
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
تاوهشلا لوحو نمو ، ملعلاو ةفرعملا راونأ ىلإ مهولاو لهجلا تاملظ نم انجرخأ مهللا ، نيمألا دعولا قداصلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ، نيملاعلا بر � دمحلا
. تابرقلا تانج ىلإ

: ىلعألا ّدحلاو ىصقألا ّدحلا

: ىلاعت هلوق يهو ، نيتسلاو ةسداسلا ةيآلا عمو ، لافنألا ةروس سورد نم نيرشعلاو سماخلا سردلا عم ؛ ماركلا ةوخإلا اهيأ

﴾ )��( َنيِرِباَّصلا َعَمُ َّ�َو َِّ� ِنِْذإِب ِنَْيفَْلأ اُوبِلَْغي ٌفَْلأ ْمُكْنِم ْنَُكي ْنِإَو ِنَْيَتئاِم اُوبِلَْغيٌ ةَرِباَصٌ َةئِم ْمُكْنِم ْنَُكي ِْنَإفً افْعَض ْمُكِيف ََّنأ َمِلَعَو ْمُكْنَعُ َّ� َفَّفَخ َنْآلا ﴿

﴾ ِنَْيَتئاِم اُوبِلَْغي َنوُرِباَص َنوُرْشِع ْمُكْنِم ْنَُكي ِْنإ ِلَاتِقْلا َىلَع َنِينِمْؤُمْلا ِضِّرَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿ : ةقباسلا ةيآلا يف لئاس لأسي دق ؛ ةوخإلا اهيأ 
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َُّ� َفَّفَخ َنْآلا *َنوَُهقَْفي َال ٌمَْوق ْمُهََّنِأب اوَُرفَك َنيِذَّلا َنِمً افَْلأ اُوبِلَْغيٌ َةئِم ْمُكْنِم ْنَُكي ِْنإَو ﴿ ةرشعل دحاو يأ

يف قيقد عوضوم امهنم فشي ناتيآلا ناتاه ﴾ َنيِرِباَّصلا َعَم َُّ�َو َِّ� ِنْذِِإب ِنَْيفَْلأ اُوبِلَْغي ٌفَْلأ ْمُكْنِم ْنَُكي ِْنإَو ِنَْيَتئاِم اُوبِلَْغيٌ ةَرِباَصٌ َةئِم ْمُكْنِم ْنَُكي ْنَِإفً افْعَض ْمُكِيف ََّنأ َمِلَعَو ْمُكْنَع
دهشتأ : لوألل لاقف ، هيلإ امهب ءيجف ، نييباحص ىلع ضبق باذكلا ةمليسم : ةلثمأ برضأ ، ىصقألا دحلا كانه ، ىندألا دحلا كانه نيتملكب هصخلأ عوضوملا اذه ، مالسإلا
، مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا غلب رمألا ، هللا لوسر كنأ دهشأ : لاق ؟ هللا لوسر ينأ دهشتأ : يناثلا لئسو سأرلا عطق دقوً اروف هسأر عطقف ،ً ائيش تعمس ام : لاق ؟ هللا لوسر ينأ
كانه ، هللا ةصخر لبق دقف يناثلا امأو : لاق ، قلقلا دشأ هيلع اوقلق ةباحصلا يناثلا -ً ائيش تعمس ام : هل لاق ، هسأر عُطق يذلا - هللا هزعأف هللا نيد ّزعأ دقف لوألا امأ : يبنلا لاقف
. ىندأ ّدح كانهو ، ىصقأ ّدح كانه ، مالسإلا يف قيقد عوضوم اذه ، ىندألا دحلا يناثلاو ، ىصقألا دحلا لوألا ، هللا دنع لوبقم فقوم كانهو ، يلوطب فقوم

: لاطبألا هلعفي ىلعأ ّدحو سانلا لك هعيطتسي ىندأ ٍّدح دوجو نيدلا اذه ةمظع

دحلا اذه ، هعباصأ دصقو ةقولخم اهلك روبزلاو ، ةاروتلاو ، ليجنإلاو ، نآرقلا : لاق ةيانكب مهتقفاوم نع اونك مهضعب ، نآرقلا قلخب اولوقي نأ نيملسملا ءاملع مزُلأ امنيح

لبنح نبا ،ً اريثك بذُعو نجسلا لخدف ، نآرقلا قلخب لوقأ ال ، ال :  لاق لبنح نبا امأ ، اوجنو ىندألا

. ىندألا ّدحلا اوذخأ ءاملعلا ةيقب ، ىلعألا ّدحلا ذخأ
اولبق دودخألا باحصأ نأول ، ضرألا يف ةلوطبلا تيغلأل ىلعألا ّدحلا انيغلأ ولف ، لاطبألا هلعفي ىلعأ ّدح دجويو ، سانلا لك هعيطتسي ىندأ ّدح دجوي هنأ نيدلا اذه ةمظعً اذإ
. لطبلا فقوملا اذهلً انمث مهتايح اوعفدف هتيهولأب اوفرتعي نأ اوضفر دودخألا باحصأ نكل ، قيطي ال ام ناسنإلا فلك ام لجو زع هللا ، مهيلع ءيش ال ، هلإ هنأ لتقلا ديدهت تحت

: لاقف ؟ُ ةِبّيَّطلاُ ةحئاَّرلا هذه ام ، ُليربِج اي : ُتْلقف ،ٌ ةِبّيطٌ ةحئار ََّيلع ْتتأ اهيف يب َيِرُْسأ يتَّلاُ ةليَّللا تناك اَّمل  : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نب هللا دبع نع ((
اهل ْتلاقف ، ِهللا ِمساب : ْتلاقف ، اهيََدي نِم ىرْدِملا ِتَطقس ذإ ٍموي َتاذ َنوعرِفَ ةنبا ُطُشَمت يه امنْيب : لاق ؟ اُهنأش امو : ُتلق :لاق ، اهِدالوأو َنوعرِف ِةنبا ِةطشامُ ةحئار هذه
ِيّبر ، ْمعن : تلاق !؟ يريغ ا�بر ِكل َّنإوُ ةنالف اي : لاقف ، اهاعدف ، ْهتربخأف ، ْمعن : تلاق ؟ كلذب هُرِبُْخأ : تلاق ،ُ هللا ِكيبأ ُّبرو ِيّبر ْنكلو ، ال : تلاق ، يبأ : َنوعرفُ ةنبا
َماظعو يماظِع َعَمَجت ْنأ ُّبُِحأ : تلاق ؟ ُِكتجاح امو : لاق ،ً ةجاح َكيلإ يل َّنإ : هل تلاق ، اهيف اهُدالوأو يه ىقُلت ْنأ اهب َرَمأ َّمث ، َْتيِمُْحأف ٍساُحن نِم ٍةرَقبب َرَمأف ،ُ هللا َكُّبرو
ْتَسَعاَقت اهَّنأكوٍ عَضرُم اهلٍ ّيبَص ىلإ كلذ ىَهتنا ِنأ ىلإ ، اًدحاو اًدحاو اهيََدي نْيب اوقُْلأف اهِدالوأب َرَمأف : لاق ، ِّقحلا نِم انيلع ِكل ِكلذ : لاق ، اَنِنفَدتو ٍدحاو ٍبَوث يف يدلو

))  . ْتَمَحتقاف ، ِةرخآلا ِباذع نِم ُنوهأ اينُّدلا َباذع َّنإف ؛ يمَِحتقا هَُّمأ اي : لاق - حاحصلا يف ثيدحلاو - هِلجأ نِم

] ىلعي وبأو ، رازبلاو ،هل ظفللاو دمحأ هجرخأ ، حيحص هدانسإ [

نمث هل ىلعأ ّدح كانه ، ناكم لك يف نيملسملا نأش اذه ؟ حضاو ، ىندأً ادح كل لمعف ، قيطت ام قوف كفلك ام لجو زع هللاو ،ً الطب كلعجي ىلعأ ّدح كانه فقوم لكب كلذ ىنعم
. تلبقف  كتايحب يحضت نأ ناكمإ كدنع دجوي  ال ىندأ ّدح كانهو ، ةريبك ةناكم هلو ظهاب

: هيلع ءيش ال لهسألاو رسيألا راتخي امدنعو ريخم ناسنإ ُّلك

: لاق لجو زع هللا كلذل 

ّلَُكي َال ﴿ َانْلِّمَُحت َالَو َانَّبَر َانِلَْبق ْنِم َنيِذَّلا َىلَعُ َهتْلَمَح اَمَك اًرْصِإ َانَْيلَع ْلِمَْحت َالَو َانَّبَر َاْنأَطَْخأ َْوأ َانيَِسن ْنِإ َانْذِخاَُؤت َال َانَّبَر َْتبََستْكا اَم اَهَْيلَعَو َْتبَسَك اَم اََهل اََهعْسُو َّالِإ اًسَْفنُ َّ� ُفِ
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﴾)���( َنيِرِفاَكْلا ِمَْوقْلا َىلَع َانْرُصْنَاف َانَالْوَم َتَْنأ َانْمَحْراَو َاَنل ْرِفْغاَو اَّنَع ُفْعاَو ِهِب َاَنلَ َةقاَط َال اَم

] ةرقبلا ةروس [

. هيلع ءيش ال لهسألاو رسيألا راتخي امدنع ناسنإلاف
ةرشع هاطعأ يناثلاو ، رالود فالآ ةرشع لوألا ىطعأ : هل تلق - ايكرتب تنك تقولا كلذ يف - يكلف مقرب لوألا أفاك لجو زع هللا ، يمالسإ دلب يف ةرم اهتركذ ةصق كانه نكل
ةيكلف ةأفاكمو ،ً ادج ريبك نمث كانهً الطب نوكت نأ تدرأ نإ ، قيطت ال ام كفلك ام لجو زع هللا، ريخم تنأف ، لطبلا رجأ ىلإ سايقلابً ادج ليلق هنكلً ارجأ ذخأ يناثلا ، يكرت فالآ
. هب ذخأت ىندألا دحلا يداع ناسنإ يأك نوكت نأ تدرأ نإ ،
ِْنإ ﴿ : ىلوألا ةيآلا يتأت ٍذئدنع ،ً ادجً ايوق هناميإ نوكي دق ، ىلعألا فقوملا ناسنإلا ذخأي دق ، لالضلا لهأ نع دعبلا عم ، ناسنإلا بلق نم ايندلا عزن عم ، ناميإلا ةوق عم كلذلف

. ىصقأ ّدح كانهو ، ىندأ ّدح كانه ﴾ َنوَُهقَْفي َال ٌمَْوق ْمُهََّنِأب اوَُرفَك َنيِذَّلا َنِمً افَْلأ اُوبِلَْغيٌ َةئِم ْمُكْنِم ْنَُكي ِْنإَو ِنَْيَتئاِم اُوبِلَْغي َنوُرِباَص َنوُرْشِع ْمُكْنِم ْنَُكي

: هعسو نمض رمأ وه ناسنإلا هب هللا فلك رمأ لك

ّلَُكي َال ﴿ هلالج ّلج هللا نأ نيقيلا ملع اوملعت نأ بجي نكل ، ةوخإلا اهيأ ، كتقاط قوف رمأب فلكت نأ ليحتسم ِفلأ فلأو ليحتسم يأ ﴾ اََهعْسُو َِّالإ ًاسَْفن َُّ� ُفِ

رمألا اذه ماد ام ، فيلكتلاب عسولا سيقت نأ حصألا ، مهعسوب فيلكتلا نوسيقي سانلا نأ ةلكشملا نأ الإ 

 : لجو زع هللا لوقي امنيح ، كعسو نمضً اعطق وهً اذإ هب هللا كفلك

﴾)��( َنُوَعنَْصي اَِمب ٌرِيبَخ ََّ� َّنِإ ْمَُهل ىَكَْزأ َكِلَذ ْمُهَجوُُرف اوَُظفَْحيَو ْمِهِراَصَْبأ ْنِم اوُُّضَغي َنِينِمْؤُمْلِل ُْلق ﴿

] رونلا ةروس [

يف يشمت ةأرملا نأ نمز يف ، تاليمملا تالئاملا ، تايراعلا تايساكلا نمز يفو ، ةنمزألا بعصأ يف رصبلا ّضغ نأ ، كمدب ةرطق لكو ، كمسجب ةيلخ لك نمؤت نأ بجي
دارأ يذلا قداصلا ناسنإلا عسو نمض نكل ، ناسنإلا عسو نمض رمألا اذه يهلإ رمأ كانه ماد ام ، كعسو نمض رصبلا ضغ بعصلا نمزلا اذه يف ، اهنتافم لك ودبت قيرطلا
. ايندلا دارأ اذإ ؟ هتقاط قوف ءيشلا اذه ىري ىتم ، يتقاط قوف ءيش اذه : كل لوقيف ايندلا ىلع رارصإ كانه ناك اذإ امأ ، ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا دارأ يذلا ، ةرخآلا رادلا
.﴾َنوَُهقَْفيَالٌمَْوقْمُهََّنأِباوَُرفَكَنيِذَّلاَنِمًافَْلأاُوبِلَْغيٌَةئِمْمُكْنِمْنَُكيِْنإَوِنَْيَتئاِماُوبِلَْغيَنوُرِباَصَنوُرْشِعْمُكْنِمْنَُكيِْنإِلَاتِقْلاَىلَعَنِينِمْؤُمْلاِضِّرَحُِّيبَّنلااَهَُّيأَاي﴿:ًاذإ

: مايألا هضقنت اّملق هريصم نأش يف ناسنإلا هذختي يذلا رارقلا

أیھا اإلخوة ، الحقیقة الدقیقة : قس الوسع بالتكلیف ، األصل ھو التكلیف ، فمادام هللا قد كلفك بأمر ھذا األمر یقیناً وقطعاً ضمن وسعك ،

ال : كل لوقي ، ايندلا رثآ ، هللا نع ديعب ، ةيصعملا ىلع رصُم وه ، مهعسوب فيلكتلا نوسيقيف سانلا امأ

. ىصحت الو دعت ال صصق كانهو ، هلعفت نأ ديرت ال يذلا رمألا وه هعيطتست ال كنأ مهوتت يذلا رمألا نأً انيقي ملعا : ليق دقو ، عيطتسأ
نأ سانلا نظ دقو ،ً ارم ًءاكب بألا ىكبف ، ةيرقلا عماج يف ةبطخ ىقلأو ،ً اخيش تاونس سمخ دعب داعو ، رهزألا ىلإ هنبا لسرأ ، بتكي الو أرقي ال ، ّيّمأ ، رصم ديعص يف ناسنإ
ىلإ هجوتو هتباد بكر يلاتلا مويلا يف ، لهجلا يف هعيض رمع ىلعً افسأ ديدشلا ءاكبلا اذه ناك ، سكعلا يه ةقيقحلا نكل ،ً ابيطخ حبصأ يذلا هنبابً احرف ناك ديدشلا ءاكبلا اذه
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 ، رهش ريسم ةبادلا ىلعو ، رتم وليك فلأ قيرطلا ، ةرهاقلا

نيأ : لأس ، ةرهاقلا ىلإ رهش دعب لصو

ةءارقلا ملعتو رهزألا ىلإ نيسمخلاو ةسماخلا يف هوذخأ ، هب بالطلا ملعتي يذلا اذه : لاق ، رهزأ اندنع ، رعزأ اندنع دجوي ال : هل ليق ، رعزأ همهوت ، همسا ظفحي ال ؟ رعزألا
. رهزألا خيش تامو نيعستلاوةسداسلا يف تامو ملعلا بلط مث ، ةباتكلاو
. تاليحتسملا عباس نم ، هيلإ لصت الو هبلط يف قدصتو ءيشل حمطت نأ ليحتسم ِفلأ فلأو ليحتسم هللاو ، مايألا هضقنت اّملق هريصم نأش يف ناسنإلا هذختي يذلا رارقلا نإ

﴾)��( َنِينِسْحُمْلا َعََمل ََّ� َّنِإَو َاَنُلبُس ْمُهََّنيِدَْهَنل َانِيف اوُدَهاَج َنيِذَّلاَو ﴿

]  توبكنعلا ةروس [

ّلَُكي َال ﴿ : ىلاعت هلوقل ناسنإلا عسو نمض اذهف كفلك دق هللا ماد ام . ﴾ اََهعْسُو َِّالإً اسَْفنُ َّ� ُفِ

: لاومألاو مئانغلاو تاحوتفلاو نمزلا يضم عم هللا دنع لوبقم فيعضلا ناميإلا ىوتسم

لكن سؤال : ﴿ ا ْآلَن َخفََّف �َُّ  َعْنُكْم ﴾ اآلن تشیر إلى الزمان ، یبدو أن الصحابة الكرام وھم مع سید األنام كانوا في أعلى درجات اإلیمان ، وفي أعلى درجات البعد 
عن الدنیا ،وفي أعلى درجات البعد عن الفتن ، وفي أعلى درجات القرب من هللا ، بھذا القرب ، وبھذا اإلقبال ، وبھذا البعد عن الدنیا ،

ِْنإَو ِنَْيَتئاِم اُوبِلَْغي َنوُرِباَص َنوُرْشِع ْمُكْنِم ْنَُكي ِْنإ ﴿ : ةرشعب مهنم دحاولا ناك ، ريبكلا قدصلا اذهبو

لابقإلا عم وأ ، ناميإلا فعضي اذه ، رارقتسالاو، لاومألاو ، مئانغلاو ، تاحوتفلاو ، نمزلا يضم عم نكل ﴾ َنوَُهقَْفي َال ٌمَْوق ْمُهََّنِأب اوَُرفَك َنيِذَّلا َنِمً افَْلأ اُوبِلَْغي ٌَةئِم ْمُكْنِم ْنَُكي
نكل ﴾ً افْعَض ْمُكِيف ََّنأ َمِلَعَو ْمُكْنَعُ َّ� َفَّفَخ َنْآلا ﴿ً اينمز تيقوتلا ءاج كلذل ، ناميإلا فعضي اذه نتفلا راشتنا عم ، ناميإلا فعضي اذه ، ةرخآلا ىلع لابقإلا فعضو ، ايندلا ىلع
حاجن كانهو ، لوبقم حاجن كانه ، حاجنلا بتارم ، فرش ةجردو ، زاتممو ، ديجو ، طسوو ، لوبقم دجوي ةعماجلاب ، لوبقم هللا دنع فيعضلا ناميإلا نم ىوتسملاً اضيأ
. فرش ةجردب
نم راف قيقدلا مييقتلاب تنأف ، امهنم تررفو ، نيلجر تهجاو اذإ ، رئابكلا نم يهو ، فحزلا نم راف تنأف ، امهنم تررفو ، نيلجر تهجاو اذإ كنأ صخلملا ، ةوخإلا اهيأ
يأ ، فيعض نم لقأ نينثا نم امأ ، ناميإلا ميدع دعت ال ةثالث نم تررف ول نكل ، ناميإلا فعض ليلد اذهف مهنم تررفو ةرشع تهجاو اذإ امأ ، ىندألا دحلا اذه نأل ، فحزلا
. بسار

: ظفحلاو رصنلاو دييأتلاو قيفوتلاب نينمؤملا عم لجو زع هللا

ول ، ةياعرلاب مهعم ، ظفحلاب مهعم ، رصنلاب مهعم ، دييأتلاب مهعم ، قيفوتلاب مهعم وه يأ ، ةصاخ ةيعم هذه ؟ ةيآلا هذهب لوقأ اذام ،   ﴾ َنيِرِباَّصلا َعَمُ َّ�َو ﴿ : لجو زع هللا لوق امأ
، حيحص مالكلاف - نالف يعم نكل – نييالم هعم ًاناسنإ هعم نأ تملع ول نكل ! ليحتسم ؟ هقدصت ، رالود ةسمخ يعمو برغلا دالب ىلإ ترفاس : لاق ناسنإ
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ول ، لوبقم ريغ مالك ، انه ىلإ انه نم ةرخصلا هذه تلقن : لاق فيعض ناسنإ وأ ، نييالم هعم نالف

.ً الوبقم مالكلا راص اهيلع هناعأ ليقثلا نزولابً الطب هعم نأ تملع
نم دجو اذامو ؟ كدجو نم دقف اذام بر ايو ؟ كعم نمف كيلع ناك اذإو ؟ كيلع نمف كعم هللا ناك اذإو ، هانغب مهعم ، هملعب مهعم ، هتردقب مهعم يأ ﴾ َنيِرِباَّصلا َعَمُ َّ�َو ﴿ : تلق اذإ
: لجو زع هللا لوقي امنيح ةماع ةيعم كانه نأ ةقيقدلا ةيضقلاو ، هللا عم نوكت نأ ةلوطبلاف ؟ كدقف

اَم َنَْيأ ْمَُكعَم َوُهَو اَهِيف ُجُرَْعي اَمَو ِءاَمَّسلا َنِم ُلِزَْني اَمَو اَهْنِم ُجُرَْخي اَمَو ِضَْرْألا ِيف ُجَِلي اَم َُملَْعي ِشَْرعْلا َىلَع ىََوتْسا َُّمث ٍماََّيأ ِةَّتِس ِيف َضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ََقلَخ يِذَّلا َوُه ﴿
﴾ )�( ٌريَِصب َنُولَمَْعت اَِمبُ َّ�َو ُْمتْنُك

] ديدحلا ةروس [

مهعم ، ماركإلاب مهعم ، حاجنلاب مهعم ، ظفحلاب مهعم ، قيفوتلاب مهعم يأ ، ةصاخ ةيعم هذه ﴾ َنيِرِباَّصلا َعَمُ َّ�َو ﴿ : لجو زع هللا لاق اذإ امأ ، ةماع ةيعم كانه ، هملعب مكعم يأ
: ﴾ َنيِرِباَّصلا َعَم ﴿ ، ﴾ َنِينِمْؤُمْلا َعَم ََّ� ََّنأَو ﴿ ،ً ادج ةعئار ةصاخلا عم ، ءاطعلاب

﴾)���( َنِيقِداَّصلا َعَم اُونوُكَوَ َّ� اُوقَّتا اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿

]  ةبوتلا ةروس [

. ةصاخ ةيعم هذه

: ةيلاتلا ةيآلا اهنمثو نمث اهل ةصاخلا ةيعملا

. نمث اهل ةصاخلا ةيعملا هذه نأ انل نيبي لجو زع هللا

ًانَسَح اًضَْرق ََّ� ُُمتْضَرَْقأَو ْمُهوُُمتْرَّزَعَو يِلُسُرِب ُْمتْنَمآَوَ ةاَكَّزلا ُُمتَْيتآَوَ ةَالَّصلا ُُمتَْمَقأ ْنَِئل ْمَُكعَم ِيِّنإُ َّ� َلَاقَو ًابيَِقن َرَشَع َْيْنثا ُمُهْنِم َاْنَثَعبَو َلِيئاَرْسِإ ِيَنب َقَاثيِمُ َّ� َذََخأ َْدَقلَو ﴿
ّفَُكَأل ﴾  )��( ِلِيبَّسلا َءاَوَس َّلَض َْدَقف ْمُكْنِم َكِلَذ َدَْعب ََرفَك ْنََمف ُراَهَْنْألا اَِهتَْحت ْنِم يِرَْجت ٍتاَّنَج ْمُكََّنلِخُْدَألَو ْمُكِتَاِئّيَس ْمُكْنَع َّنَرِ

] ةدئاملا ةروس [

 ؟ كعم نمف كيلع ناك اذإو ؟ كيلع نمف كعم هللا ناك اذإ هنأً ادبأاوسنت الو ، لجو زع هللا ةيعم نمث اذه
َنوَُهقَْفي َال ٌمَْوق ْمُهََّنِأب اوَُرفَك َنيِذَّلا َنِمً افَْلأ اُوبِلَْغيٌ َةئِم ْمُكْنِم ْنَُكي ِْنإَو ِنَْيَتئاِم اُوبِلَْغي َنوُرِباَص َنوُرْشِع ْمُكْنِم ْنَُكي ِْنإ ِلَاتِقْلا َىلَع َنِينِمْؤُمْلا ِضِّرَح ُِّيبَّنلا اَهَُّيأ َاي ﴿ : حبصت تايآلا

. ﴾ َنيِرِباَّصلا َعَمُ َّ�َو َِّ� ِنْذِِإب ِنَْيفَْلأ اُوبِلَْغي ٌفَْلأ ْمُكْنِم ْنَُكي ِْنإَو ِنَْيَتئاِم اُوبِلَْغيٌ ةَرِباَصٌ َةئِم ْمُكْنِم ْنَُكي ْنَِإفً افْعَض ْمُكِيف ََّنأ َمِلَعَو ْمُكْنَعُ َّ� َفَّفَخ َنْآلا *

: ةيلاتلا ةصقلا تالالد

نب بابُحلا همسا ليلج يباحص ءاجف ، ةوزغلا هذه يفً ابسانمً اناكم هباحصأل راتخا مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ ملعي مكلك ، ردب ةوزغ عوضوم يف ؛ ماركلا ةوخإلا اهيأ
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المنذر- أنا ما رأیت قصة لھا دالالت كھذه القصة- قال لھ : یا رسول هللا ھذا الموقع وحي أوحاه هللا إلیك أم ھو الرأي والمشورة ؟

بجح هللا نأ ةقلطملا هللا ةمكح نكل ، مالك يلً اداهتجا ناك اذإ امأ ، ةملك الو ملكتأ الً ايحو ناك اذإ يأ

وه مأ كيلإ هللا هاحوأ يحو ناكملا اذه هللا لوسر اي : هل لاق ٍّمج بدأب يباحصلا اذه ءاجف ،ً اماهلإ هنع هبجحو ،ً اداهتجا هنع هبجحو ،ً ايحو هنع هبجح ، بسانملا عقوملا هيبن نع
عقوملا نيأ : هل لاق ةدومبو ةيوفعبو ةطاسبب ميركلا يبنلاف ، بسانم ريغ عقوم يأ ، عقومب سيل هللا لوسر اي هللاو : هل لاق ، ققد ، ةروشملاو يأرلا وه : هل لاق ؟ ةروشملاو يأرلا
هلاوقأو ، هلاعفأب ئطخي نأ نم موصعم يبنلا نأ ينعت ةصقلا ً-ادج ةربعموً ادج ةقيقد ةصقلا - عقوملا اذه ىلإ اولقتني نأ هباحصألً ارمأ ىطعأو ، رخآ عقومب هل راشأ ؟ بسانملا
اذهف ، يباحصلا اذه بجعي مل هراتخا يذلا عقوملا ناكف ،ً اداهتجا هبجحو ،ً اماهلإ هبجحو ،ً ايحو هبجح ، بسانملا عقوملا هنع هللا بجح ةغلاب ٍةغلاب ةمكحل نكل ، هرارقإو ،
: نآلا ، حصنً ايأر ناك نإو ، ةملك الو ملكتأ الً ايحو ناك نإف ؟ يأر مأ يحو عقوملا اذه : هل لاق هيأرب يلدي نأ لبق هبدأ ةدش نم يباحصلا

نيملسملا ةمئألو ، هلوسرلو ، هباتكلو ، � : لاق ؟ هللا لوسر اي نمل : انلق ، ةحيصنلا نيدلا : لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ، هنع هللا يضر سوأ نب ميمت نع ((
)) .مهتماعو

] ملسمو يراخبلا [

هنع بجحي نأ نم دب ال ؟ ةليضفلا هذهو ةمركملا هذهب رهظي فيكف ، موصعم وه ، باوصلا ىلإ عوجرلا ةليضف ، هنم ودبت نأ نكمي الً ةدحاو ةليضف نأ الإ ، موصعم يبنلا نآلا
. عقومب سيل : هل لوقي ، ةروشملاو يأرلا اذه نأ هبيجي ؟هلأسيوً ادج بدؤم يباحص يتأيو ،ً اداهتجاو ،ً اماهلإو ،ً ايحو بسانملا عقوملا
ةليضف ، ةليضفلا هذه ترهظو ،ً اقيقدً افرظ هل أيه لجوزع هللا ، موصعم هنأل يبنلا نم رهظت نأ نكمي ال يتلا ةليضفلا ىتح هنأ نيبتً ادج ةريبك تالالد اهل ةصقلا هذه كلذل

 . ملسو هيلع هللا ىلص ةيوبنلا هتريس ملاعم نم ةصقلا هذه تناكف ، باوصلا ىلإ عوجرلا ةليضف ، حصانلا ىلإ ءاغصإلا

: هعم هللا ناك هللا عم ناك نم

لك اهنأكو بابسألاب دخأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ وهً ادج قيقد رخآ حملم كانه ةقيقحلا وه ، هيلإ رافكلا لصوو ، راغلا يف ناك امدنع يأ ﴾ َنيِرِباَّصلا َعَمُ َّ�َو ﴿ : ةملك امأ
يف ةنيدملاوً الحاسم هجتا ،ً الامش ةنيدملاوً ابونج هجتا ، راثآلا وُحمي نم ، رابخألاب هيتأي نم ، دازلاب هيتأي نم أيه ، بابسألاب ذخأ ، ءيشب تسيل اهنأكو هللا ىلع لكوتو ، ءيش
تسيل اهنأكو هللا ىلع لكوتو ، ءيش لك اهنأك بابسألاب ذخأ ، جهنم اذهو ، بابسألاب ذخأ وهً اذإ ، اهاطغ ةرغث لكف ، بلطلا ةدش تقو ثالثً امايأ روث راغ يف عبق ، لخادلا
.ءيشب

نأو ، كرشلا يف عقوف ، هللا يسنو ، اههلأو ، اهيلع دمتعاو ، بابسألاب ذخأ برغلا نأ ملاعلا عقاو نكل

. ءيشب تسيل اهنأكو هللا ىلع لكوتت نأو ، ءيش لك اهنأكو بابسألاب ذخأت نأ باوصلاو ، ةيصعملا يف عقوفً الصأ اهب رمأي ملقرشلا
، هللا ىلع دمتعاو ، � ةعاط بابسألاب ذخأ هنكل ، هاوق تراهنال ، هيلإ اولصوو ، اهيلع دمتعاو ، بابسألاب ذخأ هنأ ول ،ً ادج قيقد حملم كانه هيلإ نودراطملا لصو امنيح نكل
: لاقف ، " انآرل همدق ئطوم ىلإ مهدحأ رظن ول هللا لوسر اي " : ركب وبأ هل لاق هيلإ اولصو املف

)) ؟ امُُهثلاثُ هللا ِنينثاب َكُّنَظ ام ٍركب ابأ اي :  لاقف ِهْيَمََدق َتحت انَرَصَْبَأل ِهْيَمََدق ىلإ ُرظني مهَدحأ َّنأ ول ِراغلا يف نحنو مَّلسو هيلعُ هللا ىَّلصِ ّيبنلل ُتلق  قيدصلا ركب يبأ نع ((

]  دمحأو ، هل ظفللاو يذمرتلاو  ملسمو ،  يراخبلا هجرخأ  بيرغ حيحص نسح يذمرتلا ننس  [

تسل ، دحأ كفرعي ال ،ً ادج عضاوتم لخدب ، ةيندتم ةيعامتجا ةبترمب فيعض نمؤم تنأ ،ً ادج يوق هللا عم تنأ يأ ﴾ َنيِرِباَّصلا َعَم َُّ�َو ﴿ يأ ؟ كيلع نمف كعم هللا ناك اذإ يأ
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. هللا عم نوكت نأ لصألاف ، هللا ةمحر ذخأتو ، هللا ملع ذخأتو ، هللا ةوق ذخأت كنأل ، سانلا ىكذأو ، سانلا ىوقأ تنأ هللا عم تنك اذإ ، رومغم تنأ ،ً اروهشم

: ةداعسلاو ةنينأمطلاوةنيكسلاب هللا هديأ هللا عم ناك نم

براض ، دودحم هلخد ، عضاوتم نطاوم يأ ؟ نم عم تنأ ؟ ةليلق عم ةملك ﴾ َنيِرِباَّصلا َعَمُ َّ�َو ﴿ كلذل

ناك اذإو : ةلوقملا هذه سنت الو ، كعم هللا نوكي نأ ينعي اذام ملعت نأ بجي تنأف ، كلملا ءارزو لك نم ىوقأ راص ، هعم كلملا ،ً ارتم نوتس هتيب ، ةنيدملا ىصقأب هتيب ، ةبتاك ةلآ
؟ كعم نمف كيلع ناك اذإو ؟ كيلع نمف كعم هللا
. ؟ كدقف نم دجو اذامو ؟ كدجو نم دقف اذام بر اي : ةلوقملا هذه سنت ال
ةوق ، ةقث ، ةنينأمط ، يهلإ ءاطع ربكأ ةنيكسلا هذه ، ءيش لك تكلم ولو اهدقفب ىقشتو ، ءيش لك تدقف ولو اهب دعست ةنيكسلا ، ةنيكسلا كبلق ىلع هللا لزُني هعم نوكت امنيح
. ةنيكسلا هذه ،ً ادج ةعفترمتايونعم ، لؤافت ، اضر ، ةداعس ، ةيصخش

: ردب ةكرعم ىرسأ يف هباحصأ ميركلا يبنلا ةراشتسا

نإ ؟ مهبلعفن اذام ؟ ىرسألا ءالؤه يف نورت ام : لاقف ماركلا هباحصأ راشتسا ميركلا يبنلاف ،ً ايشرق نيعبس رسأ ّمت - ردب ةعقوم -ةعقوملا هذه : رخآ ءيش ؛ ماركلا ةوخإلا اهيأ
، ةوخإلاو ، ةريشعلاو ، معلا ونب ءالؤه ، مهيلع كرصنو ، رفظلا هللا كاطعأ دق ، كموقو كلهأ هللا لوسر اي" : ركب وبأ لاقف ؟ سمألاب مكناوخإ مه امنإو ، مهنم مكنكمأ دق هللا
: مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ، "ً ادضع كل اونوكيف ، كب مهيدهي نأ هللا ىسعو ، رافكلا ىلع انل ةوق مهنم انذخأ ام نوكيف ، مهنم ءادفلا ذخأت نأ ىرأ ينإو ، مهنع ُفعا يأ ، مهقْبتسا
؟ باطخلا نب اي لوقت ام

، رقص ريزو كانه ، مئامحلا نم ريزولا اذهو ، روقصلا نم ريزولا اذه نأ عمسن رابخألابً انايحأ نحن

نأو ، هقنع برضأف نالف نم يننكمت نأ ىرأ ، ركب وبأ ىأر ام ىرأ ام ، كولتاقو ، كوجرخأو ، كوبذك دق هللا لوسر اي " : هل لاق ، رمع انديس لأس املف ، ةمامح ريزو كانهو
، مهتمئأو ، شيرق ديدانص ءالؤه ، نيكرشملل ةدوم انبولق يف سيل هنأ هللا ملعيل ىتح ، هقنع برضي ىتح نالف نم ةزمح نّكمتو ، هقنع يلع برضيف ليقع نمً ايلع نّكمت
. مئامحلا يأر يأر لوأ ، روقصلا يأر اذه ، " نوفلؤم نوعار نحن امنإف ، ىرسأ كل نوكي نأ ىرأ ام ، مهقانعأ برضاف ، مهتداقو
يأ - انلقف : بويأ وبأ لاق ، "كمحر تعطق " : لوقي ام عمسي وهو سابعلا لاقف " ًاران مهيلع همرضأف ، بطحلا ريثكً ايداو رظنا هللا لوسر اي" : ةحاور نب هللا دبع لاقو
دبع لوقب ذخأي : سانأ لاقو ، رمع لوقب ذخأي : سانأ لاقو ، ركب يبأ لوقب ذخأي : سانأ لاقف ، تيبلا مالسلاو ةالصلا هيلع لخدف ، " انل دسح لاق ام رمع لمحي امنإ" : -راصنألا

. ةراجحلا نم دشأ نوكت ىتح ماوقأ بولق ددشيل ىلاعت هللا نإو ، نبللا نم نيلأ نوكت ىتح ماوقأ بولق نيليل ىلاعت هللا نإ : لاقف جرخ مث ، ةحاور نبا  هللا
. ساق ناسنإ كانهو ، نيل ناسنإ كانه عرشلا نمض ةيمويلا انتايح يف
: لاق ، ميهاربإ لثمك ءايبنألا يف ركب ابأ اي كلثمو ، ةمحرلاب لزنتي ليئاكيم لثمك ةكئالملا يف ركب ابأ اي كلثم

﴾ )��( ٌميِحَر ٌرُوفَغ َكَّنَِإف يِناَصَع ْنَمَو ِيّنِمُ هَّنَِإف ِيَنِعَبت ْنََمف ِساَّنلا َنِم اًرِيثَك َنَْللَْضأ َّنُهَِّنإ ِّبَر ﴿

]  ميهاربإ ةروس [
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: لاق ذإ ميرم نب ىسيع لثم ركب ابأ اي كلثمو

َّذُعت ْنِإ ﴿ ﴾ )���( ُميِكَحْلا ُزيَِزعْلا َتَْنأ َكَِّنَإف ْمَُهل ْرِفَْغت ْنِإَو َكُدَابِع ْمُهَِّنَإف ْمُهْبِ

]  ةدئاملا ةروس [

: لاق ذإ حون لثمك ءايبنألا يف كلثمو ، هللا ءادعأ ىلع ةمقنلاو سأبلاو ةدشلاب لزنتي ليربج لثمك ةكئالملا يف رمع اي كلثمو

﴾ )��( اًراَّيَد َنيِرِفاَكْلا َنِم ِضَْرْألا َىلَع ْرََذت َال ِّبَر ٌحُون َلَاقَو ﴿

]  حون ةروس [

: لاق ذإ ىسوم لثمك ءايبنألا يف كلثمو

اُوََري ىَّتَح اُونِمُْؤي ََالف ْمِِهبُوُلق َىلَع ْدُدْشاَو ْمِهِلاَوَْمأ َىلَع ْسِمْطا َانَّبَر َكِلِيبَس ْنَع اوُّلُِضيِل َانَّبَر َايْنُّدلا ِةَايَحْلا ِيف ًالاَوَْمأَوً َةنيِزُ َهَألَمَو َنْوَعْرِف َتَْيتآ َكَّنِإ َانَّبَر ىَسوُم َلَاقَو ﴿
﴾ )��( َميَِلْألا َباََذعْلا

][

ٌباَذَع ُْمتْذََخأ اَمِيف ْمُكَّسََمل ََقبَس َِّ� َنِم ٌبَاتِك َالَْول )��( ٌميِكَح ٌزيِزَعُ َّ�َوَ ةَرِخْآلا ُديُِريُ َّ�َو َايْنُّدلا َضَرَع َنوُديُِرت ِضَْرْألا ِيف َنِْخُثي ىَّتَح ىَرَْسأُ َهل َنوَُكي َْنأٍ ّيَِبنِل َناَك اَم ﴿
﴾ )��( ٌميِظَع

] لافنألا ةروس [

. ىلاعت هللا ءاش نإ مداقلا سردلا يف اهحرشو تايآلا هذه ةمتت ، ماركلا ةوخإلا اهيأ

نيملاعلا بر � دمحلاو

 سورة یونس 

لو اتفقتما ما خالفتكما ، لكن واحد مع الصقور ، وواحد مع الحمائم ، واحد شدید  وواحد لین ، أخذ قراراً ال یَفلتَنَّ منكم أحد إِال بِفداء ، أو َضرب ُعنُق ، ومن بین األسرى كان 
عدد كبیر من أغنیاء قریش ، النبي أخذ قرار فداء أو قتل .

أیھا اإلخوة ، لذلك قال تعالى : ﴿ ا ْآلَن َخفََّف �َُّ  َعْنُكْم َو َعِلَم أَنَّ فِیُكْم َضْعفاً فَِإْن یَُكْن ِمْنُكْم ِمئَةٌ َصابَِرةٌ یَْغِلبُوا ِمائَتَْیِن َو إِْن یَُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف یَْغِلبُوا أَْلفَْیِن بِِإْذِن �َّ ِ َو� َّ ُ َمَع 
ابِِر یَن ﴾ فجاء الوحي یقول : الصَّ
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