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 بسم  هللا الرحمن الرحيم
 على هامش الهجرة                                     

 أيها المستمعون الكرام من المؤمنين والمؤمنات 
                                فــــــــى مواــــــــوك المحااــــــــرة   وســــــــي ون حــــــــديثى بســــــــم هللا أفتــــــــت   المــــــــى مع ــــــــم 

ـــــا بـــــ  ن  ـــــون أساســـــا  ويـــــا ل يـــــام فيه ـــــامش الهجـــــرة  التـــــى قـــــاء هللا أن تك                                هللا علـــــى ه
ــــــــين العــــــــر  والعجــــــــم  ــــــــار  وانتقــــــــار  ب ــــــــى المقــــــــارل والم                               اإلســــــــالم واســــــــتح امم ف

ـــــــ ـــــــور اإلســـــــالم  لم ـــــــدد ســـــــبحانم بن ـــــــد ب ـــــــدة و  ـــــــم ع ي ـــــــت ب ـــــــة وثب ـــــــر والجهال                                         ات الكف
ـــــــم  ـــــــى ب ـــــــ     ونه ـــــــى المجتم ـــــــد  واإلحســـــــان ف ـــــــم الع ـــــــر ب ـــــــد الوـــــــالل   وأ ه                               التوحي

                                               ودنيـــــاهم    عـــــن الفحقـــــاء والمن ـــــر   ليعـــــيش النـــــا  فـــــى ســـــعادة تامـــــة فـــــى ديـــــنهم 
ــــــدة    أفح ــــــم  ــــــا  فــــــى ســــــورة الما  ــــــ    ــــــاد  حي ــــــى مــــــن رءوق رحــــــيم بعب                           وســــــبحان رر

 الجاهلية يب ون ومن أحسن من هللا ح ما ل وم يو نون  (  .
ــــــــا ن  ــــــــم علين ــــــــا وأت ــــــــ   أكمــــــــ  دينن ــــــــى أحمــــــــد هللا الكــــــــر م ال ــــــــم أن ــــــــم وراــــــــىث                                        عمت

                                        ســــــالم دينــــــا    وأىــــــلى وأســــــلم علــــــى ســــــيدنا ومو نــــــا محمــــــد رســــــو  هللا الــــــ  لنــــــا اإل
                                                جاءنـــــا علـــــى يديـــــم الهـــــد  وديـــــن الحـــــق   و نـــــا ببر تـــــم واتباعنـــــا لـــــم ىـــــلى هللا عليـــــم 
ــــــ ا  هللا عنــــــا ــــــم أع ــــــم الرســــــ  الكــــــرام فج ــــــت للنــــــا     عن ــــــر أمــــــة أورج                                                      وســــــلم  وي
                                                   ويــــــر مـــــــا جـــــــ   بـــــــم نبيـــــــا عـــــــن  ومــــــم ورســـــــو  عـــــــن أمتـــــــم   وأستراـــــــى هللا عـــــــن

                                رام البــــــــررة    وىــــــــحبم ال ــــــــر الميــــــــامين   الــــــــ ين نىــــــــروا هللا ورســــــــولم آلــــــــم الكــــــــ
                                   ثبــــــت ديــــــن هللا فــــــى اعرب   وقــــــرفنا ســــــبحانم باتباعــــــم مــــــن بعــــــدهم   وراــــــى حتــــــى 

ـــــــى ســـــــلو  الىـــــــرا  المســـــــت ي ـــــــد  بهـــــــم  ل ـــــــ ين نتهت                                مهللا عـــــــن قـــــــيوونا اعجـــــــالء ال
 حلى بآدا  الدين    ل  الفا  من هللا و فى باهلل عليما  . والت



                                       هــــــ ا   وأجـــــــد واجبـــــــا علــــــى أن أقـــــــ ر الجمعيـــــــة التعاونيــــــة للبتـــــــرو  فـــــــى قـــــــول    
                                    تــــــــا  لــــــــى اعخ الفااــــــــ  اعســــــــتا  أحمــــــــد ،نــــــــيم    عاــــــــو مجلــــــــ  اإلدارة   الــــــــ   أ

ــــــم  ــــــت ب  ــــــى الت ي ــــــة الت ــــــ   الســــــاحة المبار  ــــــى ه ــــــم ف ــــــ  ب  ــــــة أن أجتم ــــــم الكر م                                               بدعوت
ـــــــ    ـــــــن  ب ـــــــرا م ـــــــا  ثي ـــــــر   فيه ـــــــام الهج ـــــــة بالع ـــــــا  الجمعي                                    عحااـــــــر م بمناســـــــبة احتف

ـــــــد  ـــــــات الجدي ـــــــاليمن والبر  ـــــــين ب ـــــــى المســـــــلمين أجمع ـــــــي م وعل ـــــــا وعل                                         أعـــــــاد  هللا علين
 وسعادة الدار ن   آمين  . 

                                                    و ـــــــد استحســـــــنت أن ي ـــــــون حـــــــديثى فـــــــى هـــــــ   الليلـــــــة علـــــــى هـــــــامش الهجـــــــرة      
                                               ب اآليــــــــات ال رآنيــــــــة وع بــــــــت عليهــــــــا    مــــــــا اوتــــــــرت و ــــــــا   بعــــــــب واوتـــــــرت بعــــــــ

                                فــــــــوا علــــــــى   ر ــــــــاتهم ـ ولي ــــــــون لنــــــــا مــــــــن تلــــــــ  تالمهــــــــاجر ن والمهــــــــاجرات ل
ـــــــــــات    ـــــــــــات المبار  ـــــــــــات ال الي ـــــــــــات   والنفح ـــــــــــات البال  ـــــــــــدة الع  ـــــــــــ  ر ات المجي                                         ال

 بعون هللا وتوفي م   راى هللا عنهم وأرااهم أجمعين  .
 المهاجر ن الىاد ون :  

ــــــــم الكــــــــر م                                     مــــــــد  هللا تعــــــــالى ســــــــادتنا المهــــــــاجر ن فســــــــماهم الىــــــــاد ين فــــــــى  ول
ـــــــ ين أور  ـــــــراء المهـــــــاجر ن ال ـــــــى ســـــــورة الحقـــــــر   للف  ـــــــارهم وأمـــــــوالهمف ـــــــن دي                            جـــــــوا م

                                      هللا وراــــــــــــوانا و نىــــــــــــرون هللا ورســــــــــــولم أول ــــــــــــ  هــــــــــــم  يبت ــــــــــــون فاــــــــــــال مــــــــــــن
                                    الىـــــــاد ون ( و ـــــــد أثبـــــــت هللا ســـــــبحانم بهــــــــ   اآليـــــــة لســـــــادتنا المهـــــــاجر ن أوىــــــــافا

 هم بها وهى  :والدة   ا
ـــــــى    ـــــــديار واآلمـــــــوا  الت ـــــــروا هللا ســـــــبحانم عمـــــــا ســـــــوا  مـــــــن ال                                                    أو   ـ   نهـــــــم آث

 يتعلق بها سواهم تعل ا  ليا فيما جبلت نفوسهم البقر ة عليم  . 
                               و لــــــ   ثانيــــــا  ـ   ن  يثــــــارهم هللا تعــــــالى عمــــــا ســــــوا   نمــــــا  ىــــــدوا بــــــم راــــــا     

 فا  هللا يؤتيم من يقاء   وهللا  و الفا  الع يم  . 



ــــــن هللا نىــــــر هلل     ــــــى نىــــــر دي ــــــ وا باإلســــــالم فنىــــــرو    وف ــــــا  ـ   نهــــــم اعت                              ثالث
                               عــــــ  وجــــــ  عنــــــم ســــــبحانم ي ــــــو     ن الــــــدين عنــــــد هللا اإلســــــالم ( و ــــــ ل  فــــــى نىــــــر 
                      ديـــــن هللا نىـــــر لمـــــن دعـــــا بـــــلمر هللا ل ســـــالم وهـــــو مو نـــــا رســـــو  هللا ىـــــلى هللا عليـــــم
                       وســــــلم  . و يــــــت   ينىــــــر ســــــادتنا المهــــــاجر ن مو نــــــا رســــــو  هللا   و ــــــد  ــــــا  تعــــــالى

                                           نبيــــــــين لمــــــــا آتيــــــــتكم مــــــــن  تــــــــا  فــــــــى ســــــــورة آ  عمــــــــران   وا   أوــــــــ  هللا ميثــــــــال ال
 لكـم  علـىرسو  مىدل لما مع م لتؤمنن بم ولتنىـرنم فـا  أأ ـررتم وأوـ تم   مءوح مة ثم جا

 ان اإليمـان ونىـر  ـ ىـلى هللا من القاهدين  ( وا  ا   الوا أ ررنا  ا  فاقهدوا وأنا مع م ىر  
 على النبيين   فهما أوج  على ،يرهم من المؤمنين . ومـا أع ـم القـرق ـ واجبين عليم وسلم

ـــــا  ىـــــلوات هللا ـــــد   ـــــال . و  ـــــ ا الميث ـــــم به ـــــن رر ـــــم وســـــلم م ـــــم ىـــــلى هللا علي ـــــ   نال                          ال
ــــد ــــم أب ــــاعى (( وهــــو وســــالمم علي ــــا مــــا وســــعم    اتب ــــو  ــــان موســــى حي ــــدين :    ول                                  اآلب

 من تحدثم بنعمة هللا ىلى هللا عليم وسلم  . 
                              رابعــــــــا  ـ   نهــــــــم ىــــــــد وا فــــــــى اعت ــــــــادهم وقــــــــهادتهم بــــــــلن    لــــــــم    هللا     

                         محمـــــد رســـــو  هللا   وأداهـــــم ىـــــد هم هـــــ ا  لـــــى حـــــ  هللا تعـــــالى ب ليـــــاتهم وج  يـــــاتهم  . 
                        تلــــــ  الع يــــــدة الىــــــحيحة وهــــــداهم  ىلــــــســــــبحانم رســــــولم الــــــ   دعــــــاهم  ا بحبــــــم وأحبــــــو 

                        دا د فــــى نقــــرها واـــــحى معهــــم بــــ  و ـــــبلهم فــــى ســــبيلها بـــــالهجرة  ليهــــا   و اســــى القـــــ
يثــــــــارا هلل تعــــــــالى علــــــــى ماســــــــوا   عن                               وتــــــــر  اعهــــــــ  والــــــــوان ابت ــــــــاء مراــــــــاتم وا 

 ما عند هللا وير واب ى  .
 وير ة الىحابة الكرام  :    
ـــــــة   ـــــــت قـــــــرق الوير  ـــــــر اعمـــــــم جميعهـــــــا   ونال ـــــــة هـــــــى وي                           ومـــــــ  أن اعمـــــــة المحمدي

بمتابعــــــة ويــــــر الرســــــ  الكــــــرام  وأع مهــــــم قــــــلنا  وأعالهــــــا مجــــــدا وأب ــــــاهم دعــــــوة    



ــــا بين    ــــة تتفااــــ  فيم ــــرون اعم ــــم وســــلم  :  أن   ــــا  ىــــلى هللا علي ــــ ا   ــــ ل  . وله ــــا                                          ه
                                    فىـــــار الىـــــحابةالكرام  "لـــــونهم ي ثـــــم الـــــ ينهم  رنـــــى    ثـــــم الـــــ ين يلـــــون  ويـــــر ال ـــــرون 

                                      همأفاـــــــ  ال ـــــــرون   و لـــــــيهم فـــــــى الفاـــــــ  التـــــــابعون الـــــــ ين أدر ـــــــوا الىـــــــحابة و لـــــــي
 تابعوا التابعين ال ين أدر وا التابعين  .

نمــــــــا ىــــــــار الىــــــــحابة الكــــــــرام ويــــــــر ال ــــــــرون فــــــــى اع                             مــــــــة المحمديــــــــة بعقــــــــرتهموا 
                                     لقوىــــم ىــــلى هللا عليــــم وســــلم  .  وهــــو مــــا يســــر لهــــم التلســــى بــــم فــــى أ والــــم وأفعالــــم
ــــــــى ــــــــم ف ــــــــان لك ــــــــد   ــــــــى ســــــــورة اعحــــــــ ا    ل  ــــــــالى ف ــــــــم تع ــــــــ ا ل ول ــــــــم   تنفي                                وأحوال
                                     رســـــــــــو  هللا أســـــــــــوة حســـــــــــنة لمـــــــــــن  ـــــــــــان يرجـــــــــــو هللا واليـــــــــــوم اآلوـــــــــــر  و  ـــــــــــر

                                  ء برســــو  هللا  ـ ىــــلى هللاهللا  ثيــــرا  (  .  وعلــــى  ــــدر حــــرل المــــؤمن علــــى ا فتــــدا
ــــم وســــلم   ــــم    و  عجــــ  فهــــو ىــــلى هللا علي ــــم وســــلم  ـ ت ــــو  ىــــلة المــــؤمن برر                             علي
ــم وســلم  ااعــة هللا     ــم ىــلى هللا علي ــى ااعت ــا هللا  .  وف ــو   مــا عرفن ــى هللا     ول ــا  ل                                بابن
                   ف ــــد  ــــا  تعــــالى فــــى ســــورة  النســــاء   مــــن ياــــ  الرســــو  ف ــــد أاــــاك هللا  ( و ــــا  تعــــالى 
ن تايعــــــو  تهتــــــدوا ومــــــا علــــــى الرســــــو     الــــــبال  المبــــــين (  .                                     فــــــى ســــــورة النــــــور   وا 

                             عليــــــم وســــــلم   حــــــ رهم ســــــبحانمو مــــــا أوجــــــ  هللا علــــــى المــــــؤمنين ااعتــــــم ىــــــلى هللا
ـــــ ين يوـــــالفون عـــــن أمـــــر  ـــــور    فليحـــــ ر ال ـــــى ســـــورة الن ـــــالى ف ـــــا  تع ـــــم ف                                   مـــــن موالفت
ـــــيم (  .  مـــــا  ـــــا  تعـــــالى فـــــى ســـــورة اعحـــــ ا                              أن تىـــــيبهم فتنـــــة أو يىـــــيبهم عـــــ ا  أل

                                  مـــــــــا  ـــــــــان لمـــــــــؤمن و  مؤمنـــــــــة   ا  اـــــــــى هللا ورســـــــــولم أمـــــــــرا أن ي ـــــــــون لهـــــــــم  و 
 الويرة من أمرهم ومن يعل هللا ورسولم ف د ا  اال  مبينا  (  .

 المهاجر ن فى  يثارهم هللا على اآلباء واعبناء و و  ال ررى  :  
                          مــــا ســــمعتم ـ ف ــــد مــــدحهم ب يثــــارهم  و مــــا مــــد  هللا ســــادتنا المهــــاجر ن بالىــــدل ـ

                           هللا تعــــــالى علــــــى اآلبــــــاء واعبنــــــاء و و  ال ررــــــى    ف ــــــا  تعــــــالى فــــــى ســــــورة المجادلــــــة 
     تجد  وما يؤمنون باهلل واليوم اآلور يوادون من حاد هللا ورسولم 



                                      وـــــــــوانهم أو عقـــــــــيرتهم أول ـــــــــ   تـــــــــ  فـــــــــى ولـــــــــو  ـــــــــانوا آبـــــــــاءهم أو أبنـــــــــاءهم أو
ــــــم ــــــرو  من ــــــدهم ب ــــــان وأي ــــــورهم اإليم ــــــات تجــــــر  مــــــن تحتهــــــا اعن  ل ــــــدولهم جن                             راهــــــو 

هللا                     والدين فيها راى هللا عـنهم وراـوا عنـم أول ـ  حـ   هللا أ   ن حـ   
ــــــــم وعىــــــــا  فهــــــــو ســــــــبحانم ينهــــــــى هــــــــم المف ــــــــى حــــــــاد هللا أ  والف                       لحــــــــون ( . ومعن

ـــــــر  النـــــــا   ـــــــانوا أ  ـــــــافر ن ولـــــــو   ـــــــن الك ـــــــى أعـــــــداء هللا م ـــــــوددوا  ل ـــــــؤمنين أن يت                         الم
ــــــــى  ــــــــار الكفــــــــر عل ــــــــيهم نســــــــبا  .  و  يوفــــــــاكم أن  نعــــــــان بــــــــن ســــــــيدنا نــــــــو  اوت                               ل
ــــى ــــا بن ــــم   ي ــــا  ل ــــان و  ــــ  أهــــ  اإليم ــــو  الســــفينة م ــــى ر  ــــو   ل ــــان حــــين دعــــا  أب                               اإليم
ـــــــــ   ـــــــــى جب ـــــــــا    ســـــــــآو   ل ـــــــــافر ن ( فعىـــــــــا  و  ـــــــــن مـــــــــ  الك ـــــــــا و  تك                                  أر ـــــــــ  معن

ـــــــم ب ـــــــم الســـــــالم أن يقـــــــف   بن ـــــــو  علي ـــــــا أراد ن ـــــــاء ( فلم ـــــــن الم ـــــــةيعىـــــــمنى م                                             عااف
                                 اعبـــــــوة و ـــــــا  فـــــــى قـــــــفاعتم مـــــــا ح ـــــــا  هللا فـــــــى ســـــــورة هـــــــود   ونـــــــاد  نـــــــو  ررـــــــم
ـــــــــم الحـــــــــاكمين (  ـــــــــت أح  ن وعـــــــــد  الحـــــــــق وأن ـــــــــى وا  ـــــــــى مـــــــــن أهل ـــــــــا  ر   ن ابن                                 ف 

ــــ  وعــــدتنى أن ت ــــالى نجــــىأ   ن ــــا  تع ــــاجين . ف  ــــم ي ــــن مــــن الن ــــى ل ــــا  ابن ــــى فمــــا ب                                                   أهل
ـــــال  ـــــر ىـــــال  ف ـــــ  ،ي ـــــم عم ـــــ   ن ـــــي  مـــــن أهل ـــــم ل ـــــو   ن ـــــا ن ـــــا  ي ـــــ      ـــــى  ل                                       ردا  عل

                         ولـــــم تعـــــالى تســـــللن مـــــا لـــــي  لـــــ  بـــــم علـــــم  نـــــى أع ـــــ  أن تكـــــون مـــــن الجـــــاهلين ( و 
ــــــين المــــــؤمن والكــــــافر  ــــــة ب ــــــد أن هللا تعــــــالى  اــــــ  الو ي ــــــ  ( يفي ــــــي  مــــــن أهل ــــــم ل                                                   ن

                                     ولـــــــ ل   يـــــــ  لمـــــــا  اـــــــ  اعبـــــــن الســـــــب   اـــــــ  هللا  ولـــــــو  انـــــــت بـــــــين اع  وابنـــــــم  .
ـــم قـــرق النســـ    والســـب  هـــو اإليمـــان والنســـ  بنوتـــم لســـيدنا نـــو  عليـــم الســـالم  .ع                                                ن

                                     و ــــــد جــــــاء فــــــى تفســــــير اإلمــــــام ابــــــن  ثيــــــر أن  ولــــــم تعــــــالى   ولــــــو  ــــــانوا آبــــــاءهم (
                          أبـــــا  يـــــوم بـــــدر      أو أبنـــــاهم ( ن لـــــت ن لـــــت فـــــى أبـــــى عبيـــــدة بـــــن الجـــــرا  حـــــين  تـــــ

ــــدر     أو  وــــواتهم (  ــــى ب ــــرحمن ف ــــد ال ــــم عب ــــ  ابن ــــى ب ــــر الىــــديق حــــين هــــم ب ت                                 فــــى أب
ـــى مىـــ ـــت ف ـــ      أو عقـــيرتهم ( عن ل ـــر يؤم  ـــن عمي ـــد ب ـــ  أوـــا  عبي ـــر حـــين  ت ـــن عمي                                            ب

                                 ن لـــــت فـــــى عمـــــر   ف ـــــد  تـــــ   ر بـــــا لـــــم يوم ـــــ  أياـــــا   وفـــــى حمـــــ ة وعلـــــى وعبيـــــدة 
 ابن الحار   تلوا عتبة وقيبة والوليد بن عتبة يوم بدر .

 



 وسام القرق للمهاجر ن  : 
                              أول ــــــ   أ ــــــو  ومــــــا أســــــمى الوســــــام الــــــ   منحــــــم هللا فــــــى  ولــــــم الكــــــر م الوالــــــد  

                           م المفلحــــــون  (  .  وهــــــ ا الم ــــــام العــــــالى الرفيــــــ  ي ابلــــــم أ   ن حــــــ   هللا هــــــحــــــ   هللا 
                               تعــــــالى فــــــى قــــــلنهم  انحاــــــا  ســــــحيق وعميــــــق ععــــــداء هللا مــــــن الكــــــافر ن . ف ــــــد  ــــــا 

                                       اســـــــتحو  علـــــــيهم القـــــــياان فلنســـــــاهم   ـــــــر هللا أول ـــــــ  حـــــــ    فـــــــى الســـــــورة  اتهـــــــا  
                               القـــــــياان أ   ن حـــــــ   القــــــــياان هـــــــم الواســـــــرون (  . وعيــــــــا ا بـــــــاهلل مـــــــن الكفــــــــر

 وأهلم والقياان وح رم .
 : أو  هجرة فى اإلسالم   
                                     لـــــــــى أرب الحبقـــــــــة  .  ف ـــــــــد قـــــــــق علـــــــــى ســـــــــالم فـــــــــى ا و انـــــــــت أو  هجـــــــــرة    

ــــــــــ   ــــــــــم وســــــــــلم أن يتعــــــــــرب المســــــــــلمون اعوا  ــــــــــا رســــــــــو  هللا ىــــــــــلى هللا علي                                 مو ن
                           ع   أ ـــــــــوامهم مـــــــــن  فـــــــــار م ـــــــــة ف ـــــــــا  عىـــــــــحابم :    لـــــــــو وـــــــــرجتم  لـــــــــى أرب 

                                          قـــــــة فـــــــ ن بهـــــــا ملكـــــــا   ي لـــــــم عنـــــــد  أحـــــــد . وهـــــــى أرب ىـــــــدل حتـــــــى يجعـــــــ  الحب
                        ســـحق ـ ثالثـــة ممـــا أنـــتم فيـــم  (( . فهـــاجر فـــرارا بـــدينهم ـ  مـــا  ـــا  ابـــنهللا لكـــم فرجـــا 

ــــــم ســــــيدتو  ــــــان و وجت ــــــن عف ــــــة ثمــــــانين رجــــــال  . و ــــــلن مــــــنهم ســــــيدنا عثمــــــان ب                               نا ر ي
ــــــر ــــــان مــــــنهم ســــــيدنا جعف ــــــم وســــــلم     مــــــا   ــــــا رســــــو  هللا ىــــــلى هللا علي ــــــت مو ن                                بن
ـــــيعهم  .  ـــــي  راـــــى هللا عـــــن جم ـــــت عم ـــــم الســـــيدة أســـــماء بن ـــــ  و وجت ـــــى اال ـــــن أب                                           أب

 المحمودة ودعواتهم المستجابة  :  أوىاق المهاجر ن
وما أروك ما بين لنا ال رآن الكر م فى آور سورة آ  عمران من أوىاق المهـاجر ن المحمـودة  

   ن فى ولق السـموات واعرب واوـتالق الليـ   ودعواتهم المستجابة    و ل  فى  ولم تعالى 
 والنهار آليات عولى



ــــــــــا و  ــــــــــ  رون هللا  يام ــــــــــ ين ي ــــــــــا  ك ال ــــــــــرون اعلب ــــــــــورهم  و تف  ــــــــــى جن ــــــــــودا وعل                                         ع
                             فـــــــى ولـــــــق الســـــــموات واعرب ررنـــــــا مـــــــا ول ـــــــت هـــــــ ا بـــــــااال ســـــــبحان  ف نـــــــا عـــــــ ا  

                               المين مــــــن أنىــــــار  ك ن تــــــدو  النــــــار ف ــــــد أو  تــــــم ومــــــا لل ــــــالنــــــار ك ررنــــــا  نــــــ  مــــــ
                                               ررنــــــا  ننــــــا ســــــمعنا مناديــــــا ينــــــاد  ل يمــــــان أن آمنــــــوا بــــــرر م فآمنــــــا ررنــــــا فــــــل،فر لنــــــا 
ــــــا وعــــــدتنا علــــــى ــــــا وآتنــــــا م ــــــرار ك ررن ــــــا مــــــ  اعب ــــــر عنــــــا ســــــي اتنا وتوفن ــــــا و ف                                                            نورن

                                               و نـــــا يـــــوم ال يامـــــة  نـــــ    تولـــــت الميعـــــاد ك فاســـــتجا  لهـــــم ررهـــــم أنــــــى رســـــل  و  ت
ـــــــ ين ـــــــب فال ـــــــن بع ـــــــى بعاـــــــ م م ـــــــر أو أنث ـــــــن    ـــــــن م م ـــــــ  م ـــــــ  عام                                         أاـــــــي  عم

                                     عكفــــــــــرن هــــــــــاجروا وأورجــــــــــوا مــــــــــن ديــــــــــارهم وأ وا فــــــــــى ســــــــــبيلى و ــــــــــاتلوا و تلــــــــــوا 
                                     عـــــــنهم ســـــــي اتهم وعدولـــــــنهم جنـــــــات تجـــــــر  مـــــــن تحتهـــــــا اعنهـــــــار ثوابـــــــا مـــــــن عنـــــــد 

 هللا وهللا عند  حسن الثوا   (  . 
                                          ولنتلمـــــــــ  أو  فـــــــــى أوىـــــــــافهم المحمـــــــــودة فـــــــــى  ـــــــــواهرهم ورـــــــــواانهم  مـــــــــا بينهـــــــــا
لـــــــي م البيـــــــان  :                                     هللا تعـــــــالى وهـــــــو العلـــــــيم الوبيـــــــر الـــــــ     توفـــــــى عليـــــــم وافيـــــــة   وا 
ـــــــــا   ـــــــــى اعلب ـــــــــلنهم ع ـــــــــالء راقـــــــــدون   عن أول                                                         أو   ـ  وىـــــــــفهم ســـــــــبحانم ب

ــــــــوة الوالىــــــــة مــــــــن ال ىــــــــور والقــــــــا  والقــــــــ معناهــــــــا  ــــــــو  المســــــــتنيرة المجل                                     الع 
                                 وال  ـــــــذ   ولهـــــــ ا اســـــــتجابوا ل يمـــــــان وأ بلـــــــوا علـــــــى الااعـــــــات التـــــــى ت ـــــــررهم  لـــــــى

 هللا  لفى   وه ا هو الرقد بعينم  . 
                                   رون هللا   ــــــــرا  ثيــــــــرا  يامــــــــا و عــــــــودا ثانيــــــــا  ـ  و ــــــــ ل  وىــــــــفهم بــــــــلنهم يــــــــ

                              وعلـــــى جنـــــورهم   أ   ـــــا مين و اعـــــدين وماـــــاجعين . وفـــــى  لـــــ  د لـــــة منـــــم ســـــبحانم 
ـــــ ا   ـــــى ســـــورة اعح ـــــر م  ف ـــــم الك ـــــى  ول ـــــم ف ـــــا ب ـــــ   أمرن ـــــر ال ـــــ  ر الكثي ـــــى فاـــــ  ال                                 عل
ــــــــــرة وأىــــــــــيال (  ــــــــــرا وســــــــــبحو  ب  ــــــــــرا  ثي ــــــــــروا هللا    ــــــــــوا ا   ــــــــــ ين آمن ــــــــــا ال                                        ياأيه
                                     وعنــــــم عليــــــم الىــــــالة والســــــالم :    مــــــن أحــــــ  أن يرتــــــ  فــــــى ر ــــــاب الجنــــــة فلي ثــــــر

   راى هللا عنهما  ـ وهو   ر هللا  ((  . وي و  سيدنا عبد هللا بن عبا
    



ــــى حاقــــية  ــــا جــــاء ف ــــر هللا تعــــالى  م ــــة    ــــى أهمي ــــرآن ـ  ف ــــان ال  ــــة وترجم ــــر اعم                           حب
ــــــدا ــــــا ح ــــــ  له ــــــاد     جع ــــــى عب ــــــالى فر اــــــة عل ــــــرب هللا تع ــــــم يف ــــــ   : ل ــــــام الجم                                           اإلم

                               العــــ ر ،يــــر الــــ  ر   ف نــــم لــــم يجعــــ  لــــم حــــدا ينتهــــى معلومــــا وعــــ ر أهلهــــا فــــى حــــا
ــــم ــــى تر ــــم      م   لي ــــ ر أحــــدا ف ــــم يع ــــ  ول ــــى   ــــم ف ــــ ل  أمــــرهم ب ــــم . فل ــــى ع ل ــــا عل                               لوب

ـــــــــــى جنـــــــــــوب م ( و ـــــــــــا                                      اعحـــــــــــوا    ف ـــــــــــا  :   فـــــــــــا  روا هللا  يامـــــــــــا و عـــــــــــودا وعل
                                         ا  ـــــــــروا هللا   ـــــــــرا  ثيـــــــــرا ( أ  بالليـــــــــ  والنهـــــــــار   وفـــــــــى البـــــــــر والبحـــــــــر   وفـــــــــى 

 الىحة والس م   وفى السر والعالنية .
                                               أ ــــــو  و ــــــد أمــــــر هللا  مــــــا ســــــمعتم بــــــ  ر هللا عامــــــة وبالتســــــبي  واىــــــة   ويقــــــم   

                                           ــــــــــر هللا التســــــــــبي  والتحميــــــــــد والتكبيــــــــــر وا ســــــــــت فار وتــــــــــالوة ال ــــــــــرآن والىــــــــــالة 
ــــم وســــلم  . . .  ــــا رســــو  هللا ىــــلى هللا علي ــــى مو ن ــــالى عــــنعل ــــر هللا تع ــــد عب ــــو   و                                                                               ل

بــــــ  ر هللا فــــــى  ولــــــم تعــــــالى فــــــى ســــــورة الجمعــــــة  يــــــا أيهــــــا الــــــ ين آمنــــــوا   ا                                         الىــــــالة
                                مــــــــن يــــــــوم الجمعــــــــة  فاســــــــعوا  لــــــــى   ــــــــر هللا و روا البيــــــــ   لكــــــــم  نــــــــود  للىــــــــالة 

                                           . ليعلمنـــــا بـــــ ل  ســـــبحانم أن مـــــا فـــــى الىـــــالة مـــــن   ـــــر  ويـــــر لكـــــم  ن  نـــــتم تعلمـــــون (
                             هللا هــــــو العمــــــدة فــــــى تفاــــــي  الىــــــالة عــــــن ســــــا ر الااعــــــات و ــــــد جعــــــ  هللا الىــــــالة 
ــــ  مــــا أوحــــى  ــــوت   ات ــــى ســــورة العن ب ــــالى ف ــــم تع ــــى  ول ــــة عــــن الفحقــــاء والمن ــــر ف                          ناهي
ــــــــر  ــــــــى عــــــــن الفحقــــــــاء والمن  ــــــــم الىــــــــالة  ن الىــــــــالة تنه ــــــــا  وأ  ــــــــن الكت ــــــــ  م                                        لي

                          عن الىـــــــالة ســـــــب  لالنتهـــــــاء عـــــــنولـــــــ  ر هللا أكبـــــــر   وهللا يعلـــــــم مـــــــا تىـــــــنعون (   
ــــر . وســــميت ىــــالة عنهــــا ىــــلة ــــم  الفحقــــاء والمن  ــــد رر ــــاجى العب ــــم   ين ــــد ورر ــــين العب                                 ب

 فى ىالتم . و ناجيم فيها ررم ج  وعال  . 
                                      وت تاـــــــــى الىـــــــــالة الم بولـــــــــة مـــــــــن المـــــــــؤمن  اإل بـــــــــا  التـــــــــام علـــــــــى ااعـــــــــة هللا

                                   المؤمنــــــــون واإلعــــــــراب الكلــــــــى عــــــــن معىــــــــيتم   ولــــــــ ل   ــــــــا  تعــــــــالى فــــــــى ســــــــورة 
    د أفل  المؤمنون ك ال ين هم فى ىالتهم واقعون ك وال ين هم عن الل و



                           معراـــــــون ك والـــــــ ين هـــــــم لل  ـــــــاة فـــــــاعلون ك والـــــــ ين هـــــــم لفـــــــروجهم حـــــــاف ون ك
                                 ن ابت ــــــى وراء    علــــــى أ واجهــــــم أو مــــــا ملكــــــت أيمــــــانهم فــــــانهم ،يــــــر ملــــــومين ك فمــــــ

ـــــــ ين ـــــــانتهم وعهـــــــدهم راعـــــــون . وال ـــــــ ين هـــــــم عم ـــــــادون ك وال ـــــــ  هـــــــم الع ـــــــ  فلول                                         ل
ــــــردو  ــــــون الف ــــــ ين يرث ــــــون ك ال ــــــ  هــــــم الوارث ــــــى ىــــــلواتهم يحــــــاف ون ك أول                                   هــــــم عل

 دون (  .هم فيها وال
ـــــــــ  ر هللا  ـــــــــر ( أ  ول ـــــــــ  ر هللا أكي ـــــــــالى   ول ـــــــــم تع ـــــــــى  ول ـــــــــاء ف ـــــــــا  العلم ـــــــــا                                                            ومم

  ياكم برحمتم أكبر من   ر م  يا  بااعتم  . 
                             ةهللا ي ـــــــون فـــــــى الىـــــــالة وفـــــــى ،يـــــــر الىـــــــالو ـــــــد دلنـــــــا هللا تعـــــــالى علـــــــى أن   ـــــــر 
ـــــى ســـــورة الجمعـــــ ـــــم تعـــــالى ف ـــــ   ول ـــــ  ا  اـــــيت الىـــــالة فانتقـــــروا فـــــى اعربمث                                            ة   ف

                                   وابت ــــــــــوا مــــــــــن فاــــــــــ  هللا وا  ــــــــــروا هللا  ثيــــــــــرا لعلكــــــــــم تفلحــــــــــون  ( أ    توىــــــــــوا
ــــــرو   ــــــ ــــــ  ا   ــــــى الىــــــالة   ب ــــــم  ــــــر  تعــــــالى ف ــــــ   ول ــــــر الىــــــالة   ويمث ــــــى ،ي                                          ل  ف

ـــــــاء م ـــــــ  ر م آب ـــــــا  روا هللا   ـــــــا ا  اـــــــيتم مناســـــــ  م ف ـــــــرة   ف ـــــــى ســـــــورة الب                                     تعـــــــالى ف
                                                       أو أقـــــــــد   ـــــــــرا ( . وي ـــــــــو  الســـــــــادة الىـــــــــوفية فـــــــــى لاـــــــــا ت  قـــــــــاراتهم : أ    ا 
ــــــ   ــــــي م بعــــــد  ل                                        انتهيــــــتم مــــــن مناســــــ  الحــــــ  ف ــــــد أديــــــتم واجــــــ  العبــــــادة   وب ــــــى عل

  أن تؤدوا واج  المحبة عن من عادة المح  أن ي ثر من   ر حبيبم  .
ــــــ  ــــــ  روا بع ــــــة أن ي ــــــى الجاهلي ــــــر  ف ــــــن عــــــادة الع ــــــان م ــــــو  : و  ــــــاءهمأ  ــــــم آب                                   د حجه

ــــــــاهون  ــــــــ  ر مــــــــن بفاــــــــا لهم و تب ــــــــى بال ــــــــالى أول                                   بم ــــــــارمهم . فعلمهــــــــم هللا أن هللا تع
ــــا   وهــــو ــــ  الم اي ــــ   وهــــبهم تل ــــو ال ــــا فه ــــاء م اي ــــى اآلب ــــان ف ــــم   ا   ــــاء   عن ــــى  اآلب                                              أول

                                مـــــنعم أن يـــــ  ر  بـــــ  ،يـــــر  . والـــــ  ر  عالمـــــة علـــــى ت ـــــدير نعمـــــم وفاـــــلم   ولـــــ ل  
ـــــــرون (  ـــــــى و  تكف ـــــــر م وأقـــــــ روا ل ـــــــا  رونى أ   ـــــــرة   ف ـــــــى ســـــــورة الب  ـــــــالى ف ـــــــا  تع                             

                              ســــــــبحانم بلســــــــما موهــــــــو مــــــــا يفيــــــــد أن قــــــــ ر هللا ي تاــــــــى   ــــــــر  فــــــــ  ا   رنــــــــا  
 الحسنى وبسا ر اع  ار من تالوة  تابم وتسبي  وتحميد وتكبير . . . ألو 



ــــــ  ــــــت   وهــــــو ال ا  ــــــم   و ي ــــــا مــــــن عاا  ــــــا عــــــ  قــــــلنم بفاــــــلم وفياــــــم   و ادن                             رن
ــــــــدن م و فــــــــى ســــــــورة  بــــــــراهيم   وا   ــــــــ ن قــــــــ رتم ع                                                  لــــــــ ن  فــــــــرتم  ن   تــــــــل ن رر ــــــــم ل

ــــــة ــــــى نهاي ــــــد   والقــــــ ور ف ــــــى م   ــــــاء : القــــــاكر عل ــــــو  العلم                            عــــــ ابى لقــــــديد ( . وي 
 الم  د  .

                            وا  ا أردنــــــــــا أن نتبــــــــــين  يــــــــــت يــــــــــ  رنا هللا ســــــــــبحانم بفاــــــــــلم وفياــــــــــم ورحمتــــــــــم  
                        حســــــانم   فلن ــــــرأ  ولــــــم تعــــــالى فــــــى ســــــورة اعحــــــ ا    هــــــو الــــــ   يىــــــلى علـــــــي موا  

                      ومال  تــــــم ليوــــــرج م مــــــن ال لمــــــات  لــــــى النــــــور و ــــــان بــــــالمؤمنين رحيمــــــا  ك تحيــــــتهم 
ـــــــان ـــــــان اآليت ـــــــد جـــــــاءت هات ـــــــا  (  . و  ـــــــم ســـــــالم وأعـــــــد لهـــــــم أجـــــــرا  ر م ـــــــوم يل ون                              ي

ــــــــوا ا  ــــــــروا هللا  ــــــــ ين آمن ــــــــا أيهــــــــا ال ــــــــم تعــــــــالى   ي ــــــــرا  ــــــــرا  مباقــــــــرة بعــــــــد  ول                               ثي
                                         وســـــبحو  ب ـــــرة وأىـــــيال (  . و ـــــد جـــــاء فـــــى التفاســـــير   يىـــــلى علـــــي م ( أ  يـــــرحم م 

ـــــــــــم  ـــــــــــم ( أ  يســـــــــــت فرون لك ـــــــــــلمر  ت  ومال  ت ـــــــــــديم ب ـــــــــــالى     ليوـــــــــــرج م ( أ  ي                          ع
ـــــــى النـــــــور ( أ  الـــــــى ـــــــن  لمـــــــات الكفـــــــر      ل ـــــــراج م     مـــــــن ال لمـــــــات ( أ  م                         و

ـــــداإل ـــــدنيا فتتل ـــــاهم المال  ـــــة عن ـــــاة ال ـــــدنيا   أمـــــا بعـــــد الحي ـــــاة ال                                               يمـــــان . هـــــ ا فـــــى الحي
ـــــــيهم . ـــــــة بالســـــــالم عل ـــــــد دوـــــــو  الجن ـــــــور أو عن ـــــــد الوـــــــروو مـــــــن ال ب                                               المـــــــوت أو عن
ـــــد رو  البوـــــار  ومســـــلم عـــــن ابـــــن مســـــعود أنـــــم      ا جـــــاء ملـــــ  المـــــوت ي ـــــبب                               و 

ــــــــرؤ  الســــــــالم (( . وو  ــــــــ  ي  ــــــــم : رر ــــــــو  ل ــــــــة تســــــــلمرو  المــــــــؤمنين ي                          رد أن المال  
                     علــــى المــــؤمنين حــــين يورجــــون مــــن  بــــورهم بقــــارة لهــــم وأنهــــا تســــلم علــــيهم فــــى الجنــــة 
                        مــــــا فــــــى  ولــــــم تعــــــالى   والمال  ــــــة يــــــدولون علــــــيهم مــــــن  ــــــ   بــــــا  ســــــالم علــــــي م 

 بما ىبرتم ( .
                               مالح ــــــة لايفــــــة فــــــى  ولــــــم تعــــــالى   ليوــــــرج م مــــــن ال لمــــــات   لــــــى ءو لفتنــــــا العلمــــــا 

               لــــى النــــور (   حيــــ  جــــاء لفــــم    ال لمــــات (( بــــالجم  وجــــاء لفــــم    النــــور (( مفــــردا  
 ة هى أن أنواك الكفر  ثيرة   أما اإليمان فقىء واحد مو ل  لح 



ــــا ــــم . و ــــ ل  يلفتن ــــدد في ــــالى يىــــلى علــــى   تع ــــون :  نــــم تع ــــة في ول ــــاء لفتــــة را ع                        العلم
                         هم بــــــلن،نــــــى عــــــنهم وعـــــن اــــــاعتهم . فـــــ  ا أمــــــر  المـــــؤمنين هــــــو ومال  تـــــم مــــــ  أنـــــم

ـــــــــدوام ـــــــــى ال ـــــــــ  أمـــــــــر  لحـــــــــاجتهم هلل عل ـــــــــيهم تنفي ـــــــــرا وجـــــــــ  عل ـــــــــرا  ثي ـــــــــ  رو                                      ي
 الحياة وبعد الممات . فى
 التف ير السليم بعد ال  رالكثير  :  

ـــــــالتف ر الفاـــــــر   ـــــــر وىـــــــفهم ـ ســـــــبحانم ـ ب ـــــــ  ر الكثي ـــــــد وىـــــــفهم بال                                   وبع
                              أنـــــــم  بـــــــد لكـــــــ  مىـــــــنوك مـــــــن ىـــــــان    ولكـــــــ الســـــــليم الـــــــ   اســـــــتدلوا بـــــــم علـــــــى 

ــــــــول مــــــــن وــــــــالق . وهــــــــ ــــــــى الســــــــموات واعرب مول ــــــــى قــــــــاهدوها ف                                           ال ــــــــواهر الت
                                              مـــــــــــن ســـــــــــموات مرفوعـــــــــــة ب يـــــــــــر عمـــــــــــد   وأرب مبســـــــــــواة   و روك موتلفـــــــــــة   
                           ونهــــــار مقــــــرل   وليــــــ  م لــــــم   واتفــــــال فــــــى الجــــــن  بــــــين البقــــــر   وأوــــــتالق فــــــى
ـــــــــــا ـــــــــــق عب  ـــــــــــم تول ـــــــــــد ل ـــــــــــات واعر ال واآلجـــــــــــا  والع ا  ـــــــــــوان والل                                 اعقـــــــــــ ا  واعل
                                                وبــــــــااال   بــــــــ  ول ــــــــت بح مــــــــة ولح مــــــــة   وليســــــــتدلوا بهــــــــا علــــــــى وجــــــــود  وعلــــــــى 

ـــــي   مثلـــــموحدانيتـــــم وعلـــــى أنـــــم  بـــــد لهـــــا مـــــن  لـــــم وـــــا                               لق مـــــدبر   وواحـــــد أحـــــد   ل
                            الع ـــــــو       أو  عوليتـــــــم و  آوـــــــر قـــــــىء .   تدر ـــــــم اعبىـــــــار   و  تىـــــــ  لكنهـــــــم

ــــم   ياعــــ ــــن . يولــــق لح مــــةآلور ت ــــا لــــم بقــــل لــــم ي  ــــم   مــــا قــــاء  ــــان   وم                        م و  ياع
                            ر اعمــــــر ب ـــــدرة   و مــــــا  ـــــدر علــــــى البـــــدء ي ــــــدر علـــــى اإلعــــــادة     قـــــر   لــــــمو ـــــدب

                                  و  والـــــــــد لـــــــــم   و  ىـــــــــاحبة لـــــــــم   و  مولـــــــــود لـــــــــم   و  و  ـــــــــر لـــــــــم   و  معـــــــــين
ـــــ  قـــــىء  ـــــوت   ـــــد  ملك ـــــم   بي ـــــر ع مت ـــــات  ه ـــــ  المولو  ـــــم .   ـــــم   و  مقـــــير علي                       . ل
ـــــ  مـــــن تقـــــاء وتنـــــ ك الملـــــ  ممـــــن تقـــــاء وتعـــــ                                      ـــــ  اللهـــــم مالـــــ  الملـــــ  تـــــؤتى المل

                               بيــــــد  الويــــــر  نــــــ  علــــــى  ــــــ  قــــــىء  ــــــدير ك تــــــول   وتــــــ   مــــــن تقــــــاء مــــــن تقــــــاء
                          الحــــى مــــن الميــــت وتوــــرو الميــــت  الليــــ  فــــى النهــــار وتــــول  النهــــار فــــى الليــــ  وتوــــرو

 من الحى وتر ل من تقاء ب ير حسا   ( . 
 



 وما أىدل ما ي و  سيد  اإلمام محيى الدين بن عررى حين  ا  : 
 بجما   النعت  منفرد     أحد   ما مثلم  أحــد     
 د  ـعليم  ينع    ارنـأم  بم     ال     ام  الوجود     

ــــــــــم  و  ــــــــــ  راــــــــــى هللا عن ــــــــــى اال ــــــــــن أب ــــــــــى ب ــــــــــا عل                                             مــــــــــا أروك مــــــــــا ي ــــــــــو   مامن
 حين  ا  .

                                  وعجبـــــــت لمـــــــن قـــــــ  فـــــــىلمـــــــن قـــــــ   فـــــــى هللا وهـــــــو يـــــــر  ولـــــــق هللا     عجبـــــــت 
ــــــى  ــــــت لمــــــن قــــــ  ف ــــــر  المــــــوتى   وعجب ــــــر   النقــــــلة اآلوــــــرة وهــــــوالمــــــوت وهــــــو ي                          ي
 النقلة اعولى   وعجبت لعامر دار الفناء وتار  دار الب اء  (( . 

                                  و ـــــــــد هيـــــــــلهم حســـــــــن التف يـــــــــر عن يســـــــــتجيبوا لـــــــــدعوةالحق التـــــــــى دعـــــــــاهم  ليهـــــــــا
ــــم وســــلم ــــا رســــو  هللا ىــــلى هللا علي ــــم ا  هللا  مو ن ــــى أن    ل محمــــد رســــو                                        وال ا مــــة عل

                                           ومال  تــــــــم و تبــــــــم ورســــــــلم والبعــــــــ  هللا   واإليمــــــــان معــــــــم ىــــــــلى هللا عليــــــــم وســــــــلم
ـــــــــات . فســـــــــللوا ـــــــــار وســـــــــا ر اإليمان ـــــــــة والن ـــــــــا  والجن ـــــــــوا  والع  ـــــــــوت والث ـــــــــد الم                                     بع
ـــــــــم ـــــــــ  له ـــــــــر عـــــــــنهم الىـــــــــ ا ر وأن ي ت ـــــــــا ر وي ف ـــــــــم الكب ـــــــــر له ـــــــــالى أن ي ف                                  هللا تع
                                                   حســــــن الواتمــــــة فيتوفــــــاهم مــــــ  عبـــــــاد  المت ــــــين اعبــــــرار .  مــــــا ســــــللو  ســـــــبحانم أن

                                            نــــــــادمين   د   لــــــــ  علــــــــى يجعلهــــــــم يــــــــوم البعــــــــ  بــــــــيب الوجــــــــو  ،يــــــــر و ايــــــــا  و 
ـــــــا ـــــــا  نن ـــــــم تعـــــــالى   ررن ـــــــم  ول ـــــــ   ل ـــــــد  . ويح ـــــــى  ل                                      أنهـــــــم ىـــــــد وا وعـــــــد هللا ووعي

                          نورنـــــــا                      ســـــــمعنا مناديـــــــا ينـــــــاد  ل يمـــــــان أن آمنـــــــوا بـــــــرر م فآمنـــــــا ررنـــــــا فـــــــا،فر لنـــــــا
                                   وتوفنــــــا مــــــ  اعبــــــرار ك ررنــــــا وآتنــــــا مــــــا وعــــــدتنا علــــــى رســــــل  و فــــــر عنــــــا ســــــي اتنا

 و  تو نا يوم ال يامة  ن    تولت الميعاد  (  . 



 بقر  ع يمة من ر  رحيم للمهاجر ن  :
ــــــ  ــــــاهم باســــــتجابة دعــــــواتهم هــــــ     ف ــــــد  ــــــا  تع ــــــ    فاســــــتجا  ومــــــا أهن                              الى بعــــــد  ل

                       لهـــــم ررهـــــم أنـــــى   أاـــــي  عمـــــ  عامـــــ  مـــــن م مـــــن   ـــــر أو أنثـــــى بعاـــــ م مـــــن بعـــــب 
ــــــــــوا ــــــــــاتلوا و تل ــــــــــى ســــــــــبيلى و  ــــــــــارهم وأ وا ف ــــــــــ ين هــــــــــاجروا وأورجــــــــــوا مــــــــــن دي                                      فال

                                                         ثوابــــــــا رعدولــــــــنهم جنــــــــات تجــــــــر  مــــــــن تحتهــــــــا اعنهــــــــاعكفــــــــرن عــــــــنهم ســــــــي اتهم و 
ـــــــات  ـــــــنهم جن ـــــــالى   وعدول ـــــــا  تع ـــــــوا  ( . وا  ا   ـــــــد  حســـــــن الث ـــــــد هللا وهللا عن                                         مـــــــن عن

ــــــاجو ــــــى أنهــــــم ن ــــــار ومــــــنتجــــــر  مــــــن تحتهــــــا اعنهــــــار ( ف ــــــد امــــــلنهم عل                                                ن مــــــن الن
ــــــالوا  ــــــى دعــــــواتهم حــــــين   ــــــو  ف ــــــا الب ــــــة اســــــتجابة لم ــــــوم ال يام ــــــم ي ــــــين يدي                              الوــــــ   ب

ـــــ ـــــا  ن ـــــار ك ررن ـــــا عـــــ ا  الن ـــــااال ســـــبحان  ف ن ـــــ ا ي ـــــت ه ـــــا ولف ـــــا م ـــــالوا   ررن ـــــا                                                                  فيم
 ل المين من أنىار ( .من تدو  النار ف د أو  تم وما ل

ـــــــد المـــــــوت .  ـــــــ  بع ـــــــنهم بالبع ـــــــرا  لي ي ـــــــاد (  ب ـــــــت الميع ـــــــ    تول ـــــــولهم    ن ـــــــى                                             وف
ـــــا  راـــــى هللا عنهمـــــا : الميعـــــاد البعـــــ  بعـــــد المـــــوت أمـــــا تكر  ـــــن عب ـــــرهم ف ـــــد  ـــــا  اب                                   

ـــــى ررهـــــم  ـــــى حســـــن أبتهـــــالهم ولجـــــو هم  ل ـــــد  عل ـــــا في ـــــولهم ومـــــ  مـــــرات ررن ـــــداء ب                            الن
 الفعا  لما يقاء .

ـــــــد  ـــــــا  ســـــــيدنا اإلمـــــــام جعفـــــــر  ـــــــن ح رـــــــم أ و                                  مـــــــرالىـــــــادل راـــــــى هللا عنـــــــم : م
                       (( ومــــــ  مــــــرات أنجــــــا  هللا ممــــــا يوــــــاق وأعاــــــا  مــــــا أراد . واســــــتد  ف ــــــا  :    ررنــــــا 

ــــــا (( ومــــــ  مــــــرات  ــــــى تكــــــرر فيهــــــا  ــــــولهم    ررن ــــــى ا ســــــتجابة بهــــــ   اآليــــــات الت                           عل
 .  ثم  ا  تعالى بعدها   فاستجا  لهم ررهم . . . (

ــــــم   ــــــى ععل ــــــب الســــــلت الىــــــال  :  ن ــــــا  بع ــــــن و  ــــــالوا : وم ــــــى .   ــــــى يســــــتجا  ل                            مت
                                  أيـــــــن تعلـــــــم  لـــــــ  ى  ـــــــا  :   ا ا قـــــــعر جلـــــــد    ووجـــــــ   لبـــــــى   وفااـــــــت عينـــــــا    

 ف ل  حين يستجا  لى . 



ــــــــالى أو   ــــــــا أنهــــــــم ســــــــللوا هللا تع ــــــــى دعــــــــوا بهــــــــا رأين ــــــــى دعــــــــواتهم الت ــــــــا ف                                   وا  ا تلملن
ــــــوا  ــــــم ع ب ــــــة   ث ــــــوم ال يام ــــــداولين فيهــــــا ي ــــــى يوــــــ   هللا ال ــــــار الت                                  أن ينجــــــيهم مــــــن الن
                                          فــــــــدعوا ررهــــــــم أن ي فــــــــر لهــــــــم الكبــــــــا ر وي فــــــــر عــــــــنهم الىــــــــ ا ر . واســــــــتندوا فــــــــى

                             ابوا لــــــدعوة مو نــــــا رســــــو  هللا ىــــــلى هللا عليــــــم وســــــلمهــــــ ا الالــــــ   لــــــى أنهــــــم اســــــتج
ــــــوا فــــــى وعــــــد ــــــانوا مقــــــر ين . ووث  ــــــم قــــــي ا بعــــــد أن   ــــــم يقــــــر وا ب ــــــاهلل ول                                فــــــآمنوا ب
ــــــــم وي فــــــــر ــــــــم الكــــــــر م    ن هللا   يف ــــــــر أن يقــــــــر  ب ــــــــوارد فــــــــى  ول                                        هللا الىــــــــادل ال
ـــــى  ـــــانهم حت ـــــيهم  يم ـــــم عل ـــــ ا ســـــللو  ســـــبحانم أن يحف ـــــن يقـــــاء ( وله ـــــ  لم                              مـــــا دون  ل

ــــــ  اعبــــــرار  ــــــاهم عليــــــم ويحقــــــرهم م ــــــالوا   وتوفنــــــا مــــــ  اعبــــــرار  (  .يتوف                        عليــــــم   ف 
                               ار   ف ــــــــا  تعــــــــالى فــــــــى و ــــــــد وىــــــــت ســــــــبحانم اعبــــــــرار بىــــــــفات المت ــــــــين اعاهــــــــ

ـــــــــا  ـــــــــافورا ك  ـــــــــان م اجه ـــــــــل    ـــــــــن   ـــــــــرار يقـــــــــررون م                               ســـــــــورة اإلنســـــــــان    ن اعب
                               عينـــــــــا يقـــــــــر  بهـــــــــا عبـــــــــاد هللا يفجرونهـــــــــا تفجيـــــــــرا ك يوفـــــــــون بالنـــــــــ ر و وـــــــــافون 

                                      وياعمــــــــون الاعــــــــام علــــــــى حبــــــــم مســــــــ ينا  و تيمــــــــا يومــــــــا  ــــــــان قــــــــر  مســــــــتايرا ك
                                       وأســـــــيرا ك  نمـــــــا ناعم ـــــــم لوجـــــــم هللا   نر ـــــــد مـــــــن م جـــــــ اء و  قـــــــ ورا ك  نـــــــا نوـــــــاق
                                     مـــــــن ررنـــــــا يومـــــــا عبوســـــــا  مار ـــــــرا ك فو ـــــــاهم هللا قـــــــر  لـــــــ  اليـــــــوم ول ـــــــاهم ناـــــــرة
                                     وســــــــرورا ك وجــــــــ اهم بمــــــــا ىــــــــبروا جنــــــــة وحر ــــــــرا ك متك ــــــــين فيهــــــــا علــــــــى اعرا ــــــــ 
ــــــــا ــــــــت  اوفه ــــــــا و لل ــــــــيهم  الله ــــــــة عل ــــــــرا ك وداني ــــــــا قمســــــــا و   مهر  ــــــــرون فيه                                     ي

                                  فاـــــــــــة وأكـــــــــــوا   انـــــــــــت  ـــــــــــوار را ك  تـــــــــــ ليال ك وياـــــــــــاق علـــــــــــيهم بآنيـــــــــــة مـــــــــــن
                                   ـــــــــوار ر مـــــــــن فاـــــــــة  ـــــــــدورها ت ـــــــــديرا ك ويســـــــــ ون فيهـــــــــا  لســـــــــا  ـــــــــان م اجهـــــــــا
ــــــــدون  ــــــــدان مول ــــــــيهم ول ــــــــا تســــــــمى سلســــــــبيال ك وياــــــــوق عل ــــــــا فيه ــــــــيال ك عين                                 نجب

                                      وا  ا رأيـــــــــــت ثـــــــــــم رأيـــــــــــت نعيمـــــــــــا وملكـــــــــــابتهم لؤلـــــــــــؤا منثـــــــــــوراك   ا رأيـــــــــــتهم حســـــــــــ
ــــــــوا أســــــــاور مــــــــن فاــــــــة  ــــــــا  ســــــــند  واــــــــر واســــــــتبرل وحل ــــــــرا ك عــــــــاليهم ثي                             بي

 وس اهم ررهم قرابا اهورا ك  ن ه ا  ان لكم ج اء و ان سعي م مق ورا (  .



  
ـــــــــــرار  وهـــــــــــؤ ء ـــــــــــوم ال يامـــــــــــة   اعب ـــــــــــر ي ـــــــــــ ك اعكب                                        أمـــــــــــنهم هللا تعـــــــــــالى مـــــــــــن الف

                                   ووعــــــدهم النجــــــاة مــــــن النــــــار   ف ــــــا  تعــــــالى فــــــى ســــــورة اعنبيــــــاء    ن الــــــ ين ســــــب ت 
                                                لهـــــــم منـــــــا الحســـــــنى أول ـــــــ  عنهـــــــا مبعـــــــدون ك   يحـــــــ نهم الفـــــــ ك اعكبـــــــر وتتل ـــــــاهم
ــــــق  ــــــتم توعــــــدون ( والحســــــنى هــــــى الســــــعادة أو التوفي ــــــ    ن ــــــوم م ال                                                    المال  ــــــة هــــــ ا ي
ـــــــــن ـــــــــدون م ـــــــــدون ( أ  مبع ـــــــــ  عنهـــــــــا مبع ـــــــــة .   أول                                                      للااعـــــــــات أو البقـــــــــر  بالجن

ــــــة . و ــــــد ورد أن  النــــــار   ــــــين فــــــى الجن ــــــى علي ــــــى أعل                                                 عنهــــــم ســــــي ونون مرفــــــوعين  ل
            أبــــــى االــــــ   ــــــرم هللا وجهــــــم واــــــ  و ــــــرأ هــــــ   اآليــــــة ثــــــم  ــــــا  :                                                     مامنــــــا عليــــــا ابــــــن

                                           ب ــــــــــر وعمــــــــــر وعثمــــــــــان والحــــــــــة وال ريــــــــــر وســــــــــعد وســــــــــعيد  أنــــــــــا مــــــــــنهم وأبــــــــــو 
                                      وعبــــــد الــــــرحمن بــــــن عــــــوق وابــــــن الجــــــرا    ثــــــم أ يمــــــت الىــــــالة ف ــــــام يجــــــر رداء  

ــــــــو      يســــــــمعون حسيســــــــها وهــــــــم فيمــــــــا أقــــــــتهت  ــــــــدون ك وهــــــــو ي                                               أنفســــــــهم وال
                                                  يحـــــــــــ نهم الفـــــــــــ ك اعكبـــــــــــر وتتل ـــــــــــاهم المال  ـــــــــــة هـــــــــــ ا يـــــــــــوم م الـــــــــــ    نـــــــــــتم 
                      توعــــــدون ( . والحســــــي  ىــــــوت يحــــــ  بــــــم     والــــــدون ( أ  دا مــــــون       يحــــــ نهم
                                         الفــــــــ ك اعكبــــــــر ( أ  النفوــــــــة اعويــــــــرة ل ولــــــــم تعــــــــالى   و ــــــــوم يــــــــنفو فــــــــى الىــــــــور

                                     لـــــــــى النـــــــــار   ففـــــــــ ك مـــــــــن فـــــــــى الســـــــــموات ومـــــــــن فـــــــــى اعرب ( أو ا نىـــــــــراق 
                                        ( أ  يـــــــوم ثـــــــواب م      وتتل ـــــــاهم المال  ـــــــة ( أ  تســـــــت بلهم مهن ـــــــين     هـــــــ ا يـــــــوم م

   ال    نتم توعدون ( أ  فى الدنيا .
 فا  هللا على المهاجر ن والمهاجرات :  

                                         هــــــــ ا : و بــــــــدو لنــــــــا جليــــــــا فاــــــــ  هللا  مــــــــا يبــــــــدو لنــــــــا عدلــــــــم فــــــــى  ولــــــــم الكــــــــر م
ـــــــى  فاســـــــتجا  لهـــــــم ررهـــــــم أ ـــــــن   ـــــــر أو أنث ـــــــى   أاـــــــي  عمـــــــ  عامـــــــ  مـــــــن م م                              ن

                                 بعاـــــــ م مـــــــن بعـــــــب فالـــــــ ين هــــــــاجروا وأورجـــــــوا مـــــــن ديـــــــارهم وأو وا فـــــــى ســــــــبيلى 
ــــــــــر  مــــــــــن ــــــــــات تج ــــــــــنهم جن ــــــــــرن عــــــــــنهم ســــــــــي اتهم وعدول ــــــــــوا عكف ــــــــــاتلوا و تل                                        و 

   تحتها اعنهار ثوابا من عند هللا وهللا عند  حسن الثوا  (  .



ـــــــ  مـــــــن م ـــــــ  عام ـــــــى   أاـــــــي  عم ـــــــم تعـــــــالى   أن ـــــــى  ول ـــــــى ف ـــــــا عـــــــد  هللا فيتجل                                                                     أم
                                     ءمـــــن   ـــــرأو أنثـــــى بعاـــــ م مـــــن بعـــــب ( . و ـــــد ســـــج  بهـــــ ا للرجـــــا  عملهـــــم وللنســـــا

                                          عملهـــــــــن وســـــــــو  بـــــــــين الجنســـــــــين مـــــــــن المهـــــــــاجر ن والمهـــــــــاجرات   عن الجنســـــــــين
ـــــــا أن الرجـــــــ  ـــــــا الســـــــالم    م ـــــــواء عليهم ـــــــى آدم وح ـــــــان  ل ـــــــد و نتمي ـــــــن أىـــــــ  واح                                          م

 بنت الرج  .  المرأةأبن المرأة و 
                                   نــــــــا  إل راــــــــا  عــــــــن الــــــــ  ور واأهللا مــــــــا أجملــــــــم مــــــــن العمــــــــ  الــــــــ    و ــــــــد فىــــــــ 

ــــــــــ ين هــــــــــاجروا ــــــــــ    فال ــــــــــد  ل ــــــــــالى بع ــــــــــا  تع                                                  مــــــــــن المهــــــــــاجر ن والمهــــــــــاجرات ف 
ــــــــــوا عكفــــــــــرن عــــــــــنهم رهم وأو وا فــــــــــى ســــــــــبيلى ايــــــــــورجــــــــــوا مــــــــــن دوأ                                           و ــــــــــاتلوا و تل

                                         ســـــــي اتهم وعدولـــــــنهم جنـــــــات تجـــــــر  مـــــــن تحتهـــــــا اعنهـــــــار ثوابـــــــا مـــــــن عنـــــــد هللا وهللا 
                                التـــــــى عنــــــد  حســـــــن الثـــــــوا  ( . وأثبـــــــت هللا تعـــــــالى بهـــــــ ا ال ـــــــو  الكـــــــر م تاـــــــحياتهم

ـــــيهم مـــــ  قـــــدتها  نمـــــا هونهـــــا عل ـــــو  عـــــادة . وا  ـــــى النف ـــــيهم مـــــ  قـــــدتها عل ـــــت هل                                            هان
ــــــــا اــــــــحوا فــــــــى  ــــــــى التمســــــــ  بهــــــــا مهم ــــــــدة اإلســــــــالم والحــــــــرل عل ــــــــ ا هم بع ي                                   اعت

ــــــــوان و تــــــــا  الكفــــــــا                                        ر المعاراــــــــين وتعراــــــــهم لل تــــــــ  فــــــــى ســــــــبيلها مــــــــن هجــــــــرة ال
 سبي  هللا بسب   يمانهم باهلل ونب هم الكفر بم سبحانم وتعالى .

                               وأمـــــــــا فاـــــــــ  هللا ســـــــــبحانم فيتجلـــــــــى فـــــــــى توليـــــــــد المهـــــــــاجر ن والمهـــــــــاجرات فـــــــــى  
                                  يـــــ و    فهـــــم فيمــــــا علـــــى الـــــدوام   يهرمــــــون  نعـــــيم الجنـــــة الم ـــــيم الــــــ     يفنـــــى و 

                               و  يمراــــــــــــون و  يموتــــــــــــون بــــــــــــ  يســــــــــــعدون و  يقــــــــــــ ون . وأعجبــــــــــــوا لنعــــــــــــيم 
                                           دا ــــــم وهبــــــة مــــــن فاــــــلم تعــــــالى عهــــــ  الجنــــــة عــــــن عمــــــ  فــــــى الــــــدنيا معــــــدود نــــــاموا

ـــــــم ـــــــد هللا وهللا ب ـــــــن عن ـــــــا م ـــــــو    ثواب ـــــــر محـــــــدود . وىـــــــدل ســـــــبحانم    ي  ـــــــى عم                                  ف
 عند  حسن الثوا  ( وسبحانم من  ر م جواد رءوق بالعباد . 



 تفاا  الساد الىحابة  : 
ـــــــم  ـــــــن  ول ـــــــتم م ـــــــة  مـــــــا علم ـــــــة المحمدي ـــــــرون اعم ـــــــر                             وســـــــادتنا الىـــــــحابة هـــــــم وي

ـــرون  ـــر ال  ـــم وســـلم : وي ـــى ىـــلى هللا علي ـــم ا  رن ـــونهم . يقـــث ـــ ين يل ـــم ال ـــونهم ث ـــ ين يل                    يرل
ــــــابعين .  ــــــابعى الت ــــــابعين وت ــــــى ســــــادتنا الىــــــحابة والت ــــــم وســــــلم  ل ــــــ ل  ىــــــلى هللا علي                    ب

              أفاـــــ  الىـــــحابة هـــــم أ ـــــو  : و تفااـــــ  الفاـــــالء فيمـــــا بيـــــنهم . و ـــــد  ـــــا  العلمـــــاء  ن 
                 العقــــرة المبقــــرون بالجنــــة و ــــد مــــرت علــــي م أســــماؤهم ـ فيمــــا  الــــم  مامنــــا علــــى بــــن 
                   أبـــــى االـــــ  ـ و لهـــــم مـــــن ســـــادتنا المهـــــاجر ن . وأفاـــــ  هـــــؤ ء العقـــــرة الولفــــــاء

ـــــى ر  ـــــر وعمـــــر وعثمـــــان وعل ـــــو ب  ـــــة وهـــــم ســـــادتنا أب              اـــــى هللا عـــــنهم . الراقـــــدون اعررع
ــــــــى ســــــــورة ــــــــالى وىــــــــت ســــــــادتنا الىــــــــحابة ف ــــــــو  الســــــــادة الىــــــــوفية  ن هللا تع                         وي 
ـــــى الكفـــــار رحمـــــاء  ـــــ ين معهـــــم أقـــــداء عل                   الفـــــت  ف ـــــا  ســـــبحانم   محمـــــد رســـــو  هللا وال

ـــــون فاـــــال مـــــن هللا وراـــــوانا ســـــيماه ـــــا ســـــجدا يبت  ـــــراهم ر ع ـــــنهم ت ـــــى وجـــــوههم بي                                   هم ف
                     وجــــــا فــــــى  قــــــاراتهم أن  ولــــــم تعــــــالى   والــــــ ين معــــــم ( يقــــــيرمــــــن أثــــــر الســــــجود ( . 

                           لــــــى ســــــيدنا أبــــــى ب ــــــر الىــــــديق   و ولــــــم تعــــــالى   أقــــــداء علــــــى الكفــــــار ( يقــــــير
                       حمـــــا بيـــــنهم ( يقـــــير  لـــــى ســـــيدنا عثمـــــان و ولـــــم  لـــــى ســـــيدنا عمـــــر   و ولـــــم تعـــــالى   ر 

ــــــى   راــــــى هللا عــــــنهم وعــــــن  ــــــى ســــــيدنا عل ــــــا ســــــجدا ( يقــــــير  ل ــــــراهم ر ع ــــــالى   ت                    تع
 سا ر الىحابة الكرام .

 ثانى اثنين  : 
ــــــــة   ــــــــى ســــــــورة التوب ــــــــالى ف ــــــــو  هللا تع ــــــــر الىــــــــديق ي  ــــــــا ب  ــــــــل ســــــــيدنا أب                                ومــــــــا أهن

                                 تنىـــــــــرو  ف ـــــــــد نىـــــــــر  هللا   ا أورجـــــــــم الـــــــــ ين  فـــــــــروا ثـــــــــانى أثنـــــــــين    همـــــــــا
                       فــــــــى ال ــــــــار    ي ــــــــو  لىــــــــاحبم   تحــــــــ ن  ن هللا معنــــــــا فــــــــلن   هللا ســــــــ ينتم عليــــــــم 

  لمة هللا هى وأيد  بجنود لم تروها وجع   لمة ال ين  فروا السفلى و 



ـــــــا وهللا ـــــــالعلي ـــــــى  ت ـــــــاء ف ـــــــد ج ـــــــ ح يم (  .  و  ـــــــام  ع   ـــــــة عـــــــن ا م                        الســـــــيرة النبوي
                         الحســــــــن البىــــــــر  راــــــــى هللا عنــــــــم : انتحــــــــى رســــــــو  هللا ىــــــــلى هللا عليــــــــم وســــــــلم

هللا                     ــ  بـ  رسـو  وأبو ب ر  لى ال ـار لـيال   فـدو  أبـو ب ـر ـ راـى هللا عنـم
                       ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم فلمـــــــ  ال ـــــــار لين ـــــــر أفيـــــــم ســـــــب  أو حيـــــــة لي ـــــــى رســـــــو  

 هللا ىلى هللا عليم وسلم بنفسم  . 
ــــــــو ب ــــــــر   ــــــــا ســــــــيدنا أب ــــــــا و ــــــــد علمن ــــــــ  مو ن ــــــــم ال ــــــــار  ب ــــــــم بدوول                              راــــــــى هللا عن

ـــــ ـــــم رســـــو  هللا ىـــــلى هللا علي ـــــم ىـــــلى هللا علي ـــــا يؤ ي ـــــو  مم ـــــى ول                      م وســـــلم ليامـــــ ن عل
ـــــى ســـــورة  ـــــالى ف ـــــا تع ـــــى  اله ـــــة الت ـــــق اآليـــــة الكر م ـــــت ناب ـــــم بنفســـــم    ي                      وســـــلم ولي ي
ــــــى الىــــــحي  :  ــــــالمؤمنين مــــــن أنفســــــهم (  .   و ــــــد جــــــاء ف ــــــى أولــــــى ب                        اعحــــــ ا    النب

                                ليـــــــم مـــــــن نفســـــــم  أحـــــــ  نفســـــــى بيـــــــد    يـــــــؤمن أحـــــــد م حتـــــــى أكـــــــون     والـــــــ  
 ومالم وولد  والنا  أجمعين  ((  . 

ــــــــــ  ــــــــــى   ــــــــــون ف ــــــــــى أنفســــــــــنا يجــــــــــ  أن تك ــــــــــة رســــــــــو  هللا عل                                و  قــــــــــ  أن أولوي
ـــــــدين   ـــــــدنيا وال ـــــــن أمـــــــور ال ـــــــر م ـــــــى  أم ـــــــ  ف ـــــــ  العم ـــــــى  ل ـــــــت عل ـــــــد ع ب ـــــــابى و                                 ت

    رسو  هللا فى ال رآن الكر م (( ب ولى  : 
                         رأيـــــــــت  يـــــــــت  ـــــــــان الىـــــــــديق راـــــــــى هللا عنـــــــــم يحـــــــــ  رســـــــــو  هللا ىـــــــــلى هللا أ   

                        عليـــــــم وســـــــلم حتـــــــى يفتديـــــــم بنفســـــــم . وحـــــــ  رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم  
ـــــــى  نمـــــــا  ـــــــ روة ف ـــــــذ ال ـــــــد بل ـــــــم                           هـــــــو حـــــــ  هللا .  ومـــــــا دام الىـــــــديق راـــــــى هللا عن

                          حــــــــ  الرســــــــو  اعكــــــــرم   ف ــــــــد بلــــــــذ الــــــــ روة  فــــــــى حــــــــ  ررــــــــم اعع ــــــــم    فكــــــــان
ـــــــين . ـــــــذ عـــــــددهم المالي ـــــــد بل ـــــــين المـــــــؤمنين   و  ـــــــة ب ـــــــى هـــــــ   اعم                        المـــــــؤمن اعو  ف
ـــــــر   ـــــــد  ف ـــــــر م   فمـــــــن أن ـــــــر ىـــــــحبتم ف  ـــــــم الك ـــــــى  تاب ـــــــم الىـــــــحبة ف ـــــــت هللا ل                                وأثب

 عنم ي     الم هللا  ((  .



ـــــــــى ـــــــــم أن ي ـــــــــب  الىـــــــــديق عل ـــــــــر المـــــــــؤمنين عمـــــــــر راـــــــــى هللا عن                              وحـــــــــق عمي
                               ى هللا تلـــــــــ  الىـــــــــحبة فـــــــــى ال ـــــــــار . ف ـــــــــد ي ـــــــــو  منوهـــــــــا بفاـــــــــ  الىـــــــــديق راـــــــــ

ــــــا    ــــــاتى  له ــــــر بحي ــــــى ب  ــــــام أب ــــــن أي ــــــان م ــــــى يوم ــــــون ل ــــــت أحــــــ  أن ي  ــــــم :  ن                              عن
ــــــــوم أن والفنــــــــا فــــــــى حــــــــر  أهــــــــ  اردة                               يــــــــوم أن ىــــــــح  الرســــــــو  فــــــــى ال ــــــــار   و 

                       فتـــــم مـــــن محاررـــــة الـــــ ين امتنعــــــوا  يقـــــير  لـــــى مـــــا  ـــــرر  ســـــيدنا أبـــــو ب ـــــر فـــــى وال
                       عــــــــن أداء  ال  ــــــــاة . و ــــــــان الىــــــــحابة يتووفــــــــون مــــــــن محــــــــاررتهم لكثــــــــرتهم حيــــــــ 
ــــــــد رســــــــو  هللا ىــــــــلى هللا ــــــــاة بع ــــــــة عــــــــن أداء ال   ــــــــرة العرري ــــــــة الج   ــــــــت ،البي                          امتنع

                           ر علـــــــى  تـــــــالهم و ـــــــا   ولتـــــــم المقـــــــهورة :   فىـــــــمم ســـــــيدنا أبـــــــو ب ـــــــعليـــــــم وســـــــلم 
ـــــــم وســـــــلم ـــــــى ىـــــــلى هللا علي ـــــــم للنب ـــــــانوا يؤدون ـــــــر   ـــــــا  بعي ـــــــونى ع  ـــــــو منع                                  وهللا ل

ـــــــر المـــــــؤمنين عمـــــــرتل ـــــــاتل ـــــــا حـــــــى (( .  مـــــــا أن أمي ـــــــدين وأن ـــــــن ل ال ـــــــم   أي                                 هم علي
ـــــــق ســـــــيدنار  ـــــــم  ـــــــان ســـــــيدنا وأعت ـــــــا ب ـــــــر    ن ـــــــو  : رحـــــــم هللا أب ـــــــم ي                                                اـــــــى هللا عن

                                        يقــــير  لــــى أنــــم اقــــتر  ســـــيدنا بــــال  مــــن أميــــة بـــــن ولــــت وأعت ــــم بعــــد القـــــراء ( . 
                      و  فاـــــ  فيـــــم لعررـــــى علـــــى عجمـــــى فمـــــا أع ـــــم ديننـــــا الـــــ   ســـــاد ويســـــود بـــــم العبيـــــد 

    بالت و   .
                             أ ـــــــو  : ومـــــــا أعجـــــــ  أمــــــــر ســـــــيدنا أبـــــــى ب ـــــــر . ف ــــــــد  ـــــــان ثـــــــانى اثنـــــــين فــــــــى 

                       اإليمـــــان   وثـــــانى أثنـــــين فـــــى ال ـــــار   وثـــــانى أثنـــــين فـــــى الهجـــــرة مـــــ  النبـــــى ىـــــلى هللا 
  أميـــــر للحـــــ   ـــــان ســـــيدنا عتـــــا                        وثـــــانى أثنـــــين فـــــى  مـــــارة الحـــــ    أو عليـــــم وســـــلم

ــــــن أ ــــــت  ب ــــــد الف ــــــة بع ــــــارة م  ــــــم وســــــلم  م ــــــا رســــــو  هللا ىــــــلى هللا علي                        ســــــيد و   مو ن
                        مـــــا و    مـــــارة الحـــــ  فـــــى الســـــنة الثامنـــــة مـــــن الهجـــــرة ( وثـــــانى أثنـــــين فـــــى الوالفـــــة  

حيــــــــ  مثــــــــو  رســــــــو  هللا ىــــــــلى هللا                          وثــــــــانى اثنــــــــين فــــــــى ال بــــــــر النبــــــــو  القــــــــر ت 
 عليم وسلم   وما أهنل  بلسعد جوار فى  ل  المثو   . 



 أو  الرجا   سالما  :
                                ـــــــد ســـــــ   ابـــــــن عبـــــــا  راـــــــى هللا عنهمـــــــا  : مـــــــن أو  النـــــــا   ســـــــالما  ى هـــــــ ا و  

 ف ا  : أبو ب ر الىديق   ألم تسم   و  حسان بن ثابت  : 
 فا  ر  أوـا   أبا  ب ر   بمـا  فعال      ا   ت  رت  قجو   من  أوى  ث ة 

 ال ـىدل  الرس دما ـوأو   النا       الثانى  التالى   المحمـــود  مقهد  
 الجبال     دو بم      ىعدــااق  الع  وثانى   اثنين  فى ال ار  المنيت  و د

ــــــــــن ىــــــــــدل  ــــــــــى أن م ــــــــــم : ىــــــــــدل الرســــــــــال    يقــــــــــير  ل ــــــــــم راــــــــــى هللا عن                            و ول
                            مو نــــــــا رســــــــو  هللا ىــــــــلى هللا عليــــــــم وســــــــلم :  ف ــــــــد ىــــــــدل ب ــــــــ  الرســــــــ  الكــــــــرام 

 عليهم ىلوات هللا وسالمم أجمعين  . 
                               هللا عنــــــــــم :    ســــــــــيد  اإلمــــــــــام ال قــــــــــير  راــــــــــىومــــــــــن لاــــــــــا ت  قــــــــــاراتم ي ــــــــــو

ـــــــق ىـــــــحبة  ـــــــى تح ي ـــــــ  عل ـــــــة      تنىـــــــرو  ف ـــــــد نىـــــــر  هللا . . . ( دلي                         وفـــــــى اآلي
                        الىـــــــديق راـــــــى هللا عنـــــــم   حيـــــــ  ســـــــما  هللا ســـــــبحانم ىـــــــاحبم   وعـــــــد  ثانيـــــــة .

                           انيــــــة وفــــــى ال ــــــار ثانيــــــم   ثــــــم فــــــى ال بــــــر اــــــجيعم   وفــــــى الجنــــــة فــــــى اإليمــــــان ث
 ي ون رفي م . 

                           وأاــــــــاق ي ـــــــــو  :  ولــــــــم تعـــــــــالى   فــــــــلن   هللا ســـــــــ ينتم عليــــــــم ( الكنايـــــــــة فـــــــــى 
                     الهـــــــاء مـــــــن   عليـــــــم ( تعـــــــود الـــــــى الرســـــــو  ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم   ويحتمـــــــ  أن 
                   تكــــــون عا ــــــدة علــــــى الىــــــديق راــــــى هللا عنــــــم . فــــــ ن حملــــــت علــــــى الىــــــديق تكــــــون 

ــــــم مــــــن بــــــين المــــــؤ  ــــــى ا نفــــــراد . ف ــــــد  ــــــا  عــــــ  وجــــــ  لجميــــــ وىوىــــــية ل                      منين عل
ـــــا  للىـــــديق علـــــى  ـــــو  المـــــؤمنين ( و  ـــــى  ل ـــــ   أنـــــ   الســـــ ينة ف ـــــو ال ـــــؤمنين   ه                       الم

 التوىيل  فلن   س ينتم عليم (  ما  ا  النبى ىلى هللا عليم وسلم :  
     ن هللا يتجلى للنا  عامة و تجلى عبى ب ر واىة  ((  . 



نمــــــــا  ــــــــان حــــــــ ن الىــــــــديق  لــــــــ  اليــــــــوم عجــــــــ  الرســــــــو  ىــــــــلى هللا عليــــــــم                                وا 
                          نـــــــم عليـــــــم الىـــــــالة والســـــــالم نفـــــــى وســـــــلم  قـــــــفا ا عليـــــــم     عجـــــــ  نفســـــــم   ثـــــــم

ــــــــق    ــــــــم الح ــــــــ ه     لمعي ــــــــا ( . وحــــــــ ن   ي ــــــــم وســــــــال     تحــــــــ ن  ن هللا معن                       ح ن
ـــــــــا لنفســـــــــم ولك  ي ـــــــــون    لحـــــــــق الحـــــــــق   أ ـــــــــي  ح ن ـــــــــم ل ـــــــــم حـــــــــ ن    ن ح ن                            ن

 لحق ررم تعالى ( .  .  . 
                                بالرســـــــو  ـ  عليـــــــم الىـــــــالة والســـــــالم  ـي ـــــــا  : لمـــــــا وـــــــال الىـــــــديق    و

                   الىــــــالة والســــــالم   فــــــى ال ــــــار   وأقــــــر ت علــــــى ســــــر  أنــــــوار ىــــــحبة الرســــــو  عليــــــم
ــــــــــرار    أ ا  وو ــــــــــ  عليــــــــــم قــــــــــعاك أنــــــــــوار    ــــــــــى هللا تعــــــــــالى لف ــــــــــد                                  واقــــــــــتال  ل

                               عنـــــــــم لواعجـــــــــم بمـــــــــا أوبـــــــــر  مـــــــــن  ررـــــــــم ســـــــــبحانم   فاســـــــــتبد  بـــــــــال لق ســـــــــ ونا
ـــــة  . وبالقـــــول أنســـــا   وأنـــــ   عليـــــم مـــــن                           الســـــ ينة مـــــا  اقـــــفم بـــــم مـــــن قـــــهود الهيب

                             ثـــــانى اثنـــــين فـــــى ال ـــــاهر ن الرســـــو  ـ ىـــــلى هللا عليـــــم وســـــلم ـ   وي ـــــا  :  ـــــا
ــــــــــى ــــــــــان مســــــــــتهل  القــــــــــاهد ف                                 بقــــــــــبهم   أ  ب نســــــــــان مــــــــــن البقــــــــــر ( ولكــــــــــن  

 الواحد بسر  .
سالمم فى الى ر  :   رقد اإلمام على وا 
ــــــا  ــــــ  مو ن ــــــى ســــــنم م ــــــا ف ــــــم مت ارر ــــــر الىــــــديق راــــــى هللا عن ــــــو ب  ــــــان ســــــيدنا أب                         

                             مــــــــــن الرجــــــــــا  .  ىــــــــــلى هللا عليــــــــــم وســــــــــلم . وهــــــــــو أو  مــــــــــن أســــــــــلم رســــــــــو  هللا
ـــــ   ـــــى اال ـــــن أب ـــــى ب ـــــم                       أمـــــا ســـــيدنا عل ـــــد  ســـــالمم ىـــــ يرا ل ـــــان عن ـــــم فك راـــــى هللا عن

ـــــم   وهـــــو  ـــــذ الحل ـــــت  ىـــــة  ســـــالمم يبل                             أو  مـــــن أســـــلم مـــــن الىـــــبيان الىـــــ ار  . و ان
                     عجيبــــــة ح ــــــا دلــــــت علــــــى رقــــــد  المب ــــــر  . ف ــــــد اــــــمم  ليــــــم افــــــال فــــــى دار  مو نــــــا
ـــــــ    ـــــــ  ال ـــــــى اال ـــــــة لعمـــــــم أب ـــــــم ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم   وفـــــــاء ومعاون رســـــــو  ال



ــــــــد   ــــــــوت ج ــــــــد م ــــــــى ىــــــــ ر  بع ــــــــم وســــــــلم ف ــــــــان يرعــــــــى الرســــــــو  ىــــــــلى هللا علي                                      
                                                        لى هللا عليـــــم وســـــلمد ســـــيدنا علـــــى وهـــــو ىـــــبى رســـــو  هللا ىـــــ  ( . فقـــــاهعبـــــد المالـــــ

                                                                                        أم المـــــــــؤمنين ســـــــــاجدة معـــــــــم  بـــــــــين يـــــــــد  ررـــــــــم ورأ  ســـــــــيدتنا وديجـــــــــة  ســـــــــاجدا
ـــــــــا رســـــــــو  هللا ـــــــــ  عقـــــــــر ( فســـــــــل  مو ن                                                                 و ـــــــــان ســـــــــنم     ا  ســـــــــب  ســـــــــنين  و ي

                                 لــــــى  ود .  فلعلمــــــم بــــــامر رســــــالتم الداعيــــــة لــــــ  الســــــج نعــــــليــــــم وســــــلم ىــــــلى هللا ع
                              جــــــــا مــــــــن رســــــــو  هللا ىــــــــلى هللا عليــــــــم وســــــــلم أن التوحيــــــــد وعبــــــــادة هللا تعــــــــالى . فر 

ـــــــم عـــــــاد ـــــــ    ث ـــــــى  ل ـــــــا  أو  ف ـــــــم أن يستقـــــــير أب ـــــــ   لي ـــــــدين . فال ـــــــ  ال ـــــــم  ل                                                                                                    يعلم
ـــــى  ســـــيدنا  ـــــى رســـــو  هللا ىـــــعل ـــــا  ل ـــــرر رجـــــاء  . فســـــللم مو ن ـــــم وســـــلم و                               لى هللا علي

                                 رســـــو  هللا ىـــــلى هللا عليـــــم وســـــلم  : هـــــ  أستقـــــرت أبـــــا  ى ف ـــــا  فـــــى رقـــــد عميـــــق  : 
                                       فكـــــرت فـــــى  لـــــ  فوجـــــدت أن هللا تعـــــالى لـــــم يستقـــــر أبـــــى فـــــى ول تـــــى   فلـــــم أر داعيـــــا
ــــى   فلســــلم وســــعد باإلســــالم مب ــــرا    ــــى فــــى ديــــن يررانــــى برر                                 يــــدعونى  لــــى استقــــارة أب

                           ر   فيمــــا تحــــد  بــــم عــــن نعــــمبنعمــــة هللا عليــــم فــــى  ســــالمم المب ــــوتحــــد  فيمــــا بعــــد 
 أور  ف ا  قعرا : 

 ى   ـعم   ءوحم ة   سيد   القهدا    ر  ـى    أوى   وىهمحمد    النب
 ياير    م      المال  ة  ابن  أمى      يمسى    وياحى  وجعفر    ال    

 ولحمى       مقو     لحمها   بدمى           س نى   وعرسى      محمد    ورنت  
  سهمى      هم من م   لم   س  فمن    منها      بنا       أحمد    ا  وسبا

 ى يرا   ما   بل ت   أوان   حلمى     ارا    اإلسالم      لى     سب تكمو  
  يومى   يوم    لم    من م     فمن    فردا      و نت    الىالة   وىليت  

 
  ب  بيعة  الع بة وبعدها : 

  ا   بن اسحق  :  ان رسو  هللا ىلى هللا عليم وسلم  ب  بيعة الع بة 



ـــين ســـادتنا اعنىـــار مـــن   ـــم فـــى الحـــر    التـــى تمـــت بينـــم ور ـــؤ ن ل ـــم ي                                                                  أهـــ  المدينـــة ( ل
نمـــــا يـــــؤمر بالـــــدعاء  لـــــى هللا والىـــــبر علـــــى اع ـــــم الـــــدماء . وا                                                            والىـــــف ولـــــم تحلـــــ  ل

                                       نــــــت  ــــــر ش  ــــــد ااــــــاهدت مــــــن اتبعــــــم مــــــن المهــــــاجر ن   حتــــــى عــــــن الجاهــــــ  . و ا
  فهــــــم مــــــا بــــــين مفتــــــون فــــــى دينــــــم                                   فتنــــــوهم عــــــن ديــــــنهم    ونفــــــوهم عــــــن بالدهــــــم
ـــــــبالد ـــــــ   فـــــــى أيـــــــديهم   وهـــــــار  فـــــــى ال                              م مـــــــن بـــــــلرب فـــــــرارا مـــــــنهم   ومـــــــنه ومع

 الحبقة ومنهم من بالمدينة .
                                  فلمـــــــــا عتـــــــــت  ـــــــــر ش علـــــــــى هللا عـــــــــ  وجـــــــــ    و ـــــــــ بوا بنبيـــــــــم ىـــــــــلى هللا عليـــــــــم 

  ونفــــــــوا مــــــــن عبــــــــد هللا ووحــــــــد    وىــــــــدل نبيــــــــم وأعتىــــــــم بدينـــــــــم   أ ن                                    وســــــــلم
                                           فــــــى ال تــــــا    وا نىــــــار  ممــــــن  لمهــــــم وب ــــــى  لرســــــولم ىــــــلى هللا عليــــــم وســــــلم هللا

                               علــــيهم   فكــــان أو  مــــا نــــ   فـــــى   نــــم فــــى الحــــر   ولـــــم تعــــالى فــــى ســــورة الحـــــ   : 
ن هللا                                                     رهم ل ـــــــــدير .  الــــــــــ ين علـــــــــى نىـــــــــ  أ ن للـــــــــ ين ي ـــــــــاتلون بـــــــــلنهم  لمــــــــــوا وا 

                                                                   أورجــــــــــوا مــــــــــن ديــــــــــارهم ب يــــــــــر حــــــــــق    أن ي ولــــــــــوا ررنــــــــــا هللا ولــــــــــو  دفــــــــــ  هللا
ـــــــ  ر فيهـــــــ ـــــــ  وىـــــــلوات ومســـــــاجد ي ـــــــبعب لهـــــــدمت ىـــــــوام  وري ـــــــا  بعاـــــــهم ب                                ا الن
                                                             اســـــــــم هللا  ثيـــــــــرا ولينىـــــــــرن هللا مـــــــــن ينىـــــــــر   ن هللا ل ـــــــــو  ع  ـــــــــ  ك الــــــــــ ين  ن
                                م نـــــــــاهم فـــــــــى اعرب أ ـــــــــاموا الىـــــــــالة وآتـــــــــوا ال  ـــــــــاة وأمـــــــــروا بـــــــــالمعروق ونهـــــــــوا

                                                     ن المن ــــــر وهلل عا بــــــة اعمــــــور ( ثــــــم أنــــــ    هللا تبــــــار  وتعــــــالى عليــــــم فــــــى ســــــورة عــــــ
                                               الب ــــــــــرة   و ــــــــــاتلوهم حتــــــــــى   تكــــــــــون فتنــــــــــة وي ــــــــــون الــــــــــدين هلل ( أ    يفــــــــــتن

نما يعب  هللا  وحد  فال يعبد معم ،ير  . د مؤمن عن دينم   وا 
 نتقار اإلسالم بالمدينة بعد بيعة الع بة  :  

بهـا . فلوـ  المسـلمون  لما عاد أه  الع بة من اعنىار  لى المدينة المنـورة   أ هـروا اإلسـالم
 بم ة يهاجرون سرا  لى المدينة .  و د قج  مو نا



                هجـــــــرة ب ولـــــــم :    ن هللا عـــــــ وســـــــلم أىـــــــحابم علـــــــى ال رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا عليـــــــم 
ــــــلمنون بهــــــا ( فورجــــــوا جماعــــــة بعــــــد جماعــــــة    ــــــا ودار ت ــــــ  لكــــــم  ووان ــــــد جع                      وجــــــ   

ـــــــم ـــــــا رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا علي ـــــــالهجرة  وانت ـــــــر مو ن ـــــــم ب ـــــــل ن هللا ل ـــــــى ي                             وســـــــلم حت
ـــــة ـــــى المدين ـــــة مـــــن  ل ـــــم بم  ـــــق مع ـــــم يب ـــــان همـــــا ســـــيدنا   ول ـــــين    اثن                         الســـــاب ين اعول

 أبو ب ر وسيدنا على راى هللا عنهما  . 
 أو  المهاجر ن  لى المدينة المنورة  :

ــــــى موــــــ وم      ــــــن بن ــــــد اعســــــد   وهــــــو  رقــــــى م ــــــن عب ــــــو ســــــلمة ب ــــــان ســــــيدنا أب                         و 
                  ىـــــلى هللا عليـــــم وســـــلم    الســـــيدة بـــــرة رســـــو  هللاواســـــمم عبـــــد هللا . وهـــــو ابـــــن عمـــــة 

                     . و ـــــد هـــــاجر راـــــى هللا عنـــــم بنـــــت عبـــــد المالـــــ     مـــــا أنـــــم أوـــــو  مـــــن الراـــــاعة
                          أو   لـــــى الحبقـــــة    ولمـــــا  ـــــدم م ـــــة مـــــن أرب الحبقـــــة آ تـــــم  ـــــر ش . فلمـــــا بل ـــــم 

ــــــة الع بــــــة  ســــــالم مــــــن أســــــلم مــــــن اعنىــــــا ــــــاجرا  بــــــ  بيع ــــــى المدينــــــة مه                         ر وــــــرو  ل
                       بســــــــنة . و ــــــــد حاــــــــر ،ــــــــ وة بــــــــدر   وحاــــــــر ،ــــــــ وة أحــــــــد وجــــــــر  فيهــــــــا والتــــــــلم 
ــــا ة ــــم فــــى ىــــالة الجن ــــر علي ــــم . و ــــد  ب ــــم عــــاد الجــــر  ون ــــر عليــــم ومــــات ب                جرحــــم   ث

هللا                      يم وسلم تس  تكبيرات   ف الوا : يا رسو  مو نا رسو  هللا ىلى هللا عل
ف ـ  (                         بيـرات ن التكبير فى ىالة الجنا ة أررعة : أسهوت أم نسيت   ع 

أبـى                       فلجابهم ىلى هللا عليم وسلم : لم أسم ولم أن    ولـو  بـرت علـى 
 ل ا   . ألفا  ان أهال سلمة

 هجرة السيدة أم سلمة  : 
ــــــــــ    ــــــــــى ســــــــــبي  هللا الهجــــــــــرتين   حي ــــــــــاجر ف ــــــــــو ســــــــــلمة ه ــــــــــان ســــــــــيدنا أب                              وا  ا  

                    هــــــاجر أو   لـــــــى الحبقـــــــة فـــــــى الهجـــــــرة اعولــــــى   ثـــــــم هـــــــاجر  لـــــــى المدينـــــــة الهجـــــــرة 
عجــــــــا                               لهجــــــــرة  وجتــــــــم الثانيــــــــة و بــــــــ  بيعــــــــة الع بــــــــة   فاســــــــتمعوا فــــــــى عجــــــــ  وا 

 أم سلمة  لى المدينة المنورة   راى هللا عنها  . 
 



 ف د رو  عنها بسند  ابن  سحق  ىتها التى  الت فيها : 
                              نــــــى عليــــــمبعيــــــر  ثــــــم حمللمــــــا أجمــــــ  أبــــــو ســــــلمة الوــــــروو  لــــــى المدينــــــة رحــــــ  لــــــى 

                         ن أبـــــى ســـــلمة فـــــى حجـــــر    ثـــــم وـــــرو بـــــى ي ـــــود بعيـــــر وحمـــــ  معـــــى أبنـــــى ســـــلمة بـــــ
                          رأتــــــم رجـــــا  بنــــــى الم يـــــرة   أهلهــــــا (  ـــــاموا  ليــــــم ف ـــــالوا : هــــــ   نفســـــ  ،لبتنــــــا  فلمـــــا

 تر   تسير بها فى البالد ىليها   أرأيت ىاحبت  ه   ى عالم نع
                               فلوــــــــ ونى منــــــــم    الــــــــت : و،اــــــــ   الــــــــت : فن عــــــــوا واــــــــام البعيــــــــر مــــــــن يــــــــد 

ـــــــى ســـــــلم ـــــــ  أب ـــــــد اعســـــــد ره ـــــــو عب ـــــــ  بن ـــــــد  ل ـــــــر  ابنعن ـــــــالوا :   وهللا   نت ـــــــا ة و                             ن
                          ىــــــــاحبها    وجهــــــــا (  الــــــــت : فتجــــــــا بوا أبنــــــــى ســــــــلمة  عنــــــــدها   ا ن عتموهــــــــا مــــــــن

ـــــو  ـــــى ولع ـــــنهم حت ـــــرة بي ـــــو والم ي ـــــد اعســـــد   وحبســـــنى بن ـــــو عب ـــــم بن ـــــوا ب ـــــد    وانال                          ا ي
ــــــين  ــــــى ور ــــــت : ففــــــرل بين ــــــة    ال ــــــى المدين ــــــو ســــــلمة  ل ــــــق  وجــــــى أب ــــــدهم   وانال                         عن

  وجى ورين ابنى  .
ـــــــــلجل  فـــــــــى اعباـــــــــ    جبـــــــــ  بم ـــــــــة (   ـــــــــرو  ـــــــــ  ،ـــــــــداة ف ـــــــــت : فكنـــــــــت أو                                      ال

ـــــى مـــــر ـــــا   حت ـــــا منه ـــــى أمســـــى ســـــنة أو  ر ب ـــــى حت ـــــى رجـــــ  مـــــن  فمـــــا أ ا  أب  ـــــى ب                           بن
                                       عمـــــى ـ أحـــــد بنـــــى الم يـــــرة ـ فـــــرأ  مـــــا بـــــى   فرحمنـــــى   ف ـــــا  لبنـــــى الم يـــــرة  

 ين  وجها ورين ولدها .أ  تورجون ه   المس ينة   فر تم بينها ور
                            الــــــت : ف ــــــالوا لــــــى : الح ــــــى ب وجــــــ    ن قــــــ ت    الــــــت : ورد بنــــــو عبــــــد اعســــــد 

                                                الـــــت  : فارتحلـــــت بعيـــــر    ثـــــم أوـــــ ت ابنـــــى فواـــــعتم فـــــى لـــــى عنـــــد  لـــــ  ابنـــــى . 
                               دينــــــــة .  الــــــــت : ومــــــــا معــــــــى أحــــــــد مــــــــن حجــــــــر    ثــــــــم ورجــــــــت أر ــــــــد  وجــــــــى بالم

                                            بلـــــذ   أســـــتعين ( بمـــــن ل يـــــت حتـــــى أ ـــــدم علـــــى  وجـــــى  ولـــــق هللا .  الـــــت  : ف لـــــت أن
ـــــن أبـــــى ـــــن الوـــــة ب ـــــت عثمـــــان ب ـــــة ( ل ي ـــــالتنعيم   مـــــن اـــــواحى م  ـــــت ب ـــــى   ا  ن                                       حت
                            الحـــــة   ف ـــــا  لـــــى :  لـــــى أيـــــن يابنـــــت أبـــــى أميـــــة ى ف لـــــت : أر ـــــد  وجـــــى بالمدينـــــة

  ا  : أو ما مع  أحد ى ف لت :   وهللا    هللا ورنى ه ا 



                               أيهـــــــا اعحبـــــــا  : أ  تعجبـــــــون معـــــــى . مـــــــن ي ينهـــــــا بـــــــاهلل وحســـــــن تو لهـــــــا عليـــــــم 
                        وتاـــــحياتها فـــــى ســـــبيلم ســـــبحانم . أعجبـــــوا  يـــــت تفـــــر هـــــ   الســـــيدة بـــــدينها   وتر ـــــ 
                        نا تهــــا نحــــو أســـــبوعين مــــ  افلهــــا الىـــــ ير فــــى ىــــحراء قاســـــعة حتــــى تبلــــذ المدينـــــة 

                        اعامهــــا مــــ  مــــا تحتــــاو  ليــــم اإلبــــ  مــــن الودمــــة فــــى  ناحتهــــا وحــــ  الحمــــ  عنهــــا   و 
 وقرابها   ه ا فاال عن رعاية افلها الى ير والكسير .

ــــــــــالى أرحــــــــــم   ــــــــــن هللا تع ــــــــــر العاــــــــــت واإلقــــــــــفال   ولك ــــــــــت يثي ــــــــــم مو                                              قــــــــــ  أن
                               بهـــــا مـــــن عبـــــاد  وهـــــو ال ا ـــــ  ســـــبحانم   ومـــــن يتـــــق هللا يجعـــــ  لـــــم مورجـــــا و ر  ـــــم 
                                         مــــــــن حيــــــــ    يحتســــــــ  ومــــــــن يتو ــــــــ  علــــــــى هللا فهــــــــو حســــــــبم  ن هللا بــــــــالذ أمــــــــر 

  د جع  هللا لك  قىء  درا  (  .
ـــــــــة   ـــــــــ  منهـــــــــا   ولنســـــــــتم  لب ي ـــــــــر هللا لهـــــــــا الموـــــــــرو دون ترتي ـــــــــت دب ـــــــــان ر  ي                             ف

ــــــر     المهــــــا   ــــــن مت ــــــ  م ــــــان : وهللا مال ــــــا  عثم ــــــا     ــــــت   راــــــى هللا عنه ــــــد  ال                                              ف 
                        فلوــــــ  بواــــــام البعيــــــر   فــــــانالق معــــــى يهــــــو  بــــــى   فــــــوهللا مــــــا ىــــــحبت رجــــــال مــــــن
                             العـــــــر   ـــــــ  أر  أنـــــــم  ـــــــان أكـــــــرم منـــــــم .  ـــــــان   ا بلـــــــذ المنـــــــ   أنـــــــاخ بـــــــى   ثـــــــم

ــــــى   ا أســــــتلور ــــــى   حت ــــــت   أســــــتلور  عن ــــــى  ن ل ــــــد  ف ــــــم  ي ــــــم   ث ــــــر  فحــــــ  عن                         بيعي
ــــــ  ا دنــــــا الــــــروا   ــــــى القــــــجرة   فااــــــاج  تحتهــــــا . ف ــــــى عنــــــى  ل                        القــــــجرة   ثــــــم تنح

                               بــــــى   فــــــ  ا ر بــــــت  ــــــام  لــــــى بعيــــــر  ف دمــــــم فرحلــــــم   ثــــــم اســــــتلور عنــــــى و ــــــا  : ار 
                                             واســــــتو ت علــــــى بعيــــــر    أتــــــى فلوــــــ  بواامــــــم ف ــــــاد  حتــــــى ينــــــ   بــــــى . فلــــــم يــــــ  

 يىن  بى  ل  أ دمنى المدينة . 
ـــــاء  ـــــن عـــــوق ب ب ـــــرو ب ـــــة عم ـــــى  ر  ـــــا ن ـــــر  ل ـــــت  : فلم ـــــى هـــــ   ال ـــــا  :   وجـــــ  ف                                 

                    ال ر ــــة ـ و ــــان أبــــو ســــلمة نــــا   بهــــا ـ فادوليهــــا علــــى بر ــــة هللا . فكانــــت راــــى هللا
                                  عنهــــا ت ــــو  فــــى وفــــاء لــــم : وهللا مــــا أعلــــم أهــــ  بيــــت فــــى اإلســــالم أىــــابهم مــــا أىــــا  

أكـــــرم مــــــن عثمـــــان بــــــن أبـــــى الحــــــة آ  أبـــــى ســـــلمة   ومــــــا رأيـــــت ىــــــاحبا  ـــــ   ــــــان 



 أيها اعحبا  :
                           و  قـــــــ  أنـــــــم ممـــــــا ي  ـــــــد م عجبـــــــا أن تعلمـــــــوا أن عثمـــــــان بـــــــن أبـــــــى الحـــــــم  ـــــــان 

ــــة التــــى تمــــت فــــى الســــنة السادســــة  ــــم أســــلم فــــى هدنــــة الحديبي ــــى الكفــــر   عن                         عند ــــ  عل
ــــــم ــــــن الهجــــــرة . وهــــــاجر راــــــى هللا عن ــــــ  والــــــد بــــــن الوليــــــد .  م                            بــــــ  فــــــت  م ــــــة م

                                  و ـــــــــد دفـــــــــ  مو نـــــــــا رســـــــــو  هللا ىـــــــــلى هللا عليـــــــــم وســـــــــلم مفـــــــــاتي  الكعبـــــــــة  ليـــــــــم
ـــا   ـــة مـــن الهجـــرة و  ـــى الســـنة الثامن ـــت  ف ـــى عـــام الف ـــن عثمـــان ف ـــن عمـــم قـــيبة ب ـــى أب ل                  وا 

                           و ــــــــد  تــــــــ    وــــــــ وها والــــــــدة تالــــــــدة   ين عهــــــــا مــــــــن م     ــــــــالم ( لبنــــــــى قــــــــيبة : 
ـــــة  ـــــادين فـــــى أو  والف ـــــم بلجن ـــــن الحـــــة راـــــى هللا عن ـــــ قـــــهيدا ـ ســـــيدنا عثمـــــان ب                     ـ

 أمير المؤمنين عمر بن الواا  راى هللا عنم .
 سعادة موبوءة للسيدة أم سلمة  : 

ـــــــــا أســـــــــعد       ـــــــــاكرة   و م ـــــــــرة الب ـــــــــاكر والهج                            هللا ســـــــــيدتنا أم ســـــــــلمة باإلســـــــــالم الب
حيـــــــ  ســـــــعدت                     ف ـــــــد ،مرهـــــــا  ـــــــ ل  بســـــــعادة  انـــــــت موبـــــــوءة لهـــــــا عنـــــــد هللا تعـــــــالى 

ــــــــم وســــــــلم  ــــــــا رســــــــو  هللا ىــــــــلى هللا علي                            وت  وجهــــــــامــــــــبعــــــــد ب واجهــــــــا مــــــــن مو ن
ــــــو ســــــل ــــــا رســــــو  أب ــــــم حــــــين وابه ــــــ  أن ــــــا و  ــــــت م ــــــن ار  ــــــم . وم                         مة راــــــى هللا عن

ــــــد   ــــــى مســــــنة وعن ــــــة :  يــــــا رســــــو  هللا :  ن ــــــ رت  ا ل ــــــم وســــــلم اعت                       هللا ىــــــلى هللا علي
ـــــــة   ـــــــة ولااف ـــــــى اراف ـــــــد  أافـــــــا  ىـــــــ ار    ف ـــــــا  لهـــــــا ف ـــــــرة مـــــــن النســـــــاء وعن                           ،ي
                        ىـــــلى هللا عليـــــم وســــــلم : أمـــــا  نـــــ  مســــــنة فلنـــــا أســـــن منــــــ    وأمـــــا ال يـــــرة فيــــــ هبها
                                 هللا وأمـــــــــــــا اعافـــــــــــــا  فـــــــــــــدعيهم هلل وللرســـــــــــــو  . وأنـــــــــــــتم تعلمـــــــــــــون أن أ واجـــــــــــــم
                       ىــــلى هللا عليــــم وســــلم فــــى الــــدنيا ســــي ن أ واجــــا لــــم فــــى الجنــــة . فمــــا أســــعد ســــيدتنا

 أم سلمة به ا ال واو فى الدنيا واآلورة  . 



  رقد أم المؤمنين أم سلمة  :
ـــــــــؤمنين ـــــــــت وســـــــــيدتنا أم الم ـــــــــد راف  ـــــــــى برقـــــــــد راســـــــــو . ف  ـــــــــت تتحل                               أم ســـــــــلمة  ان

ـــــــــــى  ـــــــــــى ســـــــــــفر  للعمـــــــــــرة اعول ـــــــــــم وســـــــــــلم ف ـــــــــــا رســـــــــــو  هللا ىـــــــــــلى هللا علي                                 مو ن
ــــــرم ــــــة وأب ــــــى الحديبي ــــــى الســــــنة السادســــــة للهجــــــرة . ولمــــــا أحىــــــر هــــــو وأىــــــحابم ف                                        ف
ــــــ  العمــــــرة  ــــــ   تاــــــمن تلجي ــــــة وال                     مــــــ  أهــــــ  م ــــــة الىــــــل  المعــــــروق بىــــــل  الحديبي

ـــــــم وســـــــلم أىـــــــحابم  ن يحل ـــــــة   أمـــــــر ىـــــــلى هللا علي ـــــــى ســـــــنة  ادم ـــــــوا رءوســـــــهم  ل                               
                        ويع ــــروا هــــديهم   فقــــق  لــــ  علــــيهم وتبــــااؤوا فــــى الحلــــق . ف اــــ  ىــــلى هللا عليــــم 
ــــــى ــــــت ال اــــــ  ف ــــــم ســــــيدتنا أم ســــــلمة عرف ــــــا رأت ــــــا بهم هللا . فلم                    وســــــلم ووــــــاق أن يع

ـــــــ ـــــــوا وجهـــــــم   فســـــــللتم عـــــــن ســـــــب  ،اـــــــبم   فاوبرهـــــــا أن                      م أمـــــــر أىـــــــحابم أن يحل 
ـــــــم يوقـــــــى أن يؤاوـــــــ ه رءوســـــــهم ـــــــت رســـــــو  هللا ىـــــــلىفلـــــــم يمتثلـــــــوا وأن                          م هللا . فرج

                              هللا عليـــــم وســـــلم أن يعـــــ رهم ـ  و ـــــانوا ي نـــــون أنهـــــم ،لبـــــوا علـــــى أمـــــرهم فـــــى ىـــــل  
ــــــ   أبرمــــــم ىــــــلى ــــــة ال ــــــام الحديبي ــــــت اعي ــــــم أثبت ــــــار م ــــــة ث ــــــم وســــــلم مــــــ   ف                          هللا علي

                              أن مو نـــــــا رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم  ـــــــان أبعـــــــد ن ـــــــرا مـــــــنهم و ـــــــد  ـــــــان 
                             ســـــــبا  بيـــــــرا ل ســـــــالم بـــــــ   ـــــــان فتحـــــــا مبينـــــــا حيـــــــ  تاـــــــاعت عـــــــدد المســـــــلمين

                                    لىـــــل  أاـــــعافا  ثيـــــرة بســـــب  الهدنـــــة التـــــى  ـــــام عليهـــــا الىـــــل  ـ ثـــــم أقـــــارت بعـــــد ا
ـــــــى رقـــــــدها  ـــــــرأ  ىـــــــا   د  عل ـــــــم وســـــــلم ب ـــــــا رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا علي ـــــــى مو ن                                                 عل

ــــــــق  ــــــــيهم ويســــــــتدعى ،المــــــــم ليحل ــــــــ  ا الراســــــــو   وهــــــــو أن يوــــــــرو  ل                        رأوارأســــــــم   ف 
ـــــــم وســـــــلم  ـــــــوا رءوســـــــهم . فعمـــــــ  ىـــــــلى هللا علي ـــــــا وحل  ـــــــدو  عملي ـــــــلعيننهم  ل ـــــــ  ب                            ل

 برأيها ونجحت فكرتها   وسبحان المعاى الوها   .
  يت تمت هجرة الرسو  ىلى هللا عليم وسلم  لى المدينة  :  

  هللا ىـلى هللا عليـم وسـلم بعـد أىـحابم مـن المهـاجر ن ينت ـر أن  ا  ابن اسحق : أ ام رسو
 يؤ ن لم فى الهجرة   ولم يتولت معم بم ة أحد من 



ــــــــاجر ن   ــــــــنالمه ــــــــتن   وا     م ــــــــب  أو ف ــــــــرح ــــــــو ب  ــــــــ  وأب ــــــــى اال ــــــــن أب ــــــــى ب                             عل
ــــــ ــــــا يســــــتل ن رســــــو  هللا ف ــــــرا م ــــــر  ثي ــــــو ب  ــــــان أب ــــــا . و                    ى الىــــــديق راــــــى هللا عنهم

                       الهجـــــرة   في ـــــو  لـــــم رســـــو  هللا ىـــــلى هللا عليـــــم وســـــلم :    تعجـــــ   لعـــــ  هللا يجعـــــ 
 ل  ىاحبا   فيام  أبو ب ر أن ي ونم  .

                            و ــــــــا  ابــــــــن اســــــــحق : ولمــــــــا رأت  ــــــــر ش أن رســــــــو  هللا ىــــــــلى هللا عليــــــــم وســــــــلم 
ـــــــم قـــــــيعة و  ـــــــر ىـــــــارت ل ـــــــرهم ب ي ـــــــن ،ي ـــــــدهم   ورأوا وـــــــروو أىـــــــحابمأىـــــــحا  م                                             بل

ـــــــــة  .  ـــــــــوا دارا وأىـــــــــابوا مـــــــــنهم منع ـــــــــوا أنهـــــــــم ن ل ـــــــــيهم   وعرف                                  مـــــــــن المهـــــــــاجر ن  ل
ـــــــاجتمعوا فـــــــى دار ـــــــيهم  .  ف ـــــــم وســـــــلم  ل ـــــــروو رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا علي                                   فحـــــــ روا و

                         ـ  وهى دار  انت ل ىى بن  ال  ـ   انت  ـر ش   ت اـى أمـرا الندوة
ـــــم وســـــلم ـــــر رســـــو  هللا ىـــــلى هللا علي ـــــا يىـــــنعون فـــــى أم ـــــا ـ  يتقـــــاورون فيم                     فيه

 حين وافو  .
                               ىـــــــــلى هللا عليـــــــــم وســـــــــلم أ ـــــــــو   : و ـــــــــد  قـــــــــت هللا تعـــــــــالى لمو نـــــــــا رســـــــــو  هللا 

ـــــــ ين  ـــــــ  ال ـــــــر ب ـــــــا    وا   يم  ـــــــى ســـــــورة اعنف ـــــــم ســـــــبحانم ف ـــــــم ب ول                              مـــــــا تقـــــــاوروا في
ـــــــــــو  ويم ـــــــــــرون ويم ـــــــــــر هللا وهللا ويـــــــــــر ـــــــــــروا ليثبتـــــــــــو  أو ي تلـــــــــــو  أو يورج                         ف

                      يتبــــــــين أن آراءهــــــــم أوتلفــــــــت بــــــــين أن  الكر مــــــــة يــــــــةآلالمــــــــاكر ن  (  . ومــــــــن هــــــــ   ا
ــــــــداف   ــــــــم ب ــــــــاتلهم أهل ــــــــنهم وــــــــافوا أن ي  ــــــــم   لك ــــــــم علي ــــــــت ي ل ون ــــــــى بي                           يحبســــــــو  ف
                             العىــــــبية و ولىــــــو  مــــــن أيـــــــديهم   ورــــــين أن يورجــــــو  مـــــــن م ــــــة   ولكــــــنهم وـــــــافوا 

ــــــ   ــــــين أن يجتم ــــــم   ور ــــــون علي ــــــن يجتمع ــــــاتلهم بم ــــــم في  ــــــم لحــــــالوة منا  ــــــا  علي                       الن
ــــــا لهم قــــــابا ــــــاروا مــــــن  ــــــ  باــــــن مــــــن باــــــون  ب ــــــلن يوت ــــــا ب ــــــو   ــــــتال جماعي                           أن ي تل
ــــــو ــــــو  بن ــــــال ي  ــــــ    ف ــــــى ال با  ــــــرل دمــــــم ف ــــــا فيتف ــــــم جميع ــــــى  تل ــــــدا فيقــــــتر ون ف                                        جل
ــــــيهم الديــــــة  ــــــدموها ــــــ  ا البــــــوا  ل ــــــم الديــــــة    ف ــــــررهم   وي بلــــــون في                           هاقــــــم علــــــى ح

 لهم . وه ا الرا  اعوير هو ال   استحسنو  بعد التقاور فى دار الندوة  .  



 ي و  ابن اسحق  :
                              نــــــت تبيــــــت فلتــــــا  جبر ــــــ  و ــــــا  لــــــم  :   تبــــــت هــــــ   الليلــــــة فــــــى فراقــــــ  الــــــ     

ــــــم وســــــلم   ــــــم   ىــــــلى هللا علي ــــــى باب                                           عليــــــم . فلمــــــا  انــــــت عتمــــــة الليــــــ  اجتمعــــــوا عل
ــــــم وســــــلم  ــــــم .  فلمــــــا رأ  رســــــو  هللا ىــــــلى هللا علي ــــــوا علي ــــــام فيثب ــــــى ين                                      يرىــــــدونم حت

                                                       بـــــــر  هـــــــ ا أبـــــــى االـــــــ  :  نـــــــم علـــــــى فراقـــــــى وتســـــــ  ب بـــــــنانهم     ـــــــا  لعلـــــــى م ـــــــ
ـــــان رســـــو   ـــــنهم . و  ـــــ  قـــــىء تكرهـــــم م ـــــل  لي ـــــن يول ـــــم ل ـــــم   ف ن ـــــنم في                            الحاـــــرمى ف

 هللا ىلى هللا عليم وسلم ينام فى برد   ل    ا نام  .
                                   ووــــــــرو علــــــــيهم رســــــــو  هللا ىـــــــــلى هللا عليــــــــم وســــــــلم وأوـــــــــ  حفنــــــــة مــــــــن تـــــــــرا  

ـــــــم فلـــــــم يرونـــــــم . فجعـــــــ  ينثـــــــر  لـــــــ   ـــــــى يـــــــد    وأوـــــــ  هللا تعـــــــالى بلبىـــــــارهم عن                                                    ف
ـــــــمالتـــــــرا  علـــــــى رءوســـــــهم وهـــــــو يتلـــــــو اآليـــــــات اعولـــــــى مـــــــن ســـــــوة                                           يـــــــ   لـــــــى  ول

                                         تعــــــــالى   وجعلنــــــــا مــــــــن بــــــــين أيــــــــديهم ســــــــدا ومــــــــنولفهم ســــــــدا فل،قــــــــيناهم فهــــــــم
ـــــــم وســـــــلم  ـــــــر  رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا علي ـــــــى ف ـــــــات                                            يبىـــــــرون ( حت ـــــــ  اآلي ـــــــن تل      م
ـــــد واـــــ  ىـــــلى هللا عليـــــم وســـــلم  ـــــم يبـــــق مـــــنهم رجـــــ     و                             علـــــى رأســـــم ترابـــــا   ول

 ثم انىرق  لى حي  أراد أن ي ه   .
  ا  ابن اسحق  :  

                                       ف ــــــا   : مــــــاتن رون ههنــــــا  ى  ــــــالوا : محمــــــدا   معهــــــم فلتــــــاهم آت ممــــــن لــــــم ي ــــــن
                             :  ويـــــــب م هللا     ـــــــد وهللا وـــــــرو علـــــــي م محمـــــــد    ثـــــــم مـــــــاتر  مـــــــن م رجـــــــال   ـــــــا 

ـــــم ى فواـــــ   ـــــا ب  ـــــرون م ـــــا ت ـــــم   أفم ـــــق لحاجت ـــــا وانال ـــــى رأســـــم تراب ـــــد واـــــ  عل                                   و 
ـــــوا يتالعـــــون فيـــــرون  ـــــرا    ثـــــم جعل ـــــ  ا عليـــــم ت ـــــى رأســـــم ف ـــــنهم يـــــد  عل ـــــ  رجـــــ  م                           
ــــــون : ــــــى الفــــــراش متســــــجيا ببــــــرد رســــــو  هللا ىــــــلى هللا عليــــــم وســــــلم   في ول                                       عليــــــا عل

 د    فلم ييرحوا   ل  حتى أىبحوا    ر وهللا  ن ه ا لمحمد نا ما عليم ب



                                                                نا الـــــــ   ف ـــــــام علـــــــى راـــــــى هللا عنـــــــم عـــــــن لفـــــــراش ف ـــــــالوا : وهللا ل ـــــــد  ـــــــان ىـــــــد
 حدثنا  .

ــــــــد   ــــــــو    و  ــــــــا م لي تل ــــــــى الن ــــــــدولوا عل ــــــــم ي ــــــــون مــــــــن أنهــــــــم ل ــــــــد تعجب ــــــــو  : و                                   أ 
ـــــــاءوا لـــــــ ل    ولكـــــــن يـــــــ و  عجـــــــب م   ا علمـــــــتم أنـــــــم  ـــــــان مـــــــن عـــــــادة                                                                  العـــــــر ج
                                                             نومــــــــم . أ  ي تلــــــــوا النــــــــا م حتــــــــى يســــــــتي م  .  و ــــــــانوا يســــــــتعيبون أن ي تلــــــــو  فــــــــى 

                                                    و ــــــد  ــــــا  ســــــيدنا علــــــى  ــــــرم هللا وجهــــــم متحــــــدثا بنعمــــــة هللا عليــــــم فــــــى نومــــــم علــــــى
 فراش رسو  هللا ىلى هللا عليم وسام  : 

  وبالحجر ومن ااق بالبيت العتيق   الثر  فديت بنفسى وير من واىء 
 وي و  ابن اسحق  :

                                     ن عـــــــــروة بـــــــــن ال ريـــــــــر عـــــــــن عا قـــــــــة أم المـــــــــؤمنين  أتهـــــــــم عـــــــــ  حـــــــــدثنى  مـــــــــن  
                                  عنهـــــــا  الـــــــت  :  ـــــــان   يواـــــــىء رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم أن راـــــــى هللا

ـــــان ـــــى   ا   ـــــا عقـــــية    حت م ـــــر  وا  ـــــا ب  ـــــار  م ـــــى النه ـــــر أحـــــد ارف ـــــى ب  ـــــت أب ـــــلتى بي                               ي
                                              اليـــــــوم الـــــــ   أ ن فيـــــــم لرســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم فـــــــى الهجـــــــرة والوـــــــروو
                           مـــــن م ـــــة مـــــن بـــــين  هـــــر   ومـــــم   أتانـــــا رســـــو  هللا ىـــــلى هللا عليـــــم وســـــلم بالهـــــاجرة

 فى ساعة  ان   يلتى فيها  .
ــــــم وســــــلم  ــــــا  : مــــــا جــــــاء رســــــو  هللا ىــــــلى هللا علي ــــــر   ــــــو ب  ــــــت  :  فلمــــــا رآ  أب                                  ال

ــــــر عــــــن ــــــو ب  ــــــم أب ــــــ    تــــــلور ل ــــــا دو ــــــت   فلم ــــــر حــــــد  .  ال ــــــ   الســــــاعة    عم                                                              ه
                                  ســـــــر ر    فجلـــــــ  رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم   ولـــــــي  عنـــــــد أبـــــــى ب ـــــــر    

                                             أبــــــى ب ــــــر : ف ــــــا  رســــــو  هللا ىــــــلى هللا عليــــــم وســــــلم :أنــــــا وأوتــــــى أســــــماء بنــــــت 
                                           أوــــــرو عنــــــى مــــــن عنــــــد    ف ــــــا   :  يارســــــو  هللا  نمــــــا همــــــا ابنتــــــا      ومــــــا  ا  

ـــــــــى فـــــــــى الوـــــــــروو واافـــــــــدا  أبـــــــــى وأمـــــــــى ى ف ـــــــــ                                            لهجـــــــــرة  .    :   ن هللا  ـــــــــد أ ن ل
   الت   ف ا  أبو ب ر  : الىحبة يا رسو  هللا     ا   :  الىحبة  .  الت 



ــــــت  ــــــى رأي ــــــر  حت ــــــوم أن أحــــــدا يب ــــــى مــــــن الف ــــــ  الي ــــــ   ل ــــــ   ب ــــــوهللا مــــــا قــــــعرت                                 ف
                                  :   ن هـــــــاتين راحلتـــــــان  ـــــــد  نـــــــتأبـــــــا ب ـــــــر يب ـــــــى يوم ـــــــ  . ثـــــــم  ـــــــا  : يـــــــانبى هللا

                                       أعــــــددتهما لهــــــ ا فاســــــتلجرا عبــــــد هللا بــــــن أر  ــــــ  ـ و ــــــان مقــــــر ا  ـ  يــــــدلهما
ـــــــا  . ـــــــا لميعادهم ـــــــد  يرعاهم ـــــــا عن ـــــــم راحليتهمـــــــا    فكانت ـــــــدفعا  لي ـــــــق    ف ـــــــى الار                              عل

  ا  ابن  سحق  :
                         ولــــــم  يعلــــــم  فيمــــــا  بل نــــــى بوــــــروو رســــــو  هللا ىــــــلى هللا عليــــــم وســــــلم  أحــــــد حــــــين  

ــــــ ــــــو ب ــــــر الىــــــديق وآوــــــرو    عل ــــــ  واب ــــــى اال ــــــن أب ــــــىى ب ــــــر  . أمــــــا عل ــــــى ب                                        أب
ــــــــر  بورو  ــــــــم وســــــــلم أوب ــــــــ ن رســــــــو  هللا ىــــــــلى هللا علي ــــــــت ف                                        جــــــــم    وأمــــــــر  أن يتول

ــــــم وســــــلم  ــــــؤد  عــــــن رســــــو  هللا ىــــــلى هللا علي ــــــى ي ــــــة حت ــــــد  بم  ــــــى                                      بع الودا ــــــ  الت
ـــــــم وســـــــلم  ـــــــان رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا علي ـــــــا     و  ـــــــد  للن ـــــــت عن ـــــــة  ان ـــــــي  بم                                       ل

ــــم    ــــن ىــــد م وأمانت ــــم م ــــا يعل ــــد     لم ــــم    واــــعم عن ــــد  قــــىء يوقــــى علي                          أحــــد عن
 ىلى هللا عليم وسلم  .

ـــــــابى  ـــــــى  ت ـــــــت ف ـــــــم وســـــــلم   ف ل ـــــــم ىـــــــلى هللا علي ـــــــى مـــــــو فهم من ـــــــت عل ـــــــد ع ب                                          و 
ـــــــــ   نقـــــــــرتم دار المكـــــــــر م  المســـــــــمى  : رســـــــــو  هللا فـــــــــى ال ـــــــــرآن ال                               عـــــــــارق  :   ال

فــــــلن ر  لــــــى ،رابــــــة مــــــو فهم منــــــم ىــــــلى هللا عليــــــم وســــــلم   فــــــ نهم  ــــــانوا واث ــــــين                                      
ــــى أنفســــهم  .  فلمــــا دعــــاه ــــو  عل ــــى ا تمن ــــم  حت ــــى هللا   ــــ بو      ممــــن ىــــد ة وامانت                                              ل

ـــــ   ـــــم ـــــن  ب ـــــ با  م ـــــم   ـــــوا  علي ـــــم يجرر ـــــم ل ـــــول   أنه ـــــ  الوث ـــــوا بىـــــد م   ـــــ  وث                                             ب
ـــــــن ـــــــا    تعمـــــــى اعبىـــــــار ولك                             وىـــــــدل ســـــــبحانم    ي ـــــــو  فـــــــى ســـــــورة الحـــــــ     ف ن

 تعمى ال لو  التى فى الىدور  (  .
    ة ال ار  :معج 

 وأ ام رسو  هللا ىلى هللا عليم وسلم فى ال ار ومعم سيدنا أبو ب ر 



                            ثــــــال  ليــــــا  . وتتبــــــ  أعــــــداؤ  آثــــــار اع ــــــدام حتــــــى و فــــــوا علــــــى بــــــا  ال ــــــار فــــــرأوا
                                    ر نســـــي  العن بـــــوت  مـــــا رأوا علـــــى بابـــــم حمـــــامتين  ـــــد بااـــــتا . ف ـــــا  اعلـــــى بـــــا  ال ـــــ

ـــــــت معجـــــــ ة  ـــــــ   ان ـــــــد  . وتل ـــــــيالد محم ـــــــن م ـــــــدم م ـــــــا  أ  ـــــــم عن بوت                                        أحـــــــدهم  :  ن علي
                                         أكــــــــرم هللا تعــــــــالى بهــــــــا نبيــــــــم ىــــــــلى هللا عليــــــــم وســــــــلم    حيــــــــ  أوحــــــــى للعن بــــــــوت 

ــــــار بنســــــجها ــــــا  ال  ــــــار  .  أن تســــــد ب ــــــا  ال  ــــــى ب                                    وأوحــــــى للحمــــــامتين أن تبياــــــا عل
ــــــــــا  :  ــــــــــار   ــــــــــر بوجــــــــــود اععــــــــــداء وــــــــــارو ال  ــــــــــو ب                                       وحــــــــــين أحــــــــــ  ســــــــــيدنا أب
ــــــــم رســــــــو  هللا ــــــــم عبىــــــــرنا    فلجاب ــــــــو ن ــــــــر أحــــــــدهم تحــــــــت  دمي                                        يارســــــــو  هللا   ل
ـــــاثنين هللا ثالثهمـــــا     تحـــــ ن  ن ـــــا أبـــــا ب ـــــر ب                                ىـــــلى هللا عليـــــم وســـــلم  : مـــــا  نـــــ  ي
                               هللا معنـــــــا    ف ـــــــا  ســـــــيدنا أبـــــــو ب ـــــــر :  وهللا مـــــــا علـــــــى نفســـــــى أ ـــــــ    أ  أحـــــــ ن ( 

 ولكنى أواق علي   . 
                                      ســــــــــيدنا اإلمـــــــــام البوىــــــــــير  فـــــــــى بردتــــــــــم راــــــــــى جــــــــــ ة وي ـــــــــو  فــــــــــى تلـــــــــ  المع

 هللا عنم :  
 الكفار عنم عمى    ارق من و       رم  ومن وير   وما حو   ال ار من 

 ي ولون  ما بال ار  من  أرم    وهم   فالىدل  فى ال ار  والىديق  لم  يرما
 ير  البر ة  لم  تنس   ولم  تحم  ـو  بوت  على الحمام  و نوا  العن     نوا 

  ا  من اعاموعن ع  الدروك من      أ،نت  عن  مااعفة     هللا    و اية  
ــــــى   ــــــى أرم أ  أحــــــد . ومعن ــــــم يبرحــــــا   ومعن ــــــانى أ  ل ــــــت الث ــــــى البي ــــــى يرمــــــا  ف                                       ومعن

ــــــــين موجــــــــودا ــــــــم أن اإلثن ــــــــ   يلي ــــــــت ال ــــــــي  البي ــــــــون ل ــــــــار ي ول ــــــــار والكف ــــــــى ال                                       ن ف
                                         بــــــــم أحــــــــد   عنهــــــــم اســــــــتبعدوا أن يحــــــــوم الحمــــــــام حولــــــــم   أو أن ينســــــــ  العن بــــــــوت 

 على بابم فى و ت   يتس  ل ل   . 



 الرحي   لى المدينة المنورة  :
                                              الــــــــثال  فــــــــى ال ـــــــار ارتحــــــــ  رســـــــو  هللا ىــــــــلى هللا عليــــــــم وبعـــــــد ماــــــــى الليـــــــالى  

                                                               وســــــلم هــــــو وىــــــاحبم  لــــــى المدينــــــة المنــــــورة  علــــــى  هــــــور اإلبــــــ    وجعلــــــت  ــــــر ش
ــــــة    ولكــــــن هللا  ــــــة نا  ــــــيهم ما  ــــــرد  عل ــــــدهم  .  و ــــــد ج عــــــت لمــــــن ي                                            عىــــــمم مــــــن  ي

ــــــــرك ــــــــو هاقــــــــم   ف ــــــــر ش ( بن ــــــــم وســــــــلم مــــــــن   ــــــــا رســــــــو  هللا ىــــــــلى هللا علي                                  مو ن
ــــــدالمال   فــــــى أســــــفها ــــــة  بنــــــت عب ــــــت عمتــــــم عاتك ــــــنهم حتــــــى  ال ــــــم مــــــن بي                                  لوروج

 على وروجم   م  أنها  انت  ت ا  على دين  ومها عند    : 
 على  المرتاى   البدر  من  آ   هاقم   السواجم     ك و بالدم أعينى   جود    
 الم  ـالمع    ـا  بهيــوالدني   والدين   والعد     والت ىلبر  على  المرتاى  ل

 لوير  التراحم      والدعى    والفا     على الىادل  الميمون      الحلم والنهى 
ـــــــــانوا يســـــــــللونم  ـــــــــم   ـــــــــن يعرفون ـــــــــب م ـــــــــر أن بع ـــــــــى ب  ـــــــــت ســـــــــيدنا أب ـــــــــن ارا                                        وم
ـــــ                           فـــــى الار ـــــق عمـــــن معـــــم   في ـــــو  لهـــــم  :  ن  معـــــى  هاديـــــا يهـــــدينا الار ـــــق   و ل

                                          عليــــــــــم وســــــــــلم   ا  قــــــــــتوقــــــــــية أن يتعراــــــــــوا بالســــــــــوء لرســــــــــو  هللا ىــــــــــلى هللا
 لهم عن اسمم . 

 الوىو   لى  باء  :
ـــــ     ـــــاء ون ـــــى  ب ـــــم وســـــلم  ل ـــــى  و ـــــد وىـــــ  رســـــو  هللا ىـــــلى هللا علي ـــــى عمـــــروعل                                              بن

ـــــــت مـــــــن رريـــــــ  اعو  حـــــــين اقـــــــتد                                                    الاـــــــحا    بـــــــن عـــــــوق  ثنتـــــــى عقـــــــرة ليلـــــــة ول
ـــــــار و مو نـــــــا ـــــــين فـــــــى ت ـــــــ  يـــــــوم اإلثن ـــــــين  .  ومـــــــا أعج ـــــــق يـــــــوم اإلثن ـــــــان يواف                                     و 
                            رســــــو  هللا ىــــــلى هللا عليــــــم وســــــلم  . ف ــــــد ولــــــد فــــــى يــــــوم ا ثنــــــين     ونبــــــىء يــــــوم

  ثنين   وورو من م ة مهاجرا يوم ا ثنين   ووى   لى  باء ـ من ا



ـــــوم ا   ـــــدينى ـ ي ـــــين اـــــواحى الم ـــــوم اعثن ـــــ  بي ـــــولتى آن ـــــى اف ـــــت ف ـــــد  ن ـــــين . و                                      ثن
ــــــــى الســــــــير وافــــــــر  بــــــــم ــــــــ  اعنــــــــ   .  فلمــــــــا  بــــــــرت وو فــــــــت عل                                    و  أدر  ســــــــر  ل

                                           النبويــــــــة العاــــــــرة ان قــــــــت لــــــــى مــــــــا  ــــــــان وافيــــــــا علــــــــى  .  وســــــــبحان مــــــــن بيــــــــد 
 م اليد ال لو   .

                                ومــــــــن ار ــــــــت مــــــــا جــــــــاء فــــــــى  تــــــــ  الســــــــيرة أن مو نــــــــا رســــــــو  هللا ىــــــــلى هللا  
ــــــا ــــــاد  ،المــــــم    ي ــــــن عــــــوق ين ــــــم ســــــلم ســــــم  عمــــــرو ب ــــــا علي ــــــا  مو ن                                               نجي   (( ف 

ــــــا ب ــــــر     ــــــا أب ــــــر  :  نجحــــــت ي ــــــى ب  ــــــم وســــــلم  لســــــيدنا أب                                                     رســــــو  هللا ىــــــلى هللا علي
 و ان ىلى هللا عليم وسلم يتفاء  و  يتقاءم  . 

 
 أو  مسجد فى اإلسالم  :

  
                               و ـــــــد أســـــــ  مو نـــــــا رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم مســـــــجد  بـــــــاء . وهـــــــو أو 
ــــــــم    ــــــــر   بلت ــــــــم الســــــــالم تح ــــــــ  علي ــــــــروا أن جبر  ــــــــد    ــــــــى اإلســــــــالم و                                       مســــــــجد ف

                             و  مــــــــن واــــــــ  حجــــــــرا أ  مــــــــا   ــــــــروا أن رســــــــو  هللا ىــــــــلى هللا عليــــــــم وســــــــلم هــــــــو
                               فـــــــى  بلتـــــــم    ثـــــــم جـــــــاء ســـــــيدنا أبـــــــو ب ـــــــر فواـــــــ  حجـــــــرا  لـــــــى حجـــــــر رســـــــو  هللا

 وسلم     ثم  او  النا  فى البنيان  . ىلى هللا عليم
                              و ــــــــــد ورد فــــــــــى الحــــــــــدي  القــــــــــر ت الىــــــــــحي  أن رســــــــــو  هللا ىــــــــــلى هللا عليــــــــــم 

                                     وســــــلم  ــــــا    :      ىــــــالة  فــــــى مســــــجد  بــــــاء  عمــــــرة  (( وفــــــى الىــــــحي  أياــــــا  أن 
ـــــاء ـــــا وماقـــــيا  .  و ب ـــــ ور مســـــجد  بـــــاء راكب ـــــم وســـــلم  ـــــان ي                           رســـــو  هللا ىـــــلى هللا علي

                        دينــــــة المنــــــورة  . تبعــــــد عــــــن المدينــــــة نحــــــو ثالثــــــة  يلــــــو متــــــرات    وهــــــى جنــــــورى الم
ــــــى  ــــــم تعــــــالى ف ــــــى  ول ــــــم ف ــــــاء هــــــو المقــــــار  لي ــــــى بعــــــب التفاســــــير أن مســــــجد  ب                             وف

 سورة التوبة   لمسجد أس  على الت و  من أو  يوم أحق أن ت وم 



                       مــــــاموهللا يحــــــ  المتاهــــــر ن (  .  وي ــــــو  اإلفيــــــم   فيــــــم رجــــــا  يحبــــــون أن يتاهــــــروا 
ــــــن ــــــاء جماعــــــة مــــــن الســــــلت    اب ــــــم مســــــجد  ب ــــــد ىــــــر  بلن ــــــى تفســــــير  : و  ــــــر ف                                                     ثي

                                  ثـــــــم أاـــــــاق راـــــــى هللا عنـــــــم ب ـــــــو  : و ـــــــد ورد فـــــــى الحـــــــدي  الىـــــــحي  أن مســـــــجد 
                                             م وســـــــــلم الـــــــــ   فـــــــــى جـــــــــوق المدينـــــــــة   أ  المســـــــــجدرســــــــو  هللا ىـــــــــلى هللا عليـــــــــ

ــــــن ــــــام اب ــــــا  اإلم ــــــم   ــــــو     ث ــــــى الت  ــــــ  أســــــ  عل ــــــو المســــــجد ال ــــــو  ( ه                          ثيــــــر  النب
 فى توفي م بين الرأيين  :

                                  ســــــــ  و  منافـــــــاة بــــــــين ا يــــــــة ورــــــــين هــــــــ ا   عنــــــــم   ا  ــــــــان مســــــــجد  بــــــــاء  ــــــــد أ 
ــــــوم   ــــــن أو  ي ــــــو  م ــــــى الت  ــــــق  عل ــــــم وســــــلم بار                                              فمســــــجد رســــــو  هللا ىــــــلى هللا علي

ـــــــــى واعاع  ـــــــــى مســـــــــند   نول ـــــــــ  ف ـــــــــن حنب ـــــــــد ب ـــــــــام أحم ـــــــــا  اإلم ـــــــــ ا                                               حـــــــــر  . وله
                         المســـــجد الـــــ   أســـــ  علـــــى الت ـــــو  مســـــجد   ى هللا عليـــــم وســـــلم  ـــــا  :   النبـــــى ىـــــل

ـــــــد ـــــــام أحم ـــــــ ا  ((  ورو  اإلم ـــــــا   : ه ـــــــن ســـــــعد الســـــــاعد                                           بســـــــند  عـــــــن ســـــــه  ب
                                 الــــــ    أوتلــــــت رجــــــالن علــــــى عهــــــد رســــــو  هللا ىــــــلى هللا عليــــــم وســــــلم فــــــى المســــــجد

ـــــــو ـــــــدهما : ه ـــــــا  اح ـــــــو  ف  ـــــــى الت  ـــــــم أســـــــ  عل                                      مســـــــجد رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا علي
هـــــــو مســـــــجد  بـــــــاء  . فلتيـــــــا النبـــــــى ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم                                 وســـــــلم   و ـــــــا  ا وـــــــر

 فسل    ف ا   :    هو مسجد  ه ا  (( .
ــــــــم مســــــــجدأ ــــــــر  أن ــــــــم ي ــــــــ  راــــــــى هللا عن ــــــــن أن ــــــــ  ب ــــــــا مال ــــــــان  مامن ــــــــو  : و                                         

                                         النبـــــى ىـــــلى هللا عليـــــم وســـــلم  .  و ـــــد أفقـــــو  فـــــى رأيـــــم وســـــند    ف ـــــا  فـــــى ف هـــــم  :
                                        اــــــى هللا عنــــــم  لــــــى أيــــــن  ــــــان ي ــــــوم رســــــو  هللا ىــــــلى هللا عليــــــم وســــــلم  .  يقــــــير ر 

ــــــو   ــــــم  (  . وهــــــو اســــــتناد   ــــــوم في ــــــة الكر مــــــة    أحــــــق أن ت  ــــــى اآلي ــــــالى ف ــــــم تع                                       ول
المدينة بعد أيام  ليلة من وىـولم  ليهـا   لى هللا عليم وسلم  تر   باء  لى ما ترون    عنم ى

 . 



 دتنا اعنىار يرحبون  : سا
ـــــــم وســـــــلم  ـــــــا رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا علي ـــــــدم مو ن ـــــــر  ســـــــادتنا اعنىـــــــار بم  ـــــــد ف                                      و 

ـــــاء ـــــى  ب ـــــام ف ـــــام باـــــعة أي ـــــورة بعـــــد أن أ  ـــــة المن ـــــى المدين ـــــر   . و ـــــد ســـــار  ل                                                      ـــــ  الف
 ،نية المقهورة  : نات النجار اعف نت لم ب

 من   ثنيات   الوداك            ال    البدر   علينا                      
 هلل  داك     دعا    ما          علينا   وج    الق ر                     
 ج ت  بألمر   المااك           فينا   أيها   المبعو                       

                               أىـــــــــحا   ـــــــــ  بيـــــــــت يمســـــــــ ون ب مـــــــــام نا تـــــــــم ىـــــــــلى هللا عليـــــــــم وســـــــــلم و ـــــــــان
                               ي ــــو  لهــــم  : ة  والمنعــــة    فد لــــى  العــــدد والعــــ وي ولــــون  : هلــــم   لينــــا  يارســــو   هللا   

                بـــن النجـــار  بر ـــت  حتـــى   ا أتـــت علـــى دار بنـــى  مالـــ  ولـــوا  ســـبيلها  ف نهـــا  مـــلمورة  . 
                                 أمامـــــم  وعلـــــى بــــــا  مســـــجد   الحــــــالى     فاحتمـــــ   ســـــيدنا  أبــــــو  أيـــــو   اعنىــــــار  

                   راد  ،يــــر   مــــن اعنىــــارو   هللا  ىــــلى هللا عليــــم وســــلم  فلدولــــم  بيتــــم  . فــــلرحــــ   رســــ
                               ىــــلى  هللا عليــــم وســــلم  ف ــــا    :  المــــرء مــــ  رحلــــمأن يستاــــيفوا مو نــــا  رســــو  هللا

                  عبــــد المالــــ   أكــــرمهم  بــــ ل   .  ورنــــو   ا النجــــار   أوــــو  بتــــى  مــــا   ــــا   :  أنــــ    عنــــد
ــــ     فهــــم ــــد المال                      ــــ ل   النجــــار  مــــن ســــادتنا  الوــــ رو     و مــــا  هــــم أوــــوا  جــــد  عب

                                      أوـــــوا  أبيـــــم  عبـــــد هللا  بـــــن عبـــــدد المالـــــ   .  فـــــان روا   لـــــى حرىـــــم  علـــــى ىـــــلة 
 ن   ان الجمي   أبناء  وتلبعيم فى اإلسالم  .اعرحام  وا  

 بناء المسجد النبو   : 
ة .  وب ـى ىـلى هللا النا ـ  مسـجد  المبـار  حيـ  بر ـت ورنى رسو  هللا ىـلى هللا عليـم وسـلم

 لـى أن بنـى المسـجد ورنـى مسـاكنم أبى أيـو  النىـار  راـى هللا عنـم  عليم وسلم ايفا على
  لى جوار   . و د عم  فى المسجد 



   من المسلمين  : ة ىلى هللا عليم وسلم    ف ا   ا بيد  القر ف
 المال    العم   منا   ل ا             يعم     والنبى    عدنا   ل ن            

                                               وعم  فى المسجد المهجرون واعنىار   وارتج وا وهم يبنونم  : 
 والمهاجر   اعنىارارحم  اللهم           اآلورة    عيش     عيش      

                                    ـــــــــا  ابـــــــــن  ســـــــــحال  : فكـــــــــان رســـــــــو  هللا ىـــــــــلى هللا عليـــــــــم وســـــــــلم  ي ـــــــــو   : 
ـــــــــ  ـــــــــاجر ن واعنىـــــــــار  . وارتج ـــــــــم ارحـــــــــم المه                                              عـــــــــيش    عـــــــــيش اآلوـــــــــرة . الله

 سيدنا على بن أبى اال  يوم    : 
 و اعدا     ا ما  فيها يدأ             المساجدا   يعمر من     يستو             
  ومن ير   عن ال بار حا دا                                   

 أو  وابة وابها رسو  هللا ىلى هللا عليم وسلم  :  
  ا  ابن اسحال  : 
                                        وتالحـــــــق المهـــــــاجر ن  لـــــــى رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم   فلـــــــم يبـــــــق بم ـــــــة  

                                 ســـــــــتجم  لـــــــــم  ســـــــــالم اعنىـــــــــار   فلـــــــــممـــــــــنهم أحـــــــــد    مفتـــــــــون أو محبـــــــــو    وا
ـــــــــة وابهـــــــــا ـــــــــت أو  واب                                تبـــــــــق دار مـــــــــن دور اعنىـــــــــار    أســـــــــلم أهلهـــــــــا  .  و ان

 رسو  هللا ىلى هللا عليم وسلم فيما بل نى  : 
 حمد هللا  وأثنى عليم  بما هو آهلم ثم  ا   :  
                              أيهـــــــا النـــــــا     ف ـــــــدموا عنفســـــــ م   تعلمـــــــن وهللا ليىـــــــع ن  أحـــــــد م    أمـــــــا بعـــــــد  

                                  ثــــــم ليـــــــدعن عنمـــــــم لـــــــي  لهـــــــا راك    ثـــــــم لي ــــــولن  لـــــــم ررـــــــم ولـــــــي  لـــــــم ترجمـــــــان  
ـــــــم ـــــــم : أل ـــــــن دون ـــــــم  م ـــــــ   ى وآ و  حاجـــــــ   يحجب ـــــــ  رســـــــولى فيبل  ـــــــا يلتي ـــــــ  م                           تيت

                                          وأفاـــــلت عليـــــ     فمـــــا  ـــــدمت لنفســـــ  ى فلين ــــــرون يمينـــــا وقـــــما  فـــــال يـــــر  قــــــي ا 
 ثم ليناران  دامم فال ير  ،ير جهنم    فمن استااك أن ي ى وجهم من  النار 



                            الحســـــنةولـــــو بقـــــق تمـــــرة فليفعـــــ    ومـــــن لـــــم يجـــــد فب لمـــــة ايبـــــة   فـــــ ن بهـــــا تجـــــ
ـــــــم  . ـــــــة هللا ورر ات ـــــــي م ورحم ـــــــى ســـــــبعنا ة اـــــــعت . والســـــــالم  عل                                         عقـــــــر أمثالهـــــــا  ل
                              أ ــــــــو  : و لنــــــــم ىــــــــلى هللا عليــــــــم وســــــــلم قــــــــر  بجوامــــــــ   لماتــــــــم هــــــــ    ــــــــو  هللا 

ــــ ــــى ســــورة فىــــلت    م ــــالى ف ــــ  تع ــــا رر ــــن أســــاء فعليهــــا وم                          ن عمــــ  ىــــالحا فلنفســــم وم
 ب الم للعبيد  (  .

 المؤاواة بين المهاجر ن واعنىار  :  
 اسحق  :  ا  ابن

ــــــــــين المهــــــــــاجر ن واعنىــــــــــار     ــــــــــم وســــــــــلم ب                                  وآوــــــــــى رســــــــــو  هللا ىــــــــــلى هللا علي
ــــم ـ و                                                             فــــى هللا انعــــو  بــــاهلل أن ن ــــو  عليــــم مــــالم ي ــــ   ـ تــــآوو ف ــــا  فيمــــا بل نــــا عن

                                            أوـــــو ن أوــــــو ن    ثـــــم أوــــــ  بيــــــد علـــــى بــــــن أبـــــى االــــــ  ف ــــــا  : هـــــ ا أوــــــى . أ ــــــو 
                                                    ا علـــــى  ـــــرم هللا وجهـــــم فيمـــــا  ـــــا  و ـــــد مـــــر علـــــي م فيمـــــا ســـــمعتمو  الليلـــــة  ـــــو  ســـــيدن

                             متحــــــدثا  بنعمــــــة هللا عليــــــم فــــــى تلــــــ  اعوــــــوة التــــــى قــــــرفم بهــــــا رســــــو  هللا ىــــــلى هللا 
 عليم وسلم  :

 اء  عمى  وحم ة  سيد القهد                 محمد النبى أوى  وىهر         
 ح مة المؤاواة  :

                                 ــــــا  الســــــهيلى  : آوــــــى رســــــو  هللا ىــــــلى هللا عليــــــم وســــــلم بــــــين أىــــــحابم حــــــين  
ــــــــةاعه  ــــــــن مفار  ــــــــة    و ؤنســــــــهم م ــــــــ ه  عــــــــنهم وحقــــــــة ال رر ــــــــة لي ــــــــوا بالمدين                             ن ل

ـــــــبعب . فلمـــــــا عـــــــ  والعقـــــــيرة                                     إلســـــــالم   واجتمـــــــ  القـــــــم ا   ويقـــــــد أ ر بعاـــــــهم ب
ــــــــدة    ــــــــت الوح ــــــــوا اعرحــــــــام   ســــــــبحانم فــــــــى ســــــــورة اعنفــــــــا     وأأنــــــــ   هللا و هب                                  ول

ـــــم جعـــــ  المـــــؤمنين  ـــــرا     ث ـــــى فـــــى المي ـــــا  هللا (   يعن ـــــبعب  فـــــى  ت ـــــى ب  بعاـــــهم أول



ــــــى ســــــورة ا ــــــالى ف ــــــا  تع ــــــون  وــــــوة ( وــــــوة   ف  ــــــا المؤمن ــــــى  لحجــــــرات    نم ــــــى ف                                                    يعن
 التوادد وقمو  الدعوة  . 

ياـــــــاحا لـــــــم  : جـــــــاء فـــــــى تفســـــــير اإلمـــــــام                                             وأ ـــــــو  تع يبـــــــا علـــــــى الكـــــــالم المت ـــــــدم وا 
                              فــــــــــا     ن الــــــــــ ين آمنــــــــــوا وهــــــــــاجرواالبياــــــــــاو  ل ولــــــــــم تعــــــــــالى فــــــــــى ســــــــــورة اعن

ــــــــــدوا بــــــــــلموالهم وأنفســــــــــهم فــــــــــى ســــــــــبي  هللا والــــــــــ ين آووا ونىــــــــــروا أول ــــــــــ                                  وجاه
                         بعاـــــــهم أوليـــــــاء بعـــــــب ( أ  أوليـــــــاء بعـــــــب فـــــــى الميـــــــرا   .  و ـــــــان المهـــــــاجر ن

                                  بـــــــــــالهجرة والنىـــــــــــرة دون اع ـــــــــــار  حتـــــــــــى نســـــــــــو ب ولـــــــــــم واعنىـــــــــــار يتوارثـــــــــــون 
                                      وأولــــو اعرحـــــام بعاـــــهم أولـــــى بـــــبعب  (  .  ومعنــــى  ولـــــم تعـــــالى   فـــــى  تـــــا  هللا  ( 

                      أو فـــــــى ال ـــــــرآن .  وأود أن أاـــــــيت أنـــــــم   يوفـــــــى  أو فـــــــى اللـــــــو   أ  فـــــــى ح مـــــــم
ن  ان من أولى اعرحام  .  علي م أن الكافر   ير  المسلم وا 

 واعنىار  :  بقر  للمهاجر ن 
ـــــــا  ثالثـــــــة  ـــــــات ســـــــورة اعنف ـــــــن آي ـــــــة واحـــــــدة م ـــــــى آي ـــــــالى المـــــــؤمنين ف                                  ســـــــم هللا تع

                            وا وجاهــــــــدواأ ســــــــام  . ف ــــــــا  تعــــــــالى فــــــــى ال ســــــــم اعو     ن الــــــــ ين آمنــــــــوا وهــــــــاجر 
ــــــانى                                بــــــلموالهم وأنفســــــهم فــــــى ســــــبي  هللا ( وهــــــم المهــــــاجر ن  .  و ــــــا  فــــــى ال ســــــم الث

ــــــم ــــــى ىــــــلى هللا علي ــــــ ين أووا النب ــــــ ين آووا ونىــــــروا  ( وهــــــم اعنىــــــار ال                  وســــــلم    وال
                      ين    أول ـــــ  بعاـــــهم أوليـــــاء بعـــــب  ( أ  فـــــىونىـــــرو   .  و ـــــا  فـــــى قـــــلن ال ســـــم

ــــــة نفســــــها ــــــى اآلي ــــــ  ف ــــــ   ــــــا  تعــــــالى  بعــــــد  ل ــــــى ال ســــــم الثال                                النىــــــرة واإلر   .  وف
ــــــاجروا    ــــــى يه ــــــن قــــــىء حت ــــــتهم م ــــــالكم مــــــن و ي ــــــاجروا م ــــــم يه ــــــوا ول ــــــ ين آمن                               وال

ن ا                           بيـــــــن م وريــــــنهم ميثـــــــال ستنىــــــرو م فـــــــى الــــــدين فعلـــــــي م النىــــــر    علـــــــى  ــــــوم وا 
ــــى بقــــر  المهــــاجر ن واعنىــــار وهمــــا ال ســــمان  ــــا  ف                وهللا بمــــا تعلمــــون بىــــير  (  .  و 

 اعو ن :   وال ين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبي  هللا وال ين آووا 



                                              هـــــــم المؤمنـــــــون ح ـــــــا  لهــــــم م فـــــــرة ور ل  ـــــــر م (  . فبـــــــين تعـــــــالى ونىــــــروا أول ـــــــ
ـــــــــة الكر مـــــــــة أن الكـــــــــاملين فـــــــــى اإلبهـــــــــ                                       يمـــــــــان هـــــــــم المهـــــــــاجر ن واعنىـــــــــاراآلي

                                 مــــــــا  م بتحىــــــــي  م تاــــــــا  مــــــــن الهجــــــــرة والجهــــــــاد ورــــــــ   الالــــــــ ين ح  ــــــــوا  يمــــــــانه
                      ونىـــــــرة الحـــــــق . و ـــــــد وعـــــــدهم ســـــــبحانم وعـــــــدا  ر مـــــــا ب ولـــــــم   لهـــــــم م فـــــــرة ور ل 

ـــــم ألحـــــق بهـــــم فـــــى الوعـــــد مـــــن                                       ســـــيلحق بهـــــم و تســـــم بســـــمتهم ف ـــــا  تعـــــالى  ـــــر م ( ث
ـــــــــو  ـــــــــ ين آمن ـــــــــة الســـــــــاب ة   وال ـــــــــد اآلي ـــــــــم بع ـــــــــد وهـــــــــاجروا وجاهـــــــــدوا مع                                   ا مـــــــــن بع

 فلول   من م (   أ  من جملتكم أيها المهاجرون والنىار  .
ـــــد   ـــــن بع ـــــ  م ـــــد (  .  ف ي ـــــن بع ـــــالى   م ـــــم تع ـــــى  ول ـــــى معن ـــــت المفســـــرون ف ـــــد اوتل                             و 

                        الهجـــــرة  الســــنة السادســـــة مـــــنأ   انــــت هجـــــرتهم بعـــــد ىـــــل   الحديبيــــة الـــــ   تـــــم فـــــى 
ــــــة  ــــــت  م  ــــــ  ف ــــــت  ب ــــــة  و ان ــــــى الهجرةالثاني ــــــة الراــــــوان   وه ــــــا بيع ــــــت فيه ــــــى  ان                           الت
                          الـــــ   تـــــم فـــــى الســـــنة الثامنـــــة .  و يـــــ    مـــــن بعـــــد ( أ  بعـــــد نـــــ و  هـــــ   ا يـــــة  . 

                                            المـــــــراد بهـــــــم بـــــــدر .  وأنتهـــــــى  الـــــــرأ  أن اعىـــــــ  أن  و بـــــــ    مـــــــن بعـــــــد ( ،ـــــــ وة
ـــــــة أهـــــــ  الهجـــــــرة ـــــــد ان اعـــــــت الهجـــــــرة الثاني ـــــــى   و  ـــــــد  عنهـــــــا بعـــــــد الهجـــــــرة اعول                                                                     بع

                                      الفـــــــت   .  و ـــــــد  ـــــــا  المفســـــــرون فـــــــى فـــــــت  م ـــــــة عنهـــــــا ىـــــــارت دار  ســـــــالم بعـــــــد
                                     ولــــــم تعــــــالى   فلول ــــــ  مــــــن م ( يعنــــــى أنهــــــم مــــــن م وأنــــــتم مــــــنهم   ولكــــــن فيــــــم دليــــــ  
                             علــــــــى أن مرتبــــــــة المهــــــــاجر ن اعولــــــــين أقــــــــرق وأع ــــــــم مــــــــن مرتبــــــــة المهــــــــاجر ن 
ــــــــاجر ن  ــــــــلور ن بالمه ــــــــاجر ن المت ــــــــالى ألحــــــــق المه ــــــــم تع ــــــــالهجرة    عن ــــــــلور ن ب                                      المت
                                             الســـــــــاب ين وجعلهـــــــــم معهـــــــــم و لـــــــــ  فـــــــــى معـــــــــرب المـــــــــد  والقـــــــــرق    ولـــــــــو  أن

 إللحال  . المهاجر ن اعولين أفا  وأقرق لما ى  ه ا ا
 استح ام اإلسالم  :

  ا  ابن  سحال  :  فلما ااملن رسو  هللا ىلى هللا عليم وسلم  بالمدينة  



ـــــر اعنىـــــار     واســـــتح م أمـــــر  ـــــن المهـــــاجر ن . واجتمـــــ  أم ـــــ   ليـــــم أىـــــحابم م                           واجتم
ـــــــــت الىـــــــــالة    وفر  ـــــــــت الحـــــــــاإلســـــــــالم    ف ام ـــــــــاة  والىـــــــــيام   و ام                                                                                           ود داـــــــــت ال  

 وتبوأ اإلسالم بين أ هرهم  .  وفرب الحال  والحرام  
 اع ان للىالة  :

                                            ـــــــا  ابـــــــن  ســـــــحال  ـــــــان رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم حـــــــين  ـــــــدم المدينـــــــة  
                               نمـــــــا يجتمـــــــ  النـــــــا  للىـــــــالة لحـــــــين موا يتهـــــــا  ب يـــــــر دعـــــــوة   حتـــــــى رأ  عبـــــــد هللا 

ــــــد ىــــــي ة اع ــــــن    ــــــا  اب ــــــم وســــــلم ف  ــــــلتى رســــــو  هللا ىــــــلى علي ــــــا  . ف ــــــى رؤي                           ان ف
ــــــى رجــــــ  عل ــــــة اــــــا ت   مــــــر ب ــــــى هــــــ   الليل ــــــم اــــــاق ب ــــــان يارســــــو  هللا    ن ــــــم ثوب                           ي

                        أواــــران يحمــــ  نا وســــا فــــى يــــد    ف لــــت لــــم  : يــــا عبــــد هللا  : اتبيــــ   هــــ ا  النــــا و  ى
ــــى ويــــر ــــال أدلــــ  عل ــــا   :  أف ــــم للىــــالة      ــــت نــــدعو ب ــــم ى  ل ــــا تىــــن  ب ــــا   :  وم                          

ـــــ ـــــت  :  ومـــــاهو  ى    ـــــ   ى  ل ـــــر مـــــن  ل ـــــر  . هللا أكب ـــــر    هللا أكب ـــــو   : هللا أكب                          ا   ت 
                                                     ا  أقــــــــهد  أن محمــــــــد  هللا أكبــــــــر  .  أقــــــــهد  أ   لــــــــم    هللا   أقــــــــهد أ   لــــــــم    هللا  .

ـــى ال ـــدا رســـو  هللا  . حـــى عل ـــى الىـــالة  .رســـو  هللا    أقـــهد أن محم                           ىـــالة     حـــى عل
    هللا  .  حى على الفال     حى على الفال   .  هللا أكبر هللا أكبر      لم

ــــــا ــــــم وســــــلم   ــــــا   :  نهــــــا لرؤي                                                 ــــــا   : فلمــــــا أوبــــــر بهمــــــا رســــــو  هللا ىــــــلى هللا علي
ــــم أنــــد  ىــــوتاحــــق  ن قــــاء هللا ــــؤ ن بهــــا    ف ن ــــم    فلي ــــال  فلل هــــا علي ــــم مــــ  ب                                       ف 

ــــى بيتــــم   فوــــرو ــــال  ســــمعها عمــــر بــــن الواــــا  وهــــو ف                                                منــــ     ــــا  : فلمــــا أ ن بهــــا ب
والـ   بعثـ  بـالحق  ي ـو  : يـانبى هللا     لى رسو  هللا ىـلى هللا عليـم وسـلم وهـو يجـر دراء 
 وسلم   فللم الحمد على  ل   .  عليم ل د رأيت مث  ال   رأ   . ف ا  رسو  هللا ىلى هللا



                          أوــــــــر  :  ا تمرالنبــــــــى ىــــــــلى هللا عليــــــــم وســــــــلم وأىــــــــحابم بالنــــــــا و   وفــــــــى روايــــــــة
                               د أن يقــــــتر  وقــــــبتين للنــــــا و  لالجتمــــــاك للىــــــالة. فبينمــــــا عمــــــر بــــــن الواــــــا  ير ــــــ

                          الواــــــــا  فــــــــى المنــــــــام  ــــــــا ال ي ــــــــو  لــــــــم  :  تجعلــــــــوا النــــــــا و      رأ  عمــــــــر بــــــــن
ـــــــر   ـــــــم وســـــــلم ليوب ـــــــى ىـــــــلى هللا علي ـــــــى النب ـــــــر  ل ـــــــ ه  عم ـــــــوا للىـــــــالة   ف ـــــــ  أ ن                                   ب

                                و ـــــــد جـــــــاء النبـــــــى ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم الـــــــوحى بـــــــ ل   : فمـــــــا راك  بالـــــــ   رأ  .
                                عمــــــــر    بــــــــال  يــــــــؤ ن   ف ــــــــا  رســــــــو  هللا ىــــــــلى هللا عليــــــــم وســــــــلم حــــــــين أوبــــــــر 

 ب ل   :  د سب   ب ل  الوحى .
 ، وة بدر الكبر   :  

ـــــــــــين ا ـــــــــــت هللا باإلســـــــــــالم ب ـــــــــــت أل ـــــــــــد أن  ام ـــــــــــن اعنىـــــــــــار بع                                    عو  والوـــــــــــ رو م
                                     بيـــــنهم عــــــداوة قــــــديدة فـــــى الجاهليــــــة  .  و ــــــدلنا علـــــى  لــــــ   ولــــــم تعلـــــى فــــــى ســــــورة 
                                               آ  عمـــــــــران    وا  ـــــــــروا نعمـــــــــة هللا علـــــــــي م     نـــــــــتم أعـــــــــداء فـــــــــللت بـــــــــين  لـــــــــوب م
ـــــــين  ـــــــم وســـــــلم ب ـــــــا  (  .  وآوـــــــى  رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا علي ـــــــم  ووان                         فلىـــــــبحتم بنعمت

                                   دادوا بـــــــاعووتين  ـــــــوة علـــــــى  ـــــــوة  ر ن واعنىـــــــار  مـــــــا ســـــــبق ال ـــــــو     فـــــــاالمهـــــــاج
                                   و ــــــــــانوا  البنيــــــــــان المرىــــــــــول يقــــــــــدوىـــــــــاروا يــــــــــدا واحــــــــــدة علــــــــــى أعـــــــــدا هم   

ـــــم وســـــلم بعـــــون هللا ـــــا رســـــو  هللا ىـــــلى هللا علي ـــــم مو ن ـــــاد جمعه                        بعاـــــم بعاـــــا  .  و 
 و وتم وتوفي م من نىر  لى نىر  . 

                                و ـــــــــد قـــــــــرق هللا المســـــــــلمين بالنىـــــــــر الع  ـــــــــ  فـــــــــى ،ـــــــــ ةو بـــــــــدر الكبـــــــــر  التـــــــــى 
                           و عـــــت فـــــى الســـــنة الثانيـــــة مـــــن الهجـــــرة  الميمونـــــة  .  و ـــــان المســـــلمون أ ـــــ  عـــــددا
ــــا  ــــام ال ت ــــة أاــــعافهم  .  و  ــــذ ثالث ــــار م ــــة يبل ــــان عــــدد أعــــدا هم مــــن  ف                          وعــــدة     و 

ــــــاد ســــــابق  و  اســــــتع ــــــر ميع ــــــى ،ي ــــــين الاــــــرفين عل ــــــ  المســــــلمون ب ــــــدبر  .  و ت                                       داد م
 ىناديد أعدا هم من أه  م ة  .  و لن هللا تعالى أراد أن ي افىء على 



أن ت اتــ   معهــم  للمال  ــة التــآوى الىــادل فنىــرهم مــ   لــة عــددهم نىــرا مــؤ ورا  . واوحــى
 لى انتىارات أوـر   بداية سعيدة   وم دمةبدر  أعدا هم     و ان انتىار المسلمين فى ، وة

 متالح ة  . 
 بدر مو ت مقرق لألنىار  ب  ال تا  فى معر ة

                                      الع بـــة ـ   مـــا تعلمـــون  ـ بـــين مو نـــا رســـو  هللا ىـــلى هللا عليـــم وســـلم  امـــت بيعـــة  
                                  مدينـــــــــة  . و انـــــــــت وســـــــــادتنا اعنىـــــــــار    علـــــــــى أن يحمـــــــــى اعنىـــــــــار اإلســـــــــالم بال

                            يلـــــــوا متـــــــرا  .  ف ـــــــا  مو نـــــــا 150بــــــدر وـــــــارو المدينـــــــة وتبعـــــــد عنهـــــــا أكثــــــر مـــــــن 
                    وســـلم  فـــى بـــدر : أيهـــا  النـــا   أقـــيروا  علـــى    ف ـــا   ســـيدنا  رســـو  هللا ىـــلى هللا عليـــم

                  ى هللا عنـــــم  :  و لنـــــ  تعنينـــــا يـــــا رســـــو  هللا  نحـــــن اعنىـــــار  . ســـــعد بـــــن معـــــا   راـــــ
ـــــــــدا  ـــــــــى أب ـــــــــدام  الت ـــــــــاء والقـــــــــجاعة واإل  ـــــــــار اعنىـــــــــار   حـــــــــين  فاعجـــــــــ  للوف                                  اكب

ــــــب  لمــــــا أرا   ــــــا ال  :  يارســــــو  هللا  ام ــــــرو   ــــــداد بــــــن عم ــــــ  ســــــيدنا الم  ــــــم عند                            تكل
                                 معـــــــ     وهللا   ن ـــــــو  لـــــــ   مـــــــا  ـــــــا  بنـــــــو  ســـــــرا ي   لموســـــــى عليـــــــم فـــــــنحن هللا   

                             ف ـــــــاتال  نـــــــا هاهنـــــــا  اعـــــــدون   ولكـــــــن أ هـــــــ  ن ـــــــو  :الســـــــالم أ هـــــــ  أنـــــــت وررـــــــ  
                              عد بــــــن معــــــا  :  ــــــد ســـــمع مـــــا م ــــــاتلون  .  و ــــــا   ســــــيدنا  أنـــــت وررــــــ  ف ــــــاتال  ننــــــا 

ـــــا  ـــــ   آمن ـــــى  ل ـــــا  عل ـــــم هـــــو الحـــــق  .  أعاين ـــــت ب ـــــ  وىـــــد نا  وقـــــهدنا أن مـــــا ج                         ب
                                    عهودنــــــــا ومواثي نــــــــا علــــــــى الســــــــم  والااعــــــــة   فــــــــلمب يــــــــا رســــــــو   هللا لمــــــــا أردت 

                             بعثــــــ  بــــــالحق لـــــو استعراــــــت بنــــــا هــــــ ا البحــــــر فواــــــتم فـــــنحن معــــــ   .  فــــــو الــــــ  
ـــــــا عـــــــدونا ـــــــى بن ـــــــا رجـــــــ  واحـــــــد ومـــــــا ن ـــــــر  أن تل  ـــــــت من                                               فواـــــــنا  معـــــــ   مـــــــا تول

ـــــا لىـــــ ـــــ ،ـــــدا  ن ـــــاء    ولع ـــــى الل  ـــــى الحـــــر  ىـــــدل ف ـــــم  بر ف ـــــا  مات رر ـــــ   من                        هللا  ير 
    فسر بنا  على بر ة هللا  . عنب  

 سيروا  وأبقروا  فسر  المهم رسو  هللا ىلى هللا عليم ف ا   : 



                                       فـــــ ن هللا  ـــــد وعـــــدنى أحـــــد  الاـــــا فتين  ـ  أ  عيـــــر  ـــــر ش  التـــــى  انـــــت  ادمـــــة 
ــــــ  و ــــــان وــــــروو مــــــن القــــــام حاملــــــة الباــــــا    لــــــى م ــــــة                                 المســــــلمين مــــــن المدينــــــة ـ

                             يهـــــــــدق  لـــــــــى اإلســـــــــتيالء عليهـــــــــا     أو اإلنتىـــــــــار علـــــــــى  ـــــــــوات الكـــــــــافر ن التـــــــــى 
                         جـــــاءت مـــــن م ـــــة لتحمـــــى العيـــــر  .  فلفلتـــــت العيـــــر ولـــــم يســـــتد  عليهـــــا المســـــلمون  . 

                                 يــــــر ترتيــــــ  ســــــابق  لــــــم فــــــى بــــــدر  مــــــ  اععــــــداء  وحــــــالت وو ــــــ  ال تــــــا  علــــــى ،
  حد  الاا فتن  .  المسلمين النىر وىدل وعد هللا لرسولم ىلى هللا عليم وسلم فى  س 

 :   موا ت مقرفة للىحابة الم اتلين فى المعر ة
ـــــــــــــ                                     ت وا  ا  نـــــــــــــتم  ـــــــــــــد ســـــــــــــمعتم أ ـــــــــــــوا  اعنىـــــــــــــار المقـــــــــــــرفة فـــــــــــــان روا لموا 

                            الىـــــــحابة البـــــــاهرة فـــــــى المعر ـــــــة  . ف ـــــــد وـــــــرو رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم 
ــــــاتلهم ــــــد    ي  ــــــد بي ــــــ   محم ــــــ    نف ــــــا ال  : وال ــــــا     ــــــى ال ت ــــــؤمنين عل                              يحــــــرب الم

                        ا  م ــــــبال  ،يــــــر  ،يــــــر مــــــدبرا   أدولــــــم هللا الجنــــــة اليــــــوم رجــــــ  في تــــــ  ىــــــابرا محتســــــب
                           –و ــــان فــــ  يــــد  تمــــرات يــــلكلهن  –مــــن بنــــ  ســــلمة الحمــــام ف ــــا  ســــيدنا عميــــر بــــن 

                                     بــــــــو بــــــــو    لمــــــــة  عجــــــــا  ( أفمــــــــا بينــــــــ  ورــــــــين أن أدوــــــــ  الجنــــــــة    أن ي تلنــــــــى
ـــــــ   ـــــــى  ت ـــــــوم حت ـــــــ  ال  ـــــــد  وأوـــــــ  ســـــــيفم ف ات ـــــــن ي ـــــــرات م ـــــــ ق التم ـــــــم                                    هـــــــؤ ء ى ث

 0راى هللا عنم 
ــــــــــــا رســــــــــــو  هللا  ــــــــــــم وســــــــــــلم  –وحــــــــــــين ىــــــــــــت مو ن ــــــــــــد  –ىــــــــــــلى هللا علي                                      الجن

ــــــة وــــــارو عــــــن محــــــا ا ــــــن ،   ــــــم ســــــواد ب ــــــا  ل                            ت الىــــــت ىــــــفوفا لحــــــم أن قــــــابا ي 
                                             ف ــــا  لــــم تــــلور يــــا ســــواد   فتــــلور  لــــيال ولــــم يحــــا  الىــــت تمامــــا   ف جــــم فــــ  بانــــم 0

                               رســـــــــو  هللا بعىـــــــــا  ليتـــــــــلور مـــــــــرة أوـــــــــر  . ف ـــــــــا  : أوجعتنـــــــــى يـــــــــا رســـــــــو  هللا 
ـــــــ  هللا ـــــــ   و ـــــــد بعث ـــــــى أ ـــــــتل من ـــــــا رســـــــو  هللا حت ـــــــى ي ـــــــالحق والعـــــــد    أىـــــــبر ل                                  ب

 ف ا  سواد : لم ي ن على  ميل    0ف ا  ىلوات هللا وسالمم عليم : أىبر  0



                                     فحســـــــــر رســـــــــو  هللا ىـــــــــلى هللا عليـــــــــم وســـــــــلم  ميىـــــــــم  0ولكـــــــــن عليـــــــــ   مـــــــــيل 
                                     فمــــــــا  ــــــــان مــــــــن ســــــــواد    أنــــــــم  بــــــــ  باــــــــن رســــــــو  هللا ىــــــــلى هللا عــــــــن بدنــــــــم 

ــــــــ  قــــــــول عــــــــارم  ــــــــم وســــــــلم ف ــــــــم وســــــــلم   وعــــــــانق رســــــــو  هللا ىــــــــ  هللا علي                                           علي
ــــم وســــلم  0 ــــم رســــو  هللا ىــــلى هللا علي ــــا  ل ــــا ســــواف  ــــى هــــ ا ي ــــ  عل ــــ   حمل ــــا ال                            د: م

                                        ــــــــا  : رســــــــو  هللا   حاــــــــر مــــــــا تــــــــر    فــــــــلردت أن ي ــــــــون آوــــــــر عهــــــــد  بــــــــ  
                                             أن يمــــــ  جلــــــد  جلــــــد    ف ــــــا  ىــــــلى هللا عليــــــم وســــــلم : جــــــ ا  هللا ويــــــرا  يــــــا ســــــواد

ــــــــي م مــــــــا  ــــــــان ــــــــ  اععــــــــداء مــــــــن و ــــــــد مــــــــر عل ــــــــى  ت                                             مــــــــن   ــــــــدام الىــــــــحابة عل
ــــــــى حســــــــا  اإلســــــــالم والمســــــــلمين   فســــــــماهم  ــــــــة عل                               اآلبــــــــاء واع ــــــــررين   دون مجامل

                            هللا هللا تعـــــــــالى حـــــــــ   هللا   و ـــــــــا  فـــــــــى  لـــــــــ    أول ـــــــــ  حـــــــــ   هللا   أ   ن حـــــــــ   
 0هم المفلحون ( 

 بقر  النىر 
                             و ــــــــان مو نــــــــا رســــــــو  هللا ىــــــــلى هللا عليــــــــم وســــــــلم يقــــــــرق علــــــــى المعر ــــــــة وهــــــــو 
                                   فــــــى عــــــر ش بنــــــى لــــــم   و ــــــان معــــــم ســــــيدنا أبــــــو ب ــــــر الىــــــديق راــــــى هللا عنــــــم 

                                  عليــــــــم وســــــــلم وف ـــــــــم بعــــــــد ان دعــــــــا ررـــــــــمو ــــــــد وفــــــــق رســــــــو  هللا ىـــــــــلى هللا 0
ـــــــا  نىـــــــر هللا   هـــــــ ا  ـــــــلب ر   أت ـــــــا  : أبقـــــــر ي ـــــــم و  ـــــــم مـــــــن وف ت ـــــــم أنتب                              بالنىـــــــر ث

 0جبر   آو  بعنان فرسم ي ود  على ثنايا  الن     أي ال بار ( 
 المال  ة ت ات  فى ىفوق المسلمين :

هللا ىـلى هللا عليـم وسـلم  ن روا  يت  ان هللا تعالى يسارك فى تح يـق مـا يرجـو  منـم رسـو وا
نىــر م هللا ببـدر وأنــتم أ لـة فــات وا هللا لعلكــم  فيمـا يح يــم سـبحانم فــى سـورة آ  عمــران   ول ـد

ألن ي في م أن يمـد م رر ـم بثالثـة آ ق مـن المال  ـة منـ لين ك  تق رون ك    ت و  للمؤمنين
  ن تىبروا وتت وا ويلتو م من فورهم ه ا يمدد م رر م بومسة آ ق من  بلى



                                                  المال  ـــــــــة مســـــــــومين ك ومـــــــــا جعلـــــــــم هللا    بقـــــــــر  لكـــــــــم ولتامـــــــــ ن  لـــــــــوب م بـــــــــم
                                     ومــــــا النىــــــر    مــــــن عنــــــد هللا الع  ــــــ  الح ــــــيم ك لي اــــــ  ارفــــــا مــــــن الــــــ ين  فــــــروا أو 

ـــــوا وـــــا بين (  ـــــم وســـــلم  0ي بـــــتهم فين لب                        فـــــان روا  يـــــت تمنـــــى رســـــو  هللا ىـــــلى هللا علي
ــــــــادة  ــــــــق رجــــــــاء  و   ــــــــة آ ق   فلمــــــــدهم بومســــــــة آ ق   فح                                                   0أن يمــــــــدهم هللا بثالث

ــــــ ــــــوا مــــــن  ت ــــــا وتعجب ــــــم ي ــــــن لهــــــم عهــــــد ســــــابق ب ت ــــــى المعر ــــــة   ول ــــــة ف                            ا  المال  
ــــا        البقــــر فعلمهمــــا ــــى ســــورة اعنف ــــالى ف ــــم تع ــــم  ول ــــ  مــــا يح ي ــــوا   و ل                      هلل مــــا جهل

                             يـــــــوحى ررـــــــ   لـــــــى المال  ـــــــة أنـــــــى مع ـــــــم فثبتـــــــوا الـــــــ ين آمنـــــــوا ســـــــلل ى فـــــــى  لـــــــو 
ــــــــ ين  فــــــــروا الرعــــــــ  فااــــــــرروا فــــــــول اععنــــــــال وااــــــــرروا مــــــــنهم  ــــــــ  بنــــــــان (                            ال

                                   عبـــــــا  راـــــــى هللا عنهمـــــــا : لـــــــم ت اتـــــــ ابـــــــن و ـــــــد  ـــــــا   0والبنـــــــان أ  اعاـــــــراق 
 0اررون يوم سو  يوم بدر   و انوا فيما سوا  عدا ومددا   ي ىالمال  ة ف

 ، وات أور  :
                                         و ــــــــد اهتــــــــ  أعــــــــداء اإلســــــــالم بالنىــــــــر المــــــــؤ ر الــــــــ   قــــــــاء  هللا للمســــــــلمين فــــــــى
                        0،ــــــــ وة بــــــــدر الكبــــــــر    وتالح ــــــــت بعــــــــد ،ــــــــ وة بــــــــدر الكبــــــــر  ال ــــــــ وات العديــــــــدة 

ـــــــــم وســـــــــلم بنفســـــــــم ســـــــــبعا و و،ـــــــــ ا رســـــــــ                                  0وعقـــــــــر ن ،ـــــــــ وة  هللا ىـــــــــلى هللا علي
   والونــــــدل   و ر  ــــــة   والمىــــــالق                            و اتــــــ  فــــــى تســــــ  ،ــــــ وات هــــــى : بــــــدر   وأحــــــد

                          أمـــــــا بعوثـــــــم وســـــــرايا  ىـــــــلى هللا عليـــــــم 0وويبـــــــر   والفـــــــت    وحنـــــــين   والاـــــــا ت 
 0الثين ما بين بع  وسر ة مانية وث وسلم   ف د بل ت 

ــــــــــ وات أروك تاــــــــــامن  ــــــــــ  ال  ــــــــــى تل ــــــــــاجرون واعنىــــــــــار ف ــــــــــد تاــــــــــامن المه                                                     0و 
                           و ــــــــاتلوا فــــــــى ســــــــبي  هللا ىــــــــفا  ــــــــلنهم بنيــــــــان مرىــــــــول حتــــــــى عــــــــ  بانتىــــــــارهم

  0وهللا ع    ح يم  اإلسالم   فاال من هللا ونعمة اإلسالم   وثبتت بجهادهم فى اعرب  لمة



 فت  ويبر والترحي  بجعفر  :
ـــــم   ـــــة انتىـــــر ىـــــلى هللا علي ـــــد ىـــــل  الحديبي ـــــر بع ـــــى اليهـــــود بويب ـــــ وســـــلم عل                               م  ول ي

                              ابـــــن عمـــــم جعفـــــر بـــــن أبـــــى االـــــ  عا ـــــدا مـــــن الحبقـــــة   وهـــــو و وجتـــــم أســـــماء بنـــــت 
                                عمــــي  (  ف بلــــم رســــو  هللا ىــــلى اللهعليــــم وســــلم بــــين عينيــــم    و ــــا  ىــــلى هللا عليــــم 
ـــــت   ـــــر أم بف ـــــاء جعف ـــــا أقـــــد فرحـــــا   بل  ـــــم       لســـــت أدر  بليهمـــــا أن ـــــا ب                         وســـــلم  مرحب

 ويبر  . 
 بين سيدنا عمر والسيدة أسماء :

ــــــــ  عــــــــا  ــــــــى اال ــــــــن أب ــــــــر ب ــــــــت عمــــــــي  مــــــــ   وجهــــــــا ســــــــيدنا جعف                                   دت الســــــــيدة بن
ـــــى ـــــالهجرة  ـ أ   ل ـــــا  : ســـــب ناكم  ب ـــــا  له ـــــر ف  ـــــا ســـــيدنا عم ـــــن الحبقـــــة   فل يه                              م
                                     المدينــــــــة ـ فــــــــردت عليــــــــم ردا لايفــــــــا  ا لــــــــم  : ل ــــــــد  نــــــــتم بجــــــــوار رســــــــو  هللا

ــــم الجــــوك والعاــــش                          ــــا فــــى بــــالد ،ر بــــة نعــــانى مــــا نعــــانى مــــن أل ياعم ــــم ويســــ ي م   و ن
ــــــا  لهــــــا  : ومــــــا ا                            ــــــم وســــــلم    ف  ــــــا رســــــو  هللا ىــــــلى هللا علي ــــــى مو ن ــــــم قــــــ تم  ل ث

  لت لم ى 
ــــــــتم بجــــــــوار رســــــــو  هللا ــــــــم : ل ــــــــد  ن ــــــــت ل  ياعم ــــــــم ويســــــــ ي م . . . ف ــــــــا  لهــــــــا                                  ل

هجـــــرة                                     ممايبـــــا واارهـــــا   و اقـــــفا عـــــن فاـــــ  أىـــــحا  الهجـــــرتين :      لـــــم وعىـــــحاب
ــــــ                         ــــــم حــــــاد  الر  ــــــى ب ــــــا ت ن ــــــو  : ومــــــا أروك م ــــــان  (( أ         ولكــــــم أهــــــ  الســــــفينة هجرت

 وهم مهاجرون للحبقة  : 
 اعه       واعواان                فرا هم        ىع                   
 لكنم          اإليمان                فداؤ           ال ل                   
 والرو       وا يدان               فلي ب          الر                   

 فلي ب         الر                                      



 سلمان منا آ  البيت  :
ـــــــــورة . فلقـــــــــار ســـــــــيدنا ســـــــــلمان   ـــــــــة المن ـــــــــاجموا المدين                               أراد أعـــــــــداء اإلســـــــــالم أن يه

                                             الفارســــى ـ راــــى هللا عنــــم ـ بحفــــر ونــــدل يحــــو  بيــــنهم ورــــين الوىــــو  للمدينــــة  .
ــــــــا رســــــــو  هللا ىــــــــلى ــــــــر  مــــــــ  أعــــــــدا هم  . فلوــــــــ  مو ن ــــــــ  عــــــــادة الف ــــــــت تل                                    و ان

ــــــــدل  . وجعــــــــ  لكــــــــ  مــــــــن المهــــــــاجر ن هللا عليــــــــم وســــــــلم                                        برأيــــــــم فــــــــى ،ــــــــ وة الون
ــــــم  . وقــــــار  ســــــيدن ــــــانواآلنىــــــار  ســــــما يحفرون ــــــر   و  ــــــة الحف ــــــى عملي                           ا ســــــلمان ف

                                     ويــــــا    فــــــلراد المهــــــاجرون أن ياــــــمو   لــــــيهم و ــــــالوا  : ســــــلمان منــــــا    ف ــــــا   جلــــــدا 
                                   اعنىــــــار  : بــــــ  هــــــو منــــــا  . ففىــــــ  فــــــى الوــــــالق بيــــــنهم مو نــــــا رســــــو  هللا ىــــــلى 
ـــــا هـــــو ـــــاء العـــــالى  نم ـــــت . وهـــــ ا ا نتم ـــــم وســـــلم و ـــــا   : ســـــلمان منـــــا آ  البي                                 هللا علي
ــــــم ــــــد رســــــو  هللا ىــــــلى هللا علي ــــــى ي ــــــم عل ــــــالى ب ــــــل  هللا تع ــــــد     اف                             وســــــام قــــــرق وال

                              هللا ورســـــــــولم عنـــــــــم أســـــــــلم وحســـــــــن  ســـــــــالمم وأحـــــــــ   وســـــــــلم    عنـــــــــم راـــــــــى هللا
 ب لياتم وج   اتم  . 

ـــــــــان  ســـــــــالمم عجبـــــــــا    ـــــــــار  حيـــــــــ   ـــــــــانوا مجوســـــــــا و  ـــــــــد هجـــــــــر بـــــــــالد  ف                                    ف 
                                          حي    فــــــ ه   لــــــى القــــــام واتىــــــ  برجــــــا  دون النــــــار    باحثــــــا عــــــن الــــــدين الىــــــيعبــــــ

                         الـــــدين المســـــيحى    وعلـــــم مـــــنهم ب هـــــور رســـــو  مـــــن ســـــاللة  ســـــماعي  عليـــــم الســـــالم
                  ي هــــــر بم ــــــة و هــــــاجر  لــــــى يثــــــر     اســــــم المدينــــــة  بــــــ  اإلســــــالم  ( .  فرحــــــ  مــــــن 
ـــــق  ـــــم وســـــلم  وتح  ـــــاء رســـــو  هللا ىـــــلى هللا علي ـــــ  ســـــعد بل  ـــــة  حي ـــــى المدين                           القـــــام  ل

 من    العالمات الدالة عليم وأسلم عن ي ين  .
ـــــــور  الم  ـــــــام الف ـــــــن اإلله ـــــــات م ـــــــم بلبي ـــــــ   راـــــــى هللا عن ـــــــ  رنى  ىـــــــتم ه ـــــــ ر وت                                    تج

                                     ن لناهــــــا اســــــتماعا مــــــن الــــــولى الت ــــــى الملهــــــم ســــــيد  وقــــــيوى القــــــيو علــــــى ع ــــــ    
ـــلرب الحـــرمين و هـــيم ح ـــى ب ـــا  راـــىوهـــو يت ن ـــد   ـــى هللا ورســـولم   ف  ـــا ف ـــم  :  ب هللا عن



 المتاللى   ق فتنى     بنورها      عربدك  مانا ماى وعد يى 
   بــا    و  ا     توتا    فى   ووهـاد  روعت بين  بيـــداء

 آللى  واللحــلى  ا   أو تسامت    الكل   على مث  الحبا  ونجوم 
 ما    جم     اء   فىـالب    أتب ى  اعرب  ه    من ما ا تر د  ي  
 العباد  مـن  آمــا   ر  بعد     مـالى   وهللا  ،ـير  أحمد  لت

 لى     ىحــا   باتباع م    فهما  يا حبيبى راــا  دنــيا ودين
 جما  من   فا   ال ان   البدر     جمي   من     مثلم   ما   ياجميال 

 وىاحبى   وعيالى   أنيسى   من    لنفسى   أح    الور  ح   وير 
 رحــالى لحمـا   الحـياة  أ جى   الـبرايا   جمي   ومنى  ومن بـ  

                                 أمـــــــا فـــــــى حـــــــ  هللا تعـــــــالى ف ـــــــد ن لنـــــــا عنـــــــم الكثيـــــــر مـــــــن  لهامـــــــم الفـــــــور  الرا ـــــــ  
 :منمث   ولم اي  هللا ثرا   

 يـلو   ببــا   هللا  يسعد    ومن   بــد   أب ى  بم      ألو   باهلل 
 أعبـد       العلم      وره ا   بعفو     وي مرنى  يراينى أراى بم وهو 

   أو مت  أعاا ى  توحد    ن عقت      قا بة  فؤاد   لم  من   أولى 
 تعبد     اعحقاء و  والج ء    والك    متجها أراى  ب ير  هللا   و يت

 و  ل   ولم  د  هللا سر   : 
 وتبتيلى    ور حانى     روحى  والح    لم  قر          لها  أح    نى 
 ي هولى    السم    فك       يناد    وا    وسسمعنى  أناديم   نهار     ليلى

 العيش  بحلولى   من    حين     و  ر   ار م ـــيف     وفؤاد    أحبم 
 على با  التجلى  وسر  الحق  بدنولى   أ ا       ب    أنسم  لح ة   مل

ننى   وترتيلى    بل  ار      حجبى    بددت   احتجبت  روحى    لما   وا 



 عفوا  أاي   وه ا  وير  مـؤولى   رحمة الرحمن تلح نى   ن لم تكن
ن   ليلى ت     بعد      بفؤاد     أجيقم   ل   فرات  منمالى سوا  وا 

 ال نيمة والفىء  :
                         ال نيمــــــة هــــــى اعمــــــوا  التــــــى ي نمهــــــا المســــــلمون مــــــن أعــــــدا هم بعــــــد  تــــــا  معهــــــم  . 

                                                والفــــىء هـــــو مــــا ي نمـــــم المســــلمون مـــــن أعـــــدا هم ب يــــر  تـــــا   . و ــــد  ســـــم رســـــو  هللا 
                                       نـــــــا م بـــــــدر بالتســـــــاو  بـــــــين الم ـــــــاتلين مـــــــن المهـــــــاجر ن  ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم  ،

                        واعنىـــــــار . أمـــــــا الفـــــــىء فلبـــــــا  هللا لمو نـــــــا رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم  أن
ــــــى قــــــلن ــــــت ف ــــــى ن ل ــــــن ســــــورة الحقــــــر الت ــــــ  م ــــــين  ل ــــــا يقــــــاء . و تب                                ي ســــــمم  يفم
                              مـــــا أفـــــاء  هللا علـــــى رســـــولم ىـــــلى هللا عليـــــم وســـــلم  مـــــن أمـــــوا  بنـــــى الناـــــير فــــــى 

                           الهجــــــرة . و ــــــانوا مــــــن اليهــــــود   و ــــــانوا يســــــ نون  ر بــــــا مــــــن الرابعــــــة مــــــنالســــــنة 
                       ان رســــــو  هللا ىـــــــلى المدينــــــة المنــــــورة   و ــــــان ر يســـــــهم  عــــــ  بــــــن اعقـــــــراق . و ــــــ

                                    هللا عليــــــم وســــــلم  ــــــد هــــــادنهم علــــــى أ  ي ونــــــوا معــــــم أو عليــــــم   فوــــــانوا مــــــا عاهــــــدو  
ـــــن حـــــر  ـ و ـــــان ـــــى ســـــفيان ب ـــــى م ـــــة  وتحـــــالت مـــــ  أب ـــــم    ور ـــــ   عـــــ   ل                                  علي

ــــــر   ــــــى  ف ــــــ ا  عل ــــــلمر رســــــو   ي ــــــم وســــــلم   ف                                  ـ اــــــد رســــــو  هللا ىــــــلى هللا علي
                                          ،يلـــــم   وىــــــب هللا ىـــــلى هللا عليـــــم وســــــلم ب تـــــ   عـــــ  ف تلــــــم أوـــــو  مـــــن الراــــــاعة 

                                                      رســـــــــو  هللا ىـــــــــلى هللا عليـــــــــم وســـــــــلم بنـــــــــى الناـــــــــير بالكتا ـــــــــ  فحاىـــــــــرهم حتـــــــــى
ـــــــة بويبـــــــر والحيـــــــرة                          ىـــــــالحو  علـــــــى الجـــــــالء فجـــــــال أكثـــــــرهم  لىالقـــــــام ولح ـــــــت اا ف

 وأن   هللا تعالى سورة الحقر  .
مـنهم فمـا أوجفـتم عليـم  وجاء فى تل  السورة الكر مة  ولم تعالى   وما أفـاء هللا علـى رسـولم 

يقاء وهللا على    قىء  ـدير ك مـا أفـاء هللا  و  ر ا  لكن هللا يسل  رسلم على من من وي 
وللرسـو  ولـ   ال ررـى واليتـامى والمسـاكين وأبـن السـبي   ـيال  على رسلم من أهـ  ال ـر  فللـم

 ي ون 



                                                       دولــــــة بــــــين اع،نيــــــاء مــــــن م ومــــــا آتــــــاكم الرســــــو  فوــــــ و  ومــــــا نهــــــاكم عنــــــم فــــــانتهوا
                                  وأت ــــــــــــوا هللا  ن هللا قـــــــــــــديد الع ــــــــــــا  ك للف ـــــــــــــراء المهــــــــــــاجر ن الـــــــــــــ ين أورجـــــــــــــوا 
ـــــــن هللا وراـــــــوانا و نىـــــــرون هللا ورســـــــولم  ـــــــون فاـــــــال م ـــــــوالهم يبت  ـــــــارهم وأم                            مـــــــن دي

 .  أول   هم الىاد ون  (
ـــــــو  ـــــــى دور اعنىـــــــار  وي  ـــــــى تفســـــــير   :   ـــــــان المهـــــــاجر ن ف ـــــــى ف                               اإلمـــــــام ال راب

                                             فلمـــــا ،ـــــنم ىـــــلى هللا عليـــــم وســـــلم أمـــــوا  بنـــــى الناـــــير دعـــــا اعنىـــــار وقـــــ رهم فيمـــــا
قــــــــراكهم  ىــــــــنعوا مــــــــ  المهــــــــاجر ن مــــــــن                                   يــــــــاهم فــــــــى نــــــــ الهم  يــــــــاهم منــــــــا لهم وا 

                                     اعمـــــوا    ثـــــم  ـــــا  ىـــــلى هللا عليـــــم وســـــلم  :  ن أحببـــــتم  ســـــمت مـــــا أفـــــاء هللا علـــــى 
                           مــــن بنــــى الناــــير بيــــن م وريــــنهم     و ــــان المهــــاجرون علــــى مــــاهم عليــــم مــــن الســــ نى 

ن أحببـــــــــــتم أعايـــــــــــتهم وورجـــــــــــوا مـــــــــــن ديـــــــــــار م .فـــــــــــى مســـــــــــاكنهم                                       وأمـــــــــــوالهم ( وا 
                                  ف ـــــا  ســــــعد بـــــن عبــــــادة    ر ـــــي  الوــــــ رو  ( وســـــعد بــــــن معـــــا    ر ــــــي  اعو  (  :
ـــــادت اعنىـــــار : ـــــا  مـــــا  ـــــانوا  .  ون ـــــون فـــــى دورن ـــــين المهـــــاجر ن وي ون                         بـــــ  ت ســـــمم ب
                               راـــــــينا يـــــــا رســـــــو  هللا  . ف ـــــــا  ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم  : اللهـــــــم  أرحـــــــم اعنىـــــــار

                                                                                   وأبناء اعنىار  . 
 فال  اعنىار  : 

ـــــــل ســـــــاد ـــــــا أهن ـــــــو  وم ـــــــة أ  ـــــــة المســـــــتجابة المبار  ـــــــدعوة النبوي                              تنا اعنىـــــــار بهـــــــ   ال
                                  علــــــــيهم وعلــــــــى  رار هــــــــم  .  ومــــــــا أهنــــــــلهم بــــــــالفال  الــــــــ    افــــــــلهم بــــــــم تعــــــــالى 
يثــــارهم علــــى أنفســــهم . ف ــــد  ــــا  تعــــالى فــــى ســــورة الحقــــر                                        علــــى حــــبهم للمهــــاجر ن وا 

                                               تبــــــــوأوا الــــــــدار واإليمــــــــان مــــــــن  ــــــــبلهم بعــــــــد اآليــــــــة الألويــــــــرة الســــــــاب ة     والــــــــ ين  
يحبون من هاجر  ليهم و  يجـدون فـى ىـدورهم حاجـة ممـا أوتـوا و ـؤثرون علـى أنفسـهم ولـو 

 ل   هم المفلحون  (  ان بهم وىاىة ومن يول ق  نفسم فلو 



                                         و ـــــــد وـــــــل رســـــــو  هللا ـ  ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم  ـ  المهـــــــاجر ن بفـــــــىء
 .  اعنىار    لثالثة أقوال ف راء بنى الناير   ولم يع  منم 

  فا  الهجرة  : 
ــــــــــى المدينــــــــــة المنــــــــــورة    فــــــــــى  تــــــــــابى   ــــــــــت منوهــــــــــا بــــــــــلثر الهجــــــــــرة  ل                           و ــــــــــد  ل
 رسو  هللا ىلى هللا عليم وسلم  فى ال رآن الكر م  ((  .   

ـــــــة  ـــــــ  الهجـــــــرة الميمون ـــــــلمر تل ـــــــ  أن تعجـــــــ  ب ـــــــةول                                          التـــــــى جعـــــــ  هللا بهـــــــا مـــــــن ال رر
                                    وانـــــــا   ومـــــــن الاـــــــعت  ـــــــوة   ومـــــــن الوـــــــوق أمنـــــــا   ومـــــــن البعيـــــــد عونـــــــا  علـــــــى

 يم  . لال ر    . وهلل يرج  اعمر  لم   فلعبدو  وتو   ع
 فرب الهجرة   ب  فت  م ة  : 

ــــــــــــا هللا فراــــــــــــا ــــــــــــى اســــــــــــتح ام اإلســــــــــــالم   جعله ــــــــــــا ف ــــــــــــة الهجــــــــــــرة وأثره                                   وعهمي
                                  النســـــاء آمـــــرا مفرواـــــا  علـــــى المســـــلمين  بـــــ  فـــــت   م ـــــة  . ف ـــــا  تعـــــالى فـــــى ســـــورة

ـــــــــالهجرة ومنـــــــــ را المتولفـــــــــين  عنهـــــــــا دون عـــــــــ ر قـــــــــرعى     ن الـــــــــ ين توفـــــــــاهم                                   ب
ـــــــ ـــــــة   ـــــــى اعربالمال   ـــــــا مستاـــــــعفين ف ـــــــالوا  ن ـــــــنم   ـــــــيم  ت ـــــــالوا ف                                          المى أنفســـــــهم  
                                       تكـــــــــن أرب هللا واســـــــــعة  فتهـــــــــاجروا فيهـــــــــا فلول ـــــــــ  مـــــــــلواهم جهـــــــــنم  ـــــــــالوا ألـــــــــم

ــــــدان   يستاــــــعفون                               وســــــاءت مىــــــيرا  ك    المستاــــــعفين مــــــن الرجــــــا  والنســــــاء والول
                        وا حيلـــــــة و  يعتـــــــدون ســـــــبيال  ك فلول ـــــــ  عســـــــى هللا أن يعفـــــــوا عـــــــنهم و ـــــــان هللا عفـــــــ

 ،فورا  (  . 
ـــــــــم يهـــــــــاجروا دون عـــــــــ ر ـــــــــى جماعـــــــــة أســـــــــلموا ول ـــــــــى ف ـــــــــة اعول ـــــــــت اآلي ـــــــــد ن ل                                   و 
                                ىــــــحي    و تلــــــوا فــــــى ،ــــــ وة بــــــدر مــــــ  الكفــــــار   ولــــــم ي ــــــن لهــــــم أن يتر ــــــوا الهجــــــرة 

  ادر ن على الهجرة  .  واستثنى هللا وي يموا م  الكفار م  أنهم 
 



 و  يهتدون سبيال  .   المتولفين بع ر ىحي  وهم المستاعفون ال ين   يستايعون حيلة
ــــــــم المال  ــــــــة المتولفــــــــين عــــــــن الهجــــــــرة دون  ــــــــى هللا ســــــــبحانم  مــــــــا تكــــــــ   ب                                   ويح 

                                         أرب هللا واســـــــعة  فتهـــــــاجرواعــــــ ر ب ـــــــو  المال  ـــــــة لهـــــــم عنـــــــد المــــــوت   ألـــــــم تكـــــــن 
                                               فيهــــــــا  (  .  وفــــــــى  ولــــــــم تعــــــــالى     أرب هللا  (( تقــــــــر ت للمدينــــــــة  المنــــــــورة  وأ  
                                  تقــــــــر ت فــــــــاعرب  لهــــــــا هلل    ولكنــــــــم ســــــــبحانم وــــــــل المدينــــــــة فنســــــــبها  ليــــــــم  .
                                                مـــــــا وـــــــل البيـــــــت الحـــــــرام بنســـــــبتم  ليـــــــم حـــــــين  ـــــــا  لســـــــيدنا  بـــــــراهيم ولســـــــيدنا
ـــــــاكفين والر ـــــــ   ـــــــى للاـــــــا فين والع                                     ســـــــناعي  عليهمـــــــا الىـــــــالة والســـــــالم     اهـــــــرا بيت

مــــــن الحيــــــوان نا ــــــة ســــــيدنا ىــــــال  عليــــــم الىــــــالة والســــــالم                            قــــــرقالســــــجود  (  مــــــا 
فـــــــى  ولـــــــم تعـــــــالى   ف ـــــــا  لهـــــــم رســـــــو  هللا نا ـــــــة هللا وســـــــ ياها ك فكـــــــ بو  فع روهـــــــا                         

          فدمــــــــدم علــــــــيهم ررهــــــــم بــــــــ نبهم فســــــــواها ( . وفــــــــى هــــــــ   المناســــــــة   يفوتنــــــــا أن هللا                    
               تعـــــــــالى قـــــــــرق عبـــــــــاد  الىـــــــــالحين وأوليـــــــــاء المت ـــــــــين با نتســـــــــا   ليـــــــــم مـــــــــرارا  .             

  وتــــــــارة عبــــــــاد الــــــــرحمن   وأوــــــــر                          فســــــــماهم تــــــــارة أوليــــــــاء هللا    وتــــــــارة عبــــــــاد هللا
 ح   هللا  .

ا عــــــــ ار الىــــــــحيحة                               واســــــــتثنى هللا تعــــــــالى مــــــــن المتولفــــــــين عــــــــن الهجــــــــرة أىــــــــحا  
ب ولـــــــم الكـــــــر م       المستاـــــــعفين مـــــــن الرجـــــــا  والنســـــــاء والولـــــــدان   يســـــــتايعون                             

 حيلــــــــة و  يهتــــــــدون ســــــــبيال  فلول ــــــــ  عســــــــى هللا أن يعفــــــــوا عــــــــنهم و ــــــــان هللا عفــــــــوا                                             
،فـــــورا  ( . وي ـــــو  ســـــيدنا عبـــــد هللا بـــــن عبـــــا  راـــــى هللا عنهمـــــا  :  نـــــت أنـــــا وأمـــــى                                    

 ممن عفا هللا عنهم      عنم  ان ى يرا   و انت أمم   تستاي  الهجرة  ( . 



 ح م من ورو منبيتم ومات  ب  الوىو   :
                                         ن يهـــــــــاجرفى ســـــــــبي  هللا يجـــــــــدو ـــــــــد  ـــــــــا  تعـــــــــالى بعـــــــــد اآليـــــــــات الســـــــــاب ة   ومـــــــــ 

                                 بيتــــــــم مهــــــــاجرا  لــــــــى هللا فــــــــى اعرب مرا،مــــــــا  ثيــــــــرة وســــــــعة ومــــــــن يوــــــــرو مــــــــن
ـــــــــوت ـــــــــم الم ـــــــــم يدر  ـــــــــان هللا ،فـــــــــورا  ورســـــــــولم ث ـــــــــى هللا و  ـــــــــر  عل ـــــــــ  أج ـــــــــد و                                 ف 

                  . وفــــى  لــــ  وعــــد  ــــر م بتســــير أمــــر المهــــاجر فــــى ســــبي  هللا بــــلن يجــــد م انــــا رحيمــــا  ( 
                              ملــــــر،م مــــــن  ومــــــم الكــــــافر ن الــــــ ين هجــــــرهيهــــــاجر  ليــــــم وســــــعة فــــــى الــــــر ل علــــــى ا

 فى مرااة ررم اععلى  . 
ـــــــت ا ـــــــات و ـــــــد ورد فـــــــى حاقـــــــية اإلمـــــــام الجمـــــــ  راـــــــى هللا عنـــــــم أنـــــــم حـــــــين ن ل                              آلي

                                          ال  ـــــــة  ـــــــالمى أنفســـــــهم  . . . ألـــــــو ( بعـــــــ  بهـــــــامالســـــــاب ة     ن الـــــــ ين توفـــــــاهم ال
                                    وســــــلم  لـــــــى م ــــــة فتليــــــت علــــــى المســـــــلمين الــــــ ين  ــــــانوا فيهـــــــا     ىــــــلى هللا عليــــــم

ــــــ  قــــــســــــم ا   . ف ــــــى لي ــــــن عها رجــــــ  مــــــن بن ــــــد  ب ــــــم جن ــــــا  ل ــــــر ي                                        يو مــــــر ب  بي
ـــــــن  ـــــــ نى لســـــــت مم ـــــــن اســـــــتثنى هللا ع وجـــــــ  ف ـــــــا مم ـــــــا أن ـــــــا   :  وهللا م                               اـــــــمر    ف 
                                            يســـــتايعون حيلـــــة وعنـــــد  مـــــن المـــــا  مـــــا يبل نـــــى  لـــــى المدينـــــة وأبعـــــد منهـــــا . وهللا
                            أبيـــــت الليلـــــة بم ـــــة   أورجـــــونى فورجـــــوا بـــــم علـــــى ســـــر ر حتـــــى أتـــــوا بـــــم التنعـــــيم 
                                     ـــــــ وهــــــى مــــــن اــــــواحى م ــــــة ـ فلدر ــــــم المــــــوت    فىــــــفق بيمينــــــم علــــــى قــــــمالم 

                       رســـــول    ثـــــم مـــــات .      أبايعـــــ  علـــــى مـــــا بايعـــــ ولثـــــم  ـــــا  : هـــــ   لـــــ  وهـــــ   لرســـــ
فبلــــــذ وبــــــر  أىــــــحا  رســــــو  هللا ىــــــلى هللا عليــــــم وســــــلم ف ــــــالوا : لــــــو وافــــــى المدينــــــة                                 

ــــــــ  .                             ــــــــا ال ــــــــا أدر  م ــــــــالوا :  م ــــــــى أجــــــــرا واــــــــح  المقــــــــر ون و  ــــــــم وأوف ــــــــان أت لك
ــــــم                           ــــــم تعــــــالى   ومــــــن يوــــــرو مــــــن بيتــــــم . . . ( ومعنــــــى  ول فــــــلن   هللا عــــــ  وجــــــ   ول

ــــــــى هللا                                 ــــــــم عل ــــــــد وجــــــــ  أجــــــــر هجرت ــــــــى هللا ( أ  ف  ــــــــ  أجــــــــر  عل ــــــــد و  ــــــــالى   ف  تع
 وهو  يجا  تفا  و رم منم سبحانم   وجو   ستح ال  . 



ـــــى تع ـــــاء ف ـــــو  العلم ـــــةوي  ـــــم اآلي ـــــى ح  ـــــدو   ف ـــــر م  :  ي ـــــ ا الوعـــــد الك ـــــى ه ـــــبهم عل                                       ي
ــــ  لــــم هللا تعــــالى  ــــم عجــــ  عــــن  تمامهــــا في ت ــــن الااعــــات   ث ــــ  ااعــــة م ــــن  ىــــد فع                       م
ــــــرة ــــــى الهج ــــــ  ف ــــــرب التر،ي ــــــى مع ــــــت ف ــــــة ن ل ــــــامال   عن اآلي ــــــ  الااعــــــة   ــــــوا  تل                         ث
ــــامال  .  ــــوا  الهجــــرة   ــــم ث ــــد حىــــ  ل ــــا ف  ــــات دونه ــــ  م ــــا ب ــــم يبل ه ــــن  ىــــدها ول                               وأن م
ــــــا ــــــم ثوابه ــــــ  ل ــــــا  ت ــــــى  تمامه ــــــدر عل ــــــم ي  ــــــ  ااعــــــة ول ــــــن  ىــــــد فع ــــــ  م ــــــ ل                                    فك

  امال  . 
 النساء المهاجرات  :

                                 ردو   لــــــــى اء  لــــــــى المســــــــلمين بالمدينــــــــةجـــــــ  ـــــــام ىــــــــل  الحديبيــــــــة علــــــــى أن مــــــــن 
ـــــار .  ـــــى الكف ـــــن  ل ـــــ ر رده ـــــات فتع ـــــب النســـــاء المؤمن ـــــة بع ـــــى المدين ـــــة . فجـــــاءت  ل                        م 
ــــوا ــــ ين آمن ــــا أيهــــا ال ــــة    ي ــــى ســــورة الممتحن ــــالى ف ــــم تع ــــى هــــ ا القــــلن  ول ــــ   هللا ف                           وأن

ـــــــــــــم ب يمـــــــــــــانهم فـــــــــــــ ن   ا جـــــــــــــاء م المؤمنـــــــــــــات مهـــــــــــــاجرات                                  فـــــــــــــامتحنوهن هللا أعل
ـــــــــى الكفـــــــــار  هـــــــــن حـــــــــ  لهـــــــــم و  هـــــــــم                                                        علمتمـــــــــوهن مؤمنـــــــــات فـــــــــال ترجعـــــــــوهن  ل

                                     ن   ا آتيتمــــــــوهن يحلــــــــون لهــــــــن وآتــــــــوهم مــــــــا أنف ــــــــوا و  جنــــــــا  علــــــــي م أن تن حــــــــوه
                                    تمســــــــ وا بعىــــــــم الكــــــــوافر واســــــــللوا مــــــــا أنف ــــــــتم وليســــــــللوا مــــــــا أنف ــــــــوا أجــــــــورهن و  

  لكم ح م هللا يح م بين م وهللا عليم ح يم  (  .
ــــــــار   ــــــــام البياــــــــاو  أن ســــــــبيعة بنــــــــت الح ــــــــى تفســــــــير اإلم ــــــــد ورد ف                              اعســــــــلمية  و 

مســـــــلمة   فل بـــــــ   وجهـــــــا مســـــــافر                          جـــــــاءت  لـــــــى رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم 
ـــــى االبـــــا لهـــــا فن لـــــت اآليـــــة . فاســـــتولفها رســـــو  هللا ىـــــلى هللا عليـــــم وســـــلم                        المو وم

 ها عمر راى هللا عنم  .فحلفت فلعاى  وجها ما أنف م   وت وج



 الفرار بالدين  :  
وجاء فى تفسير اإلمام ال رابى :   ا  ابـن ال اسـم  : سـمعت مالكـا ي ـو  المـرا،م الـ اه  فـى 

علـى أنـم لـي  عحـد الم ـام بـلرب يسـ   اعرب . و ا  اإلمـام مالـ  أياـا  : هـ   اآليـة دالـة
                          فيها فيها السلت ويعم  فيها ب ير الحق . 

                                  والهجـــــــرة التـــــــى  انـــــــت فراـــــــا فـــــــى أيـــــــام النبـــــــى ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم وان اعـــــــت 
                                                           بفـــــت  م ـــــة هـــــى ال ىـــــد  ليـــــم ىـــــلى هللا عليـــــم وســـــلم . أمـــــا الهجـــــرة وهـــــى الوـــــروو

ـــــى  ـــــن دار الحـــــر   ل ـــــة . وجـــــاء م ـــــوم ال يام ـــــى ي ـــــة مفرواـــــة  ل ـــــى با ي                                  دار اإلســـــالم فه
                        فــــــى تفســــــير اإلمــــــام البياــــــاو  : عــــــن النبــــــى ىــــــلى هللا عليــــــم وســــــلم :     مــــــن فــــــر 
ن  انـــــــــــت قـــــــــــبرا مـــــــــــن اعرب اســـــــــــتوجبت لـــــــــــم                                     بدينـــــــــــم مـــــــــــن أرب  لـــــــــــى أرب وا 

 الجنة و ان رفيق أبيم  براهيم ونبيم محمد عليهما الىالة والسالم  (( .
 رر  ىهي  رر  ىهي   :  

ـــــــاء  ـــــــا  مـــــــن يقـــــــر  نفســـــــم ابت  ـــــــن الن ـــــــرة   وم ـــــــى ســـــــورة الب  ـــــــالى ف ـــــــو  هللا تع                                        ي 
ــــــــى تفســــــــير امراــــــــاة هللا وهللا رءوق  ــــــــربالعبــــــــاد (  . و ــــــــد جــــــــاء ف                             إلمــــــــام ابــــــــن  ثي

                                    راــــــــى هللا عنــــــــم :  ــــــــا  ابــــــــن عبــــــــا  وأنــــــــ  وســــــــعيد بــــــــن المســــــــي  وأبوعثمــــــــان 
                           و ــــــد ح ــــــى 0ن لـــــت فــــــى ىــــــهي  بــــــن ســـــنان الرومــــــى  المهـــــدي وع رمــــــة وجماعــــــة :

ــــــى المدي ــــــم ال ــــــم  ىــــــة هجرت ــــــة راــــــى هللا عن ــــــا أردت الهجــــــرة مــــــن م  ــــــا  : لم ــــــة ف                               ن
                                                        لــــــــى النبــــــــى ىــــــــلى هللا عليــــــــم وســــــــلم    الــــــــت لــــــــى  ــــــــر ش : يــــــــا ىــــــــهي   لينــــــــا

ت  لـي م لهـم : أرأيـتم  ن دفعـ ف لـت 0و  ما  ل    وتورو أنت ومال    وهللا  ي ـون  لـ  أبـدا  
مالى   فولوا عنى فورجت حتى  دمت المدينـة  فدفعت  ليهم 0مالى تولون عنى ى  الوا : نعم 

   0فبلذ  ل  النبى ىلى هللا عليم وسلم ف ا  : رر  ىهي    مرتين 0



ـــــــا  ـــــــد   ـــــــة   يقـــــــر   و  ـــــــى تفســـــــير اآلي ـــــــاء ف ـــــــاء                                    العلم ـــــــا .   ابت     نفســـــــم ( أ  يبيعه
                              ة هللا ( أ  يبــــــــــ لها فــــــــــى ااعــــــــــة هللا البــــــــــا لراــــــــــا  . وااعــــــــــة هللا تقــــــــــم مراـــــــــا

ـــــــــالمعروق والنهـــــــــى عـــــــــن                                          الىـــــــــالة والىـــــــــيام والحـــــــــ  وجهـــــــــاد اععـــــــــداء واعمـــــــــر ب
                            فيقـــــتر ها منـــــم  المن ـــــر  . في ـــــون مـــــا يب لـــــم المـــــؤمن فـــــى  لـــــ   الســـــلعة التـــــى يبيعهـــــا

ـــــــــــالى   وهللا رءوق  ـــــــــــم تع ـــــــــــم . و ول ـــــــــــالى وثواب ـــــــــــثمن هـــــــــــو راـــــــــــا  هللا تع                              هللا . وال
ـــــــم  ـــــــاد  برأفت ـــــــ  عب ـــــــاد  (  أ  يعام ـــــــيمبالعب ـــــــ  النع ـــــــم جع ـــــــم أن ـــــــن رأفت                              ســـــــبحانم   وم

ــــــى العمــــــ   ــــــدا م جــــــ اء عل ــــــت نفســــــا   ال ــــــم أنــــــم   ي ل                            ال ليــــــ  المن اــــــ   . ومــــــن رأفت
ـــــم  ـــــو لح ـــــة أســـــ   عن ـــــا  ول ـــــة ســـــنة   ا ت ـــــو ما  ـــــر ول ـــــى الكف                      وســـــعها وأن المىـــــر عل
                           ع ـــــا  تلـــــ  الســــــنين   وأعاـــــاء الثــــــوا  الـــــدا م . ومــــــن رأفتـــــم أن الــــــنف  والمـــــا  لــــــم 

  ملكم فاال منم ورحمة  حسانا  .ثم أنم يقتر  ملكم ب
 أجيا  المؤمنين اللح ة للمهاجر ن واعنىار  : 

ـــــــــو  هللا تعـــــــــا ـــــــــين الوي  ـــــــــد اآليت ـــــــــى ســـــــــورة الحقـــــــــر بع                                                       اىـــــــــتين بالمهـــــــــاجر نلى ف
                               وواننــــــــا إلا،فــــــــر لنــــــــا و  واعنىــــــــار   والــــــــ ين جــــــــاءوا مــــــــن بعــــــــدهم ي ولــــــــون ررنــــــــا

                                   الــــــــ ين ســــــــب ونا باإليمــــــــان و  تجعــــــــ  فــــــــى  لورنــــــــا ،ــــــــال للــــــــ ين آمنــــــــوا ررنــــــــا  نــــــــ  
ــــــاء فــــــى تفســــــير اإلمــــــام البياــــــاو  أن اآليــــــة اســــــتوعبت جميــــــ   ــــــيم  (  . ج                      رءوق رح

                                                فــــــى حاقــــــية اإلمــــــام الجمــــــ   :  ــــــ  واحــــــد مــــــن ال ــــــا لين لهــــــ االمــــــؤمنين . وجــــــاء 
                                       ال ـــــــــو  ي ىـــــــــد بمـــــــــن انت ـــــــــ   بلـــــــــم مـــــــــن ،يـــــــــر فاىـــــــــ  و نتهـــــــــى  لـــــــــى عىـــــــــر 
                                      النبــــــــى ىــــــــلى هللا عليــــــــم وســــــــلم . فيــــــــدو  فــــــــى  ووانــــــــم الــــــــ ين ســــــــب و  باإليمــــــــان
ـــــــــ ين ســـــــــب و  وىـــــــــول ـــــــــن المســـــــــلمين . و  ي ىـــــــــد بال ـــــــــم م ـــــــــن ت دم ـــــــــ  م                                 جمي

ن  ــــــــــان  أىــــــــــ  ســـــــــب  النــــــــــ و  . و  المهـــــــــاجر ن واعنىــــــــــار ل ىـــــــــور                           أع ــــــــــم   وا 
                                ت أحـــــــــدنا أن يـــــــــدعو اآلدا  التـــــــــى يررينـــــــــا عليهـــــــــا  تـــــــــا  هللا الكـــــــــر م   فـــــــــال يفـــــــــو 

 به ا الدعاء فى    و ت وواىة بعد    ىالة لل ين سب ونا باإليمان  . 



ـــــــــ ين يوواـــــــــون  ـــــــــى ال ـــــــــت ف                                    ومـــــــــا أرل ســـــــــيدتنا أم المـــــــــؤمنين عا قـــــــــة حـــــــــين  ال
                                      فســـــــبوهم    و ـــــــرأت  : فـــــــى أعـــــــراب الىـــــــحابة الكـــــــرام  : أمـــــــروا أن يســـــــت فروا لهـــــــم

                       بعـــــدهم  . .. ( ومـــــا أرقـــــدها فـــــى ف ههـــــا  ـ  راـــــى هللا عنهـــــا  جـــــاءوا مـــــن   والـــــ ين
 وعن سا ر سيداتنا أمهات المؤمنين  .

 التار و الهجر   :   
بـــــــــن                                 عمـــــــــر يرجـــــــــ  التـــــــــار و الهجـــــــــر   لـــــــــى والفـــــــــة ســـــــــيدنا أميـــــــــر المـــــــــؤمنين 

                                    ســـند الواـــا   .  ف ـــد  قـــ ا  لـــم  دا ـــن  مـــن مدينـــة    و ـــدم  القـــاكى  عميـــر  المـــؤمنين 
                                    الـــــــدين   وفيـــــــم ي ـــــــو  المـــــــدين فـــــــى قـــــــهر قـــــــعبان أرد الـــــــدين البـــــــالذ  ـــــــدر   ـــــــ ا  . 

ــــــى    ورأ  ف ــــــ ا الحــــــالى أو المااــــــى أو اآلت ــــــؤمنين : أ  قــــــعبان     ه ــــــر الم ــــــا  أمي                        
ــــــــر  فــــــــى ــــــــت الع ــــــــار و معــــــــين . و ان ــــــــر ي تاــــــــى أن ي ــــــــون للمســــــــلمين  ت                                             أن اعم

                                        بــــــــــ  اإلســــــــــالم يؤروــــــــــون بــــــــــالحواد  الجســــــــــام  التــــــــــى عهــــــــــدها مــــــــــن الجاهليــــــــــة
                                   تقـــــــــاور أميـــــــــر المـــــــــؤمنين مـــــــــ  أولـــــــــى الـــــــــرأ،ـــــــــ وات و،يرهـــــــــا  عـــــــــام الفيـــــــــ  . ف

ـــــــد ـــــــرأ  بع ـــــــن ســـــــادتنا الىـــــــحابة . واســـــــت ر ال ـــــــون الهجـــــــرة  م ـــــــى أن تك                              التقـــــــاور عل
ــــــد ل ــــــار و اإلســــــالمى المجي ــــــة للت ــــــى مجــــــد بداي ــــــة ف ــــــار بال  ــــــن آث ــــــرة م ــــــان للهج ــــــا                                      م

                                     اإلسالم وع تم  . 
                                              و       أنهـــــــــــم رأوا أن يبــــــــــــدأوااع  ولـــــــــــ ن تمـــــــــــت الهجــــــــــــرة فـــــــــــى قـــــــــــهر رريــــــــــــ  

 .  ل   تبدأ بم السنة الهجر ةالعام الهجر  بقهر المحرم ا
                                                  أنبــــــــم مســــــــتمعى الكــــــــرام مــــــــن  وــــــــوانى المســــــــلمين أن  وفــــــــى هــــــــ   المناســــــــة أود 

ــــــة هــــــى التــــــى يــــــرتب  بهــــــا                                         وأوــــــواتى المســــــلمات أن التــــــار و الهجــــــر  والقــــــهور ال مر 
ـــــا ـــــم تعـــــالى او اتن ـــــا  .  ف ول ـــــى مـــــثال    الحـــــ  اقـــــهر معلومـــــات  ( يقـــــ وعبادتن                                      أن ير  ل

 أقهر الح  تبدأ من أو  قوا     عام  .  و ولم تعالى   فمن قهد من م  
 



                          ىــــــمم  ( يقــــــير  لــــــى قــــــهر رماــــــان الــــــ   أوجــــــ  هللا ىــــــومم  . والحــــــوالقــــــهر فلي
                       فــــــى   ــــــاة المــــــا  يحســــــ  بالقــــــهور ال مر ــــــة . فــــــالم  ى يوتــــــار عداء ال  ــــــاة الحــــــو 

                                      ناســـــــ  لـــــــم باعقـــــــهر ال مر ـــــــة   مـــــــن أو  المحـــــــرم مـــــــثال  لـــــــى آوـــــــر  الحجـــــــة    مال
                         بالتـــــــــار و  أو مــــــــن أو  رماـــــــــان  لــــــــى آوـــــــــر قــــــــعبان التـــــــــالى    وه ــــــــ ا و  يعتـــــــــد

 الميالد   .
 :   لمة وتامية 
ـــــــــابى عـــــــــن  ـــــــــى  ت ـــــــــا ف ـــــــــا للمســـــــــلمين جميع                                         وأوـــــــــتم محااـــــــــرتى بنىـــــــــيحة وجهته

ــــــت فيهــــــا لكــــــ  مســــــلم : ــــــر م  و ل ــــــى ال ــــــرآن الك ــــــم وســــــلم ف                          رســــــو  هللا ىــــــلى هللا علي
                          و ـــــــم تحمـــــــ  أىـــــــحابم  .  ـــــــم تحمـــــــ  رســـــــو  هللا ىـــــــلى هللا عليـــــــم وســـــــلم  فـــــــلن ر

                      د دعـــــوة الحـــــق  . فـــــال تســـــتهين لقـــــدا د وا تحمـــــوا الىـــــعا   فـــــى توايـــــو ـــــم  اســـــوا ا
                                      أيهـــــا المســـــلم بـــــدعوة اإلســـــالم التـــــى أتتــــــ  بياـــــاء  ـــــاللبن    مـــــن بـــــين فــــــر  ودم  . 

                                    وانـــــــو الجهـــــــاد   واحمـــــــد هللا علـــــــى هـــــــدا  واعتـــــــ  بـــــــم وقـــــــد يـــــــدي  علـــــــى دينـــــــ   
 بنفس  ومال  ان دعيت للجهاد فى سبي  هللا .

ــــــــــــين جنب ــــــــــــى ب ــــــــــــد نفســــــــــــ  الت ــــــــــــا آدا  اإلوجاه ــــــــــــ    وأل مه ــــــــــــا ي                                  ســــــــــــالم  اهره
ــــــــــــــاآلدا  ال ــــــــــــــاهر  حــــــــــــــم الجــــــــــــــوار    واآل يهــــــــــــــا .ووف ــــــــــــــم حــــــــــــــم ف                                         دا  الوافي

                                   ال لــــــــو  وا روا    و  ويــــــــر فــــــــى  ــــــــاهر   يتفــــــــق معــــــــم البــــــــاان . و ــــــــد تعبــــــــد هللا
                            انـــــــــــم واجتنـــــــــــ  الفـــــــــــواحش البا فعـــــــــــا  وتعبـــــــــــد ال لـــــــــــو  بالنيـــــــــــات  الجـــــــــــوار  باع

                                              القـــــــــياانيم الســـــــــي م مـــــــــن الر ـــــــــاء والنفـــــــــال والح ـــــــــد والحســـــــــد والتبـــــــــرم وـــــــــاللواع
 لى  ل  .ء وما   بالم دور والكبر اء والعج  والويال

ولكافـم المسـلمين . وأنـم  ولـ   لـى  منـاء روواوأعلم أيها ا خ المؤمن أن أسالف  القجعان اع
 والل رسو  هللا ىلى هللا عليم وسلم  ان من أ



ـــــــــــاء  ـــــــــــم  والتو ـــــــــــ    والســـــــــــواء     الحي ـــــــــــ  ر   والقـــــــــــ ر   والحل                                                   والراـــــــــــا  وال
                              والنىـــــــــــيحم   والرحمـــــــــــم   والمـــــــــــدارا    والىـــــــــــف  والرأفـــــــــــم   والىـــــــــــبر  والعفـــــــــــو

ــــــــــــــار   والتوااــــــــــــــ    واع ــــــــــــــار  والســــــــــــــ ينم   والو                                   والســــــــــــــماحم   والجــــــــــــــود فت 
ــــــــــــــق   والقــــــــــــــجاعم والواــــــــــــــوك   وال ــــــــــــــو                                      والىــــــــــــــدل     وا وــــــــــــــالل   والرف

ـــــــــةو  والتع ـــــــــيم   والوقـــــــــيم   وقـــــــــوك  وال   وال ناعـــــــــم وال هـــــــــد   ـــــــــدعاء     الهيب                                              وال
                                     والعبــــــــــــادة   والتهجـــــــــــد   واللجـــــــــــل والليــــــــــــا ة   رجـــــــــــاء  وال والب ـــــــــــاء والوـــــــــــوق  

                              و  تســـــــــتكتر  لـــــــــ  علـــــــــى رســـــــــو  هللا ىـــــــــلى هللا عليـــــــــم      والمجاهـــــــــدة والجهـــــــــاد  
                                      نــــــــ  لعلــــــــىوا    ف ــــــــد قــــــــهد هللا لــــــــم تعــــــــالى بــــــــالولق الع ــــــــيم فــــــــى  ولــــــــم الكــــــــر م  

 وال م ما استاعت الى  ل  سبيال .فتولق بل ( ولق ع يم
                              و  مــــــــا تــــــــدعو وادك أ      وادك الــــــــى ســــــــبي  ررــــــــ  ب ــــــــ  مــــــــا تملــــــــ  مــــــــن وســــــــا

ـــــــــى ـــــــــ    نفســـــــــ  الت ـــــــــين جنبي ـــــــــ   وهـــــــــى اع ب ـــــــــر   لي ـــــــــؤد  حـــــــــق اإل                                                         ســـــــــالم لت
ـــــــ  بنقـــــــر اإل ـــــــتكن عنايت ـــــــ  . ول ـــــــين أعلي ـــــــ  ب ـــــــد  ل ـــــــم مـــــــن المســـــــلمينســـــــالم بع                                  هل

                              و ولــــــــ .المســــــــت يم  وحــــــــادوا عــــــــن الىــــــــرا  الح ــــــــم   مدابــــــــف ــــــــد جــــــــانبوا أكثــــــــر آ
                                   ىـــــــالحهم . ف ـــــــد تعـــــــادوارســـــــولم   يـــــــ ا  يحـــــــيلهم لي ســـــــنا مـــــــن  يمـــــــان بـــــــاهلل و ن اإلأ

                                  ى تــــــــوا بمــــــــا آممــــــــا و ــــــــانو متحــــــــابين . وتحاســــــــدوا و ــــــــان فــــــــراد وقــــــــعوبا و با ــــــــ  وأ
 ن  انوا بها ي دهرون.وأهملوا العبادت بعد أهللا بعاهم فرحين . 

                                   ،نـــــــاهم عـــــــنوولعـــــــوا بت ليـــــــد ،يـــــــرهم بعـــــــد أن  ـــــــان النـــــــا  بهـــــــم ي تـــــــدون . ومـــــــا أ
                                ،نانـــــــا هللا بهـــــــاأالتــــــى  بـــــــمادالت ليــــــد   ومـــــــا أحــــــوو ،يـــــــرهم  لـــــــى ع يــــــد  اإلســـــــالم وآ

                            حـــــــوا  مـــــــا حـــــــ  بنـــــــا مـــــــن فســـــــاد اع ا  نـــــــا ن ـــــــ وا  ســـــــالما   وا  فـــــــوا  مـــــــن فاـــــــلم  
                                 أحــــــــرار فــــــــى بالدنــــــــا اإلســــــــالميةعنــــــــا وىــــــــرنا  ف ــــــــد نفاــــــــنا عــــــــارة ســــــــتعمار  ل 

 ىال  ما فسد .ت لنا الفرىم إلوتهيل
 تل   أع م دعاية  انت لمم  سالم فى سلو نا  ثر اإل ن نحن أبرا نا أف



ــــــم لالســــــالم ــــــالم .    عملي ــــــر الك ــــــا عــــــن  ثي ــــــت                             ان اع فاســــــت نينا به ــــــم رحب مــــــم اعجنبي
                                     ح ـــــــــام  الفنا الىـــــــــالحين عـــــــــد  قـــــــــامال فـــــــــى اعســـــــــباإلســـــــــالم حـــــــــين رأوا مـــــــــن أ

ـــــــــــر هللا . ـــــــــــ  عوام ـــــــــــالى    ن هللا تنفي ـــــــــــا  تع ـــــــــــد   ـــــــــــلف  ـــــــــــد  واإل ي حســـــــــــان                                         مر بالع
ـــــــــاء    ال ررـــــــــى و نهـــــــــى عـــــــــن الفحقـــــــــاء والمن ـــــــــر والب ـــــــــى يع  ـــــــــم لعلكـــــــــموا                                  يت

ــــــــا  رون ( تــــــــ                                 . فــــــــان نحــــــــن انتهينــــــــا عــــــــن الفحقــــــــاء والمن ــــــــر والب ــــــــى عــــــــادت لن
 سالفنا ىالحين.عولى و نا  لسيرتنا ا

ــــــــو عنــــــــ  فيــــــــم الىــــــــع  .                           يــــــــا أوــــــــى ســــــــهال ســــــــالم ل ــــــــد جــــــــاء  اإل عنهــــــــم تحمل
                                    ن   ــــــــروا فمــــــــا أبــــــــر الولــــــــت   فــــــــل  ر الفاــــــــ  عهلــــــــم و  تكــــــــن مــــــــن الجاحــــــــدين .

ــــــــا أ بالفاــــــــ  الســــــــلت . ــــــــ    وم ــــــــمجــــــــدرهومــــــــا أحــــــــق ســــــــلف  بوفا  ــــــــدعا   وه                                   م ب
                          ىـــــــدل معهـــــــم فيمـــــــا ىـــــــد وا فيمـــــــا عاهـــــــدوا هللا عليـــــــم   فل  فـــــــى راـــــــوان هللا . و ـــــــد
                            جـــــــادوا مـــــــن   و ـــــــد  ليـــــــم . و يـــــــت تبوـــــــ  علـــــــيهم بـــــــدعا  أدبـــــــ  هللا بـــــــم ووجهـــــــ   

 سالم   السعاد  فى   لرواحهم   وولفوا ل جل  بأ
 ودنياكم . نتم بوير من دين م لكم حسن استماع م   و   عام وأ  ق روأ 

                                                        والسالم علي م ورحمم هللا ورر اتم.
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