
 

 
 
 
 

 تفسير سورة الفتح   

 
 لفضيلة الشيخ العلامة :        

  

 حفظه هللا                                         

 

                                                                            
                                                               بسم هللا 

      الرحمن الرحيم

 

 ا مَ  َما اللَّهُ  َلكَ  ِليَْغِفرَ ( 1) ُمِبيًنا َفْتًحا َلكَ  َفَتْحَنا إِنَّ رَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقدَّ  َوُيتِمَّ  َتأَخَّ
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هُ  َويَْنُصَركَ ( 2) ُمْسَتِقيًما ِصَراًطا َويَْهِديَكَ  َعَليْكَ  نِْعَمَتهُ   ُهوَ ( 3) َعِزيزًا َنْصًرا اللَّ

ِكيَنةَ  أَْنَزلَ  ِذيالَّ  هِ  إِيَمانِِهمْ  َمعَ  إِيَماًنا ِليَْزَداُدوا اْلُمْؤِمنِينَ  ُقُلوبِ  ِفي السَّ  ُجُنودُ  َوِللَّ

َماَواتِ  هُ  َوكَانَ  َوالْأَرِْض  السَّ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمنِينَ  ِلُيْدِخلَ ( 4) َحِكيًما َعِليًما اللَّ

رَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  أَْنَهارُ الْ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجرِي َجنَّات   َئاتِِهمْ  َعْنُهمْ  َوُيكَف ِ  َذِلكَ  َوكَانَ  َسي ِ

هِ  ِعْندَ   َواْلُمشْرِِكينَ  َواْلُمَناِفَقاتِ  اْلُمَناِفِقينَ  َوُيَعذ ِبَ ( 5) َعِظيًما َفْوزًا اللَّ

ان ِينَ  َواْلُمشْرِكَاتِ  هِ  الظَّ ْوءِ  َظنَّ  ِباللَّ ْوءِ  َدائِرَةُ  َعَليِْهمْ  السَّ  َعَليِْهمْ  اللَّهُ  َوَغِضبَ  السَّ

َماَواتِ  ُجُنودُ  َوِللَّهِ ( 6) َمِصيرًا َوَساءَتْ  َجَهنَّمَ  َلُهمْ  َوأََعدَّ  َوَلَعَنُهمْ   َوالْأَرِْض  السَّ

هُ  َوكَانَ    (7) َحِكيًما َعِزيزًا اللَّ
 
 

 التفسير :

وهو صلح احلديبية ، هللا به  فتحاً مبينا واضحاً عظيماً أعزك –أيها الرسول  –إان فتحنا لك 
ومنعوه من ، عن الوصول إىل املسجد احلرام ليقضي عمرته  حني صد املشركون رسول هللا 

، الوا إىل املصاحلة وأن يرجع عامه هذا مث أييت من قابل فأجاهبم إىل ذلك مث م، الوصول إىل ذلك 
 –أيها الرسول  –الفتح العظيم  وفتحنا لك هذا، وكان هذا الصلح يف السنة السادسة من اهلجرة 

بسبب شكرك هلل وطاعتك له ؛ ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك قبل الفتح وما أتخر عنه 
تم نعمته عليك بنصرك على أعدائك وإظهار دينك وغري وي  ، وإجابتك إىل هذا الصلح العظيم 

رعه لك من الشرع العظيم ذلك من نعم الدنيا واآلخرة، ويوفقك هللا إىل الصراط املستقيم مبا يش
وينصرك هللا هبذا الفتح على أعدائك نصراً قوايً  ،والدين القومي املفضي بك إىل رضوان رب العاملني 

فريفعك هللا على عدوك ويذل من انوأك وييسر انتشار دينك ودعوتك إىل عبادة  ، ال يغلبه غالب
، الصحابة رضي هللا عنهم يوم احلديبية  هللا هو الذي أنزل الطمأنينة يف قلوب املؤمنني من ،ربك 

وانقادوا لذلك ليزدادوا إمياانً مع إمياهنم ملا اطمأنت قلوهبم ابنقيادهم   الذين استجابوا هلل ولرسوله
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حلكم هللا ورسوله، وهلل جنود السماوات واألرض فلو شاء ألرسل عليهم ملكًا واحداً لالنتصار من 
عاىل شرع لعباده املؤمنني جهاد الكفار ملا له يف ذلك من احلكمة ولكنه ت، الكفار فيبيد خضراءهم 

البالغة واحلجة القاطعة وكان هللا عليمًا مبا يصلح لعباده وأبحواهلم حكيمًا يف أفعاله وشرعه وجزائه 
  ليدخل هللا املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتت أشجارها وغرفها األهنار وهم ماكثون فيها ؛

ويتجاوز عن ذنوهبم فال يعاقبهم عليها بل يعفو ويصفح وكان   ِبُمْخَرِجينَ  ِمْنَها ُهمْ  َوَما
كل مرغوب   دخول اجلنة واخللود فيها ونعيمها فوزًا عظيما ابحلصول علىب هذا اجلزاء من هللا 

ظن ويعذب هللا املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات الظانني ابهلل  والنجاة من كل مرهوب ؛
عليهم ، ودينه وعباده املؤمنني يف الدنيا واآلخرة  السوء ابهتامه يف حكمه وأنه لن ينصر رسوله 

دائرة اخلزي والذل والدمار وغضب هللا عليهم وأبعدهم من رمحته وهيأ هلم انر جهنم وبئس املصري 
ارِ  ِمنَ  ِبَخارِِجينَ  ُهمْ  َوَما مصريهم إىل تلك النار   .  النَّ

  د السماوات واألرض ينصر هبا من يشاء من عباده ويهزم هبا من يشاء وكان هللا عزيزاً وهلل جنو 
 .غالباً فال ميانع حكيماً يف أقواله وأفعاله وشرعه وجزائه 

 
 :من الآيات  بعض الدروس

جيعل اخلري العظيم يف الشيء الذي قد يراه الناس على خالف  إن هللا  ، أيها المسلم -1
  [ 216:  البقرة]   َلُكمْ  شَر   َوُهوَ  َشيًْئا ُتِحبُّوا أَنْ  َوَعَسى : اىل ذلك ولذا قال تع

إىل  وقد أجاب النيب    َلُكمْ  َخيْر   َوُهوَ  َشيًْئا َتكْرَُهوا أَنْ  َوَعَسى :  تعاىلوقال 
ى هللا ذلك وقد سم ، ه من مجاعة من الصحابة رضي هللا عنهم صلح احلديبية على تكر  

ما كنا نعد : )  ، وقد قال جابر تحًا مبينًا ملا فيه من املصلحة وما آل األمر إليه الصلح ف

 َمكَّةَ  فَ ْتحَ  اْلَفْتحَ  أَنْ ُتمْ  تَ ُعدُّونَ  : )أنه قال  ( وروى البخاري عن الرباء الفتح إال يوم احلديبية 

عَ  اْلَفْتحَ  نَ ُعدُّ  َوََنْنُ  فَ ْتًحا َمكَّةَ  فَ ْتحُ  َكانَ   َوَقدْ   .رواه البخاري  (  احْلَُدْيبَِّيةِّ  يَ ْومَ  الر ِّْضَوانِّ  ةَ بَ ي ْ
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فقد يكون ، إن كنت حتب احلصول على شيء ففاتك ومل حتصل عليه فال أتسف  أخي
 حصوله شراً لك فهل وعينا هذا الدرس ؟

ألهنا كانت إىل رسول هللا ؛ هذه السورة يشرع لنا أن تكون أحب إلينا من الدنيا وما فيها   -2
   وقد قال ، كذلك  لعمر :  ( َْلةَ  َعَليَّ  أُْنزَِّلتْ  َلَقد  َعَلْيهِّ  طََلَعتْ  ِمَِّّا إَِّلَّ  َأَحبُّ  َلِّيَ  ُسورَة   اللَّي ْ

حلب انتصار املؤمنني على عدوهم ؛ رواه البخاري  ( ( ُمبِّيًنا فَ ْتًحا َلكَ  فَ َتْحَنا إِّّنَّ  ) قَ َرأَ  ثَّ  الشَّْمسُ 
 أعداء هللا. والفتح هلم على الكفار وخزي

هُ  َلكَ  ِليَْغِفرَ   هذه اآلية   -3 مَ  َما اللَّ رَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقدَّ هي أحب إىل رسول    َتأَخَّ
 ُمبِّيًنا فَ ْتًحا َلكَ  فَ َتْحَنا إِّّنَّ }  نَ َزَلتْ  َلمَّا : ) قال  مما على األرض ملا يف حديث أنس  هللا 

َعهُ  { َعظِّيًما فَ ْوزًا قَ ْولِّهِّ  إَِّل  اّللَُّ  َلكَ  لِّيَ ْغفِّرَ   ََنَرَ  َوَقدْ  َواْلَكآبَةُ  احْلُْزنُ  ُُيَالِّطُُهمْ  َوُهمْ  احْلَُدْيبَِّيةِّ  مِّنْ  َمْرجِّ
حْلَُدْيبَِّيةِّ  اَْلَْديَ  نْ َيا مِّنْ  إَِّلَّ  َأَحبُّ  هِّيَ  آيَة   َعَليَّ  أُْنزَِّلتْ  َلَقدْ  فَ َقالَ  ِبِّ يًعا الدُّ  . رواه مسلم  (َجِّ

 

ولذا إذا اتب أحدان إىل هللا ، الفرح مبغفرة هللا للعبد ال يساويه فرح إن  : أخي المسلم
 ِبَفْضلِ  ُقلْ   وإىل جنته  وليفرح بكل شيء يقرب إىل هللا، توبة صادقة فليفرح هبا 

هِ  ا َخيْر   ُهوَ  َفْليَْفَرُحوا َفِبَذِلكَ   َوِبَرْحَمتِهِ  اللَّ  . [58:  يونس]  يَْجَمُعونَ  ِممَّ
بل ، احلريصني على طاعته ، لنكن أان وأنت من عباد هللا الشاكرين هلل  ، سلمأيها الم   -4

إن أحدان حيب ربه أن يزداد تقرابً إىل هللا وكلما ازداد تقرابً إىل هللا ازداد حباً له وازداد تقرابً 
 إَِّذا َوَسلَّمَ  ْيهِّ َعلَ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّّ  َرُسولُ  انَ كَ : ) رضي هللا عنهاوقد قالت عائشة ، أكثر وهكذا 

مَ  َما َلكَ  ُغفِّرَ  َوَقدْ  َهَذا َأَتْصَنعُ  اّللَِّّ  َرُسولَ  يَ  َعائَِّشةُ  َقاَلتْ  رِّْجََلهُ  تَ َفطَّرَ  َحّتَّ  َقامَ  َصلَّى  َذْنبِّكَ  مِّنْ  تَ َقدَّ

 .رواه مسلم ( َشُكورًا َعْبًدا َأُكونُ  َأَفََل  َعائَِّشةُ  يَ  فَ َقالَ  َتََخَّرَ  َوَما

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                       الشيخ : محمد بن شامي شيبة                                       فتحالتفسير سورة      

 

 25من  5صفحة 

 
 

 َويَْزَدادَ    ، إِيَمانِِهمْ  َمعَ  إِيَماًنا ِليَْزَداُدوا اعة " يزيد وينقص " يزيد ابلط اإلميان   -5

ِذينَ  ِذينَ  ،  [31: املدثر]   إِيَماًنا آَمُنوا الَّ  َوآَتاُهمْ  ُهًدى زَاَدُهمْ  اْهَتَدْوا َوالَّ

 وغري ذلك من اآلايت .،  [17: حممد]  َتْقَواُهمْ 
يَ  الزَّانِّ  يَ ْزنِّ  اَل  ):  من حديث ابن عباس  اصي وقد قال وينقص اإلميان ابملع  َوُهوَ  يَ ْزنِّ  حِّ

يَ  السَّارِّقُ  َيْسرِّقُ  َواَل  ُمْؤمِّن   يَ  اْْلَْمرَ  َيْشَربُ  َواَل  ُمْؤمِّن   َوُهوَ  َيْسرِّقُ  حِّ رواه (  ُمْؤمِّن   َوُهوَ  َيْشَرُُبَا حِّ

 .الشيخان 
 

 :  رسالة إليَّ وإليك

من أعمال القلوب  ابلقيام ابلطاعات هلل ، أان وأنت على زايدة إمياننا  لمسلمأخي النحرص  
يف  ليزداد إمياننا وقد قال ؛ حىت إذا كنا يف الطريق فلنمط األذى عن الطريق ، واللسان وبقية اجلوارح 

ميَانُ ) :    حديث أيب هريرة ُعونَ  بِّْضع   اْْلِّ تُّونَ  بِّْضع   َأوْ  َوَسب ْ  َوَأْدَّنَها اّللَُّ  إِّالَّ  إَِّلهَ  اَل  قَ ْولُ  َفَأْفَضُلَها ُشْعَبةً  َوسِّ

 .  رواه مسلم(  اْْلِّميَانِّ  مِّنْ  ُشْعَبة   َواحْلََياءُ  الطَّرِّيقِّ  َعنْ  اْْلََذى إَِّماَطةُ 
من  فالحذر  ن ،نتجنب املعاصي ألهنا تنقص اإلميا ، وأنولنحرص على بقاء إمياننا يف ازدايد  

وهللا  ،  من وقع منا في ذنب فليتب فوراً إلى هللاالذنوب كل الحذر " و
 املوفق.

 
إن الذي يظن أن هللا  ذر من الوقوع يف ظن السوء ابهلل  ،لنح ، أيها المسلم -6

والذي أصابه ، ضيق عليه رزقه وأنه يستحق أكرب مما أعطاه هللا فقد ظن ابهلل ظن السوء 
والذي يصلي ويعبد هللا  ابهلل ظن السوء ، حياته فهذا قد ظناملرض فظن ابهلل أنه نكَّد عليه 

ويقوم مبا فرض هللا عليه ولكنه يظن ابهلل أنه أعطى فالاًن أكثر مين وأان أكثر عبادة هلل من 
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فهذا قد ظن ابهلل ظن السوء وغري ذلك مما يقع فيه البعض من ، فالن فأان أحق من فالن 
 ظن السوء ابهلل .

ر عليك سيصيبك وأن ما ليس دم ك واعلم أن ما ق  ارض مبا قسم هللا ل،  أخي المسلم
 وهللا املوفق .، رواه الرتمذي وأمحد  ( الصُُّحفُ  َوَجفَّتْ  اْْلَْقََلمُ  رُفَِّعتْ ) :  لك فلن أيتيك وقد قال 

ألن اإلمام جيب عليه أن ر إذا كان ذلك يف مصلحة املسلمني ؛ لإلمام الصلح مع الكفا   -7
 . سلمني . وهللا املوفقيكون نظره كله يف مصاحل امل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ا ًرا َشاِهًدا أَرَْسْلَناكَ  إِنَّ هِ  ِلُتْؤِمُنوا( 8) َوَنِذيرًا َوُمبَش ِ ُروهُ  َوُتَعز ُِروهُ  َورَُسوِلهِ  ِباللَّ ِ  َوُتَوق 

ِذينَ  إِنَّ ( 9) َوأَِصيًلا ُبكْرَةً  َوُتَسب ُِحوهُ  َما ُيبَاِيُعوَنكَ  الَّ هِ  يَدُ  هَ اللَّ  ُيبَاِيُعونَ  إِنَّ  َفْوقَ  اللَّ

هَ  َعَليْهُ  َعاَهدَ  ِبَما أَْوَفى َوَمنْ  َنْفِسهِ  َعَلى يَْنُكثُ  َفإِنََّما َنكَثَ  َفَمنْ  أَيِْديِهمْ   اللَّ

ُفونَ  َلكَ  َسيَُقولُ ( 10) َعِظيًما أَْجرًا َفَسُيْؤتِيهِ   أَْمَواُلَنا َشَغَلْتَنا اْلأَْعرَابِ  ِمنَ  اْلُمَخلَّ
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 يَْمِلكُ  َفَمنْ  ُقلْ  ُقُلوِبِهمْ  ِفي َليْسَ  َما ِبأَْلِسَنتِِهمْ  يَُقوُلونَ  َلَنا اْسَتْغِفرْ فَ  َوأَْهُلوَنا

هِ  ِمنَ  َلُكمْ  هُ  كَانَ  بَلْ  َنْفًعا ِبُكمْ  أَرَادَ  أَوْ  َضرًّا ِبُكمْ  أَرَادَ  إِنْ  َشيًْئا اللَّ  َتْعَمُلونَ  ِبَما اللَّ

 َوُزي ِنَ  أَبًَدا أَْهِليِهمْ  إَِلى َواْلُمْؤِمُنونَ  الرَُّسولُ  ْنَقِلبَ يَ  َلنْ  أَنْ  َظَنْنُتمْ  بَلْ ( 11) َخِبيرًا

ْوءِ  َظنَّ  َوَظَنْنُتمْ  ُقُلوِبُكمْ  ِفي َذِلكَ   ِباللَّهِ  ُيْؤِمنْ  َلمْ  َوَمنْ ( 12) ُبورًا َقْوًما َوُكْنُتمْ  السَّ

َماَواتِ  ُمْلكُ  هِ َوِللَّ ( 13) َسِعيرًا ِلْلكَاِفِرينَ  أَْعَتْدَنا َفإِنَّا َورَُسوِلهِ   يَْغِفرُ  َوالْأَرِْض  السَّ

هُ  َوكَانَ  يََشاءُ  َمنْ  َوُيَعذ ِبُ  يََشاءُ  ِلَمنْ   ( 14) َرِحيًما َغُفورًا اللَّ
 
 
 

 التفسير :

 

أمة الدعوة ابلبالغ، ومبشرًا من أطاعك  ،شاهدًا على أمتك يوم القيامة  –اي رسولنا  –إان أرسلناك 
لتؤمنوا ابهلل راًب ومعبوداً ؛ إليكم  وأرسلنا حممدًا  ،عصاك منهم ابلنار وختوف من ، منهم ابجلنة 

ولتنصروا ربكم بنصر دينه وكتابه وسنة ، بتصديقه ومتابعته  وتؤمنوا برسول هللا ، واحدًا دون سواه 
السري وتعظموه مبتابعته و  وحترتموا رسوله ، وتعظموا هللا ابلتمسك بدينه وإخالص العبادة له  رسوله 

 .وتسبحوا هللا أول النهار وآخره ، على سنته 
إمنا ، بيعة الرضوان ابحلديبية على القتال ) املوت ( وعدم الفرار  - أيها الرسول –إن الذين يبايعونك 

طاعة هلل تعاىل ، يد هللا فوق أيديهم يف بيعتهم  ألن طاعة الرسول ؛ يبايعون هللا على نصر دينه 
، فمن نقض  وإطالعهالذي وفقهم وهو معهم بنصره ورعايته وأتييده وعلمه وعهدهم فهو سبحانه 

 مبا عاهد واملؤمنني فإمنا يعود وابل نقضه وعاقبته عليه ، ومن وفم  عهده فلم جياهد مع رسول هللا 
يالً واجلهاد معه يف سبيل هللا فسيعطيه هللا أجراً عظيما وثوااًب جز  عليه هللا يف بيعته من نصرة الرسول 

 .ويدخله اجلنة 
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الذين ختلفوا عن صحبتك يف خروجك إىل مكة من األعراب الذين حول  –اي رسولنا  –سيقول لك  
شغلتنا أموالنا وأهلوان عن اخلروج معك فاسأل هللا أن يغفر لنا ترك اخلروج معك ، يقولون : املدينة 

فقل هلم : ال يقدر ، صانعة فهم كاذبون قية واملبل على وجه التم ، أبلسنتهم ما ال يعتقدون يف قلوهبم 
وهللا هو العليم بسرائركم وضمائركم وأعمالكم ال ، أن يرد ما أراده هللا بكم من الضر أو النفع  أحد  

ومل تشغلكم أموالكم وال أهلوكم عن اخلروج مع رسول ، خيفى عليه شيء منكم وسيجازيكم على ذلك 
قتلون مجيعًا ، وحسن هذا واملؤمنون إىل أهليهم وإهنم سي   وإمنا حسبتم أن لن يرجع الرسول  هللا 

الظن يف قلوبكم فعملتم عليه وظننتم هذا الظن السيئ هبالك رسول هللا واملؤمنني وعدم نصر هللا لدينه 
ومن مل يؤمن ابهلل ورسوله بل كفر فإان قد هيأان للكافرين  ،ورسوله وكنتم قومًا هالكني فاسدين بذلك 

وهلل وحده ملك السماوات واألرض فهو املتصرف فيهما يغفر ملن يشاء من  ،ملستعرة احملرقة انر جهنم ا
وكان هللا وما زال كثري الغفران ملن ، ويعذب من يشاء من عباده عداًل منه ، عباده فضاًل منه وإحساانً 

 رحيماً ملن اتب إليه وأانب واتقاه .، استغفره وعاد إليه 
 

 :  من الآيات بعض الدروس

ران من النار إن وحذم ، ابجلنة والفوز إن أطعنا هللا  ران رسول هللا لقد بشم  ، أيها المسلم  -1
وعلينا أن   شاهداً  ولذا نتذكر دائمًا هذه اآلية ، شاهد علينا  وهو ، عصينا هللا 

يف  وذلك، أبان عصينا هللا وخالفنا أمره وهنيه  نستحي من هللا لئال يشهد علينا رسول هللا 
هو موقفي وموقفك يوم القيامة إذا جئنا حمملني ابلذنوب وجاء رسولنا  بل ما، يوم القيامة 

 وأن الرسول  [41: النساء]  َشِهيًدا َهُؤلاءِ  َعَلى ِبكَ  َوِجْئَنا ؟  فشهد علينا حممد 
وسوف يشهد علينا (   اْشَهدْ  اللَُّهمَّ   ) ملا كان يف املوقف العظيم فقال :قد أشهد علينا أنه بلغ 

 يوم القيامة .
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ألا فلنقم بطاعة هللا ورسوله ولنترك المعاصي والذنوب ولنتب  

إلى هللا ولنكثر الاستغفار والتقرب إلى هللا بسائر الطاعات 

 . والنوافل
يف متابعته واألخذ بسنته  وأن حيرتم رسول هللا ، إنه جيب على العبد أن ينصر دين هللا   -2

وإنه ملن املؤسف أن هناك من الناس من أيخذ من ، ذي بعثه هللا به خري قيام والقيام بشرعه ال
فإنه يرتكه ويلتمس  وما مل يوافق هواه من سنة رسول هللا ، هذا الدين ما وافق هواه فقط 

  ومن ذلك :، لرتكه التأويالت الفاسدة واحلجج الواهية 

 

غريهم يتعاملون ابلراب يف املصارف فإن كثريًا من التجار و :   ) أ (  المعاملة بالربا
إن هذا العصر ال ميكن فيه أن ننمي أموالنا وأن نتعامل مع : ظوا قالوا ع  وإذا و  ، الربوية 

الشركات العاملية إال بشيء من املعامالت الربوية ، وقد جيدون من يربر هلم عملهم ممن 
ال ليكون هيئة شرعية هلم " يدعي طلب العلم فيفرحون بفتواه هلم وقد يعطونه شيئاً من امل

 من املعامالت احملرمة " . فيعظمونه ويعطونه املال ليعربوا من خالله إىل ما يريدون
اليت أفسدت كثرياً من الشباب والشاابت ومن الرجال  ) ب ( الأغاني والموسيقى

ويلتمس ، إهنا جائزة وال شيء فيها : والنساء فإننا جند من يستمع إليها أو يعمل فيها ويقول 
املهم عنده  لبضاعة يف العلم ،لذلك من يفتيه من اجلهال أو مرضى القلوب أو من كان قليل ا

ودينه هو  وقد يكون احلامل على ترك شيء من سنة رسول هللا  ! ز له الفعل وم  أن جيد من جي  
وقد ،  حب املال وهذا هو الغالب فإن ابن آدم ال يقتنع مهما مجع من املال إال من وفق هللا

ْبنِّ  َكانَ   َلوْ  ) : يف حديث ابن عباس  قال   َجْوفَ  مَيَْلُ  َواَل  ََثلِّثًا اَلبْ تَ َغى َمال   مِّنْ  َوادَِّينِّ  آَدمَ  الِّ

َابُ  إِّالَّ  آَدمَ  اْبنِّ   .رواه الشيخان (  ََتبَ  َمنْ  َعَلى اّللَُّ  َويَ ُتوبُ  الُّتُّ
ء من دين هللا ألجل املال أو غريه ويتخلى عن شي اي من يرتك شيئًا من سنة رسول هللا 
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 ( . ََتبَ  َمنْ  َعَلى اّللَُّ  َويَ ُتوبُ  ! ) اتق هللا وعد إلى هللا وتب إليه
وهي من   َمبُْسوَطَتانِ  يََداهُ  بَلْ  : كما قال تعاىل إثبات صفة ) اليدين ( هلل   -1

مه إال هللا وهذا الصفات الذاتية وحنن نعقل أصل املعىن وأما كمال املعىن والكيف فال يعل
 كَِمْثِلهِ  َليْسَ  :  اإلثبات للصفة على ما يليق جبالل هللا مع نفي التمثيل كما قال تعاىل

ِميعُ  َوُهوَ  شَْيء    وصفات هللا تنقسم إل : [ 11:الشورى]   اْلبَِصيرُ  السَّ

ن   اليد ، الوجه ، القدم ، أو غريها م  عن هللا }وهي ال تنفكم :  ) أ (  صفات ذاتية
 .{ الصفات الذاتية

الغضب ، الرضا ، الضحك ، }  هللا  : وهي املتعلقة مبشيئة لية) ب ( صفات فع
 . { النزول ، وغريها من صفات الفعل

: }  ) جـ ( صفات يقول عنها بعض أهل العلم أنها ذاتية فعلية
 وبعض أهل العلم يقول هي فعلية وهللا أعلم .صفة الكالم { 

  ألساء تتضمن ولكن يشتق من األساء صفات ألن ا اء من الصفات ،ال يشتق هلل أس
 الصفات . وهللا أعلم .

  التخلق به } صفة العفو { وغريها مما ورد التخلق به صفات هللا منها ما يشرع   ََواْلَعاِفين 

رواه ( َحمُ يُ رْ  اَل  يَ ْرَحمُ  اَل  َمنْ ) : وقد قال، }صفة الرمحة {   [134]آل عمران:  النَّاِس  َعنِ 

 َيْشُكرُ  اَل  َمنْ  اّللََّ  َيْشُكرُ  اَل : )  من حديث أيب هريرة  قال وقد  }صفة الشكر{  .الشيخان

 .وغريه  رواه الرتمذي(  النَّاسَ 
 }ذلك مما ورد النهي عن التخلق به.وغري  من صفات هللا ما حيرم التخلق به }صفة الكربايء 

  
اَئة   َوَأْرَبعَ  أَْلًفا احْلَُدْيبَِّيةِّ  مَ يَ وْ  ُكنَّا)قال :  يف حديث جابر   -2 : وجاء يف الصحيحني . رواه الشيخان (  مِّ

اَئةً  َعْشَرةَ  ََخْسَ  ُكنَّا)  (  .1500( ) مِّ
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 ، مع نفي التمثيل  هلل  االسنيثبت هذين ن  فالرحيم {  –الغفور  من أساء هللا }  -3

  ة الرمحة .يم : يتضمن صفوالرح و الغفور  : يتضمن صفة الغفران ،

 فيا أخي وأختي :

ة   َرب ُِكمْ  ِمنْ  َمْغِفرَة   إَِلى َساِبُقوا  إذا علمنا أن هللا غفور فلنسابق إىل مغفرته ) أ (   َوَجنَّ

ة   َرب ُِكمْ  ِمنْ  َمْغِفرَة   إَِلى َوَسارُِعوا  ولنسارع إىل مغفرة هللا لنا،  [22: احلديد]  ...الآية  َوَجنَّ

 َعَليَّ  َوُتبْ  لِّ  اْغفِّرْ  َرب ِّ ) ولنكثر من االستغفار والتوبة إىل هللا من ذنوبنا ،  [133: مرانع آل]  ...الآية
 َوَغَفرَ  َصبَرَ  َوَلَمنْ  ولنتخلق هبذه الصفة أبن يغفر أحدان ألخيه إذا أساء إليه ،  كما كان (

 . ]الشورى[ (43) اْلأُُمورِ  َعزْمِ  َلِمنْ  َذِلكَ  إِنَّ 

 
فقد ! ولنتخلق برمحة عباد هللا ! هللا رحيم فلنطلب من هللا أن يرمحنا  علمنا وآمنا أنم إذا  ) ب ( 

ُونَ )  : يف حديث عبد هللا بن عمر  قال   َمنْ  يَ ْرَِحُْكمْ  اْْلَْرضِّ  فِّ  َمنْ  اْرَِحُوا الرَِّْحَنُ  يَ ْرَِحُُهمْ  الرَّاِحِّ

 .رواه أمحد وأبو داود والرتمذي  (  السََّماءِّ  فِّ 
يف  وقد قال ، كصالة أربع قبل العصر ،لنقم ابلطاعات من النوافل اليت يرحم هللا هبا العبد جـ ( ) 

مَ : )  حديث ابن عمر  وكصالة قيام الليل ،  ( حسن رواه أبو داود والرتمذي )( َأْربَ ًعا اْلَعْصرِّ  قَ ْبلَ  َصلَّى اْمَرأً  اّللَُّ  رَحِّ
مَ ) :  يف حديث أيب هريرة   وقد قال، وإيقاظ األهل لقيام الليل ،   َفَصلَّى اللَّْيلِّ  مِّنْ  َقامَ  رَُجًَل  اّللَُّ  َرحِّ

 . )صحيح( رواه أبو داود وأمحد والنسائي(  اْمَرأََتهُ  َوأَيْ َقظَ 
 

 

 

  ُُفونَ  َسيَُقول ِبْعُكمْ  ذَُروَنا ِلَتأُْخُذوَها َمَغانِمَ  إَِلى اْنَطَلْقُتمْ  إَِذا اْلُمَخلَّ  أَنْ  نَ ُيِريُدو َنتَّ

ُلوا هِ  كََلامَ  ُيبَد ِ ِبُعوَنا َلنْ  ُقلْ  اللَّ هُ  َقالَ  كََذِلُكمْ  َتتَّ  بَلْ  َفَسيَُقوُلونَ  َقبْلُ  ِمنْ  اللَّ

ِفينَ  ُقلْ ( 15) َقِليًلا إِلَّا يَْفَقُهونَ  َلا كَاُنوا بَلْ  َتْحُسُدوَنَنا  اْلأَْعرَابِ  ِمنَ  ِلْلُمَخلَّ

 ُيْؤتُِكمُ  ُتِطيُعوا َفإِنْ  ُيْسِلُمونَ  أَوْ  ُتَقاتُِلوَنُهمْ  َشِديد   أْس  بَ  أُوِلي َقْوم   إَِلى َسُتْدَعْونَ 
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هُ  ْوا َوإِنْ  َحَسًنا أَْجرًا اللَّ يُْتمْ  كََما َتَتَولَّ بُْكمْ  َقبْلُ  ِمنْ  َتَولَّ  َليْسَ ( 16) أَِليًما َعَذابًا ُيَعذ ِ

هَ  ُيِطعِ  َوَمنْ  َحَرج   اْلَمِريِض  َعَلى َوَلا َحَرج   اْلأَْعَرجِ  َعَلى َوَلا َحَرج   اْلأَْعَمى َعَلى  اللَّ

بْهُ  يََتَولَّ  َوَمنْ  اْلأَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجرِي َجنَّات   ُيْدِخْلهُ  َورَُسوَلهُ  ( 17) أَِليًما َعَذابًا ُيَعذ ِ

هُ  رَِضيَ  َلَقدْ   ُقُلوِبِهمْ  ِفي َما َفَعِلمَ  الشََّجرَةِ  َتْحتَ  ُيبَاِيُعوَنكَ  إِذْ  اْلُمْؤِمنِينَ  َعنِ  اللَّ

ِكيَنةَ  َفأَْنَزلَ   َوكَانَ  يَأُْخُذوَنَها كَثِيرَةً  َوَمَغانِمَ ( 18) َقِريبًا َفْتًحا َوأََثابَُهمْ  َعَليِْهمْ  السَّ

هُ    (19) َحِكيًما َعِزيزًا اللَّ

 
 التفسير :

اتركوان  : تحهاسيقول لك الذين ختلفوا عنك يف عمرة احلديبية إذا ذهبت أنت وأصحابك إىل خيرب لف
ن غنائم خيرب هي ألهل احلديبية دون أن يغريوا ما وعدكم هللا به أخنرج معكم لنصيب من الغنائم ، يري

 ر هللا أهنم ال خيرجون معكم .وقد قدم ، وحدهم 
لن خترجوا معنا إىل خيرب لتأخذوا من غنائمها ، فإن هللا قد قال لنا : للمتخلفني  -أيها الرسول  –قل  

هللا  منها ، فسيقول املخلفون لكم : إنم  وليس ملن غاب عنها شيء  ، ئم خيرب هي ألهل احلديبية إن غنا
 
 
خلفون ولكنهم ال مل يقل ذلك لكنكم حتسدوننا أن نشرككم يف املغامن ، وليس األمر كما زعم امل

دو عن احلديبية للذين ختلفوا عنك من الب –أيها الرسول  –قل  –يفهمون يف شرع هللا ودينه إال يسرياً 
سلمون فال يقاتلون ، فإن تقاتلوهنم أو هم ي  يف احلروب  وقوة   أهل أبس   دعون إىل قتال قوم  : سوف ت  

كم هللا أجرًا عظيمًا يعط، وتؤدوا الذي عليكم فيه ، وتنفروا يف اجلهاد ، طيعوا أمر هللا لكم بقتاهلم ت  
تعرضوا عن طاعة هللا ورسوله كما أعرضتم وعصيتم وثوااًب كرميًا يف الدنيا واجلنة يف اآلخرة ، وإن 

 .يعذبكم هللا عذاابً مؤملاً موجعاً  ؛ عيتم إىل ذلكا د  إىل مكة ملم  فكم عن اخلروج مع رسول هللا بتخلم 
ليس على األعمى إمث وال على األعرج إمث وال على املريض إمث إذا ختلفوا عن اجلهاد يف سبيل هللا ألهنم 

من يطع هللا ورسوله يف ما أمر به وهنى عنه يدخله هللا جنات جتري من حتت غرفها أصحاب أعذار ، و 
وأشجارها األهنار ، ومن يعرض عن طاعة هللا ورسوله ويرتك اجلهاد ويقبل على املعاش يعذبه عذاابً 
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ت الشجرة لقد رضي هللا عن املؤمنني الذين ابيعوك حت .مؤملًا موجعًا يف الدنيا ابلذلة ويف اآلخرة ابلنار 
) بيعة الرضوان ( ابحلديبية فعلم هللا ما يف قلوهبم من الصدق والوفاء وقوة اإلميان والسمع والطاعة فأنزل 

ا مل فتح خيرب عمم وة اإلميان واهلدى وأاثهبم هللا بتهم على ما هم عليه من قالطمأنينة على قلوهبم وثبم 
من صلح احلديبية فهو بعد انصرافهم من احلديبية  وكان فتح خيرب قريباً ، حيصلوا عليه بصلح احلديبية 

وقد أاثهبم هللا فتح خيرب وأعطاهم  ،يف ذي احلجة ، ويف آخر احملرم من السنة السابعة كان فتح خيرب 
وحدائق وغريها من أموال اليهود يف خيرب ، وكان هللا عزيزاً  ومتاع   مغامن كثرية من غنائم خيرب من أرض  

الب على أمره ذو االنتقام الشديد من أعدائه ، حكيمًا يف أقواله وأفعاله وشرعه ال يغالب بل هو الغ
 وجزائه .

 

 

 من الآيات : بعض الدروس

 

حرمة التخلف عن اجلهاد الواجب ) والتخلف عن اجلهاد الواجب من كبائر الذنوب (   -1
م على البلد وذلك كما لو استنفر اإلمام الناس فإنه جيب اجلهاد ، وكذا لو دهم العدو وهج

رهبانية  املسلم وجب اجلهاد على أهل البلد وحرم التخلف عن ذلك ، واعلم أخي املسلم أنم 
ْلَِّهادِّ  َوَعَلْيكَ : )  يف حديث أيب سعيد  وقد قال  ، اإلسالم اجلهاد ْسََلمِّ  رَْهَبانِّيَّةُ  َفإِّنَّهُ  ِبِّ  اْْلِّ

 . (حسنرواه أمحد ) ...احلديث(

هَ  ُيِطعِ  َوَمنْ  ل هذه اآلية نصب أعيننا لنجع ، أخي المسلم     -2  َورَُسوَلهُ  اللَّ

بْهُ  يََتَولَّ  َوَمنْ  اْلأَْنَهارُ  َتْحتَِها ِمنْ  َتْجرِي َجنَّات   ُيْدِخْلهُ  فأان   أَِليًما َعَذابًا ُيَعذ ِ
فله اجلنة ، ومن أعرض فله العذاب  وأنت وكل عبد مسلم إن قام بطاعة ربه وطاعة رسوله 

!  ولنحذر من اإلعراض والعصيان! يف كل أمر وهني  فلنكن طائعني هلل ورسوله،  األليم
 اْْلَنَّةَ  يَْدُخُلونَ  ُأمَّتِّ  ُكلُّ : ) ) العذاب املؤمل وحنصل على الفوز ابجلنة ( وقد قال لنتقي اخلطر 
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 رواه البخاري(  َأَب  فَ َقدْ  َعَصانِّ  َوَمنْ  اْْلَنَّةَ  َدَخلَ  َأطَاَعنِّ  َمنْ  َقالَ  َيََْب  َوَمنْ  اّللَِّّ  َرُسولَ  يَ  َقاُلوا َأَب  َمنْ  إِّالَّ 

. 
 

 : ولذلك يا أخي، حصول اجلفاء من أهل البوادي ) األعراب ( ) البدو (   -3

 ملا يف احلواضر من العلماء وأماكن نشر  ؛ احرص على السكن يف احلواضر ال يف البوادي 
يف  وقد قال ، يف الصالة وغري ذلك من املصاحل  العلم الشرعي واالجتماع يف املساجد

 بََدا َمنْ  ):   يف حديث ابن عباس وقال  يح( صحرواه أمحد )(  َجَفا بََدا َمنْ : )  حديث الرباء 

َ  السُّْلطَانَ  أََتى َوَمنْ  َغَفَل، الصَّْيدَ  ات ََّبعَ  َوَمنِّ  َجَفا، ُتتِّ  . يح(ح الكبري )صرواه الطرباين يف ( اف ْ
 

  : إذا كنت أخي املسلم من أهل البوادي ) البدو ( فتنبه ملا يلي 
 تعلم أمور دينك اليت أوجبها هللا عليك حىت تتقنها. .1
أو  سواء من حجر أو طوب ، أقم صالة اجلماعة ) اعملوا لكم مسجداً لتصلوا فيه  .2

 َما: ) يف حديث أيب الدرداء  وقد قال ، قش أو شبك أو خشب أو غري ذلك 
ْيطَانُ  َعَلْيهِّمْ  اْسَتْحَوذَ  َقدْ  إِّالَّ  الصَََّلةُ  فِّيهِّمْ  تُ َقامُ  اَل  َبْدو   َواَل  قَ ْريَة   فِّ  َثََلثَة   مِّنْ   فَ َعَلْيكَ  الشَّ

ْْلََماَعةِّ  َا ِبِّ َيةَ  الذ ِّْئبُ  َيَُْكلُ  َفإَِّّنَّ  .حسن(  )رواه أمحد وأبو داود والنسائي(  اْلَقاصِّ
القرآن الكرمي وما فيها من العلم واخلري  لتستمع إىل إذاعة؛ لك مذايعًا  خذ   .3

 والفتاوى والدروس وكل مفيد .

قم بتعليم من كان حولك من البدو ما أوجب هللا عليهم من التوحيد والطهارة  .4
 والصالة وغريها ) دعوة البادية ( .

ُُلق   النَّاسَ  َوَخالِّقِّ  : ) كن حسن اخللق مع الناس كما قال  .5 الرتمذي رواه أمحد و (  َحَسن   ِبِّ

 ب الوجه .قطم  وال تكن جايف الطبع غليظ القول م  ،  يح(صح)
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! احذر أن يلهيك الغنم واإلبل والبقر وغريها من الدواب واملال عن طاعة هللا  .6
 وهللا املوفق . !فما أكثر الذين أهلاهم ذلك عن طاعة هللا وعن الصالة يف أوقاهتا 

تقام اجلماعة ل  ؛ تقرتب من الناس وإن كنت ليس عندك ) جبوارك ( أحد فحاول أن  .7
فإن مل يتيسر لك ولكن عندك يف منزلك أوالدك وزوجتك فأقم أنت وإايهم ، فيكم 

ن وارفع صوتك وإذا مل يكن معك أحد ودخل وقت الصالة فأذم ، صالة اجلماعة 
 ْوتِّهِّ صَ  َمَدى َلهُ  يُ ْغَفرُ  اْلُمَؤذ ِّنَ  إِّنَّ : ) يف حديث أيب هريرة  فقد قال ، ابألذان 

َعهُ  َوَيبِّس   َرْطب   ُكلُّ   َوُيَصد ُِّقهُ   اَل : ) وجاء يف احلديث  (حسنرواه أمحد )( احلديث...َسِّ

ن   َيْسَمُعهُ   وهللا املوفق.. رواه ابن ماجة (  َلهُ  َشهِّدَ  إِّالَّ  َحَجر   َواَل  َشَجر   َواَل  إِّْنس   َواَل  جِّ
لمون فيها القرآن وسنة رسول اجعلوا لكم حلقة قرآن ألوالدكم ولكم ولنسائكم تتع .8

 حىت ولو كانت وقتاً يسرياً. هللا 

اذهب إىل مكاتب الدعوة واإلرشاد إلقامة الربامج الدعوية يف البادية وإلرشاد البدو  .9
  . وتعليمهم

؛ ألن القلب حمل النظر فضل أهل بيعة الرضوان وأن هللا قد رضي عنهم وزكاهم يف قلوهبم  -4
:  وقد قال !  بنا ولنقوها بالإيمان والتقىألا فلنصلح قلو .اإلهلي 

يُ  َهاُهَنا الت َّْقَوى)  َوَأْمَوالُِّكمْ  ُصَورُِّكمْ  إَِّل  يَ ْنظُرُ  اَل  اّللََّ  إِّنَّ ):  وقال ، رواه مسلم ( َصْدرِّهِّ  إَِّل  َوُيشِّ
 .  رواه الشيخان(  َوَأْعَمالُِّكمْ  قُ ُلوبُِّكمْ  إَِّل  يَ ْنظُرُ  َوَلكِّنْ 
وقم ! وطهره من الغل واحلقد واحلسد إلخوانك املسلمني ، قلبك  أصلح ، فيا أخي 

 اْلََْسدِّ  فِّ  َوإِّنَّ  َأاَل : )   على إصالحه فإن القلب إذا صلح صلح اجلسد كله كما أخرب 
.  رواه الشيخان(  بُ اْلَقلْ  َوهِّيَ  َأاَل  ُكلُّهُ   اْلََْسدُ  َفَسدَ  َفَسَدتْ  َوإَِّذا ُكلُّهُ   اْلََْسدُ  َصَلحَ  َصَلَحتْ  إَِّذا ُمْضَغةً 

 وهللا املوفق.
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خشية أن تعبد ) سد الذرائع ؛ قطع تلك الشجرة اليت كانت بيعة الرضوان حتتها  عمر  إنم  -5
إىل الشرك وإىل احملرم فإنه جتب إزالته ومن ذلك  فكل ما كان ذريعةً ، املؤدية إىل الشرك ( 

 اج أن علياً ديث أيب اهليم ويف ح، حترمي التصوير ووجوب طمس الصور اليت لغري ضرورة 
ْثَااًل  َتدَعَ  اَل  َأنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّّ  َرُسولُ  َعَلْيهِّ  بَ َعَثنِّ  َما َعَلى أَبْ َعُثكَ  َأاَل )قال :   َطَمْسَتهُ  إِّالَّ  ِتِّ

 . مسلم(   ْستَ َهاَطمَ  إِّالَّ  ُصورَةً  َواَل ) ويف رواية (  َسوَّيْ َتهُ  إِّالَّ  ُمْشرًِّفا َقْْبًا َواَل 
 

ين ابآلاثر كغار ثور وغار فإنه إذا اعت   العناية ابآلاثر ، : ك ف هذا العصرومن وسائل الشر 
]َودم وس َواع كما حصل يف قصة ،فإنه خيشى أن أييت يوم فتعبد من دون هللا ؛ حراء وحنوها 

رَا [ عوا يف منع العناية هبذه ن يسوعلى العلماء أ بدت .سي العلم ع  فلما ن   ويـَغ وث ويـَع وق وَنس 
 : )  وقد قال ، واضح على ذلك  لدليل   فعل عمر  اً لذرائع الشرك ابهلل ، وإنم سدم اآلاثر 

دِّينَ  اْلَمْهدِّي ِّيَ  اْْلَُلَفاءِّ  َوُسنَّةِّ  بُِّسنَّتِّ  فَ َعَلْيُكمْ  َا ِتََسَُّكوا الرَّاشِّ َها َوَعضُّوا ُبِّ ذِّ  َعَلي ْ لن ََّواجِّ رواه (  ...احلديث ِبِّ

خمالف ملا ، فمن دعا إىل العناية ابآلاثر كغار ثور وحراء وحنوها فقوله مردود  ( يحصحأبو داود وغريه )
 . وهللا املوفق .وعليه أن يتقي هللا يف قوله ،  فعله اخلليفة الراشد عمر 

 

 

 

 

 

  ُهُ  َوَعَدُكم لَ  َتأُْخُذوَنَها كَثِيرَةً  َمَغانِمَ  اللَّ  َعْنُكمْ  النَّاِس  أَيِْديَ  َوكَفَّ  هِ َهذِ  َلُكمْ  َفَعجَّ

 َعَليَْها َتْقِدُروا َلمْ  َوأُْخرَى( 20) ُمْسَتِقيًما ِصَراًطا َويَْهِديَُكمْ  ِلْلُمْؤِمنِينَ  آيَةً  َوِلَتُكونَ 

هُ  أََحاَط  َقدْ  هُ  َوكَانَ  ِبَها اللَّ ِذينَ  َقاَتَلُكمُ  َوَلوْ ( 21) َقِديرًا شَْيء   ُكل ِ  َعَلى اللَّ  َفُرواكَ  الَّ

ُوا هِ  ُسنَّةَ ( 22) َنِصيرًا َوَلا َوِليًّا يَِجُدونَ  َلا ُثمَّ  اْلأَدْبَارَ  َلَولَّ تِي اللَّ  َقبْلُ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  الَّ
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 َعْنُهمْ  َوأَيِْديَُكمْ  َعْنُكمْ  أَيِْديَُهمْ  كَفَّ  الَِّذي َوُهوَ ( 23) َتبِْديًلا اللَّهِ  ِلُسنَّةِ  َتِجدَ  َوَلنْ 

هُ  َوكَانَ  َعَليِْهمْ  أَْظَفَرُكمْ  أَنْ  بَْعدِ  ِمنْ  ةَ َمكَّ  ِببَْطنِ     (24) بَِصيرًا َتْعَمُلونَ  ِبَما اللَّ

 

 

 التفسير:

ل هللا لكم غنائم خيرب ، وكف أيدي فعجم ، وعدكم هللا مغامن كثرية أتخذوهنا من الكفار يف اجلهاد 
ومحى أهليكم الذين يف املدينة ، قتال الناس عنكم فلم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من ال

ولتكون محاية هللا وصرفه العدو عنكم وعن أهليكم ونصرة هللا لكم عالمة يعترب هبا ، من عدوكم 
وأن هللا بفعله هذا هو العامل بعواقب ، فإن هللا تعاىل حافظهم وانصرهم مع قلة عددهم ، املؤمنون 
إن كرهوه يف الظاهر ، ويوفقكم هللا لسلوك الصراط و ملؤمنني وأن اخلرية فيما خيتاره لعباده ا، األمور 

ووعدكم ،  املستقيم يف أقوالكم وأعمالكم بسبب انقيادكم ألمره واتباعكم طاعته وموافقتكم رسوله 
وقد أحاط هللا هبا فال يفوت منها شيء  -اآلن وهي مل حتصل-فتوحاتكم اليت تفتح هللا مغامن أخرى يف 
ولو ، البالد وأتخذون تلك الغنائم ، وكان هللا على كل شيء قديراً فال يعجزه شيء عندما تغزون تلك 

كم هللا عليهم ، مث ال جيدون من يتوالهم ابلدفاع َر صَ نَ قاتلكم الكفار يف مكة وأنتم فيها الهنزموا فارين ولَ 
 . فهم مغلوبون مقهورون ، عنهم أو ينصرهم 

لف من األمم يف أنه ينصر اإلميان على الكفر ويرفع احلق وهذه عادة هللا وطريقته يف خلقه ممن س
، وهللا هو الذي كف أيدي املشركني فلم تصلكم بسوء ، ويضع الباطل ، وهي سنة ال تتبدل وال تتغري 

نكم هللا منهم وأصبحوا أسرى يف ببطن مكة من بعد أن مكم  وكف أيديكم من أن تصل إليهم بسوء  
ما حيصل بينكم وبكل أعمال عباده وأحوال ، وكان هللا عاملًا بكل  أيديكم فعفا عنهم رسول هللا 

 عباده فال خيفى عليه منهم شيء .
 

 من الآيات : بعض الدروس

 :  وهذه الغنائم تنقسم إىل قسمني، هللا وعد عباده املؤمنني غنائم كثرية  نم ، إ أيها المسلم -1
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كما حصل  رضي هللا عنهمحابه وألص له هللا لرسوله هي ما عجم  : ) أ ( القسم الأول
 هلم من الغنائم من اليهود يف ) فتح خيرب (.

بقية الغنائم اليت حيصل عليها املسلمون من الكفار يف :  ) ب ( القسم الثاني
 اإلسالم بفضل هللا يف جهادها مع أعداء هللا ما سيحصل ألمةوهذا يشمل ، جهادهم 

وعد هللا  وليعلموا أنم  ، مستطيعني جلهادهم فعلى املسلمني أن جياهدوا الكفار إن كانوا
وهذا إذا امتثل املسلمون ، حتقق هلم ابحلصول على غنائم كثرية فإن هللا ال خيلف امليعاد 

 . وهللا املوفق . أمر رهبم وأمر رسوله 
ون وإذا كان الكفار يسبم ،   لرسولنا  للمسلمني وعدو   الكفار عدو   إنم  ، أيها المسلم -2

وكان ، فليس هذا غريباً عليهم ؛ ينتقصونه ويعلنون ذلك يف جرائدهم وإعالمهم و  رسولنا 
 مِّنْ  رَُجًَل  ََثَانِّيَ  َأنَّ ) : ملا قال أنس ،  ة رسول هللا رم أسالفهم من مشركي قريش قد حاولوا غ  

ْنعِّيمِّ  َجَبلِّ  مِّنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّّ  َرُسولِّ  َعَلى َهَبُطوا َمكَّةَ  َأْهلِّ  يَ  الت َّ  النَّبِّ ِّ  غِّرَّةَ  يُرِّيُدونَ  ُمَتَسل ِّحِّ
ْلًما َفَأَخَذُهمْ  َوَأْصَحابِّهِّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى  َكفَّ   الَّذِّي َوُهوَ }  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  َفأَنْ َزلَ  َفاْسَتْحَياُهمْ  سِّ

ُهمْ  َوَأْيدَِّيُكمْ  َعْنُكمْ  أَْيدِّيَ ُهمْ   .رواه مسلم  ({ َعَلْيهِّمْ  َأْظَفرَُكمْ  َأنْ  بَ ْعدِّ  مِّنْ  َمكَّةَ  ْطنِّ بِّبَ  َعن ْ

  : " البصير من أَساء هللا تعال " -3
 ثبت هذا االسم هلل تعاىل املتضمن صفة ) البصر ( بال متثيل ن  ف  َكَِمْثِلهِ  َليْس 

ِميعُ  َوُهوَ  شَْيء   ره الذي قد أحاط بص البصير [ 11:الشورى]  اْلبَِصيرُ  السَّ
ذو البصرية  البصيربكل املبصرات يف العامل كله يف األرضني والسماوات ، وهو 

 بكل شيء املطلع عليه بكل دقة ظاهراً وابطناً.
  فيجب علينا أن نراقب هللا يف أعمالنا وأقوالنا ونياتنا ) البصير ( إذا علمنا أن هللا

أن نستحي منه  أن وأن خناف منه من أن يراان على معصية ، و ، يف سران وعلننا 
نكون يف حال على غري مرضاته ، وأن خنلص هلل يف كل أقوالنا وأعمالنا ونياتنا ، وأن 
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؛ ونعلم أن ما قدره هللا لنا من الرزق قلياًل أو كثريًا هو خري لنا ، نقنع مبا رزقنا هللا 
نه يعلم ألنه يعلم ما فيه خريان ومصلحتنا ، وعلينا أن نعبده وحده دون سواه ، ونعلم أ

 ذنوبنا وسيئاتنا فنتوب إليه منها ونستغفره ونقبل عليه وأن نعبده كأننا نراه كما قال 
ْحَسانُ  : )  .رواه البخاري (  يَ َراكَ  َفإِّنَّهُ  تَ َراهُ  َتُكنْ  لَْ  َفإِّنْ  تَ َراهُ  َكأَنَّكَ   اّللََّ  تَ ْعُبدَ  َأنْ  اْْلِّ

 حلق وخيذل الباطل .بدل أنه ينصر اإن سنة هللا اليت ال تتخلف وال تت -4

يف  فعلى املسلمني أن جياهدوا أعداء هللا ) الكفار ( بصدق واستجابة هلل ولرسوله 
هللا سوف خيذل  وأنم ، فإذا قاموا كذلك فليبشروا بنصر هللا هلم على عدوهم ، جهادهم 

ِذينَ  َقاَتَلُكمُ  َوَلوْ  الكفار وسوف يولون األدابر أمام املسلمني  ُوا كََفُروا الَّ  َلَولَّ

هِ  ُسنَّةَ ( 22) َنِصيرًا َوَلا َوِليًّا يَِجُدونَ  َلا ُثمَّ  اْلأَْدبَارَ  تِي اللَّ  َخَلتْ  َقدْ  الَّ

هِ  ِلُسنَّةِ  َتِجدَ  َوَلنْ  َقبْلُ  ِمنْ  وليكن جهاد الكفار إلعالء كلمة هللا   َتبِْديًلا اللَّ
 َيْشَهُدوا َحّتَّ  َقاتِّْلُهمْ  : ) لعلي  ( كما قال  ال إله إال هللا محمد رسول هللا) 
ًدا َوَأنَّ  اّللَُّ  إِّالَّ  إَِّلهَ  اَل  َأنْ   إِّالَّ  َوَأْمَواََلُمْ  دَِّماَءُهمْ  مِّْنكَ  َمنَ ُعوا فَ َقدْ  َذلِّكَ  فَ َعُلوا َفإَِّذا اّللَِّّ  َرُسولُ  ُُمَمَّ

َق َِّها َساُُبُمْ  ِبِّ  . رواه مسلم من حديث أيب هريرة (  اّللَّ  َعَلى َوحِّ
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  ُِذينَ  مُ ه هُ  يَبُْلغَ  أَنْ  َمْعُكوًفا َواْلَهْديَ  اْلَحرَامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنِ  َوَصدُّوُكمْ  كََفُروا الَّ  َمِحلَّ

 ِمْنُهمْ  َفُتِصيبَُكمْ  َتَطُئوُهمْ  أَنْ  َتْعَلُموُهمْ  َلمْ  ُمْؤِمَنات   َونَِساء   ُمْؤِمُنونَ  رَِجال   َوَلْوَلا

بَْنا َتَزيَُّلوا َلوْ  يََشاءُ  َمنْ  َرْحَمتِهِ  ِفي اللَّهُ  ِلُيْدِخلَ  ِعْلم   ِبَغيْرِ  َمَعرَّة   ِذينَ  َلَعذَّ  كََفُروا الَّ

ِذينَ  َجَعلَ  إِذْ ( 25) أَِليًما َعَذابًا ِمْنُهمْ   اْلَجاِهِليَّةِ  َحِميَّةَ  اْلَحِميَّةَ  ُقُلوِبِهمُ  ِفي كََفُروا الَّ

هُ  َفأَْنَزلَ  ْقَوى كَِلَمةَ  َوأَْلزََمُهمْ  اْلُمْؤِمنِينَ  َلىَوعَ  رَُسوِلهِ  َعَلى َسِكيَنَتهُ  اللَّ  َوكَاُنوا التَّ

هُ  َوكَانَ  َوأَْهَلَها ِبَها أََحقَّ  هُ  َصَدقَ  َلَقدْ ( 26) َعِليًما شَْيء   ِبُكل ِ  اللَّ ْؤيَا رَُسوَلهُ  اللَّ  الرُّ

ِقينَ مُ  آِمنِينَ  اللَّهُ  َشاءَ  إِنْ  اْلَحرَامَ  اْلَمْسِجدَ  َلَتْدُخُلنَّ  ِباْلَحق ِ  ِرينَ  ُرُءوَسُكمْ  َحل ِ  َوُمَقص ِ

 الَِّذي ُهوَ ( 27) َقِريبًا َفْتًحا ذَِلكَ  ُدونِ  ِمنْ  َفَجَعلَ  َتْعَلُموا َلمْ  َما َفَعِلمَ  َتَخاُفونَ  َلا

ينِ  َعَلى ِلُيْظِهرَهُ  اْلَحق ِ  َوِدينِ  ِباْلُهَدى رَُسوَلهُ  أَرَْسلَ  هِ  َوكََفى ُكل ِهِ  الد ِ  َشِهيًدا ِباللَّ

د  ( 28) هِ  رَُسولُ  ُمَحمَّ ِذينَ  اللَّ اءُ  َمَعهُ  َوالَّ ارِ  َعَلى أَِشدَّ  ُركًَّعا َترَاُهمْ  بَيَْنُهمْ  ُرَحَماءُ  اْلُكفَّ

ًدا هِ  ِمنَ  َفْضًلا يَبَْتُغونَ  ُسجَّ ُجودِ  أََثرِ  ِمنْ  ُوُجوِهِهمْ  ِفي ِسيَماُهمْ  َورِْضَواًنا اللَّ  السُّ

ع   اْلِإْنِجيلِ  ِفي َوَمَثُلُهمْ  التَّْورَاةِ  ِفي َمَثُلُهمْ  َذِلكَ   َفاْسَتْغَلَظ  َفآَزرَهُ  َشْطأَهُ  أَْخَرجَ  كََزْر

رَّاعَ  ُيْعِجبُ  ُسوِقهِ  َعَلى َفاْسَتَوى ارَ  ِبِهمُ  ِليَِغيَظ  الزُّ هُ  َوَعدَ  اْلُكفَّ ِذينَ  اللَّ  آَمُنوا الَّ

 ( 29) َعِظيًما َوأَْجرًا َمْغِفرَةً  ِمْنُهمْ  الصَّاِلَحاتِ  َوَعِمُلوا

 

 
 التفسير :

من الوصول إىل  -ملا جئتم يوم احلديبية-وهؤالء املشركون الذين كفروا ابهلل وكذبوا رسوله ومنعوكم 
 ومنعوا اهلدي وحبسوه من الوصول إىل مكان ذحبه يف احلرم ، ولوال أنم  ، املسجد احلرام إلمتام عمرتكم

على أنفسهم من الكفار وأنتم ال  مياهنم خيفةً بني أظهر الكفار رجااًل مؤمنني ونساًء مؤمنات خيفون إ
الكفار فقتلتموهم على طانكم تعرفوهنم حىت متيزوهم عند القتل فيصيبكم هبذا القتل إمث ودايت لسلم 

سالم من يشاء هبدايته بعد كفره دخل هللا يف اإلي  ومل يؤذن لكم بدخول مكة فاحتني ل  . رائهم أبدمت خضو 
. 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذااًب أليمًا إبذننا ؛ على حدة عن الكفار يف مكة  لو متيز املؤمنون فكانوا 
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إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم أنفة اجلاهلية املانعة من قبول احلق فمنعوا  .لكم يف الفتح وقتل الكفار 
يمِّ  ِْحَنِّ الرَّ  اّللَِّّ  بِّْسمِّ  ) ا أن يكتبوا يف صلح احلديبيةبو  وأصحابه من دخول مكة وأَ  الرسول   َما َهَذا الرَّحِّ

وغري ذلك من التكرب عن احلق ، فأنزل هللا الطمأنينة والثبات واحللم على (  اّللَِّّ  َرُسولُ  ُُمَمَّد   َعَلْيهِّ  َقاَضى
قيامًا هبا ، فهي توحيد هللا الذي تعود  ال إله إال هللاا ابملصاحلة وثبتوا على وأصحابه فرضو   رسوله 

وأصحابه أحق وأجدر هبذه الكلمة وأهالً  ة من عذاب هللا ، وكان الرسول صلى إليه كل تقوى وجنا
 .للقيام هبا من املشركني ، وكان هللا عاملاً بكل شيء ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء 

، شركني ه وأصحابه يدخلون املسجد احلرام آمنني من امله رؤايه اليت رآها يف املنام أنم رسولَ  لقد صدق هللا  
رأسه وبعضهم مقصر ، فعلم هللا من اخلرية واملصلحة يف صرفكم عن مكة يف ذلك العام  بعضهم حملق  

فتحًا قريبًا هو صلح - يف رؤاي رسول هللا -فجعل قبل دخولكم الذي وعدمت به ؛ ما مل تعلموا أنتم 
 .العام املقبل مث حتققت الرؤاي يف ، احلديبية الذي بينكم وبني أعدائكم من املشركني 

ابهلدى إىل كل خري ودين اإلسالم ) العلم النافع والعمل الصاحل  هللا وحده الذي أرسل رسوله حممداً 
 .( ليعليه على سائر األداين ، وكفى ابهلل شاهداً على أنك مرسل وأنه انصرك 

توادون غالظ على الكفار معتزون بدينهم، رمحاء متعاطفون م ه، وأصحاب   محمد  رسول هللا
بينهم ، تراهم ركعًا سجداً هلل يف صالهتم خملصني فيها خاشعني ، يطلبون من هللا جزيل الثواب ورضاه 

تلك هي ، عنهم والفوز جبنته ، عالمات إمياهنم واضحة على وجوههم من أثر سجودهم يف صالهتم 
فغلظ  شتد ساقه فأعانه أخرج فروعه ( فاصفتهم يف التوراة ، وصفتهم يف اإلجنيل كزرع أخرج فراخه ) 

عجب املزارعني ألجل أن يغيظ هللا ي  ، وقوي ، فاستوى قائمًا على سيقانه بشكله اجلميل ولونه البهيج 
وتطبيقهم ألمره وهنيه وسرعة استجابتهم  هبم الكافرين يف كثرة عددهم واجتماعهم حول رسوهلم 

 . لدعوته 
مغفرة لذنوهبم وثواابً جزياًل على حسناهتم ودخوهلم جنات وعد هللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم 

 النعيم . 
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 من الآيات : بعض الدروس

  

واألفضل ذحبه يف ، اهلدي يذبح يف حمله ، فهدي التمتع والقران يذبح يف مىن أو مكة  نم إ   -1

بعض العلماء  وذكر ، وأما هدي العمرة وحنو ذلك فإنه يذبح يف مكة(  َمْنَحر   ُكلَُّها  َومًِّن ) مىن 

 أنه يذبح عند املروة .

2-    
 
فإنه يتحلل بذبح ، أو عمرة ومعه هدي  ر عن دخول املسجد احلرام وهو حمرم حبج  حصَ امل

رواه أمحد  (...احلديث َواْحلُِّقوا اَْنَُروا) يف احلديبية وقال ألصحابه :  هديه مث حيلق رأسه كما فعل 

 .يح( صح)
"  فإن حبسن حابس فمحلي حيث حبستنل يف إحرامه " من اشرتط يف حجة أو عمرته فقا   -3

مث أحصر فإنه يتحلل وال هدي عليه ، ومن مل يشرتط مث أحصر ) عن املسجد احلرام ( فإنه 
 يذبح هدايً مث يتحلل .

  ر منه رسول هللار مما حذم ولذلك لنحذَ ، محية اجلاهلية مذمومة  إنم  ، أخي المسلم  -4
لنجوم االستسقاء اب، و  ، والطعن يف األنساب الفخر يف األحساب من أمور اجلـاهلـية ومنها :

صيب ابحلمى أ  رب بعري فأجرب مائة بعري ، أو ي قال :ج، و النياحة ، والعدوى بقوهلم : 
 عدى عدداً من الناس .فأَ 

 َيُّْتُُكوََنُنَّ  اَل  اْْلَاهِّلِّيَّةِّ  َأْمرِّ  مِّنْ  ُأمَّتِّ  فِّ  َأْربَع  ) :  حديث أيب موسى األشعرييف  وقد قال  

لنُُّجومِّ  َوااْلْستِّْسَقاءُ  اْْلَْنَسابِّ  فِّ  َوالطَّْعنُ  اْْلَْحَسابِّ  فِّ  اْلَفْخرُ  ويف حديث أيب رواه مسلم (  َوالن َِّياَحةُ  ِبِّ
اَئةَ  َفَأْجَربَ  بَعِّي   َأْجَربَ  َواْلَعْدَوى) :  هريرة   اه أمحد والرتمذي )صحيح( . رو (  اْْلَوَّلَ  اْلَبعِّيَ  َأْجَربَ  َمنْ  بَعِّي   مِّ

 احلََْسبُ  : )يف حديث سرة  وقد قال ! ال تفخر على الناس ابحلسب واملال  ، فيا أخي

قال اليوم : )خط كما ي  ،وال تطعن يف نسب أحد . رواه الرتمذي وابن ماجة وأمحد (  الت َّْقَوى َواْلَكَرمُ  اْلَمالُ 
وال تقل مطران  ط مائتني وعشرين ( فخراً ابلنسب .خ) ، ويقال :طعناً يف النسب  مائة وعشرة (
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أن يصنع أهل امليت طعاماً االجتماع عند أهل امليت و ، ومنها : بنوء كذا ، وال تقع يف النياحة 
 فالن أعدى اآلخرين . أنم :  أو، املرض كذا من األمراض املعدية  إنم  : وال تقل للناس ،

عن  بن كعب  يبم ( ففي حديث أ   له إال هللاال إاعنت بكلمة التقوى )  ، أخي المسلم  -5
ْقَوى كَِلَمةَ  َوأَْلزََمُهمْ   ( : النيب  ولنكثر من ذكر  .يح( صحالرتمذي )(  اّللَُّ  إِّالَّ  إَِّلهَ  اَل  َقالَ   التَّ

يف ، واحرص أن تكون على لسانك وقلبك ، هللا هبذه الكلمة العظيمة ) كلمة التوحيد ( 
ابلعمل هبا يف كل شأن من شؤونك فيكون عملك هلل خالص وعلى وحققها ، صحتك ومرضك 
 ُُمَمًَّدا َوَأنَّ  اّللَُّ  إِّالَّ  إَِّلهَ  اَل  َأنْ  َشهِّدَ  َمنْ ) :  يف حديث عبادة  فقد قال  طريقة رسول هللا 

 أنه  ث ابن مسعود " وهي من غراس اجلنة " ويف حدي. رواه مسلم ( النَّار َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َحرَّمَ  اّللَِّّ  َرُسولُ 
َلةَ  إِّبْ َراهِّيمَ  َلقِّيتُ ) قال :  ُْهمْ  السَََّلمَ  مِّن ِّ  ُأمََّتكَ  َأْقرِّئْ  ُُمَمَّدُ  يَ  فَ َقالَ  بِّ  ُأْسرِّيَ  َلي ْ  طَي َِّبةُ  اْْلَنَّةَ  َأنَّ  َوَأْخْبِّ

ْبَةِّ  َا اْلَماءِّ  َعْذبَةُ  الُّتُّ  مذي رواه الرت (  َأْكَْبُ  َواّللَُّ  اّللَُّ  إِّالَّ  إَِّلهَ  َواَل  ّللَِِّّّ  َواحْلَْمدُ  اّللَِّّ  ُسْبَحانَ  غَِّراَسَها َوَأنَّ  قِّيَعان   َوَأَنَّ

 .( حسن)

مَ : )  لقوله ؛ ر كَ احللق يف نسك احلج والعمرة أفضل من التقصري للذَّ  -6  َقاُلوا اْلُمَحل ِّقِّيَ  اّللَُّ  رَحِّ
رِّينَ  مَ  َقالَ  اّللَِّّ  َرُسولَ  يَ  َواْلُمَقص ِّ رِّينَ  َقاُلوا اْلُمَحل ِّقِّيَ  اّللَُّ  رَحِّ مَ  َقالَ  اّللَِّّ  َرُسولَ  يَ  َواْلُمَقص ِّ  اّللَُّ  رَحِّ

رِّينَ  َقاُلوا اْلُمَحل ِّقِّيَ  رِّينَ  َقالَ  اّللَِّّ  َرُسولَ  يَ  َواْلُمَقص ِّ  .رواه الشيخان (  َواْلُمَقص ِّ

 : أخي المسلم   -7

  مثاًل  عل كذا إن شاء هللا ،: سأفإذا أردت أن تفعل شيئًا يف املستقبل أو احلاضر فقل :
 َتُقوَلنَّ  َوَلا : لقوله تعاىل  سأبين منزاًل إن شاء هللا وهكذا ؛سأساعدك إن شاء هللا ، 

هُ  يََشاءَ  أَنْ  إِلَّا( 23) َغًدا ذَِلكَ  َفاِعل   إِن ِي ِلشَْيء   -23]الكهف: ... اآلية   اللَّ

24] . 
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  فإن قلت ذلك مل حتنث إن مل تقم ،  إن شاء هللا: إذا حلفت ابهلل فلك أن تقول
 فَ ُهوَ  اّللَُّ  َشاءَ  إِّنْ  فَ َقالَ  ميِّي   َعَلى َحَلفَ  َمنْ ) :  يف حديث ابن عمر  لقوله ؛ بيمينك 

ْلَِّيارِّ   .يح( صحوامحد )رواه النسائي (  تَ َركَ  َشاءَ  َوإِّنْ  َأْمَضى َشاءَ  إِّنْ  ِبِّ

  اشرتيت هذه : فال تقل لسلعة اشرتيتها ، ال يشرع أن تقول إن شاء هللا فيما قد مضى
 أان فالن إن شاء هللا.: السلعة إن شاء هللا ، وال تقل 

  قل : أان مسلم ، وأان مؤمن ويف اآلية  ُُمْسِلُمونَ  َلهُ  َوَنْحن   إن شاء : وال تقل
 . وهللا املوفقالتربك ابسم هللا وحنو ذلك . إال إن أردت ، هللا 

 :  المؤمنين ن  إ -8

َيانِّ   لِّْلُمْؤمِّنِّ  اْلُمْؤمِّنَ  إِّنَّ :) : وقد قال  رِحاء بينهم ) أ (    (  َأَصابَِّعهُ  َوَشبَّكَ  بَ ْعًضا بَ ْعُضهُ  َيُشدُّ  َكاْلبُ ن ْ

 رواه الشيخان .

  والرتاحم واملساعدة والنفع ألخيه  فلينظر كل واحد منا يف نفسه مع إخوته املؤمنني يف التوادم 
 يُ ْؤمِّنُ  اَل ) :  يف حديث أنس  وقد قال ، فرح له ابخلري وحمبته له وال، والدفاع عنه واحرتامه 

يهِّ  ُيِّبَّ  َحّتَّ  َأَحدُُكمْ  َخِّ هِّ  ُيِّبُّ  َما ْلِّ  . هذا اْلميان الكامل وجوِبً ، ه الشيخان روا(  لِّنَ ْفسِّ
 فهو آمث . ، فمن مل حيب ألخيه املؤمن ما حيب لنفسه كان انقص اإلميان الواجب

  ِغْلَظةً  ِفيُكمْ  َوْليَِجُدواغالظ عليهم يف قتاهلم  ون أشداء على الكفار) ب ( املؤمن

لسَََّلمِّ  تَ ْبَدُءوُهمْ  َفََل  الطَّرِّيقِّ  فِّ  اْلُمْشرِّكِّيَ  َلقِّيُتمْ  إَِّذا ):  وقال ،  [123:التوبة]  إَِّل  َواْضَطرُّوُهمْ  ِبِّ

أخي  وهنم يف هللا ويعادوهنم يف هللا .ويبغض واملؤمنون يكرهون الكفار .يح(صحرواه أمحد )(  َأْضَيقَِّها

النصوص المسلم أين أنا وأنت من هذا الدين في تطبيق هذه 

 في حق الكفار أعداء هللا ؟
من املسلمني فهم حيبوهنم بقدر ما عندهم من صالح وطاعة  ) ج  ( املؤمنون مع الفساق

 .وهللا املوفق عاصي ويكرهون ما عندهم من امل، ويكرهوهنم بقدر ما عندهم من فسوق 
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، صاحل يف لباسنا وهيئتنا  صاحل وست   : لنسري يف حياتنا على هدي   أخي المسلم  -9
 الصَّالِّحَ  اَْلَْديَ  إِّنَّ ) :  من حديث ابن عباس  وقد قال ! وكل شيء ، وحياتنا وجمالسنا 

ْقتَِّصادَ  الصَّالِّحَ  َوالسَّْمتَ  بُ وَّةِّ  مِّنْ  ُجْزًءا َوعِّْشرِّينَ  ََخَْسة   مِّنْ  ُجْزء   َواالِّ  وإنم  .(حسن رواه أمحد وأبو داود )(  الن ُّ
 أثر السجود يف وجه العبد ليدل على صالحه وأنه من أهل الصالة احملافظني عليها

 ُْجودِ  أََثرِ  ِمنْ  ُوُجوِهِهمْ  ِفي ِسيَماُهم  .السُّ
من  د قال وق ، وحترمي سبهم أو تنقصهم ،   رضي هللا عنهمو فضل أصحاب رسول هللا  -10

ْثلَ  أَنْ َفقَ  َأَحدَُكمْ  َأنَّ  فَ َلوْ  َأْصَحابِّ  َتُسبُّوا اَل )  حديث أيب هريرة :  َواَل  َأَحدِّهِّمْ  ُمدَّ  بَ َلغَ  َما َذَهًبا ُأُحد   مِّ

يَفهُ   .رواه الشيخان(  َنصِّ

ومن هذه اآلية انتزع اإلمام مالك رمحه ، ) كفراً أكرب (   كفر من سب أصحاب رسول هللا    -11
  . وهللا املوفق . رضي هللا عنهم يف رواية عنه بتكفري الروافض الذين يبغضون الصحابة هللا
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