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 املـقدمــة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وبعد................ نيب بعده ال احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من 

 ...قارئي الكريم

بل أن تبدأ بقراءة ما مجعته من قامسح لي يف هذه املقدمة أن أنثر بني يديك خواطري حول هذه السورة املباركة 

 .تأمالت ووقفات يف تدبرها

ها ففيها قتاٌل وسيف، ونبٌذ للعهود، اتبالرغم من أن هذه السورة ُتصّنف من السور القوية يف موضوعأقول 

وبراءٌة من الشرك وأهله، وفضٌح للّنفاق واملّنافقني وتعريٌة ملؤامراتهم ودسائسهم، إال أنها أيضًا من السور اليت 

وليس لي جمرد خواطر أنها  أن ال تّنسىتالمس القلب وحتركه وال تستعجب من كالمي فسأبرره لك، املهم 

 ..كالمًا ُألصقه بأهل العلم ألتربأ من تِبعته

والتوبة لفٌظ قريٌب للّنفس ُمحَبٌب هلا، له وقعه وجرسه وأثره على الّنفس، (. سورة التوبة)ها انظر يف امس: أولًا

توبة، وكان غريقًا فأنقذه اهلل بالتوبة، وأكثر من يشعر بهذا املعّنى هو ذلك التائب الذي كان ميتًا فأحياُه اهلل بال

وكان بعيدًا فقّربه اهلل بالتوبة، وبدأ يذوق طعمها، وألطافها، وأرزاقها، وِمّنحها، وعرف أن التوبة ما هي إال توفيٌق 

ك قلبه نوٌر يقذفه اهلل يف القلب، ولوال أن اهلل أِذن له بالتوبة وشرح صدره هلا وحّررزٌق من عّند اهلل،  وفتٌح من اهلل،

فيها سّنني من  ولظل يف غمرته وغفلته، فعِلم عظيم نعمة اهلل عليه أن أيقظه من غفلٍة كان قد غِرَق! ملا تابهلا 

 .عمره

وهذا يعين أنك ستقرتب من ( ّنني وتبوكُح) هذه السورة حتدثك عن غزوتني من غزوات الّنيب : ثانياًا

ومن املعلوم أن كل من اقرتب مّنه أِنس به، ولن يشعر بهذا اأُلنس إال حمٌب صادق كلما  ،كثريًا رسول اهلل 

تّنّقل بني اآليات ومجع مع اآليات قراءة يف السرية وعرف أحداث الغزوة وما دار فيها، عّندها سيشعر وكأن رسول 

قد خالطت  ، وأن بشاشة امياانسول اهللاهلل قد أصبح حيًا يف قلبه، وكأن روحه وفؤاده ومسعه وبصره قد امتأل بر

 .امياان دمه وقلبه وذاق طعم



 ب
 

عّنهم، الّنعمان بن  ، بل ستقرتب من صحابة كثرٌي مّنا ال يعرفهم ومل يسمعستقرتب من صحابة رسول اهلل 

 .رضي اهلل عّنهم أمجعني.... جادين، ُعلبة بن زيد، أبو عقيل األنصاري، أبو لبابةمقّرن، ذو الب

رد الّنظر إليهم أو احلديث عّنهم يقوي عزمك وُيعلي همتك ويزيد نشاطك وهكذا هم هّناك ُأناس جمو

حني تّنتهي من قراءة ، وسأترك احلكم لك  رضي اهلل عّنهم اقرتبت مّنهمالتففت حوهلم وإذا  صحابة رسول اهلل

 .هذه الوقفات

يّنة رسول اهلل، أيضٌا يف هذه السورة ويف كل السور اليت تعرض الغزوات ستشعر أنك اقرتبت من مد 

وكأنك تستّنشق عبق املديّنة، وأريج املديّنة، وِطيب املديّنة، وسكيّنة املديّنة، وكلما اقرتبت ستشعر وكأن روحًا 

ىل املديّنة كما تأرز احلية إن امياان ليأرز إ: "جديدة بدأت تسري يف جسدك، وال تفسري هلا إال ما قاله رسول اهلل 

 . "رهاإىل جح

سرتى يف هذه السورة أمرًا عجبًا من جرب اهلل لقلوب عباده، سرتى كيف جرب اهلل قلب كعب بن مالك  :ثالثاًا

ار قلب أبي لبابة، وما زال اهلل جيرب قلوب عباده وهو اجلّبوكيف جرب اهلل  قلوب البّكائني، وصاحبيه، وكيف جرب اهلل

 .سبحانه وحبمدهالرحيم 

ما قرأتها وذلك حني مررت مبحّنة فقد أوالدي للي ك عوضًا وجربًاكانت  أما عين أنا ففي هذه السورة آيًة

ومل أكن أعرف شيئًا عن التدبر وال علم  ،األربعة أسأل اهلل أن يردهم لي ردًا مجياًل، وكّنُت يف بداية هذه احملّنة

أكن أعرف ما يقوله التدبر وال دروسه وال مشاخيه وال أهله، ومل أكن درست يف مدارس التحفيظ وال حلقاته، ومل 

ها أني كّنُت أقرأ أعرف هذا كله، كل الذي أعرفه وقت أهل التدبر من أن القرآن إذا وقع يف القلب نفع، مل أكن

ُه َوَلْو َأَّنُهْم َرُضوا َما آَتاُهُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوَقاُلوا َحْسُبَنا الّلالقرآن مبشاعر أم مكلومة، وكلما مررت بهذه اآلية داوتين 

 .  َسُيْؤِتيَنا الّلُه ِمْن َفْضّلِه َوَرُسوُلُه ِإَّنا ِإَلى الّلِه َراِغُبوَن

كّنت أقف عّندها وأبكي، وأرددها وأبكي، ثم أقول يارب أشهدك بأني راضية، وكّنُت على يقني أن اهلل 

اهلل بالقرآن ودروسه وأنِعم وأكِرم سيعوضين، وقد عّوضين جل جالله بكرمه ومّنه، فإن فقدُت أوالدي فقد عوضين 

 .به من ِعوٍض وفضل

ال أقول هذا الكالم ُعجبًا أو مرآءًة أو استجداًء للمشاعر وإمنا أقوله لكي يعلم اجلميع أن تدبر القرآن ليس 

حمصورًا يف أهل العلم وطالب العلم، ليس حمصورًا يف مدارس التحفيظ وحلقات املساجد واملقارئ، ليس 
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 َقّْلٌبِلَمْن َكاَن َلُه  َٰلِذْكَرىِلَك َِٰن ِفي َذإال ولكن اهلل يقول !! الشهادات واأللقاب واملاجستري والدكتوراهحمصورًا ب

 .  َشِهيٌد َوُهَو الَسْمَع َأْلَقىَأْو 

باحثًا  التدبر وإن مل تكن من أهل الشهادات والدرجات ولكّنك متلك قلبًا ُمحبًا للقرآن ُمقباًل على القرآن،

 ، فإذا عِلم اهلل ِصدقك أعانك ووفقكلن خييبكو عن بركة القرآن، والقرآن حيتاج إىل قلب فإن اهلل لن حيرمك

 .والصادق ُيرَزق،

عن بالفّتاح ق أيها القارئ الكريم وأنت مستعنٌي باهلل، صادٌق مع اهلل، واسأل اهلل الفتح، فإن مل تستيابدأ الطرف

 .دونك ستبقى األبواب مغلقة

 فتح اهلل لي ولك كّنوز كتابه وذخائره وجعلّنا ممن يّنتفع بعلمه ويعمل به

 اعذرني إن أطلت عليك يف هذه املقدمة ولكين أحببت هذه السورة،، 

 ..أحببتها بقدر ما اقرتبُت فيها من رسول اهلل 

 ..أحببتها بقدر ما شعرت بدموع البّكائني فيها

ضاقت الء على كعب بن مالك رضي اهلل عّنه حتى ضاقت عليه نفسه وأحببتها بقدر ما شعرت بتتابع الب

 !!ه البشرى وأُي بشرىعليه األرض مبا رحبت ثم أتت

 ..حياأحببتها بقدر ما كّنُت أجد فيها جربًا لقليب ومداواًة جلر

 ...واحملب ال يستطيع أن يكتم حبه لذلك جرى قلمي بهذه املقدمة
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 التعريف بالسورة
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 مقصودها

                                                           
 
 (81 /3)موسوعة التفسير الموضوعي  سورة التوبة  
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ثم تاب 

 عليهم ليتوبوا

 نوعان   ب  في أوصافه  وـوالت                  ه  ـمن أوصاف اب  وكذلك التو  

 ان  ــة  المن  ـــاب منــد المتــبع           ده وقبولها      ــة عبــوبــذٌن بتا
 

 َكَأَّنَما ُأْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطًعا ِمَن الَلْيِل

 ُۚمْظِلًما 

لن نعدم خريًا من رٍب يضحك

 من املالحظ أن هذه السورة مل تبدأ بالبسملة 

  

                                                           
 
 (71اآلية)سورة يونس  -تفسير ابن كثير 
7
 ( 7/16)رواه ابن خزيمة  
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 المقطع الثالث        

        (78-33) 

 األمر بتطهير المسجد*

 الحرام من المشركين

 معالجة قضية الرزق*

 معاملة أهل الكتاب*

 عقوبة تارك الزكاة*

 

 المقطع الرابع        

        (36-1 ) 

 األشهر الحرم*

 موضوع الهجرة*

 

 

 مواضيع سورة التوبة

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 المقطع الثاني

(73-71) 

 غزوة ُحنين*

 المقطع األول

( -71) 

 البراءة من الشرك وأهله *

 ونبذ عهودهم

 المقطع السادس        

        (   -  7) 

 إن اهلل اشترى من المؤمنين *)

 (أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة

 قانون البيعة*

 صفات أهل البيعة*

 

 المقطع الخامس        

 (نهاية السورة- 1)        

 غزوة تبوك وفضح*

 المنافقين

 

 المقطع السابع        

 قصة الثالثة الذين*        

 غزوة تبوكتخلفوا عن           

 وتوبة اهلل عليهم       
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 (42-1)المقطع األول 



(1) َبَراَءٌة ِمَن الَلِه َوَرُسوِلِه ِإَلى اَلِذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكنَي





ال يدخل اجلنة إال مؤمن، وال يطوف بالبيت عريان، ومنن انان بيننب وبنو رانوع ا  عجند     نب        

أربعة أشجر،  إذا مضت  إن ا  بريء من املشراو وراولب، وال حيج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك

 ما السبب يف قطع هذه العهود؟ وما هي املدة اليت ُأعطيت هلم؟ وملاذا ُأعطيت؟

 ٢﴿ َوَأَّن الَلَه ُمْخِزي اْلَكاِفِريَن َۙفِسيُحوا ِفي اأَلْرِض َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا َأّنُكْم َغْيُر ُمْعِجِزي الَلِه﴾

      َْْْيإرك َلُكإم َفإِِّْن تُْْإُتْم َفُهإَو 

     ُاأَلْشإُهُر اْلُحإُر ََ َفإاْقُتُلوا اْلُمْشإِرِكنَي َيْيإُو َوَجإْدُتُموُهْم     َفَِِذا اّنَسإَل

ُْإإُذوُهْم َواْيُرإإُروُهْم َواْقُعإإُدوا َلُهإإْم ُكإإَل َمْرَ إإد    ِإَّن الَلإإَه َغُوإإورك  َۚفإإِِّْن َتإإاُبوا َوَأَقإإاُموا الَرإإََة َولَتإإُوا الَزَكإإاَة َفَخُلإإوا َسإإِْيَلُهْم   َۚو

﴾٥﴿ َرِييمك

                                                           
 
 (3 3/7)التفسير الموضوعي  



6 
 



      َوِإّْن َيْظَهإُروا َعَلإْيُكْم َ َيْرُقُْإوا ِفإيُكْم ََ َكْيإ

﴾٨﴿ ُقُلوُبُهْم َوَأْكَثُرُهْم َفاِسُقوَّن ُٰيْرُضوّنُكْم ِبَأْفَواِهِهْم َوَتْأَبى ِۚإَ َوَ ِذَمًة 

 ِإَ اَلِذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن اْلُمْشِرِكنَي ُثَم َلْم

﴾٤﴿ نَيِإَّن الَلَه ُيِحُّب اْلُمَتِق ُۚمَدِتِهْم  َٰيْنُقُروُكْم َشْيًئا َوَلْم ُيَظاِهُروا َعَلْيُكْم َأَيًدا َفَأِتُموا ِإَلْيِهْم َعْهَدُهْم ِإَلى



 َوِإّْن َأَيدك ِمَن

 ﴾٦﴿ِلَك ِبَأَّنُهْم َقْو ك َ َيْعَلُموَّنَٰذ َۚيْسَمَع َكََ  الَلِه ُثَم َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه  ٰاْلُمْشِرِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َيَتى

           ْْإَواّنُكْم َأْوِلَيإاَء ِإِّن اْسإَتَحُْوا اْلُكْوإَر َعَلإ ى َيإا َأُيَهإا اَلإِذيَن لَمُنإوا َ َتَتِخإُذوا لَبإاَءُكْم َوِإ

﴾٢٢﴿ َوَمْن َيَتَوَلُهْم ِمْنُكْم َفُأوَلِئَك ُهُم الَظاِلُموَّن ۚاإِلمَياِّن 

    َْْواّنُكْم َوَأْزَواُجُكإْم َوَعِشإَتُتُكْم َوَأْمإَوا ك ُقْل ِإّْن َكاَّن لَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوِإ

 ُٰرإوا َيَتإى  َتْخَشْوَّن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَّنَها َأَيَّب ِإَلْيُكْم ِمَن الَلِه َوَرُسإوِلِه َوِجَهإاد  ِفإي َسإِْيِلِه َفَتَربَ    اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة 

﴾٢٤﴿ َوالَلُه َ َيْهِدي اْلَقْوَ  اْلَواِسِقنَي َۗيْأِتَي الَلُه ِبَأْمِرِه 
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 ما هي حقيقة احلب؟

     َواَلإِذيَن لَمُنإوا َأَشإُد ُيْ إا

(حيبهم وحيبونه)ِلَلإهِ 

        منن ا نن  ينب و   ند بجنن إلنثو  ا  نان  ٌ أن يكنون ا    : ثنث

وراولُب أإلُّب إليب مما اواهما، وأن حيُّب املرء  ال حيبُب إال  ، وأن يكره أن يعود  يف الكفر بعد إذ أنقذه ا   منب اما يكره 

أن ُي قى يف النار

   َِإَّن الَلإَه ُيِحإُّب الَتإَواِبني

ّ،، عم نُت ذنبناً   : أذنّب عبد  ذنبًا  قاع  ناففر   أْي ربن

  يعمل ما شاء:  ذار اآليات إىل أن قاع.. لّ

 

ُقْل َفِلَم ُيَعِذُبُكْم ِبُذُّنوِبُكْم َّۚنْحُن َأْبَناُء الَلِه َوَأِيَْاُؤُه  َٰوَقاَلِت اْلَيُهوُد َوالَنَراَرى 



وا  ال ي قّ إلبيبب يف النار.....

 

 

                                                           
 
 (13)ومسلم ( 6 )البخاري  
7
 (16 صـ )رسالة استنشاق نسيم األنس ال بن رجب  
3
 (7138)ومسلم ( 1351)البخاري أخرجه  
1
 (363صـ )زاد المسير  
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ّي ممنا       من عادى لّ وليًا  قد آذنتب باحلرب ومنا ققنر،ب    ّ، عبندي بشنّء أإلنّبّي إلن إلن

ّ، بالنوا ل إلتى أإلبب  إذا أإلببتب انُت مسعب الذي يسمع بنب، وبرنره النذي     ا رتضُت ع يب وال يزاع عبدي يتقر،ب إل

...يبرر بب، ويده اليت يبطش بجا، ور  ب اليت متشّ بجا

 نتمكن من الوصول هلا؟؟كيف تنال هذه احملبة وكيف 

معرفة اهلل بأسمائه وصفاته

                                                           
 
 المصباح المنير -ابن كثير 
7
 (6357رقم )صحيح البخاري  
3
 صيد الخاطر بتصرف 
1
 رسائل ابن رجب 
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واتباعه محبة النبي 

 ُِْْْكُم الَلُه َوَيْغِوْر َلُكْم ُذُّنوَبُكْم ﴾٢1﴿َوالَلُه َغُوورك َرِييمك  ُۗقْل ِإّْن ُكْنُتْم ُتِحُْوَّن الَلَه َفاَتُِْعوِّني ُيْح

ما أعنددُت هلنا انصري  نث  وال     : وما أعددت هلا؟  قاع: يس لب عن الساعة،  قاع راوع ا   اء أعرابّ إىل النيب 

"أنت مع من أإلببت: " يام فري أنّ أإلّب ا  وراولب،  قاع ع يب الرث  والسثم



محبة القرآن



أخنووه أن ا  حيبنب  

إلبك إياها أدخ ك اجلنة

 

 

كثرة النوافل

ّ، بالنوا ل إلتى أإلبنب  وما ..…زاع عبدي يتقر،ب إل

َمإْن يََْْخإْل َفِِّنَمإا يََْْخإُل َعإْن َّنْوِسإهِ      َو[  ٢٨:حممد]

                                                           
 
 (3688)صحيح البخاري  
7
 (7/38)صحيح الترغيب  
3
 تقدم تخريجه 
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اإليثار

 ماهو اإليثار؟ 

7

َواَلِذيَن لَمُنوا َأَشُد ُيْ ا ِلَلِه

دوام ذكر اهلل على كل حال

3

 

                                                           
 
 .بتصرف -ابن القيم في طريق الهجرتين 
7
 فوائد الفوائد بتصرف 
3
 وصححه األلباني في صحيح ابن ماجه( 7/315)رواه أحمد  
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َواْذُكُروا الَلَه َكِثًتا َلَعَلُكْم ُتْوِلُحوَّن

َوالَذاِكِريَن الَلَه َكِثًتا َوالَذاِكَراِت َأَعَد الَلُه َلُهْم َمْغِوَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما

مجالسة الصالحين  

 ِِإَّن اإلّنَسإَن   (1) َوالَعْرإر

ُْْسٍر (٢)ِإَ اَلِذيَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا الَرِلَحِت َوَتَواَ وْا ِباحَلِّق َوَتَواَ وْا ِبالرَِْْر (٢) َلِوي 

7

أسأل اهلل أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه وأن ينفعنا بما تدارسناه 

 في هذا اللقاء

 

  

                                                                                                                                                                      
 
 رسائل ابن رجب 
7
 (333 /3)انظر مشكاة المصابيح . وصححه األلباني( 1/386)أخرجه أحمد  
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 غزوة ُحنين: المقطع الثاني
 

  ِإْذ َأْعَجَْْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعْنُكْم َشْيًئا  َۙوَيْوَ  ُيَنْيٍن  َۙكِثَتة  َلَقْد ّنَرَرُكُم الَلُه ِفي َمَواِطَن

َوَأّنَزَ  ُجُنوًدا َلْم َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي  ُٰثَم َأّنَزَ  الَلُه َسِكيَنَتُه َعَلى ﴾٢٥﴿ َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأَلْرُض ِبَما َرُيَْْت ُثَم َوَلْيُتْم ُمْدِبِريَن

 .﴾٢٢﴿ َوالَلُه َغُوورك َرِييمك َۗمْن َيَشاُء  ِٰلَك َعَلىُٰثَم َيُتوُب الَلُه ِمْن َبْعِد َذ ﴾٢٦﴿ ِلَك َجَزاُء اْلَكاِفِريَنَٰوَذ َۚتَرْوَها َوَعَذَب اَلِذيَن َكَوُروا 











 َلَقْد َرِضَي الَلُه َعِن اْلُمْؤِمِننَي
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﴾1٨﴿ ُهْم َفْتًحا َقِريًْاِإْذ ُيَْاِيُعوّنَك َتْحَت الَشَجَرِة َفَعِلَم َما ِفي ُقُلوِبِهْم َفَأّنَزَ  الَسِكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأَثاَب



 عليهم السكينة أنزل 
 

 من السماء أنزل عليهم جنودًاو 

  
 

o 

 

o 

دام  يقوع لب من خ ق ي قّ الشيطان أإل

اذا، من خ ق اذا، إلتى يقوع من خ ق ا ،   يستعذ با  ولينتب
  

 

o 

 
 

o 

 

َفاِرًغا َٰوَأْ ََْح ُفَؤاُد ُأِ  ُموَسى

َقْلَِْها َٰلْوَ َأّْن َرَبْطَنا َعَلى

                                                           
 
 أخرجه البخاري 
7
 راجع ملزمة سورة لقمان من إصدار دار التوحيد 
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 قلبه؟كيف ُيرزق العبد هذه السكينة وهذا الربط على 

 :السكينة أعظم األسباب اليت ُتستجَلب بها  فمن
 

 الدعاء 

 مدارسة القرآن 

 ما ا تمع قوم  يف بيٍت من بيوت ا  يت ون اتاب ا  ويتداراونب بينجم إال نزلت ع يجم السكينة

وفشيتجم الرمحة وإلفتجم املثئكة وذارهم ا   يمن عنده

 تعّرف إلى اهلل في الرخاء يعرفك في الشدة 

                                                           
 
 ( 6 /7)صحيح الترغيب  -رواه مسلم وأبو داود وغيرهما 
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 ِلَك َٰوَكَذ َۚفاْسَتجََْْنا َلُه َوّنَجْيَناُه ِمَن اْلَغِم

﴾٨٨﴿ ُّنْنِجي اْلُمْؤِمِننَي

ما اان ليونس  ثٌ  يف بطن احلوت ولكنب قد،م عمًث  احلًا يف إلاع الرخاء  ذاره ا  

يف إلاع البثء، وان العمل الراحل لري ع   اإلبب وإذا عصر  و د متكئًا

 

 :دعنا نقف مع هذه اهلزمية اليت حتولت نصرًا ونستْل منها املعاني والِعرب -

 

ِعْلٍم ِعْنِدي ِٰإّنَما ُأوِتيُتُه َعَلى [٢٨:القصص]َفَخَسْوَنا ِبِه َوِبَداِرِه اأَلْرَض[٨1:القصص]

                                                           
 
 االقتباس البن الجوزينور  
7
 7 عبد الرزاق البدر صـ -كيف تكون مفتاحًا للخير 
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 من الوقفات أيضًا يف هذه الغزوة

 ال يريّب املس م من

نر ّب وال و  ّب وال هم، وال إلزن وال أذًى إلتى الشواة ُيشااجا إال اّفر ا  بجا من خطاياه

 أال وإن يف اجلسد مضغة إذا   حت   ح

اجلسد ا ب وإذا  سدت  سد اجلسد ا ب إال وهّ الق ّب

 هّ احلالقة، ال أقوع حت ق

ال يدخل اجلنة من اان يف ق بب مصقاع ذر  من ِاوالشعر ولكن حت ق الدين

  

                                                           
 
 (337 /1)، وصحيح مسلم كتاب البر والصلة (53 /5 )متفق عليه، صحيح البخاري كتاب المرض  
7
 البخاري ومسلم 
3
 (3/15)حسنه األلباني في صحيح الترغيب  
1
 (51 /3)صححه األلباني في صحيح الترغيب  
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قاع منفق وقد قيلُيإمنا عم ت لُيقاع قارئ، لُيقاع شجاع، ل

احلسد ي ال احلسنات اما ق ال النار احلطّب

 

 

 َ1٤﴿ ُقُلوِبِهْم َما َكاُّنوا َيْكِسُْوَّن َٰراَّن َعَلى َۜبْل  َۖك﴾

 

 

 



                                                           
 
 (33 / )صحيح الترغيب  -سلم وغيرهرواه م 
7
 (1 38)الجامع الصغير  
3
 (رسالة في ذم قسوة القلب)رسائل ابن رجب  
1
 من اصدارنا في دار التوحيد( الغفلة والخواتيم)انظر لملزمة  
3
 جامع العلوم والحكم 
6
 جامع العلوم والحكم 
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َتْعَناُهْم َأَفَرَأْيَت ِإّْن َم

 ﴾٢٠٢﴿ َعْنُهْم َما َكاُّنوا ُيَمَتُعوَّن َٰما َأْغَنى ﴾٢٠٦﴿ ُثَم َجاَءُهْم َما َكاُّنوا ُيوَعُدوَّن ﴾٢٠٥﴿ ِسِننَي

 .غنائم هوازن







                                                           
 
 اهللنقأل من أحد الدروس العلمية للشيخ أبو اسحاق الحويني حفظه  
7
 (وصايا عامة)نقاًل من احدى الدروس العلمية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ  
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 (1 1-6 1)زاد المعاد صـ  
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 ِْْوُتْم َعْيَلًة  ۚلَمُنوا ِإّنَما اْلُمْشِرُكوَّن ّنَجسك َفَ َيْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَ  َبْعَد َعاِمِهْم َهَذا َيا َأُيَها اَلِذيَن َوِإّْن 

ِِْر َوَ ُيَحِرُموَّن َما َيَرَ  َقاِتُلوا اَلِذيَن َ ُيْؤِمُنوَّن ِب ﴾٨٢﴿ ِإَّن الَلَه َعِليمك َيِكيمك َۚفَسْوَف ُيْغِنيُكُم الَلُه ِمْن َفْضِلِه ِإّْن َشاَء  الَلِه َوَ ِباْلَيْوِ  اآل

َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيرك  ﴾٨٢﴿ ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيد  َوُهْم َ اِغُروَّن ٰالَلُه َوَرُسوُلُه َوَ َيِديُنوَّن ِديَن اْلَحِّق ِمَن اَلِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َيَتى

 ُيْؤَفُكوَّن َٰأّنى َۚقاَتَلُهُم الَلُه  ُۚيَضاِهُئوَّن َقْوَ  اَلِذيَن َكَوُروا ِمْن قَُْْل  ِۖلَك َقْوُلُهْم ِبَأْفَواِهِهْم َٰذ َۖقاَلِت الَنَراَرى اْلَمِسيُح اْبُن الَلِه اْبُن الَلِه َو

سَُْْحاّنُه َعَما  َۚ ِإَلَه ِإَ ُهَو  ۖاْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما ُأِمُروا ِإَ ِلَيْعُُْدوا ِإَلًها َواِيًدا اَتَخُذوا َأْيَْاَرُهْم َوُرْهَْاَّنُهْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِّن الَلِه َو ﴾٠٣﴿

ُهَو اَلِذي َأْرَسَل  ﴾٠٨﴿ اِفُروَّنُيِريُدوَّن َأّْن ُيْطِوُئوا ُّنوَر الَلِه ِبَأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى الَلُه ِإَ َأّْن ُيِتَم ُّنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَك ﴾٠٣﴿ ُيْشِرُكوَّن

َيا َأُيَها اَلِذيَن لَمُنوا ِإَّن َكِثًتا ِمَن اأَلْيَْاِر  ﴾٠٠﴿ َوِديِن اْلَحِّق ِلُيْظِهَرُه َعَلى الِديِن ُكِلِه َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَّن َٰرُسوَلُه ِباْلُهَدى

َواَلِذيَن َيْكِنُزوَّن الَذَهَّب َواْلِوَضَة َوَ ُيْنِوُقوَّنَها ِفي َسِْيِل الَلِه  ِۗباْلَْاِطِل َوَيُرُدوَّن َعْن َسِْيِل الَلِه  َوالُرْهَْاِّن َلَيْأُكُلوَّن َأْمَواَ  الَناِس

َهَذا َما َكَنْزُتْم أَلّْنُوِسُكْم َفُذوُقوا  َۖوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم ِبَها ِجَْاُهُهْم  َٰعَلْيَها ِفي َّناِر َجَهَنَم َفُتْكَوى َٰيْوَ  ُيْحَمى ﴾٠٣﴿ َفَِْشْرُهْم ِبَعَذاب  َأِليٍم

﴾٠٣﴿ َما ُكْنُتْم َتْكِنُزوَّن

املوضوع األول

ُيَها اَلِذيَن لَمُنوا ِإّنَما اْلُمْشِرُكوَّن ّنَجسكَيا َأ

َفَ َيْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَ  َبْعَد َعاِمِهْم َهَذا

ِْْوُتْم َعْيَلًة َوِإّْن 

َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم الَلُه ِمْن َفْضِلِه

 ُكٌل ِفي ِكَتاب  ُمِْنٍي َۚوَما ِمْن َداَبة  ِفي اأَلْرِض ِإَ َعَلى الَلِه ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْسَتَقَرَها َوُمْسَتْوَدَعَها



23 
 



قغدو ِخما ًا

قغدو ِخما ًا وقروح ِبطانًا

 َْاِلُّق ُكِل الَلُه 

ُكِل َشْيء  َوِكيلك َٰوُهَو َعَلى َۖشْيء  

اء الرزق أن ق خذوه مبعرية ا   إن ا  ال ُيناُع ما وال حيم ن،كم ااتبط

عنده إال بطاعتب

 وإن أإل د ام جيمع

خ قب يف بطن أمب أربعو يومًا نطفة، ثم يكون ع قة مصل ذلك، ثم يكون مضغة مصل ذلك، ثم ُيرال املَ ك  ينفخ 

و اعيد يب الروح،  يؤمر ب ربع ا مات، يكتّب رزقب، وأ  ب، وعم ب، وشقّ أ

                                                           
 
لو أنكم توّكلون على اهلل حق توكله "بتصرف في شرح حديث  -اقتباس من كالم الدكتور فريد األنصاري في شرحه لمنزلة التوكل 

 رواه أحمد والترمذي". و خماصًا وتروح بطانًالرزقكم كما يرزق الطير تغد
7
 (7 7/3)صحيح الترغيب  
3
 البخاري ومسلم 
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مفاتيح الرزق

 .التوكل 

 َٰوَكَوى َۚوَتَوَكْل َعَلى الَلِه ًَ َوِمْن َيَتَوّكْل َعَلى اهلِل ِبالَلِه َوِكي

َقْد َجَعَل اهلُل ِلُكِل َشْيء  َقْدرًا جِإَّن اهلَل باِلُغ َأْمِرِه  جَفُهَو َيْسُُْه 

                                                           
 
 انظر كتاب مفاتيح الرزق للدكتور فضل إلهي 
7
 وفاء الحمدان. د -وقفا تإيمانية مع بعض أسماء اهلل الحسنى 
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َوَتَوَكْل َعَلى اْلَحِي اَلِذي َ َيُموُت  

 .التوبة واالستغفار   

َوُيْمِدْدُكْم ِبَأْمَواٍ  َوَبِننَي ﴾11﴿ ِمْدَراًراُيْرِسِل الَسَماَء َعَلْيُكْم ﴾1٠﴿ َفُقْلُت اْسَتْغِوُروا َرَبُكْم ِإّنُه َكاَّن َغَواًرا

 ﴾1٢﴿َوَيْجَعْل َلُكْم َجَنات  َوَيْجَعْل َلُكْم َأّْنَهاًرا

 .والعمرةالمتابعة بين الحج  

 قابعوا بو احلج والعمر ؛  إنجما ينفيان الفقر والذنوب، اما ينفّ الكري خبث احلديد، والذهّب

الفضة

                                                           
 (.381/ )وأحمد ، (  763)مناسك الحج : والنسائي ، ( 5 8)الحج : الترمذي   
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 .صلة الرحم 

من ار،ه أن ُيبسط لب يف رزقب وُينس  لب يف أثره   يِرل رمحب

أما قرضو أن أِ ل من و  ك وأقطع من قطعك

من و  ننّ و  ب ا  ومن قطعين قطعب ا 

أواًل

 أواع  من الرووما أ عطّ أإلد  عطاًء خريًاِّنَما ُيَوَفى إ

الَراِبُروَّن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِيَساب 

:ثانيًا

 من البغّ  ما من ذنّب أ در أن يعجل ا  العقوبة لراإلبب يف الدنيا مع ما ُيدخر لب يف اآلخر

وقطيعة الرإلم

ال قنزع الرمحة ع ى قوٍم  يجم قاطع رإلم

                                                           
 
 رواه البخاري ومسلم 
7
 رواه البخاري ومسلم 
3
 رواه البخاري ومسلم 
1
 كتاب الزكاة( 3/333)صحيح البخاري  
3
 (5 )سورة الزمر  
6
 (7/613)انظر صحيح الترغيب  -رواه ابن ماجة والترمذي 
1
 حديث حسن( 3 1/1)مشكاة المصابيح  



27 
 

ثالثًا



يا عقبة ِ ل من قطعك، وأعِط من إلرمك، وأعِرض عم،ن ظ مك

ِإَّن َرْيَمَت الَلِه َقِريّبك ِمَن اْلُمْحِسِننَي

أبّ جا ببثهلا ولكن هلم رإلمرابعًا

                                                           
 
 رواه مسلم 
7
  7 رسالة األسباب واألعمال التي ُيضاعف بها الثواب صـ  
3
  7 شرح األسباب التي يضاعف بها الثواب للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد صـ  
1
 (7/613)رواه أحمد والحاكم  
3
 (3335)لبخاري ا 
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 .التقوى 

َوَمْن َيَتَوَكْل َعَلى الَلِه َفُهَو  َۚوَيْرُزْقُه ِمْن َيْيُو َ َيْحَتِسُّب  ﴾٨﴿ َوَمْن َيَتِّق الَلَه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا

َيْسُُْه

 َوَلو َأَّن أْهَل الُقَرى َءاَمُنوْا َو اَتَقوْا َلَوَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكات  ِمن الَسَماِء

َْْذَّناُهم ِبَما َكاُّنوْا َيْكِسُْوَّن ِواألْرِض َوَلِكن َكَذُبوْا َفَأ

َوَيْرُزْقُه ِمْن ﴾٢﴿َوَمْن َيَتِّق الَلَه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا

 َوَمْن َيَتَوَكْل َعَلى الَلِه َفُهَو َيْسُُْه َۚيْيُو َ َيْحَتِسُّب 

 .غ لهاكثرة العبادة والتفّر 

ل مألت يا ابن آدم قفر،غ لعبادقّ أمأل  درك فنى وأا،د  قرك وإن ال قفع

يدك ش غًث ومل أاد،  قرك

 َْْيرك  َۚما َمَتْعَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهَرَة اْلَحَياِة الُدّْنَيا ِلَنْوِتَنُهْم ِفيِه  َٰعْيَنْيَك ِإَلىَوَ َتُمَدَّن َوِرْزُق َرِبَك 

َٰعاِقَُْة ِللَتْقَوىَواْل ّۗنْحُن ّنْرُزُقَك  َۖ َّنْسَأُلَك ِرْزًقا  َۖوْأُمْر َأْهَلَك ِبالَرَِة َواْ َطِْْر َعَلْيَها  ﴾٣٠٣﴿ٰ َوَأْبَقى

َّنْحُن ّنْرُزُقَك َۖ َّنْسَأُلَك ِرْزًقا 

 .اإلنفاق على طلبة العلم 

                                                           
 
 سورة الفتح -زاد المسير البن الجوزي 
  
7

 (7/333)صحيح ابن ماجه 
3
 سورة طه -اليسير في تفسير ابن كثير 



29 
 



لع ك ُقرز ق بب

 .اإلنفاق في سبيل اهلل واإلحسان إلى الضعفاء 

 َْْيُر الَراِزِقنَي َۖوَما َأّنَوْقُتْم ِمْن َشْيء  َفُهَو ُيْخِلُوُه َوُهَو 

 ما من يوٍم ُيربح العباُد  يب إال م كان

ال جم أعِط ممسكًا ق فًا: ال جم أعط منفقًا خ فًا، ويقوع اآلخر: ينزالن،  يقوع أإلدهما

يا ابن آدم أنِفق أ نفق ع يك

 .سبب من أسباب الرزق الهجرة في سبيل اهلل 

ُمَراَغًما َكِثًتا  َوَمْن ُيَهاِجْر ِفي َسِْيِل الَلِه َيِجْد ِفي اأَلْرِض

َوَسَعًة

  

                                                           
 
 انظر مفاتيح الرزق للدكتور فضل إلهي 
7
 انظر مفاتيح الرزق للدكتور فضل إلهي 
3
 رواه مسلم والبخاري 
1
 رواه البخاري ومسلم 
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 :اجلزية ومعاملة أهل الكتاب


  ِِْر َفاْقُتُلوا ،َقاِتُلوا اَلِذيَن َ ُيْؤِمُنوَّن ِبالَلِه َوَ ِباْلَيْوِ  اآل

اْلُمْشِرِكنَي َيْيُو َوَجْدُتُموُهْم

 َِِْر َوَ ُيَحِرُموَّن َما َيَرَ  الَلُه َوَرُسوُلُه َو ِمَن اَلِذيَن ُأوُتوا  َيِديُنوَّن ِديَن اْلَحِّقَقاِتُلوا اَلِذيَن َ ُيْؤِمُنوَّن ِبالَلِه َوَ ِباْلَيْوِ  اآل

ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيد  َوُهْم َ اِغُروَّن ٰاْلِكَتاَب َيَتى

 ملاذا أمر اهلل بقتاهلم؟  -
َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيرك اْبُن الَلِه َوَقاَلِت الَنَراَرى اْلَمِسيُح اْبُن الَلِه

ُٰيْؤَفُكوَّن َٰأّنى َۚقاَتَلُهُم الَلُه  ُۚيَضاِهُئوَّن َقْوَ  اَلِذيَن َكَوُروا ِمْن قَُْْل  ِۖلَك َقْوُلُهْم ِبَأْفَواِهِهْم ذ

َْاِوَيٌة َعَلى َٰأْو َكاَلِذي َمَر َعَلى ُيْحِيي َهِذِه الَلُه َبْعَد َمْوِتَها ُٰعُروِشَها َقاَ  َأّنى َٰقْرَية  َوِهَي 

 َقاَ  َكْم  َۖفَأَماَتُه الَلُه ِماَئَة َعاٍ  ُثَم َبَعَثُه

َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم َيَتَسَنْه َٰفاّنُظْر ِإَلى َقاَ  َبْل َلِْْثَت ِماَئَة َعاٍ  َۖقاَ  َلِْْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍ   َۖلِْْثَت 

َٰواّنُظْر ِإَلى 

ََ ُّنْن َۖوِلَنْجَعَلَك لَيًة ِللَناِس  ِيَماِرَك ُكِل َشْيء   ٰالَلَه َعَلىَفَلَما َتََْيَن َلُه َقاَ  َأْعَلُم َأَّن  ۚ ِشُزَها ُثَم ّنْكُسوَها َلْحًماَواّنُظْر ِإَلى اْلِعَظاِ  َكْي

َقِديرك
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 ََعَلْيَها ِفي  َٰيْوَ  ُيْحَمى ﴾٤٣﴿ ُيْنِوُقوَّنَها ِفي َسِْيِل الَلِه َفَِْشْرُهْم ِبَعَذاب  َأِليٍمَواَلِذيَن َيْكِنُزوَّن الَذَهَّب َواْلِوَضَة َو

﴾٢٥﴿ُكْنُتْم َتْكِنُزوَّنَما  َذا َما َكَنْزُتْم أَلّْنُوِسُكْم َفُذوُقواِٰبَها ِجَْاُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َه َّٰناِر َجَهَنَم َفُتْكَوى

 

 ما معنى يكنزون؟*

 ما من  اإلّب ذهّب وال  ضة ال يؤدي إلقجا إال اان يوم القيامة

 ّ ع يجا يف نار  جنم  ُيكوى بجا  نبب و بينب وظجره ا ما بردت أ عيد ت لب يف يوم   فحت لب  فائح من نار أ مح

اان مقداره مخسو ألف انة

 

                                                           
 
 اليسير في اختصار ابن كثير باإلضافة إلى بعض الدروس العلمية لفضيلة الشيخ صالح المغامسي+ زاد المسير البن الجوزي 
7
 أخرجه مسلم في صحيحه 
3
 (سورة التوبة)شرح فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز الخضيري  -دورة األترجة 
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ََْلَّق الَسَماَواِت َواأَلْرَض ِمْن ۚ َها َأْرَبَعٌة ُيُر ك ِإَّن ِعَدَة الُشُهوِر ِعْنَد الَلِه اْثَنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب الَلِه َيْوَ  

َواْعَلُموا َأَّن الَلَه َمَع  َۚوَقاِتُلوا اْلُمْشِرِكنَي َكاَفًة َكَما ُيَقاِتُلوّنُكْم َكاَفًة  َۚأّْنُوَسُكْم  َفَ َتْظِلُموا ِفيِهَن ِۚلَك الِديُن اْلَقِيُم َٰذ

ِلُيَواِطُئوا ِعَدَة َما َيَرَ  الَلُه  ُيَضُل ِبِه اَلِذيَن َكَوُروا ُيِحُلوّنُه َعاًما َوُيَحِرُموّنُه َعاًما ِۖإّنَما الَنِسيُء ِزَياَدٌة ِفي اْلُكْوِر  ﴾٠٣﴿اْلُمَتِقنَي

َيا َأُيَها اَلِذيَن لَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اّْنِوُروا ِفي  ﴾٠٣﴿َوالَلُه َ َيْهِدي اْلَقْوَ  اْلَكاِفِريَن ُۗزِيَن َلُهْم ُسوُء َأْعَماِلِهْم  َۚفُيِحُلوا َما َيَرَ  الَلُه 

َِْرِة  ۚاَقْلُتْم ِإَلى اأَلْرِض َسِْيِل الَلِه اَث َِْرِة ِإَ َقِليلك َۚأَرِضيُتْم ِباْلَحَياِة الُدّْنَيا ِمَن اآل ِإَ َتْنِوُروا ُيَعِذْبُكْم  ﴾٠٢﴿َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الُدّْنَيا ِفي اآل

َْْرَجُه  ﴾٠٢﴿ُكِل َشْيء  َقِديرك َٰوالَلُه َعَلى َۗعَذاًبا َأِليًما َوَيْستَِْْدْ  َقْوًما َغْيَرُكْم َوَ َتُضُروُه َشْيًئا  ِإَ َتْنُرُروُه َفَقْد ّنَرَرُه الَلُه ِإْذ َأ

ْيِه َوَأَيَدُه ِبُجُنود  َلْم َتَرْوَها َفَأّنَزَ  الَلُه َسِكيَنَتُه َعَل ۖاَلِذيَن َكَوُروا َثاّنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُ  ِلَراِيِِْه َ َتْحَزّْن ِإَّن الَلَه َمَعَنا 

ًَ ﴾٣٣﴿َوالَلُه َعِزيزك َيِكيمك َۗوَكِلَمُة الَلِه ِهَي اْلُعْلَيا  ۗ َٰوَجَعَل َكِلَمَة اَلِذيَن َكَوُروا الُسْوَلى َِْواًفا َوِثَقا َوَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلُكْم  اّْنِوُروا 

َْْيرك َلُكْم ِإّْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَّنَٰذ َۚوَأّْنُوِسُكْم ِفي َسِْيِل الَلِه   .﴾٣٣﴿ِلُكْم 

 :مسائل يف األشهر احلرم
 ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُيُر ك 

  

 

 ْلَحَراِ ا َوَ ٌد َعْن َسِْيِل الَلِه َوُكْورك ِبِه َواْلَمْسِجِد ُۖقْل ِقَتا ك ِفيِه َكِْتك  ۖالَشْهِر اْلَحَراِ  ِقَتاٍ  ِفيِه  َيْسَأُلوَّنَك َعِنقاع قعاىل 

َْْراُج    َواْلِوْتَنُة َأْكَُْر ِمَن اْلَقْتِل َۚأْهِلِه ِمْنُه َأْكَُْر ِعْنَد الَلِه َوِإ

 

 

 ِإّنَما الَنِسيُء ِزَياَدٌة ِفي اْلُكْوِر 

                                                           
 
 جامع العلوم والحكم البن رجب 
7
 ترجةدورة األ -من شرح الدكتور محمد عبد العزيز الخضيري 
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 َفَ َتْظِلُموا ِفيِهَن َأّْنُوَسُكْم

 

يا عبادي إنّ إلرمت 

نفسّ و ع تب بينكم حمرمًا  ث قظاملوا الظ م ع ى

َوالَلُه َ ُيِحُّب الَظاِلِمنَي َفَأَذَّن ُمَؤِذّنك َبْيَنُهْم

َأّْن َلْعَنُة الَلِه َعَلى الَظاِلِمنَي

إياام والظ م  إن الظ م ظ مات يوم الظ م ما ااتطعتم اققوا

القيامة

 

 هل يظلم العبد نفسه؟
ال جم 

إنك أنت الغفور   اففر لّ مغفرً  من عندك وارمحننّ إنّ ظ مُت نفسّ ظ مًا اصريًا وال يغفر الذنوب إال أنت

الرإليم

                                                           
 
 جامع العلوم والحكم البن رجب 
7
 رواه مسلم والترمذي وابن ماجة 
3
 (7/337)انظر صحيح الترغيب . رواه أحمد والطبراني 
1
 (7/335)انظر صحيح الترغيب . رواه ابن حبان في صحيحه 
3
 (3 7/3)عنه قاله الحافظ في الفتح . مسند أبي بكر الصديق رضي اهلل 
6
 33 الصديق رضي اهلل عنه لشيخ اإلسالم ابن تيمية صـ شرح حديث ابي بكر  
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لو أخط مت إلتى قب غ السماء  ثم ُقبتم لتاب ا  ع يكم ّنِْْئ ِعَْاِدي َأِّني َأّنا

اْلَغُووُر الَرِييُم

ِلَك ِلَمْن َيَشاُءِٰإَّن الَلَه َ َيْغِوُر َأّْن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِوُر َما ُدوَّن َذ

ِْيِه   ﴾٢٦﴿َوَ اِيَِْتِه َوَبِنيِه﴾٢٥﴿َوُأِمِه َوَأِبيِه﴾٢٤﴿َيْوَ  َيِوُر اْلَمْرُء ِمْن َأ

 ُكِل َشْيء  َشِهيدك َٰوالَلُه َعَلى َۚأْيَراُه الَلُه َوّنُسوُه

 َوِإّْن َكاَّن ِمْثَقاَ   َۖوَّنَضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِ  اْلِقَياَمِة َفَ ُتْظَلُم َّنْوسك َشْيًئا

َْْرَدٍ  َأَتْيَنا ِبَها  ِبَنا َياِسِْنَي َٰوَكَوى َۗيَْة  ِمْن 

َْْيَرًا َيَرُهَفَمْن َيْع َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَ  َذَرة  َشَرًا َيَرُه(٢)َمْل ِمْثَقاَ  َذَرة  

َۗوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َياِضًرا  َۚذا اْلِكَتاِب َ ُيَغاِدُر َ ِغَتًة َوَ َكَِْتًة ِإَ َأْيَراَها وُلوَّن َيا َوْيَلَتَنا َماِ  َهَوَيُق 

َوَ َيْظِلُم َرُبَك َأَيًدا

 

                                                           
 
 رواه ابن ماجه بإسناد وحيد 
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َْْيٍر ُمْحَضًرا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوء  َتَوُد َلْو َأَّن َبْيَنَها َوَبْيَن ۗ َوُيَحِذُرُكُم الَلُه َّنْوَسُه  ُه َأَمًدا َبِعيًداَيْوَ  َتِجُد ُكُل َّنْوٍس َما َعِمَلْت ِمْن 

َوالَلُه َرُءوفك ِباْلِعَْاِد

من اانت عنده مظ مٌة ألخيب من عرض أو من شّء 

ب بقدر مظ متب وإن مل قكن   يتح  ب منب اليوم من قبل أن ال يكون دينار وال درهم، وإن اان لب عمل   احل  أ خذ من

لب إلسنات أ ِخذ من ايئات  اإلبب  ُحمل  ع يب







ال جم أُيما مؤمن اببُتب  ا عل ذلك لب ق ربًة إليك

 

 

 

 

َْاَب َمْن َيَمَل ُظْلًما َوَقْد 

 

                                                           
 
 رواه البخاري والترمذي 
7
 (1/7551)ومسلم (  1 /  )البخاري مع الفتح  
3
 من أراد اإلستزادة في موضوع الظلم يراجع ملزمة الكبائر 
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َأَرِضيُتْم ِباْلَحَياِة الُدّْنَيا  ۚاّْنِوُروا ِفي َسِْيِل الَلِه اَثاَقْلُتْم ِإَلى اأَلْرِض َيا َأُيَها اَلِذيَن لَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم  املوضوع الثاني

َِْرِة  َِْرِة ِإَ َقِليلك ِۚمَن اآل َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الُدّْنَيا ِفي اآل

 َِْرِة  َأَرِضيُتْم ِباْلَحَياِة َِْرِة ِإَ َقِليلك ۚالُدّْنَيا ِمَن اآل ، َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الُدّنَيا ِفي اآل

 ،ينظر مبا ير عما الدنيا يف اآلخر  إال اما جيعل أإلد ا م أْ بعب هذه يف اليم  

 َيا َأُيَها

اَلِذيَن لَمُنوا اْسَتِجيُْوا ِلَلِه َوِللَرُسوِ  ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم

َواْعَلُموا َأَّن الَلَه َيُحوُ  َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِِْه

 َوَلْو

 اِعِديَنَأَراُدوا اْلُخُروَج أَلَعُدوا َلُه ُعَدًة َوَلِكْن َكِرَه الَلُه اّنَِْعاَثُهْم َفَثََْطُهْم َوِقيَل اْقُعُدوا َمَع اْلَق

َْْرَجُه اَلِذيَن َكَوُروا َثاِّنَي اْثَنْي ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ ِإْذ  ِنِإَ َتْنُرُروُه َفَقْد ّنَرَرُه الَلُه ِإْذ َأ

 ۗ َٰوَجَعَل َكِلَمَة اَلِذيَن َكَوُروا الُسْوَلى َتَرْوَها َفَأّنَزَ  الَلُه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأَيَدُه ِبُجُنود  َلْم َۖيُقوُ  ِلَراِيِِْه َ َتْحَزّْن ِإَّن الَلَه َمَعَنا 

َوالَلُه َعِزيزك َيِكيمك َۗوَكِلَمُة الَلِه ِهَي اْلُعْلَيا 



 َْْيُر  ُۖكُر الَلُه َوَيْمُكُروَّن َوَيْم َۚوِإْذ َيْمُكُر ِبَك اَلِذيَن َكَوُروا ِلُيْثُِْتوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو ُيْخِرُجوَك َوالَلُه 

 اْلَماِكِريَن

                                                           
 
 (3/766)انظر صحيح الترغيب . رواه مسلم 
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 :مناقب أبي بكر



 



 

 





قرانا مكا  قب   عز و ل، ا  يكا ئب يوم القيامة

                                                           
 
 دمسند اإلمام أحم 
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ّي يف ُ حبتب ومالب أبا بكر، ولو  إن، من َأم ن الناس ع 

انت متخذًا خ يًث الختذت أبا بكٍر خ يًث ولكن أخو  ا اثم ومودقب

 أن ا  قعاىل أنزع  اام أبّ بكر من السماء الرديق 

 عتيُق ا  من النار 

 

 

 ماذا فعل أبو بكر رضي اهلل عنه يف طريق اهلجرة مع رسول اهلل؟
 







 





 

 



 

                                                           
 
 (7387)ومسلم ( 3351)البخاري  
7
 (7/1)رواه الطبراني ورجاله ثقات كما قال الحافظ في الفتح  
3
 رواه الترمذي وصححه األلباني لشواهده الكثيرة  
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 ِإَّن الَلَه َمَعَناَثاِّنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُ  ِلَراِيِِْه َ َتْحَزّْن

جتده أمامكاإلفظ ا  حيفظك، اإلفظ ا  جتده جتاهك

  ِإَّنِني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى َۖ َتَخاَفاٰ

 َْْيرك َياِفًظا َوُهَو َأْرَيُم  َۖفالَلُه 

الَراِيِمنَي

  (:ال حتزن)وقفة مع لفظة  

 ِإّنَما

ِمَن الَشْيَطاِّن ِلَيْحُزَّن اَلِذيَن لَمُنوا ٰالَنْجَوى

ال حتزن إن ا  معنا
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 غزوة تبوك



:سرة لعدة أسبابمسيت بغزوة الُع
 

 

  

 

 

 

 

 ما سبب الغزوة؟: احملور الثاني



 َِْواَفًا اّنِوُروا 

ًَ َوِثَقا
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 وسنبدأ بذكر بعضاًُ من مواقف املؤمنني ونستّل منها الفوائد والدروس والعرب.







"ما ضر، عصمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر، عصمان ما عمل بعد اليوم

َواَلِذيَن لَمُنوا َأَشُد ُيْ ا ِلَلِه

o 
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بضرٍب وتحريٍك إلى هللا دائما                  لقلبه     حب  الم   إحساس   ذاك   ومن  
 
 

o 



 ِوَ َعَلى اَلِذْيَن ِإَذا َمآ َأَتْوَك ِلَتْحِمَلُهْم ُقْلَت آل َأِجُد َما َأْيِمُلُكْم َعَلْيِه َتَوَلوْا َوَأْعُيُنُهْم

ََ َيِجُدوْا َما ُيْنِوُقْوَّن َتِوْيُض ِمَن الَدْمِع َيَزّنًا أ

o  





                                                           
 
 (أسباب حياة القلوب)منظومة الشيخ حمد بن عتيق  
7
 (7/731)سير أعالم النبالء  
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هذه الكلمات من رسول اهلل على ماذا تربينا وما الدرس الذي نستفيده كمتدبرين هلذه 
 ؟زوةاملواقف وهذه الغ

  



َكِرَه الَلُه اّنَِْعاَثُهْم َفَثََْطُهْم َوِقيَل اْقُعُدوا َمَع  َوَلِكْن

 اْلَقاِعِديَن

. 
                                                           

 
 (735)سير أعالم النبالء  
7
 76 الربانية صـ  المواهب 
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 ما الدرس الذي نستفيده من هذا املوقف؟

 َُْروَّن َول

ًَ ََْلُطوا َعَم ََْر َسِيًئا َعَسى الَلُه َأّْن َيُتوَب َعَلْيِهْم  اْعَتَرُفوا ِبُذُّنوِبِهْم  ِإَّن الَلَه َغُوورك َرِييمك َۚ اِلًحا َول

o 
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 َوَمْن

َْْيًرا َكِثًتا  ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي 

إن ا  ال 

ينظر إىل  ورام وال إىل أ سامكم ولكن ينظر إىل ق وبكم











                                                           
 
 ليوسف رمضان( لقمان الحكيم)كتاب  
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 املنافقون يف غزوة تبوك:

 

  ْو َكاُّنوا َيْوَقُهوَّنلَ ُۚقْل َّناُر َجَهَنَم َأَشُد َير ا  َۗوَقاُلوا َ َتْنِوُروا ِفي اْلَحِر

 

 َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلَن ِإّنَما ُكَنا

ُتْم َتْسَتْهِزُئوَّنُقْل َأِبالَلِه َولَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْن ّۚنُخوُض َوّنْلَعُّب 

                                                           
 
 صفوة الصفوة البن الجوزي ودروس علمية للشيخ سمير مصطفى 
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َوَسَيْحِلُووَّن ِبالَلِه  ۚاَّن َعَرًضا َقِريًْا َوَسَوًرا َقاِ ًدا ََتَُْعوَك َوَلِكْن َبُعَدْت َعَلْيِهُم الُشَقُة َلْو َك

َلِو اْسَتَطْعَنا َلَخَرْجَنا َمَعُكْم ُيْهِلُكوَّن َأّْنُوَسُهْم َوالَلُه َيْعَلُم ِإَّنُهْم َلَكاِذُبوَّن

 َلْو َيِجُدوَّن َمْلَجًأ َأْو

ًَ َْ َلَوَلْوا ِإَلْيِه َوُهْم َيْجَمُحوَّن َمَغاَرات  َأْو ُمَد

"، وإذا وعد أخ ف وإذا ائُتِمن خانإذا إلدّيٌ َاذ ب: آية املنا ق ثثٌ
٣

وإن  ام و  ى وزعم أنب مس م

 

 َۗأَ ِفي اْلِوْتَنِة َسَقُطوا  َۚوِمْنُهْم َمْن َيُقوُ  اْئَذّْن ِلي َوَ َتْوِتِني 

يَطٌة ِباْلَكاِفِريَنَوِإَّن َجَهَنَم َلُمِح

 

 َْْيٍر َل َۚوِمْنُهُم اَلِذيَن ُيْؤُذوَّن الَنَِْي َوَيُقوُلوَّن ُهَو ُأُذّنك ُكْم ُيْؤِمُن ِبالَلِه َوُيْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِننَي َوَرْيَمٌة ِلَلِذيَن ُقْل ُأُذُّن 

لَمُنوا ِمْنُكْم

                                                           
 
 متفق عليه 
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َواَلِذيَن ُيْؤُذوَّن َرُسوَ  الَلِه َلُهْم َعَذابك َأِليمك

  َوِمْنُهْم َمْن َيْلِمُزَك ِفي

ِتاْلُمَطِوِعنَي ِمَن اْلُمْؤِمِننَي ِفي الَرَدَقااَلِذيَن َيْلِمُزوَّن الَرَدَقاِت

 َوْيلك ِلُكِل ُهَمَزة  ُلَمَزة

 
ما هي أوصاف النار؟

كال لينبذن يف احلطمة

هذه النار مل يوقدها بشر أو خملوق وإمنا أوقدها اهلل

وقد نار اهلل امل

األفئد اليت تّطلع على 

أنها عليهم مؤصد 

يف عمٍد ممدد 

 

 َوُروا ِمْنُهْم َعَذابك َسُيِريُّب اَلِذيَن َك ۚالَلَه َوَرُسوَلُه َوَجاَء اْلُمَعِذُروَّن ِمَن اأَلْعَراِب ِلُيْؤَذَّن َلُهْم َوَقَعَد اَلِذيَن َكَذُبوا

﴾٠٩﴿ َأِليمك
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 ملاذا ذكر اهلل عز وجل يف اآليات ان األعراب أشد كفرًا ونفاقًا؟ 
 

٧٩﴿َوالَلُه َعِليمك َيِكيمك  َۗرُسوِلِه  ْٰعَراُب َأَشُد ُكْوًرا َوّنَواًقا َوَأْجَدُر َأَلا َيْعَلُموا ُيُدوَد َما َأّنَزَ  الَلُه َعَلىاأَل﴾ 
 

 ُيْؤِمُن َوِمَن اأَلْعَراِب َمْن

ِِْر َوَيَتِخُذ َما ُيْنِوُّق ُقُرَبات  ِعْنَد الَلِه َوَ َلَواِت الَرُسوِ  ِبالَلِه َواْلَيْوِ  اآل







 ِِْر َوَيَتِخُذ َما ُيْنِوُّق ُقُرَبات  ِعْنَد الَلِه َوَ َلَواِت َوِمَن اأَلْعَراِب َمْن ُيْؤِمُن ِبالَلِه َواْلَيْوِ  اآل

الَرُسوِ 

ِِْر أ َوِمَن اْلَأْعَراِب َمْن ُيْؤِمُن ِبالَلِه َواْلَيْوِ  اْلآ

ُِْلُهُم الَلُه ِفي َرْيَمِتِه  َۚأَلا ِإَّنَها ُقْرَبٌة َلُهْم  َۚوَيَتِخُذ َما ُيْنِوُّق ُقُرَبات  ِعْنَد الَلِه َوَ َلَواِت الَرُسوِ   ﴾٢٢﴿   يمكِإَّن الَلَه َغُوورك َرِي َۗسُيْد

                                                           
 
 تفسير البغوي 
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  َواَلِذيَن اَتَخُذوا َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْوًرا َوَتْوِريًقا

َ َتُقْم  ﴾٣٣٣﴿ َوالَلُه َيْشَهُد ِإَّنُهْم َلَكاِذُبوَّن ۖ ٰاْلُحْسَنىَوَلَيْحِلُوَن ِإّْن َأَرْدّنا ِإَ  َۚبْيَن اْلُمْؤِمِننَي َوِإْرَ اًدا ِلَمْن َياَرَب الَلَه َوَرُسوَلُه ِمْن قَُْْل 

َوالَلُه ُيِحُّب اْلُمَطِهِريَن ِۚفيِه ِرَجا ك ُيِحُْوَّن َأّْن َيَتَطَهُروا  ِۚمْن َأَوِ  َيْوٍ  َأَيُّق َأّْن َتُقوَ  ِفيِه  َٰلَمْسِجدك ُأِسَس َعَلى الَتْقَوى ِۚفيِه َأَبًدا 



 َواَلِذيَن اَتَخُذوا

َمْسِجًدا ِضَراًرا َوُكْوًرا َوَتْوِريًقا َبْيَن اْلُمْؤِمِننَي َوِإْرَ اًدا ِلَمْن َياَرَب الَلَه َوَرُسوَلُه ِمْن قَُْْل

ال ق ق ْم ِ يِب 

َأب ًدا

َْْيرك َأْ  َمْن َأَسَس ُبْنَياّنُه َعَلى َٰتْقَوى َٰأَفَمْن َأَسَس ُبْنَياّنُه َعَلى َشَوا ُجُرف  َهاٍر  ِٰمَن الَلِه َوِرْضَواٍّن 

﴾٣٣٢﴿ َوالَلُه َ َيْهِدي اْلَقْوَ  الَظاِلِمنَي َۗفاّْنَهاَر ِبِه ِفي َّناِر َجَهَنَم 

 ما الدرس الرتبوي الذي نأخذه من آيات النفاق؟؟

 ،أربع  من ا ن  يب اان منا قًا ومن اانت  يب خر ٌة منجن اانت  يب خر ة من النفاق إلتى يدعجا

وإذا خا م  جر إذا إلدٌ اذب وإذا وعد أخ ف وإذا عاهد فدر

  نعوذ باهلل من النفاق صغيره وكبيره، ونعوذ باهلل من النفاق وأهله وصفاتهم

                                                           
 
 رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
7
 (كبيرة الكذب)راجع ملزمة الكبائر  
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ُيَقاِتُلوَّن ِفي َسِْيِل الَلِه َفَيْقُتُلوَّن َوُيْقَتُلوَّن  ِۚمَن اْلُمْؤِمِننَي َأّْنُوَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِبَأَّن َلُهُم اْلَجَنَة  ِٰإَّن الَلَه اْشَتَرى ۖ

ِلَك ُهَو اْلَوْوُز َٰوَذ َۚفاْستَِْْشُروا ِبَْْيِعُكُم اَلِذي َباَيْعُتْم ِبِه  ِۚبَعْهِدِه ِمَن الَلِه  َٰوَمْن َأْوَفى َۚواْلُقْرلِّن َوْعًدا َعَلْيِه َيًقا ِفي الَتْوَراِة َواْلِِّنِجيِل 

ْعُروِف َوالَناُهوَّن َعِن اْلُمْنَكِر َواْلَحاِفُظوَّن الَتاِئُْوَّن اْلَعاِبُدوَّن اْلَحاِمُدوَّن الَساِئُحوَّن الَراِكُعوَّن الَساِجُدوَّن اْلآِمُروَّن ِباْلَم ﴾   ﴿اْلَعِظيُم

 .﴾7  ﴿َوَبِشِر اْلُمْؤِمِننَي  ِۗلُحُدوِد الَلِه 

 َْْوفك ُُْلوا اْلَجَنَة َ  اْد

 َعَلْيُكْم َوَ َأّْنُتْم َتْحَزّنوَّن

قانون المعاوضة

                                                           
 
 (   )سورة التوبة  -زاد المسير البن الجوزي 
7
 على البث اإلسالمي( الُغنم بالُغرم)الدكتور عبد اهلل الشنقيطي في محاضرة  
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 َْاِشُعوَّناَلِذيَن ُهْم ِفي  ﴾٣﴿ َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَّن  ﴾٠﴿ َواَلِذيَن ُهْم َعِن الَلْغِو ُمْعِرُضوَّن ﴾٨﴿ َ َِتِهْم 

 ﴾٣﴿ َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُّنُهْم َفَِِّنُهْم َغْيُر َمُلوِمنَي َِٰ َعَلىإ ﴾٣﴿ َواَلِذيَن ُهْم ِلُوُروِجِهْم َياِفُظوَّن ﴾٣﴿ َواَلِذيَن ُهْم ِللَزَكاِة َفاِعُلوَّن

 ﴾٢﴿ َ َلَواِتِهْم ُيَحاِفُظوَّن َٰواَلِذيَن ُهْم َعَلى ﴾٢﴿ َواَلِذيَن ُهْم أَلَماَّناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَّن ﴾٣﴿ ِلَك َفُأولِئَك ُهُم اْلَعاُدوَّنَٰوَراَء َذ َٰفَمِن اْبَتَغى
 

 

َْاِلُدوَّن ﴾٣٣﴿ ُأوَلِئَك ُهُم اْلَواِرُثوَّن  اَلِذيَن َيِرُثوَّن اْلِوْرَدْوَس ُهْم ِفيَها 

ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َٰتَتَجاَفى

 ِْْوَي َلُهْم ِمْن ُقَرِة َفَ َتْعَلُم َّنْوسك َما ُأ

ْعَمُلوَّنَأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكاُّنوا َي

 َعِن اْلُمْنَكِر َواْلَحاِفُظوَّن ِلُحُدوِد الَتاِئُْوَّن اْلَعاِبُدوَّن اْلَحاِمُدوَّن الَساِئُحوَّن الَراِكُعوَّن الَساِجُدوَّن اْلآِمُروَّن ِباْلَمْعُروِف َوالَناُهوَّن

﴾١١١﴿  َوَبِشِر اْلُمْؤِمِننَي ِۗه الَل

 التوبة 

                                                           
 
 رسالة الوصية الصغرى 
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ِإَلى الَلِه َجِميًعا َأُيَه اْلُمْؤِمُنوَّن  َوُتوُبوا

َلَعَلُكْم ُتْوِلُحوَّن

 العابدون

 

 

 

 

 

 

 

 

لن تكون عابدًا إال إذا استعنت

 من ق ب لي هيهات هيهات ما التوفيق                من أين أ رضيك إن لم توفقني  

 إذا ااتعنت

 ااتعن با 

إذا أردت أن تكون عابدًا أو يف مصاف العّباد كن شحيحًا بوقتك

 اإلستعانة

 قيمة
 الوقت

 إحسان
 العبادة

 العبادة
 املتواترة

 عبادة
 الليل

 إذا الح لك
 برق طاعة

 فاستثمره

 التنوع
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 َوَلا ُتِطْع َمْن َأْغَوْلَنا َقْلَُْه َعْن ِذْكِرَّنا َواَتََْع َهَواُه َوَكاَّن َأْمُرُه

ُفُرًطا

نعمتان مغبون  يجما اصري من الناس :

الرحة والفراغ

أحِسن يف عبادتك

ب يراكأن قعبد ا  ا نك قراه  إن مل قكن قراه  إن

َوِزَياَدٌة ِٰلَلِذيَن َأْيَسُنوا اْلُحْسَنى 

اللهم إنا نسألك من فضلك

                                                           
 
 (7 61)صحيح البخاري  
7
 3صحيح مسلم صـ  
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العباد  املتواتر 



أإلُّب األعماع إىل ا  أدومجا وإن قْل

 َوَمَثُل اَلِذيَن ُيْنِوُقوَّن َأْمَواَلُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت الَلِه َوَتْثِْيًتا ِمْن

َوالَلُه ِبَما َتْعَمُلوَّن َبِرتك ۗ َأّْنُوِسِهْم َكَمَثِل َجَنة  ِبَرْبَوة  َأَ اَبَها َواِبلك َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَوْيِن َفِِّْن َلْم ُيرَِْْها َواِبلك َفَطٌل

من الليل حظًا ونصيبًا  كان  لكلن يكتمل البناء التعبدي إال إذا 

ِإَّنا َأّنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر

 ٣﴿ اْلُمَزِمُلَيا َأُيَها﴾ ًَ بالغدو  وااتعينوا ُقِم الَلْيَل ِإَ َقِلي

شّء من الُدجلةوالروإلة و

 َِْرَة َوَيْرُجو َرْيَمَة َرِبِه َأَمْن ُهَو َقاِّنتك لّناَء الَلْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر ُقْل  ۗاآل

ِإّنَما َيَتَذَكُر ُأوُلو اأَلْلَْاِب َۗهْل َيْسَتِوي اَلِذيَن َيْعَلُموَّن َواَلِذيَن َ َيْعَلُموَّن 

                                                           
 
 (6161)البخاري  
7
 نقاًل من أحد الدروس العلمية للشيخ سمير مصطفى 
3
 السبت في دورة شرحه ألمثال على موقع فضيلته من شرح الدكتور خالد 
1
 (7/115)شرح السنة  
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إذا الح لك برق طاعة فاستثمره ومشّر إليه

ك فاغتن مها     فبعد كل  خاف قٍة سكون                            إذا هب ت رياح 
 

 ّمن قوض  حنو وضوئ

إال انررف من خطيئتب ايوم هذا ثم   ى راعتو ال حيدٌ  يجا نفسب ف ِفر لب ما ققدم من ذنبب

ولدقب أمب

التنوع يف العباد 

 وفقني اهلل وإياكم لكل خير

 احلامدون 

                                                           
 
 (8 7/ )انظر صحيح الترغيب . رواه البخاري ومسلم 
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وما أ ضل الدعاء احلمد  واحلمد   متث امليزان

أنعم ا  ع ى عبٍد نعمٍة  حمد ا  ع يجا إال اان ذلك احلمُد أ ضُل من ق ك النعمة

 صفوا  من األقذاء واألكدار                  ط ب عت على كدٍر وأنت تريدها    



أقتجا الريح اف قجا مصل املؤمن امصل اخلامة من الزرع من إليث

َْْيرك َلُكْم َٰوَعَسى َأّْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو 

 السائحون 

                                                           
 
 رواه مسلم والترمذي والنسائي 
7
 (3383)سنن الترمذي  
3
 (3367)صحيح الجامع  
1
 (7853)، مسلم (3611)البخاري  
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وأنا أ زي بب ال عمل ابن آدم لب إال الروم  إنب لّ

 الراكعون الساجدون

إن ال  ث  حتط ما بو يديجا من خطيئة

 اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر

ِْْر َْْيَر ُأَمة  ُأ َجْت ِللَناِس َتْأُمُروَّن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَّن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَّن ِبالَلِهُكْنُتْم 

َيْأُمُروَّن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَّن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِقيُموَّن الَرََة َوُيْؤُتوَّن الَزَكاَة َوُيِطيُعوَّن  ۚاُء َبْعٍض َواْلُمْؤِمُنوَّن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم َأْوِلَي

﴾٣٣﴿ ِإَّن الَلَه َعِزيزك َيِكيمك ُۗأوَلِئَك َسَيْرَيُمُهُم الَلُه  ۚالَلَه َوَرُسوَلُه 

 احلافظون حلدود اهلل

اإلفظ ا  حيفظك

  

                                                           
 
 صحيح الترغيب 
7
 من إصدار دار التوحيد -في ملزمة الكبائر األولى وملزمة سورة لقمان وملزمة سورة الكهف تم التفصيل في موضوع الصالة 
3
 صحيح الترغيب 
1
 87 انظر جامع العلوم والحكم صـ . أخرجه الترمذي 



63 
 

 املقطع السابع

 قصة كعب بن مالك وصاحبيه
 

 ِد َما َكاَد َيِزيُغ ُقُلوُب َلَقْد َتاَب الَلُه َعَلى الَنِِْي َواْلُمَهاِجِريَن َواأَلّنَراِر اَلِذيَن اَتَُْعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن َبْع

ُِْلُووا َيَتى ﴾٣٣٣﴿ِإّنُه ِبِهْم َرُءوفك َرِييمك  َۚفِريٍّق ِمْنُهْم ُثَم َتاَب َعَلْيِهْم  ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اْلَأْرُض ِبَما َرُيَْْت َوَضاَقْت  َٰوَعَلى الَثَلاَثِة اَلِذيَن 

َيا َأُيَها اَلِذيَن لَمُنوا اَتُقوا  ﴾٣٣٢﴿لَرِييُم ِإَّن الَلَه ُهَو الَتَواُب ا َۚعَلْيِهْم َأّْنُوُسُهْم َوَظُنوا َأّْن َ َمْلَجَأ ِمَن الَلِه ِإَ ِإَلْيِه ُثَم َتاَب َعَلْيِهْم ِلَيُتوُبوا 

 .﴾٣٣٢﴿ الَلَه َوُكوُّنوا َمَع الَراِدِقنَي

 



 [ وكان من خبري حين تخّلفت عن رسول اهلل  في غزوة تبوك أني لم

[أكن قط أقوى وال أيسر مني

  فتجهز رسول اهلل  والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع وأقول في

 [.نفسي أنا قادًر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد

  فأصبح رسول اهلل فلم يزل ذلك  غاديًا والمسلمون معه ولم أقِض من جهازي شيئًا

يتمادى به حتى أسرعوا وتفارط الغزو



                                                           
 
 رواه البخاري ومسلم واللفظ له 



64 
 

 

حضرني بّثي

 بم أخرج من سخطه غدًا: فطفقت أتذكر الكذب وأقول

حتى 

عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدًا فأجمعُت على صدقه

 



 

 ما : فلما سلمت عليه تبسم تبُسم المغَضب ثم قال لي

 خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك

يا رسول اهلل إني لو جلسُت عند غيرك من أهل الدنيا لرأيُت أني سأخرج من سخطه بعذر 

ولقد أعطيُت جداًل، لكني واهلل لقد علمُت لِئن حدثتك اليوم بحديٍث كذب ترضى به عني ليوشكنَّ 

إني ألرجو عقبى اهلل،  -تغضب مني اآلن–تجدُّ فيه اهلل أن ُيسخطك علّي، ولئن حدثتك حديث صدٍق 

واهلل ما كان لي عذر يا رسول اهلل



 

حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي -يلومونني–فواهلل ما زالوا يؤنبوني 
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 فاجَتَنَبنا الناس، وتغيروا لنا، حتى تنكرت لي نفسي واألرض

 وأما أنا فكنت أشّد القوم  -تهما يبكيانوفي بيقعدا أي –فاستكانا  يما صاحباأف

وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصالة، وأطوف في األسواق وال يكلمني أحد وآتي رسول اهلل فأسلم 

في نفسي هل حّرك شفتيه ِبرد السالم أم ال؟ ثم أصلي  عليه وهو في مجلسه بعد الصالة فأقول

قريبًا منه وأسارقه النظر



 ين مشيُت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة حتى إذا طال ذلك علّي من جفوة المسلم

! أبا قتادة يا: فقلت له! وهو ابن عمي، وأحب الناس إلّي، فسلمت عليه فواهلل ما رد علّي السالم

 .أني احب اهلل ورسوله فسكتأنشدك باهلل هل تعلمني 

 ..فعدُت فناشدته فسكت

اهلل ورسوله أعلم: فعدت فناشدته فقال

عيناي وتوليت حتى تسورت الجدارففاضت 

 

 

 

 بها التنور فسجرتها بهاممُت رأتها وهذه أيضًا من البالء فتيفقلُت حين ق
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ال بل اعتزلها فال تقربنها، فقلُت المرأتي الحقي بأهلك : فقلُت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال

فلبثت بذلك عشر ليال. حتى يقضي اهلل في هذا األمر

 كيف ُبَّشر كعب بن مالك؟؟

  فكمل لنا خمسون ليلة، ثم صليت صالة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من

قد ضاقت علّي نفسي وضاقت علّي : أنا جالس على الحال التي ذكر اهلل عز وجل منابيوتنا فبينما 

فخررت : قال! يا كعب بن مالك أبشر: األرض بما رحبت، سمعُت صوت صارخ يقول بأعلى صوته

 ساجدًا وعرفت أن قد جاء الفرج

ِد َما َكاَد َيِزيُغ ُقُلوُب َفِريٍّق ِمْنُهْم ُثَم َلَقْد َتاَب الَلُه َعَلى الَنِِْي َواْلُمَهاِجِريَن َواْلَأّنَراِر اَلِذيَن اَتَُْعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن َبْع

 َأّْنُوُسُهْمَعَلْيِهْم  َوَضاَقْت َرُيَْْتِبَما  اْلَأْرُضَعَلْيِهُم  َضاَقْتِإَذا  َٰيَتى ُِْلُووااَلِذيَن  الَثَلاَثِةَوَعَلى  ﴾١١١﴿ِإّنُه ِبِهْم َرُءوفك َرِييمك  َۚتاَب َعَلْيِهْم 

 .....﴾١١١﴿الَرِييُم  الَتَواُبُهَو  الَلَهِإَّن  ۚ ِلَيُتوُبواَعَلْيِهْم  َتاَبِإَلا ِإَلْيِه ُثَم  الَلِهِمَن  َمْلَجَأَأّْن َلا  َوَظُنوا
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أمن عندك يا رسول اهلل أم من عند اهلل



يا رسول اهلل إن اهلل إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي أال أحدث إال صدقًا ما بقيت]

 ...فهنيئًا لك التوبة يا كعب

 ...وهنيئًا لك الصدق                         

 وهنيئًا إكرام اهلل لك                                                  

...نزول توبتك قرآنًا ُيتلىو                                                
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نسأل اهلل أن يتوب علينا جميعًا وأن يعفو عنا ويغفر لنا ما قدمنا 

 وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وهو أعلم به منَّا

 إال أنت سبحانك إنا كنا من الظالمينال إله 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 

 الخاسرين

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالٌم على المرسلين 

 والحمد هلل رب العالمين
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