال مذي هابن ما ع )صحًم(((  َهممْ  َغَفرَ  َشك َ  َوِإنْ  َعي 

                                                                                        
 ليبيب  م صيبيبحًم م يبيبيبنم .  لنهيبيبو قيبيبيبول منيبيبل ميبيبا يايبيبول انيبيبيبؤ ن  بعيبيبد )ق( الطيبيب   عنًيبيبع

 ييبيبوا اجلمعيبيبة قيبيبال :ييبيبوا اجلمعيبيبة هنيبيبا  نيبيبرميبيبن الطيبيب   عنًيبيبع  أخااي املساالم أُثاار )ي(
ِثرموا ُْ  هاك أمحيبيبد هالن يبيباإ  . ...(( ا يبيبديثَعلَااي   َمْعرموَضاا    َصااَاَتكممْ  َِااِِن   ِِيااهِ  الص ااَا ِ  ِماانْ  َعلَااي   َِااَأ

 )صحًم(.هال مذي هابن ما ة 

                                                                                            
ميبن أمييبع ال يب ا نميبا قيبال    هًنيبا  ميبدا   )ي( هاعنم أ يب  ان يبنم أن ل م إكيبة يهنايبون

  م كيبديث ابيبن م يبعو ((:   أمم اايِت  ِمانْ  يام َالِ غماوِ   اأْلَْرضِ  ِف  َساي كِح َ  َمَاَِِكاا    تَاَعاكىَل  ّلِل ِ  ِإن 
 .  هاك أمحد هالن اإ  )صحًم((( الس َامَ 

 

 :  الصا  عل  غ  الن  (7

                                                                                         
ا))  )أ( وشيبر  )ونيبد ( الطيبيب   عنيب  ميبن  يبيبا ها بـنيباوم أل يبيبع ا     اأَتَاا ََاإِ  كنَ اَُ ْم  الن ااِ      َر

ِمم   َقك َ  ِبَصَ َقِتهِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل م  َصل   ام   ك َ اَ َِقا هِ اِبَصَ َقتِا َأِب  َِاَأََتهم  َعَلْياهِ  َصا  ِ  الل  ِم  َعلَا    ِ اَ صا الل 
 . هاك الشً ان ((  َأْوَف  َأِب  آ ِ 

                                                                                          
 َرسماو َ  يَ قاليبت : )) ألن اميبرأ   يبابر) ( من ننب الط   عنًيبع نييشيبر  الطيب   عنًيبع 

ي َوَعَل  َعَلي   َص  ِ  اّلل ِ  اكِ  َوَعلَا  َعَلْيكِ  اّلل م  َصل   َِاَقك َ  َعَلْيكَ  اّلل م  َصل   َزْوِْ   هاك أبيبو  اه ((َزْوِْ
 ن   ياال عن  وهًل اليناص ألكد وعرياا  أه أل ل موانياة أ ل الهد  .لك )صحًم(
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        َِّذي َ  إِن ُذونَ  الَّ ْْ ه َ  ُي ه ُ  َلَعهَنُه ُ  َورَُسهوَل ُ  اللَّ هي اللَّ ْننَا ِِ َِةِ  الهيُّ  َلُهه ْ  َوأََعهيَّ  َواْلهآِخ

هِذي َ ( 57) ُمِهنًنها َعَذابًا ُذونَ  َوالَّ ْْ ِمنِن َ  ُيه ْْ ِمَنهاتِ َواْلمُ  اْلُمه ْْ  ِِ هيِ  اكَْتَسهُبوا َمها ِبَغنْه َِ َِ 

ِبههيُّ  أَيَُّههها يَهها( 58) ُمِبنًنهها َوإِْثًمهها ُبْهَتاًنهها اْحَتَمُلههوا  َونَِسههاكِ  َوبََناتِههكَ  لِأَْزَواِجههكَ  ُقههلْ  النَّ

ِمنِن َ  ْْ ِْ َ  أَنْ  أَْدَنى َذِلكَ  َجَل ِبنِبِه َّ  ِم ْ  َعَلنِْه َّ  ُيْينِن َ  اْلُم َِ َل  ُيْع َذيْ  َِ ْْ  اللَّ ُ  َوكَانَ   َ ُي

ونَ  يَْنَت ِ  َل ْ  َلئِ ْ ( 59) َرِحنًما َغُفورًا ُِ ِِ ِذي َ  اْلُمَنا ِِْجُفونَ  َمَِض   ُقُلوِبِه ْ  ِِي َوالَّ  َواْلُم

يَنَّكَ  اْلَمِييَن ِ  ِِي ِِ نَهها ُيَجاِوُروَنهكَ  َله  ُثه َّ  ِبِه ْ  َلُنْغ  أَيَْنَمها َمْلُعهونِن َ ( 60) َقِلنًله  إِلَّه  ِِ

ُفوا ِِ ُِلوا ُأِخُذوا ُث تِنًل  َوُقت  ِْ ِذي َ  ِِي اللَّ ِ  ُسنَّ َ ( 61) َت  ِلُسنَّ ِ  َتِجيَ  َوَل ْ  َقبْلُ  ِم ْ  َخَلْوا الَّ

اَع ِ  َع ِ  النَّاسُ  يَْسفَُلكَ ( 62) َتبِْييًل  اللَّ ِ  َما ُقلْ  السَّ  ُيهْيِريكَ  َوَمها اللَّ ِ  ِعْنيَ  ِعْلُمَها إِنَّ

اَع َ  َلَعلَّ  يبًاقَ  َتُكونُ  السَّ ِِ (63)  

 

    التفسنِ :
 

ـه ة هالشري  إلًع ههصيبفع  يؤ هن إن الذين هللا يلكفر بع هالكذ  عنًع هال ب هالشيم ه  هة الولد هال
ـا  بيبع أه ب يببآ أه ا يايبا يلنااإص هالعًو  هخمالفة أهامرك ها وكيبا   وا ًيبع هييبؤ هن  ويبولع ص أه اويبيه

م اآل يبر  ه ًيب  ويبم عيبذاي   نييبع  ميبن  محييبع م اليبد ًا هميبن منها هويبري ميابعييبع نيبر  م هللا ب نيع ه   ش  
اي  م     هنم يبيبيب هالذين يؤ هن انؤمنيف هانؤمنيبا  ري  يبو آ ميبن األ   ميبن ريب و أي   يبب نيعنيبوك نيايبد خم

أيهيبيبا النيبيب  : قيبيبل أل ها يبيب   اكيمنيبيبوا نيبيبذي  شيبيبديدا  ه  هيبيبا  هاضيبيبحا  بًنيبيبا  هويبيبو  جييبيبا يهم هللا عنيبيب   ليبيب  يبيبيبيبيب اي
ويبيب  ه ه يبيبا  انيبيبؤمنيف ي يبيبدلِن عنيبيب  ه يبيبو هِن ميبيبن   بًيبيبههِن اليبيبم عنيبيب   ؤهويبيبهن نيً يبيب ِن  ؤهويبيبهِن هبنا

هه يبيبو هِن هصيبيبيبده  ِن هكنيبيبيبوقهِن    ليبيبيب  أقيبيبيبر  أن يعيبيبيبرنين رهنيبيبِن ميح هيبيبيبا  عفًفيبيبيبا   نييبيبيب  يعيبيبيبرض ويبيبيبن 
  يبيبيبيبيب هأ هنيبيبان هللا ننيبيبو الافيبيبران نيبيبن اويبيبيافرك هأ   إلًيبيبع هاويبيب  الرمحيبيبة نيبيبن اوايبيباك هم  إلًيبيبع  ويبيبفًع ر    

ـ  هأصيبيبيبيبحا  الشيبيبيبيباإعا  يأل هيبيبيبا  الكا بيبيبيبيبة م مدينيبيبيبيبة   همرضيبيبيبليبيبيبئن   ييبيبيبيب ي اننيبيبيبيبانياون   هيبيبيبيبة الف يبيبيبيبو  هاليبيبيب
ما  يبم عنًيبع ميبن الهانيبل هالف يبو  لن يبن ِن  عنيبًهم   مث   يهايبون ماًميبيف معيب  م اندينيبة إ   الروول

ليبذليهم هقنيبيهم أويبر  هقينيبوا واييبً  يبيبيبيب أُ  يبذها     منا  ي وا  يبيبيبيب م يبره ين ميبن  محيبة هللا م أي مكيبان ه يبدها
 ذك نرياة هللا م األمم ال اباة من الكفا  أن هللا ي ن  عنًهم أ ل اإللان نيًاينوهنم هياهرههنم م أي 
مكان ه يبدها هليبن جتيبد ل ريايبة هللا م  ليب  واًيبوا  أه وهيبدي   يبيبيبيب ي يب ل  النيباس أيهيبا الرويبول : عيبن مًايبا  
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نهم بذل    قل وم : إ ا عنمها عند هللا الذي اوي ور بعنمها   هميبا ييبد ي  أيهيبا قًاا الاًامة اويهعا ا  م
بَتِ الروول: لعنها قد قر  هقت قًامها  َِ اَع ُ  اْقَت ُِ  َواْنَشقَّ  السَّ َم َِ  . [1:  الامر] اْل

 
 بع  اليروس م  الآيات : 

 
 هبكيابيبيبيبع هرييبيبيبا هيكيبيبيبذبون بيبيبدين هللا فون أميبيبر هللا ه ويبيبيبولعل: إن اليبيبيبذين خييبيبيبا أخااي املسااالم (1

ييبيبؤ هن هللا ه ويبيبولع نيايبيبد لعيبيبنهم هللا ب يبيبر  م ميبيبن  محييبيبع م اليبيبد ًا   يبيبا  بيبيبع  ويبيبول هللا 
 هاآل ر  همن أ ية هللا :

اا    َعا    اّلل م  قَااك َ : ))  م كيبيبديث أه  رييبر  ( ويبب اليبد ر نميبيبا قيبال  أ ) َْ َِيِن  َو َْ  ياماا
اااا    آَدمَ  ابْاااانم  ْهرَ  َيسم ْهرم  َوَأنَ  الاااا   ااااكرَ  الل ْياااا َ  أمقَالِ اااا م  اأْلَْماااارم  يَااااِ  بِ  الاااا   َِ                                                          . هاك الشيبيبيبيبً ان ((  َوالنا 

نيبيب ه بكيبيبر هعميبيبر هعنميبيبان   ويبيبب أصيبيبحا   ويبيبول هللا ) ( ميبيبن أ ييبيبة هللا ه ويبيبولع
د هعنيبيب   ضيبيب  هللا عيبيبنهم هريبيبو م ميبيبن الطيبيبحابة نعاإشيبيبة هرو يبيبا هم كيبيبديث أه ويبيبعً

اا  وا َل  َوَساال مَ  َعَلْيااهِ  اّلل م  َصاال   الن ااِ    قَااك َ قيبيبال :))  اخليبيبد ي  َأَحااَ ُممْ  َأن   َِالَااوْ  َأْصااَحكِب  َتسم
  هرو  ل  من أ ييبة هللا  هاك الشيبً ان (( َنِصيَفهم  َوَل  َأَحِ ِهمْ  مم    بَاَل َ  َمك َََه  ك أمحم    ِمْث َ  أَنْاَفقَ 

 ه وولع .

 

ا يفيبيبرا أ ييبيبة انيبيبؤمنيف ري  يبيبو  ميبيبن أ يبيبوا  األ   هميبيبن  ليبيب  الاًهيبيبة اليبيبم :   أخااي املساالم (2
ارمكَ نا وئل عن الاًهيبة : )) يا  نيًها ننو من الناس هقد قال ُْ  ِقيا َ  َيْكاَرهم  ِبَاك َأَخاككَ  َِ

َاَرأَْيتَ  كنَ   ِإنْ  أَِ كنَ   ِإنْ  َقك َ  َأقمو م  َمك َأِخي ِف  َُ تَاهم  َِاَق ْ  تَاقمو م  َمك ِِيهِ  َُ  َماك ِِياهِ  َيكمانْ  لَْ  َوِإنْ  اْغتَا اْ
:  م كيبديث ويبعًد بيبن  ييبد   هقد قال  هاك أبو  اه  هال مذي )صحًم( ((  َِبَت هم  َِاَق ْ  تَاقمو م 
  هميبيبيبن   هاك أبيبيبو  اه  )صيبيبحًم(((  َحااق    ِبغَااْ ِ  اْلممْسااِلمِ  ِعااْرضِ  ِف  اِلْسااِتطَكَل َ  الاار ِبَ  َأْرَب  ِماانْ  ِإن  ))

 هالوقو  م عرضيبع هويبف   ميبع هاكيايبا ك نميبا قيبالع باو ك  أ ية ان نم :أنل مال
اا   : )) م كيبديث أه  رييبيبر   َحْساا م  َوَدممااهم  َوِعْرضمااهم  َمكلمااهم  َحااَرام   اْلممْسااِلمِ  َعلَاا  اْلممْسااِلمِ  ُم

  )صحًم( هاك أبو  اه ((  اْلممْسِلمَ  َأَخكهم  َيِْقرَ  َأنْ  الش ر ِ  ِمنْ  اْمِرئ  

 : رسالة                                             
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: اكذ  من الاًهة هميبن أ ييبة ان يبنميف ها عيبل  يبذا انوضيبو  عنيب  الهيبال  أخي املسلم
كيبى   وايب  م أ ًيب  ان يبنم بيبل عنًيبيب  أن (ميب  أ يباي ان يبنم إن وً يبر ليب   ليبيب  

ِمن اك َُحَا  َمانْ قيبال : )) أ يبع بيبن أ يب ليحطيبل عنيب  ميبا  يبا  م كيبديث معيبا   َْ  ِماانْ  مم
ِِق  ممنَاا ااك اّلل م  بَاَعااثَ  قَااك َ  أمرَاهم  ك اان مَ  َنرِ  ِماانْ  اْلِقَيكَماا ِ  يَاااْومَ  ْلََْمااهم  َيِْمااي َمَلك  َِ ك َرَماا  َوَماانْ  َْ  ممْسااِلم 

َنهم  يمرِي م  ِبَشْي    ْسرِ  َعَل  اّلل م  َحَ َسهم  ِبهِ  َشياْ ن مَ  ِْ َِ َْ   ّ  . هاك أبو  اه  )ك ن( (( َقك َ  ِم ك ََيْرمجَ  َح
 

قيبيبيبد أميبيبيبرك هللا أن يايبيبيبول ل ُكيبيبيبِن :  الن يبيبيبا  : ااعيبيبيبن  يبيبيبذك الوصيبيبيبًة اإن  ويبيبيبول هللا اي أيهيبيبيبا (3
 رم إكدانن ميح هيبة   ييبر  ر يف ه و كن ين كف إ ا  ر حل من بًووكن لي

عيبرم كيبى   نيااع  أييها انيبرأ   يبذك الوصيبًة ليحطيبن  عنيب  النميبر  ) نييب  وُ  منها ش  
نيب  نميبا نيعيبل   يبا  األ طيبا  نيبا اعيبن هانيع   يؤ ي  أكد { هاكذ ي ميبن خمالفييبع 

 ذك اآلية ني  ا  ر ن نان عن   ؤهويبهن الايبرين ميبن ال يبكًنة هعنيبًهن أن يبًة ويبو  
ينه نها   هاكذ ي من ما يفعل بع  الن يبا  الًيبوا حبًيبث  يبرم  ب يبة ال قيب  مملهيبر  

  ب من وفعل  ل  من هللا ؟ ههللا ان يعان .ني ين وذ   عًنها ليفحل الناس  ا

 

ـ  اي ميبيبيبيبيب (4 ن  يبيبيبيبيبيبم مرضيبيبيبيبيبيب  الانيبيبيبيبيبو  ري يبيبيبيبيبيبا    الن يبيبيبيبيبيبا    هال يبيبيبيبيبع  ه ا  الشيبيبيبيبيبيبهوا  ه هيبيبيبيبيبيبة اليبيبيبيبيبيب
هالفيبيبيبواك  ها وطيبيبيبال يلن يبيبيبا  يلينًفيبيبيبون هالانيبيبيبوا  هرو يبيبيبا ليبيبيبذل    هنيبيبيبذل  الن يبيبيبا  
ـ  هالف و    نيبا ا   ويوبيبون إل هللا هوعيبو هن إلًيبع ؟ إ كيبم إن    ال   ي عيف ه ا  ال

ـيكم هيفيبل بكيبيبم  امييبيبع ب يبيبهب ور عيبوا إل هللا ني  يبيبع ويبيبهحا ع ويبو  ي  يبيبن  عنيبيبًكم هخييبيب
هإاث   الشيبيبيبيبيبيبهوا  م ا يميبيبيبيبيبيب  نميبيبيبيبيبيبا يفعيبيبيبيبيبيبل انانيبيبيبيبيبيبون    ني يبيبيبيبيبيبا نم هإني يبيبيبيبيبيبا نم م األ ض

ـ  هالفيبيبواك  م انيبيبدن هالايبيبر  م أ ض هللا  هانمننيبيبون ه يبيبو م  يبيبن ي يبيبع  م  شيبيبر اليبيب
ووبيبوا ا اواوا هللا ه اقهيبوك ه لانوا  اودامة إل  شر الفواك    هنما ي ع  أصحا  ا

 ا أ يم نيًع هاعنموا أن هللا لكم ينرصا  إن أبًيم إ  عمنكم  يبذا ه نيايبيم العيبو   إل 
ميبيبيبن اليبيبيبو   هالايبيبيباإميف  أن ي يبيبيبن  عنيبيبيبًكم أوهيبيبيبا   ويبيبيبول هللا هللا { هإ    يبيبيب ل هللا 

عنيبيبيبيب  األميبيبيبيبيبر ينعيبيبيبيبره  هالنهيبيبيبيبيب  عيبيبيبيبيبن اننكيبيبيبيبر هعهيبيبيبيبيبا  هللا الطيبيبيبيبا يف لًحاويبيبيبيبيبهونم عنيبيبيبيبيب  
عيبيبيبن نرييبيبيبيب   ونم رييبيبيبيبا  يبيبيبا  م نييبيبيبيبا  هللا هويبيبيبنة  ويبيبيبيبولع إ يبيبيبرامكم هني يبيبيبيبا نم هيفيبيبيبانم
ّ   ِللظ ااكلِِ  َليمْمِلااي اّلل َ  ِإن  : )) احمليبيبانم الشيبيبرعًة   هقيبيبد قيبيبال  ََا َحاا  ثم   قَااك َ  يامْفِلْتااهم  لَْ  َأَخااَيهم  ِإ
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َِى أََخذَ  إَِذا َرب ِكَ  أَْخذُ  َوكََذِلكَ   قَاَرأَ  ُِ  ن   أَِله أَْخهَذ ُ  إِنَّ  َظاِلَمه    َوِريَ  اْل

 ..  هاك اله ا ي )صحًم( َشِييي  
 

 

إل انيبيبر فيف )اليبيبذين خيونييبيبون انيبيبؤمنيف رييبيبا يذنره يبيبع عيبيبن العيبيبده الكيبيبانير ميبيبن قيبيبو  هوايبيبدا م  (5
ال  ح  هأ ع ويبو  ييبدمر نيبذا ميبن العيبا  ه يبم  يبذا اإل  يبا  ه شيبر  يبذك الشيباإعا  

شيبعرههنم خيونييبون انيبؤمنيف هيم الطحف ها ال  ها يب   أه بعيب  هويباإل اإلعيب ا 
رن خياعوا لنكفيبا  هأن ي ي يبنموا ويبم هأن   يعا ضيبو م م ميبا ي نهو يبع ميبن انيبؤمنيف 
 ا  و نيًع الكفر   هالف و  هوري انعره  هنيعل اننكيبر هأ ييبة اليبدعا  هالعنميبا  هريبو 

 وعيبو ها إل هللا  ه يبانيوك ه اقهيبوك هووبيبوا إلًيبع نييب ن   ليب  ...( اي أيهيبا انر فيبون اوايبوا هللا
يَنَّهكَ   ميبن اليبو   هريبو م ي يبن  هللا عنيبًكم أوهيبا   ويبول هللاني و   ِِ  ِبِهه ْ  َلُنْغ

نَها ُيَجاِوُروَنكَ  َل  ُث َّ   .  َقِلنًل  إِلَّ  ِِ

: اويبيبذنر ييبيبوا الاًاميبيبة { ه  و يبيب ل عيبيبن هقيبيبت هقوعهيبيبا هلكيبيبن اويبيبيعد ويبيبا  أخااي املساالم (6
َّ : ))  هنميبيبا قيبيبال   يبيبل لننيبيب  ااكَع م  َماا كالَاا َ ْدتَ اَأْعاا َمااك قَااك َ  اّلل ِ  َرسمااو َ  يَ  الس   كاَماا ك َ اقَاا َِ

كالَ  َ ْدتم اَأعْ  ثِ   نْ امِ  َِ   َ اَما تَ اأَنْا ك َ اقَ  وَلهم اَوَرسم  اّلل َ     اأمحِ  نِ  اَوَلكِ  َ َق   اصَ  َوَل  ْوم  اصَ  َوَل  َا   اصَ   ِ اَُ
اويبيبيبيعد  )                            هاك اله يبيبيبا ي                                            ((  َأْح َاْ اااتَ  َمااانْ 

نوو    اويعد لنهعيبث   اويبيعد لنوقيبو  بيبيف ييبدي هللا ييبوا الاًاميبة  ميبن اآلن بكيبل 
 . عمل صاحل ( .             ههللا انوني 

 

 

 

   َّي َ  َلَع َ  اللَّ َ  إِن ِِ ِِ ًِا َلُه ْ  َوأََعيَّ  اْلكَا نَها َخاِلِيي َ ( 64) َسِعن  َوِلنًّها ونَ يَِجهيُ  َله  أَبَهًيا ِِ

ًِا َوَل  لَّبُ  يَْو َ ( 65) َنِصن َِ ارِ  ِِي ُوُجوُرُه ْ  ُت وُلونَ  النَّ ُِ  َوأََطْعَنها اللَّ َ  أََطْعَنا َلنَْتَنا يَا يَ

َُِّسوَل  ها َربََّنا َوَقاُلوا( 66) ال َِاَكَنها َسهاَدَتَنا أََطْعَنها إِنَّ وَنا َوُكبَ فََضهلُّ هِبنَل  َِ  َربََّنها( 67) السَّ
ًِا َلْعًنا َواْلَعْنُه ْ  اْلَعَذا ِ  ِم َ  ِضْعَفنْ ِ  آتِِه ْ  ِذي َ  أَيَُّها يَا( 68) كَِبن  َتُكوُنهوا َله  آَمُنهوا الَّ

ِذي َ  َِّأَ ُ  ُموَسى آَذْوا كَالَّ بَ ا اللَّ ُ  َِ هِذي َ  أَيَُّها يَا( 69) َوِجنًها اللَّ ِ  ِعْنيَ  َوكَانَ  َقاُلوا ِممَّ  الَّ

وا آَمُنوا ُِ ِْ  أَْعَماَلُك ْ  َلُك ْ  ُيْصِلحْ ( 70) َسِييًيا َقْوًل  ُقوُلواوَ  اللَّ َ  اتَّ  ُذُنوبَُك ْ  َلُك ْ  َويَْغِف
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هه َ  ُيِطهه ِ  َوَمهه ْ  ههيْ  َورَُسههوَل ُ  اللَّ َِ ههازَ  َِ ههْوزًا َِ هها( 71) َعِظنًمهها َِ  َعَلههى اْلأََماَنهه َ  َعَِْضههَنا إِنَّ

َماَواتِ  فَبَنْ َ  َواْلِجبَا ِ  َواْلأَرِْض  السَّ ِْ َ  ْلَنَههايَْحمِ  أَنْ  َِ  اْلِإْنَسهانُ  َوَحَمَلَهها ِمْنَهها َوأَْشهَف

هه ُ  هه ُ  ِلُنَعههذ ِ َ ( 72) َجُهوًلهه  َظُلوًمهها كَههانَ  إِنَّ ن َ  اللَّ ِِ ِِ ههاتِ  اْلُمَنهها َِ ِِ  َواْلُمشْههرِِكن َ  َواْلُمَنا

ه ُ  َويَُتهو َ  َواْلُمشْرِكَاتِ  ِمنِن َ  َعَلهى اللَّ ْْ ِمَنهاتِ  اْلُمه ْْ ه ُ  َوكَهانَ  َواْلُم  َرِحنًمها ورًاَغُفه اللَّ

(73 ) 

 

 

 التفسنِ :

 
ون ه ًيب  ويبم   ا  م يبيعر  ميوقيبد  يعيبذبإن هللا نر  الكيبانيرين ميبن  محييبع همافرويبع هكيبرا عنيبًهم   يبول  نييبع 

ههارِ  ِمهه َ  ِبَخههارِِجن َ  ُرهه ْ  َوَمهها  نيًهيبيبا يبيبيبيبيب هالكيبيبانيرهن ميبيباننون م     هيبيبنم أبيبيبدا       [167: الهايبيبر ]  النَّ
 ينايبيبذ م  يبيبا  يبيبم نيًيبيبع يبيبيبيبيب ييبيبوا الاًاميبيبة وانيبيبب ه يبيبو هم م النيبيبا  نيً يبيبحهون عنًهيبيبا   جييبيبدهن ميبيبدانيعا  ه  معًنيبيبا  

ياولون ميمنيف ه م م ون  ا ال : اي لًينا اواًنا هللا يلاًاا ب اعيع هوري  وا ًع هأنعنا الروول نياوهعنيباك 
 م هريبيبواييهم نيطيبرنيو  عيبيبن بنيبيبا إ  أنعنيبا أشيبرانينا هن اإنيبيبا م ضيب وم هنفيبر يبيبيبيب هقيبال الكيبيبانيرهن ييبوا الاًاميبة : 

ل هللا يبيبيبيبيبيب  بنيبيبيبا أع هيبيبيبم ضيبيبيبعفيف ميبيبيبن العيبيبيبذا  بكفيبيبيبر م هإريبيبيبواإهم إاي  ال رييبيبيب  ان يبيبيبياًم اليبيبيبذي  يبيبيبا  بيبيبيبع  ويبيبيب
نميبا أ     هانر  م من  محي  نيبر ا  شيبديدا  يييبوال عنيبًهم أبيبدا  يبيبيبيب اي أيهيبا اليبذين آمنيبوا   ويبؤ ها  ويبولكم

أ هللا موويبيب   يبيبا قيبيبالوك نييبيبرأهك أك يبيبن ميبيبا  نيبيب  هللا   ب يبيبهع   نييبيب   بنيبيبو إويبيبراإًل ) الًهيبيبو (  ويبيبووم موويبيب  
ـليبيبة  نيًعيبيبة يبيبيبيبيب اي أيهيبيبا اليبيبذين آمنيبيبوا اوايبيبوا هللا بفعيبيبل أهاميبيبرك هويبيبري  هنيبيبان موويبيب  عنيبيبد هللا  ا ه ا يبيبة عملًميبيبة همن
 ها يبرك   هقوليبيبوا قيبو   صيبيبا قا   نيعيبا  مفًيبيبدا  يبيبيبيبيب يطيبنم هللا لكيبيبم أعميبالكم إن اواًيميبيبوك هقنيبيم الايبيبول ال يبيبديد   

 لكيبيبم   يبيبااينم   هميبيبن ي يبيب  هللا يلاًيبيباا رميبيبرك هويبيبري ميبيبا   يبيبرك عنيبيبع هي يبيب  الرويبيبول يوهاعيبيبع نيايبيبد هيافيبيبر هللا
ه  يبيبيبول اجلنيبيبيبة يبيبيبيبيبيب إ  عرضيبيبيبنا األما يبيبيبة ) نيبيبيبل اليكيبيبيبالًف كطيبيبيبل عنيبيبيب  الكراميبيبيبة العملًميبيبيبة هالن يبيبيبا  ميبيبيبن النيبيبيبا  

هيبال نييب بيف الشرعًة ميبن كايبو  هللا هأميبا   العهيبا  ميبن األقيبوال هاألعميبال ( عنيب  ال يبماها  هاأل ض هاجل
ه نيايبيبن أن يفمننهيبيبا ه فيبيبن ميبيبن عيبيبيبدا الونييبيبا   يبيبا هإضيبيباعيها   همحنهيبيبا اإل  يبيبيبان   إ يبيبع نيبيبان ملنوميبيبا  لنف يبيبيبع 
 هيبيبو    ) نيهيبيبو ريبيبِر رميبيبيبر هللا  ا يبيبٌل يلعاقهيبيبة ( يبيبيبيبيبيب هإ يبيبا محيبيبل اإل  يبيبان األما يبيبيبة ) اليكيبيبالًف ( لًيمًيبيبـ  يبيبيبا 

انيايبيبيبا  اليبيبيبذين يملهيبيبيبرهن اإلويبيبيب ا هيه نيبيبيبون انؤمنيبيبيبون هانؤمنيبيبيبا  ميبيبيبن انشيبيبيبرنيف هانشيبيبيبرنا  ه اننيبيبيبانيايف هانن
الكفيبيبر هاليبيبذين يعهيبيبدهن ميبيب  هللا ريبيبوك   نيًعيبيبذ  هللا  يبيبؤ   هيييبيبو  عنيبيب  انيبيبؤمنيف هانؤمنيبيبا  بافيبيبران   يبيبو م 
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 هقهول ووبيهم هنان هللا ننو انافر  نن اويافرك هم  إلًع   هاو  الرمحة لنمؤمنيف نن أ   إلًع .  
 
 

 بع  اليروس م  الآيات :
 

: أن هللا لعيبيبيبن الكيبيبيبانيرين هأعيبيبيبد ويبيبيبم     هيبيبيبنم نيهيبيبيب  مهًيبيبيب   ويبيبيبم  اعلااام أخاااي املسااالم -1
 هلكن النعن نما ين  :

 

ي َ  َلَع َ  اللَّ َ  إِنَّ    ) أ ( جيو  لعن عموا الكفا  نيًاال ِِ ِِ نما م  يبذك اآلييبة  اْلكَا
. 
 

ا لعيبيبن  ويبيبول ) (   جييبيبو  لعيبيبن الكيبيبانير انعيبيبيف إ  ميبيبن لعنيبيبع هللا ه ويبيبولع عنيبيب  اليعًيبيبيف هنيبيب
ـل هللا  بعاا   هللا ِِ  ِمه َ  َلهكَ  َلنْسَ   قولعمن الكفا  أ  وْ  شَهْ ك   اْلهأَْم

 يَُتهو َ  أَ

 . [ 128:  عمران آل]  ... الآي   َعَلنِْه ْ 
) يبيبيب(   جييبيبو  لعيبيبن الفاويبيب  انعيبيبيف هلكيبيبن جييبيبو  النعيبيبن )عنيبيب  العميبيبوا( نيًميبيبا ه   م ال يبيبنة  

 اّلل م  َلَعاااانَ ))   هاك أمحيبيبيبيبد هابيبيبيبيبن ما يبيبيبيبة ها يبيبيبيبانم )صيبيبيبيبحًم(((اْلقم مااااورِ  َزو ارَاتِ َلَعااااَن هللا : ))لعنيبيبيبيبع نييايبيبيبيبول
ُِاا َ  اّلل م  َلَعاانَ ))  هاك أمحيبيبد )صيبحًم((( لَااهم  َواْلممَحل اا َ  اْلممَحلِ ا َ  كتِ َااهم  َوَشااكِهَ هم  َومموُِلَااهم  الاار ِبَ  آ  هاك ((َوَُ

 .ه كذا  أمحد هأبو  اه  هال مذي هابن ما ة )صحًم(
 

م كيبديث عاإشيبة  ا ًيبوان إ  ميبا ه   م ال يبنة لعنيبع نيبالعار  هقيبد قيبال) ( يفرا لعن 
تاملموَهك اْلممَصلِ ي َوَغْ َ  اْلممَصلِ يَ  َت َ م  َمك اْلَعْقَر َ  اّلل م  َلَعنَ : ))رض    عنها (( َواْْلَاَرمِ  اْلِْ  ِ  ِف  اقاْ

 . هاك ابن ما ع )صحًم( 
 
ا  ه يبيبم ميبيبيبن  يبيبا  لعنيبيبيبع م ال يبيبنة نميبيبيبا ) يبيبيب( جييبيبيبو  ) بيبيبل يشيبيبيبر  ( لعيبيبن نواإيبيبيبف ميبيبن الكفيبيبيب 

اااودَ  اّلل م  َلَعااانَ : )) رضههه    عنهههها م كيبيبيبديث عاإشيبيبيبة قيبيبيبال ِم َااايموا َوالن َصاااكَرى اْليَا  قام ماااورَ  اَت 
ِْ َ  أَْنِ َيكِِِِمْ   .  هاك الشً ان(( َمَسك
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هه ُ  َلَعَنهه ُ   : )ه( أميبا لعيبيبن الشيبً ان نيايبيبد قيبال وعيبيبال ويبيبيعا   يل هلكيبن يشيبيبر  ا   اللَّ
 َل : )) م كيبيبديث هاليبيبد أه اننيبيبًم هقيبيبد قيبيباله  يايبيبال وعيبيب  الشيبيبً ان ع هاله يبيبمنة منيبيب
ْيطَكنم  َتِع َ  تَاقم ْ  ََا َِِِن كَ  الش  ْيطَكنم  َتِع َ  قامْلتَ  ِإ ِ   َوَقك َ  تَاَعكَظمَ  الش  ََا َصَرْعتمهم  ِبقمو   ِبْسمِ  قامْلتَ  َوِإ
ّ   َتَصكَغرَ  اّلل ِ   . هاك أبو  اه  هأمحد هالن اإ  )صحًم( ((  الي َِب ِ  ِمْث َ  َيِص َ  َح
 

بايبولآ أه نيعيبلآ م كًاويبع أه بعيبد موويبع نميبا يفيبرا ويبناص أه ويبب ريبوك (رمي أ ية الروول (2
كنَ   مموَس  ِإن   : )) قال  ويبول هللا  أبو  رير من األ هًا  هقد قال  ْما   َُ  َل  ِساتِ   ا َحِيياك َر

ْلِ هِ  ِمنْ  يامَرى ََاهم  ِمْنهم  ْحَيك   اْستِ  َشْي    ِْ ََاهم  َمنْ  َِآ  الت َساْت َ  َهَيا َيْسَتِْتم  َمك َِاَقكلموا ِإْسَراِِي َ  َبِن  ِمنْ  آ
 ََِخاَا  ِلمموَسا  قَاكلموا ِم اك يمًَ َِِاهم  َأنْ  َأرَادَ  اّلل َ  َوِإن   آَِا    َوِإم ك أمْدرَ    َوِإم ك بَاَر    ِإم ك ِبِْلِ هِ  َعْي    ِمنْ  ِإل  
اك اْغَتَسا َ  ثم   اْلََْجرِ  َعَل  ثَِيكبَهم  َِاَوَض َ  َوْحَ هم  ْوم كياَ   اْلََْجارَ  َوِإن   ِلَيْأخماَيَهك ثَِيكبِاهِ  ِإىَل  َأقاْ َا َ  َِاارَ َ  َِاَلم 

ّ   َحَجارم  ثَااْوِب  َحَجرم  ثَاْوِب  يَاقمو م  ََِجَع َ  اْلََْجرَ  َوطََل َ  َعَصكهم  مموَس  ََِأَخيَ  بِثَاْوِبهِ  َعَ ا ا اناْ  َحا َِ  تَا
 ََِأَخايَ  اْلََْجارم  َوقَاكمَ  يَاقمولماونَ  ِم اك َوأَبْااَرَأهم  اّلل م  َخَلقَ  َمك َأْحَسنَ  عمْرَين   َِاَرَأْوهم  ِإْسَراِِي َ  َبِن  ِمنْ  َمَل   ِإىَل 
 َأوْ  َأْربَاع اك َأوْ  ثَاَاث   َضاْرِبهِ  ثَرِ أَ  ِمنْ  َلَنَ ِب   ِِبْلََْجرِ  ِإن   َِاَواّلل ِ  ِبَعَصكهم  َضْرِب   ِِبْلََْجرِ  َوَطِفقَ  َِاَلِ َسهم  ثَاْوبَهم 
هِذي َ  أَيَُّهها يَها    قَاْولمهم  ََِيِلكَ  ََخْس ك هِذي َ  َتُكوُنهوا َله  آَمُنهوا الَّ  ُموَسهى آَذْوا كَالَّ

َِّأَ ُ  بَ ا اللَّ ُ  َِ  .  هاك اله ا ي ((    َوِجنًها اللَّ ِ  ِعْنيَ  َوكَانَ  َقاُلوا ِممَّ
 

 قيبيبال : نيعيبيبن عهيبيبد هللا بيبيبن م يبيبعو  م قطيبيبدك هإ ا ويبيبع كيبيبىه ي قيبيبد أ ن  ويبيبولنا  ميبيبد إ (3
اا    َِاَقاك َ  ِقْسااَم    يَاْوم ااك َوَساال مَ  َعَلْيااهِ  اّلل م  َصاال   الن ااِ    َقَسامَ )) ْم  َمااك َلِقْسااَم    َهااِيهِ  ِإن   اأْلَْنَصااكرِ  ِماانْ  َر
هم  ِِبَك أمرِي َ  ْْ تماهم  َوَسال مَ  َعَلْياهِ  اّلل م  َصال   الن اِ    َْلِتَ    َواّلل ِ  َأَمك قامْلتم  اّلل ِ  َو  ََِساكَرْرتمهم  َماَل   ِف  َوهماوَ  َِأَتَاياْ

ّ   َِاَغِضاا َ  ااهم  اُْحَاار   َحاا ِم ْْ ثَااارَ  أموَِ َ  مموَساا  َعلَاا  اّلل ِ  َرُْحَاا م  قَااك َ  ثم   َو ُْ ًََ  َهااَيا ِماانْ  ِبَِ  هاك  ((ََِصاا

 . الشً ان
 

كيبد  أن ييبيكنم نيعنًيبع أن يفكيبر قهيبل أن ا أ ا  أنييب   أقوالنا ( م:  )لني  هللا  املسلم أخي (4
 هأع ه  وكيبيبن ننمييبع ) هًنيبيبة ضيبا   بيبيب )مفًيبيبد  صيبا قة  نيعيبة( ويبديد ييبيكنم ليكيبون ننمييبيبع 

اا َ  ِإن   )) : كيبيبديث بيبيب  ل بيبيبن ا يبيبا   م ايبيبوك( هقيبيبد قيبيبال ب ْم  ِماانْ  ِِبْلَكِلَماا ِ  َليَاااَتَكل مم  الر 
ا    َعا    اّلل ِ  ِرْضاَوانِ  َْ لما َ  َأنْ  َيظمان   َماك َو ا    َعا    اّلل م  َيْكتما م  بَاَلغَاتْ  َماك تَا اْ َْ  يَااْومِ  ِإىَل  ِرْضاَوانَهم  ِِبَاك لَاهم  َو
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ْم َ  َوِإن   اْلِقَيكَم ِ  َْ    َع    اّلل ِ  َسَخطِ  ِمنْ  ِِبْلَكِلَم ِ  َليَاَتَكل مم  الر  لم َ  َأنْ  َيظمن   َمك َو  َيْكتما م  بَاَلغَاتْ  َماك تَا اْ
َْ  َع    اّلل م   . )صحًم(هابن ما ع هامحد  هالن اإ  ال مذي هاك  (( اْلِقَيكَم ِ  يَاْومِ  ِإىَل  َسَخَطهم  َعَلْيهِ  ِِبَك    َو
 إِله  َقهْو    ِمه ْ  يَْلِفُظ  َما  أن ننمي  مكيوبة ل  أه عنًيب    املسلم م  أخيوم

 .   [  :18] َعتِني   َرِقنب   َلَييْ ِ 
 

هكايبيبو  العهيبيبا  ني هنيبيبا م يبيب لة  عنًنيبيباايبيبو  هللا ك م انًيبيبف  يبيبن هاألما يبيبة { املساالم أخااي (5
 : اننيعنً عملًمة همهمة  دا  

  
   عنهمهها رضهه   كيبيبديث عهيبيبد هللا بيبيبن عميبيبره   اإهيبيبا هقيبيبد قيبيبال ر  عييبيبينأن  (أ)

ََا َأْربَاا   )) اان    ِإ نْاَيك ِماانْ  َِكتَااكَ  َمااك َعَلْيااكَ  َِااَا  ِِيااكَ  ُم  َحااِ يث   َوِصااْ قم  َأَمكنَاا    ِحْفاا م  الاا  
ر   ِف  َوِعف        َخِليقَ  َوحمْسنم   . )صحًم( من كديث عهد هللا بن عمر هال  اين  محد  هاك أ( (طمِْ

 
 أهكيبيبيبديث  من  ا يبيبيب  لاوليبيبيبع ني  يبيبيبع يفيبيبيبرا  ًا يبيبيبة ميبيبيب األما يبيبيبةهميبيبيب  ه يبيبيبو  أ ا   ( )

 ()صيبحًم هال ميبذي اه   بيبو هاك أ( ( َخكنَاكَ  َمانْ  ََتمانْ  َوَل  اِْاَتَمنَاكَ  َمانْ  ِإىَل  اأْلََمكنَ َ  َأد ِ ))  رير 
. 
 

كيبد   يبل  يبو ميبن هليبذا ينمليبر أا    من يتص  ِبألمكناملسلم أنه قاعلم أخي  (ج)
 يبيبع أ  النيبيب عيبيبن  ه  كيبيبديث كذيفيبيبة  ميبيبن أ يبيبل اخلًا يبيبة {  يبيبو أ يبيبل األما يبيبة أه

ََدِ   َأَحاا    َيَكااكدم  َِااَا  يَاتَا َااكيَاعمونَ  الن ااك م  َِايمْصااِ  م هنيًيبيبع : )) األما يبيبةكيبيبدوهم عيبيبن  نييبيب    ياماا
ااا   ِمااَان   بَااِن  ِف  ِإن   َِايامَقااك م  اأْلََمكنَاا َ  ْم اا ِ  َويامَقااك م  َأِمين ااك َر ْم  َوَمااك َأْظَرَِااهم  َوَمااك َأْعَقلَااهم  َمااك ِللر 
َلَ هم  ْْ   . هاك الشً ان    ا ديث( (.... ِإُّيَكن   ِمنْ  َخْرَد    َح   ِ  ِمثْاَقك م  قَاْلِ هِ  ِف  َوَمك َأ

 مار هقيبيبيبد قيبيبيبال أصيبيبيب أل يبيبيبع إن نيبيبيبان   النفيبيبيبظ نيهيبيبيبو شيبيبيبري  يبيبيبةيفيبيبيبرا ا نيبيبيبف يألما (د)
  . اه  )صحًم( بوأ هاك  (( ِمن ك َِاَلْي َ  ِِبأْلََمكنَ ِ  َحَل َ  َمنْ )) :  بريد كديث 
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ََا: )) بركيبيبيبيبديث  يبيبيبيبا م قاليبيبيبيبع  ميبيبيبيبا األما يبيبيبيبةميبيبيبيبن  (ه) اااا م  َحاااا  ثَ  ِإ ْم  ثم   ِِبْْلَااااِ يثِ  الر 
ِِيَ  اْلتَاَفتَ  كيبدو  شيب ص مث اليفيبت ني  ا   )ك يبن(  هال مذي اه   هأبومحد  هاك أ (( َأَمكنَ    َِ

 ههللا انوني أما ة عندي ني   ن نيًها .     أل عبذل   أكداني  وكنم 
  

 أميبرنميبا أهل ما يفاد ميبن اليبدين )لنحيبرص عنيب  كفملهيبا هأ اإهيبا      األما ةأن  (و)
  هقيبيبد قيبيبال ) هسأكيبيبديث شيبيبدا  بيبيبن  م ((  ِديااِنكممم  ِماانْ  تَاْفِقاا مونَ  َمااك َأو  َ  ِإن 

 .الكهو )صحًم( م ل  اينا هاك ( (اأَلَمكنَ م 
 

هلنيبيبيعنم  يبيبذا الا يبيبل نميبيبا  اجلنابيبيبة)نيننهيبيبيم با يبيبل  اجلنابيبيبةالا يبيبل ميبيبن  األما يبيبةميبيبن   (ز)
 ها وينشيبيبيبيبيبا  انامايبيبيبيبيبة))جييبيبيبيبيبب وعميبيبيبيبيبًم الهيبيبيبيبيبدن ينيبيبيبيبيبا  ميبيبيبيبيب    النيبيبيبيبيب  يبيبيبيبيبا  عيبيبيبيبيبن 
 :  يليِكمك  املسنون  ِبلصف وأمك الغس   ((هالنًة هالي مًة

  يبوك مث ينيبو  هي يبم  هييوضيب  أهيدييبع بطيبابون لو  نير يبع مث يا يبل  يا ل ما)
هضو ك لنط   لكن يؤ ر ر ل   نًع مث يا ل يديع شيباع األليبن مث األي يبر مث 

 َمانْ  ََخْا   ))  ليبد  ااكيبديث أ   م هقد قال  مكان آ ر ( ميا ل   نًع 
ااك َ  َِ َ  َماانْ  اْْلَن اا َ  َدَخاا َ  ِإُّيَااكن   َماا َ  ِِبِاان   َْ  ومضمااوِِِِن   َعلَاا  اْْلَْماا ِ  الص ااَلَواتِ  َعلَاا  َحااك

ِِن   اوِع ِِن   َوسماجموِدِهن   َورمُم  َسااِ يا   ِإَلْياهِ  اْسااَتطَك َ  ِإنْ  اْل َاْياتَ  َوَحا    َرَمَضااكنَ  َوَصاكمَ  َوَمااَواِقيِت
اك َ  َوَأْعَط  ْرَدا ِ  َأِبَ  يَ  قَاكلموا اأْلََمكنَا َ  َوَأد ى نَاْفسماهم  ِِبَاك طَيِ  َا    ال  َُ  قَاك َ  كنَا ِ اأْلَمَ  َأَدا م  َوَماك الا  
 . اه  )ك ن( أبو هاك ( ( اْْلََنكبَ ِ  ِمنْ  اْلغمْس م 

   
هللا   إل يبع جييبب عنًنيبا اليوبيبة إ (( ؟ ييبو  نيهيبل  إلًعلنيوبة  يدعو ))إن هللا  املسلم أخي (6

  ( هأن وكيبيبون  طيبيبوكا )صيبيبا قة   لو يبيبع هللا هاليوبيبيبة عهيبيبا   ل جييبيبب أن وكيبيبون  الطيبيبة
 تَاْوبَاا    الن ااَ مم )) هقيبيبد قيبيبال   ليبيبذ و  يبيبا عمنيبيبع ميبيبن ا هميبيبن شيبيبرهنها : النيبيبدا عنيبيب  ميبيبا نييبيبا 

ـا    همن شرهنها اإلقيب   عيبن اليبذ ب م ا يبال   )صحًم(  هاك أمحد هابن ما ة ها انم(( هالعيب
 اليبيبذ و   هوطيبيبم ميبيبن اليبيبذ ب الواكيبيبد   هميبيبن نيبيبل    عنيبيب  عيبيبدا العيبيبو   إل  ليبيب  اليبيبذ ب

 .ههللا انوني        ه   ها هة من نل الذ و  .
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