
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ام   َمننََي َأيه ُهمم َوَيَغيُظ   فيها ِف أعدائهم ما َوَأَراُهمم كبرية   ، َونََعم  َخالََدة   هللَهَ َتَعاََل َِف َعَباَدَه اْلمُؤم  مبغضيهم...        َيُُسُّ

َتَفَعتم فَيَها رَ  َحيَد، َوارم َمُة التهوم
تم فَيَها َكلَ ام  َعزه َواُت َأيه يََمَن، َوَعَلتم فَيَها َأصم َ َمننََي    اَيُة اْلم ام   بالتكبري...اْلمُؤم أعز  َأيه

البرشية،   بني  دينه  فيها  م  اهلل  َوَلنم  َينمَس ََل َمنُوَن  اْلمُؤم يَ وم َينمَس َها  َبلم  َجيل  وَنَ رُ اكَ ذَ تَ َها،  َد  َبعم َجيًلا  ُسوَنَا  َوُيَدر  ،  ا 

ََلدَ  َفادَ هُ َأوم ، َح هُ مم َوَأحم َهُلَها إََله َجاَهل  ُحفَ   تهى مم َمنَي، َفًَل ََيم
لَ كرَيُ ... َرتم َِف َتاَريَخ اْلمُسم اَم اهللهَ َتَعاََل    َوالتهذم أمر بََأيه

اَم اهللهَ إَنه َِف ﴿منه تعاَل: ُهمم بََأيه رم  لَُكل  َصبهار  َشُكور  َوَذك 
َراَهيَم:]﴾ َذلََك ََلََيات  ظَ     [5 إَبم امَ  مَ َوَمنم َأعم  اهللهَ َتَعاََل:  َأيه

مُ   -1 َة،    َيوم َثَة النهَبَويه بَعم َ يوم  الم َقَت الم َ ، َأْشم
َ
ََمء ُض بََأنمَواَر السه كَ   رم م َل َوالرش  َهم َيتم ُظُلََمُت اْلم مُ ،    َوُُمَ ثَ   َوَيوم بَعم َة ُهَو  الم

مُ  َمةَ   َيوم انَيهةَ   الن عم به مُ   الره َى، َوَيوم ُكْبم يهةَ   اْلمَنهةَ   الم
ََلَ َ ُعظمَمى   اْلم يَهمم َرُسوَلا َمنم  ﴿  الم

َمننََي إَذم َبَعَث فَ َلَقدم َمنه اهللهُ َعََل اْلمُؤم

كَ  الم ُمُهُم  َوُيَعل  يَهمم  َوُيَزك  آَياتََه  َعَليمَهمم  َيتمُلو  ُمبَني  َأنمُفَسَهمم  َضًَلل   َلَفي  َقبمُل  َمنم  َكاُنوا  َوإَنم  َمَة  كم
َواْلمَ آَل ]﴾َتاَب 

رَ عَ   . [164اَن: مم

إَيََمنُ  إَيََمنُ َوَما  َوََل  َأَثر    نَا  إََله  ًَلفَنَا  َوَأسم َداَدَنا  َوَأجم نَا 
َتعَ   آَبائَ اهللهَ  اَم  َأيه َوُكلُّ  َة،  النهَبَويه َثَة  بَعم الم َم  َيوم آَثاَر  التهالََيةَ َمنم    اََل 

بَ  َم لَلم َثَة َفإَنهََم َهَي َمنم َنَتائََج َيوم  ليه وسلم...   اهلل عمبعثه صَلعم

اَم اهللهَ وَ -2 َأيه مُ َمنم  َرَة    : َيوم جم
َ َلةُ ُأس  َحيمُث  للمدينة اْلنورة  اَلم وم يَعةُ َسَت الده َ َلَت الرشه لَُموَن َعََل  ، َوَتنَزه ، َوَأَمَن اْلمُسم

َرةُ َدينََهمم   جم
َ اَلم َفَكاَنَت   ، مم

َواََلَ َوَأمم ًَلَم،َعز    َوَأنمُفَسَهمم  َسم لَْلم نا   ا  لََمنَي  َوَأمم لَلمُمسم إَذم ﴿ا  اهللهُ  ُه  َنَُصَ َفَقدم  وُه  َتنمُُصُ إََله 

َغاَر إَذم َيُقوُل لََصاَحبََه ََل َتم  ا َِف الم  إَذم ُُهَ
َ
ننَيم َذيَن َكَفُروا َثاَِنَ اثم َرَجُه اله ينََتُه َعَليمَه َأخم

َزَل اهللهُ َسكَ َمَعنَا َفَأنم َزنم إَنه اهللهَ 

ََل َوَأيهدَ  فم َذيَن َكَفُروا السُّ َمَة اله
َها َوَجَعَل َكلَ م َتَروم  ََل

َيا َواهللهُ َعَزيز  َحكَيم  ُه بَُجنُود  ُعلم َمُة اهللهَ َهَي الم
َبَة: ] ﴾  َوَكلَ  .[40التهوم

اَم اهلله-3 َأيه مُ   : َوَمنم  ر    َيوم مُ َبدم َيوم يُم، َحيمُث    ، َوُهَو 
َعظَ َقاَن الم ُفرم َراَيُة   َديدُ  َصنَاَل فَيهَ ُقتَ الم فَيَه  َتَفَعتم  كنََي، َوارم َ اْلمُرشم

يَن   َوالد  َق   ُكُرونَ ﴿اْلم َتشم َلَعلهُكمم  اهللهَ  ُقوا  َفاته ة   َأَذله ُتمم  َوَأنم  
ر  بََبدم اهللهُ  ُكُم  َنَُصَ َراَن:آلَ ]﴾َوَلَقدم  َعمم َلَت   ،[123  َوَتنَزه

رَ  وَ اْلمًََلئََكُة  َمننََي،  لَلمُمؤم ا  َ فمدا اْلمُرشم َعََل  ا  َمَن  ﴿كنََي  َعَذابا بََألَف   ُكمم  ُُمَدُّ َأِن   َلُكمم  َتَجاَب  َفاسم َربهُكمم  َتَغيُثوَن  َتسم إَذم 

َدفنَيَ  َنمَفاَل:]﴾اْلمًََلئََكَة ُمرم  .[ 9الم

 



 

 

 

ر  فَ  َم َبدم يمَطانُ َوَِف َيوم َمنَ   اْلمًََلئََكةَ   لَ َتنَزُّ نم  مَ ا َرَأى  ْلَ   ره الشه َفَئَتاَن َنَكَص َعََل َعَقَبيمَه َوَقاَل  ﴿نَي  َمَع اْلمُؤم َفَلَمه َتَراَءَت الم

َعَقاَب  َن إَِن  َأَخاُف اهللهَ َواهللهُ َشَديُد الم َ ] ﴾إَِن  َبَريء  َمنمُكمم إَِن  َأَرى َما ََل َتَروم   [48نمَفاَل:الم

اَم اهللهَ-4 مُ َوَمنم َأيه مُ   : َيوم  الهَذي ُهَو َيوم
َحيصال   ُأُحد  تََبار  اَلوَ   َتمم َل الن َفاَق،  خم يََمَن َمنم َأهم َ ُل اْلم   َولََيبَنيَ ؛ لََيظمَهَر َأهم

َلمَ   ادَ ُعبه َعَباُد اهللهَ َتَعاََل َمنم   َيا، َولََيعم نم َمنُوَن ُسنهَة اهللهَ  الدُّ َ َعَباَدَه  اْلمُؤم ُكمم َقرم ﴿ َتَعاََل َِف اْلمَُداَوَلَة َبنيم َسسم ح  َفَقدم  إَنم َيمم

قَ  الم َوَيتهَخَذ مَ َمسه  آَمنُوا  َذيَن  اله اهللهُ  َلَم  َولََيعم النهاَس   َ َبنيم ُنَداَوَُلَا  اُم  َيه الم َوتَلمَك  َمثمُلُه  ح   َقرم َم  ََل  وم َواهللهُ  ُشَهَداَء  نمُكمم 

بُّ 
َكافََرينَ ُُيَ َحَق الم َذيَن آَمنُوا َوَيمم َص اهللهُ اله َراَن: ]  ﴾الظهاْلنَََي * َولَُيَمح       [141 -140آَل َعمم

َم ُأُحد    َمننَيَ نزلت برشى لَوَِف َيوم َياء  ﴿  ما بعدها برشى  لمُمؤم ا َبلم َأحم َواتا ُلوا َِف َسبَيَل اهللهَ َأمم
َذيَن ُقتَ َسَبنه اله َوََل َتم

َزُقوَن  عَ  ُيرم َمم  َرِّب  َخ نمَد  َخلمَفَهمم َأَله  َِّبَمم َمنم  َيلمَحُقوا  م  ََل َذيَن  بَاله وَن  َتبمرَشُ َوَيسم لََه  َمنم َفضم اهللهُ  آَتاُهُم  بَََم  ف   َفَرَحنَي  وم

َزُنونَ َليمَهمم وَ عَ  َراَن: ]﴾ََل ُهمم َُيم  . [171 - 169آَل َعمم

اهللهَ  اَم  َأيه مُ َوَمنم  َيوم  :   َ َزاَب  الم َسيخ يوم  حم يََمَن  ا  َترم َ َجاَءتمُكمم  ﴿ْلم إَذم  َعَليمُكمم  اهللهَ  َمَة  نَعم ُكُروا  اذم آَمنُوا  َذيَن  اله َا  َأُّيُّ َيا 

َوُجنُودا  ا  َرُيا َعَليمَهمم  َسلمنَا  َفَأرم اُجنُود   َبَصريا َمُلوَن  َتعم بَََم  اهللهُ  َوَكاَن  َها  َتَروم م  ََل َزاَب:  ]﴾ا  َحم م  َوهُ   ، [9الم َيوم فَيَه    رَ َظهَ   َو 

ُق  َمننََي    َصدم َبُه َوَمنمُهمم َمنم َينمَتظَرُ ﴿اْلمُؤم َمننََي َرَجال  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللهَ َعَليمَه َفَمنمُهمم َمنم َقََض َنحم َوَما    َمَن اْلمُؤم

َتبمَديًلا  ُلوا  َزاَب:  ]﴾َبده َحم َما َوَعَدَنا  َوإَ ﴿ َح فَيَه اْلمُنَافَُقوَن  َوُفَض   ،[23الم َذيَن َِف ُقُلوَِّبَمم َمَرض   َواله َيُقوُل اْلمُنَافَُقوَن  ذم 

ا َزاَب: ]﴾اهللهُ َوَرُسوُلُه إََله ُغُرورا َحم  .  [12الم

اَم اهللهَ -5 َأيه مُ َوَمنم  َيوم  :   ُ َدَة  اْلم بََعوم ا  ا َعظَيَم، َوُمَبرش  َفتمَح الم لَلم ا  دا ُُمَه  بََيَة الهَذي َكاَن  يََمَن  َديم َ َل اْلم َة َلَهم ُم ف َمكه َكاَن َيوم

  َ لمَح بََأَقله َمنم َسنََتنيم َد الصُّ َفتمَح َبعم جَ الم ُخُلنه اْلمَسم َق  َلَتدم َيا بَاْلم ؤم ََراَم إَنم َشاَء اهللهُ  ﴿َلَقدم َصَدَق اهللهُ َرُسوَلُه الرُّ َد اْلم

يَن   َ ا َقَريباا﴾آَمننََي ُُمَل َقنَي ُرُءوَسُكمم َوُمَقُص  َلُموا َفَجَعَل َمنم ُدوَن َذلََك َفتمحا م َتعم َفتمَح:  ََل ََتَاُفوَن َفَعلََم َما ََل  .[27]الم

َواُن اهللهَ    هَوفَي َل  َحله َرضم َجَرَة َفَعلَمَ َلَقدم ﴿الرضوان    َبيمَعةَ َعََل َأهم َت الشه َمننََي إَذم ُيَبايَُعوَنَك َتم    َرَِضَ اهللهُ َعَن اْلمُؤم

ا َقَريباا  ينََة َعَليمَهمم َوَأَثاَِّبُمم َفتمحا
كَ َزَل السه َفتمَح: ] ﴾َما َِف ُقُلوَِّبَمم َفَأنم  [18الم

اهللهَ-6 اَم  َأيه مُ َوَمنم  َيوم مُ   :  َيوم وَ ال   ُحنَنيم   بََية  ََته ،  َذيب  َتهم الََتم َيغم بَُقوه   لََئًله  وا  َتدُّ َيعم َوََل   ، بََكثمَرَِتَمم َمنُوَن  َلَقدم ﴿َِتَمم  اْلمُؤم

َن َعنمُكمم َشيمئاا   َجَبتمُكمم َكثمَرُتُكمم َفَلمم ُتغم  إَذم َأعم
 
َم ُحننَيم  َوَيوم

ُكُم اهللهُ َِف َمَواطََن َكثرََية  ُض َنَُصَ َرم َوَضاَقتم َعَليمُكُم الم

بََرينَ بَََم  يمُتمم ُمدم َبَة:]﴾ َرُحَبتم ُثمه َوله  . [25التهوم

 



 

 

 

َظمَ -7 امَ أَ   َوَمنم َأعم مُ اهللهَ َتَعاََل:  يه َطهاَب َرَِضَ اهللهُ َعنمُه: َأنه َرُجًلا   َيوم َن اْلم َوَداَع، َعنم ُعَمَر بم َة الم يَن َِف َحجه َكََمَل الد 

َيُهوَد َقاَل َلُه: َيا َأَمريَ  رَشَ َمَن الم َرُءوَنَا، َلوم َعَليمنَا َمعم َمننََي، آَية  َِف كََتابَُكمم َتقم ، ََل  اْلمُؤم َيُهوَد َنَزَلتم َم   الم َيوم َنا َذلََك الم َذم َته

؟ َقاَل:   ا. َقاَل: َأيُّ آَية  َمتَي َوَرَضيُت َلُكمُ الم ﴿َعيدا ُت َعَليمُكمم نَعم َمم َملمُت َلُكمم َدينَُكمم َوَأْتم َم َأكم ًَلَم َدينااَيوم سم َ   ﴾ اْلم

ا  ،[3اْلمَائََدَة:  ] َذلََك  نَا  َعَرفم َقدم  ُعَمُر:  َوُهَو  َقاَل  َوَسلهَم،  َعَليمَه  اهللهُ  َصَله  النهبَي   َعََل  يَه 
فَ َنَزَلتم  الهَذي  َواْلمََكاَن  َم،  َيوم لم

 » َم ُُجَُعة     َقائَم  بََعَرَفَة َيوم

اهللهُ لقد   َصَله  النهبَيُّ  َوَسلهَم  َكاَن  َعَليمَه  َتَعاُيَذك    اهللهَ  اَم  بََأيه َحاَبُه  َأصم كُ ُر  لََيشم ُسبمَحاَنُه،  ََل  َنمَصاَر    َب َخطَ ُروُه  الم َِف 

َفَقاَل:  ُيَذك   َرَة  جم
َ اَلم َم  َيوم فَ »ُرُهمم  َوَعاَلةا  َِب؟  اهللهُ  َفَهَداُكُم  َلا  ُضًله ُكمم  َأَجدم م  َأََل َنمَصاَر  الم رَشَ  َمعم َِب؟  َيا  اهللهُ  نَاُكُم  َأغم

َقنَي َفَجَمَعُكُم اهللهُ َِب؟    َوُمَتَفر 

َم  َبلم َكانَ  َ ُيَذك  َصَله اهللهُ َعَليمَه َوَسله َم َنُصم اَم اهللهَ َتَعاََل فَيَمنم َكاُنوا َقبمَلُهمم َفَقاَل َِف َيوم َن:  ُرُهمم بََأيه َعوم رم
ُموَسى َعََل فَ

امَ إَنه َعاُشوَراَء يَ  م  َمنم َأيه ا هللَهَ َتَعاََل َوَأَمَر بََصَيامَ   هُ َوَصامَ  ،اهللهَ وم را  . هَ ُشكم

 وصلنا هلل تعاَل ي رصون عَل اغتنام الفرص واستغًلل كل ما نسأل اهلل أن نكون ُمن ُي

 

 

 واْلمد هلل رب العاْلني 

 

 

 

 

 

 


