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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 دروس من الهجرة

 أيها المستمعون الكرام  : 
                                 السالالالالالالالالالالالم ة الالالالالالالالالاليوم ورحمالالالالالالالالالالي هللا و رواتالالالالالالالالالال   وبعالالالالالالالالالالد فالالالالالالالالالال نى أحمالالالالالالالالالالد  لالالالالالالالالالاليوم هللا الالالالالالالالالالال  

                     ا باإلسالالالالالالم وأألالالالالالام ابيالالالالالوة فيمالالالالالا أيننالالالالالا  بالالالالال     وأ الالالالال ى وأسالالالالال م ة الالالالالى مو نالالالالالامالالالالالن ة ينالالالالال
                       رسالالالالالالول هللا  الالالالالالالال   أرسالالالالالالال   رحمالالالالالالي ل عالالالالالالالالمين  وجع الالالالالالال  أسالالالالالالوة ل مت الالالالالالالين    و الالالالالالالد  بالالالالالالال  
              مالالالن ال الالالالل وة الالالم بالالال  مالالالن الألالالالتن   وومالالالا بالالال  ابيالالالال  مالالالا  هالالالر منهالالالا ومالالالا ب الالالن     
                        ور الالالالالالى هللا تعالالالالالالالى ةالالالالالالن  لالالالالالال  اب هالالالالالالالار و الالالالالالحاأت   ابييالالالالالالار ومالالالالالالن تالالالالالالبعهم أ حسالالالالالالالان 
                              لالالالالالالالالى يالالالالالالالالوم الالالالالالالالالدين    ور الالالالالالالالى هللا ةالالالالالالالالن  الالالالالالالاليوينا ابجالالالالالالالالالء الالالالالالالالال ين أيالالالالالالالال نا ةالالالالالالالالنهم 

 التر يي اإلسالميي المستمدة من الكتاب والسني والجماةي    
                                 رة الجمعيالالالالالالالالالالالي  التعاونيالالالالالالالالالالالي ل أتالالالالالالالالالالالرول  تأل الالالالالالالالالالال     ل الالالالالالالالالالالاء ثالالالالالالالالالالالم أ الالالالالالالالالالالور لمج الالالالالالالالالالالس  دا

                     ام الهجالالالالالالالر   الجديالالالالالالالد    وأيالالالالالالال  بال الالالالالالالور   الالالالالالال ض المحا الالالالالالالرة فالالالالالالالى مناسالالالالالالالبي ح الالالالالالالول العالالالالالالال
                     ا الالالالالالالالا ابسالالالالالالالالتا  أحمالالالالالالالالد ىنالالالالالالالاليم ة الالالالالالالالو مج الالالالالالالالس اإلدارة  ة الالالالالالالالى  الالالالالالالال ض الالالالالالالالالدةوة ابخ الأل

                      التالالالالالى أتاحالالالالال  لالالالالالى فر الالالالالي  التحالالالالالد    لالالالالاليوم فالالالالالى  الالالالال ض المناسالالالالالبي  السالالالالالعيدة    الكريمالالالالالي 
                             وألالالالالالالالالالد استحسالالالالالالالالالن  أن أحالالالالالالالالالدثكم فالالالالالالالالالى الالالالالالالالالالدروس ال يمالالالالالالالالالي المسالالالالالالالالالتألادة مالالالالالالالالالن ابحالالالالالالالالالدا  
                       التالالالى سالالالب    أو  لح الالال   الهجالالالرة النأويالالالي المباروالالالي   لالالالى المدينالالالي المنالالالورة  ة الالالى سالالالالاكنها 

  وسالم     أتم   وا  هللا



 أما بعد  : 
                               ف الالالالالالالالد جالالالالالالالالال تألويالالالالالالالالر  فالالالالالالالالى ت الالالالالالالال  الهجالالالالالالالالرة النأويالالالالالالالالي الع يمالالالالالالالالي    فوجالالالالالالالالد  ابحالالالالالالالالدا  
                    التالالالالالى سالالالالالب تها والحالالالالالواد  التالالالالالى لح تهالالالالالا تن الالالالالو  ة الالالالالى دروس أليمالالالالالي  تنألعنالالالالالا فالالالالالى ديننالالالالالا

                              أن أن الالالالالالالالا  لالالالالالالالاليوم مالالالالالالالالا جالالالالالالالالال فيالالالالالالالال  فكالالالالالالالالر  ل عأالالالالالالالالرة  وا ةتبالالالالالالالالار   ودنيانالالالالالالالالا    فالالالالالالالال ثر  
 بن ال ور  تنألع المؤمنين     

 الدرس ابول
                            لالالالالالالالال  بالالالالالالالالين السالالالالالالالالاب ين ابولالالالالالالالالين مالالالالالالالالن أسالالالالالالالالالفنا  ن اإليمالالالالالالالالان أى الالالالالالالالى مالالالالالالالالا نم الالالالالالالال    

                      تعالالالالالالى ة الالالالالى والالالالالا  الالالالالىء   وتحم الالالالالواال الالالالالحابي الكالالالالالرام  ر الالالالالى هللا ةالالالالالنهم     ثالالالالالروا  هللا 
                            فالالالالالالالى سالالالالالالالأيا استمسالالالالالالالاكهم  بع يالالالالالالالدتهم  ال الالالالالالالدا د الجسالالالالالالالام وابي الالالالالالالار الع الالالالالالالام    ف الالالالالالالد
                      ا الالالالالالم وألالالالالالالار موالالالالالالي  وألالالالالالالا عو م وح الالالالالالرو م فالالالالالالى  الالالالالالعب أأالالالالالالى  الالالالالالالب سالالالالالالنوا     حتالالالالالالى

                      الالالال  كألالالالالا   أنالالالال  وجالالالالد  لالالالاليال  الالالالي ا  ريالالالالا  فيجالالالالاةوا     وحوالالالالى سالالالاليدنا سالالالالعد أالالالالن أأالالالالى و 
 ولم يدر ما  و حين أك       

                               وسالالالالالالالالاليدنا سالالالالالالالالالعد أالالالالالالالالالن أأالالالالالالالالالو وألالالالالالالالالالا  ر الالالالالالالالالى هللا ةنالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالن الع الالالالالالالالالر المب الالالالالالالالالرين  
                              بالجنالالالالالالالي    وفالالالالالالالى  الالالالالالالين  أنالالالالالالال ل هللا ألولالالالالالالال  تعالالالالالالالالى  :    وو الالالالالالالينا  اإلنسالالالالالالالان أوالديالالالالالالال  
                             حم تالالالالالال  أمالالالالالال  و نالالالالالالا ة الالالالالالى و الالالالالالن وف الالالالالالال  فالالالالالالى ةالالالالالالامين أن أ الالالالالالور لالالالالالالى ولوالالالالالالالدي   لالالالالالالى

ن جا الالالالالدا   ة الالالالالى أن ت الالالالالر  أالالالالالى مالالالالالا                    لالالالالاليس لالالالالال  بالالالالال  ة الالالالالم فالالالالالال ت عهمالالالالالا  الم الالالالالير  ن واه
                        و الالالالالالاحأهما  فالالالالالالى الالالالالالالدنيا معروفالالالالالالا  واتبالالالالالالع سالالالالالالأيا مالالالالالالن أنالالالالالالاب  لالالالالالالى ثالالالالالالم  لالالالالالالى مالالالالالالرجعوم 

  ف الالالالد جالالالالاء فالالالالى تألسالالالالير  الالالال ض ا يالالالالي الكريمالالالالي  : أنالالالال     1فالالالالينأ وم بمالالالالا ونالالالالتم تع مالالالالون   
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 من سورة اقمان  15و 14اآليتان  



                                          م فالالالالالالالالى السالالالالالالالالاب ين ابولالالالالالالالالين ح ألالالالالالالالال  أمالالالالالالالال    حمنالالالالالالالالي   ر الالالالالالالالى هللا ةنالالالالالالالال  حالالالالالالالالين أسالالالالالالالال 
                                 حمالالالالالالالالد أ  ت عالالالالالالالالم و  ت الالالالالالالالرب و  تسالالالالالالالالت ا بسالالالالالالالال   حتالالالالالالالالى تمالالالالالالالالو  أو يوألالالالالالالالالر سالالالالالالالالعد بم

                                 ة يالالالالالال  أف الالالالالالا ال الالالالالالالة وأتالالالالالالم التسالالالالالال يم    فالالالالالاليأى سالالالالالالعد أن يسالالالالالالتمع لهالالالالالالا    و الالالالالالأر 
                                  نألسالالالالالها ثالثالالالالالالي أيالالالالالام      تيكالالالالالالا و  ت الالالالالالرب و  تسالالالالالت ا  حتالالالالالالى ى الالالالالى ة يهالالالالالالا    فالالالالالاليتى

                                      ل هللا  الالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالال  وسالالالالالالال م  وأيأالالالالالالالرض بمالالالالالالالا والالالالالالالان مالالالالالالالنسالالالالالالاليدنا سالالالالالالالعد لسالالالالالالاليدنا رسالالالالالالالو
ن جا الالالالالالالالدا           فعمالالالالالالالالا سالالالالالالالالعد ب ولالالالالالالالال  تعالالالالالالالالالى :                                  أمر الالالالالالالالا   فالالالالالالالالين ل هللا تعالالالالالالالالالى   واه

                            نألالالالالالس  فيرجالالالالال  نألسالالالالالا  وهللا لالالالالالو والالالالالان لالالالالال  ما الالالالالي ولالالالالالم ي عهالالالالالا    أالالالالالا  ألالالالالالال لهالالالالالا  :  
ن  الالالالال   فالالالالالال تالالالالاليك ى  نألسالالالالالا مالالالالالا وألالالالالالر   بمحمالالالالالد ة يالالالالال  السالالالالالالم فالالالالال ن  الالالالال                                   فك الالالالالى واه

 ف ما رأ   ل  أك     
                                   فالالالالالالالالالين روا ويالالالالالالالالال   ثالالالالالالالالالر سالالالالالالالالاليدنا سالالالالالالالالالعد هللا ورسالالالالالالالالالول  ة الالالالالالالالالى أمالالالالالالالالال  التالالالالالالالالالى حم تالالالالالالالالال   

                               تالالالالالالالال  أمالالالالالالالال  أن يوألالالالالالالالالر أرسالالالالالالالالول هللا ف الالالالالالالالم ي عهالالالالالالالالا بنوو الالالالالالالالعت  وأر الالالالالالالالعت    ف الالالالالالالالد أمر 
                          مالالالالالالن وألالالالالالالر أرسالالالالالالول هللا  الالالالالال ى هللا ة يالالالالالال  وسالالالالالال م ف الالالالالالد وألالالالالالالر بالالالالالالا  ف الالالالالالد ألالالالالالالال تعالالالالالالالى  :

     1   منوا با  ورسول           
                           الى   والمؤمنالالالالالالالالون بالالالالالالالالا  ورسالالالالالالالالول   الالالالالالالالم حالالالالالالالال ب هللا ومالالالالالالالالا سالالالالالالالالما م  سالالالالالالالالبحان  وتعالالالالالالالال 

                         و الالالالالالم المأل حالالالالالالون   ومالالالالالالا ن الالالالالالق وتالالالالالالاب هللا الع الالالالالاليم فالالالالالالى ألولالالالالالال  الكالالالالالالريم     تجالالالالالالد ألومالالالالالالا
                              يؤمنالالالالالالالالالون بالالالالالالالالالا  واليالالالالالالالالالوم ا يالالالالالالالالالر  يالالالالالالالالالوادون مالالالالالالالالالن حالالالالالالالالالاد هللا ورسالالالالالالالالالول  ولالالالالالالالالالو والالالالالالالالالانوا

                                        تهم أول الالالالالال  وتالالالالالالب فالالالالالالى أل الالالالالالو هم اإليمالالالالالالانيالالالالالالوانهم  أو ة الالالالالالير  بالالالالالالاء م  أو أأنالالالالالالاء م أو  
هم جنالالالالالالالا  تجالالالالالالالر  مالالالالالالالن تحتهالالالالالالالا ابنهالالالالالالالار يالالالالالالالالدين فيهالالالالالالالا  وأيالالالالالالالد م أالالالالالالالرو  منالالالالالالال  ويالالالالالالالدي 
                                                 

1
 من سورة الحديد  .  7ـ  اآلية   



                                       ر الالالالالالالالالالالالالالالى هللا ةالالالالالالالالالالالالالالالنهم ور الالالالالالالالالالالالالالالوا ةنالالالالالالالالالالالالالالال  أول الالالالالالالالالالالالالالال  حالالالالالالالالالالالالالالال ب هللا أ   ن حالالالالالالالالالالالالالالال ب هللا
     1 م المأل حون   

 لثانىالدرس ا
 أل يي اإليمان والكألر ألديمي جدا

                                  ن أل الالالالالاليي اإليمالالالالالالان والكألالالالالالالر أل الالالالالاليي ألديمالالالالالالي العهالالالالالالد جالالالالالالدا ووانالالالالالال  ألا مالالالالالالي ألأالالالالالالا  هالالالالالالور
                         فالالالالالالى تارييهالالالالالالا  لالالالالالالى  مالالالالالالن سالالالالالاليدنا نالالالالالالو     ودلنالالالالالالا وتالالالالالالاب هللا ة الالالالالالى أنهالالالالالالا ترجالالالالالالع اإلسالالالالالالالم

                            ةهالالالد ألأ الالال   ة يالالال   السالالالالم    وألالالالد  الالالا  ة يالالال  السالالالالم ة يالالال  السالالالالم    ولالالالم يوالالالن ل كألالالالر 
                              أن يالالالالال س بعالالالالالد  رةالالالالالا بالكالالالالالافرين  مالالالالالن ةأالالالالالدة ابوثالالالالالان فالالالالالى  مانالالالالال     وسالالالالاليل هللا تعالالالالالالى

                       مالالالن  يمالالالانهم  أن ي هالالالر ابر،  مالالالنهم    ومالالالا حوالالالى هللا ةنالالال  فالالالى ألولالالال  تعالالالالى فالالالى سالالالورة
                                 نالالالالالالالو   :    نالالالالالالالا أرسالالالالالالال نا نوحالالالالالالالا  لالالالالالالالى ألومالالالالالالال  أن أنالالالالالالال ر ألومالالالالالالال  مالالالالالالالن ألأالالالالالالالا أن يالالالالالالاليتيهم
                               ةالالالالالالال اب ألالالالالالالاليم  ن  ألالالالالالالالال يالالالالالالالا ألالالالالالالالوم  نالالالالالالالى لكالالالالالالالم نالالالالالالال ير مأالالالالالالالين  ن أن أةأالالالالالالالدوا هللا وات الالالالالالالوض

                                   ى   ن أجالالالالالالالا هللا مسالالالالالالالموأ يعالالالالالالالون ن ي ألالالالالالالالر لكالالالالالالالم مالالالالالالالن  نالالالالالالالوبوم ويالالالالالالالؤيروم  لالالالالالالالى أجالالالالالالالا 
                                  ا جالالالالالالاء   يالالالالالالؤير لالالالالالالو ونالالالالالالتم تع مالالالالالالون  ن ألالالالالالالال رب  نالالالالالالى دةالالالالالالو  ألالالالالالالومى لالالالالالاليال ونهالالالالالالارا 
نالالالالالالى و مالالالالالالا دةالالالالالالوتهم  لت ألالالالالالالر لهالالالالالالم جع الالالالالالوا أ الالالالالالابعهم                                 ف الالالالالالم يالالالالالال د م دةالالالالالالا ى    فالالالالالالرارا  ن واه

ثالالالالالالالالالم  نالالالالالالالالالى                                         انهالالالالالالالالالم  واسالالالالالالالالالت ثوا  ثيالالالالالالالالالاأهم  أ الالالالالالالالالروا  واسالالالالالالالالالتكأروا اسالالالالالالالالالتكبارا نفالالالالالالالالالى   
                            ف  الالالالالالالالال  دةالالالالالالالالالوتهم  جهالالالالالالالالالارا  ن ثالالالالالالالالالم  نالالالالالالالالالى أة نالالالالالالالالال  لهالالالالالالالالالم وأسالالالالالالالالالرر  لهالالالالالالالالالم  سالالالالالالالالالرارا ن

                           اسالالالالالالالالالت ألروا ر والالالالالالالالالم  نالالالالالالالالال  ىألالالالالالالالالالارا  ن يرسالالالالالالالالالا السالالالالالالالالالماء ة الالالالالالالالاليوم مالالالالالالالالالدرارا  ن ويمالالالالالالالالالددوم 
ون   يجعالالالالالالالا لكالالالالالالم أنهالالالالالالارا ن مالالالالالالالا لكالالالالالالم   ترجالالالالالالالبالالالالالاليموال و نالالالالالالين ويجعالالالالالالالا لكالالالالالالم جنالالالالالالا  و 

                                                 
1

 من سورة المجادلة  .  22ـ اآلية   



                            ي الالالالالالالالق هللا سالالالالالالالالبع سالالالالالالالالموا وألالالالالالالالالارا  ن وألالالالالالالالالد ي  كالالالالالالالالم  أ الالالالالالالالوارا  ن ألالالالالالالالالم تالالالالالالالالروا ويالالالالالالالال  
                               باألالالالالالالالا ن وجعالالالالالالالا ال مالالالالالالالر فالالالالالالاليهن نالالالالالالالورا وجعالالالالالالالا ال الالالالالالالمس سالالالالالالالراجا  ن وهللا أنأالالالالالالالتكم مالالالالالالالن
                         ابر، نباتالالالالالالالالالا  ن ثالالالالالالالالالم يعيالالالالالالالالالدوم  فيهالالالالالالالالالا  وييالالالالالالالالالرجوم   يراجالالالالالالالالالا  ن  وهللا  جعالالالالالالالالالا لكالالالالالالالالالم

                    رب  نهالالالالالالم  ة الالالالالالونى سالالالالالالبال  فجاجالالالالالالا    ألالالالالالالال نالالالالالالو  ن  لتسالالالالالال كوا منهالالالالالالا ابر، بسالالالالالالا ا 
                                 واتبعالالالالالالالالوا مالالالالالالالالالن لالالالالالالالالالم يالالالالالالالالال دض  مالالالالالالالالالال  وولالالالالالالالالدض    يسالالالالالالالالالارا  ن وموالالالالالالالالالروا موالالالالالالالالالرا   وبالالالالالالالالالاران
                       وألالالالالالالالالالالالال   تالالالالالالالالالالال رن   لهالالالالالالالالالالالتكم  و  تالالالالالالالالالالال رن  ودا  و  سالالالالالالالالالالالواةا  و   ي الالالالالالالالالالالو   ويعالالالالالالالالالالالو  

ممالالالالالالا ي ي الالالالالالاتهم                   وا  وثيالالالالالالرا  و  تالالالالالال د  ال الالالالالالالمين      الالالالالالال   ن  وألالالالالالالد أ الالالالالالونسالالالالالالرا ن  
                       وألالالالالالال نالالالالالو   ن  هللا أن الالالالالارا  ن رفالالالالالوا  فالالالالالادي وا  نالالالالالارا     ف الالالالالم  يجالالالالالدوا  لهالالالالالم  مالالالالالن دوأى

                   رب  تالالالالالالالالال ر  ة الالالالالالالالالى ابر، مالالالالالالالالالن الكالالالالالالالالالافرين  ديالالالالالالالالالارا  ن   نالالالالالالالالال    ن  تالالالالالالالالال ر م  ي الالالالالالالالال وا  
                         ةبالالالالالالالالاد   و  ي الالالالالالالالدوا    فالالالالالالالالاجرا  وألالالالالالالالالارا  ن  رب أىألالالالالالالالالر  لالالالالالالالالى ولوالالالالالالالالالد  ولمالالالالالالالالن ديالالالالالالالالا

     1نا  و  ت د ال المين     تبارا   أيتى  مؤمنا  ول مؤمنين والمؤم
                        و   ييألالالالالالالى  ة الالالالالالى ح الالالالالالراتكم  أن نوحالالالالالالا  ة يالالالالالال  السالالالالالالالم والالالالالالان لالالالالالال  اأالالالالالالن  ثالالالالالالر الكألالالالالالالر 

                               ة الالالالالى اإليمالالالالالان فكالالالالالان مالالالالالن الم الالالالالرألين    ومالالالالالا حوالالالالالى هللا تعالالالالالالى  لالالالالال  فالالالالالى ألولالالالالال  الكالالالالالريم
                       ن فالالالالالالالى معالالالالالالال ل يالالالالالالالاأنى أروالالالالالالالب معنالالالالالالالا و  تكالالالالالالالن مالالالالالالالن        ونالالالالالالالاد  نالالالالالالالو  اأنالالالالالالال  ووالالالالالالالا

                       لالالالالالى جأالالالالالا يع الالالالالمنى  مالالالالالن المالالالالالاء  ألالالالالالال   ةا الالالالالم اليالالالالالوم مالالالالالنالكالالالالالافرين ن ألالالالالالال سالالالالال و   
     2أمر هللا    من رحم وحال أينهما الموج فكان من الم رألين   

                                أالالالالالالالالالالالدافع ال الالالالالالالالالالالأل ي  وألالالالالالالالالالالالد أراد سالالالالالالالالالالاليدنا نالالالالالالالالالالالو  ة يالالالالالالالالالالال  السالالالالالالالالالالالالم أن ي الالالالالالالالالالالألع  أنالالالالالالالالالالال  
 ابأويالالالالالي    وبنالالالالال  تعالالالالالالى أمالالالالالرض أن يجعالالالالالا  أ  الالالالال  معالالالالال  فالالالالالى السالالالالالأليتي    ووالالالالالان ي الالالالالن أن 

                                                 
1

 ـ سورة نوح  .   
2

 من سورة هود   43و  42ـ اآليتان   



                               اأنالالالالالال  مالالالالالالن أ  الالالالالال  النالالالالالالاجين   ويأالالالالالالدوا أن اأنالالالالالال  والالالالالالان مناف الالالالالالا ي هالالالالالالر اإليمالالالالالالان ويالالالالالالب ن 
 :                                     ألالالالالالالالالالرءوا  فالالالالالالالالالى  لالالالالالالالالال  ألولالالالالالالالالال  تعالالالالالالالالالالىالكألالالالالالالالالالر    فأالالالالالالالالالين هللا لالالالالالالالالال  ح ي الالالالالالالالالي وألالالالالالالالالالرض   وا

                             فيهالالالالالا مالالالالالن والالالالالا  فالالالالالى سالالالالالورة  الالالالالود   حتالالالالالى   ا جالالالالالاء  أمرنالالالالالا  وفالالالالالار التنالالالالالور أل نالالالالالا أحمالالالالالا 
                                        وجالالالالالالالين اثالالالالالالالنن وأ  الالالالالالال     مالالالالالالالن سالالالالالالالأق ة يالالالالالالال  ل الالالالالالالول ومالالالالالالالن  مالالالالالالالن ومالالالالالالالا  مالالالالالالالن معالالالالالالال  

                                      لالالالالالالال   االسالالالالالالالالم فالالالالالالالى ألولالالالالالالال   و الالالالالالال ا مالالالالالالالا اسالالالالالالالتند  ليالالالالالالال  سالالالالالالاليدنا نالالالالالالالو  ة يالالالالالالال 1   أل يالالالالالالا   
ن وةالالالالالالالد                            حوالالالالالالالاض هللا ةنالالالالالالال    ونالالالالالالالاد  نالالالالالالالو  ر الالالالالالال  ف الالالالالالالال رب  ن اأنالالالالالالالى مالالالالالالالن أ  الالالالالالالى واه

                                                الفيجابالالالالالالالالال  هللا تعالالالالالالالالالالى  ب ولالالالالالالالالال  الكالالالالالالالالالريم   ألالالالالالالالالال 2الحالالالالالالالالالق وأنالالالالالالالالال  أحوالالالالالالالالالم الحالالالالالالالالالاكمين   
                                يالالالا نالالالو   نالالال  لالالاليس مالالالن أ  الالال   نالالال  ةمالالالا ىيالالالر  الالالال  فالالالال تسالالاليلن مالالالا لالالاليس لالالال  بالالال  ة الالالم 

                                                         سالالالالالالالالالت ألر نالالالالالالالالالو  ر الالالالالالالالال  وةنالالالالالالالالالد  لالالالالالالالالال   3  نالالالالالالالالالى أة الالالالالالالالال  أن تكالالالالالالالالالون مالالالالالالالالالن الجالالالالالالالالالا  ين  
                        ف الالالالال مالالالالا حوالالالالاض هللا ةنالالالال    ألالالالالال رب  نالالالالى أةالالالالو  بالالالال  أن أسالالالاليل  مالالالالا لالالالاليس لالالالالى بالالالال  ة الالالالم

                                        ف مينالالالالالالالالال  هللا تعالالالالالالالالالالى ب ولالالالالالالالالال  4سالالالالالالالالالرين  لياواه  ت ألالالالالالالالالالر لالالالالالالالالالى وترحمنالالالالالالالالالى أكالالالالالالالالالن مالالالالالالالالالن ا
                       ممالالالالالالن معالالالالالال   الكالالالالالالريم   أليالالالالالالا يالالالالالالا نالالالالالالو  ا الالالالالالبم بسالالالالالالالم منالالالالالالا و روالالالالالالا  ة يالالالالالال  وة الالالالالالى أمالالالالالالم

   5 وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا ة اب أليم   
                                        وفالالالالالالالالالى موألالالالالالالالالال  سالالالالالالالالاليدنا نالالالالالالالالالو  ة يالالالالالالالالال  السالالالالالالالالالالم مالالالالالالالالالن اأنالالالالالالالالال  يو الالالالالالالالال  هللا لنالالالالالالالالالا ةالالالالالالالالالن 
                                حومالالالالالالالالالالي بال الالالالالالالالالالي   و الالالالالالالالالالى أن ابنسالالالالالالالالالالاب   تنالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالع أل الالالالالالالالالالع ابسالالالالالالالالالالباب   فكألالالالالالالالالالالر

 ا أن با  تعالى حال أين  و ين ا نتألاع من  ألاةي أأي    مع أن أباض 
                                                 

1
 من سورة هود  40اآلية  
2

 من سورة هود  45اآلية  
3

 من سورة هود 46اآلية 
4

 من سورة هود 47اآلية  
5

 من سورة هود  48اآلية  



                               مالالالالالن وبالالالالالار المرسالالالالال ين   بنالالالالال  أحالالالالالد أولالالالالالى العالالالالال م مالالالالالن الرسالالالالالا   و الالالالالم يمسالالالالالي   جمعهالالالالالم 
 ال اةر فى ألول  : 

 وا الع م فاة م فعيسى فنو   م أول                 محمد  أرا يم موسى و يم           
                                    ومالالالالالالالالالالالالالا أةجالالالالالالالالالالالالالب أن يوالالالالالالالالالالالالالون ابب رسالالالالالالالالالالالالالو  وأيالالالالالالالالالالالالالرا وأن يوالالالالالالالالالالالالالون ا أالالالالالالالالالالالالالن والالالالالالالالالالالالالافرا

                             وأن ت الالالالالالالول  1   أنالالالالالالالا ر والالالالالالالم ابة الالالالالالالى     أثيمالالالالالالالا   ومالالالالالالالا أةجالالالالالالالب أن ي الالالالالالالول فرةالالالالالالالون    
                               وةم الالالالال  ونجنالالالالالىامرأتالالالالال    رب اأالالالالالن لالالالالالى ةنالالالالالد  أيتالالالالالا فالالالالالى الجنالالالالالي ونجنالالالالالى مالالالالالن فرةالالالالالون 

                    و لالالالالال  مالالالالالا رفعهالالالالالا ةنالالالالالد هللا درجالالالالالا    ف الالالالالرب هللا أهالالالالالا المثالالالالالا  2 مالالالالالن ال الالالالالوم ال الالالالالالمين   
                       وفالالالالالى حالالالالالين   ل الالالالال ين  منالالالالالوا   ومالالالالالا  الالالالالرب لهالالالالالم المثالالالالالا بسالالالالاليدتنا مالالالالالريم ة يهالالالالالا السالالالالالالم 

                                          لالالالالالالالى دروالالالالالالالا  النالالالالالالالار امالالالالالالالرأة سالالالالالالاليدنا نالالالالالالالو    ارتألعالالالالالالال  امالالالالالالالرأة فرةالالالالالالالون درجالالالالالالالا     الالالالالالالو 
ييالالالالال ض مالالالالالن ألولالالالالال                       ة يالالالالال  السالالالالالالم   و لالالالالال  ن لالالالالالو  ل  امالالالالالرأة سالالالالاليدنا  ة يالالالالال  السالالالالالالم   ووالالالالال

تعالالالالالالالالالالى فالالالالالالالالالى سالالالالالالالالالورة التحالالالالالالالالالريم    الالالالالالالالالرب هللا مالالالالالالالالالثال ل الالالالالالالالال ين وألالالالالالالالالالروا امالالالالالالالالالرأة نالالالالالالالالالو                                
                            وانتالالالالالالالا تحالالالالالالال  ةأالالالالالالالدين مالالالالالالالن ةبادنالالالالالالالا  الالالالالالالالحين فيانتا مالالالالالالالا ف الالالالالالالم ي نيالالالالالالالا   وامالالالالالالالرأة لالالالالالالالو 

                              ةنهمالالالالالالالالا مالالالالالالالالن هللا  الالالالالالالالي ا وأليالالالالالالالالا اديالالالالالالالالال النالالالالالالالالار مالالالالالالالالن الالالالالالالالالداي ين ن و الالالالالالالالرب هللا مالالالالالالالالثال 
                                    ألالالالالالال  رب اأالالالالالن لالالالالالى ةنالالالالالد  أيتالالالالالا فالالالالالى الجنالالالالالي ونجنالالالالالى  فرةالالالالالون  ل الالالالال ين  منالالالالالوا امالالالالالرأة

أح الن                من فرةون وةم   ونجنى من ال وم ال المين ن ومريم اأني ةمران التى 
مالن                           فرجا فنألينا في  من روحنا و الدأل  بو مالا  ر هالا ووتبال  ووانال  

     3ال انتين   
                                                 

1
 من سورة النازعات  24آية  
2

 ريم من سورة التح 11اآلية  
3

 من سورة التحريم  12-10اآليات من  



                                                  سالالالالالالالالالالم وجع نالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالن أمالالالالالالالالاليومالالالالالالالالالن  لالالالالالالالالال  يتج الالالالالالالالالى ف الالالالالالالالالا هللا ة ينالالالالالالالالالا     الالالالالالالالالدانا لإ
                                  سالالالالالالالاليد ابنالالالالالالالالام  الالالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالالال  وسالالالالالالالال م   ولهالالالالالالالال ا ي الالالالالالالالول سالالالالالالالالبحان  وتعالالالالالالالالالى لهالالالالالالالال ض 
                                  ابمالالالالالالالي المحمديالالالالالالالي السالالالالالالالعيدة فالالالالالالالى سالالالالالالالورة يالالالالالالالونس   ألالالالالالالالا بأل الالالالالالالا هللا و رحمتالالالالالالال  فأالالالالالالال ل  

                     وف الالالالالالالا هللا  الالالالالالالو اإلسالالالالالالالالم   ورحمتالالالالالالال   الالالالالالالى 1 ف يألرحالالالالالالالوا  الالالالالالالو ييالالالالالالالر ممالالالالالالالا يجمعالالالالالالالون   
                            ال الالالالالالالالر ن الكالالالالالالالالريم   و لالالالالالالالال  ييالالالالالالالالر مالالالالالالالالن متالالالالالالالالاع الالالالالالالالالدنيا الالالالالالالالال   يجمعالالالالالالالال  أ الالالالالالالالا الكألالالالالالالالالر
                           ويألرحالالالالالالالالون بالالالالالالالال  و الالالالالالالالو  لالالالالالالالالى نألالالالالالالالالاد ةالالالالالالالالاجال أو  جالالالالالالالالال   و الالالالالالالالد  سالالالالالالالالبحان     ي الالالالالالالالول

                                واه  ي الالالالالول   ومالالالالالا  الالالالال ض الحيالالالالالاة الالالالالالدنيا2       بالالالالالا      مالالالالالا ةنالالالالالدوم ينألالالالالالد ومالالالالالا ةنالالالالالد هللا
ن الدار ا يرة لهى الحيوان لو وانوا يع مون      3   لهو ولعب واه

                              ة يالالالالالال نالالالالالالو ولالالالالالالو أننالالالالالالا رجعنالالالالالالا  لالالالالالالى مالالالالالالا ألالالالالالالال  تعالالالالالالالى بعالالالالالالد أن سالالالالالالرد أل الالالالالالي سالالالالالاليدنا 
                         السالالالالالالالم فالالالالالالى سالالالالالالورة  الالالالالالود لوجالالالالالالدنا أنالالالالالال  جالالالالالالاء بعالالالالالالد سالالالالالالرد ت الالالالالال  ال  الالالالالالي ألولالالالالالال  الكالالالالالالريم
                             ميا بالالالالالالالا  الالالالالالالاحب الهجالالالالالالالرة  الالالالالالال وا  هللا وسالالالالالالالالمي ة يالالالالالالال    ت الالالالالالال  مالالالالالالالن أأنالالالالالالالاء ال يالالالالالالالب 
                        نوحيهالالالالالالالا  ليالالالالالالال  مالالالالالالالا ونالالالالالالال  تع مهالالالالالالالا أنالالالالالالال  و  ألومالالالالالالال  مالالالالالالالن ألأالالالالالالالا فا الالالالالالالأر  ن العاألبالالالالالالالي

                          ولالالالالالالو أنالالالالالالا ر  نالالالالالالا أالالالالالالين  الالالالالال ض ا يالالالالالالي الكريمالالالالالالي و الالالالالالين ا يالالالالالالي التالالالالالالى سالالالالالالب تها  4 ل مت الالالالالالين  
                       و الالالالالى ألولالالالالال  تعالالالالالالى   أليالالالالالا يالالالالالا نالالالالالو  ا الالالالالبم بسالالالالالالم و روالالالالالا  ة يالالالالال  وة الالالالالى أمالالالالالم ممالالالالالن 

                           نالالالالالالا بالنتالالالالالالا   ا تيالالالالالالي : ليرج 5 معالالالالالال  وأمالالالالالالم سالالالالالالنمتعهم ثالالالالالالم يمسالالالالالالهم منالالالالالالا ةالالالالالال اب ألالالالالالاليم  
                                   أن المالالالالالالالالالالؤمنين الالالالالالالالالالال ين روأالالالالالالالالالالوا السالالالالالالالالالالأليني مالالالالالالالالالالع سالالالالالالالالالاليدنا نالالالالالالالالالالو  ة يالالالالالالالالالال  السالالالالالالالالالالالم1 

أليالالالالالا والالالالالانوا ثمالالالالالانين ن الالالالالألهم  –و الالالالالم أل الالالالالي ومالالالالالا ألالالالالالال تعالالالالالال   ومالالالالالا  مالالالالالن معالالالالال     أل يالالالالالا   
                                                 

1
 من سورة يونس 58اآلية  
2

  من سورة النحل  96اآلية  
3

 من سورة العنكبوت  64آية  
4

 من سورة هود 49آية  
5

 من سورة هود  48آية  



                      معا  ا ن لمحا الالالالالالالالالرتىوالسالالالالالالالالالادة المسالالالالالالالالالتمعون والمسالالالالالالالالالت –رجالالالالالالالالالال ون الالالالالالالالالألهم نسالالالالالالالالالاء 
                       و الالالالالالم اب الالالالالالا الثالالالالالالانى ل ب الالالالالالر بعالالالالالالد سالالالالالاليدنا  دم ة يالالالالالال  السالالالالالالالم   –يأ  الالالالالالون أ الالالالالالعافهم 

                        ولالالالالال ل  أليالالالالالا ةالالالالالن سالالالالاليدنا نالالالالالو   نالالالالال   دم ال الالالالال ير وأليالالالالالا اي الالالالالا أن اسالالالالالم  ةأالالالالالد ال ألالالالالالار
                                                        نالالالالالال  لالالالالالالم يع الالالالالالب ممالالالالالالن والالالالالالانوا معالالالالالال ول بالالالالالال  نالالالالالالو    وألالالالالالالد جالالالالالالاء فالالالالالالى وتالالالالالالب التألسالالالالالالير أ

                            أو دض الثالثالالالالالالالي و الالالالالالالم : سالالالالالالالام و الالالالالالالو أأالالالالالالالو العالالالالالالالرب   وحالالالالالالالام و الالالالالالالو أأالالالالالالالو السالالالالالالالودان  
 وياف  و و أأو تر   

                            نالالالالالالالالالالو  ة يالالالالالالالالالال  السالالالالالالالالالالالم  لالالالالالالالالالالى   فالالالالالالالالالالري ين  وألالالالالالالالالالالد ان سالالالالالالالالالالم   ريالالالالالالالالالالي أو د سالالالالالالالالالاليدنا 
فريالالالالق مالالالالؤمن وفريالالالالق والالالالافر   وألولالالالال  تعالالالالالى   وأمالالالالم ممالالالالن معالالالال    أ  نا الالالال ين ومتولالالالالدين                 
مالالالالالن المالالالالالؤمنين الالالالالال ين روأالالالالالوا معالالالالال  فالالالالالى السالالالالالأليني و منالالالالالوا ويسالالالالالالفهم   و الالالالالؤ ء  الالالالالم تهم                  

و روالالالالالا                       الأروالالالالالا  التالالالالالى جالالالالالاء  فالالالالالى ألولالالالالال  تعالالالالالالى   أليالالالالالا يالالالالالا نالالالالالو  ا الالالالالبم بسالالالالالالم منالالالالالا
ة يالالالال  وة الالالالى أمالالالالم ممالالالالن معالالالال    وأمالالالالا ألولالالالال  تعالالالالالى   وأمالالالالم سالالالالنمتعهم ثالالالالم يمسالالالالهم منالالالالا                                   

ةالالالالالالال اب ألالالالالالالاليم   في الالالالالالالير  لالالالالالالالى فريالالالالالالالق الكالالالالالالالافرين مالالالالالالالن  رار  أ الالالالالالالحاب السالالالالالالالأليني  لالالالالالالالى                            
وعالالالالالالب ال ر الالالالالالى : ديالالالالالالا فالالالالالالى  لالالالالالال                               يالالالالالالوم ال يامالالالالالالي   ولالالالالالال ل  ألالالالالالالال سالالالالالاليد  محمالالالالالالد أالالالالالالن

السالالالالالالالم والالالالالالا مالالالالالالؤمن ومؤمنالالالالالالي  لالالالالالالى يالالالالالالوم ال يامالالالالالالي وفيمالالالالالالا بعالالالالالالدض مالالالالالالن المتالالالالالالاع والعالالالالالال اب                            
 وا وافر  

وممالالالالالالالالا ت الالالالالالالالدم تالالالالالالالالر  أن الكألالالالالالالالالر لالالالالالالالالم يمالالالالالالالال  بمالالالالالالالالو  أ  الالالالالالالال  ابولالالالالالالالالين الالالالالالالالال ين أىالالالالالالالالرألهم                                   
بال وفالالالالالالالالان اسالالالالالالالالتجابي لالالالالالالالالدةوة سالالالالالالالاليدنا نالالالالالالالالو  ة يالالالالالالالال  السالالالالالالالالالم   ولهالالالالالالالال ا ارسالالالالالالالالا هللا                             هللا
ومنالالالالالال رين ليحيالالالالالالا مالالالالالالن حالالالالالالى ةالالالالالالن أينالالالالالالي                           رسالالالالالالا الكالالالالالالرام بعالالالالالالد سالالالالالاليدنا نالالالالالالو  مب الالالالالالرينال

    وحجالالالالالالالالي وليه الالالالالالالال  مالالالالالالالالن   الالالالالالالال  ةالالالالالالالالن أينالالالالالالالالي   ولالالالالالالالال ل  ي الالالالالالالالول سالالالالالالالالبحان  فالالالالالالالالى سالالالالالالالالورة                        
 المؤمنالالالالالالالون   بعالالالالالالالد أن سالالالالالالالرد أل الالالالالالالي سالالالالالالاليدنا نالالالالالالالو  ة يالالالالالالال  السالالالالالالالالم   ثالالالالالالالم أن الالالالالالالينا مالالالالالالالن 



                                بعالالالالالالالالد م ألرنالالالالالالالالا  يالالالالالالالالرين ن فيرسالالالالالالالال ن فالالالالالالالاليهم رسالالالالالالالالو  مالالالالالالالالنهم أن اةأالالالالالالالالدوا هللا مالالالالالالالالا لكالالالالالالالالم
                          مالالالالالن  لالالالالال  ىيالالالالالرض أفالالالالالال تت الالالالالون ن وألالالالالالال المالالالالال  مالالالالالن ألومالالالالال  الالالالالال ين وألالالالالالروا ووالالالالال أوا أ  الالالالالاء
                        ا يالالالالالالرة وأترفنالالالالالالا م فالالالالالالى الحيالالالالالالاة الالالالالالالدنيا مالالالالالالا  الالالالالال ا    ب الالالالالالر مالالالالالالث كم ييكالالالالالالا مالالالالالالا تالالالالالاليك ون 

                       ولالالالالالالال ن أ عالالالالالالالتم ب الالالالالالالراس مالالالالالالالث كم  نوالالالالالالالم   اس لياسالالالالالالالرون نمنالالالالالالال  وي الالالالالالالرب ممالالالالالالالا ت الالالالالالالر ون ن 
                         يرجالالالالالالالون ن  يهالالالالالالالا   يهالالالالالالالا  مونالالالالالالالتم ترابالالالالالالالا وة امالالالالالالالا أنوالالالالالالالم أيعالالالالالالالدوم أنوالالالالالالالم   ا مالالالالالالالتم و 

                         لمالالالالالالا توةالالالالالالدون ن  ن  الالالالالالى    حياتنالالالالالالا الالالالالالالدنيا نمالالالالالالو  ونحيالالالالالالا ومالالالالالالا نحالالالالالالن بمبعالالالالالالوثين ن
     1              ن  و    رجا افتر  ة الى هللا وال با ومالا نحالن لال  بمالؤمنين ن ألالال رب ان الرنى 

                           حق بمالالالالالالالا والالالالالالال أون ن ألالالالالالالالال ةمالالالالالالالا أل يالالالالالالالا لي الالالالالالالبحن نالالالالالالالادمين ن فييالالالالالالال تهم ال الالالالالالاليحي بالالالالالالالال
                                       فجع نالالالالالا م ىثالالالالالاء فبعالالالالالدا ل  الالالالالوم ال الالالالالالمين ن ثالالالالالم أن الالالالالينا مالالالالالن بعالالالالالد م ألرونالالالالالا  يالالالالالرين ن 
                                               مالالالالالا تسالالالالالأق مالالالالالن أمالالالالالي أج هالالالالالا ومالالالالالا يسالالالالالتييرون ن ثالالالالالم أرسالالالالال نا رسالالالالال نا تتالالالالالر  و مالالالالالا جالالالالالاء

                              سالالالالالالالالولها والالالالالالالال أوض فيتبعنالالالالالالالالا بع الالالالالالالالهم بع الالالالالالالالا س وجع نالالالالالالالالا م أحاديالالالالالالالال  فبعالالالالالالالالدا ل الالالالالالالالومأمالالالالالالالالي ر 
                                 ن مأالالالالالالالالالين ن نا موسالالالالالالالالالى وأيالالالالالالالالالاض  الالالالالالالالالارون ب ياتنالالالالالالالالالا وسالالالالالالالالال  ا  يؤمنالالالالالالالالالون ن ثالالالالالالالالالم أرسالالالالالالالالال 

                                    لالالالالالالالى فرةالالالالالالالون وم  الالالالالالال  فاسالالالالالالالتكأروا ووالالالالالالالانوا ألومالالالالالالالا ةالالالالالالالالين ن ف الالالالالالالالوا أنالالالالالالالؤمن لب الالالالالالالرين
                                   مث نالالالالالالالالالالالالا وألومهمالالالالالالالالالالالالا لنالالالالالالالالالالالالا ةاأالالالالالالالالالالالالدون ن فكالالالالالالالالالالالال أو ما فكالالالالالالالالالالالالانوا مالالالالالالالالالالالالن المه كالالالالالالالالالالالالين ن 

                        ن وجع نالالالالالالالا اأالالالالالالالن مالالالالالالالريم وأمالالالالالالال   يالالالالالالاليول الالالالالالالد  تينالالالالالالالا موسالالالالالالالى الكتالالالالالالالاب لع هالالالالالالالم يهتالالالالالالالدون 
                      الالالالالالالوا مالالالالالالالن ال يبالالالالالالالا و وينا مالالالالالالالا  لالالالالالالالى ر الالالالالالالوة  ا  ألالالالالالالالرار ومعالالالالالالالين ن يالالالالالالالا أيهالالالالالالالا الرسالالالالالالالا و

  ن  الالالالالالالال ض أمالالالالالالالالتكم أمالالالالالالالالي واحالالالالالالالالدة واةم الالالالالالالالوا  الالالالالالالالالحا  نالالالالالالالالى بمالالالالالالالالا تعم الالالالالالالالون ة الالالالالالالاليم ن و
                              وأنالالالالالالالالا ر والالالالالالالالم فالالالالالالالالات ون ن فت  عالالالالالالالالوا أمالالالالالالالالر م أيالالالالالالالالنهم   الالالالالالالالرا والالالالالالالالا حالالالالالالالال ب بمالالالالالالالالا لالالالالالالالالديهم  

                      فرحالالالالالون ن فالالالالال ر م فالالالالالى ىمالالالالالرتهم حتالالالالالى حالالالالالين ن أيحسالالالالالأون أنمالالالالالا نمالالالالالد م بالالالالال  مالالالالالن مالالالالالال 
    1و نين ن نسارع لهم فى الييرا  أا   ي عرون  
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                                      أيالالالالالالالالالالالالن  الالالالالالالالالالالالؤ ء الكألالالالالالالالالالالالالار الالالالالالالالالالالالال ين فرحالالالالالالالالالالالالوا بالحيالالالالالالالالالالالالاة الالالالالالالالالالالالالدنيا وا مالالالالالالالالالالالالينوا أهالالالالالالالالالالالالا 
و الالالالالالالموا   انهالالالالالالالم وة الالالالالالالولهم وأل الالالالالالالو هم ةالالالالالالالن دةالالالالالالالوة الحالالالالالالالق مالالالالالالالن المالالالالالالالؤمنين المت الالالالالالالين                               

ين اسالالالالالالالالتجاأوا   تعالالالالالالالالالى ول رسالالالالالالالالول  الالالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالالال  وسالالالالالالالال م    ألالالالالالالالالال سالالالالالالالالبحان                             الالالالالالالالال 
                        ن ال ين  م من ي يي ر هم م أل ونن   )  :فى و ألهم فى السورة  اتها  

                    والالالال ين          * والالالال ين   الالالم أالالالر هم   ي الالالروون   نم ب يالالالا  ر هالالالم يؤمنالالالون  الالالوالالالال ين     
أول الالالالال  يسالالالالالارةون                             عالالالالالوننيؤتالالالالالون مالالالالالا  تالالالالالوا وأل الالالالالو هم وج الالالالالي أنهالالالالالم  لالالالالالى ر هالالالالالم راج

 1  ساب ون   لها فى الييرا  و م

وان الالالالالالالالالالالالالروا ويالالالالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالالالالور هللا الالالالالالالالالالالالالال ين أةر الالالالالالالالالالالالالوا ةالالالالالالالالالالالالالن دةالالالالالالالالالالالالالوة رسالالالالالالالالالالالالالول هللا                                   
أالالالالالالالا أل الالالالالالالو هم فالالالالالالالى ىمالالالالالالالرة                               الالح الالالالالالالي الكريمالالالالالالالي الالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالال  وسالالالالالالال م مالالالالالالالن ا يالالالالالالالا  

 حتالالالالالالى   ا أيالالالالالال نا                         * أةمالالالالالالال مالالالالالالن دون  لالالالالالال   الالالالالالم لهالالالالالالا ةالالالالالالام ون مالالالالالالن  الالالالالال ا ولهالالالالالالم 
 ون   تن الالالالالالر  ايجالالالالالاليروا اليالالالالالالوم  نوالالالالالالم منالالالالالالت   * متالالالالالالرفيهم بالعالالالالالال اب   ا  الالالالالالم يجالالالالالاليروا

 نتت الالى ة الاليوم فكنالالتم ة الالى أة الالابوم تنو الالون وانالال   يالالاتى  د ألالال ن                        

سالامرا تهجالرون ن أف الم يالدأروا ال الول أم جالاء م مالالم يالي                         مستكأرين ب 
أم لم يعرفوا رسولهم فهم ل  منوالرون ن أم ي ولالون                            باء م ابولين ن
ق والار ون ن ولالو اتبالع الحالق  م ل حالحق وأكثالر بالال                           ب  جني أا جاء م

وابر، ومن فاليهن أالا أتينالا م أال ور م فهالم ةالن                    أ واء م لألسد  السموا  
أم تسيلهم يرجا فيالراج ر ال  ييالر و الو ييالر                                  ور م معر ون ن

نالالالال  لتالالالالدةو م ن الالالالال ين                                الالالالالرا ألين ن واه لالالالالى  الالالالرا  مسالالالالت يم ن واه
لنالاكأون ن ولالو رحمنالا م وو الألنا مالا                             يؤمنون با يرة ةالن ال الرا  

أهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالم مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر ل جالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوا فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى   يالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالانهم 
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                            يعمهالالالالالالالالون ن ول الالالالالالالالد أيالالالالالالالال نا م بالعالالالالالالالال اب فمالالالالالالالالا اسالالالالالالالالتكانوا لالالالالالالالالر هم ومالالالالالالالالا يت الالالالالالالالرةون ن
   1اس  ا ة اب  ديد   ا  م في  مأ سون  حتى   ا فتحنا ة يهم باب

                            ومالالالالالالالا أروع مالالالالالالالا يالالالالالالال ور بالالالالالالال  هللا تعالالالالالالالالى ة الالالالالالالى ي  الالالالالالال  بعالالالالالالالد  لالالالالالالال  مالالالالالالالن نعمالالالالالالالي و يالالالالالالالا 
                               الالالالالالال    ألدرتالالالالالال  ومالالالالالالا يحالالالالالال ر م بالالالالالال  مالالالالالالن ت  يالالالالالالد ىيالالالالالالر م حالالالالالالين ألالالالالالالال سالالالالالالبحان  :   و الالالالالالو

                                       الالالالالالالالاليال مالالالالالالالالالا ت الالالالالالالالالورون ن و الالالالالالالالالو الالالالالالالالالال  أن الالالالالالالالالي لكالالالالالالالالالم السالالالالالالالالالمع وابب الالالالالالالالالار وابف الالالالالالالالالدة أل
ليالالالالالالال  تح الالالالالالالرون ن و الالالالالالالو الالالالالالالال   يحيالالالالالالالى ويميالالالالالالال  ولالالالالالالال  ايالالالالالالالتال                            رأكالالالالالالالم فالالالالالالالى ابر، واه
                            ال يالالالالالالالا والنهالالالالالالالار أفالالالالالالالال تع  الالالالالالالون ن أالالالالالالالا ألالالالالالالالالوا مثالالالالالالالا مالالالالالالالا ألالالالالالالالال ابولالالالالالالالون ن ألالالالالالالالالوا ا الالالالالالال ا

ن ل الالالالالالالد وةالالالالالالالدنا نحالالالالالالالن و باؤنالالالالالالالا  الالالالالالال ا                              ابالالالالالالالا س وة امالالالالالالالاس أ نالالالالالالالا لمبعوثالالالالالالالون متنالالالالالالالا وونالالالالالالالا تر 
مالالالالالالالالالن ألأالالالالالالالالالا  ن  الالالالالالالالال ا    أسالالالالالالالالالا ير ابولالالالالالالالالالين ن ألالالالالالالالالالا لمالالالالالالالالالن ابر، ومالالالالالالالالالن فيهالالالالالالالالالا  ن                              

                         ونالالالالالالتم تع مالالالالالالون ن سالالالالالالي ولون   ألالالالالالالا أفالالالالالالال تالالالالالال ورون ن ألالالالالالالا مالالالالالالن رب السالالالالالالموا  السالالالالالالبع                 
ورب العالالالالالالالالالالر  الع الالالالالالالالالاليم ن سالالالالالالالالالالي ولون   ألالالالالالالالالالالا أفالالالالالالالالالالال تت الالالالالالالالالالون ن ألالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالالن أيالالالالالالالالالالدض                                                        

م كالالالالالالالو  والالالالالالالا  الالالالالالالي و الالالالالالالو يجيالالالالالالالر و  يجالالالالالالالار ة يالالالالالالال   ن ونالالالالالالالتم تع مالالالالالالالون ن سالالالالالالالي ولون                             
نهالالالالالالالم لكالالالالالالالا أون ن مالالالالالالالا اتيالالالالالالال  هللا                                ألالالالالالالالا فالالالالالالالينى تسالالالالالالالحرون ن أالالالالالالالا أتينالالالالالالالا  م بالالالالالالالالحق واه

مالالالالالن ولالالالالالد ومالالالالالا والالالالالان معالالالالال  مالالالالالن  لالالالالال    ن لالالالالال  ب والالالالالا  لالالالالال  بمالالالالالا ي الالالالالق ولعالالالالالال بع الالالالالهم                              
   2ةما ي روون    ة ى بع، سبحان هللا ةما ي ألون ن ةالم ال يب وال هادة فتعالى
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                                    الكريمالالالالالالالي السالالالالالالالاب ي أن هللا تعالالالالالالالالى ةالالالالالالالاب ة الالالالالالالى وألالالالالالالالارويتأالالالالالالالين لنالالالالالالالا فالالالالالالالى ا يالالالالالالالا    
 موي أمورا يمسي  ى  :

                       أنهالالالالالالالالالم والالالالالالالالالانوا يعر الالالالالالالالالون  ةالالالالالالالالالن ا سالالالالالالالالالتماع  لالالالالالالالالالى  يالالالالالالالالالا  ال الالالالالالالالالر ن الكالالالالالالالالالريم      ا    
                                 ال يتحالالالالالالالالالالالد  ابنالالالالالالالالالالالالس والجالالالالالالالالالالالن ة الالالالالالالالالالالالىو والكتالالالالالالالالالالالاب المعجالالالالالالالالالالال  الالالالالالالالالالالالال   تحالالالالالالالالالالالد  و  

                    أن يالالالالاليتوا بسالالالالالورة واحالالالالالدة مث الالالالال      ولالالالالالو وانالالالالال  أأل الالالالالر  سالالالالالورة فعجالالالالال وا مالالالالالع ف الالالالالاحتهم 
 ةند ن ول ال ر ن وما  الوا ةاج ين مع توالى ال رون     

                          ب     نهالالالالالالالالم رأوا رسالالالالالالالالالت   الالالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالالال  وسالالالالالالالال م  أمالالالالالالالالرا ىريبالالالالالالالالا    والالالالالالالالينهم لالالالالالالالالم
                  أرسالالالالا   المرسالالالال ين ألأ الالالال   الالالال ى هللا ة يالالالال  وسالالالال م    مالالالالع أنهالالالالم سالالالالمعوا بالالالالالتواتريسالالالالمعوا 

 أت   الرسا     
                                   أنهالالالالالالالم أنوالالالالالالالروا رسالالالالالالالولهم والالالالالالالينهم لالالالالالالالم يعرفالالالالالالالوض مالالالالالالالن ألأالالالالالالالا مالالالالالالالع أنهالالالالالالالم ةرفالالالالالالالوض   حالالالالالالالال 

                                  ى هللا ة يالالال  وسالالال م   حالالالق المعرفالالالي    ووالالالانوا ي  أونالالال   فالالالى  ن الالاليت  بال الالالاد  ابمالالالين     الالال
 فمن العجب  العاجب  أن يو أوض بعد  ل  بالبا ا    

                             د    أنهالالالالالالالم نسالالالالالالالأوا  ليالالالالالالال  الجنالالالالالالالون والالالالالالال با و هتانالالالالالالالا  مالالالالالالالع أنالالالالالالال  أة الالالالالالالا الع الالالالالالالالء فالالالالالالالى  
 الب ر أجمعين   ى هللا ة ي  وس م    

                                 يالالالالال ةالالالالالا م  ليهالالالالالا رسالالالالالول هللا  الالالالال ى هللا ة ةالالالالالوة الحالالالالالق التالالالالالى د   الالالالالال   أنهالالالالالم لالالالالالم يتبعالالالالالوا د
                                وسالالالال م  مالالالالع أنالالالال  لالالالالم يسالالالاليلهم أجالالالالرا  ي رمونالالالال  ة الالالالى  الالالال ض الالالالالدةوة حتالالالالى ي الالالالووا فيهالالالالا   

 و  ة ر  لهم فى   ا ال      
                             ألويالالالالالالالالر السالالالالالالالال يم  فالالالالالالالالى أمالالالالالالالالروألالالالالالالالالد  الالالالالالالالاولهم هللا تعالالالالالالالالالى وأمه هالالالالالالالالم ودةالالالالالالالالا م  لالالالالالالالالى الت

                   رسالالالالالول   الالالالال ى هللا ة يالالالالال  وسالالالالال م    ورسالالالالالم لهالالالالالم  ري الالالالال  ب ولالالالالال  تعالالالالالالى فالالالالالى سالالالالالورة  سالالالالالبي 
 الالالالاحبوم   مثنالالالالى وفالالالالراد   ثالالالالم  تتألوالالالالروا  مالالالالا ب   ألالالالالا  نمالالالالا أة والالالالم  أواحالالالالدة  أن ت ومالالالالوا  



نمالالالالا دةالالالالا م سالالالالالبحان  1يد    مالالالالن جنالالالالي  ن  الالالالو    نالالالال ير لكالالالالم  أالالالالالين يالالالالد  ةالالالال اب  الالالالد                     واه
                            ع أالالالالالين الجمالالالالالع الكثيالالالالالالري الالالالالليجنالالالالالأهم ت الالالالالوي  اليالالالالالوا ر الالالالالال    ل تألويالالالالالر مثنالالالالالى وفالالالالالراد 

                                يتع الالالالالالالالب والالالالالالالالا لرأيالالالالالالالال    ولكالالالالالالالالن التألويالالالالالالالالر الهالالالالالالالالاد  أالالالالالالالالين المالالالالالالالالرء ونألسالالالالالالالال  أو أينالالالالالالالال  
                       لالالالالالالى الت  يالالالالالالد ابةمالالالالالالى يالالالالالالؤد  ىالبالالالالالالا  لالالالالالالى سالالالالالالالمي  و الالالالالالين  الالالالالالاحب  مالالالالالالن ىيالالالالالالر تع الالالالالالب

                             الألوالالالالالالرة   ف الالالالالالو أن أحالالالالالالد م سالالالالالاليل نألسالالالالالال  بيمانالالالالالالي :  الالالالالالا  الالالالالال ا الرسالالالالالالول مجنالالالالالالون ح الالالالالالا 
                        نالالالالالال  أة الالالالالالا ألالالالالالالري    أالالالالالالا أة الالالالالالا العالالالالالالرب   مالالالالالالا ي الالالالالالول ألالالالالالالومى   لكالالالالالالان الجالالالالالالواب :  و

                         ولالالالالالو سالالالالاليل نألسالالالالال  :  الالالالالا جر نالالالالالا ة يالالالالال  والالالالال با فالالالالالى ما الالالالالى حياتالالالالال    أالالالالالا أة الالالالالا النالالالالالاس
                         مالالالالالالا فيالالالالالال    ول أنالالالالالالاض بال الالالالالالاد  ابمالالالالالالين   ولالالالالالالو   ننالالالالالالا ونالالالالالالا ن الالالالالالأل  ب لكالالالالالالان الجالالالالالالواب :  

                           سالالالالاليل نألسالالالالال  :  الالالالالا ةهالالالالالدنا فالالالالالى ي  الالالالال  الييانالالالالالي   لكالالالالالان الجالالالالالواب :    ن ألومنالالالالالا وث الالالالالوا
                            فالالالالالالى أمانتالالالالالال  واسالالالالالالتودةوض أمانالالالالالالاتهم لث الالالالالالتهم فالالالالالالى  هالالالالالالارة  متالالالالالال    ولالالالالالالو سالالالالالاليل نألسالالالالالال  : 
                                الالالالالالالالالالا   الالالالالالالالالالب ة الالالالالالالالالالى  الالالالالالالالالالدايتنا أجالالالالالالالالالالرا يث الالالالالالالالالالا ة ينالالالالالالالالالالا أداؤض   لكالالالالالالالالالالان الجالالالالالالالالالالواب :     

                      أسالالالالالت يع مالالالالالع  يسالالالالاليل النالالالالالاس  الالالالالي ا أل الالالالاليال أو وثيالالالالالرا   ولالالالالالو سالالالالاليل نألسالالالالال  :  الالالالالا  نالالالالال   
                     ف الالالالالالاحتى وبالىتالالالالالالى أن  تالالالالالالى بمثالالالالالالا ال الالالالالالر ن الالالالالالال   يت الالالالالالوض   لكالالالالالالان الجالالالالالالواب   أسالالالالالالت يع 
                     و  يسالالالالالالالت يع ىيالالالالالالالر  أن يالالالالالالاليتى بمث الالالالالالال  أو بع الالالالالالالالر سالالالالالالالور مألتريالالالالالالالا  مث الالالالالالال  أو بسالالالالالالالالورة 

                                   الالالالالالالالالرا  مسالالالالالالالالالت يم  واحالالالالالالالالالدض مث الالالالالالالالال      ن فهالالالالالالالالالو رسالالالالالالالالالول هللا ح الالالالالالالالالا   يالالالالالالالالالدةونى  لالالالالالالالالالى 
 فوجب ة ى اتباة   

 الالو الالال   بالال  أسالالالفنا  و الال ا التألويالالر الهالالاد  السالال يم الالال     يت يالالد أت  يالالد ا بالالاء وابجالالداد   
 ابولون من المهاجرين وابن ار ر ى هللا ةنهم 

 
                                                 

1
 من سورة سبأ  46اآلية  



                          ة الالالالالى رأس  الالالالالالب ووالالالالالان أجمعالالالالين   يالالالالالدلنا ة الالالالالى  لالالالالال  مالالالالالا ألالالالالالال  سالالالالاليدنا جعألالالالالالر أالالالالالن أأالالالالالى 
                           الهجالالالالالالرة ابولالالالالالالى ل حب الالالالالالي وألالالالالالالد وانالالالالالال  فالالالالالالى السالالالالالالني اليامسالالالالالالي مالالالالالالن بعثتالالالالالال   الالالالالال ى هللا
                      ة يالالالال  وسالالالال م   أمالالالالالا الهجالالالالرة الثانيالالالالالي ل مدينالالالالي المنالالالالورة فكانالالالالال  فالالالالى السالالالالالني الثالثالالالالي ة الالالالالرة 

                                     جالالالالالاء فالالالالالى والالالالالالم سالالالالاليدنا جعألالالالالالر أالالالالالن أأالالالالالى  الالالالالالبمالالالالالن البعثالالالالالي النأويالالالالالي المباروالالالالالي   وألالالالالالد 
 ر ى ال  ةن  ما ييتى : 

 سيلهم النجا ي : أن ار  أنتم   ألالوا :   
 : أيهود أنتم   ألالوا :           ف ال
 :  فع ى دين ألوموم     ألالوا  :            ألال
 : اإلسالم   : فما دينوم     ألالوا          ألال
 :  وما اإلسالم    ألالوا  نعأد هللا و  ن ر  ب   ي ا         ألال 
 : من جاءوم  أه ا            ألال 

                              ألالالالالالالالالوا  جالالالالالالالاء بالالالالالالال  رجالالالالالالالا مالالالالالالالن أنألسالالالالالالالنا    ألالالالالالالالد ةرفنالالالالالالالا وجهالالالالالالال  ونسالالالالالالالب      بعثالالالالالالال   هللا
                             ال الالالالالدألي    والوفالالالالالاء    وأداء لينالالالالالا ومالالالالالا بعالالالالال  الرسالالالالالا  لالالالالالى مالالالالالن ألأ نالالالالالا    فيمرنالالالالالا بالالالالالالأر و 

                     ابمانالالالالالالي    ونهانالالالالالالالا أن نعأالالالالالالد ابوثالالالالالالالان    وأمرنالالالالالالا بعبالالالالالالالادة هللا وحالالالالالالدض     الالالالالالالري  لالالالالالالال    
                           ف الالالالالدألناض  وةرفنالالالالالا والالالالالالم هللا    وة منالالالالالا أن الالالالالال   جالالالالالاء بالالالالال  مالالالالالن ةنالالالالالد هللا ف مالالالالالا فع نالالالالالا   

                   ةادانالالالالالالا  ألومنالالالالالالا  وةالالالالالالادوا النأالالالالالالى ال الالالالالالاد     ووالالالالالال أوض  وأرادوا  ألت الالالالالال     وأرادونالالالالالالا   لالالالالالال
 ة ى ةبادة ابوثان    فألرونا   لي   أديننا  ودما نا  من  ألومنا   

 ال ى هللا ة يال  وسال م   وألد  من النجا ى رحمي هللا   و  ى ة ي  ةند موت  مو نالا رسالول هللا 
   ي  فى اإلسالم    وألد ورد فى أول  الة ىا ب 



                           ال الالالالالالحيحين ةالالالالالالن أأالالالالالالى  ريالالالالالالرة أن رسالالالالالالول هللا  الالالالالال ى هللا ة يالالالالالال  وسالالالالالال م  نعالالالالالالى النجا الالالالالالى
               فالالالى اليالالالوم الالالال   مالالالا  فيالالال     ويالالالرج أهالالالم  لالالالى الم الالال ى  ف الالالألهم  ووأالالالر أر الالالع تكأيالالالرا   

                   ألالالالالالال  : ألالالالالالال رسالالالالالول هللا  الالالالال ى ورو   اإلمالالالالالام الأيالالالالالار   ةالالالالالن  جالالالالالاأر ر الالالالالى هللا ةنالالالالال  
                 ا  اليالالالالوم  رجالالالالا  الالالالال     ف ومالالالالوا  ف الالالال وا ة يالالالال  وسالالالال م  حالالالالين  مالالالالا  النجا الالالالى  : مالالالالهللا 

 ة ى أييوم     
 أيها ابحباب    

                                ان اإلسالالالالالالالالالالالم دةانالالالالالالالالالالا  ليالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالاحب الهجالالالالالالالالالالرة  الالالالالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالالالالال  وسالالالالالالالالالال م  و الالالالالالالالالالو 
                                        ديالالالالالالن هللا و الالالالالالو ديالالالالالالن ابنأيالالالالالالاء  والمرسالالالالالال ين  ألأ الالالالالال       وال الالالالالالر ن الكالالالالالالريم ة منالالالالالالا  لالالالالالال 
                        بمالالالالا ألالالالالررض فالالالالى  الالالالينهم ة الالالاليهم  الالالال وا  هللا وسالالالالالم  أجمعالالالالين    فمالالالالثال  ألالالالالال تعالالالالالى فالالالالى

                        ب الالالالالالرة    ومالالالالالالن يرىالالالالالالب  الالالالالالين سالالالالالاليدنا  أالالالالالالرا يم ة يالالالالالال  ال الالالالالالالة والسالالالالالالالم  فالالالالالالى سالالالالالالورة ال
نالالالال  فالالالالى ا يالالالالرة                                    ة الالالالى م الالالالي  أالالالالرا يم     مالالالالن سالالالالأل  نألسالالالال   ول الالالالد ا الالالال أليناض  فالالالالى الالالالالدنيا  واه
                 لمالالالالن ال الالالالالحين  ن     ألالالالالال لالالالال  ر الالالال  أسالالالال م  ألالالالالال أسالالالال م  لالالالالرب العالالالالالمين  ن وو الالالالى أهالالالالا

                          الالالالالوب  يالالالالالا أنالالالالالى  ن هللا ا الالالالال ألى لكالالالالالم الالالالالالدين فالالالالالال تمالالالالالوتن    وأنالالالالالتم أالالالالالرا يم  أنيالالالالالي  ويع
                         تيتنالالالالالالى  وألالالالالالالال سالالالالالاليدنا يوسالالالالالال   ة يالالالالالال  ال الالالالالالالة والسالالالالالالالم    رب ألالالالالالالد    1مسالالالالالال مون   

                       مالالالالالالن الم الالالالالال  وة متنالالالالالالى  مالالالالالالن تيويالالالالالالا ابحاديالالالالالال  فالالالالالالا ر السالالالالالالموا  وابر، أنالالالالالال  وليالالالالالالى
                                       وألالالالالالالال تعالالالالالالالى فالالالالالالى  2الحين    يالالالالالالرة  تالالالالالالوفنى مسالالالالالال ما وألح نالالالالالالى بال الالالالالالفالالالالالالى الالالالالالالدنيا  وا

  ين سيدنا موسى ة ي  ال الة والسالم  فى سورة يونس    وألال موسى 
                                                 

1
 من سورة البقرة  .   132إلى اآلية    130ـ  من اآلية    
2

 من سورة يوسف   101ـ  اآلية     



                            وألالالالالالال سالالالالالحرة    1 يالالالالال  توو الالالالالوا  ن ونالالالالالتم مسالالالالال مين  يالالالالالا ألالالالالالوم  ن ونالالالالالتم  منالالالالالتم  بالالالالالا  فع
                         وألالالالالالالالال  أ  الالالالالالاليس    2فرةالالالالالالالون         ر نالالالالالالالا أفالالالالالالالرس ة ينالالالالالالالا  الالالالالالالأرا وتوفنالالالالالالالا مسالالالالالالال مين   

             3  رب العالالالالمين   ى   مالالال  نألسالالالى  وأسالالال م   مالالالع سالالال يمان م كالالالي سالالالبي          رب  نالالال
ة والسالالالالالم                 و الالالالم أن الالالالار  سالالالاليدنا  ةيسالالالالى  ة يالالالال  ال الالالالال وألالالالالال تعالالالالالى فالالالالى  الالالالين الحالالالالواريين
أن   منالالالالالوا أالالالالالى و رسالالالالالولى  ألالالالالالالوا   منالالالالالا  وأ الالالالالهد  بيننالالالالالا      واه  أوحيالالالالال   ألالالالالالى الحالالالالالواريين

                    الالالالالال ى هللا ة يالالالالالال  وسالالالالالال م    وألالالالالالالال تعالالالالالالالى  فالالالالالالى  الالالالالالين   الالالالالالاحب  الهجالالالالالالرة   4مسالالالالالال مون   
ل  و  ل   أمالر      ألا  ن  التى  ونسوى  ومحيا   ومماتى    رب العالمين  ن     ري  

                        واجتمالالالالالالالالالالالالاع الرسالالالالالالالالالالالالا   السالالالالالالالالالالالالماويي ة الالالالالالالالالالالالى ديالالالالالالالالالالالالن    5وأنالالالالالالالالالالالالا أول المسالالالالالالالالالالالال مين   
ن ايت ألالالالالالالالالالال  ال الالالالالالالالالالرا ع يألسالالالالالالالالالال ر لنالالالالالالالالالالا الحالالالالالالالالالالدي  الثاأالالالالالالالالالال  ةالالالالالالالالالالن  الالالالالالالالالالاحب                             اإلسالالالالالالالالالالالم واه

                                  نحالالالالالن معا الالالالالر ابنأيالالالالالالاء أو د  ة يالالالالال  وسالالالالال م  والالالالالالال   ي الالالالالول فيالالالالال   : رة  الالالالال ى هللاالهجالالالالال
                                                    ةالالالالالالالالالالال  وديننالالالالالالالالالالا  واحالالالالالالالالالالد والالالالالالالالالالالدين الواحالالالالالالالالالالد  الالالالالالالالالالو توحيالالالالالالالالالالد هللا وةبادتالالالالالالالالالال   وحالالالالالالالالالالدض
                                   الالالالالالالالالالري  لالالالالالالالالالال     وأو د ةالالالالالالالالالالال  معنا الالالالالالالالالالا  أنهالالالالالالالالالالم  أيالالالالالالالالالالوة مالالالالالالالالالالن أمهالالالالالالالالالالا    الالالالالالالالالالتى

 وأب  واحد   
  اء  : أيها ابة 

                       تمسالالالالالالالالال  ل  ت نالالالالالالالالالوا أنالالالالالالالالالى أ  الالالالالالالالال  الكالالالالالالالالالالم  ةأثالالالالالالالالالا فالالالالالالالالالى درس الهجالالالالالالالالالرة ابول و الالالالالالالالالو ا
 باإليمان والألر   ب  والت حيي فى سأي      مع أنى أل ى محا رتى ة ى مؤمنين

                                                 
1

 من سورة يونس  .  83ـ اآلية   
2

 هراف  . من سورة األع 126ـ اآلية   
3

 من سورة  النمل  .  44ـ  اآلية    
4

 من سورة المائدة  .  111ـ  اآلية   
5

 من سورة األنعام  .  163و162ـ من اآليتان   



                               ين بمالالالالالا أحالالالالالدثهم فيالالالالال     ف الالالالالد أ  الالالالال  لحومالالالالالي ألالالالالالد تيألالالالالالى ة الالالالالى بعالالالالال، المسالالالالال ميننعالالالالالتم 
                       و الالالالالالى أن الالالالالالالبالد اإلسالالالالالالالميي تتعالالالالالالر، فالالالالالالى أيامنالالالالالالا  الالالالالال ض ل الالالالالال و فكالالالالالالر  يالالالالالالدةو  الالالالالالباأنا

ال الالالالالالعوب                                                                 الالالالالالالدين  الالالالالالو أفيالالالالالالون  أن  لالالالالالالى الكألالالالالالالر بحجالالالالالالي والنا الالالالالال ا   وفتايتنالالالالالالا النا الالالالالال ين
                        فسالالالالالالالاد الع يالالالالالالالدة    و الالالالالالال ا ال الالالالالالال و الألوالالالالالالالر  وثيالالالالالالالر مالالالالالالالن  الالالالالالال ارنا يتعر الالالالالالالون لي الالالالالالالر و 

                          أي الالالالالالالالالر وأ الالالالالالالالالر مالالالالالالالالالن ال الالالالالالالالال و العسالالالالالالالالالور     بن ال الالالالالالالالال و العسالالالالالالالالالور  يوالالالالالالالالالون ةالنيالالالالالالالالالي
                         و ن الالالالالالدفاع ةالالالالالن و الالالالالنهم بوالالالالالا مالالالالالا يم كالالالالالون     وأمالالالالالا ال الالالالال وويألالالالالالر، ة الالالالالى أأنالالالالالاء الالالالالال

                                 ول يأليالالالالالالالي فت الالالالالالالا ةالالالالالالالن سالالالالالالالواء السالالالالالالالأيا تحالالالالالالال  سالالالالالالالتارف نالالالالالالال   يسالالالالالالالمم الع الالالالالالال  الألوالالالالالالالر  
                            حريالالالالالالالالي الألوالالالالالالالالر واسالالالالالالالالت الل النا الالالالالالالالىء أرأيالالالالالالالال  بعيالالالالالالالالدا ةالالالالالالالالن رأ  أأيالالالالالالالال  وأمالالالالالالالال  بنهمالالالالالالالالا 

 من جيا  ير ألديم وم اير ل جيا الع ر  الحدي     
 أيها ابحباب  :

                               الالالالالالالالالر    الالالالالالالالال  فيالالالالالالالالال      ىيالالالالالالالالالر أن وألالالالالالالالالالر  ن امتنالالالالالالالالالاع  الكالالالالالالالالالافرين ةالالالالالالالالالن  اإليمالالالالالالالالالان 
                          ال الالالالالالاب المالالالالالالؤمن فالالالالالالى الالالالالالالبالد اإلسالالالالالالالميي  تحالالالالالال  ب الالالالالالر أأيالالالالالال  وأمالالالالالال  وحاكمالالالالالال  ومر يالالالالالال 
                         نمالالالالالا  الالالالالو أ الالالالالا سالالالالالأيال مالالالالالن ب الالالالالاء الكالالالالالافر ة الالالالالى وألالالالالالرض    وحمايالالالالالي الع يالالالالالدة ال الالالالالحيحي

                            ة ال الالالالالالالالالالا مين ة الالالالالالالالالالى النا الالالالالالالالالال ين والنا الالالالالالالالالال ا     والعجالالالالالالالالالالب أن واجالالالالالالالالالالب  الالالالالالالالالالؤ ء الالالالالالالالالالالو 
                          تهالالالالالالتم بالالالالالالالد المسالالالالالال مينأالالالالالالا و الالالالالاليويهم ىيالالالالالالر اإلسالالالالالالالم    و   يعتنالالالالالق  الالالالالالباب المسالالالالالال مين

                            بالالالالالال  نسالالالالالالو  ة الالالالالالى ال الالالالالال و الألوالالالالالالر  حتالالالالالالى ن الالالالالالا  أهالالالالالال ا ال الالالالالالر المسالالالالالالت ير     فكيالالالالالال 
 نارا  فى الدنيا وا يرة    

يسالت ير  الرض    وننالدم حيال      ن واجب البالد اإلسالالميي و هالا أن تتالي ه لهال ا الي الر ألأالا أن
  ستكون فالتن جرة   ى هللا ة ي  وس م  ألال  : ينألع الندم     وألد نأهنا  من ألديم  احب اله

   و  ع ال يا الم  م 



                        سالالالالالالى مؤمنالالالالالالا  وي الالالالالالب  والالالالالالافرا    يأيالالالالالالع ي الالالالالالب  الرجالالالالالالا مؤمنالالالالالالا ويمسالالالالالالى والالالالالالافرا    ويم
                                 ووالالالالالالالال ل  ة منالالالالالالالالا رسالالالالالالالالالول هللا  الالالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالالال  وسالالالالالالالالال م   دينالالالالالالالال  بعالالالالالالالالر، الالالالالالالالالالدنيا   

                      أن الميالالالالالالرج مالالالالالالن  الالالالالال ض الألالالالالالالتن  الالالالالالو التمسالالالالالال  بالكتالالالالالالاب  والسالالالالالالني   ف الالالالالالال  الالالالالال وا  هللا
                                   د تروالالالالالالال  فالالالالالالاليوم مالالالالالالالا أن تمسالالالالالالالوتم بالالالالالالال   لالالالالالالالم ت الالالالالالال وا أأالالالالالالالدا     وألالالالالالالالوسالالالالالالالالم  ة يالالالالالالال   : 
                       ومالالالالالالا أالالالالالالين لنالالالالالالا  الالالالالال ى هللا ة يالالالالالال  وسالالالالالال م  أن اليهالالالالالالود ان سالالالالالالم    وتالالالالالالاب هللا وسالالالالالالنتى   

                       لالالالالالالى سالالالالالالبعين فرألالالالالالالي    وأن أمالالالالالالي الن الالالالالالار  ان سالالالالالالم   لالالالالالالى  حالالالالالالد  وسالالالالالالبعين فرألالالالالالالي   
                سالالالالم  لالالالالى ثالثالالالالي وسالالالالبعين فرألالالالالي    أثنتالالالالانأن أمتالالالال   الالالال ى هللا ة يالالالال  وسالالالال م  ستنوأة منالالالالا  

                          وسالالالالالالبعين فالالالالالالى النالالالالالالار وواحالالالالالالدة فالالالالالالى الجنالالالالالالي     ف مالالالالالالا سالالالالالال أا ةالالالالالالن الناجيالالالالالالي  الالالالالال ى هللا 
                          ف نتمسالالالالال  بمالالالالالا والالالالالان ة يالالالالال   الالالالالو  ألالالالالالال  :  مالالالالالا أنالالالالالا ة يالالالالال  وأ الالالالالحاأى   ة يالالالالال  وسالالالالال م 

 وأ حاب  من الحق وال را  المست يم   
 أيها ابة اء  : 
                               ن النا الالالالالالالالال ي أمانالالالالالالالالالي فالالالالالالالالالالى أةناألنالالالالالالالالالا بننالالالالالالالالالا أوليالالالالالالالالالالاء  أمالالالالالالالالالور م     وألالالالالالالالالالد يا أنالالالالالالالالالالا  

                      سالالالالالبحان   الالالالالراحي فالالالالالى  الالالالالين أ  ينالالالالالا    ف الالالالالال تعالالالالالالى فالالالالالى سالالالالالورة التحالالالالالريم  :   يالالالالالا أيهالالالالالا
                           الالالالالالالالال ين  منالالالالالالالالوا ألالالالالالالالالوا أنألسالالالالالالالالوم  وأ  الالالالالالالاليوم نالالالالالالالالارا  وألود الالالالالالالالا النالالالالالالالالاس والحجالالالالالالالالارة ة يهالالالالالالالالا
                                  1مال والالالالالالالالي ىالالالالالالالالالهللا  الالالالالالالالداد    يع الالالالالالالالون هللا  مالالالالالالالالا أمالالالالالالالالر م ويألع الالالالالالالالون مالالالالالالالالا يالالالالالالالالؤمرون   
                      هللا و الالالالالالالو أمالالالالالالالر  الالالالالالالري  ييمرنالالالالالالالا هللا تعالالالالالالالالى  بالالالالالالال   لنتيسالالالالالالالى بمو نالالالالالالالا رسالالالالالالالول هللا  الالالالالالال ى 

                       ة يالالالالال  وسالالالالال م  فالالالالالى فعالالالالالا ال اةالالالالال  وتالالالالالر  المعا الالالالالى     وأن نرةالالالالالى  أ  ينالالالالالا مالالالالالن النسالالالالالاء 
 وابو د ووا من فى وألالتنا  بالن   والتيديب والته يب حتى 

                                                 
1

 من سورة التحريم  .  6ـ اآلية   



                يأ  الالالالالون ر الالالالالد م ة الالالالالى  الالالالالحي فالالالالالى الع يالالالالالالدة والعبالالالالالادا     فالرجالالالالالا منالالالالالا راع فالالالالالى أيتالالالالالال   
 ومس ول ةن رةيت  وما جاء فى الحدي  ال ري    

 أيها ابحباب  : 
                              ل الالالالالالالالد ة منالالالالالالالالا هللا سالالالالالالالالبحان  فالالالالالالالالى ال  الالالالالالالال  ال ر نالالالالالالالالى ويالالالالالالالال  ين الالالالالالالال  الوالالالالالالالالالد اأنالالالالالالالال  

                             و لالالالالالال  فيمالالالالالالا حوالالالالالالاض سالالالالالالبحان   لينالالالالالالا فالالالالالالى  الالالالالالين سالالالالالاليدنا ل مالالالالالالان ة يالالالالالال  السالالالالالالالم    و لالالالالالال  
                       ألولالالالالال  تعالالالالالالى فالالالالالى سالالالالالورة ل مالالالالالان  :    واه  ألالالالالالال ل مالالالالالان  أنالالالالال  و الالالالالو يع الالالالال   يالالالالالاأنى  فالالالالالى

                            و الالالالالالالال ض الن الالالالالالالاليحي يا الالالالالالالالي بع يالالالالالالالالالدة  1  ت الالالالالالالالر  بالالالالالالالالا   ن ال الالالالالالالالر  ل  الالالالالالالالم ة الالالالالالالاليم   
                          التوحيالالالالالالد التالالالالالالى أحالالالالالالب أن ين الالالالالالي اأنالالالالالال  ة يهالالالالالالا    ووالالالالالال ل  فالالالالالالى ألولالالالالالال  تعالالالالالالالى :   يالالالالالالاأنى

                                 ن تالالالالالالال  مث الالالالالالالال  حبالالالالالالالالي مالالالالالالالن يالالالالالالالردل  فالالالالالالالتكن فالالالالالالالالى  الالالالالالاليرة أو فالالالالالالالى السالالالالالالالالموا   نهالالالالالالالا
                                 أو فالالالالالالالالى ابر،  يالالالالالالالالي  أهالالالالالالالالا هللا  ن هللا ل يالالالالالالالال  يأيالالالالالالالالر  ن يالالالالالالالالا أنالالالالالالالالى أألالالالالالالالالم ال الالالالالالالالالة

                              لالالالالالالال  مالالالالالالالن مالالالالالالالا أ الالالالالالالاب   ن نالالالالالالال  ةالالالالالالالن المنوالالالالالالالر  وأ الالالالالالالأر ة الالالالالالالىوأمالالالالالالالر بالالالالالالالالمعرو  وا
                              ةالالالالالالالالالالال م ابمالالالالالالالالالالالور  ن و  ت الالالالالالالالالالالعر يالالالالالالالالالالالد  ل نالالالالالالالالالالالاس و  تمالالالالالالالالالالال  فالالالالالالالالالالالى ابر، مرحالالالالالالالالالالالا 
                            ن هللا   يحالالالالالالالالالب والالالالالالالالالا ميتالالالالالالالالالال فيالالالالالالالالالور  ن واأل الالالالالالالالالد فالالالالالالالالالى م الالالالالالالالالي  واى الالالالالالالالال، مالالالالالالالالالن

                                             األبالالالالالالالالالي هللا  فير الالالالالالالالالدض  لالالالالالالالالالى مر    2 الالالالالالالالالوت   ن أنوالالالالالالالالالر اب الالالالالالالالالوا  ل الالالالالالالالالو  الحميالالالالالالالالالر   
                         فالالالالالالالالى ابر، و  فالالالالالالالالى السالالالالالالالالماء     وأن يالالالالالالالاليمر  ىيالالالالالالالالرض  الالالالالالالالي الالالالالالالالال     ييألالالالالالالالالى ة يالالالالالالالال  

                           المسالالالال مين    ثالالالالالم وجهالالالالال   لالالالالى التح الالالالالى بال الالالالالأربالالالالالمعرو  وينهالالالالالاض ةالالالالن المنوالالالالالر  فينألالالالالالع 
                             ض  فالالالالالالالالى سالالالالالالالالأيا ابمالالالالالالالالر بالالالالالالالالالمعرو   والنهالالالالالالالالى ةالالالالالالالالن المنوالالالالالالالالر   الجميالالالالالالالالا ة الالالالالالالالى الموالالالالالالالالار 

 وو ل  ة ى ما ي يب  من الموارض فى حيات  من المر، وىيرض   و ين ل  
                                                 

1
 من سورة لقمان  .  13ـ اآلية   
2

 من سورة لقمان   19ـ  16ـ اآليات  من   



                       أن  لالالالالال  مالالالالالن ةالالالالال م ابمالالالالالور أ  ممالالالالالا أل منالالالالالا هللا بالالالالال    ولالالالالالم يالالالالالري  لنالالالالالا فالالالالالى تروالالالالال     
                       اع فالالالالالالى الم الالالالالالى  ورفالالالالالالع ال الالالالالالو  فالالالالالالى الكالالالالالالالم    فالالالالالالدةاض ثالالالالالم نهالالالالالالاض ةالالالالالالن الكأالالالالالالر واإلسالالالالالالر 

                            لى التوا ع  والوألار ويأل، ال و     وو ها من موارم ابيال     
 

 أيها ابة اء  :
 
                                    يجالالالالالالالالالب ة ينالالالالالالالالالا أن ننبالالالالالالالالال  أأناءنالالالالالالالالالا  لالالالالالالالالالى مالالالالالالالالالا حاولالالالالالالالالال  ويحاولالالالالالالالالال  أةالالالالالالالالالداء اإلسالالالالالالالالالالم 

                            مالالالالالالن تكأليالالالالالالالر المسالالالالالالال مين     و الالالالالالالو مالالالالالالالا حالالالالالال رنا  هللا تعالالالالالالالالى منالالالالالالال  بمثالالالالالالالا ألولالالالالالالال  تعالالالالالالالالى 
                          فالالالالالالى سالالالالالالورة  ل ةمالالالالالالران  :    يالالالالالالا أيهالالالالالالا الالالالالالال ين  منالالالالالالوا  ن ت يعالالالالالالوا  فري الالالالالالا مالالالالالالن الالالالالالال ين

                             رون وأنالالالالالالالالالتم أوتالالالالالالالالالوا الكتالالالالالالالالالاب  يالالالالالالالالالردووم  بعالالالالالالالالالد   يمالالالالالالالالالانوم  والالالالالالالالالافرين  ن وويالالالالالالالالال  تكألالالالالالالالالال
                                     تت الالالالالالالالالالى ة الالالالالالالالالاليوم  يالالالالالالالالالالا  هللا وفالالالالالالالالالاليوم رسالالالالالالالالالالول  ومالالالالالالالالالالن يعت الالالالالالالالالالم بالالالالالالالالالالا  ف الالالالالالالالالالد  الالالالالالالالالالد   

                          ا ألولالالالالالالال  تعالالالالالالالالى  :   يالالالالالالالا أيهالالالالالالالا الالالالالالالال ين  منالالالالالالالوا  ن   وبمثالالالالالالال  1 لالالالالالالالى  الالالالالالالرا  مسالالالالالالالت يم   
                             وبمثالالالالالالالالالا  2ى أة الالالالالالالالالابوم فتن  أالالالالالالالالوا ياسالالالالالالالالالرين   ت يعالالالالالالالالوا الالالالالالالالالال ين وألالالالالالالالالالروا يالالالالالالالالردووم ة الالالالالالالالال
                               يالالالالالالالالالردووم  :    و  ي الالالالالالالالالالون ي الالالالالالالالالات ونوم  حتالالالالالالالالالى  ألولالالالالالالالالال  تعالالالالالالالالالالى فالالالالالالالالالى سالالالالالالالالالورة الب الالالالالالالالالرة

                            ةالالالالالالالن ديالالالالالالالنوم  ن  اسالالالالالالالت اةوا    ومالالالالالالالن يرتالالالالالالالد مالالالالالالالنوم ةالالالالالالالن دينالالالالالالال  فيمالالالالالالال  و الالالالالالالو والالالالالالالافر
                                   حب الالالالالالالالالالال  أةمالالالالالالالالالالالالهم  فالالالالالالالالالالالى الالالالالالالالالالالالدنيا وا يالالالالالالالالالالالرة وأول الالالالالالالالالالال  أ الالالالالالالالالالالحاب النالالالالالالالالالالالار فيول الالالالالالالالالالال  

ن ت ع أكثر3 م فيها يالدون           وبمثا ألول  تعالى فى سورة ابنعام :    واه
                                                 

1
 من  سورة آل عمران  .   101،   100ـ  اآليتان  .    
2

  من سورة آل عمران . 149ـ اآلية   
3

 من سورة البقرة .  217اآلية – 



ن  الالالالالالالالالالالم                                  مالالالالالالالالالالالن فالالالالالالالالالالالى ابر، ي الالالالالالالالالالال و  ةالالالالالالالالالالالن سالالالالالالالالالالالأيا هللا  ن يتبعالالالالالالالالالالالون    ال الالالالالالالالالالالن واه
   1  ير ون    ي

                          ووالالالالالالالال ل  ننبالالالالالالالال  أأناءنالالالالالالالالا  لالالالالالالالالى مالالالالالالالالا نأهنالالالالالالالالا هللا تعالالالالالالالالالى  ليالالالالالالالال  مالالالالالالالالن التمسالالالالالالالال  بع يالالالالالالالالدتنا 
سالالالالالالالالالالالالمنا ا م نانالالالالالالالالالالالاس                                    لالالالالالالالالالالالى وتالالالالالالالالالالالاب هللا تعالالالالالالالالالالالالى وسالالالالالالالالالالالني رسالالالالالالالالالالالول هللا  الالالالالالالالالالال ى هللا واه

                                  سالالالالالالورةة يالالالالالال  وسالالالالالال م وفيهالالالالالالا نجاتنالالالالالالا مالالالالالالن ال الالالالالالالل   و لالالالالالال  فالالالالالالى ألولالالالالالال  تعالالالالالالالى فالالالالالالى 
                            ل ةمالالالالالالالالران :   وويالالالالالالالال  تكألالالالالالالالالرون وأنالالالالالالالالتم تت الالالالالالالالى ة الالالالالالالاليوم  يالالالالالالالالا  هللا وفالالالالالالالاليوم رسالالالالالالالالول  

   2ومن يعت م با  ف د  د   لى  را  مست يم  
 أيهاابحباب :

ن ب الالالالالالالالى لالالالالالالالالد  والالالالالالالالال                        م        أكتألالالالالالالالالى أهالالالالالالالال ا ال الالالالالالالالدر فالالالالالالالالى والمالالالالالالالالى ةالالالالالالالالن الالالالالالالالالدرس الثالالالالالالالالانى   واه
                                الالالالالالالالالال ين ت نالالالالالالالالاليهموثيالالالالالالالالالر   ولالالالالالالالالاليون ال  يالالالالالالالالالا الالالالالالالالالال   أل تالالالالالالالالال    الالالالالالالالالارة بولالالالالالالالالالى ابلبالالالالالالالالالاب 

 اإل ارة ةن العبارة  

 الدرس الثال 
 ايتيار أمناء السر

                            ف الالالالالالالالد دلنالالالالالالالالا مو نالالالالالالالالا رسالالالالالالالالول هللا  الالالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالالال  وسالالالالالالالال م بألع الالالالالالالال  ة الالالالالالالالى أن نحسالالالالالالالالن
                           ايتيالالالالالالار أمنالالالالالالاء السالالالالالالر فالالالالالاليمن نيتالالالالالالار م لع الالالالالالا م ابمالالالالالالور   فعنالالالالالالدما أوحالالالالالالى هللا لرسالالالالالالول  

 ألولالالالالال  تعالالالالالالى فالالالالالى سالالالالالورة ابنألالالالالالال :   واه  يموالالالالالر بالالالالال  الالالالالال ين فالالالالالى  الالالالال ى هللا ة يالالالالال  وسالالالالال م 
                                                 

1
 من سورة األنعام . 116اآلية  
2

 من سورة آل عمران  101اآلية  



                          ييالالالالالالالالالالالر وألالالالالالالالالالالالروا ليثأتالالالالالالالالالالالو  أو ي ت الالالالالالالالالالالو  أو ييرجالالالالالالالالالالالو  ويموالالالالالالالالالالالرون ويموالالالالالالالالالالالر هللا وهللا
                                     ة يالالالالالالالالالالالالاس  م الالالالالالالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالالالالالالال  وسالالالالالالالالالالالال م اإلمالالالالالالالالالالالالا ايتالالالالالالالالالالالالار رسالالالالالالالالالالالالول هللا2 المالالالالالالالالالالالالاكرين   

                             لالالالالالالالالرد الودا الالالالالالالالع ب الالالالالالالالحاأها حيالالالالالالالال  والالالالالالالالان أ الالالالالالالالا موالالالالالالالالي ييتمنونالالالالالالالال  ة الالالالالالالالى نألا سالالالالالالالالهم  
                          فالالالالالالالاليمرض  الالالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالالال  وسالالالالالالالال م أن يسالالالالالالالالتجى أأالالالالالالالالردض الح الالالالالالالالرمى ابي الالالالالالالالر   وينالالالالالالالالام 

                     الالالالالرمى ابي الالالالالر ونالالالالالم فالالالالالى فرا الالالالالىوألالالالالالال لالالالالال  : تسالالالالال  فالالالالالى أالالالالالرد   الالالالال ا الح فالالالالالى فرا الالالالال 
                           ف نالالالالالالالال    ي الالالالالالالاليب  مالالالالالالالالنهم  الالالالالالالالي   وألالالالالالالالالد نألالالالالالالالال  اإلمالالالالالالالالام ة الالالالالالالالى والالالالالالالالرم هللا وجهالالالالالالالال  أمالالالالالالالالر

 الرسول ابة م   ى هللا ة ي  وس م   وألال ورم هللا وجه  :
 ي الثر    ألسى يير من و فدي  أن

 ا  بالأي  العتيق وبالحجر  ومن                             
                                      ووالالالالالالالالال ل  ايتالالالالالالالالالار  الالالالالالالالالاحب الهجالالالالالالالالالرة  الالالالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالالالال  وسالالالالالالالالال م سالالالالالالالالاليدنا أبالالالالالالالالالا بوالالالالالالالالالر 

                           الهجالالالالالرة تمنالالالالالى فالالالالالى نألسالالالالال  أن ال الالالالالديق ل الالالالالحأت  فالالالالالى الهجالالالالالرة   وحالالالالالين وا الالالالالأل  بالالالالاليمر 
                             :   فال الالالالالالالحبي  ي الالالالالالالحب مو نالالالالالالالا رسالالالالالالالول هللا  الالالالالالال ى الالالالالالالالا ة يالالالالالالال  وسالالالالالالال م   وألالالالالالالالال لالالالالالالال

                               يالالالالالالالالا رسالالالالالالالالول هللا   فيجابالالالالالالالال   الالالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالالال  وسالالالالالالالال م :   فال الالالالالالالالحبي   فبوالالالالالالالالى سالالالالالالالاليدنا
                                         وسالالالالالالال م   نالالالالالالال  سالالالالالالالروراس ب الالالالالالالحبي رسالالالالالالالول هللا  الالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالال ةأأالالالالالالالو بوالالالالالالالر ر الالالالالالالى هللا 

                                       وت الالالالالالالالول السالالالالالالالاليدة ةا  الالالالالالالالي ر الالالالالالالالى هللا ةنهالالالالالالالالا حالالالالالالالالين رأ  أبا الالالالالالالالا يبوالالالالالالالالى : مالالالالالالالالا ونالالالالالالالال  
                                                                                                      أحسالالالالالالالالب أحالالالالالالالالداس يبوالالالالالالالالى مالالالالالالالالن الألالالالالالالالالر  حتالالالالالالالالى رأيالالالالالالالال  أأالالالالالالالالى يبوالالالالالالالالى مالالالالالالالالن الألالالالالالالالالر  حالالالالالالالالين

 أ ن ل  رسول هللا   ى هللا ة ي  وس م بال حبي  
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 الدرس الرابع  
 الوفاء لرسول هللا   ى هللا ة ي  وس م

                             ل الالالالالالالد أرانالالالالالالالا سالالالالالالاليدنا الج الالالالالالاليالن أأالالالالالالالو بوالالالالالالالر  وة الالالالالالالى ر الالالالالالالى هللا ةنهمالالالالالالالا  ويالالالالالالال  يوالالالالالالالون  
                   رسالالالالول هللا  الالالال ى هللا ة يالالالال  وسالالالال م    فالالالال ن  سالالالاليدنا ة يالالالالا نالالالالام فالالالالى فرا الالالال   الوفالالالالاء لمو نالالالالا

                               وفالالالالالالداض أنألسالالالالالال   ف الالالالالالد ةالالالالالالر، نألسالالالالالال  ل  تالالالالالالا  ولكالالالالالالن هللا حمالالالالالالاض مالالالالالالن الكالالالالالالافرين  أأروالالالالالالي
                                   رسالالالالالو    الالالالال ى هللا ة يالالالالال  وسالالالالال م    ووالالالالال ل   يالالالالالا  سالالالالاليدنا أأالالالالالو بوالالالالالر ر الالالالالى هللا ةنالالالالال 
                         أن ي الالالالالاليب الكألالالالالالالالار رسالالالالالالالول هللا   الالالالالال ى هللا ة يالالالالالالال  وسالالالالالالال م    وألالالالالالالال حالالالالالالالين ر  الالالالالالالم ةنالالالالالالالد
               ىالالالار ثالالالور  :  يالالالا رسالالالول هللا  لالالالو  ن الالالر  أحالالالد م  تحالالال  ألدميالالال   بب الالالرنا    فيجابالالال   رسالالالول

                       نالالالالالال  يالالالالالالا أبالالالالالالا بوالالالالالالر  :  ما   هللا  الالالالالال ى هللا ة يالالالالالال  وسالالالالالال م  :      تحالالالالالال ن  ن هللا معنالالالالالالا
                     بالالالالاليثنين  هللا ثالثهمالالالالالا     ف الالالالالال سالالالالاليدنا أأالالالالالو بوالالالالالر  ر الالالالالى هللا ةنالالالالال  فالالالالالى ر الالالالالدض  الكامالالالالالا 

                      واه ا  مالالالالالال   أنالالالالالال    كالالالالالال     ا  مالالالالالال  أنالالالالالالا     فينالالالالالالا  رجالالالالالالا  واحالالالالالالد يالالالالالالا رسالالالالالالول هللا    
                                    مالالالالالالالالالالا ة الالالالالالالالالالى نألسالالالالالالالالالالى أ الالالالالالالالالالا   أ  أحالالالالالالالالالال ن    ولكالالالالالالالالالالن ابمالالالالالالالالالالي والالالالالالالالالالالدين   أمالالالالالالالالالالا وهللا 

                           ميافالالالالالالالالي أن أر  فيالالالالالالالال  مالالالالالالالالا أكالالالالالالالالرض    ووالالالالالالالال ل  والالالالالالالالان ر الالالالالالالالى هللا ةنالالالالالالالال  فالالالالالالالالى ال ريالالالالالالالالق  
                            ناألتالالالالالالال   ناألالالالالالالالي رسالالالالالالالول هللا  الالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالال  وسالالالالالالال م  ويتالالالالالالاليير لالالالالالالالى المدينالالالالالالالي يت الالالالالالالدم ل

                           هالالالالالا حينالالالالالا    فسالالالالاليل  مو نالالالالالا رسالالالالالول هللا  الالالالال ى هللا ة يالالالالال  وسالالالالال م  : يالالالالالا أبالالالالالا بوالالالالالر  أرا ةن
                   تت الالالالالدمنى  حينالالالالالالا  وتتالالالالاليير  ةنالالالالالالى حينالالالالالالا    فيجالالالالالاب ر الالالالالالى هللا ةنالالالالال   :  يالالالالالالا رسالالالالالالول هللا 

  أ ور  الر د  فيت دم  بفدي     وأ ور ال  ب فيتيير  بفدي    
                         روا   لالالالالالالالالالى   الالالالالالالالال ا الوفالالالالالالالالالاء اليالالالالالالالالالال    تعالالالالالالالالالالى    وان الالالالالالالالالروا ويالالالالالالالالال   ف الالالالالالالالال وا فالالالالالالالالالان  

                       رسالالالالالول هللا  الالالالال ى هللا ة يالالالالال  وسالالالالال م   ة الالالالالى نألوسالالالالالهم  ومالالالالالا أحالالالالالب هللا أن يوالالالالالون   ف الالالالالد
ف الالالالالال   هللا تعالالالالالالالى ة الالالالالالى أنألسالالالالالالنا ب ولالالالالالال  تعالالالالالالالى فالالالالالالى سالالالالالالورة ابحالالالالالال اب    النأالالالالالالى أولالالالالالالى



   وب ولالالالالالالالال  تعالالالالالالالالالى فالالالالالالالالى التوبالالالالالالالالي                                              1مالالالالالالالالن أنألسالالالالالالالالهم وأ واجالالالالالالالال  أمهالالالالالالالالاتهمبالالالالالالالالالمؤمنين 
  مالالالالالالا والالالالالالان  ب الالالالالالا المدينالالالالالالي ومالالالالالالن حالالالالالالولهم مالالالالالالن ابةالالالالالالراب  أن  يتي ألالالالالالالوا  ةالالالالالالن رسالالالالالالول                                        

 مالالالالالالالي  و  ن الالالالالالالب                                  هللا و   يرىأالالالالالالالوا بينألسالالالالالالالهم  ةالالالالالالالن نألسالالالالالالال   لالالالالالالال  بالالالالالالالينهم    ي الالالالالالاليأهم
                    و  ميم الالالالالالالي  فالالالالالالالى سالالالالالالالأيا هللا و  ي الالالالالالاليون  مو  الالالالالالالا  ي الالالالالالاليه الكألالالالالالالالار  و  ينالالالالالالالالون مالالالالالالالن           

وتالالالالالالب لهالالالالالالم بالالالالالال   ةمالالالالالالا  الالالالالالال    ن هللا   ي الالالالالاليع أجالالالالالالر المحسالالالالالالنين  ن                            ةالالالالالالدو نالالالالالاليال    
 الالالالالالالالالالال يرة و  وأيالالالالالالالالالالالرة  و  ي  عالالالالالالالالالالالون وأديالالالالالالالالالالالا     وتالالالالالالالالالالالب لهالالالالالالالالالالالم                               و   ينأل الالالالالالالالالالالون نأل الالالالالالالالالالالي 

     2ليج يهم هللا أحسن ما وانوا يعم ون   
 
 أيها ابحباب  :  
 
                          مالالالالالالالالن  الالالالالالالال ض الن الالالالالالالالو  ال ر نيالالالالالالالالي  ال الالالالالالالالريألي  نالالالالالالالالر  أن هللا تعالالالالالالالالالى ألالالالالالالالال م  المالالالالالالالالؤمنين 

                       وسالالالال م  ة الالالالى نألوسالالالالهم    و الالالالى من لالالالالي يا الالالالي  بالالالال   الالالال ىأن يأل الالالال وض   الالالال ى هللا ة يالالالال  
                           هللا ة يالالالالالالالالالال  وسالالالالالالالالالال م       تكالالالالالالالالالالون ل يالالالالالالالالالالرض حتالالالالالالالالالالى ل والالالالالالالالالالالدين و مالالالالالالالالالالا أألالالالالالالالالالالرب النالالالالالالالالالالاس

 ل مؤمن    
 

 أيها ابحباب  :  
 

                    الالالالال ى       رأيالالالالالتم أمث الالالالالي الوفالالالالالاء مالالالالالن المهالالالالالاجرين ال ر الالالالالى هللا ةالالالالالنهم  ال لرسالالالالالول هللا 
                            ةالالالالنهم ال  ف الالالالد هللا ة يالالالال  وسالالالال م   ف نن الالالالر  ويالالالال  والالالالان وفالالالالاء ابن الالالالار ال ر الالالالى هللا

 هللا  ر ى هللا ةنهما أن ابن ار رو  اإلمام أحمد  ةن جاأر أن ةأد
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 من سورة التوبة  .  121و  120اآليتان   



                         ألالالالالالالوا  فالالالالالى  الالالالالين أيعالالالالالي الع بالالالالالي الثانيالالالالالي  :     أ تمرنالالالالالا جميعالالالالالا ف  نالالالالالا حتالالالالالى متالالالالالى نتالالالالالر  
                                  رسالالالالالالالول هللا  الالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالال  وسالالالالالالال م  ي الالالالالالالو   وي الالالالالالالرد فالالالالالالالى جبالالالالالالالال موالالالالالالالي وييالالالالالالالا    
                       فرحالالالالالالالا  ليالالالالالالال  منالالالالالالالا سالالالالالالالبعون رجالالالالالالالال  حتالالالالالالالى ألالالالالالالالدموا ة يالالالالالالال   فالالالالالالالى الموسالالالالالالالم    فواةالالالالالالالدناض 

                          توافينالالالالالالالا ف  نالالالالالالالا  : الالالالالالالعب الع بالالالالالالالي  فيجتمعنالالالالالالالا  ةنالالالالالالالد ا  مالالالالالالالن رجالالالالالالالا ورج الالالالالالالين  حتالالالالالالالى 
                 يالالالالا رسالالالالول هللا     ةالالالالالم  نبايعالالالال     ف الالالالال  الالالال ى هللا ة يالالالال  وسالالالال م  :   تبالالالالايعونى  ة الالالالى
                   السالالالالالالمع وال اةالالالالالالي     فالالالالالالى الن الالالالالالا  والكسالالالالالالالا     والعسالالالالالالر  واليسالالالالالالر     وة الالالالالالى ابمالالالالالالالر

                                                   ولالالالالالالوا  فالالالالالالى  هللا    تيالالالالالافوا  لومالالالالالالي   الالالالالالم   بالالالالالالمعرو   والنهالالالالالالى ةالالالالالالن المنوالالالالالر    وأن ت
وة الالى أن تن الالرونى  فتمنعالالونى    ا  ألالالدم   ة الاليوم  ممالالا  تمنعالالون منالال  أنألسالالوم  وأ واجوالالم  

 وأأناءوم  ولكم  الجني   
                               مالالالالالالالالن ألالالالالالالالالالوا  : ف منالالالالالالالالا   ليالالالالالالالال  فبايعنالالالالالالالالاض   وأيالالالالالالالال  أيالالالالالالالالدض أسالالالالالالالالعد أالالالالالالالالن  رارة   و الالالالالالالالو 

                  أ الالالالال ر م    ف الالالالالال  : رويالالالالالدا  يالالالالالا أ الالالالالا يثالالالالالرب    أ  المدينالالالالالي    ف نالالالالالا لالالالالالم ن الالالالالرب  ليالالالالال  
ن                         أكبالالالالالالالالاد ابأالالالالالالالالا    ونحالالالالالالالالن نع الالالالالالالالم  أنالالالالالالالال  رسالالالالالالالالول هللا  الالالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالالال  وسالالالالالالالال م     واه

                 تالالالالالالا ييالالالالالالاروم  وأن تع الالالالالالوم السالالالالالاليو     يراجالالالالالال   اليالالالالالالوم  منالالالالالالاوأة  ل عالالالالالالرب  وافالالالالالالي     وأل
مالالالالالالا أنالالالالالالتمف مالالالالالالا  أنالالالالالالتم  ألالالالالالالوم ت الالالالالالأرون  ة الالالالالالى  لالالالالالال  فيالالالالالال وض                            وأجالالالالالالروم ة الالالالالالى هللا     واه

                           ألالالالالالالوم تيالالالالالالافون ة الالالالالالى أنألسالالالالالالوم ييألالالالالالالي فالالالالالال روض    فأينالالالالالالوا  لالالالالالال      فهالالالالالالو  أةالالالالالال ر  لكالالالالالالم 
 ةند هللا   

                           مالالالالالالم  ةنالالالالالالا يالالالالالالا أسالالالالالالعد  فالالالالالالوهللا   تالالالالالالدع  الالالالالال ض الأيعالالالالالالي  و  نسالالالالالال أها  أأالالالالالالدا    ألالالالالالالالوا  : أ 
                        ألالالالالالالوا    ف منالالالالالا  ليالالالالال   وبايعنالالالالالاض    وأيالالالالال  ة ينالالالالالا  و الالالالالر   ويع ينالالالالالا ة الالالالالى  لالالالالال  الجنالالالالالي    

                         ى هللاوألأالالالالالالا أن يمالالالالالالد ال الالالالالالوم أيالالالالالالديهم  ل أيعالالالالالالي    ألالالالالالالال أأالالالالالالو الهيالالالالالالثم  أالالالالالالن  النأهالالالالالالان ر الالالالالال
ةنالالالالالالال  وال الالالالالالالوم  متالالالالالالالي أون ل أيعالالالالالالالي  :  يالالالالالالالا رسالالالالالالالول هللا      ن  أيننالالالالالالالا  و الالالالالالالين الرجالالالالالالالال 



نالالالالالالالا ألا عو الالالالالالالا    فهالالالالالالالا ةسالالالالالالالي   ن فع نالالالالالالالا  لالالالالالالال  ثالالالالالالالم أ هالالالالالالالر   هللا أن ترجالالالالالالالع                         حبالالالالالالالا   واه
  لى ألوم   وتدةنا   

                              سالالالالال م  ثالالالالالم ألالالالالالال  : أالالالالالا الالالالالالدم الالالالالالدم    ألالالالالالال  :   فتبسالالالالالم  رسالالالالالول هللا  الالالالال ى هللا ة يالالالالال  و  
                         والهالالالالدم الهالالالالالدم    أنالالالالالا مالالالالالنوم وأنالالالالالتم منالالالالالى  أسالالالالالم مالالالالالن سالالالالالالمتم  وأحالالالالالارب مالالالالالن حالالالالالار تم    
                                       فالالالالالالالالالالالالان روا ويالالالالالالالالالالالال  حر الالالالالالالالالالالالوا ة الالالالالالالالالالالالى أن يب الالالالالالالالالالالالى أيالالالالالالالالالالالالنهم رسالالالالالالالالالالالالول هللا  الالالالالالالالالالالال ى هللا 

                                   وسالالالالالال م  ليسالالالالالالعدوا  أ ألامتالالالالالال   فالالالالالالى المدينالالالالالالي    وان الالالالالالروا ويالالالالالال   ألاأالالالالالالا   الالالالالال ى هللاة يالالالالالال
يال هم أ يال        ة ي  وس م  وفاء م أوفا      وحأهم بحب      واه

 
 

 الدرس اليامس
  يال  النيي  

                                   ألالالالالالالالالرلسالالالالالالالالادتنا المهالالالالالالالالاجرين وابن الالالالالالالالار فالالالالالالالالى ن الالالالالالالالرض اإلسالالالالالالالالالم  ة الالالالالالالالى الك    لالالالالالالالالم يوالالالالالالالالن
                              مر الالالالالالالاة هللا ةالالالالالالال  وجالالالالالالالا بالجهالالالالالالالاد فالالالالالالالى سالالالالالالالأي   سالالالالالالالبحان     و الالالالالالالهد هللا ب الالالالالالالدألهم 
                              فالالالالالالى نيالالالالالالتهم فالالالالالالى موا الالالالالالع  وثيالالالالالالرة  فالالالالالالى ألولالالالالالال  تعالالالالالالالى فالالالالالالى سالالالالالالورة ابنألالالالالالالال    ن الالالالالالال ين
                        منالالالالالالالالالوا و الالالالالالالالالاجروا  وجا الالالالالالالالالدوا بالالالالالالالالاليموالهم  وأنألسالالالالالالالالالهم  فالالالالالالالالالى سالالالالالالالالالأيا هللا والالالالالالالالالال ين  ووا 

                           و الالالالالالالالالد   مو نالالالالالالالالالا  رسالالالالالالالالالول هللا   1ون الالالالالالالالالروا أول الالالالالالالالال   بع الالالالالالالالالهم  أوليالالالالالالالالالاء  بعالالالالالالالالال،   
نمالالالالالالالا  لكالالالالالالالا امالالالالالالالر   الالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالال  وسالالالالالالال م     ي الالالالالالالول                                     نمالالالالالالالا ابةمالالالالالالالال  بالنيالالالالالالالا  واه

 لى  ومن وان   جرت  ورسول  فهجرت   لى هللا ورسول    لى هللا  ما نو     فمن وان   جرت 
 دنيا ي يأها أو أمرأة ينوحها  فهجرت   لى 
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                              مالالالالالالا  الالالالالالاجر  ليالالالالالال     ومالالالالالالا أروع مالالالالالالا ي الالالالالالول العالالالالالالارفون مالالالالالالن السالالالالالالادة ال الالالالالالوفيي  : النيالالالالالالي
 ال  ب وابةمال ةأوديي الجوار    ةأوديي 

                                            ومالالالالالن  لالالالالال   نالالالالالالر  أن  يالالالالالال  النيالالالالالي   فالالالالالالى والالالالالا ةمالالالالالا   الالالالالالو المالالالالالؤد   لالالالالالى ألأالالالالالالول  
                           هللا ل عمالالالالالالالالالالا    و الالالالالالالالالالد  سالالالالالالالالالالبحان  وتعالالالالالالالالالالالى    ي الالالالالالالالالالول    أ    الالالالالالالالالالالدين اليالالالالالالالالالالال   

                                  ين وابن الالالالالالالالالالالالار فسالالالالالالالالالالالالعدوا باإليمالالالالالالالالالالالالان الحالالالالالالالالالالالالق  وألالالالالالالالالالالالالد أي الالالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالالالادتنا المهالالالالالالالالالالالالاجر 
                                الالالالالالر   الكالالالالالريم  فالالالالالى ا يالالالالالرة  ومالالالالالا  ألالالالالالال تعالالالالالالى فالالالالالى سالالالالالورةو فالالالالالى دنيالالالالالا م  وبالالالالالالم ألرة  

                          ابنألالالالالالالالالالال    والالالالالالالالالال ين  منالالالالالالالالالوا  و الالالالالالالالالالاجروا  وجا الالالالالالالالالدوا فالالالالالالالالالى سالالالالالالالالالأيا هللا والالالالالالالالالالال ين   ووا 
      1ون روا  أول     م المؤمنون ح ا لهم م ألرة ور   وريم   

 الدرس  السادس
 وحدة المس مين

                            ةنالالالالالالالالالالدما  الالالالالالالالالالاجر مو نالالالالالالالالالالا رسالالالالالالالالالالول هللا  الالالالالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالالالالال  وسالالالالالالالالالال م   لالالالالالالالالالالى المدينالالالالالالالالالالي 
                                 المنالالالالالورة  يالالالالالالى  الالالالالال ى هللا ة يالالالالالال  وسالالالالالال م  أالالالالالين المهالالالالالالاجرين وابن الالالالالالار  فكالالالالالالان  الالالالالال ى هللا 
                            ة يالالالالالالال  وسالالالالالالال م  ي الالالالالالالول فالالالالالالالالن المهالالالالالالالاجر  أيالالالالالالالو فالالالالالالالالن ابن الالالالالالالار     ووالالالالالالالان ت أي الالالالالالالا 

ل ولالالالال  تعالالالالالى    نمالالالالا المؤمنالالالالون  يالالالالوة    وحالالالالين دس اليهالالالالود ال  ة الالالاليهم  ال عنالالالالي                        ةم يالالالالا
                     لمالالالالالا والالالالالان أيالالالالالنهم فالالالالالى الجا  يالالالالالي   المسالالالالال مين مالالالالالن ابوس واليالالالالال رج اسالالالالالت ال الالالالالال أالالالالالين 

                          أسالالالالالالالالرع  فت الالالالالالالالاجروا  وت الالالالالالالالار وا  أوأليعالالالالالالالالي اليهالالالالالالالالود وة الالالالالالالالم مو نالالالالالالالالا رسالالالالالالالالو   أالالالالالالالال ل  
  ليهم ون حهم  فت افحوا وتعان وا    وأن ل هللا تعالى فى  ل  ألول 
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                        عالالالالالالالالالالالا و  تألرألالالالالالالالالالالالواالكالالالالالالالالالالالريم فالالالالالالالالالالالى سالالالالالالالالالالالورة  ل ةمالالالالالالالالالالالران   واةت الالالالالالالالالالالموا بحأالالالالالالالالالالالا هللا جمي
                        والالالالالالروا نعمالالالالالالي هللا ة الالالالالاليوم    ونالالالالالالتم أةالالالالالالداء  فالالالالالاليل  أالالالالالالين  أل الالالالالالوبوم  في الالالالالالبحتم أنعمتالالالالالال وا 

                                     يوانالالالالالالا  وونالالالالالالتم ة الالالالالالى  الالالالالالألا حألالالالالالالرة مالالالالالالن النالالالالالالار فين الالالالالال وم منهالالالالالالا  والالالالالال ل  يأالالالالالالين هللا لكالالالالالالم
       1  يات  لع كم تهتدون  

                           ة فالالالالالالى هللا تعالالالالالالالى ألامالالالالالال   أالالالالالالين المسالالالالالال مين ة الالالالالالى يالالالالالالد وممالالالالالالا  ت الالالالالالدم  يتأالالالالالالين أن ا يالالالالالالو   
                          مو نالالالالالالالا رسالالالالالالالول هللا   الالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالال  وسالالالالالالال م   وبالالالالالالاليمر هللا تعالالالالالالالالى   ووالالالالالالالان  لإسالالالالالالالالم

                        الالالالال ين والالالالانوا بالمدينالالالالي أهالالالال ض ابيالالالالوة ألالالالالوة   مالالالالوا  أهالالالالا م الالالالروى العالالالالرب    ثالالالالم  اليهالالالالود 
                         مالالالالن أنالالالالى ألري الالالالي  والن الالالالير و نالالالالى الم الالالال  ق    ثالالالالم الكالالالالافرين  الالالالال ين والالالالانوا ة الالالالى حالالالالدود

 الو ن اإلسالمى   وما  و  معرو  فى التاريخ   
                          وي الالالالالالالالالاليد بأل الالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالال ض ابيالالالالالالالالالالوة التالالالالالالالالالالى أألامهالالالالالالالالالالا مو نالالالالالالالالالالا رسالالالالالالالالالالول هللا  الالالالالالالالالال ى هللا 

                      ة يالالالالال  وسالالالالال م  أالالالالالين المسالالالالال مين ابوا الالالالالا مالالالالالن المهالالالالالاجرين وابن الالالالالار السالالالالاليد    دل محمالالالالالد 
                              الباكسالالالالالالالالالالتانى والعميالالالالالالالالالالد السالالالالالالالالالالاأق ل ك يالالالالالالالالالالي اإلسالالالالالالالالالالالميي بال الالالالالالالالالالور جالالالالالالالالالال اض هللا ييالالالالالالالالالالرا    

 ال مد هللا فى ةمرض       ةن   ديق العالمي ال يخ ال او    عالن مفيما ترج
 في ول  :  
  ى  جني  الميو   وىارسها  النأى            ىرس  ابيوة  أ     من  يثرب    
 الكووب      عاع   المديني    نور              واأها          الدنيا  أةاد     ن

  ألو   الووب   ف  ا  المال    فى              الجماةي   مووبا   بع    النأى  أها 
 لم  ي رب   من ان الحير    فال امي              نورض  من ووثرا    ابيوة    وس ى

                      
 ن    ن    ن                                       
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 وابو ارا   ألد  ي  وا   ابو ان            ون     لحب    الالوالساب ون    ابول
 أ هار ا      وجا  و   أ ال  و           و        ما   و   ولدا  لم  ي وروا 

 ديارا    يار دوال    أ ال    باب ا           فأدلوا     ال المين    ترووا   جوار 
 ابأرار      يهم ال ل    ل      أ د           ةندما     الع ا د   أحرار     يا فو  
 لدين   أن ارا     الجميع    ونر           لجني     مهاجرون     الجميع    ف  ا 

 ننن
 أنيانى    تحأل وا  أن   يتى الوو              ياءوم    أني   ل د    النأى   ألال 
 الميدان   ى ف    الح باء    وتألر               دومالالة   تأدد    رألتمالالتأل  ف  ا 
 الر وان    جني   ى الت ي  وحمى             جهنم  ة اب     من   العداوة  نار 

 ننن
 ال ريب بعيداس   أمس   دونها      من            لي و مو    ألرابي    اإلياء    جع وا 
 الجودا   يهين         وى  مستيأليا             ألوت      ير  يع ي    لمن    فيةجب
 ن أرد  م يدا      ا دياد  فى   ل               ام ا   ليرو        م نا      ويمو 
  ن أرد  م يدا     ا دياد  فى   ل               وال ما   العالمين      ونو    وتر  

 الدرس السابع
 اإليثار ة ى النألس

حين انأل الوا ة الى أيالوانهم  و و فى ابأيا  ابييرة ي يد باإليثار ال   تح ى ب  سادتنا ابن ار
  سيا هم و يافتهم  لى  رين و   وا فىجالمها



                       يثالالالالالالار م المهالالالالالالاجرين ة الالالالالالى أنألسالالالالالالهم و الالالالالالهد هللا تعالالالالالالالى لهالالالالالالم أهالالالالالال ا اإليثالالالالالالار فالالالالالالى ألولالالالالالال  
                             الالالالالالالر   والالالالالالالال ين تأالالالالالالالوأوا الالالالالالالالدار واإليمالالالالالالالان مالالالالالالالن ألالالالالالالالأ هم يحأالالالالالالالون حتعالالالالالالالالى فالالالالالالالى سالالالالالالالورة ال

                                 وا ويالالالالالالالؤثرون ة الالالالالالالى مالالالالالالالن  الالالالالالالاجر  لالالالالالالاليهم و  يجالالالالالالالدون فالالالالالالالى  الالالالالالالدور م حاجالالالالالالالي ممالالالالالالالا أوتالالالالالالال
                      1أنألسالالالالهم ولالالالالو والالالالالان أهالالالالم ي ا الالالالالي ومالالالالن يالالالالو   الالالالال  نألسالالالال  فيول الالالالال   الالالالم المأل حالالالالالون   
                         ونحالالالالالالن نبالالالالالالا ى والالالالالالا ابمالالالالالالم ألالالالالالالديما وحالالالالالالديثا أهالالالالالال ا اإليثالالالالالالار الالالالالالال   سالالالالالالب نا م بالالالالالال  وة ونالالالالالالا

                      نيتهم التالالالالالالى نرا الالالالالالا رأ الى أأالالالالالالدا مالالالالالالع أنالالالالالالاالعالالالالالالبالالالالالال  فالالالالالالو  رءوسالالالالالالهم ولالالالالالالن يأ  الالالالالالوا أف الالالالالال  
  العين حتى فى ابسرة الواحدة 

                     ويالالالالالالال ور المهالالالالالالالاجرون لالن الالالالالالالار ف الالالالالالال هم   ف الالالالالالالد رو  اإلمالالالالالالالام أحمالالالالالالالد ر الالالالالالالى هللا ةنالالالالالالال  
                      يالالالالالالا رسالالالالالالول هللا مالالالالالالا رأينالالالالالالا مثالالالالالالا ألالالالالالالوم ألالالالالالالدمنا ة الالالالالاليهم أحسالالالالالالن أن المهالالالالالالاجرين ألالالالالالالالوا : 

                                          وثيالالالالالالرا   ل الالالالالالد وألونالالالالالالا المؤونالالالالالالي وأ الالالالالالروونا مالالالالالالن مواسالالالالالالاة فالالالالالالى أل يالالالالالالا   و  أحسالالالالالالن أالالالالالال   
                     مالالالالالا أثنيالالالالالتم ة الالالالاليهم  فالالالالالى المهنالالالالالي حتالالالالالى ل الالالالالد ي الالالالالينا أن يالالالالال  أوا بالالالالالابجر و الالالالال    ألالالالالالال :   

   ودةوتم هللا لهم  
                                    الالالالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالالالالال  وسالالالالالالالالالال م أن نوالالالالالالالالالافي مالالالالالالالالالالن أحسالالالالالالالالالالنويع منالالالالالالالالالا أالالالالالالالالالال ل  رسالالالالالالالالالالول هللا

                            ةأالالالالالالد  لالالالالالالم ت الالالالالالورنى مالالالالالالالم والثنالالالالالالاء   وألالالالالالالد ورد فالالالالالالى حالالالالالالدي  ألدسالالالالالالى   لينالالالالالالا بالالالالالالالدةاء
                                وألالالالالالد رأيالالالالال  فالالالالالى تألسالالالالالير ألولالالالالال  تعالالالالالالى  ر مالالالالالن أجريالالالالال  النعمالالالالالي لالالالالال  ة الالالالالى يديالالالالال   ت الالالالالو

    ور لهما  ن من دةا لوالدي  ة ب ال الة ف د  أن ا ور لى ولوالدي   لى الم ير   أ
 

                                                 
1

 من سورة الحشر  9اآلية  



 الدرس الثامن
 بيسالفنا الأر

                        أسالالالالالالالالفنا ال الالالالالالالالحون مالالالالالالالن المهالالالالالالالاجرين وابن الالالالالالالار لهالالالالالالالم فالالالالالالالى أةناألنالالالالالالالا جميالالالالالالالا وأيالالالالالالالر
                         الالالالالالالحياتهميوجالالالالالالالب ة ينالالالالالالالا أن نالالالالالالالدةو لهالالالالالالالم بالالالالالالال    ف الالالالالالالد  الالالالالالالانوا ة يالالالالالالالدتنا أجهالالالالالالالاد م وت

وسالالالالالعدنا أهالالالالالا   وألالالالالالد  والالالالالر هللا تعالالالالالالى المهالالالالالاجرين               بالالالالالالنألس والمالالالالالال حتالالالالالى و الالالالال    لينالالالالالا 
وابن الالالالالالار بأل الالالالالال هم فالالالالالالى سالالالالالالورة الح الالالالالالر ف الالالالالالال تعالالالالالالالى   ل أل الالالالالالراء المهالالالالالالاجرين الالالالالالال ين                    

                            أيرجالالالالالالالالالالالالالوا مالالالالالالالالالالالالالن ديالالالالالالالالالالالالالار م وأمالالالالالالالالالالالالالوالهم يأت الالالالالالالالالالالالالون ف الالالالالالالالالالالالالال مالالالالالالالالالالالالالن هللا ور الالالالالالالالالالالالالوانا 
وين الالالالالالالالرون هللا ورسالالالالالالالالول  أول الالالالالالالال   الالالالالالالالم ال الالالالالالالالادألون ن والالالالالالالالال ين تأالالالالالالالالوأوا الالالالالالالالالدارواإليمان                         

مالالالالالن ألالالالالالأ هم يحأالالالالالون مالالالالالن  الالالالالاجر  لالالالالاليهم و  يجالالالالالدون فالالالالالى  الالالالالدور م حاجالالالالالي ممالالالالالا أوتالالالالالوا                  
ول الالالالال                          ويالالالالالؤثرون ة الالالالالى أنألسالالالالالهم ولالالالالالو والالالالالان أهالالالالالم ي ا الالالالالي ومالالالالالن يالالالالالو   الالالالال  نألسالالالالال  في

                  وسالالالالالالالالمى ابن الالالالالالالالار           سالالالالالالالالبحان  المهالالالالالالالالاجرين   ال الالالالالالالالادألين   فسالالالالالالالالمى1 الالالالالالالالم المأل حالالالالالالالالون   
                  ثالالالالم جالالالالاء بعالالالالد  الالالالاتين ا يتالالالالين ألولالالالال  تعالالالالالى   والالالالال ين جالالالالاءوا مالالالالن بعالالالالد م    المأل حالالالالين  

                             إليمالالالالالالالالالان و  تجعالالالالالالالالا فالالالالالالالالالى ي ولالالالالالالالالون ر نالالالالالالالالا اىألالالالالالالالالالر لنالالالالالالالالا وإليواننالالالالالالالالالا الالالالالالالالال ين سالالالالالالالالب ونا با
                          وديالالالالالالالا فالالالالالالالى  لالالالالالالال  ال الالالالالالالول  أل و نالالالالالالالا ىالالالالالالالال ل الالالالالالال ين  منالالالالالالالوا ر نالالالالالالالا  نالالالالالالال  رءو  رحالالالالالالاليم    

                         الكالالالالالالالالريم والالالالالالالالا ابجيالالالالالالالالال الالح الالالالالالالالي  لالالالالالالالالى يالالالالالالالالوم ال يامالالالالالالالالي ودي نالالالالالالالالا أنعمالالالالالالالالي هللا معهالالالالالالالالم  
                             ام ابيالالالالالالالالوة أيننالالالالالالالالا و الالالالالالالالين المهالالالالالالالالاجرين وابن الالالالالالالالارومالالالالالالالالا أسالالالالالالالالعدنا باإلسالالالالالالالالالم الالالالالالالالال   أألالالالالالالالال
ومالا أ الرفنا  أحأأال     أنال  مالع مالن وسال م : ى هللا ة يال  ونحن نحأهم بحب هللا   وألد ألال  ال 

 أه ض المعيي  
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 الدرس التاسع
    عو يي فى اإلسالم

                             ووالالالالالالالالال ل  تالالالالالالالالالرجم  الالالالالالالالالدي ى العالمالالالالالالالالالي ال الالالالالالالالاليخ ال الالالالالالالالالاو   الالالالالالالالالعالن ألالالالالالالالالالول الألي سالالالالالالالالالو 
                          وال الالالالالاةر الباكسالالالالالتانى الكأيالالالالالر السالالالالاليد   محمالالالالالد  ألبالالالالالال  يالالالالالب هللا ثالالالالالراض ألولالالالالال  فالالالالالى الوحالالالالالدة

 اإلسالميي :
 لنا    والكا   لنا    والعرب             لنا  د    والهن    لنا   ال ين
 و نا   لنا   الكون   يع وجم              دينا   لنا   اإلسالم    أ حى
 سونا  ل     الرو    أةددنا              نور     لنا     هللا     توحيد 
 وعأتنا  ل   ابو      والأي              معاأدناس   ابر،  فى    أني 
 ال رب  د  من  متنا  فى               ل      وان    المس م    و  ان
 لنه تنا   ا مال       رو              لهاد  ا    محمد      اسم    ن

 أيها ابحباب :
                                 ن اإلسالالالالالالالالالالم ديالالالالالالالالالن الجميالالالالالالالالالع وأمالالالالالالالالالي اإلسالالالالالالالالالالم أمالالالالالالالالالي واحالالالالالالالالالدة   فالالالالالالالالالر  فيهالالالالالالالالالا أالالالالالالالالالين
                          ةالالالالالالرب وةجالالالالالالم   ف الالالالالالد ألالالالالالالال  الالالالالال ى هللا ة يالالالالالال  وسالالالالالال م :   سالالالالالال مان منالالالالالالا  ل الأيالالالالالال    مالالالالالالع

                                هللا ةنالالالالالال  فارسالالالالالالى   يمالالالالالال  لالالالالالال   الالالالالال ى هللا ة يالالالالالال  وسالالالالالال م    ب الالالالالال ي أن سالالالالالال مان ر الالالالالالى
                            وألالالالالالالد ألالالالالالالال  الالالالالال ى هللا ة يالالالالالال  وسالالالالالالال م فالالالالالالى  الالالالالالين سالالالالالاليدنا سالالالالالال مان الألارسالالالالالالالى   اإلسالالالالالالالم

                         حالالالالالالين ألالالالالالالال المهالالالالالالاجرون ةنالالالالالالد حألالالالالالالر الينالالالالالالد    سالالالالالال مان منالالالالالالا   وألالالالالالالال ابن الالالالالالار : أالالالالالالا
                             منالالالالالا   فعنالالالالالد ا ألالالالالالال  الالالالال ى هللا ة يالالالالال  وسالالالالال م   سالالالالال مان منالالالالالا  ل الأيالالالالال    فالح الالالالال  نسالالالالال ما

 أيا ي أ    اب هار   



                           ة  العر يالالالالالالالالي    ووانالالالالالالالال  ةنالالالالالالالالدما ألالالالالالالالالام ر واإلسالالالالالالالالالم ألالالالالالالالالام أول  مالالالالالالالالا ألالالالالالالالالام  فالالالالالالالالى الج يالالالالالالالال
                                   هالالالالالى ا سالالالالالالم ةالالالالالن الع الالالالالأيي   وة منالالالالالا رسالالالالالول هللا نا سالالالالالالم بالالالالالالد الع الالالالالأيي ال أ يالالالالالي  ف

                             الالالال ى هللا ة يالالالال  وسالالالال م  فيمالالالالا ة منالالالالا  :     ف الالالالا لعر الالالالى ة الالالالى ةجمالالالالى     بالالالالالت و       
               ووالالالالالم  هالالالالالر ل مسالالالالال مين أ مالالالالالي مالالالالالن ىيالالالالالر العالالالالالرب    ووالالالالالم ة مالالالالالوا وة مالالالالالوا    ووالالالالالم ر الالالالالدوا 
                          وأر الالالالالالالدوا    ويوألينالالالالالالالا  أن ن الالالالالالالرب المثالالالالالالالا باإلمالالالالالالالام الج يالالالالالالالا  أأالالالالالالالى حنيألالالالالالالالي  النعمالالالالالالالان 

              الأل الالالالالال  ابر عالالالالالي  المجتهالالالالالالدين الالالالالال ين  ت  الالالالالالد م  ابمالالالالالي  فالالالالالالى العبالالالالالالادا  و الالالالالو أحالالالالالالد أ مالالالالالي 
              عر يالالالالاليوالمعالالالالالامال      وألالالالالالد  والالالالالان ل مسالالالالال مين  مالالالالالن ىيالالالالالر  العالالالالالرب ةنايالالالالالي أالالالالالتع م ال  الالالالالي ال

                      باةتبار الالالالالالالالا  ل الالالالالالالالي  الكتالالالالالالالالاب  الكالالالالالالالالريم  والسالالالالالالالالني  النأويالالالالالالالالي ال الالالالالالالالريألي    ووانالالالالالالالال  ال  الالالالالالالالي 
                             العر يالالالالالي سالالالالالأيا التألالالالالالا م  والميا بالالالالالي  أالالالالالين العالالالالالرب والعجالالالالالم    ثالالالالالم  ةمالالالالالا المسالالالالالتعمرون 

                             د اإلسالالالالالالالالالالم وأل عالالالالالالالالالوا لالالالالالالالالالبالد ا سالالالالالالالالالالم ة الالالالالالالالالى ن الالالالالالالالالر ل الالالالالالالالالاتهم  ابور يالالالالالالالالالي فالالالالالالالالالى بالالالالالالالالالال
                  أو الالالالالال الالالالالالبالد  اإلسالالالالالالميي  وحالالالالالالوا  أالالالالالين ىيالالالالالر العالالالالالرب  و الالالالالين  تع الالالالالم ال  الالالالالي العر يالالالالالي 
               فتباةالالالالالد المسالالالالال مون ثالالالالالم تنالالالالالافروا  ثالالالالالم  ت الالالالالا عوا  أالالالالالا  وألاتالالالالالا  بع الالالالالهم بع الالالالالا  أدسالالالالالا س

 أةدا هم   
                        ون  ةالالالالالالالالنهم ةالالالالالالالالار ا سالالالالالالالالتعمار بعالالالالالالالالد جهالالالالالالالالاد مريالالالالالالالالر ومالالالالالالالالا والالالالالالالالاد المسالالالالالالالال مون ينأل الالالالالالالال 

                      وت الالالالالحيا  وأيالالالالالرة حتالالالالالى موالالالالالن أةالالالالالداء المسالالالالال مين ل يهالالالالالود  فالالالالالى بالدنالالالالالا  و الالالالالردوا أ  نالالالالالا 
                          مالالالالالن ديالالالالالار م  ل الالالالالال  اليهالالالالالود    وجع الالالالالوا الحالالالالالق  بالالالالالا ال  والبا الالالالالا ح الالالالالا    فكالالالالالان  لالالالالال 

                            أبا فالالالالالالى وحالالالالالالدة  الالالالالال  المسالالالالالال مين  فالالالالالالى الحالالالالالالرب والسالالالالالال م    فكانالالالالالال  الوحالالالالالالدةالالالالالالالبالء سالالالالالال
                    أالالالالالالين العالالالالالالرب أو   ثالالالالالالم أالالالالالالين العالالالالالالرب وىيالالالالالالر م  ثانيالالالالالالا    وسالالالالالالبحان مالالالالالالن   ا  الالالالالالاء أل الالالالالالب

 المحن منحا    ووم سرنا أن ت وم مؤتمرا   ال مي أين رؤساء المس مين أين 



                               وةجالالالالالالم   وألالالالالالالد أثمالالالالالالر بحمالالالالالالد هللا اتحالالالالالالاد الك مالالالالالالي  ثمرتالالالالالال   و الالالالالال   ن و يالالالالالالر مالالالالالالن ةالالالالالالرب
                                       الم الالالالالالالالالار  والم الالالالالالالالالارب  وحسالالالالالالالالالب حسالالالالالالالالالاب  والالالالالالالالالا حاسالالالالالالالالالب   ومالالالالالالالالالا الن الالالالالالالالالر    مالالالالالالالالالن 
                                   ةنالالالالالالالالالالد هللا الع يالالالالالالالالالال  الحوالالالالالالالالالاليم ن لي  الالالالالالالالالالع  رفالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالالن الالالالالالالالالالال ين وألالالالالالالالالالالروا أو يوأالالالالالالالالالالتهم

   1فين  أوا يا أين   
 

 أيها ابحباب
  

                         وأنالالالالالى  فالالالالالى  الالالالال ض المناسالالالالالبي  أدةالالالالالو ىيالالالالالر العالالالالالرب مالالالالالن المسالالالالال مين  لالالالالالى تع الالالالاليم نا الالالالال تهم
                                ال  الالالالالالالالي العر يالالالالالالالالي باةتبار الالالالالالالالا ل الالالالالالالالي ال الالالالالالالالر ن والسالالالالالالالالني    بنالالالالالالالالى أر  أن الجهالالالالالالالالا بال  الالالالالالالالي 

                                            نالالالالالالالوع مالالالالالالالن ابميالالالالالالالي     ووالالالالالالال ا  أدةالالالالالالالوا الالالالالالالالبالد العر يالالالالالالالي  أن تعالالالالالالالاونهم  بوالالالالالالالاالعر يالالالالالالالي 
                                      اه ا والالالالالالالان  أحالالالالالالالدنا يعتالالالالالالال  أالالالالالالالتع م ل الالالالالالالي أجنأيالالالالالالالي مالالالالالالالا أسالالالالالالالت اة  فالالالالالالالى  الالالالالالال ا ال الالالالالالالين    و 

                           ةالالالالالالوا  لالالالالالالى تعالالالالالالاون المسالالالالالال مينفالالالالالاليولى بالمسالالالالالال م أن يعتالالالالالال  أالالالالالالتع م ال  الالالالالالي العر يالالالالالالي    وأد
                                 فالالالالالالالالى والالالالالالالالا المجالالالالالالالالا   ا ألت الالالالالالالالاديي والسياسالالالالالالالاليي والعسالالالالالالالالوريي    وألالالالالالالالالد ة منالالالالالالالالا مو نالالالالالالالالا
                          رسالالالالالالالول هللا  الالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالال  وسالالالالالالال م  أن نتماسالالالالالالال  فالالالالالالالى مجاأهالالالالالالالي ابةالالالالالالالداء   وحالالالالالالال رنا 

                                  و لالالالالال   فالالالالالى ألولالالالالال   الالالالال ى هللا ة يالالالالال  وسالالالالال م    الجماةالالالالالي رحمالالالالالي  مالالالالالن ال الالالالالع  والتألوالالالالال 
                                 :  والألرألالالالالالالي ةالالالالالال اب    ويالالالالالالد هللا مالالالالالالع الجماةالالالالالالي    وفالالالالالالى ألولالالالالالال   الالالالالال ى هللا ة يالالالالالال  وسالالالالالال م 
                         وا  :  يو الالالالال   أن  تالالالالالداةى  ة الالالالاليوم  ابمالالالالالم  ومالالالالالا تالالالالالداةى ابك الالالالالي   لالالالالالى أل الالالالالعتها    وألالالالالالال

السالاليا    ثالالاءو   أالالا  وثيالالر  ولكالالنهم  ىثالالاء    ومالالن أل الالي نحالالن يوم الال   يالالا رسالالول هللا    ألالالال  : 
      

                                                 
1
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 أيها ابة اء  
                              ن أسالالالالالالالالالالالفنا مالالالالالالالالالالن المهالالالالالالالالالالاجرين وابن الالالالالالالالالالار  والالالالالالالالالالانوا أل الالالالالالالالالالي فالالالالالالالالالالى العالالالالالالالالالالدد  ولكالالالالالالالالالالنهم

                         ا نهم  والالالالالالالالانوا ألالالالالالالالالوة  حمالالالالالالالال  أي الالالالالالالالي الالالالالالالالالدين با تحالالالالالالالالاد  الجالالالالالالالالاد فالالالالالالالالى  الالالالالالالالوا ر م و الالالالالالالالو 
                         رضر وثأتالالالالالالالالال  ديالالالالالالالالالن هللا فالالالالالالالالالى ابر،  ولالالالالالالالالالو والالالالالالالالالوألو الالالالالالالالال  ةالالالالالالالالالر  وسالالالالالالالالالر   وألي الالالالالالالالال

                        الكالالالالالالالالالافرون والم الالالالالالالالالروون    وان الالالالالالالالالروا  ن الالالالالالالالالرة اةتبالالالالالالالالالار  وتالالالالالالالالالدأر فالالالالالالالالالى ألالالالالالالالالالرار ال األالالالالالالالالالي 
                                             بيسالالالالالر ا     والالالالالم  أ ةالالالالال   ابةالالالالالداء     ووالالالالالم  سالالالالالر الالالالالال     الالالالال  ويالالالالالان الالالالالالبالد ال الالالالالناةيي 

 اب دألاء   
 أيها ابة اء  
                     ن الحالالالالالال  فالالالالالالى والالالالالالا ةالالالالالالام  الالالالالالو مالالالالالالؤتمر  سالالالالالالالمى   الالالالالالاما أالالالالالالين ال الالالالالالعوب  اإلسالالالالالالالميي  

                     أيالالالالالالالوم ةرفالالالالالالالي  الميت ألالالالالالالالي مالالالالالالالن جميالالالالالالالع ابجنالالالالالالالاس وال  الالالالالالالا       ن  هللا تعالالالالالالالالى يع منالالالالالالالا  
                                       اجتمالالالالالالالالالاع ال الالالالالالالالال  والك مالالالالالالالالالي    واتحالالالالالالالالالاد ال  الالالالالالالالالوب وابروا      ن الحالالالالالالالالال  ألألالالالالالالالالالي أالالالالالالالالالين
                        الحالالالالالالالاكم والمحوالالالالالالالوم  والتالالالالالالالابع والمتأالالالالالالالوع    وال نالالالالالالالى والأل يالالالالالالالر    وال الالالالالالالو  وال الالالالالالالعي    

                          ر الالالالالالالالالي سالالالالالالالالالنويي سالالالالالالالالالانحي  ل تعالالالالالالالالالار   والتالالالالالالالالال ل  أالالالالالالالالالين والكأيالالالالالالالالالر وال الالالالالالالالال ير     نالالالالالالالالال  ف
                       السالالالالالالالالال  ان  ة الالالالالالالالالى مالالالالالالالالالا فيالالالالالالالالال   الالالالالالالالالال  ا سالالالالالالالالالالم والمسالالالالالالالالال مين    أ الالالالالالالالالحاب الحوالالالالالالالالالم و 

                      وسالالالالالالبحان ر الالالالالالى  ال ا الالالالالالا لسالالالالالاليدنا  أالالالالالالرا يم ة يالالالالالال  ال الالالالالالالة والسالالالالالالالم   وأ ن فالالالالالالى النالالالالالالاس 
                                   وة الالالالالالى والالالالالالا  الالالالالالامر يالالالالالاليتين مالالالالالالن والالالالالالا فالالالالالال  ةميالالالالالالق  لي الالالالالالهدوا بالالالالالالالح  يالالالالالاليتو  رجالالالالالالا  

                      ألالالالالالال المألسالالالالالرون  فالالالالالى معنالالالالالى  منالالالالالافع أ  منالالالالالافع دينيالالالالالي أو دنيويالالالالالي      1منالالالالالافع لهالالالالالم   
ة الاليهم مالالن المنالالافع  و   الال  أن المنالالافع العامالالي  ل مسالال مين  فالالى ج الالب ييالالر أو دفالالع  الالر أجالالد 

 اب يا  دون ىير م   ي التى ينتألع أها بع،الألردي
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                                        ومالالالالالالالن ف الالالالالالالا هللا ة الالالالالالالى المسالالالالالالال مين أن وسالالالالالالالا ا الموا الالالالالالالال  فالالالالالالالى  مننالالالالالالالا ألالالالالالالالد ألر الالالالالالال 
                                البعيالالالالالالالد    ومالالالالالالالالا  أن  وسالالالالالالالالا ا ا ت الالالالالالالالال  الحديثالالالالالالالي  ألالالالالالالالالد  يسالالالالالالالالر   سالالالالالالالالرةي  التألالالالالالالالالا م

                          ا      فالالالالال ن  لالالالالالم يتيسالالالالالر ل رؤسالالالالالاء  ا لت الالالالالاء  فالالالالالى الحالالالالال   أموالالالالالنهم  مالالالالالع  بعالالالالالد  المسالالالالالاف
                       ا لت الالالالالالاء  أو التألالالالالالالا م  فالالالالالالى ابوألالالالالالالا  ابيالالالالالالر   ةنالالالالالالدما  يجالالالالالالد الجالالالالالالد  ويالالالالالالدةو  الموألالالالالالال 
                            لالالالالالالالى ا تألالالالالالالالا  ة الالالالالالالى  الالالالالالالي سالالالالالالالريع     وحالالالالالالالد هللا الك مالالالالالالالي  أالالالالالالالين المسالالالالالالال مين  ووالالالالالالالان

 فى ةون رؤسا هم  أجمعين    

 الدرس العا ر
 ال أر  الجميا

                                    دةالالالالالالا  مو نالالالالالالا  رسالالالالالالول هللا  الالالالالال ى هللا ة يالالالالالال  وسالالالالالال م   لالالالالالالى اإلسالالالالالالالم  وب الالالالالالر المالالالالالالؤمنين 
                   وأنالالالالالال ر الكالالالالالالافرين  والم الالالالالالروين    و الالالالالالأر  الالالالالالأرا  جمالالالالالاليال  ثالثالالالالالالي ة الالالالالالر ةامالالالالالالا  ألأالالالالالالا 
                          الهجالالالالالرة  مالالالالالن موالالالالالي  لالالالالالى المدينالالالالالي    وتحمالالالالالا  الالالالالو وأ الالالالالحاب   المهالالالالالاجرين أ    وثيالالالالالرا    
                                و الالالالالالاجر أوا الالالالالالا المهالالالالالالالاجرين   لالالالالالالى الحب الالالالالالالي فالالالالالالرارا  أالالالالالالدينهم امتثالالالالالالالا   بمالالالالالالرض  الالالالالالال ى هللا

                     ىمالالالالالالن موالالالالالالي فالالالالالالر م     ف الالالالالالال و الالالالالالم يالالالالالالارجون ة يالالالالالال  وسالالالالالال م    وت نالالالالالالى حالالالالالالاديهم ب الالالالالالاة
  ري هم  لى الحب ي  :
  عب      فراألهم          وابو ا      اب ا                    
 ال  ب        فداؤض            اإليمان        لكن                      
 الرب     ف ي أا              والرو     وابأدان                   

 الرب      ف ي أا                                     
 ر المهاجرين  لى المديني المنورة لي ح وا  أرسول هللاو اجر أواي

 



                             الالالالالال ى هللا ة يالالالالالال  وسالالالالالال م  ويالالالالالاليمنوا  فالالالالالالى دار  الهجالالالالالالرة  ة الالالالالالى ديالالالالالالنهم    و الالالالالالأروا ة الالالالالالى
                   الى     فألالالالالالالالارألوا  و الالالالالالالالنهم م الالالالالالال ا  الهجالالالالالالالرة  وت الالالالالالالحياتهم    ووالالالالالالالان  الالالالالالالأر م    تعالالالالالالال

                        وأ  الالالالالاليهم  وأمالالالالالالوالهم  فالالالالالالى سالالالالالالأيا هللا تعالالالالالالالى لي يالالالالالالنهم  أن ا يالالالالالالرة ييالالالالالالر  مالالالالالالن ابولالالالالالالى
                   وان  ما ةند الناس  يألنى وما ةند هللا يب ى    

                                 افعالالالالالالالوا  أهالالالالالالالا  ةالالالالالالالن وامالالالالالالالتحن هللا تعالالالالالالالالى المهالالالالالالالاجرين  وابن الالالالالالالار  بالالالالالالالالحروب  التالالالالالالالى د 
                                       ةالالالالالال ا ا  لالالالالالالدين هللا   اإلسالالالالالالالم  ف الالالالالالأروا  والالالالالال ل   ة الالالالالالى م الالالالالال ا  الحالالالالالالروب  وموار هالالالالالالا  

                  وانت الالالالالارا  لالالالالال       واستري الالالالالوا  أرواحهالالالالالم  وأمالالالالالوالهم  فالالالالالى سالالالالالأيا هللا متع الالالالالين ب ولالالالالال  
                                       وتالالالالالالب ة الالالالالاليوم  ال تالالالالالالال  و الالالالالالو والالالالالالرض  لكالالالالالالم  وةسالالالالالالى  أن تكر الالالالالالوا   الالالالالالي ا  و الالالالالالو تعالالالالالالالى  

                           1ييالالالالالر لكالالالالالم وةسالالالالالى أن تحأالالالالالوا  الالالالالي ا  و الالالالالو والالالالالرض لكالالالالالم  وهللا  يع الالالالالم وأنالالالالالتم   تع مالالالالالون   
                                أليالالالالا لكالالالالم انألالالالالروا وألولالالالال  تعالالالالالى  فالالالالى سالالالالورة التوبالالالالي    يالالالالا أيهالالالالا الالالالال ين  منالالالالوا مالالالالا لكالالالالم 

 لالالالالالالالالى ابر،  أر الالالالالالالاليتم بالحيالالالالالالالالاة الالالالالالالالالدنيا  مالالالالالالالالن ا يالالالالالالالالرة                                      فالالالالالالالالى سالالالالالالالالأيا هللا أثالالالالالالالالاأل تم 
فمالالالالالا متالالالالالاع الحيالالالالالاة الالالالالالدنيا فالالالالالى ا يالالالالالرة      أل يالالالالالا  ن    تنألالالالالالروا  يعالالالالال بوم  ةالالالالال ابا  أليمالالالالالا                           

يسالالالالتأدل ألومالالالالا  ىيالالالالروم  و  ت الالالالروض   الالالالي ا  وهللا ة الالالالى والالالالا  الالالالي  ألالالالالدير  ن    تن الالالالروض                                          و
ف الالالالالد ن الالالالالرض هللا     أيرجالالالالال   الالالالالال ين  وألالالالالالروا ثالالالالالانى أثنالالالالالين      مالالالالالا فالالالالالى ال الالالالالار    ي الالالالالول                 

أيالالالالالالدض أجنالالالالالالود  لالالالالالالم ترو الالالالالالا                    ل الالالالالالاحب    تحالالالالالال ن  ن هللا معنالالالالالالا فالالالالالالين ل هللا سالالالالالالوينت  ة يالالالالالال  و 
وجعالالالالالالا و مالالالالالالي الالالالالالال ين وألالالالالالالروا السالالالالالالأل ى    وو مالالالالالالي هللا  الالالالالالى الع يالالالالالالا وهللا ة يالالالالالال  حوالالالالالاليم  ن                    

أنألالالالالالالالروا يألافالالالالالالالا  وث الالالالالالالا   وجا الالالالالالالدوا  بالالالالالالاليموالكم وأنألسالالالالالالالوم فالالالالالالالى سالالالالالالالأيا هللا  لكالالالالالالالم ييالالالالالالالر                             
     2لكم  ن ونتم تع مون   

 داء     جاةي فى الحرب وب ر م بسعادة ال هوألد ة م هللا المؤمنين ال 
                                                 

1
 من سورة البقرة  .   216ـ اآلية    
2

 من سورة  التوبة  .  41إلى  38ـ اآليات من   



                                 لى فالالالالالالى سالالالالالالورة التوبالالالالالالي   ألالالالالالالا لالالالالالالن ي الالالالالاليأنا    مالالالالالالا وتالالالالالالب هللااو لالالالالالال   بمثالالالالالالا ألولالالالالالال  تعالالالالالال
                           لنالالالالالالالالا  الالالالالالالالو مو نالالالالالالالالا وة الالالالالالالالى هللا ف يتووالالالالالالالالا المؤمنالالالالالالالالون    ألالالالالالالالالا  الالالالالالالالا تر  الالالالالالالالون أنالالالالالالالالا    
                           حالالالالالالالد  الحسالالالالالالالنيين  ونحالالالالالالالن نتالالالالالالالر    بوالالالالالالالم أن ي الالالالالالاليبوم  هللا بعالالالالالالال اب  مالالالالالالالن ةنالالالالالالالدض  أو 

                   ومعنالالالالالالالى   حالالالالالالالد   الحسالالالالالالالنيين  أ   أن   1بييالالالالالالالدينا  فتر  الالالالالالالوا   نالالالالالالالا معوالالالالالالالم متر  الالالالالالالون   
                جنالالالالين  الالالالبوم فالالالالى الحالالالالروب  بانت الالالالارنا  ة الالالاليوم أو أن نست الالالالهد  فالالالالى سالالالالأيا هللا فن ألالالالالر  بال

                             ونعيمهالالالالالا    وبمثالالالالالا ألولالالالالال  تعالالالالالالى فالالالالالى سالالالالالورة  ل ةمالالالالالران    و  تحسالالالالالأن  الالالالالال ين  ألت الالالالالوا 
                         ر هالالالالالم  ير ألالالالالالون  ن فالالالالالرحين بمالالالالالا  تالالالالالا م  هللا  اتالالالالالا  أالالالالالا أحيالالالالالاء ةنالالالالالدفالالالالالى سالالالالالأيا  هللا أمو 

                         أهالالالالم  مالالالالن  ي ألهالالالالم  أ   يالالالالو   ة الالالاليهممالالالالن ف الالالال   ويستب الالالالرون  بالالالالال ين لالالالالم  ي ح الالالالوا  
                            يستب الالالالالالرون  أنعمالالالالالالي مالالالالالالن هللا  وف الالالالالالا  وأن  هللا   ي الالالالالاليع  أجالالالالالالر  و  الالالالالالم  يح نالالالالالالون  ن

                                      المالالالالؤمنين  ن  الالالالال ين  اسالالالالتجاأوا     والرسالالالالول  مالالالالن بعالالالالد  مالالالالا أ الالالالاأهم  ال الالالالر   ل الالالال ين
                      أحسالالالالنو  مالالالالنهم  وات الالالالوا  أجالالالالر ة الالالاليم  ن الالالالال ين  ألالالالالال لهالالالالم النالالالالاس   ن النالالالالاس  ألالالالالد جمعالالالالوا

                     يمانالالالالالالا  وألالالالالالالالوا  حسالالالالالالأنا  هللا  ونعالالالالالالم الوويالالالالالالا  ن  فالالالالالالان  أوا  فالالالالالال اد م  لكالالالالالالم  فاي الالالالالالو م 
               هللا وهللا   و ف الالالالالا  أنعمالالالالالي  مالالالالالن هللا  وف الالالالالا  لالالالالالم يمسسالالالالالهم  سالالالالالوء  واتبعالالالالالوا  ر الالالالالوان 

            وبمثالالالا  ألولالالال   تعالالالالى  فالالالى السالالالورة   اتهالالالا    يالالالا أيهالالالا  الالالال ين  منالالالوا    تكونالالالوا  2ة الالاليم   
                           والالالالالالالالالال ين وألالالالالالالالالالروا  وألالالالالالالالالالالوا  إليالالالالالالالالالوانهم    ا   الالالالالالالالالر وا  فالالالالالالالالالى ابر،  أو والالالالالالالالالانوا  ىالالالالالالالالال ا 

                       وا  ليجعالالالالا  هللا  لالالالال  حسالالالالرة فالالالالى أل الالالالو هم وهللا يحالالالالىلالالالالو والالالالانوا ةنالالالالدنا  مالالالالا مالالالالاتوا  ومالالالالا ألت الالالال
                       ويميالالالالال  وهللا بمالالالالالا تع مالالالالالون ب الالالالالير     ولالالالالال ن ألت الالالالالتم فالالالالالى سالالالالالأيا هللا أو مالالالالالتم لم ألالالالالالرة مالالالالالن

 وان ر فى ابمر اإللهى ال ري  فى   3هللا ورحمي يير مما يجمعون   
                                                 

1
 من سورة التوبة  .  51ـ اآلية   
2

 من سورة آل عمران  .  174إلى  169ـ اآليات من   
3

 من سورة آل عمران  .  157و  156ـ اآليتان    



                 ف ي اتالالالالا فالالالالى سالالالالأيا هللا الالالالال ين ي الالالالرون الحيالالالالاة الالالالالدنيا ألولالالالال  تعالالالالالى فالالالالى سالالالالورة النسالالالالاء    
                             بالالالالالالالالا يرة ومالالالالالالالالن ي اتالالالالالالالالا  فالالالالالالالالى سالالالالالالالالأيا هللا في تالالالالالالالالا أو ي  الالالالالالالالب فسالالالالالالالالو  نؤتيالالالالالالالال  أجالالالالالالالالرا 
                     ة يمالالالالالا  ن ومالالالالالا لكالالالالالم   ت الالالالالات ون فالالالالالى سالالالالالأيا هللا والمست الالالالالعألين مالالالالالن الرجالالالالالال والنسالالالالالاء

                                    لالالالالالال ين ي ولالالالالالالون  ر نالالالالالالا أيرجنالالالالالالا  مالالالالالالن  الالالالالال ض ال ريالالالالالالي ال الالالالالالالم أ  هالالالالالالا واجعالالالالالالاوالولالالالالالالدان ا
                          وي الالالالالالول هللا تعالالالالالالالى بعالالالالالالد  3لنالالالالالالا مالالالالالالن لالالالالالالدن   وليالالالالالالا واجعالالالالالالا  لنالالالالالالا مالالالالالالن لالالالالالالدن  ن الالالالالاليرا   

                               لالالالالالال    الالالالالالال ين  منالالالالالالوا ي الالالالالالات ون فالالالالالالى سالالالالالالأيا هللا والالالالالالال ين وألالالالالالالروا ي الالالالالالات ون  فالالالالالالى سالالالالالالأيا
 4ال اىو   ف ات وا أولياء ال ي ان  ن ويد  ال ي ان وان  عيألا   

                       وألالالالالالالالد اسالالالالالالالتجاب هللا  دةالالالالالالالاء  المست الالالالالالالعألين    فالالالالالالالتمون  بع الالالالالالالهم مالالالالالالالن الهجالالالالالالالرة  لالالالالالالالى  
                      المدينالالالالالي  وتالالالالالولى البالالالالالاألين  مالالالالالنهم فالالالالالى رةايتالالالالال   ور الالالالالاض  لالالالالالى أن فالالالالالت  مو نالالالالالا رسالالالالالول هللا 
                 الالال ى هللا ة يالالال  وسالالال م  موالالالالي فالالالى السالالالني الثامنالالالالي مالالالن الهجالالالرة    و الالالالو ن الالالر ة يالالال  ة الالالالى

 أةداء الدين    فنعم  المولى  ر نا ونعم الن ير   

 الدرس العا ر
 ةون هللا ل مهاجرين فى سأيا هللا تعالى

                           اةالالالالالالالالي ولالالالالالالالالموانالالالالالالالال  الهجالالالالالالالالرة ألأالالالالالالالالا فالالالالالالالالت  موالالالالالالالالي فر الالالالالالالالا مألرو الالالالالالالالا    وألالالالالالالالالد أسالالالالالالالال م جم
 لالالالالالالى المدينالالالالالالي  لي ح الالالالالالوا  أرسالالالالالالول هللا  الالالالالال ى هللا ة يالالالالالال  وسالالالالالال م   فنالالالالالال ل فالالالالالالى                           يهالالالالالالاجروا 

 الالالالالينهم ألولالالالالال  تعالالالالالالى فالالالالالى سالالالالالورة النسالالالالالاء     ن الالالالالال ين توفالالالالالا م  الالالالالالمى أنألسالالالالالهم  ألالالالالالالوا                          
ى ابر،  ألالالالالالالالوا  ألالالالالالالم  تكالالالالالالن أر، هللا واسالالالالالالعي                    فالالالالالاليم ونالالالالالالتم ألالالالالالالالوا ونالالالالالالا مست الالالالالالعألين  فالالالالالال

 فتهاجروا فيها فيول    ميوا م جهنم  وساء  م يرا    وألد ألت وا مع وألار
                                                 

3
 من سورة النساء .  75 47اآليتان  -  
4

 ء . من سورة النسا 76اآلية  -  



             موالالالالي  فالالالالى ىالالالال وة أالالالالدر واسالالالالتثنى هللا تعالالالالالى مالالالالن  الالالال ا الحوالالالالم أ الالالالحاب ابةالالالال ار ال الالالالرةيي   
                        ست الالالالالالالالعألين مالالالالالالالالن الرجالالالالالالالالال والنسالالالالالالالالاء ا يالالالالالالالالي  المت دمالالالالالالالالي      المبعالالالالالالالالد  ف الالالالالالالالال  تعالالالالالالالالالى 

                      والولالالالالالالدان   يسالالالالالالت يعون  حي الالالالالالي  و  يهتالالالالالالدون  سالالالالالالأيال    فيول الالالالالال  ةسالالالالالالى هللا أن يعألالالالالالالو 
                    ىألالالالالالالورا ومالالالالالالن ييالالالالالالرج مالالالالالالن أيتالالالالالال  مهالالالالالالاجرا   لالالالالالالى  هللا ورسالالالالالالول ةألالالالالالالوا  ةالالالالالالنهم ووالالالالالالان هللا 

                           5أجالالالالالالالالرض ة الالالالالالالالى هللا ووالالالالالالالالان هللا ىألالالالالالالالالورا رحيمالالالالالالالالا     ثالالالالالالالالم أدروالالالالالالالال  المالالالالالالالالو   ف الالالالالالالالد وألالالالالالالالالع
                              وجالالالالالالالاء فالالالالالالالى تألسالالالالالالالير اإلمالالالالالالالام الب الالالالالالالاو  ر الالالالالالالى هللا ةنالالالالالالال  أنهالالالالالالالا ن لالالالالالالال  فالالالالالالالى جنالالالالالالالدب 
                  أالالالن  الالالمرة ال ر الالالى هللا ةنالالال  ال حم الالال  أنالالالوض ة الالالى سالالالرير متوجهالالالا   لالالالى المدينالالالي  ف مالالالا

                       أ الالالالر   ة الالالالى  المالالالالو  ف الالالالألق أيمينالالالال  ة الالالالى  الالالالمال  ف الالالالال  : ال هالالالالم  الالالال ض  أ الالالالت التنعالالالاليم
                              هللا ة يالالالالالالالال لالالالالالالالال  و الالالالالالالال ض لرسالالالالالالالالول  أبايعالالالالالالالال  ة الالالالالالالالى مالالالالالالالالا بالالالالالالالالايع ة يالالالالالالالال  رسالالالالالالالالول   الالالالالالالال ى 

                             ن  لالالالالالالال  نالالالالالالالدر  أنالالالالالالال  مالالالالالالالا  يالالالالالالالارج موالالالالالالالي ب  يالالالالالالالا   بنوسالالالالالالال م  فمالالالالالالالا    أألالالالالالالالول  ومالالالالالالال
                       التنعالالالالالاليم ة الالالالالالى بعالالالالالالد يمسالالالالالالي وي الالالالالالو متالالالالالالرا   مالالالالالالن المسالالالالالالجد الحالالالالالالرام    فهالالالالالال ا ال الالالالالالحاأى 
                          الج يالالالالالالالا   الالالالالالالب  لالالالالالالالى أو دض و الالالالالالالو فالالالالالالالى مالالالالالالالر، المالالالالالالالو   أن يحم الالالالالالالوض   لالالالالالالالى المدينالالالالالالالي
                     ألالالالالالوا لالالالال   :  نالالالال   ممالالالالن ةالالالال ر هللا    ف الالالالال  فالالالالى   مالالالالي ةاليالالالالي وحالالالالب  الالالالديد   ورسالالالالول  

الكالرام  حالين     ة ر لالى   فال نى  مسالت يع  وا تالد   لالى ال ريالق    وألالد ألالال بعال، ال الحابي
                          لالالالالالالالالو والالالالالالالالان  و الالالالالالالالا  لالالالالالالالالى المدينالالالالالالالالي   فالالالالالالالالين ل  هللا  ة مالالالالالالالالوا  بموتالالالالالالالال  فالالالالالالالالى ال ريالالالالالالالالق  :

 ا يي المت دمي مب رة ب أول  جرت   المباروي   
                               د هللا المهالالالالالالالالاجرين  فالالالالالالالالى سالالالالالالالالأي   تعالالالالالالالالالى مالالالالالالالالن الألالالالالالالالالرجولنتيمالالالالالالالالا  جيالالالالالالالالدا فيمالالالالالالالالا وةالالالالالالالال  

 وسعي الر   وتدأير أمرض و ل  فى ألول  الكريم   ومن يهاجر فى سأيا
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 من سورة النساء .  99إلى  97اآليات من   -  



                               وألالالالالالالالالد جالالالالالالالالاء فالالالالالالالالى تألسالالالالالالالالير اإلمالالالالالالالالام يمراىمالالالالالالالالا وثيالالالالالالالالرا  وسالالالالالالالالع ابر، هللا يجالالالالالالالالد فالالالالالالالالى
                           لوا : والالالالالالا  جالالالالالالرة فالالالالالالى ىالالالالالالر، دينالالالالالالى مالالالالالالن   الالالالالالبأأالالالالالالى السالالالالالالعود ر الالالالالالى هللا ةنالالالالالال  : ألالالالالالالا

 ة م أو ح  أو جهاد أو نحو  ل  فهى  جرة   لى هللا ورسول     

 الدرس الحاد  ة ر
 ألتال  ابةداء  جرة

                       جالالالالاء فالالالالى تألسالالالالير اإلمالالالالام الجميالالالالا ر الالالالى هللا ةنالالالال  ةنالالالالد ألولالالالال  تعالالالالالى فالالالالى سالالالالورة النسالالالالاء 
                            فالالالالالى المنالالالالالاف ين  ف تالالالالالين وهللا أروسالالالالالهم بمالالالالالا وسالالالالالأوا    أنالالالالال  حالالالالالين رجالالالالالع نالالالالالاس   فمالالالالالا لكالالالالالم

                               مالالالالالالن ىالالالالالال وة أحالالالالالالد ايت الالالالالال  النالالالالالالاس فالالالالالاليهم   ف الالالالالالال فريالالالالالالق : أألالالالالالالت هم    وألالالالالالالال فريالالالالالالق  :
                            أروسالالالالالم   فالالالالالين ل  هللا تعالالالالالالى  ألولالالالالال  الكالالالالالريم  :   فمالالالالالا لكالالالالالم فالالالالالى المنالالالالالاف ين  ف تالالالالالين  وهللا

                           بمالالالالالا وسالالالالالأوا أتريالالالالالدون  أن تهتالالالالالدوا  مالالالالالن أ الالالالالا  هللا    ومالالالالالن ي الالالالال ا هللا  ف الالالالالن  تجالالالالالد لالالالالال 
                        سالالالالالالالأيال  ن ودوا لالالالالالالالو تكألالالالالالالالرون  ومالالالالالالالا وألالالالالالالالروا فتكونالالالالالالالون سالالالالالالالواء فالالالالالالالال تتيالالالالالالال وا  مالالالالالالالنهم

                        فالالالالالالالال ن تولالالالالالالالالوا فيالالالالالالالال و م واألت الالالالالالالالو م  حيالالالالالالالال ء حتالالالالالالالالى يهالالالالالالالالاجروا فالالالالالالالالى سالالالالالالالالأيا هللا أوليالالالالالالالالا
  مالالالالالالالالولى                              ألالالالالالالالالال ةورمالالالالالالالالي      1وجالالالالالالالالدتمو م  و   تتيالالالالالالالال وا  مالالالالالالالالنهم  وليالالالالالالالالا و  ن الالالالالالالاليرا

اأالالالالن  ةبالالالالاس ر الالالالى هللا ةنهمالالالالا     :  الالالالى  جالالالالرة أيالالالالر   والهجالالالالرة ة الالالالى ثالثالالالالي أوجالالالال   :             
سالالالالالم  و الالالالى  ألولالالالال  تعالالالالالى  :   ل أل الالالالراء  المهالالالالاجرين                                        جالالالالرة المالالالالؤمنين فالالالالى أول اإل

وألولالالالالالال  تعالالالالالالالى   ومالالالالالالن ييالالالالالالرج مالالالالالالن أيتالالالالالال  مهالالالالالالاجرا  لالالالالالالى  ورسالالالالالالول           ونحو مالالالالالالا                         
             مالالالالن ا يالالالالا     و جالالالالرة المنالالالالاف ين  و الالالالى يالالالالروج  ال الالالالي   مالالالالع رسالالالالول  هللا   الالالال ى هللا           

بىالالالالرا،  الالالالالدنيا  و الالالالى المالالالالرادة  الالالالا  نالالالالا   و جالالالالرة ةالالالالن                 ة يالالالال  وسالالالال م   الالالالاأرا  محتسالالالالبا  
جميع المعا الى    ألالال   ال ى هللا ة يال  وسال م  : المهالاجر  مالن  جالرة مالا نهالى  هللا ةنال       
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 من سورة النساء  .  89و  88ـ اآليتان    



 الدرس الثانى ة ر
 المؤمنون  والمؤمنا   بع هم من بع،

                           ي  أم سالالالالالالال مي    و الالالالالالالى  وج النأالالالالالالالى  الالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالال  وسالالالالالالال م و لالالالالالالال  أن السالالالالالالاليدة الج ي الالالالالالال
                          وأم المالالالالالالؤمنين   ألالالالالالالال  لمو نالالالالالالا رسالالالالالالول هللا  الالالالالال ى هللا ة يالالالالالال  وسالالالالالال م  :   أسالالالالالالمع  والالالالالالر 
                                   النسالالالالالالاء فالالالالالالى الهجالالالالالالرة    فالالالالالالين ل هللا تعالالالالالالالى  فالالالالالالى سالالالالالالورة  ل ةمالالالالالالران   فاسالالالالالالتجاب لهالالالالالالم  
                            ر هالالالالالالم أنالالالالالالى   أ الالالالالاليع  ةمالالالالالالا ةامالالالالالالا مالالالالالالنوم مالالالالالالن  والالالالالالر أو أنثالالالالالالى  بع الالالالالالوم مالالالالالالن بعالالالالالال،
                         فالالالالالالالالالال ين  الالالالالالالالالاجروا وأيرجالالالالالالالالالوا مالالالالالالالالالن ديالالالالالالالالالار م  وأو وا  فالالالالالالالالالى سالالالالالالالالالأي ى وألالالالالالالالالالات وا وألت الالالالالالالالالوا 

                             ثوابالالالالالالالا   بكألالالالالالالالرن ةالالالالالالالنهم سالالالالالالالي اتهم  وبدي الالالالالالالنهم جنالالالالالالالا  تجالالالالالالالر  مالالالالالالالن تحتهالالالالالالالا ابنهالالالالالالالار
      1من ةند  هللا وهللا ةندض حسن الثواب   

                                   واه ا أردنالالالالالالالالالا أن نعالالالالالالالالالر  مالالالالالالالالالا  الالالالالالالالالو الالالالالالالالالالدةاء الالالالالالالالالال   دةالالالالالالالالالوا بالالالالالالالالال  ر هالالالالالالالالالم واسالالالالالالالالالتجاب 
                          لهالالالالالالم مالالالالالالن ف الالالالالال   وورمالالالالالال  ف ن الالالالالالرأ  ا يالالالالالالا  التالالالالالالى سالالالالالالب   ا يالالالالالالي الكريمالالالالالالي المت دمالالالالالالي    
                           ألالالالالالالالالال تعالالالالالالالالالى فيهالالالالالالالالا    ن فالالالالالالالالى ي الالالالالالالالق السالالالالالالالالموا  وابر، وايالالالالالالالالتال  ال يالالالالالالالالا والنهالالالالالالالالار
                                     يالالالالالالالالا  بولالالالالالالالالى ابلبالالالالالالالالاب ن الالالالالالالالال ين يالالالالالالالال ورون  هللا أليامالالالالالالالالا وألعالالالالالالالالودا وة الالالالالالالالى جنالالالالالالالالو هم 

                                     ال نالالالالالالالالالالالا مالالالالالالالالالالالا ي  الالالالالالالالالالال   الالالالالالالالالالال ا بالالالالالالالالالالالا ر ويتألوالالالالالالالالالالالرون فالالالالالالالالالالالى ي الالالالالالالالالالالق السالالالالالالالالالالالموا  وابر، 
                                   سالالالالبحان  ف نالالالالا ةالالالال اب النالالالالار ن ر نالالالالا  نالالالال  مالالالالن تالالالالديا النالالالالار ف الالالالد أي يتالالالال  ومالالالالا ل  الالالالالمين
                         مالالالالالالن أن الالالالالالار ن ر نالالالالالالا  ننالالالالالالا سالالالالالالمعنا مناديالالالالالالا ينالالالالالالاد  لإيمالالالالالالان أن  منالالالالالالوا أالالالالالالر وم ف منالالالالالالا 

  نو نا  ووألر ةنا سي اتنا وتوفنا مع ابأرار  ن ر نار نا فاىألر  لنا  
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 من سورة آل عمران  .  195ـ  اآلية   



                    1و تنالالالالالالا مالالالالالالا وةالالالالالالدتنا ة الالالالالالى رسالالالالالال   و  تي نالالالالالالا يالالالالالالوم ال يامالالالالالالي  نالالالالالال    تي الالالالالال  الميعالالالالالالاد   
                       وجالالالالالالاء بعالالالالالالد  لالالالالالال  ألولالالالالالال  تعالالالالالالالى :   فاسالالالالالالتجاب لهالالالالالالم ر هالالالالالالم        الالالالالالالخ   وألالالالالالالد أسالالالالالالتند 

                       اد   ر الالالالالالى هللا ةنالالالالالال   لالالالالالالى ت الالالالالال  ا يالالالالالالا  المت دمالالالالالالي وألالالالالالالال  سالالالالاليد   اإلمالالالالالالام جعألالالالالالالر ال الالالالالال
                       فالالالالى ف نتالالالال   المعروفالالالالي  : مالالالالن ح  الالالال  أمالالالالر ف الالالالال يمالالالالس مالالالالرا     ر نالالالالا   أنجالالالالاض هللا ممالالالالا 
                                   ييالالالالالالالالالا  وأة الالالالالالالالالاض مالالالالالالالالالالا أراد    أليالالالالالالالالالا  : وويالالالالالالالالالال   لالالالالالالالالال    ف الالالالالالالالالالال : األالالالالالالالالالرأوا   الالالالالالالالالالال ين

 ي ورون هللا ألياما  وألعودا     لى ألول     ن    تي   الميعاد       

 الدرس الثال  ة ر
 باالتووا   ينافى اتيا  ابسب

                         ووالالالالالالالن مو نالالالالالالالا رسالالالالالالالول هللا  الالالالالالال عا  ة يالالالالالالال  وسالالالالالالال م سالالالالالالاليد المتالالالالالالالوو ين ة الالالالالالالى هللا تعالالالالالالالالى
                          فيالالالالال  واةتمالالالالالادض ة يالالالالال  سالالالالالبحان    و  يأ الالالالالت أحالالالالالد مالالالالالن الب الالالالالر مأ الالالالالت ي ينالالالالال  أر الالالالال  وث تالالالالال

                   وألالالالالالد أمالالالالالرض هللا تعالالالالالالى بالتووالالالالالا ف الالالالالال تعالالالالالالى :   وتووالالالالالا ة الالالالالى هللا ووألالالالالالى بالالالالالا  ووالالالالاليال   
                               ومالالالالالالع  لالالالالالال  أتيالالالالالال  أألالالالالالالو  ابسالالالالالالباب وأحسالالالالالالن الترتيالالالالالالب لمجاأهالالالالالالي أةدا الالالالالال  مالالالالالالن الكألالالالالالالار

                      فهالالالالالالالالاجر  الالالالالالالالو و أ الالالالالالالالحب  بعالالالالالالالالد أن  الالالالالالالالار  لالسالالالالالالالالالم ألالالالالالالالالوة بسالالالالالالالالادتنا والم الالالالالالالالروين   
                                     ينيابن الالالالالالالار فالالالالالالالالى المدينالالالالالالالالي   و يالالالالالالالى أالالالالالالالالين المهالالالالالالالالاجرين وابن الالالالالالالار   وألالالالالالالالالاوم بالالالالالالالالالألر 

                                   أةالالالالالالداء اإلسالالالالالالالم بعالالالالالالد أن أةالالالالالالد لهالالالالالالم مالالالالالالا اسالالالالالالت اع مالالالالالالن ألالالالالالالوة امتثالالالالالالا  بمالالالالالالرض تعالالالالالالالى :
                          وأةالالالالالالدوا لهالالالالالالم مالالالالالالا اسالالالالالالت عتم مالالالالالالن ألالالالالالالوة ومالالالالالالن ر الالالالالالا  الييالالالالالالا تر أالالالالالالون بالالالالالال  ةالالالالالالدو هللا

 ألا دا ويرج أنألس   2وةدووم و يرين من دونهم   تع مونهم هللا يع مهم  
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 من سورة آل عمران . 194إلى  190اآليات من  
2

 من سورة األنفال  60آية  



                         ىالالالالالالالال وة   وأمالالالالالالالالر سالالالالالالالالراياض بالجهالالالالالالالالاد تحالالالالالالالال   مالالالالالالالالرة أ الالالالالالالالا 27ل  الالالالالالالال وا  التالالالالالالالالى أ  الالالالالالالال  
                       اليأالالالالالالرة مالالالالالالن أ الالالالالالحاب  ال الالالالالالجعان الكالالالالالالرام   وسالالالالالالار  الالالالالال ى هللا ة يالالالالالال  وسالالالالالال م فالالالالالالى  يالالالالالالر 
                   ىالالالالال وة ى ا الالالالالا و الالالالالى ىالالالالال وة تأالالالالالو  فالالالالالى سالالالالالبعين ألألالالالالالا  لالالالالالى الالالالالالروم فالالالالالى  الالالالالجاةي من  عالالالالالي
                   الن يالالالالالالر   ووالالالالالالان ةالالالالالالدد الالالالالالالروم ث ثما الالالالالالي ألالالالالالال    وةالالالالالالاد  الالالالالالافرا مر الالالالالالوب الجانالالالالالالب   ووالالالالالالان
                              سالالالالاليرة ل تالالالالالال الالالالالالروم امتثالالالالالا  ل ولالالالالال  تعالالالالالالى فالالالالالى سالالالالالورة التوبالالالالالي   يالالالالالا أيهالالالالالا الالالالالال ين  منالالالالالوا
                       ألالالالالالالالالات وا الالالالالالالالال ين ي الالالالالالالالونوم مالالالالالالالالن الكألالالالالالالالالار وليجالالالالالالالالدوا فالالالالالالالاليوم ى  الالالالالالالالي واة مالالالالالالالالوا أن هللا مالالالالالالالالع 

                           ع ةنالالالالالالال  أيالالالالالالالد م ول الالالالالالالد  المالالالالالالالؤمنين فالالالالالالالى ال يالالالالالالالرة ة الالالالالالالى اإلسالالالالالالالالم والالالالالالالالدفا 1 المت الالالالالالالين  
                      هللا أن الالالالالالرض وةونالالالالالالال    وأنالالالالالال ل لهالالالالالالالم جنالالالالالالالودا مالالالالالالن السالالالالالالالماء   ترا الالالالالالا العيالالالالالالالون   وي الالالالالالالول
                     تعالالالالالى فالالالالى سالالالالورة ابنألالالالالال ةالالالالن العالالالالون السالالالالماو  الالالالال   والالالالان فالالالالى ىالالالال وة أالالالالدر      يالالالالوحى

                                ن  منالالالالالالالوا سالالالالالالاليل ى فالالالالالالالى أل الالالالالالالوب الالالالالالالال ينوا الالالالالالالال يأتالالالالالالالر الالالالالالال   لالالالالالالالى المال والالالالالالالي أنالالالالالالالى معوالالالالالالالم فث
                            وا الالالالالالالالالر وا مالالالالالالالالالنهم والالالالالالالالالا أنالالالالالالالالالان ن  لالالالالالالالالال  وألالالالالالالالالالروا الرةالالالالالالالالالب فا الالالالالالالالالر وا فالالالالالالالالالو  ابةنالالالالالالالالالا  

                              بالالالالالالالينهم  الالالالالالالاألوا هللا ورسالالالالالالالول  ومالالالالالالالن ي الالالالالالالاألق هللا ورسالالالالالالالول  فالالالالالالال ن هللا  الالالالالالالديد الع الالالالالالالاب ن
                               ثالالالالالالالالالالم ان الالالالالالالالالالروا ويالالالالالالالالالال  يمالالالالالالالالالالن هللا2وأن ل كالالالالالالالالالالافرين ةالالالالالالالالالال اب النالالالالالالالالالالار    لكالالالالالالالالالالم فالالالالالالالالالال وألوض 

                            ة الالالالالالى المسالالالالالال مين بالن الالالالالالر ة الالالالالالى ابةالالالالالالداء مالالالالالالع أل الالالالالالي ةالالالالالالدد المسالالالالالال مين وةالالالالالالدد م ووفالالالالالالرة
                           ا وةالالالالالالدة و لالالالالالال  فالالالالالالى ألولالالالالالال  تعالالالالالالالى فالالالالالالى سالالالالالالورة ابنألالالالالالالال   ف الالالالالالم ت ت الالالالالالو مدةالالالالالالد ابةالالالالالالداء

                            ولكالالالالالالالن هللا ألالالالالالالالت هم ومالالالالالالالا رميالالالالالالال     رميالالالالالالال  ولكالالالالالالالن هللا رمالالالالالالالى وليأ الالالالالالالى المالالالالالالالؤمنين منالالالالالالال 
                                                   3 بالالالالالالالالالالء حسالالالالالالالالالنا  ن هللا سالالالالالالالالالميع ة الالالالالالالالاليم ن  لكالالالالالالالالالم وأن هللا مالالالالالالالالالو ن ويالالالالالالالالالد الكالالالالالالالالالافرين  

 توبي   ألات و م يع أهم هللا وتيم وا جيدا فى ألول  تعالى فى سورة ال
                                                 

1
 من سورة التوبة  123اآلية  
2

 نفال من سورة األ 14إلى  12اآليات من  
3

 من سورة األنفال  17اآلية  



                             بييالالالالالالالديوم وييالالالالالالال  م وين الالالالالالالروم ة الالالالالالاليهم وي الالالالالالال   الالالالالالالدور ألالالالالالالالوم مالالالالالالالؤمنين ويالالالالالالال  ب ىالالالالالالاليه 
                         وتالالالالالالدأروا ويالالالالالال  يع منالالالالالالا 1 أل الالالالالالو هم ويتالالالالالالوب هللا ة الالالالالالى مالالالالالالن ي الالالالالالاء وهللا ة الالالالالاليم حوالالالالالاليم   

                                       اأالالالالالالالالتالء المالالالالالالالالؤمنين بال الالالالالالالالدا دهللا تعالالالالالالالالالى سالالالالالالالالني الحيالالالالالالالالاة ومالالالالالالالالا ألالالالالالالالالدرض هللا فيهالالالالالالالالا مالالالالالالالالن 
                                   ي الالالالالالالالول سالالالالالالالالبحان  فالالالالالالالالى سالالالالالالالالورة التوبالالالالالالالالي بعالالالالالالالالد  لالالالالالالالال    أم حسالالالالالالالالأتم أن تتروالالالالالالالالوا ولمالالالالالالالالا 
                                      يع الالالالالالالالالالالالم هللا الالالالالالالالالالالالال ين جا الالالالالالالالالالالالدوا مالالالالالالالالالالالالنوم ولالالالالالالالالالالالالم يتيالالالالالالالالالالالال وا مالالالالالالالالالالالالن دون هللا و  رسالالالالالالالالالالالالول 

                                  و الالالالالالالالد   مامنالالالالالالالالا ة الالالالالالالالى أالالالالالالالالن  2 و  المالالالالالالالالؤمنين وليجالالالالالالالالي وهللا يأيالالالالالالالالر بمالالالالالالالالا تعم الالالالالالالالون  
 أى  الب حين ألال :  تنال نعمي    بألرا  أير    أ

                              فع ينالالالالالالالالالالالالالا   ن أن نتيالالالالالالالالالالالالال  أسالالالالالالالالالالالالالباب الن الالالالالالالالالالالالالر   بن هللا تعالالالالالالالالالالالالالالى ر الالالالالالالالالالالالالم ابسالالالالالالالالالالالالالباب
                                     بسالالالالالالالالالالباب لتالالالالالالالالالالؤتى ثمرتهالالالالالالالالالالا أ  نالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالبحان    وألالالالالالالالالالالد والالالالالالالالالالانبمسالالالالالالالالالالأباتها   وأألالالالالالالالالالالام ا

                                  أميالالالالالالالالالر المالالالالالالالالالؤمنين ةمالالالالالالالالالر ر الالالالالالالالالى هللا ةنالالالالالالالالال  ي الالالالالالالالالول :  ي عالالالالالالالالالد أحالالالالالالالالالدوم ةالالالالالالالالالن   الالالالالالالالالب
                     الالالالالالر   و الالالالالو ي الالالالالول : ال هالالالالالم ار ألنالالالالالى وألالالالالالد ة الالالالالم أن السالالالالالماء   تم الالالالالر   بالالالالالا و  ف الالالالالي  

 وما أر  ما ألال ال اةر الحويم :
 و      ابمر   فى   الرحمن   ة ى   تووا 

 ةن ال  ب   يوما    بالعج      ترىأن    و                                  
 لمريم      ألال     هللا     تر أن  م الالالأل

 الر ب    يساألم   الج ع     لي       و                                      
    ا  ىير  من   تجني     أن    اء   ولو

 سأب    ل       ي   وا       ولكن   جنت                                     
                                                 

1
 من سورة التوبة .  15،14اآليات  
2

 من سورة التوبة . 16اآلية  – 



 الدرس الرابع ة ر
 العأرة وا ةتبار

                              ألالالالالالال  هللا تعالالالالالالالى ة ينالالالالالالا ال  الالالالالال  فالالالالالالى ال الالالالالالر ن الكالالالالالالريم وألالالالالالالال فالالالالالالى  الالالالالالين  فالالالالالالى سالالالالالالورة
                             وألالالالالالالال  ة ينالالالالالالالا1    يوسالالالالالالال    ل الالالالالالالد والالالالالالالان فالالالالالالالى أل  الالالالالالالهم ةأالالالالالالالرة بولالالالالالالالى اببالالالالالالالاب    

                       سالالالالبحان  فيمالالالالا ألالالالال  مالالالالا والالالالان مالالالالن سالالالالادتنا المهالالالالاجرين وابن الالالالار   ف نييالالالال  مالالالالن أل  الالالالهم
                               العأالالالالالالالالرة لالةتبالالالالالالالالار   ومالالالالالالالالا أحوجنالالالالالالالالا اليالالالالالالالالوم لالةتبالالالالالالالالار أهالالالالالالالالم   فالالالالالالالال ن العالالالالالالالالدو ال ا الالالالالالالالب 
                        ال محالالالالالالالالتال أر الالالالالالالالا ة يالالالالالالالال ة مالالالالالالالالن بالالالالالالالالالد اإلسالالالالالالالالالم   والالالالالالالالالدفاع ةنهالالالالالالالالا واجالالالالالالالالب ة الالالالالالالالى
                            المسالالالالالالالال مين جميعالالالالالالالالا فالالالالالالالالى الم الالالالالالالالار  والم الالالالالالالالارب مهمالالالالالالالالا وانالالالالالالالال  الت الالالالالالالالحيا  والنأل الالالالالالالالا 

                               ين وألالالالالالالالروا  ومالالالالالالا الن الالالالالالالر    مالالالالالالالن ةنالالالالالالد هللا الع يالالالالالالال  الحوالالالالالالاليم لي  الالالالالالالع  رفالالالالالالا مالالالالالالالن الالالالالالالال
                         أو يوأالالالالالالالالتهم فين  أالالالالالالالالوا يالالالالالالالالا أين   وتالالالالالالالالب هللا ل مسالالالالالالالال مين الن الالالالالالالالر الع يالالالالالالالال  الالالالالالالالال   وتبالالالالالالالال 

 بسالفنا ال الحين  مين  

 الدرس اليامس ة ر
 است رار اإلسالم بعد الهجرة

                             بموالالالالالالالالي تعالالالالالالالالر، اإلسالالالالالالالالالم فالالالالالالالالى أول ةهالالالالالالالالدض لمنالالالالالالالالاوأة أةدا الالالالالالالال  مالالالالالالالالن م الالالالالالالالروى العالالالالالالالالرب 
                      ثالالالالالالم تعالالالالالالر، لمنالالالالالالاوأة اليهالالالالالالود وم الالالالالالروى العالالالالالالرب فجعالالالالالالا هللا لالالالالالال  بالالالالالالالهجرة  لالالالالالالى المدينالالالالالالي

 المنورة ألوة من أب ال المهاجرين وابن ار ووان أول انت ار لهم ة ى 
                                                 

1
 من سورة يوسف  111اآلية  



                 م الالالالالالروى موالالالالالالي فالالالالالالى ىالالالالالال وة أالالالالالالدر الكأالالالالالالر  و الالالالالالى أول ىالالالالالال وا  الن الالالالالالر التالالالالالالى تالح الالالالالال    
                    ووانالالالالال  ىالالالالال وة أالالالالالدر فالالالالالى السالالالالالني الثانيالالالالالي مالالالالالن الهجالالالالالرة وألالالالالالد  الالالالال   أةالالالالالداء الالالالالالدين  الالالالال ة 

                     سءو ةنيألالالالالالالي و لالالالالالال لتهم حالالالالالالين ألتالالالالالالا المسالالالالالال مون فيهالالالالالالا مالالالالالالع ألالالالالالالت هم  الالالالالالناديد ألالالالالالالري  ور 
                             الكألالالالالالالر   ثالالالالالالم تالالالالالالم الن الالالالالالر بعالالالالالالد ا ة الالالالالالى  الالالالالالناديد اليهالالالالالالود فالالالالالالى ىالالالالالال وا  ييأالالالالالالر و نالالالالالالى
الن الالالير و نالالالى ألري الالالي و نالالالى الم الالال  ق ثالالالم تالالالم فالالالت  موالالالي فالالالى السالالالني الثامنالالالي مالالالن ال الالال و   
                       واست راإلسالالالالالالالم ثالالالالالالم ةالالالالالالم الج يالالالالالالرة العر يالالالالالالي ولالالالالالالم يأالالالالالالق فيهالالالالالالا ىيالالالالالالرض   ثالالالالالالم فالالالالالالت  الي ألالالالالالالاء
                   بعالالالالالالالد رسالالالالالالالول هللا  الالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالال  وسالالالالالالال م الم الالالالالالالار  والم الالالالالالالارب حتالالالالالالالى ات الالالالالالال   بالالالالالالالالد 
                              المسالالال مين مالالالالن  الالالالا ي المحالالالاليم اب  سالالالالي  لالالالالى ال الالالالين   ثالالالالم انت الالالالر بعالالالالد  لالالالال  فالالالالى  الالالالر  
                         سالالالالالالالاليا ودول أفري يالالالالالالالالا و هالالالالالالالالر اإلسالالالالالالالالالم بأل الالالالالالالالا هللا وةونالالالالالالالال  ة الالالالالالالالى ابديالالالالالالالالان و هالالالالالالالالا  

                               أكأالالالالالالالالالالر  وتعالالالالالالالالالالال  أ الالالالالالالالالالوا  المالالالالالالالالالالؤ نين ة الالالالالالالالالالى المنالالالالالالالالالالاأر العاليالالالالالالالالالالي   هللا أكأالالالالالالالالالالر   هللا
                           أ الالالالالالالالالالهد أ   لالالالالالالالالالال     هللا أ الالالالالالالالالالهد أ   لالالالالالالالالالال     هللا   أ الالالالالالالالالالهد أن محمالالالالالالالالالالدا رسالالالالالالالالالالول هللا   
                     أ الالالالالهد أن محمالالالالالدا رسالالالالالول هللا   حالالالالالى ة الالالالالى ال الالالالالالة   حالالالالالى ة الالالالالى ال الالالالالالة   حالالالالالى ة الالالالالى

 أر هللا أكأر      ل     هللا   الألال    حى ة ى الألال    هللا أك
                                 ووالالالالالالالالالالالالان اسالالالالالالالالالالالالت رار اإلسالالالالالالالالالالالالالم فالالالالالالالالالالالالى ابر، مالالالالالالالالالالالالن أروالالالالالالالالالالالالا  الهجالالالالالالالالالالالالرة و الالالالالالالالالالالالاحأها 
                               ة يالالالالالالال  أف الالالالالالالا ال الالالالالالالالة وأتالالالالالالالم التسالالالالالالال يم   و الالالالالالالد  سالالالالالالالبحان  وتعالالالالالالالالى    ي الالالالالالالول فالالالالالالالى 

                                فوا هم ويالالالالالالالالالالاليأى هللا    أنسالالالالالالالالالالالورة التوبالالالالالالالالالالالي   يريالالالالالالالالالالالدون أن ي أل الالالالالالالالالالالوا نالالالالالالالالالالالور هللا بالالالالالالالالالالالي
  واه  ي الالالالالالالول فالالالالالالالى سالالالالالالالورة ال الالالالالالال     الالالالالالالو الالالالالالالال   1يالالالالالالالتم نالالالالالالالورض ولالالالالالالالو والالالالالالالرض الكالالالالالالالافرون   

                                                 
1

 من سورة التوبة  32اآلية  



                        أرسالالالالالالالالا رسالالالالالالالالول  بالهالالالالالالالالد  وديالالالالالالالالن الحالالالالالالالالق لي هالالالالالالالالرض ة الالالالالالالالى الالالالالالالالالدين و الالالالالالالال  ولالالالالالالالالو والالالالالالالالرض
   1 الم روون  

                                ل  بالهالالالالالالالالالد  وديالالالالالالالالالن واه  ي الالالالالالالالالول فالالالالالالالالالى سالالالالالالالالالورة الألالالالالالالالالالت     الالالالالالالالالو الالالالالالالالالال   أرسالالالالالالالالالا رسالالالالالالالالالو 
                                 أ  ر الالالالالالالالى هللا ةالالالالالالالالن  2 الحالالالالالالالالق لي هالالالالالالالالرض ة الالالالالالالالى الالالالالالالالالدين و الالالالالالالال  ووألالالالالالالالالى بالالالالالالالالا   الالالالالالالالهيدا  

                                سالالالالالالالالادتنا المهالالالالالالالالاجرين وابن الالالالالالالالار الالالالالالالالال ين ألالالالالالالالالام  الالالالالالالال ا الالالالالالالالالدين الع الالالالالالالاليم ة الالالالالالالالى جهالالالالالالالالاد م 
                          أة الالالالالالالالم الرسالالالالالالالالا  الالالالالالالالينا وأةمهالالالالالالالالم رسالالالالالالالالالي  الالالالالالالال وا  هللا وسالالالالالالالالالم وت الالالالالالالالحياتهم ب يالالالالالالالالادة 

                                          ة يالالالالالالالال    في الالالالالالالالد م هللا فالالالالالالالالى وتابالالالالالالالال  اليالالالالالالالالالد وو الالالالالالالالألهم أروع و الالالالالالالال  ب ولالالالالالالالال  سالالالالالالالالبحان  
                           محمالالالالالالد رسالالالالالالول هللا والالالالالالال ين معالالالالالال  أ الالالالالالداء ة الالالالالالى الكألالالالالالالار رحمالالالالالالاء أيالالالالالالنهم تالالالالالالرا م روعالالالالالالاس 
                       سالالالالالجدا يأت الالالالالون ف الالالالالال مالالالالالن هللا ور الالالالالوانا س سالالالالاليما م فالالالالالى وجالالالالالو هم مالالالالالن أثالالالالالر السالالالالالجود
                        لالالالالال  مالالالالالث هم فالالالالالى التالالالالالوراة ومالالالالالث هم فالالالالالى اإلنجيالالالالالا والالالالال رع أيالالالالالرج  الالالالال يض فالالالالال  رض فاسالالالالالت  ه 
                                فاسالالالالالالالالالتو  ة الالالالالالالالالى سالالالالالالالالالوأل  يعجالالالالالالالالالب الالالالالالالالالال راع لي الالالالالالالالاليه أهالالالالالالالالالم الكألالالالالالالالالالار وةالالالالالالالالالد هللا الالالالالالالالالال ين 

                          و الالالالالالالالالا أنالالالالالالالالالتم أو   3  منالالالالالالالالالوا وةم الالالالالالالالالوا ال الالالالالالالالالالحا  مالالالالالالالالالنهم م ألالالالالالالالالالرة وأجالالالالالالالالالراس ة يمالالالالالالالالالا   
                            تالالالالالالرون مالالالالالالن و الالالالالالألهم  الالالالالال ا أنهالالالالالالم والالالالالالانوا أسالالالالالالوداس بالنهالالالالالالار وةبالالالالالالادا بال يالالالالالالا   فجا الالالالالالدوا

                               ة فالالالالالالالالاجتمع لهالالالالالالالالم أالالالالالالالال ل   جرتالالالالالالالالانأةالالالالالالالالداء م بالسالالالالالالالالي    وجا الالالالالالالالدوا أنألسالالالالالالالالهم بالعبالالالالالالالالاد
                        أيريالالالالالالان  لالالالالالالى جانالالالالالالب  جالالالالالالرتهم مالالالالالالن موالالالالالالي  لالالالالالالى المدينالالالالالالي المنالالالالالالورة ف الالالالالالد ة منالالالالالالا ةورمالالالالالالي 
                         ر الالالالالالالالالى هللا ةنالالالالالالالالال  أن ألتالالالالالالالالالال ابةالالالالالالالالالداء أالالالالالالالالال يال  النيالالالالالالالالالي  جالالالالالالالالالرة   وأن الكالالالالالالالالال  ةالالالالالالالالالن

 المعا ى  جرة أير    
                                                 

1
 من سورة الصف  9اآلية  
2

 من سورة الفتح  28اآلية 
3

 من سورة الفتح . 29اآلية  



 س السادس ة رالدر 
 التاريخ الهجر  

                           لهجالالالالالالالالرة الكأيالالالالالالالالر فالالالالالالالالى حمايالالالالالالالالي اإلسالالالالالالالالالم ورد ويالالالالالالالالد أةدا الالالالالالالال  أن ييتالالالالالالالالارارأينالالالالالالالالا أثالالالالالالالالر 
                          ال الالالالالالحابي الكالالالالالالرام فالالالالالالى يالفالالالالالالي أميالالالالالالر المالالالالالالؤمنين ةمالالالالالالر أالالالالالالن الي الالالالالالاب حالالالالالالاد  الهجالالالالالالرة

                               ف الالالالالالالالا الهجالالالالالالالالرة ل ي الالالالالالالال  أالالالالالالالالر وا أهالالالالالالالال ا ا يتيالالالالالالالالار أأدايالالالالالالالالي ل ت الالالالالالالالويم الهجالالالالالالالالر    وألالالالالالالالالد 
 ال ين جاءوا من بعد م  

                               ولع كالالالالالالالالم تالالالالالالالال ورون أنالالالالالالالالى أل الالالالالالالال  لكالالالالالالالالم فالالالالالالالالى محا الالالالالالالالرة سالالالالالالالالاب ي فالالالالالالالالى  الالالالالالالال ض ال اةالالالالالالالالي
                            المباروالالالالالالالالالي  ن العالالالالالالالالالرب ألأالالالالالالالالالا اإلسالالالالالالالالالالم والالالالالالالالالانوا يؤريالالالالالالالالالون بالالالالالالالالالالحواد  الهامالالالالالالالالالي وعالالالالالالالالالام

                         وحالالالالالالالالرب البسالالالالالالالالوس   واسالالالالالالالالتمر  لالالالالالالالال   لالالالالالالالالى يالفالالالالالالالالي أميالالالالالالالالر المالالالالالالالالؤمنين ةمالالالالالالالالرالأليالالالالالالالالا   
                    ر الالالالى هللا ةنالالالال    وألالالالالد جالالالالاءض دا الالالالن ي الالالالوو مدينالالالال  الالالالال   تعهالالالالد بالالالاليداء دينالالالال  فالالالالى  الالالالهر 
                                      الالالالالالالعبان ولكنالالالالالالال  لالالالالالالالم يالالالالالالالؤد الالالالالالالالدين فالالالالالالالى الميعالالالالالالالاد   فتسالالالالالالالاءلوا : أ   الالالالالالالعبان    الالالالالالال ا أو
                         الألا الالالالالالالال    أو ال الالالالالالالالادم   فاست الالالالالالالالار أميالالالالالالالالر المالالالالالالالالؤمنين أ الالالالالالالالحاب رسالالالالالالالالول هللا  الالالالالالالال ى هللا 
                             ة يالالالالالالال  وسالالالالالالال م فالالالالالالالى ايتيالالالالالالالار حالالالالالالالاد  فالالالالالالالى اإلسالالالالالالالالم يؤريالالالالالالالون بالالالالالالال    فاتأل الالالالالالال  الك مالالالالالالالي 

                       عالالالالالالالد ا ة الالالالالالالى أن يؤريالالالالالالالوا بحادثالالالالالالالي الهجالالالالالالالرة  لالالالالالالالى المدينالالالالالالالي المنالالالالالالالورة   حيالالالالالالال  أالالالالالالالدأ  ب
                        وتوالالالالالالالال  انت الالالالالالالارا  المسالالالالالالال مين ة الالالالالالالى أةالالالالالالالداء الالالالالالالالدين   ولالالالالالالال ن وانالالالالالالال  الهجالالالالالالالرة تمالالالالالالال  

                       فالالالالالالال ن أول السالالالالالالالني العر يالالالالالالالي يأالالالالالالالدأ ب الالالالالالالهر المحالالالالالالالرم   فأالالالالالالالدأوا  فالالالالالالالى  الالالالالالالهر ر يالالالالالالالع ابول  
                                 هجرة فالالالالالالى  الالالالالالهر المحالالالالالالرم   السالالالالالالني الهجريالالالالالالي بالالالالالال    واةتالالالالالالاد المسالالالالالال مون أن يحتأل الالالالالالوا بالالالالالالال

                            ووالالالالالالالان ا تألالالالالالالالا  ة الالالالالالالى التالالالالالالالاريخ الهجالالالالالالالر  فالالالالالالالى السالالالالالالالني السادسالالالالالالالي ة الالالالالالالرة أو السالالالالالالالابعي 
 ة رة من الهجرة الميموني   



 الدرس السابع ة ر
  جرة الي  

                                 د ونيالالالالالالالالي    جالالالالالالالالرة بعالالالالالالالالد الألالالالالالالالالت  ولكالالالالالالالالن جهالالالالالالالالا ألالالالالالالالالال  الالالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالالال  وسالالالالالالالال م :    
                              وألالالالالالالالالالد بالالالالالالالالالان لنالالالالالالالالالا ممالالالالالالالالالا ألالالالالالالالالالال  ةورمالالالالالالالالالي ر الالالالالالالالالى هللا ةنالالالالالالالالال  وسالالالالالالالالالمعتموض أن الهجالالالالالالالالالرة 

                         ل أل الالالالالالالراء المهالالالالالالالاجرين الالالالالالالال ين   مالالالالالالالن موالالالالالالالي ل مدينالالالالالالالي  الالالالالالالى الم  الالالالالالالودة ب ولالالالالالالال  تعالالالالالالالالى
                            مالالالالالالالالن هللا ور الالالالالالالالوان  وين الالالالالالالالرون ايرجالالالالالالالالوا مالالالالالالالالن ديالالالالالالالالار م وأمالالالالالالالالوالهم يأت الالالالالالالالون ف الالالالالالالالال

                               و الالالالالالالالال ض الهجالالالالالالالالالرة ان  عالالالالالالالالال  بألالالالالالالالالالت  موالالالالالالالالالي 1 هللا ورسالالالالالالالالالول  أول الالالالالالالالال   الالالالالالالالالم ال الالالالالالالالالادألون   
 وب ا ها فى أيد  المس مين   وب ى بعد  ل  ل مس مين  جرتان  

                               لكالالالالالالالالم  و الالالالالالالالى الم الالالالالالالالار  ليهالالالالالالالالا فالالالالالالالالى ألولالالالالالالالال  تعالالالالالالالالالى   فمالالالالالالالالا  جالالالالالالالالرة المنالالالالالالالالاف ين :   أ 
                         وألالالالد سالالالمعتم مالالالا والالالان مالالالن يأالالالر م و الالالم الم  الالالودون  2       فالالالى المنالالالاف ين ف تالالالين  

                            ب ولالالالالالال  تعالالالالالالالى   ودوا لالالالالالالو تكألالالالالالالرون ومالالالالالالا وألالالالالالالروا فتكونالالالالالالون سالالالالالالواء فالالالالالالال تتيالالالالالال وا
                    فالالالال ن تولالالالالوا فيالالالال و م واألت الالالالو م حيالالالال مالالالالنهم أوليالالالالاء حتالالالالى يهالالالالاجروا فالالالالى سالالالالأيا هللا 

                       فهجالالالالالرتهم وانالالالالال  فالالالالالى انحيالالالالالا  م 3وجالالالالالدتمو م و  تتيالالالالال وا مالالالالالنهم وليالالالالالا و  ن الالالالاليرا   
                            لرسالالالالول هللا  الالالال ى هللا ة يالالالال  وسالالالال م وألتالالالالال أةدا الالالال  معالالالال    فهالالالال ض  جالالالالرة لهالالالالم فالالالالى 

                         دينالالالالال  ون الالالالالر ديالالالالالن هللا ألر الالالالالي مالالالالالن أة الالالالالم ال ر الالالالالا     سالالالالالأيا هللا بنهالالالالالا فالالالالالى ن الالالالالر
                      وم حالالالق أهالالالا الهجالالالرة فالالالى   الالالب الع الالالم الالالالدينى الالالال   يع الالالم بالالال  المالالالؤمن أحوالالالام هللا  

 ييمن ة ى دين    وو ل  الألرار باإلسالم من ديار الكألر  ن تعر، المس م لأل   ولم
                                                 

1
 من سورة فاطر  28اآلية  3- 

 

 



                     الم  الالالالالالالودة ب ولالالالالالالال   الالالالالالال ى هللا ة يالالالالالالال  وسالالالالالالال م و الالالالالالالى   جالالالالالالالرة المعا الالالالالالالى :   ب 
    المهالالاجر مالالن  جالالر مالالا نهالالى هللا ةنالال    فيجتنالالب المعا الالى   وي أالالا ة الالى ال اةالالا   
                    فالالالال ل  جهالالالالاد ل الالالالنألس ينالالالالو  بالالالال  المالالالالؤمن مر الالالالاة هللا تعالالالالالى حتالالالالى ي الالالالم   و الالالال 

               ور الالالالوا ةنالالالال   لالالالال  لمالالالالنال الالالالالحين الالالالالوارد فالالالالى سالالالالورة الأينالالالالي   ر الالالالى هللا ةالالالالنهم 
                        ي الالالالالالالى ر الالالالالالال    وألالالالالالالالد  الالالالالالالر  هللا أ الالالالالالالا الع الالالالالالالم أو الالالالالالال  الي الالالالالالاليي ف الالالالالالالال تعالالالالالالالالى

وما ألال تعالى فى  ينهم فالى سالورة ال مالر  1        نما يي ى هللا من ةبادض الع ماء  
                                     أمالالالالن  الالالالو ألانالالالال   نالالالالاء ال يالالالالا سالالالالاجدا وألا مالالالالا يحالالالال ر ا يالالالالرة ويرجالالالالو رحمالالالالي ر الالالال 
                     2 ألالالالا  الالالا يسالالالتو  الالالال ين يع مالالالون والالالال ين   يع مالالالون  نمالالالا يتالالال ور أولالالالوا ابلبالالالاب   

                  وممالالالالا ت الالالالدم نع الالالالم مالالالالا ي  منالالالالا نحالالالالن الي الالالال  مالالالالن أنالالالالواع الهجالالالالرة التالالالالى ير الالالالى أهالالالالا 
                   حمايالالالالالالالي بو انالالالالالالال   هللا ورسالالالالالالالول  مالالالالالالالن ألتالالالالالالالال ابةالالالالالالالداء ن الالالالالالالراس لالالالالالالالدين اإلسالالالالالالالالم و 

                    واجتنالالالالالالالاب المعا الالالالالالالى   والألالالالالالالالرار بع يالالالالالالالدة اإلسالالالالالالالالم مالالالالالالالن ديالالالالالالالار الكألالالالالالالالر  ن أو   
 المؤمن فى دين   

 
                         وفالالالالالالالالالى  الالالالالالالالال ض المناسالالالالالالالالالبي أرانالالالالالالالالالى م الالالالالالالالال را بن أةيالالالالالالالالالب ة الالالالالالالالالى بعالالالالالالالالال، المسالالالالالالالالال مين 

                    ع مالالالالالاد  ة الالالالالى حسالالالالالاب ديالالالالالنهم  جالالالالالرتهم  لالالالالالى ىيالالالالالر الالالالالالبالد اإلسالالالالالالميي مالالالالالن أجالالالالالا نألالالالالال
                           حيالالالالالالالالال  ييسالالالالالالالالالرون  ألامالالالالالالالالالي ال الالالالالالالالالالة وسالالالالالالالالالا ر ال اةالالالالالالالالالا  ويتعر الالالالالالالالالون ل ميالألالالالالالالالالالا 
                       وال الالالالالهوا    وفالالالالالى بالالالالالالد المسالالالالال مين بحمالالالالالد هللا متسالالالالالع ل يالالالالالدما  التالالالالالى تعالالالالالود ة الالالالاليهم

                         بالد ابيالالالالالالالالر    و   الالالالالالالال  أنبالالالالالالالالالنألع المالالالالالالالالاد  وت الالالالالالالاليهم ا فالالالالالالالالا  ال الالالالالالالالا عي فالالالالالالالالى الالالالالالالالال
الالالالالالالالبالد اإلسالالالالالالالالميي أولالالالالالالالى أيالالالالالالالدماتهم ويأالالالالالالالراتهم مالالالالالالالن ىير الالالالالالالا   وي الالالالالالالول  الالالالالالال ى هللا 

                                                 
1

 من سورة فاطر . 28اآلية  
2

 من سورة الزمر  9اآلية  



                    ة يالالالال  وسالالالال م : المالالالالؤمن ل مالالالالؤمن والأنيالالالالان ي الالالالد بع الالالال  بع الالالالاس   ومالالالالا ي الالالالول  الالالال وا  
  هللا وسالمي ة ي    من لم يحما  م المس مين ف يس منهم  

يالالالالالالالالالالالالاكم لسالالالالالالالالالالالالعادة الالالالالالالالالالالالالدارين بعونالالالالالالالالالالال  وتوفي الالالالالالالالالالالال    وأ الالالالالالالالالالالالور لكالالالالالالالالالالالالم                                    وف نالالالالالالالالالالالا هللا واه
 ورحمي هللا و روات      حسن استماةوم والسالم ة يوم 

 1395محرم  16
 1975يناير  28

 حسن واما الم  او  

 


