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ﱁﱂﱃﱄ

يَسرُّ مَوْقِعَ مِريَاثِ األَنبِيَاءِ أَن يُقَدِّمَ لَكُم تسجيلًا خلطبة جُمعة ألقاها:

فضيلة الشيخ الدكتور:

-حَفِظَه اهللُ تَعَالَى -

يف مسجد السعيدي باجلهراء بدولة الكويت ،نسأل اهلل -سبحانه وتعاىل  -أن ينفع بها
اجلميع.
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ور َّ َأ حن ُف هسنَاَّ ،و همن َّسي َئ ه
اْل حمدَ َّلِله َّن حَح َمدُ َُّهَ ،ون حَست هَعينُ َُّهَ َّ ،ون حَس َت حغ هف ُر َُّه َ ،و َن ُعو ُذ َّبهالِله هَّم حن َُُّش ه
اتَّ
َ ح َ ِّ
إنَّ َّ ح َ
ُ
شهدُ ح
َُّوحد ُه َّالَّ
ل َّ َفالَّ َه َ َّ
َأ حع ََملهنَاَ َّ ،م حن َّ َ حَي هد هه َّالِلُ َّ َفالَّ ُم هضل َّ َل ُه ََّو َم حن َّ ُي حضله ح َّ
َّأن َّالَّإ َلهَّإالَّالِل َ
ادي َّ َله َ ،و َأ َ
َُش َ
َُّممدَّاَّعبدُ هَّورسو َُّلهَّ.
أشهدُ َّأن ُ
يكَّ َلهَ َّ،و َ
أمَّا بعد:
ه
َ
َّهدي َُّممدََّّ -صىل َّالِل َّعليه َّوسلمَّ -وُشَّ
وخري َّاهلدي
فإنَّ َّ
ُ
أصدق َّاْلديث َّكال َُّم الِلَ َّ ،
ه
َُّمدثاُتاََّّ،وكلَُّمدثةَّبدعةَّ،وكلَّبدعةَّضاللةّ َّ،
وكلَّضاللةَّيفَّالنارَّ.
األمور
ُ
أما بعد:
عباد َّالِلَّلقدَّأ َ
َّالكريمَّسورَّا َّليتدّ برهاَّالناس ََّّ،وينتفعوا َّبَمَّفيهاَّمنَّاآلياتَّ
ُ َّ
نزل َّالِلَّيفَّكتابه هه
َّوالش ه
والربكاتَّ ،ه
فاءَّوالرمحاتَّ.
يقولَّ -عزَّ َّوجلَّ :-ﱽ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ُ َّ
ﲅ ﲇﲈ ﲉ ﲊﲋﱼ
ﱿﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲆ
ﲀ

األنعام٩٢ :

ﱒﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ ﱛﱜﱝ
وقالَّ -عزَّ َّوجلَّ :-ﱽ ﱓ
ﱞﱟﱠﱡ ﱢﱣ ﱼ

إبراهيم١ :

وقالَّ-عزََّّوجلََّّ:-ﱽ ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ ﱪﱫﱼ

ص٢٩ :

وجل :-ﱽ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
وقالَّ -عزَّ َّ ّ َّ
ﲠ ﲡﱼ

اإلسراء٨٢ :
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ُ
َّثالثَّسورَّكثريَّاَّماَّنقرؤهاَّ،لكنَّقليلَّمناَّمنَّ
ومماَّأنزل ُهَّالِلََّّ-سبحان ُهَّوتعاىلََّّ-منَّالقرآن
يفهم َّمعانيهاَّوماَّ ََّت ّ
يت َّالفلقَّوالناسَّ
دل َّعليه َّ
ُ
َّ،ويعرف َّ َفضائلهاَّ ،وهيَّسورةَّاإلخالص َّوسور ّ
ُ
(املعوذتان).
ه
يفَّسببَّنزولَّسورةَّ
بَّبنَّكعبَّ-ريضَّالِلَُّعنه-
روىَّاإلما ُمَّأمحد-رمح ُهَّالِلَّتعاىلََّّ-عنَّ َُّأ َِّّ
اإلخالصَّ« َأنََّّا حُمل ح ه
كَّ
لَّالِلَُّ َت َب َار ََّ
كَّ َف َأن َحز َ َّ
بَّ َلنَاَّ َرب َ َّ
يَّ َصىلََّّالِلَُّ َع َل حي هَّهَّ َو َسل ََّمَّ َياَّ ُُمَم َُّدَّان ُحس ح َّ
يَّ َقا ُلواَّلهلنبه ِّ َّ
ْشكه ََّ
اىلَّ :ﱽ ﱁﱂﱃ ﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏﱐ ﱑﱒﱓ ﱼ
َو َت َع َ َّ

اإلخالص:

َّص ََّف َُّةَّالرمحنََّّ،ومنَّأسبابَُّمبةَّالِلَّ-تعاىلَّ-لقارئها.
َّهي ه َّ
وسورةَّاإلخالص ََّ
َّ ُ »٤ - ١
خاري َّيف َّصحيحه َّعن َّعائشة-ريض َّالِل َّعنها«َّ :-أن ََّر ُس َ
َّع َل حي ههَّ
روى َّال ُب
َّصىل َّالِلُ َ
ول َّالِله َ
ُّ
ه
ه
َّع َىل َ ه
ََّسية ََّوك َ
َّص َال هُته حمَّ َف َي حخته ُمَّبه ُق حل َُّه َوَّالِلَُّ َأ َحدََّّ َف َلَمََّّ َر َج ُعواَّ
َو َسل َمَّ َب َع َث ََّر ُجال َ
َانَّ َي حق َر ُأَّألَ حص َحابهه هَّيف َ
ه
ول َّالِله َّصىل َّالِلُ َ ه
ُذكهر َّ َذل ه َك َّلهرس ه
ََّشء َّ َي حصن َُع َّ َذل ه َك َّ َف َس َأ ُلو ُه َّ َف َق َالَّ
َ
َ ُ
َ
َّع َل حيه ََّو َسل َم َّ َف َق َال ََّس ُلو ُه َّألَ ِّي َ ح
ولَّالِلهَّصىلَّالِلُ َ ه
ه
َِّباَّ َف َق َال ََّر ُس ُ
ربو ُهَّ َأنَّالِلَ َُُّيه ُّب َُّه»َّ
مح هَّ
هألََّنَا هص َف ُةَّالر ح َ
َ
ن َف َأ َناَّ ُأح ُّ
َّع َل حي َّهَّ َو َسل َمَّ َأ حخ ه ُ
بَّ َأ حنَّ َأ حق َر َأ ه َ
ومنَّفضائلها َّأَّناَّت ه
َعد ُل َّ ُث َ
عنَّأبَّس هعيد َّ ََّّ -ريضَّالِلَّ
خاري َّكذلكَّ
لث َّال ُقرآنَّ،فروىَّال ُب
ُّ
َ
ه
َّصىلَّالِلَُّ
َّجا َءَّإه َىل ََّر ُس هَّ
ولَّالِله َ
عنه«ََّّ:-أن ََّر ُجال ََّسم َع ََّر ُجالَّ َي حق َر ُأَّ ُق حل َُّه َوَّالِلَُّ َأ َحدَّ ُي َر ِّد ُد َهاَّ َف َلَمَّ َأ حص َب َح َ
اهلَاَّ َف َق َال ََّر ُس ُ
َع َل حي هه ََّو َسل َمَّ َف َذك ََرَّ َذل ه َكَّ َل ُه ََّوك ََأنَّالر ُج َلَّ َي َت َق ُّ
سل َم ََّوال هذيَّ َن حف هِسَّ
َُّع َل حي هه ََّو َ َّ
َّصىلَّالِل َ
ولَّالِله َ
آن»ََّّ.
ث ا حل ُق حر هَّ
لَّ ُث ُل َ َّ
به َي هد ههَّإهَّنَا َل َت حع هد ُ َّ
ض هَّائلها َّ ََّم ََّع َّاملعوذتي َّأَّنا َُّرقية َّومن َّأسباب َّالشفاءَّ ،فروى َّال ُبخاري َّعن َّعائشة-
ومن َّ ََّف َ َّ
َان َّإه َذاَّ َأوىَّإه َىل َّفهر ه
َّصىل َّالِلَُّ َع َل حي هه ََّو َسل َم َّك َ
ََّج ََّع كَف حي هه َّ ُثمَّ
اش هَّه كُل َّ َل حي َلة َ َ
َ
ريضَّالِلَّعنها«َّ :-أن َّالنبهي َ
َ
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يه ََمَّ َف َق َر َأَّفه ه
َن َف َثَّفه ه
اسَّ ُثمَّ َي حم َس ُح ه ه
يه ََمَّ ُق حل َُّه َوَّالِلَُّ َأ َحد ََّوَّ ُق حلَّ َأ ُعو ُذَّبه َر ِّبَّا حل َف َل هق ََّوَّ ُق حلَّ َأ ُعو ُذَّبه َر ِّبَّالن ه
َِّب ََمَّ
ه
ه
ه ه
ماَّاس َت َط ه
َّج َس هد ههَّ َي حف َع ُلَّ َذل ه َكَّ َث َال َ
ثَّ َمراتَّ»َّ.
َّج َس هد ههَّ َي حبدَ ُأ هَِّبه ََم َ
َّع َىل ََّر حأسه ََّو َو حج ههه ََّو َماَّ َأ حق َب َلَّم حن َ
اعَّم حن َ
َ
َ ح
وأماَّاألحاديثَّالواردةَّيفَّفضلَّا ُملعوذتي َّفمنهاَّماَّروىَّ ُمسلم َّيفَّصحيحهَّ،ع حن َّ ُع حق َبةَّ حبنَّ
َّع َل حي هه ََّو َسل ََّمََّ َّ:-أ ََلحَّت ََرَّآ َياتَّ ُأن هحز َل حت ََّه هذ ههَّاللَّ حي َل َ
ةََّلحَّ
الَ «َّ:ق َ َّ
َع هامرَّ-ريضَّالِلَّعنهََّ -ق َ َّ
الَّالنبيََّ -صىلَّالِل َ
ط؛َّ ُق حلَّ َأ ُعوذَّبه َر ِّبَّا حل َف َلقَ َّ،و ُق حلَّ َأ ُعوذَّبه َر ِّبَّالناس» ََّّ
ُي َر هَّم حثلهنَّ َق َُّّ
وروى َّا حل ُب َخ ه
َّع َل حي هَّهَّ
َّع هائ َشة-ريضَّالِلَّعنهاََّ «َّ:-أن ََّر ُسولَّالِل ََّ َّ -صىل َّالِل َ
ار ّي ََّو ُم حسلهمَّ َع حن َ
َان َّإه َذا َّاه حش َتكَى َّ َي حق َرأ َّ َع َىل َّ َن حفسه َّبها حُمل َع َِّّو َذت ح ه
َو َسل ََّم-ك َ
َّع َل حي ههَّ
َي ََّو َينح ُفث َّ َف َلَم َّا حشتَد ََّو َجعه َّ ُكنحت َّ َأ حق َرأ َ
اتَّو َأمسحَّبهي هد هه َ ه
ه
َتهاَّ»َََّّّ.
َّع َل حيه ََّر َجاءَّ َب ََّرك َ
بها حُمل َع ِّو َذ َ ح َ َ
الِلَّبنَّخ ََّب حَّيب َّ-ريضَّالِلَّعنه َّّ َّ -
َّالنبي َّ َصىل َّالِل َّ َع َل حي هه ََّو َسل ََّم-
ُ َّ
وروىَّالنسائيَّعنَّعبد َّ
أن ّ
ق و ُق حلَّ َأ ُعوذَّبه َر ِّبَّالناسَّ َماَّت َعوذَّالناسَّبه َأ حف َضل هَّمنهَم»َّ.
قالُ « :ق حلَّ َأ ُعو َُّذَّبه َر ِّبَّا حل َفل َ َّ
وروى ُ
َّالسننَّعنَّأبَّسعيدَّ-ريضَّالِلَّعنهََّ «َّ:-أن ََّر ُسولَّالِلََّ -صىلَّالِلَّ َع َل حي هه ََّو َسل ََّم-
َّأهل ُ
ه
ه
ه
ان ََّو َأ حع ُي ح ه
َّاْل ّ
ك َ
اُها»َََّّّ.
َّاإلن َحسانَّ ََّف َلَمَّن ََز َل حتَّا حُمل َع ِّو َذ ََّتانَّ َأ َخ َذَّ هِبه ََم ََّوت ََر َكَّ َماَّس َو ُ َ
َانَّ َي َت َعو َُّذَّم حنَّ َأ حع ُي ح َ
فهذهَّعبادَّالِلََّجلة َّمنَّفضائل َّهذهَّالسور َّجتعلناَّنحرصَّعليهاَّونجتهدَّيفَّقراءُتاَّقراءةَّ
َّنقفَّمعَّتفسريَّهذهَّالسورَّالثالثَّتفسريَّاَّموجزَّاَّ.
فهمَّوتدبرَّلذلك ُ
فقول ُهَّ :ﱽ ﱁﱂﱃ ﱄﱅﱼ اإلخالص ١ :أي ﱽ ﱁﱼ قوالَّجازماَّبهََّّ،معتقداَّلهََّّ،عارفاَّبمعناهَّ
 ،ﱽ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱼ اإلخالص ،١ :أيَّ:قدَّانحرصتَّفيهَّاألحديةََّّ،فهوَّاألحدَّاملنفردَّبالكَملَّ،
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الذي َّله َّاألسَمء َّاْلسنىَّ ،والصفات َّالكاملة َّالعلياَّ ،واألفعال َّاملقدسةَّ ،الذي َّال َّنظري َّله َّوالَّ
مثيل.
ﱽ ﱆ ﱇ ﱈ ﱼ اإلخالص ،٢ :أي ََّّ:املقصودَّيفََّجيعَّاْلوائجَّ ،فأهلَّالعاَلَّالعلويَّوالسفيلَّ
مفتقرون َّإليه َّغاية َّاالفتقارَّ ،يسألونه َّحوائجهمَّ ،ويرغبون َّإليه َّيف َّمهَمُتمَّ ،ألنه َّالكامل َّيفَّ
أوصافهَّ،العليمَّالذيَّقدَّكملَّيفَّعلمهَّ،اْلليمَّالذيَّقدَّكملَّيفَّحلمهَّ،الرحيمَّالذيَّقدَّكملَّ
يفَّرمحتهَّالذيَّوسعتَّرمحتهَّكلََّشءَّ،وهكذاَّسائرَّأوصافهَّ،ومنَّكَملهَّأنه ﱽ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱼ اإلخالص ،٣ :لكَملَّغناه ،ﱽ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱼ اإلخالص ،٤ :الَّيفَّأسَمئهَّوالَّيفَّأوصافهََّّ،والَّ
يفَّأفعالهََّّ،تباركَّوتعاىلَّ،فهذهَّالسورةَّمشتملةَّعىلَّتوحيدَّاألسَمءَّوالصفات.
وأماَّسورةَّالفلقَّفقوله :ﱽ ﱔﱕﱖﱗﱘﱼ الفلق ،١ :أي  :ﱽ ﱔﱼ متعوذاَّ
َأ ُعو ُذ َّأي ََّّ:أْلأَّ ،وألوذ ََّّ،وأعتصم .ﱽ ﱖ ﱗ ﱘ ﱼ الفلق ،١ :أي ََّّ:فالقَّاْلبَّوالنوى ََّّ،
وفالقَّاإلصباح.
ﱽ ﱙﱚﱛﱜﱝﱼ الفلق ،٢ :وهذاَّيشملََّجيعَّماَّخلقَّالِلََّّ،منَّإنسََّّ،وجنََّّ،وحيواناتَّ؛َّ
فيستعاذَّبخالقهاََّّمنَّالْشَّالذيَّفيهاَّ.
ثمَّخصَّبعدَّماَّعمََّّ،فقال :ﱽ ﱞ ﱟﱠﱡﱢﱣﱼ الفلق ،٣ :أيََّّ:منَُّشَّماَّيكونَّيفَّ
الليلََّّ،حتىَّيغشىَّالناسََّّ،وتنتْشَّفيهَّكثريَّمنَّاألرواحَّالْشيرةََّّ،واْليواناتَّاملؤذية.
ﱽ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱼ الفلق ،٤ :أي ََّّ:ومنَُّشَّالسواحر ََّّ،الاليت َّيستعنَّعىلَّ
سحرهنَّبالنفثَّيفَّالعقدَّ،التيَّيعقدَّناَّعىلَّالسحرَّ.
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ﱽ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱼ الفلق ،٥ :واْلاسدََّّ،هوَّالذيَُّيبَّزوالَّالنعمةَّعنَّاملحسودَّ
فيسعىَّيفَّزواهلاَّبَمَّيقدرَّعليهَّمنَّاألسبابََّّ،فاحتيجَّإىلَّاالستعاذةَّبالِلَّمنَُّشهََّّ،وإبطالَّكيدهَّ
َّ،ويدخلَّيفَّاْلاسدَّالعائنََّّ،ألنهَّالَّتصدرَّالعيَّإالَّمنَّحاسدَُّشيرَّالطبعََّّ،خبيثَّالنفسََّّ.
ودلت َّعىلَّ
فهذهَّالسورةَّ،تضمنتَّاالستعاذةَّمنََّجيعَّأنواعَّالْشورَّ،عموماَّوخصوصا َّ ّ َّ
َّيشىَّمنَّرضرهَّ،و َُّيستعاذَّبالِلَّمنهَّومنَّأهلهَّ،أعاذناَّالِلَّوإياكمَّمنَُّهزاتَّ
أنَّالسحرَّلهَّحقيقة ُ َّ
الشياطي َّوأن َُّيرضون َّ َّ َأ ُق ُ
ول َّ َما َّت حَس َم ُع َ
ونََّ ,و َأ حس َت حغ هف ُر َّالِلَ َّالعظيم َّ هِل ََّو َلك حُم َّمن َّكل َّذنبََّّ
ه
ه
يمَّ.
ورَّالرح ُ
فاس َت حغف ُرو ُهَّإهن ُهَّ ُه َوَّا حل َغ ُف ُ
ح
اْلمدَّلِلَّ،والصالةَّوالسالمَّعىلَّرسولَّالِلَّوعىلَّآلهَّوصحبهَّومنََّّات َب َعَّهداهَّ،أماَّبعدَّ:
عباد َّالِل َّوأما َّسورة َّالناس َّفهذه َّالسورة َّمشتملة َّعىل َّاالستعاذة َّبرب َّالناس َّومالكهمَّ
وإهلهمََّّ،منَّالشيطانَّالذيَّهوَّأصلَّالْشورَّكلهاَّومادُتاََّّ،الذيَّمنَّفتنتهَّوُشهََّّأنهََّّيوسوسَّ
سنَّهلمَّالْشَّ،ويرَيمَّإياهَّيفَّصورةَّحسنةَّ،وينشطَّإرادُتمَّلفعلهَّ،ويقبحَّ
ح ِّ َّ
يفَّصدورَّالناسَّ،ف َُّي ََّ
هلمَّاخلريَّويثبطهمَّعنهَّ،ويرَيمَّإياهَّيفَّصورةَّغريَّصورتهَّ،وهوَّدائَمَِّبذهَّاْلالَّيوسوسَّوينسَّ
أيَّ:يتأخرَّإذاَّذكرَّالعبدَّربهَّواستعانَّعىلَّدفعهَّ.
فينبغيَّلهَّأنَّيستعيَّويستعيذَّويعتصمَّبربوبيةَّالِلَّللناسَّكلهَّ،وأنَّاخللقَّكلهم َّ َّداخلونَّ
حتتَّالربوبيةَّوامللكََّّ،فكلَّدابةَّهوَّآخذَّبناصيتهاَّ.
وبألوهيتهَّالتيَّخلقهمَّألجلهاَّ،فالَّتتمَّهلمَّإالَّبدفعَُّشَّعدوهمَّ،الذيَّيريدَّأنَّيقتطعهمَّ
عنهاَّوُيولَّبينهمَّوبينهاَّ،ويريدَّأنَّجيعلهمَّمنَّحزبهَّليكونواَّمنَّأصحابَّالسعريَّ،والوسواسَّ
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كَمَّيكونَّمنَّاْلنَّيكونَّمنَّاإلنسَّ،وهلذاَّقال َّ-عزَّوجلَّ:-ﱽ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱼ

الناسَّ.٦ :واْلمدَّلِلَّربَّالعامليَّأوالََّّوآخراََّّ،وظاهراَّوباطنا
ك َّالكريمَّ ،ومنَّالقارئيَّلهَّآناءَّالليلَّوأطرافَّ
ك َّأنَّجتعلناَّمنَّحفظة َّكهتَابه َ َّ
الل ُهم َّإهنّاَّن حَس َأ ُل َ َّ
ب َّا حل ُق ُل ه
وبَّ
النهارَّاللهمَّاجعلناَّمنَّالعامليَّبه َّ َّياربَّالعامليَّ ،اللهمَّث ّبتَّقلوبناَّاللهمَّ َياَّ ُم َق ِّل َ
ه
ه ه
واألبصارَّ َثب حت َّ َق حلوبناَّ َّ َع َىل ه
ارَّ،
اب َّالن هَّ
كَ ،ربنَاَّآتهنَا ه َّ
َّدين ه َ َّ
اَّح َسنَةَّ َو هيف َّاآلخ َر َّة َح َسنَةَّ َّ َوقنَاَّ َع َذ َ
يف الدُّ حن َي َ
ِّ
و َصىلَّالِلَّوسلمَّعىلَّنبيناَُّممدَّ.
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وجزاكم هللا خريا.
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