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 يل ىل مل خل

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

 

  :فضيلة الشيخ الدكتور

 

 - حَفِظَه اهللُ تَعَالَى-

 

 

 

أن ينفع بها  - سبحانه وتعاىل -نسأل اهلل ،بدولة الكويتيف مسجد السعيدي باجلهراء 

 .اجلميع
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َّلِلههَّإن َّ َد َمح َمُدهَُّاْلح ينُهَُّ ،ََّنحح َتعه ُرهََُّّ،َوَنسح فه َتغح َّبهالِله، َوَنسح نَاَوَنُعوُذ ََّأنحُفسه وره َُُّشُ نح
ََّّ،َّمه ََّسيَِّئاته نح

َومه

ََملهنَا ََّّ،َأعح َّالِلَُمنح هه َََّيحده ََّوَمنح ََّلُه ل 
َََّّفالَُّمضه لهلح َّالَّ، َلهََّهادَيََّفالََُّّيضح ََّوحدُه َّالَّإَلهَّإالَّالِلُ َّأنح َوَأشَهُد

َُُّممد ََّّ،َُشيَكََّله َّ.هاَّعبُدهَّورسولََُّوأشَهُدَّأن 

  :ا بعدمَّأ 

َّكالمََُّّفإن َّ َّاْلديثه َُّممد ََّّ،الِل أصدَق َّهدُي َّاهلدي َّوسلمَّ-وخرَي َّعليه َّالِل ََّّ-صىل وُش 

َُّمدثاُُتا َّبدعةَّاألموره َُّمدثة  َّضاللةَّ،،َّوكل  َّبدعة  َّيفَّالنارَّ،وكل  َّ.وكّلَّضاللة 

 أما بعد:

َّالكريمَُّسََّّعباد بَمَّفيهاَّمنَّاآلياتََّّ،َّوينتفعواَّليتّدبرهاَّالناسَّاور َّالِلَّلقدَّأ نزَلَّالِلَّيفَّكتابههه

َّوالرمحات.َّوالربكات
ه
فاء َّ،َّوالشه

ََّّعز ََّّ-يقوُلَّ  ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت يف   :-وجل 

 ٩٢األنعام:  ىف زن رن مم ام يل  ىلمل يك ىك مك لك اكيق

ََّّعز ََّّ-وقال  ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىهمهيف  :-وجل 

 ١إبراهيم:  ىف  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

ََّّعز ََّّ-وقال  ٢٩ص:  ىف زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ يف َّ:-وجل 

 مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني يف  :-وجّلََّّعز ََّّ-وقال

 ٨٢اإلسراء:  ىف جت هب
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َّكثري ََّّ-َّسبحانُهَّوتعاىلَّ-َّومماَّأنزلُهَّالِل
مناَّمنََّّلكنَّقليلَّ،هاؤماَّنقرَّامنَّالقرآنَّثالُثَّسور 

وسوريّتَّالفلقَّوالناسََّّوهيَّسورةَّاإلخالصَّ،،َّويعرُفََّفضائلهاَّدّلَّعليهيفهُمَّمعانيهاَّوماَّتََّ

 .(املعوذتان)

ََّّبَِّّعنَّأََُّّ-َّرمحُهَّالِلَّتعاىل-اُمَّأمحدروىَّاإلم َّسورةَّ-الِلَُّعنهَّريض-بنَّكعب  يفَّسببَّنزوله

كهيََََّّأن َّ»َّاإلخالص ه َََّّقاُلواَّاملحُْشح لن بهيِّ
ََّّله دَََُّّياََّوَسل مََََّّعَليحههََّّالِل ََُّصىل  ََُُّّمَم  َزَلَََّّرب َكَََّّلنَاَّانحُسبح ََّتَباَركَََّّالِل ََُّفَأنح

اإلخالص:  ىف  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يف  :ََّوَتَعاىَلَّ

َّورةَّاإلخالصَّهََّوُسَّ «٤ - ١  .لقارئهاَّ-تعاىلَّ-ُمبةَّالِل،َّومنَّأسبابََّّالرمحنَّةَُّفََّيَّصه

َّيفَّصحيحروىَّا َّأ»َّ:-الِلَّعنهاَّريض-عنَّعائشةَّهلُبخاريُّ ََّعَليحهه َّالِل ُ ََّصىل  َّالِل ه ََّرُسوَل ن 

َُّهَوَّالِل ََُّأَحد َّ تهُمَّبهُقلح ََّفَيخح همح
ََّصاَلُته َّيفه َحابههه َصح

َرُأَّأله ََّوَكاَنََّيقح ة  ي  ََّعىَلَََّسه َََّّوَسل َمََّبَعَثََّرُجال  َرَجُعواَََّّفَلَم 

َّ ََّفَسَأُلوُه ََّذلهَك نَُع ََّيصح
 
ء َََّشح َيِّ

َّأله ََّسُلوُه ََّفَقاَل َم ََّوَسل  ََّعَليحهه َّالِل ُ ََّصىل  َّالِل ه َرُسوله
َّله ََّذلهَك َفَقاَلَُّذكهَر

َا ََّن 
َنهَّ أله محح َفُةَّالر 

َّالِل ََُّعَليحههَّ صه اََّفَقاَلََّرُسوُلَّالِل هََّصىل  َ َرَأَِّبه ََّأقح ََّأنح بُّ
بُّهَََُّّفَأَناَُّأحه

َّالِل ََُُّيه وُهََّأن  ُ ربه َّ«َوَسل َمََّأخح

َُّثلَثَّالُقرآنَّومنَّفضائلها ُل ََّتعده َّكذلكَّ،َّأَّنا َّفروىَّالُبخاريُّ يد  ريضَّالِلََّّ-َّعنَّأبََّسعه

َبَحََّجاَءَّإهىَلََّرُسولهَّأ»ََّّ:-عنه ََّأصح ُدَهاََّفَلَم  َُّيَردِّ َُّهَوَّالِل ََُّأَحد  َرُأَُّقلح ََّيقح َعََّرُجال 
ََّسمه ََّرُجال  َّالِل ََُّّن  الِل هََّصىل 

ََّوَسَّ َّالِل ََُّعَليحهه َاََّفَقاَلََّرُسوُلَّالِل هََّصىل  ُجَلََّيَتَقاهلُّ َّالر  َكََّلُهََّوَكَأن 
َمََّفَذَكَرََّذله ََّوَسل  ََّعَليحهه يََّنفحِسه ذه ل َمََّوال 

َا َّإهَّن 
هه ُلَّ بهَيده ده آنهَّ ُثُلَثَََّّلَتعح ُقرح ََّّ.«الح

َّمََّائهََّضَّومنَّفََّ َّومنَّأسبابَّالشفاءَّنَّاملعوذتيَّأعََّلها َُّرقية -عنَّعائشةَّفروىَّالُبخاريَّ،ا

ههَّأ»َّ:-ريضَّالِلَّعنها َّفهَراشه ََّأَوىَّإهىَل َّإهَذا ََّكاَن ََّوَسل َم ََّعَليحهه َّالِل ُ ََّصىل  َّالن بهي  َََّجَعََّ ن 
ََّليحَلة  َّ ُكل  َُّثم 

يحهه َكف 



 

5 
 

َّ ََّوَُّقلح َُّهَوَّالِل ََُّأَحد  ََمَُّقلح ََمََّفَقَرَأَّفهيهه هََمََّنَفَثَّفهيهه َسُحَِّبه ََّيمح َُّثم  َّالن اسه ََّأُعوُذَّبهَربِّ ََّوَُّقلح َفَلقه َّالح َأُعوُذَّبهَربِّ

َعُلََّذلهَكََّثاَلَثَّ ََّيفح هه ََّجَسده نح
َبَلَّمه ََّوَماََّأقح هه هه ََّوَوجح

هه هََمََّعىَلََّرأحسه ََّيبحَدُأَِّبه
هه ََّجَسده نح

َتَطاَعَّمه ََّماَّاسح ات  َّ.«َمر 

َّيفَّصحيحه،َّماََّّفمنهاَّوأماَّاألحاديثَّالواردةَّيفَّفضلَّامُلعوذتي َبةَّبحنَّروىَُّمسلم  َُّعقح عنح

رَّ َّالِل-النبيَََّّقاَلَّ»:ََّقاَلَّ-َّريضَّالِلَّعنه-َعامه ََّوَسل مَََّصىل  َّالل َّ:َّ-َََّّعَليحهه هه ََّهذه َلتح حََّتَرَّآَياتَُّأنحزه حََّأََل يحَلةَََّل

ََّقطَُّّ ثحلهن 
َفَلقَّ؛ُيَرَّمه َّالح ََّأُعوذَّبهَربِّ ََّّ،ُقلح ََّأُعوذَّبهَربِّ ََّّ «الن اسَوُقلح

لهمََّّوروى ََّوُمسح ّي
ُبَخاره ََّعائهَشةالح َّريضَّالِلَّعنه-َعنح َّ-ا ََّرُسولَّالِل»: ََّّ-ََّأن  َََّّعَليحههَّالِلَصىل 

َّبهاملحَُعوَِّّ-َوَسل مََّ سه ََّنفح ََّعىَل َرأ ََّيقح َتَكى شح
َّاه َّإهَذا َّاَكاَن ََّفَلَم  ََّوَينحُفث ه ََّذَتيح ََّعَليحهه َرأ ََّأقح َُّكنحت ََّوَجعه َتد  شح

ََّرَجاءََّبرََّ ََّعَليحهه
هه َسحَّبهَيده ََّوَأمح

َذاته َََّّّ.«َكتَهاَّبهاملحَُعوِّ

َّالنبّيََّّ-َّريضَّالِلَّعنه-َّبيحَّبََّالِلَّبنَُّخََّّوروىَّالنسائيَّعنَّعبد َّالِلأّن ََّوَسل مَََّصىل  -ََّعَليحهه

ََّأُعوذَُّ» :قال َفلَُّقلح َّالح َّالن اسو َقَّبهَربِّ ََّأُعوذَّبهَربِّ ذَّالن اسََُّّقلح نهَمَماَّتَعو  َّ.«بهَأفحَضلَّمه

ََّرُسولَّالِل»َّ:-َّريضَّالِلَّعنه-َّوروىَّأهُلَّالُسننَّعنَّأبَّسعيد َّالِل-ََّأن  ََّوَسل مَََّصىل  -ََّعَليحهه

ذَُّ  نحَسانََّكاَنََّيَتَعو  ه ُيَّاإلح َاّنََّوَأعح ُيَّاْلح ََّأعح نح
َذتََّفَََّّمه َّاملحَُعوِّ ََّنَزَلتح ََّأَخَذَّاَلَم  انه َواُُهَ

هََمََّوَتَرَكََّماَّسه َََّّّ.«ِبه

َّمنَّف جتهدَّيفَّقراءُتاَّقراءةَّجتعلناَّنحرصَّعليهاَّونَّروهذهَّالسَّلائضفهذهَّعبادَّالِلََّجلة 

َّلذلكَّنقُفَّمعَّتفسريَّهذهَّالسو َّوتدبر  َّا.موجز ََّّاالثالثَّتفسري َّرَّفهم 

اَّبه ىف خل يف   أي ١اإلخالص:  ىف جم يل ىل مل خل يف  :فقولُهَّ َّجازم  اَّلهَّقوال  اَّبمعناهَّ،َّمعتقد  َّ،َّعارف 

َّ، ١اإلخالص:  ىف جم يل ىل مل خل يف  ، َّقدَّانحرصتَّفيه ،َّفهوَّاألحدَّاملنفردَّبالكَمل،َّيةَّاألحدأي:
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َّوالَّ َّالذيَّالَّنظريَّله َّاملقدسة، َّواألفعال َّالعليا، َّوالصفاتَّالكاملة َّاْلسنى، َّاألسَمء الذيَّله

 .مثيل

فأهلَّالعاَلَّالعلويَّوالسفيلََّّ،:َّاملقصودَّيفََّجيعَّاْلوائجَّأي، ٢اإلخالص:  ىف مم خم حم يف 

َّيفَّ َّالكامل َّألنه َّمهَمُتم، َّيف َّإليه َّويرغبون َّحوائجهم، َّيسألونه َّاالفتقار، َّغاية َّإليه مفتقرون

كملَّقدَّ،َّالرحيمَّالذيَّأوصافه،َّالعليمَّالذيَّقدَّكملَّيفَّعلمه،َّاْلليمَّالذيَّقدَّكملَّيفَّحلمه

 خن حن جن  يم ىم يف  هَّأنهوسعتَّرمحتهَّكلََّشء،َّوهكذاَّسائرَّأوصافه،َّومنَّكَملَّيفَّرمحتهَّالذي

،َّوالََّّالَّيفَّأسَمئهَّوالَّيفَّأوصافه، ٤اإلخالص:  ىف  ىه مه جه ين ىن من يف  ،لكَملَّغناه، ٣اإلخالص:  ىف

 فهذهَّالسورةَّمشتملةَّعىلَّتوحيدَّاألسَمءَّوالصفات.،َّ،َّتباركَّوتعاىلَّيفَّأفعاله

اَّ  ىف يه يف :  أي، ١الفلق:  ىف مي خي حي جي يه يف     :وأماَّسورةَّالفلقَّفقوله  متعوذ 

َّ ،ََّّ:َّفالقَّاْلبَّوالنوىَّأي، ١الفلق:  ىف مي خي حي يف  .،َّوأعتصمَّوألوذَّ،:َّأْلأَّأيَأُعوُذ

  .وفالقَّاإلصباح

َّ؛َّ،َّوحيواناتَّ،َّوجنَّ،َّمنَّإنسَّوهذاَّيشملََّجيعَّماَّخلقَّالِل، ٢الفلق:  ىف ٰى ٰر ٰذ يي ىي يف 

 َّ.منَّالْشَّالذيَّفيهاََّّفيستعاذَّبخالقها

:َّمنَُّشَّماَّيكونَّيفََّّأي، ٣الفلق:  ىف ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  يف  :،َّفقالَّثمَّخصَّبعدَّماَّعم

  .،َّواْليواناتَّاملؤذيةَّ،َّوتنتْشَّفيهَّكثريَّمنَّاألرواحَّالْشيرةَّيغشىَّالناسَّتى،َّحَّالليل

َّومنَُّشَّالسواحرَّأي، ٤الفلق:  ىف يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ يف  َّالاليتَّيستعنَّعىلََّّ: ،

َّ.سحرهنَّبالنفثَّيفَّالعقد،َّالتيَّيعقدَّناَّعىلَّالسحر
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،َّهوَّالذيَُّيبَّزوالَّالنعمةَّعنَّاملحسودََّّواْلاسد، ٥الفلق:  ىف  يب ىب نب مب زب رب يف 

َّ،َّوإبطالَّكيدهَّ،َّفاحتيجَّإىلَّاالستعاذةَّبالِلَّمنَُّشهَّفيسعىَّيفَّزواهلاَّبَمَّيقدرَّعليهَّمنَّاألسباب

ََّّ.،َّخبيثَّالنفسَّ،َّألنهَّالَّتصدرَّالعيَّإالَّمنَّحاسدَُّشيرَّالطبعَّنئالعا،َّويدخلَّيفَّاْلاسدَّ

ا،َّتضمنتَّاالستعاذةَّمنَّةفهذهَّالسور اَّوخصوص  عىلََّّودلّتَََّّجيعَّأنواعَّالْشور،َّعموم 

منَُّهزاتَّ،َّأعاذناَّالِلَّوإياكمَّومنَّأهلههَّستعاذَّبالِلَّمنشىَّمنَّرضره،َّويَُّأنَّالسحرَّلهَّحقيقةَُّيَّ

َّ َُّيرضون َّوأن ََّّالشياطي َّالِلَ ُر فه َتغح ََّوَأسح َمُعوَن, ََّتسح ََّما ََّأُقوُل َّالعظيم ََّوَلُكمح َّكلِله ََّّمن َّذنب 

ُهَّ ُروُهَّإهن  فه َتغح يُم.فاسح حه َغُفوُرَّالر  َُّهَوَّالح

َّ:بعدأماََّّ،اتَبَعَّهداهَّوالصالةَّوالسالمَّعىلَّرسولَّالِلَّوعىلَّآلهَّوصحبهَّومنََّّ،اْلمدَّلِل

َّ َّالِل َّالناسعباد َّسورة َّبربَّالناسَّومالكهمَّفَّوأما َّاالستعاذة َّعىل َّمشتملة َّالسورة هذه

أنهََّّيوسوسَََّّّوُشه،َّالذيَّمنَّفتنتهََّّ،َّمنَّالشيطانَّالذيَّهوَّأصلَّالْشورَّكلهاَّومادُتاَّوإهلهم

وينشطَّإرادُتمَّلفعله،َّويقبحََّّ،الْش،َّويرَيمَّإياهَّيفَّصورةَّحسنةَّنَّهلمسَِّّحََّ،َّفيَُّيفَّصدورَّالناس

َِّبذهَّاْلالَّيوسوسَّوينسَّ هلمَّاخلريَّويثبطهمَّعنه،َّويرَيمَّإياهَّيفَّصورةَّغريَّصورته،َّوهوَّدائَم 

َّ.أي:َّيتأخرَّإذاَّذكرَّالعبدَّربهَّواستعانَّعىلَّدفعه

داخلونَََّّّوأنَّاخللقَّكلهم،َّذَّويعتصمَّبربوبيةَّالِلَّللناسَّكلهيستعييستعيَّوفينبغيَّلهَّأنَّ

َّ.،َّفكلَّدابةَّهوَّآخذَّبناصيتهاَّحتتَّالربوبيةَّوامللك

وبألوهيتهَّالتيَّخلقهمَّألجلها،َّفالَّتتمَّهلمَّإالَّبدفعَُّشَّعدوهم،َّالذيَّيريدَّأنَّيقتطعهمَّ

نَّأصحابَّالسعري،َّوالوسواسَّعنهاَّوُيولَّبينهمَّوبينها،َّويريدَّأنَّجيعلهمَّمنَّحزبهَّليكونواَّم
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َّ    ىف   مم ام يل ىل  يف:َّ-عزَّوجل-َّقالكَمَّيكونَّمنَّاْلنَّيكونَّمنَّاإلنس،َّوهلذا

ََّّ.٦الناس:  اواْلمدَّلِلَّربَّالعامليَّأوال  اَّوباطن اََّّوآخر   ،َّوظاهر 

َأُلَكَّ َّإهّناََّنسح ومنَّالقارئيَّلهَّآناءَّالليلَّوأطرافََّّ،الكريمَّكهَتابهَكََّّأنَّجتعلناَّمنَّحفظةَّالل ُهم 

َّمنَّالعامليَّبه َّاللهمََّّ،ياربَّالعامليََّّالنهارَّاللهمَّاجعلنا َّاللهمَّثّبتَّقلوبنا ُقُلوبه َّالح َُّمَقلَِّب َيا

ََّقلحوبناَّاألبصارَّو نَاَّآتهنَا ،َعىَلَّدهينهَكَََّّثبِّتح َّ َرب  َياََّحَسنَة َّ يفه نح َرةهَّ الدُّ َّاآلخه ،ََّعَذاَبَّالن ارهََّوقهنَاَََّّحَسنَة َّ َويفه

َّالِلو َّعىلَّنبيناَُّممد.وسلمَََّّصىل 
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