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  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودالتفزيغ ليس قابل للنشز، فلن يهذا  تنبيه هام: +

 

﴿2﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرةِ  َتاِسَع َطشرلَ ااْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

ـِ الَرحقِؿ  الَرحَؿ
ِ
 بِْسِؿ اهلل

 

إّن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا، ومـ سقئات أطؿالـا مـ  

يفده اهلل فَل مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فَل هادي لف، وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف وأشفد أن 

 محؿدا طبده ورسقلف.
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   2 

                

          3 

 أما بعد،

وشّر إمقر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -فنّن أصدق الحديث كتاب اهلل وخقر الفدي هدي محؿد 

 محدثاهتا وكّؾ محدثة بدطة وكؾ بدطة ضَللة وكؾ ضَللة يف الـار.

الـاجقة الؿـصقرة  قرة ٓطتؼاد الطائػةالسـة الؿـش فؿا زلت معؽؿ يف التعؾقؼ طؾك كتاب أطَلم

رحؿف  -يف العؼقدة آسَلمقة لؾشقخ العَلمة حافظ بـ أحؿد الحؽؿل  وجقاب سمال لئتاالؿعروف بؿ

 الؿتقىف سـة سبع وسبعقـ وثَلثؿائة بعد إلػ مـ الفجرة الـبقية.  -اهلل تعالك 

 ووصؾـا إلك السادس بعد الؿائتقـ
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  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودالتفزيغ ليس قابل للنشز، فلن يهذا  تنبيه هام: +

 

﴿3﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرةِ  َتاِسَع َطشرلَ ااْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

 ] الؿتـ [

 ويف أهؾ بقتف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -امف يف أصحاب رسقل اهلل يف القاجب التز

، فؿ وما شجر بقـفؿئوالؽػ طـ مساوسَلمة قؾقبـا وألسـتـا لفؿ وكشر فضائؾفؿ : -رحؿف اهلل -فؼال 

والتـقيف بشلهنؿ كؿا كقه تعالك بذكرهؿ يف التقراة واإلكجقؾ والؼرآن وثبتت إحاديث الصحقحة يف 

 مـ إمفات وغقرها يف فضائؾفؿالؽتب الؿشفقرة 

 .الجزء مـ كَلمف يف الدرس الؿاضل وسبؼ الحديث طـ هذا

الجؿاطة يف حؼ أصحاب رسقل يدل طؾك ما بقـف مـ مـفج أهؾ السـة و ما –رحؿف اهلل تعالك  -ثؿ ذكر 

 : -طز وجؾ-قال اهلل  -جؾ وطَل -يات وبدأ بؼقل اهلل مـ أ اطدد -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-اهلل 

    

1 

 ] الشرح [

 -رب العزة والجَلل-ختؿ هبا ، التاسعة والعشريـ مـ سقرة الػتح ففذه أية العظقؿة وهل أية

السقرة العظقؿة التل كاكت مبشرة بػتح مؽة وواصػة ما حصؾ مـ الصؾح بلكف فتح لؿا سببف مـ فتقحات 

وسؿاع ديـ  ،وهتقئقا لسؿاع الؼرآن، ن دخؾ كثقر مـ الـاس يف ديـ اهللفؼد حصؾ بسبب الصؾح أ،ه بعد

كذلؽ كان وسقؾة ، قا يف اإلسَلم يف مدة هذا الصؾحكثقرا ودخؾ اخؾؼ -طز وجؾ-اإلسَلم ففدى اهلل 

لرسقلف هذه  -طز وجؾ-وفتح اهلل ، لؼتال القفقد بخقرب و تقؿاء -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-لتػرغ الـبل 

سَلم فلرسؾ إلك لقدطقهؿ لؾدخقل يف اإل ،لؿراسؾة الؿؾقك ورؤساء العالؿ الؿدن كذلؽ كان هتقئة

وأرسؾ إلك ، وأرسؾ إلك الؿؼققس حاكؿ مصر، قؾ طظقؿ الرومرَ وأرسؾ إلك هِ ، كِْسَرى طظقؿ الػرس
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﴿4﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرةِ  َتاِسَع َطشرلَ ااْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
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سَلم ؿ إلك اإلوراسؾ غقرهؿ لدطقهت، الجؾـدي يف طؿان وأرسؾ إلك ابـل، الـجاشل حاكؿ الحبشة

 ثؿ ما تسببت بف هذه الفدكة مـ فتح مؽة ، مستػقدا مـ مدة هذه الفدكة

 وقت ىزول سورة الػتح: 

وهق  -طؾقف الصَلة والسَلم   -أكزلفا رب العزة والجَلل طؾك الـبل محؿد  لهذه السقرة العظقؿة الت

 ا جؿقع الصحابة وبشر هب -رضل اهلل طـف   -طائد مـ الحديبقة وبشر هبا طؿر بـ الخطاب 

 سورة الػتح فوها تزكوة وثناء على الصحابة: 

مـ هذه السقرة فػقفا طدد مـ الؿقاضع  يف -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وفقفا تزكقة طظقؿة ٕصحاب الـبل 

كذلؽ فقفا الثـاء طؾك أصحاب شجرة بقعة  ،جؿقعا –صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -صحاب رسقل الثـاء طؾك أ

فقفا فضح لؾؿـافؼقـ وبقان لؿا يحصؾ أو فقف ذكر أو إشارة إلك ما سقحصؾ  كذلؽتخصقصا، الرضقان 

ومـ معف لؾؿرتديـ  -رضل اهلل طـف -ل بؽر الصديؼ مـ حروب الردة وقتال أب

 1  

طؾك أصحاب الرسقل  -طز وجؾ-ا أثـك اهلل حروب الردة إذً  جزية إما قتال وإما اإلسَلم وهذا يف ما يف

   فؼال ةمـ أول السقر -ة والسَلمطؾقف الصَل-

  

2 

 يف اآلية؟ نومن هؤالء المؤمن 

 -طؾقف الصَلة والسَلم  -مـ همٓء الؿممـقن الذيـ تتحدث طـفؿ هذه أية إهنؿ أصحاب رسقل اهلل 

 إهنؿ رسقل اهلل وأصحابف 
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ذا إإ

صؾك  -تزكقة لؿـ جاهد مع الرسقل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -صحاب الرسقل كقة ٕهذه السقرة فقفا تز

ف ئمـ الصحابة ذكر فضائؾ همٓء الؼقم الذيـ اصطػاهؿ اهلل واختارهؿ لـصرة خقر أكبقا -اهلل طؾقف وسؾؿ 

 .-وسؾؿ ورضل اهلل طـفؿ صؾك اهلل طؾقف -ورسؾف 

 بقان صػة أصحاب الرسقل: 

سقرة الػتح فقفا بقان صػة أصحاب  وهك آخر آية يف -رحؿف اهلل- لشقخ حافظذكرها ا لالت ةوهذه أي

 لؼرآن وصػفؿ بلوصاف طديدة ولؽـ يفا ،يف التقراة واإلكجقؾ والؼرآن -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- الرسقل

 :وقبؾ ذكر الؿثؾقـ يؼقل اهلل -جؾ وطَل-اإلكجقؾ هـاك مثَلن ذكرهؿا اهلل التقراة و

 كسؿف ففق مرسؾ مـ طـد اهلل مصطػرسالة وصرح بابقصػ ال فقصػف 

 .اجريـ وإكصار فقصػفؿ بلهنؿ معفوهؿ أصحابف مـ الؿف  

 أىواع المعوة وبوان المعوة المؼصود بها يف اآلية: 

جفاده وحروبف ما استطاطقا إلك  والؿعقة هـا مع كقهنا معقة الؿؽان والزمان حقث إهنؿ كاكقا معف يف

الؿديـة وإن كان بعضفؿ خارج الؿديـة ففذا معف إكؿا هق بالـصرة  بؾده يف عف يفذلؽ سبقَل وكاكقا م

مؽاكف وأحقاكا ٓ  معف يف يد وأحقاكا يؽقن الذقد ٕن الؿعقة إما معقة طؾؿ وإحاصة أو معقة كصرة وتليقوالتلي

 الؿؽان  يؽقن معف يف

     

      
 اإلىجولوصف الصحابة يف التوراة و:  

آيات  الؼرآن يف يف -جؾ وطَل  -وصػفؿ اهلل  -طؾقف الصَلة والسَلم  -إذا همٓء أصحاب رسقل اهلل 

التقراة أهنؿ  يف يفالقصػ إول الذ التقراة واإلكجقؾ، لؽـ وصػفؿ يف هذه أية بقصػ ذكره يف ةطديد
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قتالف لؾؽافريـ  يف -ؾقف وسؾؿ صؾك اهلل ط- كصرة رسقل اهلل أهنؿ يجتفدون يف يأشداء طؾك الؽػار أ

ٓلفؿ وإطزاز ذيبذلقن أشدهؿ كذلؽ هؿ أهؾ غؾظة وشدة طؾك الؽػار إل ،ويبذلقن كؾ ما يؿؾؽقن

ؿ أشداء طؾك التقراة بلهن مقصػقن يف -طؾقف الصَلة والسَلم-ؿممـقـ ففمٓء أصحاب رسقل اهلل ال

الشدة طؾل أهؾ اإليؿان  هبغل أن تؽقن هذالؽػار يف باهبا لؽـ ٓ يـ كشدهتؿ طؾ الؽػار رحؿاء بقـفؿ،

اطك لف مـف طضق  تد كلذلؽ هؿ رحؿاء بقـفؿ يتحابقن ويتعاصػقن ويرتاحؿقن كالجسد القاحد إذا اشتؽ

 -سبحاكف وتعالك-التآلػ كؿا قال ك، ففؿ بقـفؿ الرحؿة والحؿسائر الجسد بالسفر و

 1 

 

إليؿان يف التقراة هريـ ففؽذا وصػ أهؾ ايعـل أشداء ضا  ضعقـايعـل متق

أن كؾ كافر يـبغل أن  الؽػار كولقس الؿؼصقد بلهنؿ أشداء طؾ، رحؿاء بقـفؿ، الؽػار أهنؿ أشداء طؾك

ؽـ الصػة العامة ٕهؾ اإليؿان يف مؼابؾة أهؾ ؿقع إحقال، لؽؾ مؼام مؼال، لطؾقف يف ج تؽقن مغؾًظا

رتؽب الؽافر ما ؿممـقـ أكػسفؿ أهنؿ رحؿاء بقـفؿ، لؽـ إذا اقـ الالؽػر أهنؿ أشداء يف القصػ العام ب

كؿـ تريد  مًقا، كؿـ يؽقن سػقًرا،كؿـ يؽقن ذ فنكف يتؾطػ معف كؿـ يؽقن معاهًدا،يقجب التؾطػ معف 

ذا حصؾ الؿممـ إوؽ رحؿاء بقـفؿ كذل2دطقتف لإلسَلم 

مشروع لؽـ الصػة العامة أهنؿ أشداء  إذا ارتؽب معصقة ففذا أمر مـف ما يقجب الشدة طؾقف واإلغَلظ

ما فقف  إوصاف التل هل وصػ الؽػار أو كلشدة طؾاأهنؿ رحؿاء بقـفؿ فالذي يقصػ بطؾك الؽػار و

لكف شديد طؾك أهؾ البدع، شديد الشخص ب قن طؾكلذلؽ كان السؾػ يثـصػة مدح  ههذؾؽػار ل ةمشاهب

ه كحراف ففذهؾ البدع بلكف شديد طؾك أهؾ آأ طؾل أهؾ الؿـؽرات، فقصػ السؾػل بلكف شديد طؾك

بلن فقف شدة طؾك أهؾ آكحراف  لذلؽ إذا وصػ طالؿ مـ طؾؿاء السـة صػة مدح طـد السؾػ،
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د يؼقلفا العالؿ أن فقف شدة يؼصد أكف يف بعض ق ، أحقاًكاصػة مدح والؿخالػقـ لؿـفج السؾػ ففذه

م أولك؛ ققم معقـقـ أكاس معقـقـ؛ يظـ أهنؿ بالرفؼ إحقال يري هذا العالؿ أن الرتفؼ مع أولئؽ الؼق

ػ أهنؿ يؽقن لفؿ ذلؽ أكثر فائدة، وهذه مسللة اجتفاد يف تحؼقؼ الؿصالح والؿػاسد بإسؾقب إخو

فشدتف قد تؽقن يف رأي طالؿ آخر لقست يف  ف )..( أن ُيشتد مع فَلنوالخَلجتفاد العالؿ ترجع إلك ا

لؽـ هذا طالؿ اجتفد وهذا طالؿ اجتفد ما قن يف كظر طالؿ آخر يف مؽاكف محؾفا ورفؼف يف مؽان قد ٓ يؽ

لقست ُمخالػة لؿا طؾقف  ،لقست ُمخالػة لؾدلقؾ دام أن الؿسللة خاضعة لَلجتفاد لقست مخالػة لؾـص

 الراجح طـد أهؾ العؾؿ. ،أهؾ العؾؿ

 مثال للشوخ األلباين: 

مثَلً كاكت طـده شدة طؾك الشقخ إسؿاطقؾ إكصاري أو طؾك الشقخ  -رحؿف اهلل-فؿثَلً شقخـا إلباين 

شقخـا  يرى أن هذه الشدة لقست يف محؾفا، العؾؿاء فبعض – رحؿفؿا اهلل جؿقًعا–محؿقد التقيجري 

جتفاد وٓ خرون طؾك هذه الشدة يف وقتفا، إًذا الؿسللة هـا خاضعة لَلبعف آيرى أن الشدة يف محؾفا ويتا

 .أو فقف شدة لقؼدح فقف أكف شديد حؽًؿا طاًما -رحؿف اهلل-يليت أحد ويعطل لؾشقخ إلباين 

 مدح السلػي الشديد على الُمخالػون: 

و مـ يظـ أكف مـ فقف شدة طؾك الُؿخالػقـ لؿـفج السؾػ، طؾك أهؾ آكحراف، أ بؾ وصػ السؾػل بلن

 أهؾ آكحراف، ففذا أمر محؿقٌد، يحؿد طؾقف صاحبف ويؿدح ٓ يذم، إكؿا تذم الشدة يف غقر مقضعفا،

هؾ إيؿان والحؿد هلل كحـ كعرف مشايخـا أهنؿ أ الشدة،قـ أكف ٓ مربر لفذه بَ خاصة مع وجقد الدلقؾ الؿُ 

يجتفدون يف تحؼقؼ صاطة اهلل وصاطة  وأهنؿ وصدق، فقؿا كحسبفؿ كذلؽ، وٓ كزكل طؾك اهلل أحدا،

فنذا شدوا طؾك إكسان أو طؾك جؿاطة أو طؾك ققم فنكؿا يرون أن هذا هق  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-رسقلف 

ون طؾك كؾ حال، أهؾ السـة يحرتمقن طؾؿائفؿ، ويعرفقن لفؿ مـزلتفؿ إكسب وهق إصؾح فُقشؽر

خطئف لؽـ ٓ ُيتخذ هذا ذريعة لؾطعـ وُيرد  العالؿ،وقدرهؿ، وٓ يشؽقن يف أفعالفؿ، ولؽـ قد ُيخطئ 

هؾ اإليؿان مقصقفقن أهنؿ أشداء طؾك أو ما يػعؾف أهؾ البدع طؿقًما فل كؿا يػعؾ بعض أهؾ البدع فقف،

 .التقراة يف – والسَلم الصَلة طؾقف –وهذا وصػ أصحاب الرسقل  ػار رحؿاء بقـفؿ،الؽ



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودالتفزيغ ليس قابل للنشز، فلن يهذا  تنبيه هام: +

 

﴿8﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرةِ  َتاِسَع َطشرلَ ااْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

 

 

 

 ] المتن [ 

 يف ذكر وصػفؿ   -لوالجَل العزة رب–كذلؽ يؼقل 

   1 

 ]الشرح[

 ة، وأهنؿ يؽثرون مـ أداء الـقافؾ،هنؿ يحافظقن طؾك الصؾقات الؿػروضأي أهنؿ أصحاب صَلة، أي أ

وهذا معروف مـ حالفؿ، فؽاكقا محافظقـ طؾك  -والسَلمطؾقف الصَلة -هذه صػة أصحاب رسقل اهلل 

طؾقف -ـػؾقن طؾك رواحؾفؿ يف السػر مثؾ الرسقل وكاكقا يت الصَلة، وكاكقا ُمحافظقـ طؾك الرواتب،

 – وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك –وكاكقا يلخذون مـ الؾقؾ ما يلخذون مثؾ ما كان الرسقل  -الصَلة والسَلم

 إطؿال يف يزيدوا أن أرادوا – طـفؿ اهلل رضل –بؾ بعض الصحابة  ن بف يف أطؿالف يف أققالف،فقؼتدو يػعؾ

بعض الصحابة سلل طـ طبادة الرسقل  حتك سللقا، -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- الرسقل يعؿؾف كان ما طؾك

فؽلهنؿ تؼالقها  دتف،بعبا – والسَلم الصَلة طؾقف –بل ـؿ أزواج الهنفلخرب بقتف يف – وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك –

ر، لذلؽ يعـل يرون أكف لخَّ ا تَ مَ وَ  فِ بِ كْ ذَ  ـْ مِ  مَ دَّ ؼَ ا تَ مَ  فُ لَ  رَ ػِ غُ  – وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك –وقالقا إن الرسقل 

َٓ ُأْفطِْر،مـف يؽثرون  ما – والسَلم الصَلة طؾقف –يعـل سللقا طـ صقام الـبل  ، فؼال بعضفؿ أَكا أُصقُم َو

فؼالقا  ـ ٓ ُيحػظ أكف صام شفرًا كامَلً،كان يصقم ولؽ الصقام الشفر والشفريـ والثَلثة، ٓ، يقاصؾ كان

ر طِ فْ أُ  َٓ وَ  قمُ ا أُص فؼال شخص أكَ  ذكبف مـ تؼدم ما لف غػر قد – هذا ٕن الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 يؼقم ويـام، – وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك –الرسقل  د، يعـل أكف صقل الؾقؾ قائؿ،قُ أرْ  َٓ وَ  قمُ ا أقُ أكَ  اَل ل قَ اكِ الثَّ وَ 

َٓ أكَ  اَل ث قَ الِ لثَّ اوَ  ا قال أكا أريد أن أققم وٓ أكام،هذ كان طقسك طؾقف  يريد أن يتبتؾ مثؾ ماج، وَّ زَ أتَ  أنْ  يدُ أرِ  ا 

ا أمَ )): اللؿا بؾغف ذلؽ ق – والسَلم الصَلة طؾقف –فالـبل يعـل متبتؾ ٓ يتزوج،  قال السَلم لؿ يتزوج،
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ل تِ ـَّ ُس  ـْ طَ  َب غِ رَ  ـْ ؿَ ، فَ اءَ َس الـ   ُج وَّ زَ أتَ وَ  دُ قُ أرْ ل وَ ؾ  أَص ر وَ طِ ُأفْ وَ  قمُ ل ُٕص ك  إِ وَ  فُ لَ  ؿْ اكُ ؼَ تْ أوَ  ؿ هللاكُ َش ل أْخ ك  إِ 

يؽقن مـ إمقر الؿؼربة إلك رت هذه الؿبالغة يف التعبد مـ البدع والؿحدثات بدل أن اصف ((لـ  مِ  َس قْ ؾَ فَ 

رضل اهلل -ستجابة اخقر ستجاب أولئؽ الصحابة افطؾك هذا،  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-كبف الـبل  اهلل،

ن الصَلة الػرائض يف أهنؿ يؽثرو مـ وصػفؿ فلصحاب الرسقل طؾقف الصَلة والسَلم -طـفؿ وأرضاهؿ

 .جقد ٕهنؿا أطظؿ ركـقـ يف الصَلةؾقن وذلؽ ذكر الركقع والسوقتفا ويتـػ

   قال

وٓ سؿعف بؾ يبتغقن فضَل مـ اهلل بلن  بصَلهتؿ رياءً  ـ الـقة ٓ يؼصدونيعـل أهنؿ حسـ الؼصد حس

 .هذا هق مرادهؿرضقاكا،وأن يرضك طـفؿ ويؽثر حسـاهتؿ أن يدخؾفؿ الجـة و

العبادة قد ضفرت طؾك وجقهفؿ كقرة مضقئة مشرقة  فلثر  

طـد جؿقع السؾػ، فاستـارت وجقهؿ وأضاءت  بالسقؿة هذا هق الؿؼصقد مـ أثر السجقد ٓ سقاد فقفا

وإزهار قؾقهبؿ فؼؾقهبؿ مضقئة فؾؿا أضاءت قؾقهبؿ باإليؿان أضاءت وجقهفؿ  بسبب صػاء سرائرهؿ

يظفر ضاهره  والؼؾب إسقد الباصـ إسقد السقئن الباصـ الصالح يخرج أثره يف الظاهر الصالح ٕ

رتباط أطؿال الجقارح بلطؿال ا دلقؾ طـد أهؾ السـة والجؿاطة ٓالقجف إسقد والعؿؾ إسقد ففذ

قفؿ ضفرت ا أدوا ما فرض اهلل طؾالؼؾقب، ففمٓء الصحابة لؿا صػت سرائرهؿ لؿا صؾحت قؾقهبؿ لؿ

الصػاء الـضرة التل طؾك وجقهفؿ  هـا الـقر الذي يف القجقه ؿاهنؿ يف وجقهفؿ فالؿؼصقد بالسقؿةثار إيآ

ولقس الؿراد أثر السجقد الذي يف الجبفة ففذا ققل لؿ يؼؾ بف أحد مـ  العؾؿاء مـ السؾػ بؾ هذا ققل 

 اد بالسقؿة هـا العَلمة يف القجف.محدث إكؿا  الؿر

 فؼال   أما      -ؾ وطَلج-قال اهلل 

ف التل تؽقن حقل الزرع أفراخ صغار رج شطئف يعـل: أخرج أفراخأخ   

رخف زاره أي أخرج أفر ساق هذه الشجرة وأصؾ هذه الـبتة فآخ تشد مـ أزابـػس الزرع وهذه إفر
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 اهلل .خ طبد الرحؿـ السعدي رحؿف قاء كؿا قال الشقفقزارتف فراخف يف الثبات وآست

 ذلؽ الزرع أي ققي سار غؾقظا ققيايعـل   

 رتػع قام واستؼام أي ققي واستؼامأي ا 

  .الساق الشجرة أصؾفا فسار ققيا طؾك أصقلف يعـل

أهنؿ مثؾ الشجرة  الـبل طؾقف الصَلة والسَلم يف اإلكجقؾففذا مثؾ أصحاب  ،الذيـ زرطقا هذا الزرع

ويـاصرون هذا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -زروهنا ويـاصرون رسقل اهللوهنا ويماؼقالتل حقلفا أفراخفا فق

سَلم واكتشاره الديـ حتك استؼام هذا الديـ وققي وأطجب الؿممـقـ اكتصار الؿسؾؿقـ وطؾق شلن اإل

 وضفقره طؾك أطدائف.

ر حؿف اهلل تؽػقيعـل لقغقظ هبمٓء الصحابة الؽػار، استدل هبا اإلمام مالؽ ر  

هذا كافر  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-مـ يبغض الصحابة، ٕن الذي يغقظف أحد مـ أصحاب الرسقل اهلل 

 قال  -جّؾ وطَل–ٕن اهلل  فالذي يؽره الصحابة ويبغضفؿ ويغتاظ مـ الصحابة هذا كافر

    
 

 ] الؿتـ [

ثؿ قال رحؿف اهلل تعالك: و
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 ]الشرح[

فقصػ أصحاب الرسقل طؾقف الصَلة والسَلم بلوصاف هل مـ أحسـ إوصاف وأطظؿ العبادات 

هجروا أوصاهنؿ وتركقا يف سبقؾ اهلل و -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فلصحاب الرسقل 

 .صرة هذا الديـديارهؿ وأمقالفؿ يف سبقؾ ك

بؿا يستطقعقن ففمٓء  ،بلمقالفؿ ،بلكػسفؿ  قال:

 قدرهتؿ يف كصرة هذا الديـ. الصحابة بذلقا

روا لؽـ آمـقا وجاهدوا لؽـفؿ ما هاجروا ٕهنؿ ُهقجر يعـل الذيـ ما هاج

إلقف وهؿ أهؾ الؿديـة، إكصار، ففؿ لفؿ أجر الـصرة فؿرتبة الـصرة حّصؾفا أهؾ الؿديـة، حصؾفا 

إكصار وهؽذا مـ كان يلوي إلقف أهؾ اإليؿان ويفاجرون إلك أهؾ بؾده فعؾقف أن يـصرهؿ وأن يميدهؿ 

تعاون معفؿ يف الرب والتؼقى فلهؾ اإليؿان يحرتم بعضفؿ بعضا فالؿفاجر وأن يؼقم يف خدمتفؿ وأن ي

الذي هجر وصـف وهجر مالف ابتغاء إجر والثقاب كذلؽ مـ هاجر إلقف هذا الؿسؾؿ الؿممـ الصادق فنكف 

طؾقف أن يبذل ما يستطقع لـصرتف إليقائف لؿساطدتف يعـل لقس مـ صبع أهؾ اإليؿان أن يتخؾ بعضفؿ طـ 

ن يفاجر لبؾد اإلسَلم لؾعقش فقفا فـرى أن أكثر الـاس كػسل، كػسل ٓ يفتؿ هبؿ وٓ يسعك يف أبعض 

كصرهتؿ وٓ يف مساطدهتؿ والذي يـبغل أن يحتسب اإلكسان إجر يف ذلؽ وأن يساطدهؿ ويمويفؿ 

 ـصرهؿ طؾك قدر صاقتف.وي

 صحابة الذيـ آمـقا وهاجروا وجاهدوا وآووا وكصروا همٓء الؿفاجريـ وصػفؿ اهللال

طز وجؾ باإليؿان الحؼ الصادق الذي يستحؼقن بف دخقل الجـة يف أول وهؾة وأيضا غػر اهلل لفؿ 

ورزقفؿ رزقا كبقرا وفتح لفؿ البؾدان فاتسعت رقعة بَلد الؿسؾؿقـ وكثرت أمقال الصحابة رضل اهلل 

 طـفؿ بعد أن كاكقا فؼراء ٓ يجدون الطعام.
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 ]الشرح[

 الوصف األول: 

بف طؾك الصحابة أهنؿ قد رضل طـفؿ وقد رضقا طـف وأكف  -طّز وجّؾ -أيضا مؿا أثـك اهلل 

لجزيؾ فقطد همٓء الؿممـقـ الصادققـ بالثقاب ا

 والرضا إكقد

 الوصف الثاين: 

لؽـ ما هق القصػ الذي استحؼقا بف هذا إجر؟ حقث إهنؿ سابؼقا إلك الدخقل يف اإلسَلم فؼال: 

فؽاكقا مسابؼقـ إلك الدخقل يف اإلسَلم واتباع  

وكصرتف فاستحؼقا الؿدح بسبب سرطة استجابتفؿ لفذا الديـ، أيضا  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ–محؿد 

 هاجروا يف سبقؾ اهلل مـ بَلد الؽػر إلك بَلد اإليؿان

 الوصف الثالث: 

  :كذلؽ ذكر وصػا شريػا ثالثا وهق وصػ ماذا؟ الـصرة، و

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ- هبا رب العزة والجَلل أصحابف أصحاب رسقل اهللألػاظ شريػة وصػ  هففذ
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  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودالتفزيغ ليس قابل للنشز، فلن يهذا  تنبيه هام: +

 

﴿03﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرةِ  َتاِسَع َطشرلَ ااْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

 .أهنؿ سابؼقن إولقن سابؼقن يف الدخقل يف اإلسَلم يف الدخقل يف اإليؿان أوٓ:

 .أهنؿ هاجروا ثاكقا: 

 ؿ كاصروا الؿفاجريـ.أهن ثالثا:

ر يف سبقؾ اهلل والذي الذي يفاجالشرع وهؽذا كؾ مـ كان اتصػ هبذه الصػات ففل صػات مدح يف 

لقس    : أهؾ اإليؿان يـاصر أهؾ الصدق قاليـاصر أهؾ الفجرة يـاصر 

الذيـ كاكقا مـ إوائؾ ومـ الؿفاجريـ وإكصار  -رضل اهلل طـفؿ -هذا إمر متعؾؼا فؼط بالصحابة 

وأسؾؿقا بعد فتح بؾ حتك الذيـ دخؾقا يف اإلسَلم بعد فتح مؽة حقث اكتفت الفجرة ففمٓء الذيـ آمـقا 

مؽة هؿ مـ التابعقـ لفؿ بنحسان مادام أهنؿ سؾؽقا سبقؾ السابؼقـ إولقـ مـ الصدق يف اإليؿان وطؿؾ 

أن كؽقن مؿـ  -طز وجؾ-رضل اهلل طـفؿ ورضقا طـف وكسلل اهلل ، الصالحات فالذيـ اتبعقهؿ بنحسان

لؽـ أول التابعقـ هؿ الصحابة الذيـ يدخؾ يف هذا الؾػظ  وهق التابعقن لفؿ بنحسان إلك يقم الؼقامة 

جؾ -أسؾؿقا بعد فتح مؽة هؿ الذيـ أسؾؿقا بعد فتح مؽة هؿ أول التابعقـ الذيـ ثبت لفؿ الرضا مـ اهلل 

ة أهؾ إتباع ويف الحؽؿ يدخؾ مـ كان طؾك صريؼتفؿ فقصػفؿ بقصػ اإلتباع وهؽذا أهؾ السـ -وطَل

 وابتعاد طـ آبتداع.

 

 ] الؿتـ [

:قال تعالكو: ثؿ قال

1  

 []الشرح 
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 110التوبة:  



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودالتفزيغ ليس قابل للنشز، فلن يهذا  تنبيه هام: +

 

﴿04﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرةِ  َتاِسَع َطشرلَ ااْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

ففذه أية كزلت يف غزوة تبقك تعرفقن سقرة براءة وما ذكر فقفا وما سؿقت بف وما اشتؿؾت طؾقف مـ 

  :أيات تحدثت يف كثقر مـفا طـ غزوة تبقك يؼقل اهلل

يف ساطة الؿشؼة يف ساطة   يعـل اتبعقا كبل اهلل

فر كضقجفا فالـػس تؽقن متطققة  إلك الحر الشديد وضقؼ ذات القد وحصقل يعـل  الػقاكف يعـل ض

ؿا دطاهؿ إلك الغزو ل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -الجؾقس وطدم السػر ومع ذلؽ ففمٓء اتبعقا رسقل اهلل

أن  كاد بعض الـاس مـ بعد ما غزو الروم قال: إلك 

 كصرهؿ وأيد هبؿ وأيدهؿ بـصره -طز وجؾ -ثبتفؿ واهلل  -طز وجؾ-يزيغ قؾبف لؽـ اهلل 

قد تاب تقبة شامؾة كامؾة طؾك  -وجؾطز –ففذه أية تبقـ أن اهلل 

-مـ الؿفاجريـ وإكصار بسبب إتباطفؿ لؾرسقل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -جؿقع أصحاب الرسقل

قصػ الفجرة والـصرة وهل ألػاظ شريػة وأيضا ويف أحؾؽ الظروف ووصػفؿ ب -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

وهق لػظ شريػ فؾذلؽ يـبغل لـا أن كؽقن متبعقـ لـفج  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -وصػ اإلتباع لؾرسقل

يف هجران الؿعاصل الذكقب ومـ كان يستطقع أن يفاجر وهمٓء السؾػ سالؽقـ صريؼتفؿ يف تليقد الديـ 

 ػر ففذا لف إجر العظقؿ.بؾد الؽ إلك بؾد اإلسَلم مؿـ يؼطـ يف

فقصػفؿ بلهنؿ 1 -جؾ وطَل -وقال اهلل

 بقؾ اهلل وتركقا أمقالفؿ وديارهؿ.مفاجرون فؼراء لؽـفؿ هاجروا يف س

 وأهؾ إخَلص أهؾ – طـفؿ اهلل رضل–الصحابة  هذه صػت   قال:

خَلص إخَلص، أهؾ صدق وهذان شرصا قبقل العؿؾ، اإلأهؾ إتباع وأهؾ  آية مـ أكثر يف ٓحظقا إتباع
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 8الحشر:  



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودالتفزيغ ليس قابل للنشز، فلن يهذا  تنبيه هام: +

 

﴿05﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرةِ  َتاِسَع َطشرلَ ااْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

الػضؾ مـ اهلل بلن يتقب طؾقفؿ بلن يعطقفؿ الجـة   الؿتابعة، قال اهلل و

مـ صػات همٓء   قال ا لقحؾ طؾقفؿ رضقاكف يف الدكقا وأخرة،و رضقاك

ئؽ الؿفاجريـ الذيـ كصروا اهلل ورسقلف هؿ الصادققن يف الصحابة أهنؿ يـصرون اهلل ورسقلف، أول

 كصرهتؿ ويف إيؿاهنؿ.

يعـل الذيـ تبقؤوا الدار  1قال 

 بؼقلف -طَلجؾ و-هؿ إكصار الذيـ وصػفؿ اهلل وسؽـقا يف الؿديـة و واإليؿان وصاروا، يعـل تبقؤوا

ؿراد بالدار هـا الؿديـة الو 

يف هذه أية وصػ  -جؾطز و-فقذكر اهلل  

 و كاكقا سابؼقـ يف سؽـك هذه -أرضاهؿرضل اهلل طـفؿ و-الصػات الجؾقؾة  إكصار الذيـ اتصػقا هبذه

 يؿانالبَلد، تبقؤوا دار الفجرة و اإل

الؿراد بالدار هـا  "فتبقؤوا"هذا وصـفؿ ٕهنا وصـفؿ،  يف الؿديـة قبؾ الذيـ هاجروا ٕنّ صبعا ففؿ سؽـقا 

الذيـ  -رضل اهلل طـفؿ-فبعض الصحابة يؿان مـ قبؾفؿ ؿديـة واإلال

كاكقا مـ أهؾ الؿديـة قد أسؾؿقا قبؾ الؿفاجريـ، قبؾ بعض الؿفاجريـ، فؾقس كؾ الؿفاجريـ أسؾؿقا 

قبؾ دخقل بعض الؿفاجريـ  -ؾؿسصؾك اهلل طؾقف و-قبؾ إكصار، بعض إكصار آمـقا وبايعقا الرسقل 

   سَلم، هذا معـكيف اإل
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 9الحشر:  



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودالتفزيغ ليس قابل للنشز، فلن يهذا  تنبيه هام: +

 

﴿06﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرةِ  َتاِسَع َطشرلَ ااْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

مـ أصحاب رسقل اهلل طؾقف الصَلة و السَلم سقاء أسؾؿقا بعدهؿ أو 

 .قبؾفؿ

يعـل لقس طـدهؿ حسد، لقس طـدهؿ حؼد، لقس  

َلم بسبب السك أصحاب رسقل اهلل طؾقف الصَلة ويؽقن يف قؾقهبؿ شلء طؾ لك أنإي مقجب أطـدهؿ 

  و فضؾفؿ هبجرهتؿ.رزقفؿ اهلل ثقاب الفجرة أهنؿ  آمـ بعضفؿ قبؾفؿ أو أهنؿ هاجروا و

فنهنؿ يمثرون طؾك أكػسفؿ ويعطقن الؿفاجريـ 

حال  مـ صعامفؿ ومـ مالفؿ ٕجؾ أن يرتاح إخقاهنؿ مـ الؿفاجريـ وٕجؾ أن يؽقن إخقاهنؿ يف أحسـ

ن يؽقن هق ٓ يسعك يف تػضقؾف أكثر بؾ يسعك أكف اإلكسان الذي يػضؾ طؾقف غقره أن جرت العادة أن مع أ

ؾ أصحاب رسقل همٓء يتـازلقن حتك طـ صعامفؿ، طـ شراهبؿ ٕج لؽـ طـده مـ الػضؾ ما يدركف بف،

قا يمثرون طؾك أكػسفؿ كاك -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-وهؽذا أصحاب الرسقل  -السَلمطؾقف الصَلة و-اهلل 

طؾقف -الطعام ويدطقن الطعام وهؿ يف حاجتف ٕجؾ رسقل اهلل  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-فقبعثقن لؾرسقل 

 -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ-أو ٕجؾ أضقاف رسقل اهلل  -الصَلة والسَلم

 
 ] الؿتـ [

 قال: وغقرها كثقر

 ]الشرح[ 

 سؾؿ.أي مـ أيات الدالة طؾك فضؾ أصحاب رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف و

 ] الؿتـ [



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودالتفزيغ ليس قابل للنشز، فلن يهذا  تنبيه هام: +

 

﴿07﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرةِ  َتاِسَع َطشرلَ ااْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

َوَكاُكقا  "اْطَؿُؾقا َما ِشْئُتْؿ َفَؼْد َغَػْرُت َلُؽؿْ "قال: وكعؾؿ وكعتؼد أن اهلل تعالك اصؾع طؾك أهؾ بدر فؼال: 

 َثَلَُثِؿاَئة َوبضعة طشر

 ]الشرح[ 

 يف -تعالك اهلل شاء إن- سقليت كؿا بعض مـ أفضؾ بعضفؿ مراتب طؾك -طـفؿ اهلل رضل–الصحابة 

–ك التػضقؾ، مـ أفاضؾ الصحابة وأطَلهؿ شلكا الذيـ شفدوا بدرا مـ أصحاب رسقل اهلل طؾ الؽَلم

 ففذه والباصؾ الحؼ بقـ فقفا وجؾ طز اهلل فرق الػرقان غزوة هل بدر وغزوة -والسَلم الصَلة طؾقف

 وما -وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك- قال كؿا -وطَل جؾ- واهلل طظقؿ شلن لف حصؾ فؼد حضرها مـ الغزوة

وخقر أمة  -طؾقف الصَلة والسَلم-يؽ لعؾ اهلل اصؾع طؾك أهؾ بدر فلهؾ بدر خقر أصحاب رسقل اهلل يدر

أفضؾ الؿَلئؽة طؾك اإلصَلق كؿا قال جربيؾ لرسقل  ؿمحؿد كذلؽ الذيـ شفدوا بدرا مـ الؿَلئؽة ه

أهنؿ يعؿؾقن الشرك  "ُت َلُؽؿْ اْطَؿُؾقا َما ِشْئُتْؿ َفَؼْد َغَػرْ "اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ولقس الؿراد بؼقلف: 

فؽقػ ُيتصقر هذا وهؿ أهؾ اإليؿان والتقحقد والذيـ بذلقا كػقسفؿ يف كصرة هذا الديـ العظقؿ وإكؿا 

فاإلكسان إذا طصك  مـ الذكقب والؿعاصل التل لقس معصقما مـفا البشر والتل يػعؾفا اإلكسان ويتقب

صحابة الذيـ شفدوا بدرا حتك لق وقعت مـ أحدهؿ كبقرة وتاب، تاب اهلل طؾقف فال -سبحاكف وتعالك–اهلل 

لؿا حصؾ مـف كقع مـ الؿقآة  -رضل اهلل طـف–ففق قد ُغػر لف كؿا حصؾ مـ حاصب بـ أبل بؾتعة 

فعؾف مقآة وهل حرام، ولؽـف لؿ يؽػره بذلؽ ٕن اهلل قد غػر ٕهؾ  -طز وجؾ–لؾؿشركقـ سّؿك اهلل 

ؿ كبقرة فنكف قد غػر اهلل لف فؽلكف لؿ يػعؾفا، فلهؾ بدر مغػقر لفؿ وهذه بدر ما فعؾقا حتك لق فعؾ بعضف

خصقصة لفؿ طـ غقرهؿ مـ إمة والقاقع يشفد أن أهؾ بدر كؾفؿ كاكقا طؾك خقر وماتقا طؾك خقر 

 رضل اهلل طـفؿ–حؿاة الشريعة ووحسـك وٓ ُيعؾؿ لفؿ تبديؾ لؾشريعة ولؾديـ أبدا بؾ هؿ أكصار الديـ 

 سققففؿ،وكاكقا ثَلثؿائة وبضعة طشر الذيـ حضروا تؾؽ الغزوة وكاكقا مسؾحقـ معفؿ  -وأرضاهؿ

 كذب التبلوغوون يف الزيادات يف قصة غزوة بدر: 

يعـل جؿاطة التبؾقغ يـشرون قصة بدر فقفا بعض الزيادات الؿؽذوبة كؼقلفؿ أهنؿ ما كان معفؿ إٓ ستة 

لهؾ بدر كاكقا مستعديـ الػارغة وإٓ ف ؤوس التبؾقغققـسققف وأهنؿ قاتؾقا بالعصل هذا كَلم فارغ مـ ر



 

 

 

 

 

  . فىرًا نزجى تنبيهنا عليه أ، فون وجد خطبعد -حفظه اهلل –الشيخ  هن عتودالتفزيغ ليس قابل للنشز، فلن يهذا  تنبيه هام: +

 

﴿08﴾   ْرُس ـَِّة اْلَؿـُْشْقَرةِ  َتاِسَع َطشرلَ ااْلدَّ   –َشْرُح كَِتاِب َأْطََلُم اْلسُّ
ُّ
ـُ َطَطاَيا اْلُعَتْقبِل ْقِخ ُأَساَمُة بِ  -َتَعاَلك  فالؾُ   اهُ طَ رَ  -َفِضْقَؾِة اْلشَّ

 

يف ٓستعداد كاستعداد الؿشركقـ ٕجؾ أخذ الؼافؾة بسَلحفؿ وطتادهؿ ولؽـ ما كان سَلحفؿ وطتادهؿ 

صؾك –الذيـ جاؤوا بللػ مـفؿ مـ صـاديدهؿ وأققيائفؿ وفرساهنؿ ٕجؾ إكؼاذ الؼافؾة ومحاربة محؿد 

–كقا مستعديـ بحدهؿ وحديدهؿ وقضفؿ وقضقضفؿ أما أصحاب الرسقل فلولئؽ كا -اهلل طؾقف وسؾؿ

فؽان استعدادهؿ متقسطا يسقرا يقافؼ الحال ففذا الػرق أما أن يؼال ستة أسقاف  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 وهؽذا مـ الؽَلم الػارغ ففذا مردود.

 ] الؿتـ [

 ت الشجرةقال: وبلكف ٓ يدخؾ الـار أحد مؿـ بايع تح -كذلؽ ذكر رحؿف اهلل

 ]الشرح[

يعـل أكف يدخؾ الجـة ٕول وهؾة بؾ قد رضل اهلل طـفؿ ورضقا طـف وكاكقا ألػا وأربعؿائٍة وققؾ 

وخؿسؿائة قال اهلل تعالك: 

رضل طـ الذيـ بايعقه  -جؾ وطَل–فاهلل   1

ويـجقفؿ مـ الـار بسبب مبايعة الـبل ؾف طؾقفؿ إلك يقم الؼقامة، ووطدهؿ بالجـة تحت الشجرة ورضاه أح

طؾقف الصَلة والسَلم طؾك الؿقت يف كصرة ديـف وذلؽ أن الرسقل طؾقف الصَلة والسَلم كان هؿف 

فجاءه الخرب أكف قد ُقتؾ  -رضل اهلل طـف-اإلصَلح والصؾح فجاءه الخرب فبعث سػقرا طثؿان بـ طػان 

أن الؿشركقـ قد غدروا وقتؾقا طثؿان فجؿع الصحابة وبايعفؿ تحت الشجرة طؾك كصرة رسقل اهلل  يعـل

ألػ وخؿسؿائة بقـ العدديـ فؼال  ، فبايعقه وكاكقا ألػ وأربعؿائة أوطؾقف الصَلة والسَلم حتك الؿقت

ـْ بَ "لـبل طؾقف الصَلة والسَلم لؿا بايعقه: ا َجَرةَٓ َيْدُخُؾ الـَّاَر َأَحٌد مِؿَّ فؽؾفؿ مـ أهؾ  "اَيَع َتْحَت الشَّ

ويف الدرس الؼادم إن شاء اهلل تعالك أكؿؾ بؼقة جقاب هذا السمال  -رضل اهلل طـفؿ ورضقا طـف–الجـة 

 واهلل أطؾؿ وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد والحؿد هلل رب العالؿقـ.
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