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 íڑ  جك حي
 

أعلمه  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وهي أجل   ،وقيل بأهنا آخر ما أنزل من القرآن ،سُورَةُ مَدَنِيَّةٌ ،í ڑ

نِي َمَع َأْشَياِخ َبْدرٍ  :َقاَل  ¶اهلل إياه كام يف حديث اْبِن َعبَّاٍس  ْدِخل  َمر  ي  َفَقاَل  ،َكاَن ع 

مْ  ه  ه   :َبْعض  ْدِخل  َهَذا اْلَفَتى َمَعنَا َوَلنَا َأبْنَاٌء ِمْثل  ه  ِِمَّْن َقْد َعلِْمت مْ  :َفَقاَل  ؟ِِلَ ت  ْم َذاَت  :َقاَل  ،إِنَّ َفَدَعاه 

مْ  ِئيت ه  َدعَ  :َقاَل  ،َيْوٍم َوَدَعاِِن َمَعه  ََي ْم ِمنِّيَوَما ر 
ِ ول وَن يِف  :َفَقاَل  ،اِِن َيْوَمئٍِذ إَِّلَّ لُِي   ڦ] :َما َتق 

 [ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

وَرةَ  ؟{2-1:النرص} مْ  ،َحتَّى َخَتَم السُّ ه  َ  :َفَقاَل َبْعض  ِمْرَنا َأْن َنْحَمَد اّللَّ َنا ،أ   ،َوَنْسَتْغِفَره  إَِذا ن ِِصْ

تَِح َعَلْينَا مْ  ،َوف  ه  ْم َشْيئًا ،ََّل َنْدِري :َوَقاَل َبْعض  ه  ْل َبْعض  َأَكَذاَك  ،َيا اْبَن َعبَّاسٍ  :َفَقاَل ِل  ،َأْو َِلْ َيق 

ول   ول   :َقاَل  ،ََّل  :ق ْلت   ؟َتق    :ق ْلت   ؟َفاَم َتق 
ِ
وِل اّللَّ َو َأَجل  َرس  َأْعَلَمه  اّللَّ  َله  إَِذا َجاَء َنِْص   ،ملسو هيلع هللا ىلصه 

 َواْلَفتْ 
ِ
ةَ  َفْتح   ح  اّللَّ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ] ،َأَجلَِك  َعََلَمة   َفَذاكَ  َمكَّ

مَ  َقاَل  ،{3:النرص} [ڎ  .(1)َما َأْعَلم  ِمنَْها إَِّلَّ َما َتْعَلم   :ر  ع 

إلنسان أن يكون وهكذا ينبغي ل ،والتوبة قبل موته االستغفاربكثرة  فأمره اهلل 

فيه األجل ؛ا هلل بً يا آمستغفًرا تائبً   .ألنه َّل يدري متى يوا

 :ُيْكثُِر َأْن َيُقوَل ِِف ُرُكوِعِه َوُسُجوِدهِ السورة  هذه هعليبعد أن أنزلت  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبِيُّ و

نَا َوبَِحْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل » ُل الُقْرآنَ  «ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َربَّ وغُي ذلك من األدعية تأوًَّل  ،(2)َيَتَأوَّ

 .{3:النرص} [ڍ ڍ] :لقول اهلل 

 ڀ ڀ *ڀ

[ :1-3] 

 

 

وفتح اليمن كام جاء  ،فتح مكة :َأْي  [ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]    :ول اهلل فيق

إََِل  [1 :النرص] [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]ََلَّا َنَزَلْت  :َقاَل  ،¶ َعِن اْبِن َعبَّاس  

                                                             
 (.4224)أخرجه البخاري  (1)

  ▲. َعْن َعائَِشةَ  (،474)ومسلم  (،718)البخاري  ،متفق عليه (2)

3 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ] 

 [ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ
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وَرةِ    :َقاَل  ،آِخِر السُّ
ِ
َفَأَخَذ ِِف َأَشدِّ َما َكاَن اْجتَِهاًدا ِِف  ،َنْفُسُه ِحنَي ُأنِْزَلْت  ملسو هيلع هللا ىلصُنِعيَْت لَِرُسوِل اهلل

  ،َأْمِر اْْلِخَرةِ 
ِ
  ،َجاَء اْلَفْتُح » :َبْعَد َذلَِك  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقاَل َرُسوُل اهلل

ِ
 ،«َوَجاَء َأْهُل اْليََمنِ  ،َوَجاَء َنرْصُ اهلل

  :َفَقاَل َرُجل  
ِ
يََمُن  ،َليِّنَة  ُقُلوُُبُمُ  ،َقْوم  َرقِيَقة  ُقُلوُُبُمْ » :َقاَل  ؟،َوَما َأْهُل اْلَيَمنِ  ،َيا َرُسوَل اهلل اْْلِ

ْكَمُة َيََمنِيَة   ،َيََمن   عىل املسلمني حني دخل اليمنيون يف  ففتح اهلل  ،(1)«َواْلِفْقُه َيََمن   ،َواْْلِ

ًجا بغُي قتال فأرسل أبا  ،بإرسال الرسل والبعوث ملسو هيلع هللا ىلصوإنام كانت دعوة النبي  ،دين اهلل أفوا

وأرسل أبا موسى األشعري إىل  ،وأرسل معاذ بن جبل إىل اجلند ،عبيدة بن اجلراح إىل نجران

وقد جاء إىل  ،ران وما إليهاووَّله جهة نج ◙ثم أرسل عيل ابن أيب طالب  ،زبيد وما إليها

  .برتبة مذهبة ملسو هيلع هللا ىلصوأرسل إىل النبي  ،يف حجة الوداع بيشء من النعم واهلدي ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 والفتح فتحان: 

 قال اهلل  ،هو صلح احلديبية :األول: [پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] {1:الفتح}ألن  ؛

إَّل أهنا يف األصل دليل  ،وإن كانت رشوطهم جمحفة ،وصاحلوه ملسو هيلع هللا ىلصقريًشا اعرتفوا بالنبي 

 واالعرتافوهو وجود القوة املسلمة  ،ورضوخهم لألمر الواقع ،عىل ضعفهم وهزيمتهم

  .وكان هذا الفتح يف السنة السادسة من اهلجرة ،هبم

 وكان يف السنة الثامنة من اهلجرة ,فتح مكة :الفتح الثاني. 

فكان يف أول  ،يكثر دخوهلم :َأْي  [چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ]

ثم  ،ثم بعد ذلك بدأوا يظهرون ،ويف وضع رسي االثنانوربام جاء  ،اإلسَلم يسلم الواحد

وهكذا كل ما ِل  ،وهذا نِص عظيم لإلسَلم ،بعد ذلك كانت تدخل القبائل يف دين اهلل 

  :وقد قال أبو البقاء الرندي ،يرد به اهلل إىل نقص وزوال

 إِ  لُِكلللللللِّ 
 
 ُنْقَصللللللانُ  ا َمللللللا َ للللللمَّ ذَ ََشء

 

 انُ َسللللنْ إِ  شِ يْ  ُيَغللللرَّ بِِْيللللِ  الَعللللَل َفلللل ♣♣♣
 

ا ُدَول  وُر َكللللََم ُمللللالُ  َي ِهلللل ُُ   َشللللاَهْد
 

ُه زَ  َملللللللنْ  ♣♣♣  أْزَملللللللانُ  ْ هُ اءَ َسللللللل ن  َملللللللََسَّ
 

  َأَحلللد  ي َعلللَ  ِقلللاُر ال ُ بْ َوَهلللِذِه اللللدَّ 
 

 َوال َيلللللُدوُم َعللللل  حلللللال  َ لللللا شلللللانُ  ♣♣♣
 

 ڇ]عن كل نقيصة وعيب  وهو تنزيه اهلل  ،أكثر من التسبيح :َأْي  [ڇ]

فعند أن  ،واهلل موصوف بكل كامل ،هبا بذكر املحامد التي يتصف اهلل  :َأْي  [ڇ

  :تقول
ِ
 :وعند أن تقول ،وتثبت له كل كامل ،أنت تنزه اهلل عن كل نقيصة ،ُسْبَحاَن اّللَّ

                                                             
  (.11647) أخرجه النسائي (1)
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  اْلَْمدُ 
ِ
َّ
ِ
 .وتنفي عنه كل نقيصة ،كل كامل أنت تثبت هلل  ،ّلل

وإذا  .من ذنوبك وسيئاتك [ڍ ڍ]الذي يرزقك وحيفظك ويكلؤك  :َأْي  [ڇ]

فمن  ،قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مع أن اهلل  باالستغفارقد أمر  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

إِْن ُكنَّا َلنَُعدُّ  :َقاَل  ،¶ َعِن اْبِن ُعَمرَ ف ،وخِاياهم ذنوُبمباب أوىل غُيه الذين تكاثرت 

 
ِ
اُب اْلَغُفورُ  ،َربِّ اْغِفْر ِل َوُ ْ  َعَلَّ » :ِِف اْْلَْجلِِس َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلصلَِرُسوِل اّللَّ ِماَئَة  «إِنََّك َأنَْت التَّوَّ

  :َقاَل  ،◙ اْْلَُزِنِّ  ارِ َس يَ  نِ بْ  اْلََغرِّ َعِن و
ِ
َا » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرُسوُل اهلل  َيا َأُّيُّ

ِ
َفإِنِّ  ،النَّاُس ُ وُبوا إََِل اهلل

ة   ،ِِف اْليَْوِم إَِليِْه ِماَئةَ  ،َأتُوُب   ْبنِ  َعْبدِ  َعنْ و ،(2)«َمرَّ
ِ
َْن » :ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل النَّبِيُّ  :َقاَل  ،◙ ُبْس   اّللَّ

ِ
ُطوَبى ْل

 :يكون من ثالثة أشياء واالستغفار ،(3)«َوَجَد ِِف َصِحيَفتِِه اْستِْغَفاًرا َكثرًِيا 

 فإن كثًُيا من الناس يأيت باملأمور َّل عىل الوجه املطلوب ،من التقصري يف املأمور :األول، 

ويف  ،وبعد احلج ،بعد الصَلة االستغفاروقد أمر اهلل ورشع  ،ولذلك حيتاج أن يستغفر

  :َقاَل  ،◙ َثْوَبانَ فعن  ،ملسو هيلع هللا ىلصإىل غُي ذلك ِما هو ثابت عن النبي  ،املجلس
ِ
َكاَن َرُسوُل اهلل

َف ِمْن َصَل ِِه اْسَتْغَفَر َثَلًثا ،ملسو هيلع هللا ىلص َلمُ » :َوَقاَل  ،إَِذا اْنرَصَ َلُم َوِمنَْك السَّ َ َباَرْكَت  ،اللُهمَّ َأنَْت السَّ

مِ  ْكَرا  .(4)«َذا اْْلََلِل َواْْلِ

 َمالِك   ْبنِ  َأنَسِ حلديث  ,من ارتكاب احملظور الذي هنى اهلل عنه بالتوبة واإلنابة االستغفار :الثاني 

َيا اْبَن آَدَم  ،َيا اْبَن آَدَم إِنََّك َما َدَعْوَ نِي َوَرَجْوَ نِي َغَفْرُت َلَك َعَ  َما َكاَن فِيَك َوالَ ُأبَاِل » :◙

 ُثمَّ اْسَتْغَفْرَ نِي َغَفْرُت َلَك 
ِ
ََمء َيا اْبَن آَدَم إِنََّك َلْو َأتَيَْتنِي  ،َوالَ ُأبَاِل  ،َلْو َبَلَغْت ُذُنوُبَك َعنَاَن السَّ

ُِبَا َمْغِفَرةً  ُك ِِب َشيْئًا لَتَيُْتَك بُِقَرا َِاَيا ُثمَّ َلِقيَتنِي الَ ُ ْْشِ  .(5)«بُِقَراِب الَْرِض َخ

 وقد  ،والصرب ،باالستغفارفنحن مأمورون  ،من عدم الصرب على املقدور االستغفار :الثالث

 مئ حئ جئ ی ی ی ی] :♠ قال نوح ،باالستغفاربعث اهلل أنبيائه 

 ،{12-11:نوح} [ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ] :♠ وقال تعاىل عن هود

 .{22:هود} [ی ی ی ىئ ىئ

                                                             
  (.3714)وابن ماجه  (،1516)وأبو داود  (،4826)أخرجه أمحد  (1)

  (.2872)أخرجه مسلم  (2)

  (.3717)أخرجه ابن ماجه  (3)

  (.521)أخرجه مسلم  (4)

  (.3547)أخرجه الرتمذي  (5)
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استغفروا اهلل فهو يقبل توبة التائبني وجيازَيم بمغفرة  :َأْي  [ڎ ڌ ڌ]

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] :كَم قال  عاَل ،بل وبتبديلها حسنات ،سيئاهتم

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ،الذي يتوب عىل عباده ،فمن أسامء اهلل التواب، {01-01:الفرقان} [ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .{3:غافر} [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ] :كام قال تعاىل ،ويقبل التوبة منهم

  :والتوبة واجبة من مجيع الذنوب بشروطها املعروفة
 وشروطها مخسة :اهللتوبة العبد فيما بينه وبني  :أوال: 

 اْلخلص :الول. 

 وقبل طلوع الشمس  ،فتكون قبل الغرغرة ،أن  كون ِف زمن يقبل فيه التوبة :الثان

 .من مغرُبا

 اْلقلع عن الذن  :الثالث. 

 الندم ع  فعل الذن  :الرابع. 

 العزم ع  عدم العود إَل الذن  :اخلامس. 

 د إَل الْشوط اخلمسة التحلل من الذن  ع   :توبة العبد يف حقوق اآلدميني :ثانيا ويزا

 . فصيل يذكره أهل العلم

 ہ ۀ ۀ ڻ] :قال  عاَل ، كون بالدخول ِف اْلسلم :توبة الكافر :ثالثا 

 .{33:األنفال} [   ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 و كون بالْشوط اخلمسة مع ما  ضمنه قول اهلل  :توبة املنافق :رابعا: [ۋ 

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .{141:النساء} [   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 و كون بالْشوط اخلمسة مع ما  ضمنه قول اهلل  :توبة املبتدع :خامسا: [ۇ 

 .{111:البقرة} [ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .واهلل أعلم ،هو الرجوع إىل اهلل :والتوب

 .وقد  كلمت ع  رشوط التوبة ِف رسالة خاصة

حمد لله رب  
ل
 .العالمي نوا

u
 ♣  ♣  ♣

 t 
  


