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 :التعريف بالسورة  

 .بعثةسورةمكيةنزلتبمكةقبلالهجرةفيالسنةالرابعةمنال-أ

 :فضائلها -ب

بنيإسرائيلوالكهفومريموطهو:"اهللبنمسعودرضياهللعنهقالعنعبد -1

اهللبنمسعودرضياهللعنهعبد(1)"األنبياءُهّنمنالِعتاقاأُلَول،وُهّنمنتالدي

واهللالذيال:]ننفسهالمتحدثبهذهالكلماتهومنأعلمالصحابةبكتاباهللقالع

ةمنكتاباهللإالوأناأعلمأينُأنزلت،وإّلاأناأعلمفيمانزلت،غيرهمانزلتآيإله

(2)[هتولوأعلمأنأحدًاأعلمبكتاباهللمنيتنالهالمطُيآلتي

كالمهإذاتكلمعنالقرآنفوهذايدلكعلىغزارةِعلمهذاالصحابيبكتاباهللوأنه

 مكانته و اعتباره و وزنه ،له بتزكية وسلم النبيصلىاهللعليه حينعظيمةزّكاه

منسّرهأنيقرأالقرآنرطبًاكماُأنزلفليقرأهعلىقراءةابن:"فقالاستمعلقراءته

...(3)"أمعبد

 [..ُهّنمنالِعتاقاألولوُهّنمنتالدي]قالعنهذهالسورالخمس

العرب:]والحسنوالجودة،قالالبيهقيجمععتيقوهومابلغالروعة:الِعتاق

تتضمنمن ،يريدتفضيلهذهالسورلما تجعلكلشيءبلغالغايةفيالجودةعتيقًا

ذكرالقصصوأخباراألنبياءعليهمالصالةوالسالم،والتالدماكانقديمًامنالمال

امنأولماقرأهوحفظهمن،يريدأنهامنأوائلالسورالمنزلةفيأولاإلسالموأنه

(.4)[القرآنواهللأعلم

كالمهرضياهللعنهيشيرإلىعظمةونفاسةهذهالسورعندهوأنهامنحفظهالقديم

..النفيس
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__________

 .صفةالصفوة(2). تفسيرسورةاسرائيل–رواهالبخاري(1)

.رواهاإلمامأحمدفيمسنده(3)

 .4/404نقاًلعنالتفسيرالموضوعي2/474ُشعباإليمانللبيهقي(4)
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سأيضًا أم روته ما جاءفيفضلها وكانتممنهاجرإلىمما لمةرضياهللعنها

امابلغوامنتعذيبهموالنيلوالحبشةبعدأنضيقالمشركونعلىالمسلمينفيهاوبلغ

مصحابتهمنهذاالتعذيبَلشةرجاءأنيْسأذنلهمرسولاهللبالهجرةإلىالحبفمنهم؛

إنفيهاملكًاالُيظلمعندهأحد،وهيأرضصدقفهاجرواحتىيجعلاهلل:"وقال

مماأنتمفيه ومخرجًا ذلكالمسلمونمنأصحابرسولاهللدفخرجعن"لكمفرجًا

.ةفياإلسالمإلىالحبشةمخافةالفتنةوفرارًاإلىاهللبدينهمفكانتأولهجر  

جعفربنأبيطالبرضياهللعنهالذيتحدثطويلبينوبعدأنهاجروادارحوار

هلمعكمماجاءبهعن:]فقالالنجاشيملكالحبشةنجاشيالباسمالمهاجرينوبين

قالت..{كهيعص}اهللمنشيء؟فقرأعليهجعفررضياهللعنهصدرسورةمريم

 سلمة أم أخضلوا: حتى بكتأساقفته و ، لحيته أخَضَل حتى النجاشي اهلل و فبكى

،مصاحفهمحينسمعواماتالعليهم

ليخرجمنمشكاةٍواحدةبهعيسىإنهذاوالذيجاء:ثمقال

رضياهللعنهلهذهبلقراءةجعفربنأيطالالنجاشيوهداهاهللبعدسماعهأسلمف

(.1)السورة

رسولاهللصلىانتصارمماُرويعنالنجاشيأنهحينانتهىإليهخبروقعةبدروو

خلواعليهإْذهوقداهللعليهوسلمفيهاأرسلإلىالمسلمينالمهاجرينفيبالده،فلماد

إّنا:]فقال[ماهذاأيهاالملك؟؟:]لِبَسَمْسحًا،وَقَعدعلىالترابالرمادفقالواله

َبللعبدأنُيحدثهللتواضعًانجدفياإلنجيلأناهللسبحانهإذاأحدثَلعبدهنعمِةوَج

محمدًاصلىاهللعليهوسلموإناهللقدأحدثإليناوإليكمنعمةعظيمةوهيأنالنبي

بلغنيأنهالتقىهووأعداؤهِبواٍدُيقاللهبدروأناهللقدَهزَمأعداءُهفيهوَنصردينه

](2).

ولماماتالنجاشيصلىعليهرسولاهللواستغفرلهونعاهإلىالناسفياليومالذي

ماتفيه،وقدُرفعإليهسريرهُفيأرضالحبشةحتىرآهصلىاهللعليهوسلموهو

.(3)"بالمدينةفصَلىعليه

__________

130-124الروضاألنفصـــ–ابنكثيرفيالبدايةوالنهاية–رواهابناسحاقفيالسيرة(1)
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131المرجعالسابقصـ(3.)121ُنفصـالروضاأُل(2)

 

 

 

 

 

 :مقصود السورة  - جـ

كثيرًافي[رحمة]وكلمة[الرحمن]المتأملفيسورةمريميالحظتكراراسماهلل

.كلهارحمةهذهالسورةممايدلأنهذهالسورةهيسورةالرحمة

والقارئ وقصصها اهللتتجلىفيآياتها ُيعاينرحمة السورة وهويعيشمعهذه

منرحمةاهللبعبدهزكريا،ثمرحمةاهللالتيظللتالسيدةمريمو..مشاهدها بدءًا

رحمةأبياألنبياءوسيدالحنفاءإبراهيمعليهتهافيكللحظةمنلحظاتحياتهاشمل

.السالمبوالده

ِمْنَفَخَلَف}:رحمةاهللالتيتتجلىفيإمهالهللعصاةوفتحبابالتوبةلهمأيضًايعاين

41)َغًياَيْلَقْوَنَفَسْوَفۖالَشَهَواِتَواَتَبُعواالَصَلاَةَأَضاُعواَخْلٌفَبْعِدِهْم َتاَبَمْنِإَلا(

.سورةمريم{(40)َشْيًئاُيْظَلُموَنَوَلااْلَجَنَةَيْدُخُلوَنِئَكٰلـَفُأوَصاِلًحاَوَعِمَلَوآَمَن

و دحضالشبه الحججو إقامة علىالمشركينمع اهللفيصبره اهللرحمة رحمة ثم

َوَعِمُلواآَمُنوااَلِذيَنِإَن}:حينينتشرحبهموودهمبينالعبادتكريمًالهمبعبادهالمؤمنين

(14)ُوًداُنٰالَرْحَمَلُهُمَسَيْجَعُلالَصاِلَحاِت مريم{ ورحم.سورة منبهمته، ينجيهم حين

َمْقِضًياَحْتًماَرِبَكَٰعَلىَكاَنَۚواِرُدَهاِإَلاِمْنُكْمَوِإْن}:الجنةفيعبرونهويدخلهمالصراط

.{(72)ِجِثًياِفيَهاالَظاِلِميَنَوَنَذُراَتَقْوااَلِذيَنُنَنِجيُثَم(71)

ويقابلون أنُيحتفىبهم القيامةومنشأنالوفود يوم بهمحينيأتونهوفودًا ورحمته

،األكرمينبالتهانيوالبشائر،وُيتحفونبالجوائزوالمكرماتوقدوفدواعلىأكرم

(1)[وقدمواعلىالرحمنإخوانًامتحابينوهمفيضيافةأرحمالراحمين
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الرحمةلكنهاتحتاجإلىقلبيتلمسهذهالرحمة،ويفتشإذًاالسورةتفيضوتفيضب

.فيأسبابهاويعرفكيفُتناللعلهأنينالهاعنمواضعهاوينظُر

فيوالقرآن قرأ والقارئكلسورهيحتاجإلىقلبقارئه،فإذا وكانقلبهمفتوحًا

اليستطيعأنيتجاوزهاوهذامعنىكالمابن!!علىجرحهتسمرتقدماهاآليةجاءت

:مسعودرضياهللعنهحينقال

[القرآنإذاوقعفيالقلبنفع]

__________

471صـ–بتصرف–التفسيرالموضوعي(1)



آنوالبركةهيالخيرالذيالينتهي،وبركةالقرحينهاسيغرفمنبركةهذاالكتاب

عجيبةالتحدوالتعدوالُتحصر،،،فمنوَجَدفيحياتهِمشقًةأوعسرًاأوكدرًاأو

:ورةالرحمةلعلاهللأنيرحمهوصدقاهللإذيقولضيقًافعليهبهذهالسورة،س

.سورةاإلسراء{ِلْلُمْؤِمِنيَنَوَرْحَمٌةِشَفاٌءُهَوَمااْلُقْرآِنِمَنَوُنَنِزُل}

 :مع اسم اهلل الرحمن وقفة 

أنتعرفمنهواهلل أردتأنتتعاملمعاهللالبد ً،إذا أنتعرفربكمعرفة البد

المؤمنربهكنز]تقودكإليه،تسوقكإليه،تقربكمنهوكماقالابنرجبرحمهاهلل

هذهأيأنالغنيمةالعظمىوالكنزاألكبرإذاعّرفكاهللبأسمائهوصفاتهواستقرت،[

.الُقربوأشرفقربالمعرفةفيقلبكهو

هذاهوالعبُدفيالدنياقبلاآلخرة،هذاهوالعيشالرغيدوالنعيمالمعّجلالذييناله

.أحلىوألذالمقاماتالتييتقلبفيهاوهومازاليمشيعلىاألرض

الذياليشبه ، البهجة السرورو الفرحو هو كماهاهذا البتة الدنيا مننعيم شيء

:يصورهالشيخحمدبنعتيقفيمنظومته
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بضربٍ  و حتريٍك إىل اهلل *** احملب لقلبه  إحساسومن ذاك 

 دائمًا

إليهانجذابًاالينقطعفيليلهونهارهًافمنعرفاهللأحبهبصدق،ووجدقلبهمنجذب

يسعىفيمراضيهوهويصبححينوفيحّلهوترحالهويقظتهومنامه،حينيمسيو

.هذا ما ُيثيره الحب في قلب صاحبه ،،يطلبمحابه،يسارع،يسابق

 ؟(الرحمن)ما معنى اسم اهلل 

أيذوالرحمةالواسعةالشاملة،التيتسع[:الرحمن]إذاعرفتأنمعنىاسماهلل

فاجرهم و برهم جنهم، و انسهم كافرهم و مؤمنهم المخلوقين وجميع صغيرهم ،

..كبيرهممامنمخلوقإالوهويتقلبفيرحمةاهللآناءالليلوأطرافالنهار

مازالترحمةاهللتحيطبه،مازالبهاالعاصيوهويعصييرتكبمعصيتهمتلِبٌس -

كل أعضاؤه تعمل، الكبد الكلىتعمل، تعمل، الرئة تعمليتنفس، ها مازالاهلل...

 .يرحمه

 .يأتيهغذاؤهتحُفهرحمةاهللونفيبطنأمهوهوفيذلكالمكانالمنقطعالمظلمالجني -

الُنعاب - فرخالغراب) و( فيتركانه أبواه اليشبه خرجأبيضًا البيضة خرجمن إذا

يسوقلهنوعمن ، الُنعابرزقهوهوفيعشه لكناهللبرحمتهيسوقلهذا ينكرانه

فيلتقمهويقتاتعليهحتىيّسودريشهفيرجعإليهأبواهفيألفانهالدوديقفعلىمنخاره

 ...ويلقطانهالَحّب

الذيجعلالرحمة..منالذيساقورِحمودَبرورزق؟؟إنهاهللالرحمنالرحيم

..مائةجزءًاأمسَكعندهتسعًاوتسعينجزءًامنهاليومالقيامة

هي واحدة فياألرضرحمة أنزل الو مخلوقاته، و عباده بين الجنوتيبثها بين

تعطفالوحش يتراحمون،وبها يتعاطفون،وبها فبها ، اإلنسوالبهائموالهوام

..حتىالدابةترفعحافرهاعنولدهاخشيةأنتصيبه–علىولدها

قدم:عنعمربنالخطابرضياهللعنهقال..نعيشمعهذهاألمالقارئدعناأيها

إذا ، تسقي ثديها تحّلب السبي من امرأٌة فإذا سبٌي وسلم عليه اهلل النبيصلى على
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وجدتصبيًافيالسبيأخذتهفألصقتهببطنهاوأرضعته،فقاللناالنبيصلىاهللعليه

الوهيتقدرعلىأنالتطرحه:النار؟؟قلناأترونهذهطارحةٌولدهافي:"وسلم

.(2)"هللأرحمُبعبادهمنهذهبولدها:"فقال

 بالحليب،واليخفىعليكأم أيامتألثديها تحّلبثديها فيالسبي، فقدترضيعها

..عاللبنفيثديهااأللمالذيتشعربهاألممنتجُم

وهو–ألٌمجسديوهوتحّلباللبنفيثديها،وألمٌنفسياناجتمععلىهذهاألمألم

.بفقدهالرضيعها–األشد

_______

.الجزءالعاشر–كتاباألدب–صحيحالبخاري(1)
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أنهمنشدة:]يقولبعضالشراحلهذهالعبارةمنالحديث<(تحّلبثديهاتسقي)

عادتتصبروكأنهافقدتعقلهافأيطفلرضيعتجدهفياأللمالذيفيهذهالمرأةما

منلبنهاليخفاأللمثمتعطيطفاًل السبيتأخذهوتحتضنهوكأنهابنهافتعطيهشيئًا

وتأمللميقلحضنته،أو<<(فألصقتهبصدرها..)حتىوجدتابنها..آخروهكذا

شدمايكونمنالضّموالحضنوهذاأ[ألصقتهبصدرها:]وضعتهأوحملته،قال

..والرحمةوالشفقةبطفلهافأسقتهلبنها

أمامهذاالمنظرالمعبروالمؤثرورسولناصلىاهللعليهوسلمأعظممربيألصحابه

تلقيبطفلهاهذايمكنأن–معكلهذهالمحبةالعظيمة-أترونأنهذهاألم:"سألهم

أيمكنأنتطرحهفيالنار؟!!هاالذيألصقتهإلصاقًابصدر

..أنال:فماكانتاإلجابةالبديهيةمنهم

هبطارححبيبهفيوالالُل–فيإحدىالرواياتكماجاء–قالصلىاهللعليهوسلم

.دهاهللأرحمبعبادهمنهذهبول..ارالن

مهماقّدرتأنإنسانًافيهرحمةًبكوعليكفاعلميقينًاأنرحمةاهللبكأكبرمنأي

..رحمة

..وأوسعمنأيرحمة..وأعظممنأيرحمة

وفي{ةَعاِسَوٍةَمْحوَرُذْمُكُبَرَو}،{يءَشَلُكْتَعِسَوْيِتَمْحَرَو}قالعننفسهفاهلل

"رحمتيتغلبغضبيإَن:"الحديث

 ..الرحمة هي باب اهلل األعظم الذي من طرقه ُفتح له 

.و هو أوسع األبواب على اإلطالق 

نأبلغاللهمإنلمأكنأهاًلأ:]عمربنعبدالعزيزرحمهاهللكانيقولفيدعائهلربه

أنت رحمُترحمتكفإنرحمتكأهٌل فلتسْعبلغني، شيء أنا و نيكوسعتكلشيء

(1)[رحمتكياأرحمالراحمين

ـــــــــــــــــــــــ

.الرحمة–نضرةالنعيم(1)
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و عِلم أن رحمة اهلل هي أوسع الرحمات كان هذا  االسمفإذا امتأل اإلنسان بمعنى هذا 

أكبر معين له على العمل و أكبر معين له لإلقبال على ربه و الطمع فيه و طرق باب 

 ..رحمته 

رحمةربهقدعجزتعنذنوبه يستحييأنيظَنأنَّ مهماكانتومهما!!ومنثَم

عظمتومهماكثرتولوعصىاهللبعددأنفاسهالتيخرجتمنصدرهفرحمةاهلل

..أكبرمنذنوبه

كمقتلهذاالرجلوكمسفكمنالدماءوكمو–تأمللكلماتالَحجاجوهويحتضر

ءتسكراتالموتوزفراتهوغصةالموتومرارتهبدأيستدررحمةكملكنلّماجا

ياربارحمنيفإنهميظنون:]اهللعليهولميبقأمامهإالأنيؤملفيربهثمقال

العبدوهخاصةإذاقال!وماأعظمهمنرجاء!ماأعظمهمنتوسل[..أنكالتفعل

..هومقبٌلعلىربه

 الرحمةونحناالستطرادأردُتمنهذا فيالكالمعنرحمةاهللأننستصحبهذه
تظهر و ، الرحمة بهذه ونتشبع ، السورة فنعيشفيجو الرحمة سورة تدبر بصدد
آثارهاعلينافنفيضبالرحمةعلىكلمنحولناالكبيروالصغير،القريبوالبعيد،

"مناليرحمالناساليرحمهاهلل:"الذكرواألنثىوالنبيصلىاهللعليهوسلميقول
.(1)"إنمايرحماهللمنعبادهالرحماء"،متفقعليه

"منيرحمولوذبيحةعصفوررحمهاهلليومالقيامة:"وقالعليهالصالةوالسالم
(2).

.لــــــــــالعم..وهذههيثمرةالعلم

 ..به رحمة اهلل بك و اإلحسان للخلق و رحمتهم هو عمٌل تستدُر 
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_________ 

 .صحيحالبخاري(1)

 .4137صحيحالجامع(2)

 

 

 

 

 

 :عليهما السالم  يحيرحمة اهلل تعالى بزكريا و 

 زكرياعليهالسالمنبيمنأنبياءبنيإسرائيل،كانيعملبالنجارةكماثبتفيصحيح

كانيأكلمنأنه؛أي"كانزكريانجارًا:"مسلمأننبيناصلىاهللعليهوسلمقال

عمليده،وهذاوصٌفظاهرفياألنبياء،داودعليهالسالمكانحدادًايصنعالدروع

 ..لكًاعظيمًابالرغمأنهأوتيم

موسىعليهالسالمعملأجيرًاعندصاحبمدين،يرعىلهالغنمعشرسنوات،نبينا

.صلىاهللعليهوسلمرعىالغنمعلىقراريطألهلمكة

ماأكلأحدطعامًاقطخيرًامنأنيأكلمنعمليده:"وقدقالعليهالصالةوالسالم

"(1). 

 و اهلل أنبياء مروءة كانوافمن  أخالقهم كمال و أنفسهم عزة و عفتهم و شهامتهم

 .يرفضونأنيكونواعالًةعلىغيرهمفيكسبهمورزقهموأموالهم

  اسمها أن ٌيقال صالحة امرأة السالم عليه زكريا تزوج ( إيشاع منها( ُيرزق لم و

بالذرية ،ووهنع. ،وانتشرالشيبفيشعره قاربالتسعينمنعمره ظمهولما

 ،وبلغمنالكبرعتيًا العظاموالمفاصلوتجف)جسده (وهيالسنالتيتيبسفيها
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 نادىربه ، ربه دعا النبيسورة مريم {(3)َخِفًياِنَداًءَرَبُهَٰناَدىِإْذ} تأملحالهذا ،

 ..بالرغممنِكبرسنهإاّلأنصلتهبربهلمتنقطع

استرحامواستجداء،نداءفيهود،وكلماكانالدعاءنادىربهنداًءفيهاستعطافو

بهذهالصورةوبهذاالخضوعوالخفاءوبتلكاإلستكانة،كانأحبإلىاهللعزوجل

.وأقربلإلجابة

 

(2)[إناهلليعلمالقلبالتقيويسمعالصوتالخفي]قالقتادة


.لبيكلبيكلبيك:ياربياربياربقالاهلل:فإذاقالالعبد

___________

.رواهالبخاري(1)

.4/414التفسيرالموضوعي(2)











َمَسِنَيَأِنيَرَبُهَٰناَدىِإْذَوَأُيوَب}:تأمللنداءأيوبعليهالسالموهوفيمقامالتوسل

(33)الَراِحِميَنَأْرَحُمَوَأْنَتالُضُر ُشّلتاألنبياء{ و ، جسدي ذاب رب يا يقل لم ،

ــــو(مسنيالضّر)جوارحي،وفقدُتماليوأهلي،وفّرالناسمنيكلالذيقاله

المسّ بسيطقليلوهذا: كأنهشيء مسو يعنيمجرد أخّفها أقلها ، أدنىاإلصابة

ثم.تسخطوالشكايةمنالبالءالذينزلبهالمعنىفيهتضرعليسفيهجزعوال

تعريضبالحاجةوليسطبًاصريحًا،{الَراِحِميَنَأْرَحُمَوَأْنَت}!انظربعدهاماذاقال

.رحمةبكملها،وقديكونالتعريضفيبعضاألحيانأقوىفياستنزالال
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 وأنتموصوفبا–فيصبحمعنىالكالم ربإنيمسنيالضّر ،يا المطلقة لرحمة

:أنترحمنالدنياواآلخرةفكانتالنتيجة

َٰوِذْكَرىِعْنِدَناِمْنَرْحَمًةَمَعُهْمَوِمْثَلُهْمَأْهَلُهَوآَتْيَناُهُۖضٍرِمْنِبِهَماَفَكَشْفَناَلُهَفاْسَتَجْبَنا}

.األنبياء{(34)ِلْلَعاِبِديَن



فنادىربهنداًءفوقضيقيونسعليهالسالمأطبقتعليهالظلماتوأصبحفيضيق

ِمَنُكْنُتِإِنيُسْبَحاَنَكَأْنَتِإَلاَهِٰإَلَلا}اخترقكلهذهالظلماتواخترقالسبعالطباق

عيبأونقصوعنكلعظيممنزهٌعنكلظلمرٌبياربأنت.األنبياء{(37)الَظاِلِميَن

الظالملنفسيمنكلوجه،وهذااعترافيبينيديك ِإَلاِإَلَهَلا}،وأناعبدكالفقيرُ

ۚاْلَغِمِمَنَوَنَجْيَناُهَلُهَفاْسَتَجْبَنا}:فكانتالنتيجة{الَظاِلِميَنِمَنُكْنُتِإِنيُسْبَحاَنَكَأْنَت

.األنبياء{(33)اْلُمْؤِمِنيَنُنْنِجيِلَكَٰوَكَذ

 إذا تعلمت أن تقول يا رب بأدب فإن اهلل سيغيثك
مع ممدودًا دعاءزكرياعليهالسالموبقيةاألنبياءُيعلمكأنهالبدأنيكونلكجسرًا

سفرأوإقامة،فيحجأوفيفيليلأونهارالدعاءاهللعزوجل،هذاالجسرهو

..عمرة،فيصالةأوسجود

.هللتكفلاهللبههذاالجسرممدودًاإياكأنتقطعه،فإنالعبدإذاانقطَعالمهمأنيبقى
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{(4)َشِقًياَرِبِبُدَعاِئَكَأُكْنَوَلْمَشْيًباالَرْأُسَواْشَتَعَلِمِنياْلَعْظُمَوَهَنِإِنيَرِبَقاَل}

بالرغمأنهفيقمة!!انظرلحسنالظنوالثقةالتيكانتعندزكرياوهويدعوربه

العجزباألسباب

بمعنىأنهال(بلغمنالكبرعتيا،شابشعره،ووهنعظمه،وزوجتهعاقرالتلد)

.بمقاييساألسبابفاألمرمستحيٌلوقوعه(أنيطلبولدًا)يملكمؤهالتالطلب

كرياعليهالسالمطِمَعفيربه،وعُظميقيُنه،وقطعالنظرفيكلاألسبابزأنإاّل

إاّلأنربهُيعطيبغيرحساب،ولميبقىفيداخلهوقلبهوذراتهوخلجاته
.ويعطيبدونأسباب،وُيعطيهبةًمنعندهولوعزتأوُفقدتاألسباب



 .. و ال لألسباب  ومن عُظم يقيُنه بربه لم يكله ال لنفسـه
 

يامنتبحثعنالرحمةوتفتشعنأسبابهاوأنتتقرأهذهالسورةانظرإلىحالهذا

وقوةيقينو النبيالكريمكيفاستدررحمةربهبالدعاء،ثمجمعمعالدعاءطمعًا

..ُحسنظنبربه

،بينهمنستيندعوةوالدعاءسمةمشتركةبينكلاألنبياءأثبتلهمالقرآنماُيقارب

..بينهموبينالدعاءديمومةواستمراريةالتنقطعوثيقةوبينالدعاءصلة

.يدعوناهللفيكلآنوفيكلحينوهذامنأعظمالدالئلعلىتحقيقالتوحيد

العبدكلماتيقنأناهللقادرعلىكلشيءأكثرمندعائهواإللحاحعليهوطرقبابه

هللمفتوحالُيغلقوالُقفلعليهوبابا . لعباده اهللمازالمستمرًا ومدد َذاَٰهِإَن}

،وألطافاهللعلىأوليائهالتتصورهاالعقولوالسورةص{(44)َنَفاٍدِمْنَلُهَماَلِرْزُقَنا

الشورى{(11)..ِبِعَباِدِهَلِطيٌفالَلُه}تعبرعنهاالعبارات ،والكفايُةتأتيعلىسورة

اْلَحِقِمَنَجاَءَناَوَماِبالَلِهُنْؤِمُنَلاَلَناَوَما}قدراليقينوالقرآنُيعلمناأننطمعفيربنا

أننطمع،والتوحيديعلمناسورةالمائدة{(34)الَصاِلِحيَناْلَقْوِمَمَعَرُبَناُيْدِخَلَناَأْنَوَنْطَمُع

النيأسأبدًاوأننبقىعلىثقةٍبرحمةاهللوانتظارلعطائهالنتزعزعوفيربناو

.النضعفوالنفقدالثقةوالنستبطئاإلجابةفالفرجقريبوالعطاءآتِ
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 ..و من ُيكثر طرق الباب ُيفتح له 
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سولناصلىفالدعاءهوالعبادة،وليسشيءأكرمعلىاهللمنالدعاءكماأخبربذلكر

[.وأعجزالناسمنعجزالدعاء]اهللعليهوسلم

،وييسرماكانعسيرًا:وكمايقولالعلماء يفتحما،والدعاءيقربماكانبعيدًا

كانمستغلقًا

 {(7)َسِمًيا َقْبُل ِمْن َلُه َنْجَعْل َلْم َٰيْحَيى اْسُمُه ِبُغَلاٍم ُنَبِّشُرَك ِإَنا َزَكِرَيا َيا} 

ليرحمك اهلللَكبابًا انظرإلىآثاررحمةاهللإذاأرادأنيرحمعبده،،تأملإذافتحَ

..فإنهاليستطيعكائنًامنكانمنالبشرأنُيغلقهعليك

..استجاباهللدعاءزكريا

واهللجّلجاللهملكالسموات!!وهذاشرفوأُيشرف؟؟[َزَكِرَيا َيا]ناداهباسمه

،،لذلكلماأخبررسولاهللصلىاهللعليه!ويذكرهباسمهيازكرياعبدهاألرضينادي

َكَفُروااَلِذيَنَيُكِنَلْم}أناهللأمرنيأنأقرأعليك:"وسلمُأبيبنكعبرضياهللعنه

وسمانيلك؟،قال:ُأبيقال{(1)اْلَبِيَنُةَتْأِتَيُهُمَٰحَتىُمْنَفِكيَنَواْلُمْشِرِكيَناْلِكَتاِبَأْهِلِمْن

.وُحقلهأنيبكيفرحًابفضلاهللعليه.(1)"أبّينعم،فبكى:

.الضميرالدالعلىالعظمةوالعظيمُإذاامتنامتنّبعظيمإّنا[:ُنَبِّشُرَك ِإَنا]

نبشركولفظالُبشرى:ستجيبلك،نعطيك،نحققلكوإنماقاللميقلن:نبشرك

.فيالنفسًاوانشراحًاوانبساطًاوسرورًابذاتهلفظيوقعفرح

حققاهلللهمايريدطلبغالمًافأعطاهاهللمطلوبهوحتىيزيدهاهللمنفضله:بغالم

والشكأنتسميةاهللللمولودشرفثاني{َٰيْحَيى اْسُمُه ِبُغَلاٍم ....}وكرمهسّماهله

.نالهنبياهللزكريا،فإذاكاناآلباءقاموابتسميةأوالدهمفنحنقدسميناهلكيازكريا

وكأنهيشيرأنهذاالمولودسيحياحياةطيبة،حيفيقلبهألن[يحي]وتأملاالسم

اهللأحياقلبهباإليمانوالطاعةوالنبوة،وسيحيابههذاالدين،ويحيابهالناسألنه

.يدلهمعلىربهموخالقهموُيحيياهللبهقلوبهمس

________

.رواهالبخاريومسلم(1)
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.(1)ثمهوُيقتلشهيدًاوبالشهادةهوحّي،فكأنهيحيادائمًا

لمنجعللهشبيهًامنأهلعصرهفيأحوالهوصفاتهو[َسِمًيا َقْبُل ِمْن َلُه َنْجَعْل َلْم]

منربهزكرياطلببعدهاعليهالسالم،هذههيالُبشرىالتيُبشربهازكريا.اسمه

..ويحتفيويحتفلبهذاالحدثالجليلعلىحصولالحملليتعجَلالسرورهعالمًةتدل

 {(01) َسِوًيا َلَياٍل َثَثاَل الَناَس ُتَكِلَم َأَلا آَيُتَك َقاَل ۚ آَيًة ِلي اْجَعْل َرِب َقاَل} 

فاليتكلمإالباإلشارةونالكالملمدةثالثةأيامبلياليهنالعالمةهيامتناعهوحبسهع

دتهبلبقدرةاهللعزوجلإالعناإليماء،أيأنهسُيحبسلسانهعنالكالمبغيرإرا

..ذكراهللوتسبيحه

[الصمت]نتأملهذهالعالمةالتياختارهااهلللزكرياعليهالسالمالقارئدعناأّيها

..ولذلكحكمةبليغة

الصمتفيهوقفٌةمعالنفس،وهدوءالبال،وسكينةالفؤاد،واجتماعالقلب،وصفاء

هفقدبلغالعقل،وزكرياكانفيحاجةإلىذلكألنهأعطيالولدبعدأنلميكنينتظر

 (2)الكبروكانتامرأتهعاقرًافكانيحتاجإلىهدوءالنفس

 :و نأخذ فائدتين تربويتين من هذه العالمة  

قالهذاخير،وهذاهواألصل،فأناإلنسانكلماتخففمنفضولالكالممعالناس -1

طوبىلمن:"وقال"أمسكعليكلسانك"،"منصمتنجا"صلىاهللعليهوسلم

 .فالصمتوحفظاللسانفضيلةٌُتطلب"أمسكالفضلمنلسانه

اإلمساكعنالكالمفيوقتالحدثأوالمشكلةأوعندحصولالفتنة،هذايدلعلى -2

أبوبكرالصديقرضياهللعنهفيحادثةاإلفكالتياُتهمت..حكمةوعقلصاحبه

عرضهوشرفهوهوالذيرباهاوفيهاأمالمؤمنينعائشةرضياهللعنهاهيابنتهو

معذلكالتزمالصمتوقتالضجيجوتناقلالناسالخبرونشرهوإذاعته،وهذايدلك

علىبعدالنظروالحكمةورجاحةالعقلورسوخهفالتريثواألناةوعدمالعجلةمن

[تراجعملزمةتأمالتفيسورةلقمان.]أركانالحكمة

_____________

[التفسيرالموضوعيسورةمريم(]2).[خواطرالشيخالشعراويبتصرف](1)
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َتِقًياَوَكاَنَۖوَزَكاًةَلُدَناِمْنَوَحَناًنا(12)َصِبًيااْلُحْكَمَوآَتْيَناُهِۖبُقَوٍةاْلِكَتاَبُخِذَٰيْحَيىَيا}

َوَيْوَمَيُموُتَوَيْوَمُوِلَدَيْوَمَعَلْيِهَوَسَلاٌم(14)َعِصًياَجَباًراَيُكْنَوَلْمِبَواِلَدْيِهَوَبًرا(13)

{(14)َحًياُيْبَعُث

إلىسن حتىوصل ترعرعه و نموه ثم السالم عليه يحي والدة ذكر السياق طوى

 المباشر الصريح األمر فجاءه التحصيل و ِبُقَواْلِكَتاَبُخِذَٰيْحَيىَيا}الطلب ة خذ{

.التوراةبجدواجتهادوعزموحرصعلىفهمهاوالعملبهاودعوةالناسإليها

 تربية لنا نحن أيضًا أن نأخذ القرآن بقوة اوفي هذ

َثِقيًلاَقْوًلاَعَلْيَكَسُنْلِقيِإَنا}ألنالقرآناليحملهإالأولوالقوةوأولوالعزممنالناس

.سورةالمزمل{(4)

،المطلوبمّناأننعظمهذاالكتابونعظمأوامره،نفهممافيه،ونعملبه،نتعاهدهو

.الننقطععنه،نتلوه

ومادتهفهويغذيالروحالتيالنورهذانورفإياكأنتقطعنفسكعنمصدرالقرآن 

  {ِۚعَباِدَناِمْنَنَشاُءَمْنِبِهَنْهِديُنوًراَجَعْلَناُهَوَلِكْن..}:بينجنبيك،اهلليقول

وقلبالمؤمنكماجاءفيوصفهقلٌبأجردأيقلُبحيفيهسراجمزهرينيربصاحبه

،يرتحلبه،هذاالنورُيغنيهعنكلشيءوُيغنيهعنكلأحدوهذهاإلنارةإنارةدائمة

.القافلة،يربأأنيعيشمعالهملأوأنيكونفيذيلوهومازالمقيمًافيدنياالناس

السراج النوروهذا للقرآنوعملههذا ازدادأخذه هونورالوحي،نورالقرآنوكلما

حتىيصبح نورًا ومنحولهبالقرآنازداد نفسه ينفع ، نورًا وكلمنكالشمسيشُع

.جالسه

ابنكثير اهلل-ترجم والنهاية-رحمه البداية فيكتابه كانت: منعابداتالشام لعابدة

مالجداٌرلنا،فتتبعتجدتيلياًلفوجدتهاقدخطت:،قالحفيدهاتأمرحفيدهابطاعةاهلل

ثمماتتجدتي،ومكثناسنواتوالجدارمائلولميسقطفيورقةشيئًافغرزتهفيالجدار

فذهبُتألنظرفيتلكالورقة أننزعتالورقة وسقطتفما الجدارساقطًا حتىخَر

.{إَناهللُيْمِسُكالَسَمَواِتواأَلرَضَأنَتُزوال}:يهاالورقةفإذامكتوبف
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حينيستنير المرء أعظم ما معاهللأكبر وبصيرة بفقه ويتعامل القرآن، بنور قلبه

َمنَيَشاءَيْهِدياهللِلُن}ولكنصدقاهللالقرآن ،فإياكإياكأنتقطعنفسكعنهذا{ورِه

ُقُلوُبُهْمَتْخَشَعَأْنآَمُنواِلَلِذيَنَيْأِنَأَلْم}ألقلهاقلبكوسمعكوالنورواستمعلهذهاآلية

اْلَأَمُدَعَلْيِهُمَفَطاَلَقْبُلِمْناْلِكَتاَبُأوُتواَكاَلِذيَنَيُكوُنواَوَلااْلَحِقِمَنَنَزَلَوَماالَلِهِلِذْكِر

.سورةالحديد{(14)َفاِسُقوَنِمْنُهْمَوَكِثيٌرُۖقُلوُبُهْمَفَقَسْت

كانتما فماذا كتابربهم وبين الذيبينهم األمد هو ؟؟ عليهم الذيطال األمر هو

 النتيجة؟؟ فقست قلوبهم} بالقلبإال{ فاحذرمنباالنقطاعالقسوة عناالنقطاع،

مكنتككتاباهللواحرصأنيكونهذاالكتابصاحبًاومؤنسًالكيوميًابأيصورةأ

القرآنعلىسمعكويتسربنورهأنالمهم[تتدارسه–تسمعه–تقرؤه] يمّرهذا

إلىقلبكفُيشرقالنوربداخلكوُيوصلالمصباحألعماقكوُتطردالظلمةمنحناياك

...

ُۖزَجاَجٍةِفياْلِمْصَباُحِۖمْصَباٌحِفيَهاَكِمْشَكاٍةُنوِرِهَمَثُلَۚواْلَأْرِضالَسَماَواِتُنوُرالَلُه}

َيَكاُدَغْرِبَيٍةَوَلاَشْرِقَيٍةَلاَزْيُتوَنٍةُمَباَرَكٍةَشَجَرٍةِمْنُيوَقُدُدِرٌيَكْوَكٌبَكَأَنَهاالُزَجاَجُة

َوَيْضِرُبَۚيَشاُءَمْنِلُنوِرِهالَلُهَيْهِديُۗنوٍرَٰعَلىُنوٌرَۚناٌرَتْمَسْسُهَلْمَوَلْوُيِضيُءَزْيُتَها

سورةالنور{(34)َعِليٌمَشْيٍءِبُكِلَوالَلُهِۗللَناِساْلَأْمَثاَلالَلُه

النبيصلىاهللعليه-كتابالتعبير–جاءفيصحيحالبخاري التيرآها تلكالرؤيا

رجلمضطجعوإذاآخرقائمعليه]وسلملماانطلقبهملكانفكانمنضمنمارأى

بصخرةوإذاهويهويبالصخرةلرأسهفيثلغرأسهكماكانفيعودفيفعلبهمثلما

فعل ] السال... جبريلعليه سألرسولنا فلما الرجلقالالحديث، معنهذا إنه:"

.الرجليأخذبالقرآنفيرفضهوينامعنالصالةالمكتوبة

هذهصورةأخرىمنصوراالنقطاععنالقرآن،وهيلمنآتاهاهللالقرآنوعّلمه

إياهوهوأشرفالعلومثمنامعنهبالليلولميقمبه،وغفلعنهبالنهارفلميعملبه

.تفعمنهذاالنورالذييحملهفيصدرهفلميستفدولمين

والقرآنكتاٌبعزيزاليبقىفيصدرمنيهمله،إذاأهملتهوتركتهخلفكولمتهتم

..غادرك و رفضكبهولمتتعاهدهولمتقمبهولمتعملبه

13 
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بنأبيالحواري قالأحمد [ يقول: األمر:"سمعتابنعيينة هذا التبلغونذروة

يكونشيءأحبإليكممناهللعزوجلفمنأحبالقرآنفقدأحباهللعزوجلحتىال

]"(1).

اليسألعبدعننِفِسهإالالقرآن،فإنكانيحب:"وقالابنمسعودرضياهللعنه

 رسوله و يحباهلل فإنه القرآن سورة.(2)" آخر في جاء كما عباده اهلل مدح وقد

 الفرقان اْلَجاِهُلوَنَخاَطَبُهُمَوِإَذاَهْوًنااْلَأْرِضَعَلىَيْمُشوَناَلِذيَنِنٰالَرْحَمَوِعَباُدو}

43)َسَلاًماَقاُلوا (44)َوِقَياًماُسَجًداِلَرِبِهْمَيِبيُتوَنَواَلِذيَن( البشر{ من الصنف هذا

أقدامهمبينيديربهميحملهمالقرآنالذيفيصدورهمإذاجّنعليهمالليلأنيصفوا

تالينلكتابهراكعينساجدينمتذللين،وكأنراحتهمليستفيالنوموإنماراحتهمأن

يبيتوالربهمسجدًاوقيامًاتتجافىجنوبهمعنالمضاجعوكأنجفاءًاحصلبينهموبين

!!!ُفرشهم

.1/204رسائلابنرجب(2)،(1)

منخافأدلجومنأدلجبلغ)بالليليصْلحظهممنالليلكبيرومنيخدم

(المنزل

 ..شرٌف أن يقيمك اهلل من فراشك لتقف بين يديه

بالليلُيصلي،البّريتناثرعليهمن المالئكةتتسابقعلىالبيتالذيفيهقائٌم

فإذا ، إلىقراءته لتستمع تهبطالمالئكة و ، عنانالسماءحتىمفرقرأسه

 "جلسودعاأمنتعلىدعائهوإذاانصرفقالتنمقريرالعينمسرورًا

(1)

اتلمُيكتبمنالغافلينومنقاممنقامبعشرآي:"قالصلىاهللعليهوسلم

 المقنطرين من ُكتب آية بألف قام من و القانتين من ُكتب آية "بمائة

.رواهأبوداود(2()2)

 وسلم وقالصلىاهللعليه ركعتين:" فصليا الليل من أهله الرجل أيقظ إذا

(3)"جميعًاُكتبمنالذاكرينوالذاكرات

14 
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...صالةالليل

..كثيروأجرٍعظيممفتاحلخير

...والموفقمنوفقه..إعانتهيستمطربهاالعبدتوفيقربهومددهول

مّناهللعلىيحيمنذصباهبالحكمةوالمعرفةو{(12)َصِبًيااْلُحْكَمَوآَتْيَناُه}

..ُحسنالتدبيروالحزموالعزمفياألمور

{(13)َتِقًياَوَكاَنَۖوَزَكاًةَلُدَناِمْنَوَحَناًنا}

حناٌنربانيأودعهاهللفيقلبيحيعليهالسالم،فنمامعهوترعرعوأزهر

.وأينعوجمعبينالجدوالحزموبينالرفقوالحنان

__________

 .]كتابقيامالليلللمروزي[أثروردعنمحمدبنقيس(1)

.رواهأبوداود(3)،(2)





وطهرهورزقهالتقوى،جعلهبارًابوالديهمحسنًاإليهماالمتكبرًاوالزكىاهللنفسه

طيبة مباركة فتحية معه يتعامل من بكل الخلقرفيقًا لكل ُمحسنًا متعاليًا ال و جبارًا

.مباركةلهذاالنبيالذيجمعهذهالخاللالحميدةوالشمائلالكريمة

{(14)َحًياُيْبَعُثَوَيْوَمَيُموُتَيْوَمَوُوِلَدَيْوَمَعَلْيِهَوَسَلاٌم}

 كيف انتهت حياته ؟؟ 

[المستقصىفيفضائلاألقصى]روىالحافظبنعساكرفي:قالالحافظابنكثير

هدادبنهدارو–يعنيدمشق–كانملكهذهالمدينة:قال:عنقاسممولىمعاوية

ملكةصيدا،وكانقدحلفبطالقهاثالثًاثمإنهأرادكانقدزّوجابنهبابنةأخيهأربل

فقال فاستفتىيحيبنزكريا ، مراجعتها " غيرك: "التحللكحتىتنكحزوجًا

14 
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فحقدتعليهوسألتمنالملكرأسيحيبنزكرياوذلكبإشارةأمهافأبىعليها،ثم

جي ُيصليفيمسجد قائم وهو وبعثإليه إلىذلك، فيأجابها برأسه رونمنأتاه

".التحلله،التحللهحتىتنكحزوجًاغيره:"صينيةفجعلالرأسيقول

تمثلتبينيديأمها فلما وأتتبهأمها ، الطبقوحملتهعلىرأسها فأخذتالمرأة

يهاوجعلتأمهاتولولوالجوارييصرخنويلطمنوُخسفبهاإلىقدميهاثمإلىحق

ُخسفبهاإلىمنكبيها،فأمرتأمهاالسّيافأنيضربعنقها،لتتسلىوجوههن،ثم

 الفناء و الذل في ووقعوا ذلك عند األرضجثتها فلفظت ، ففعل برأسها كان.. و

جزاؤهامنجنسعملهالمااجتزترأسيحيبنزكرياعليهماالسالمأجُتزرأسها،

.(1)[جزاءًوفاقًا









_____________

[للدكتورسيدعفاني1/323كتابالجزاءمنجنسالعمل(]1)
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 "رحمـة اهلل تعالى بمريم و ابنها عيسى عليه السالم "

 :فضائل السيدة مريم 

تكررذكرالسيدةمريمفيالقرآنأربعًاوثالثينمرة،ولميذكراسمامرأةغيرها،بل

ومماُذكرفي،احتفاءبهاوإكرامًالهاوإعالءلشأنهاباسمهاسمىاهللسورةكاملةو

النب قول وسلمفضائلها :يصلىاهللعليه بنتخويلدأفضلن" خديجة أهلالجنة ساء

 .(1)"انوآسيةبنتمزاحمامرأةفرعونفاطمةبنتمحمدومريمبنتعمرو

 وسلم قالصلىاهللعليه بالكمال لها وُشهد الرجال" من يكملمنَكُمل لم و كثير

إاّلآسيةامرأةفرعونومريمابنةعمرانوإنفضلعائشةعلىالنساءكفضلالنساء

.(2)"الثريدعلىسائرالطعام

هذههيالسيدةمريموهذههيفضائلهافهيالنتدارسقصتهاكماوردتفيكتاباهلل

رنابينسورتيبسنجمعفيتدو.ونجمعماوردفيهامنالِحكموالوقفاتوالِعظات

.آلعمرانومريمفهماأكثرسورتينتحدثتاعنقصتها

.بدأتالقصةفيسورةآلعمران،تكلمتعنالبيتالذيخرجتمنهالسيدةمريم

تعالى  َعَلى ِعْمَراَن َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل َوُنوًحا آَدَم ٰاْصَطَفى ِإَن الَلَه}:قال

{(33) اْلَعاَلِميَن

أسرةآلعمرانأسرةاصطفاهااهلل،واختارهاعلىسائربيوتأهلاألرضهيبيت

خّلداهللذكرهذهالعائلةوأنزل.منبيوتالعلموالعبادةوالصالحفيبنيإسرائيل

[سورةآلعمران]باسمهمسورةكاملة

.إسرائيلعلماءبنيالدمريم،رجلٌصالحمنكبارو: عمران 

.قيةعابدةهللتعالىتوالدةمريم،هيأيضًاامرأةصالحة:  حمنة 

 ..إذًا األب و األم كالهما صالحين

_______________________ 

 .272السلسلةالصحيحة(1)
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 .متفقعليه(2)
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هلليحفظالرجلالصالحفيذريتهومعروفأنصالحاآلباءيؤثرفياألبناء،أيأنا

تلحقهمبركته،بركةدعائه،بركةعبادته،وبركةاستيداعهاهللألبنائهفالصالحون

..منالخلقيستودعوناهللأوالدهم

..واهلل عز وجل هو الحفيظ إذا استودع شيئًا حفظه 

ولده،وولدولده،وإناهللليحفظبالرجلالصالح]قالمحمدبنالمنكدررحمهاهلل

.(1)[قريتهالتيهوفيها،والدويراتحولهفمايزالونفيحفظاهللوستره

عليهالسالموىتأملكيفساقاهللعزوجلنبيمنأوليالعزممنالرسلوهوموس

يقطعون ، يمتطونسفينًة ، يركبونبحرًا ، إلىقرية يأتونمنقرية الخضر، معه

لقريةويقيمالجدارالمائلفيهافاتمنأجلماذا؟؟حتىيدخلالخضرلمسافاتومسا

..فتحتهذهالجداركنزمدفونليتيمينفيالمدينة

 هذا كل تعالىاالهتمامولماذا قال اليتيمين؟؟ لهذين اإلكرام و العناية و  َوَكاَن} ،

ُحفظابصالح] :اهللعنهماابنعباسرضي قال،سورةالكهف{ (28)  َصاِلًحا َأُبوُهَما

أبوهمارجلميتفيقبرهلكنهكانصالحًا،فُحفظفيذريتهوهذهصورة[..أبيهما

منصورةحفظاهللألوليائهواهللعزوجلإذاتولىحفظشيءسّخرلهمناألسباب

..مااليخطرعلىبالأحد

!!لهمتأملحفظاهللللفتيةأصحابالكهفوماذاسخراهلل

الكهفعنأبصارالناسبالرغممنُقربهمنقريتهم، آواهمإلىالكهفوعمىهذا

ربطعلىقلوبهموأنامهموعادًةالخائفالينام،ضربعلىآذانهمبنومثقيلطويل

ألقى ُتقّلب، أجسادهم ، مفتوحة أبقىأعينهم المدة استمرثالثمائةعامومعكلهذه

،سّخرلهمالشمستزاورعنكهفهمذاتاليمينوإذاغربتتقرضهمعليهمالمهابة

..ذاتالشمال

وهمكماهم،لميتغير!!!أعوامبلثالثمائةسنةةعشرلكلهذاليسلعامأوعامينأو

فيهمشيء،لميؤذيهمشيء،لميقربهمكائنمنالكائناتمنالمخلوقات،الإنسوال

لماذا؟؟؟؟...لميتجرأعليهمأحدوهوامجنوالسباعوال

___________________
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.نوراالقتباسالبنرجب (1)
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ألنهمفيحفظاهللومنكانفيحفظاهللفلنُيضيعهاهلل،فهوالحفيظجّلجاللهيحفظ

والحفظمنصفاتهالفعليةالتييفعلهااهللمتىشاءفيالوقتالذيشاء..منيحفظونه

.مرتبطةبمشيئتهوإرادتهوحكمتهسبحانهوبحمده

قصةتلكالمرأةالتيكانتال–[نوراالقتباس]ذكرابنرجبرحمهاهللفيكتابه

خرجتهذهالمرأة–التيتغزلوتنسجبها–تملكإالاثنتيعشرعنزًاوصّيصيتها

انظر-:قدتصّيصتهافقالتفيسريةمعالمسلمينولمارجعتفقدتعنزًاواحدةوف

ياربإنكضمنتلمنخرجفيسبيلكأنتحفظعليه]-ماذاقالتالقارئوتأملأيها

[وإنيفقدتعنزيوصيصيتيوإنيَأنشدكإّياها

الحفيظ،باسمههيتعرفأنربهاهوالحفيظإذااستودعشيئًافإنهاليضيعهفناشدته

.(1)(فماأصبحتإالوعنزهاومثلهاوصيصيتهاومثلهاعندها  أيأناهللحفظها

.وردعليهامالهاومثلهمعه

:العجيبةمنصورالحفظهذهالصورةالقارئأيهاأيضًاوتأمل

مّركانأيوبعليهالسالمقبلأنيمرض يحلفانباهلليذهبوُيكفرعنهماثنينبإإذا

..وهذامنشدةصدقهفيحفظاأليمان–يمينهمالئاليأثمانوهمااليشعران

حلفأنيضربزوجتهمئةجلدةإذاهوعوفي–وطالتمدةمرضه–فلمامرض

ِضْغًثاَكِبَيِدَوُخْذ}:لماعوفيوشفاهاهللورفععنهالبالءأفتاهربهبالرخصةفقال..

،هذهسورةص{(44)َأَواٌبِإَنُهۖاْلَعْبُدِنْعَمَۚصاِبًراَوَجْدَناُهِإَناَۗتْحَنْثَوَلاِبِهَفاْضِرْب

 أيمانغيره و أيمانه لحفظه أتته و..الرخصة فرجًا له جعل و اهللفييمينه فحفظه

(2).مخرجًا

أناهللهوالحفيظ الوقفةأننعلمجميعًا نخرجبهمنهذه يحفظمن–وخالصةما

.يحفظونه،وأنهالُيضّيععبادهوأوليائه

صالحينفيأنفسهمألبنائهممنبعدهمأنيكونواهموعلىهذافأعظممايدخراآلباء

..بهألنهذاالصالحيدخرهاهللألبنائهممنبعدهم،ينفعهماهلل

..كنصالحًاوتحققبالصالحولنيضيعكاهلل

________________________________________________________ 
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.471صــ/2الجزاءمنجنسالعمل(2)،[رواهأحمدالهيثميورجالهرجالالصحيح(]1)
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مبلغ–المفسرينُأهديإلىمحمدبنكعبالقرظيوهومنكبارالتابعينومنأشهر

ألوالدك، لوأبقيتشيئًا ُيبقيمنهشيءفقيلله لم ، كبيرمنالمالفتصدقبهكله

[ادخرت مالي لنفسي عند ربي و ادخرتُ  ربي ألوالدي:]فقال

اهللأكبرماأعظمهامنكلمةلوأنهانفذتوتسللتللقلبواستقرتفيهوهذاماقرره

"احفظ اهلل يحفظك:"نبيناصلىاهللعليهوسلمحينقال

فالفرع ،وثمرتكطيبة، فينفسكسيخرجنباتكطيبًا صالحًا مطيبًا كانتطيبًا إذا

..نظاًلبلستطرحتفاحًاممتدمناألصل،وشجرةالتفاحالتطرحح

،،،،،

  والدا مريم كانا صالحين فرزقا بهذه النبتة الطيبة و هذه الفتاة الصالحة ، كيف حملت

 والدة مريم بها ؟؟

ُيطعم:]قالابنكثيررحمهاهلل طائرًا التلد،فرأتيومًا كانتامرأةعمرانعاقرًا

لهفاشتهتالولد،واشتاقتبفطرتها لألمومة،دعتربهاأنيرزقهاالولد،وفرخًا

 محررًا أنتجعله الولد إنرزقتهذا  ِإِني َرِب ِعْمَراَن اْمَرَأُت َقاَلِت ِإْذ}نذرتنذرًا

{(34)اْلَعِليُم الَسِميُع َأْنَت ِإَنَك ۖ ِمِني َفَتَقَبْل ُمَحَرًرا َبْطِني ِفي َما َلَك َنَذْرُت

 [ أو[محررًا الذكر منأجل تطلبالولد لم أيأنها البيتالمقدس، لخدمة خالصًا

تريده الولدهلل، أوأليحظمنحظوظالنفسالمباحةهيتريد أوالمتعة ، الخدمة

.لخدمةالبيتالمقدس،وهذهدرجةعاليةمناإليمانعندهذهالمرأةالصالحة

وضع ، بالحمل فرزقها حزنهااستجاباهللدعائها ظهر تحسرتحزنتو تحملها

َوَضَعْتِبَماَأْعَلُمَوالَلُهُٰأْنَثىَوَضْعُتَهاِإِنيَرِبَقاَلْتَوَضَعْتَهاَفَلَما}واضحًافيكالمها

الَرِجيِمالَشْيَطاِنَنِمَوُذِرَيَتَهاِبَكُأِعيُذَهاَوِإِنيَمْرَيَمَسَمْيُتَهاَوِإِنيَٰۖكاْلُأْنَثىالَذَكُرَوَلْيَس

تحّملالذكرأقوىمن{(34) كافيةللنذرإذ خشيتأنالتكوناألنثىالتيوضعتها

األنثىوخدمةبيتالمقدسوالتفرغلعبادةاهللفيبيتاهلل،تحتاجإلىمزيدمنالجهد

االتسمية،سمتوالقوةوالَجَلدوالصبرلكنإنفاتهاأنيكونالمولودذكرًافالتفوته

.العابدةالقانتة-خادمةالرب:ومعناه[مريم]مولودتها
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بقيتأممريموفيةلربها،تريدأنتفيبالنذرالذينذرتهوالعهدالذيعاهدته،و

تفيبالنذر]قبلأننعرفكيفوفتبنذرها،أريدأنأقفوقفةمعالعبارةالسابقة

[الذينذرتهوالعهدالذيعاهدته

معاهللإذاآنستمنقلبكقسوةفانظرقدتكوننقضتعهدًا:]يقولالعلماء
(1)

،فاهلل

.سورةالمائدة{(13)...َقاِسَيًةُقُلوَبُهْمَوَجَعْلَناَلَعَناُهْمِميَثاَقُهْمَنْقِضِهْمَفِبَما}يقول

ثماليعنيأعظمالغدرأنُيعاهدالعبد موثقًا أعاهدكياربإن]به،ربهبشيءعهدًا

!!!ويسترهاهللثمينقضعهده...سترتنيولمتفضحنيأنأفعلوأفعل

وينجيهاهللويلطفبهو..أعاهدكياربإننجيتنيوانقذتابنيأنأفعلوأفعل

!!يعطيهمقصودهثمهوينقضالعهد

 ..نقض العهد شديد خاصة على القلب 

ألمروقع-اهللبنالزبيرعنهانذرتأنالتكلمابنأختهاعبدالسيدةعائشةرضياهلل

استشفعإليهاحينطالت[.هوهللعلّينذرأنالأكلمابنالزبيرأبدًا:]فقالت–بينهما

الهجرةولكنهاأبتورفضتأنُتّشفعفيهأحدًا،فلماطالعلىابنالزبيراألمرتشّفع

عليهوسلممنبنيُزهرةليدخلوهعليها،ُأدخلعليهابحيلةبأخوالرسولاهللصلىاهلل

،فاعتنقعبداهللعائشةوأخذيناشدهاويبكي،وأخذوايناشدونهاالرحمويذكرونها

بنهيرسولاهللصلىاهللعليهوسلمعنهجرالمسلمألخيهفوقثالث،ومازالوابها

"لنذرشديدإنينذرتوا:"فقالتلهموهيتبكي

 رقبة ذلكأربعين نذرها أعتقتفي و الزبير حتىكلمتابن بها يزاال فلم وكلما..

 حتىتبلخمارها تبكيرضياهللعنها قراءة.(2)[تذكرتنذرها أعد دققو تأملو

ُيعظمون اهلل رسول صحابة لتعرفكيفكان عنها اهلل رضي عائشة موقفالسيدة

 َكاَن اْلَعْهَد ِإَن ۖ ِباْلَعْهِد َوَأْوُفوا ..  }ونفيحياتهمقولاهللتعالىالعهودوالنذورويتمثل

،ويعلمونأننقضالعهدمنأماراتوصفاتالمنافقينوسورةاإلسراء{(34) َمْسُئوًلا

..دليٌلعلىِخسةالنفسوحقارتها

_________________
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(.صفاتالمنافقين)آلالشيخفيصالحبنعبدالعزيز/استمعلشرحمعاليالشيخ(1)

.404كتاباألدببابالهجرة–انظرفتحالباري(2)
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و التيتغزلغزلها بالمرأة وقدشبهاهللعزوجلالذييحلفوُيعاهدأوُيبرمعقدًا

اإلحكامبتلكالغازلةإذانقضتقوىذلكتفتُلهمحكمًا،وشبهالذيينقضعهدهبعد

الغزلفحلّتهبعدإبرامه
(1)

 َتَتِخُذوَن َأْنَكاًثا ُقَوٍة َبْعِد ِمْن َغْزَلَها َنَقَضْت َكاَلِتي َتُكوُنوا َوَلا }

 َلُكْم َوَلُيَبِيَنَن ۚ ِبِه الَلُه َيْبُلوُكُم ِإَنَما ۚ ُأَمٍة ِمْن َٰأْرَبى ِهَي ُأَمٌة َتُكوَن َأْن َبْيَنُكْم َدَخًلا َأْيَماَنُكْم

سورةالنحل{(12)َتْخَتِلُفوَن ِفيِه ُكْنُتْم َما اْلِقَياَمِة َيْوَم

نرجعألممريملنرىكيفوفتبنذرها؟

ابنة كانت و لبيتالمقدس، أرسلتها و خروقها في لفتها وضعتمولودتها أن بعد

فتنازعوافيهافكلواحدمنهميريدأنينالشرفكفالتهاوإمامهموصاحبصالتهم

.اإلشرافعليهاواختصموافيذلكفلميجدواحاًلإالبالقرعة

 ِإْذ َلَدْيِهْم ُكْنَت َوَما ۚ ِإَلْيَك ُنوِحيِه اْلَغْيِب َأْنَباِء ِمْن ِلَكَٰذ}:واآلياتتصورلناهذاالمشهد

{(44)َيْخَتِصُموَن ِإْذ َلَدْيِهْم ُكْنَت َوَما َمْرَيَم َيْكُفُل ُهْمَأُي َأْقَلاَمُهْم ُيْلُقوَن

أقالمهمالتيكانوايكتبون)قواللنهر،وكلواحدمنهميلقيقلمهلكانتالقرعةأنينط

فأيهميجريقلمهعكستيارالماءفهوالذييظفربكفالتها،ففعلوافكان(بهاالتوراة

السالمهوالذيجرىعكستيارالماءوالبقيةسارتأقالمهممعالماءقلمزكرياعليه

فكانتهذهالطفلةفيكفالةزكرياعليهالسالموهواألحقواألولى{َزَكِرَيا َوَكَفَلَها}

.بكفالتهاألنهأقربالناسإليهافهوزوجخالتهاوقيلزوجأختها

،تأثرتواقتدتبزكرياعليهالسالمفيالعبادةونشأتهذهالفتاةنشأةإيمانيةصالحة

الذكروالعلماتخذلهامكانًاشريفًامنالمسجداليدخلهسواهافكانتتعبداهللفيه،و

،مقبلة ،كانتعابدة،زاهدة يجبعليهامنسدانةالبيتإذاجاءتنوبتها تقومبما

.بنيإسرائيلعلىربهاحتىصارُيضرببهاالمثلبعبادتهافي

أكرمهااهللوهيفيمحرابهاتتعبدكانيصلإليهارزقهابالسعيوالكّدوالتعب

والكسبمنهافإذادخلعليهازكرياالمحرابيتفقدها،يجدعندهاألوانًامنالرزق

 َمْن َيْرُزُق الَلَه ِإَن ۖ الَلِه ِعْنِد ِمْن ُهَو َقاَلْت ۖ َذاَٰه َلِك َٰأَنى َمْرَيُم َيا َقاَل ..}فيغيرأوانه

{(37) ِحَساٍب ِبَغْيِر َيَّشاُء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([14/14)المحررالوجيز(]1)
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 :اصطفاء مريم على النساء 

ومريممازالتفيكفالةزكرياوفيمحرابهاتتعبدربها،جاءتها..مضتالسنوات

 األولى بالبشارة المالئكة  َوَطَهَرِك اْصَطَفاِك الَلَه ِإَن َمْرَيُم َيا اْلَمَلاِئَكُة َقاَلِت َوِإْذ}:

{(42) اْلَعاَلِميَن ِنَساِء َٰعَلى َواْصَطَفاِك

منبينالنساء انتقاها ، بينسائرنساءعالمينزمانها باصطفاءاهلللها ُبشرتمريم

نشأةحسنة نعمهوتوفيقهورعايته،نّشأها أسبغعليها ،أكرمها حسنًا نباتًا أنبتها ،

الحياةو لها ليجعلهاخالصةمحررةله،هيأ لهوهيفيبطنها أنتنذرها ألهمأمها

في هي و الشامل المنوع الرزق لها قّدم ، كريم نبي  رعاية كنفو العيشتحت

ورأليامرأٍةغيرهامهمابلغتمنالصالحوالمحرابتكريمًالهاولمتتوفرهذهاألم

.التقوىوهذاهواالصطفاءاألولالمذكورفياآلية

ثماصطفاهااصطفاءثانيًاحيُثخّصهاوحدهابآيةباهرٍةمعجزةخارقةبإنجابهاالولد

التيتحملوهيبكرعذراءوتنجب(1).بدونأب وتكونالمرأةالوحيدةفيالدنيا

.زوجويكونابنهانبيًاورسواًلعليهالسالمبدون

:ثمبعدهذااالصطفاءجاءاألمرلها

(43)الَراِكِعيَنَمَعَواْرَكِعيَواْسُجِديِلَرِبِكاْقُنِتيَمْرَيُمَيا} هذا{ تقابل أن عليها

الركوعاالصطفاءبالشكر،وشكرهايكونباإلكثارمنالعبادةوالقنوتوالسجودو

تفطرتقدماها حتى الصالة في كانتتقوم أنها فُيقال الكرامة لهذه أهاًل تكون حتى

.رضياهللعنهاورحمها

 ..و كل اصطفاء فيه مّشـــقة 

فالعبدإذاأعطيمنالنعمةكمالهاكانالمطلوبمنهأكثرمنالمطلوبمنغيره،و

 ِفي َيْدُخُلوَن الَناَس َوَرَأْيَت( 0) َواْلَفْتُح الَلِه ُرَنْص َجاَء ِإَذا}:هذالهشواهٌدمنالقرآن
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األمر{(2)َأْفَواًجا الَلِه ِديِن النعمةما نعمةكبيرةوفضلعميمبمقتضىهذه وهذه

اْلَكْوَثَر َأْعَطْيَناَك ِإَنا{}(3) َتَواًبا َكاَن ِإَنُه ۚ َواْسَتْغِفْرُه َرِبَك ِبَحْمِد َفَسِبْح}:الذينزل

{(2)َواْنَحْر ِلَرِبَك َفَصِل}:بمقتضىهذهالنعمة{(1)

____________________________________________

[صالحالخالدي.د4/112القصصالقرآني(]1)
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و بالشكروالعبادة االصطفاء أنُيقابلهذا عليه أنعم القنوتوفكلمنُاصطفيأو

.الخضوعهللتعالى

:ثمجاءتالمالئكةلمريمبالبشارةالثانية

 َمْرَيَم اْبُن ِعيَسى اْلَمِسيُح اْسُمُه ِمْنُه ِبَكِلَمٍة ُيَبِّشُرِك الَلَه ِإَن َمْرَيُم َيا اْلَمَلاِئَكُة َقاَلِت ِإْذ}

{(44)َناْلُمَقَرِبي َوِمَن َواْلآِخَرِة الُدْنَيا ِفي َوِجيًها

منغيرأبسُيخلقوُيوجدبكلمةاهلل خاصًا ُيخلقخلقًا [كــّن]ُبشرتأنهاستلدولدًا

..فيكونبأمراهللوسيجعلهآيةًومعجزةورحمة

.حتىنعرفكيفتمتتفاصيلهذهالُبشرىسننتقللسورةمريم

   ُدوِنِهْم ِمْن َفاَتَخَذْت (01) َشْرِقًيا َمَكاًنا َأْهِلَها ِمْن اْنَتَبَذْت ِإِذ َمْرَيَم اْلِكَتاِب ِفي َواْذُكْر}

 ِإْن ِمْنَك ِنِٰبالَرْحَم َأُعوُذ ِإِني َقاَلْت (01) َسِوًيا َبَّشًرا َلَها َفَتَمَثَل ُروَحَنا ِإَلْيَها َفَأْرَسْلَنا ِحَجاًبا

{(11)َزِكًيا ُغَلاًما َلِك ِلَأَهَب َرِبِك َرُسوُل َأَنا ِإَنَما َقاَل (02) َتِقًيا ُكْنَت

وانفردتفيمكانشرقّيالمسجداألقصى،خلتبنفسها خرجتمريممنمحرابها

 جميلسويالخلقة بشابوسيم تفاجئتأمامها لكنها الخاصة لشأنمنشؤونها و!!

مناهتزتمريمهزةشديدةأصابهاماأصابهامنالفزعوالخوفوالتوتروالخجل

..رؤيةرجلغريبيقفأمامها

 (13)َتِقًيا ُكْنَت ِإْن ِمْنَك ِنِٰبالَرْحَم َأُعوُذ ِإِني َقاَلْت}فاستعاذتباهللمباشرة إنكنت{

ممنيتقياهللويخشىفأناأعوذبالرحمنمنك،لمتقلأعوذبالجبارأوالقهارأوالملك

بالرحمن،ذكرته قالتأعوذ وكأنوإنما تقوللههابالرحمنحتىيرحمها ارحم:]

...[ضعفيوأنوثتيووحدتي

هذا في مريم نتعايشمع نقفو دعنا ، الشاب هذا عليها رّد بماذا نعرف أن قبل

...الموقف

مريماآلنليستفيالمحراب،خرجتمنمكانالعبادة،ليسمعهاأحٌدمنالُعبادأو

المقدسهيلوحدهاوالمكانخالي،فتاةشابةعذراءوممنيخدمونمعهافيبيت
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أمامهاشابوسيمسويالخلقةإذًاهيفيموطنفتنة،توفرتدواعيالمعصية،و

..اإلنسانضعيف،والثباتأمامالشهواتعزيز











حتىفي إيمانها و حيائها و تقواها و بقتعلىعفتها العذراء الفتاة هذه خارجلكن

..محرابهاوحتىلولميرهاأحد

ولجأتإليهومن نجحتفيهاواستعاذتبربها دخلتدائرةمندوائراالبتالءلكنها

...استعاذباهللأعاذه

عنيفةأعنفمناألولى بهزة الشابمسامعها هذا هّز حينأفصحعنشخصيتهو]

[{(11)َزِكًيا ُغَلاًما َلِك ِلَأَهَب َرِبِك َرُسوُل َأَنا ِإَنَما َقاَل}المهمةالتيأرسلبها

نفسيةهذهالفتاةالتيُيقاربعمرهامنالسادسةعشرةوهيلكأنتتخيلأيهاالمتدبر

هيأماممفاجأةمذهلة؛كيفأحمل؟أنالستبذاتزوجوال!تسمعمثلهذاالخبر

..؟؟ماذاسأقولللناس؟؟وكيفسيصدقوننيأناامرأةبغيّ؟؟ماذاسأقوللزكريا

..أصبحتفيحيرة،فيخوففيذهول

 آَيًة َوِلَنْجَعَلُه ۖ َهِيٌن َعَلَي ُهَو َرُبِك َقاَل ِلِكَٰكَذ َقاَل}فجاءهاالردالقاطعالذيحسماألمر

{(21)َمْقِضًيا َأْمًرا َوَكاَن ۚ ِمَنا َوَرْحَمًة ِللَناِس

واألمر وقدراهللسيمضيوستلدينغالمًا وُخطفياللوحالمحفوظ، ُقضي، قد

كلفنيأنأنفخفيكوهوهينعلىاهلل،ليسمستحياًلوالشاقًاوالصعبًا،استسلمت

،نفخجبريلعليه والمؤمنليسلهإالأنيسّلمبقضاءاهللوقدره مريمألمرربها

فنزلت ،فحملتمنفورهاواستقرالحملالسالمفيجيبدرعها النفخةإلىفرجها

24 
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فيرحمهاوهذهقدرةالواحداألحدالذيالُيعجزهشيءفياألرضوالفيالسماء

.إذاأرادأمرًاأنيقوللهكّنفيكون

فيبطنها،فكانأولمنفطنلذلكاستمرحملهامثلبقيةالنساء،وبدأيكبرالحمل

نيإسرائيلُيقاللهيوسفالنجاروكانابنخالها،فجعليتعجبمنرجلمنعّبادب

في ذاتيوم فعرضلها ، وعبادتها ونزاهتها منديانتها يعلُم لما شديدًا ذلكعجبًا

نعم،فمنخلقالزرع:ر؟؟قالتذيامريمهليكونزرعمنغيرب:]الكالمفقال

.األول

قال ثم : شجر يكون قالتفهل ؟؟ مطر وال ماء غير من الشجر: خلق فمن ، نعم

فهليكونولٌدمنغيرذكر؟:ثمقال.األول
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قالت نعمإناهللخلقآدممنغيرذكروالأنثى: .. قاللها .فأخبرينيخبرك:

بمثلهذافأجابتهواهللأعلمأنزكرياعليهالسالمسألهاأيضًا:فأخبرتهوقيل
(1)



لّماشعرتمريمبآالمالوالدةوخافتمنالفضيحةاعتزلتهموتوارتعنهموخرجت

 بعيد مكان :إلى ِجْذِعِٰإَلىاْلَمَخاُضَفَأَجاَءَها(22)َقِصًياَمَكاًناِبِهَفاْنَتَبَذْتَفَحَمَلْتُه}

{(23)َمْنِسًياَنْسًياَوُكْنُتَذاَٰهَقْبَلِمُتَلْيَتِنيَياَقاَلْتالَنْخَلِة

ألجأتهاآالمالوالدةوآالمالطلقواإلعياءوالزفراتأنتبحثعنشيءتتعلقبهو

فتاةصغيرةضعيفة.فعليهوالُغصنلهدعليهتمسكتبجذعنخلةيابسالسعتستن

..،الأممعهاوالخالةوالقابلةتولدها،الأحدُيخففأويواسيأوُيعين

عليهاالهموم،الوالدةوآالمها،الوحدةالتيهيفيها،هّمالفضيحةوخوفهااجتمعت

فأطلقت اليصدقونها و يتهمونها يلمزونو سيهمزونو الناسعلمتأنهم منكالم

{َمْنِسًيا َنْسًيا َوُكْنُت َذاَٰه َقْبَل ِمُت َلْيَتِني َيا َقاَلْت}:زفرةًشديدةموجعة

 تنزلتوفيهذه وبمشاعرها وبقلبها بجسدها التيتعصفبمريم اللحظاتالعصيبة

..رحمةاهللبها،تغمدهااهللبرحمته،أحاطهابعنايته

نمْفالمخاوفكّلهّنأمان....وإذاالعنايةالحظتكعيونها

المؤمنينمعيةخاصةومن اهللاليضيععبادهواليتخلىعنهم،بلهومععباده

زقهذهالمعيةفإناهلليسددهويحوطهويكلؤهويرعاهويدافععنهوُيطمئنقلبهور

وُحفتبالرحماتواأللطافوتحول تأملكيفثّبتاهللقلبمريم ، ًيذهبحزنه

..العسرإلىُيسروالكربإلىفرجوالضيقإلىسعة

ثارالوالدةباديةعليه،أنطقهاهللأنطقاهللعيسىعليهالسالم،المولودالذيمازالتآ

 َوُهِزي(24)َسِرًيا َتْحَتِك َرُبِك َجَعَل َقْد َتْحَزِني َأَلا َتْحِتَها ِمْن َفَناَداَها}:لتثبيتقلبأمه

{(24)َجِنًيا ُرَطًبا َعَلْيِك ُتَساِقْط الَنْخَلِة ِبِجْذِع ِإَلْيِك

ال!!مولوديناديهاويكلمهاويرفعمعنوياتهاوتصورمدىمفاجأةمريموهيتسمعال

.تحزنيمماحصلفإناهللمعِكيتوالكويرعاِك،فهاهوالطعاموالشرابعندكِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (2/73)والنهايةالبداية
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منتحتها،وتساقطعليهاالرطبمنتلكالنخلةاليابسة أجرىاهلللهانهرًاصغيرًا

التياخضرتوأثمرتفيغيرأوانهاكرامةًلهاوتسليةلقلبهاوإظهارًالقدرتهجّل

..جاللهوعجيبصنعه

ثمماذا؟؟؟

ِإْنِسًيااْلَيْوَمُأَكِلَمَفَلْنَصْوًماِنمِللَرْحَنَذْرُتِإِنيَفُقوِليَأَحًدااْلَبَشِرِمَنَتَرِيَنَفِإَما}

فهو{(24) ، له أمرك وفوضي قومك، مع المواجهة اتركي هلل، كله األمر اتركي

.يتولىالدفاععنِكوصوميعنالكالم

 أخذتمولودها بدفاعاهللعنها باليقينو امتألقلبها فلما ذهبتلقومها ِبِهَفَأَتْت}:و

اْمَرَأَأُبوِكَكاَنَماَهاُروَنُأْخَتَيا(27)َفِرًياَشْيًئاِجْئِتَلَقْدَمْرَيُمَياَقاُلواَۖتْحِمُلُهَقْوَمَها

{(23)َبِغًياُأُمِكَكاَنْتَوَماَسْوٍء

والسخريةوالتهكموالتشكيكوالتحريضلكنهاالتزمتباالتهاماتإسرائيلبدأبنو

..الصمتوأشارتإلىمولودها

إسرائيلأنطقهاهللأمامهموهذهمعجزةوأيمعجزةوكانأولماتكلمبهأمامبنو

أحد،وهذههيالبدايةينزهاهللعنالولدوأنالعبوديةهللوحدهالأنه شاركهفيها

اإليمانيةلعيسىعليهالسالمالتيبدأفيهاوهوطفلفيالمهد،يقررفيهاأنهعبداهلل،

:وأناهللوحدههوالرب

30)َنِبًياَوَجَعَلِنياْلِكَتاَبآَتاِنَيالَلِهَعْبُدِإِنيَقاَل} ُكْنُتَماَأْيَنُمَباَرًكاَوَجَعَلِني(

31)َحًياُدْمُتَماَوالَزَكاِةِبالَصَلاِةَوَأْوَصاِني َشِقًياَجَباًراَيْجَعْلِنيَوَلْمِبَواِلَدِتيَوَبًرا(

{(33)َحًياُأْبَعُثَوَيْوَمَأُموُتَوَيْوَمُوِلْدُتَيْوَمَعَلَيَوالَسَلاُم(32)

النصارىفيشأنعيسى و وواختلفاليهود به كذبوا فقد اليهود أّما ، السالم عليه

-افترواعليهونالوامنه،وأّماالنصارىَغلوافيهغلّوًاشديدًافجعلوههللندًاوولدًا

-تعالىاهللعمايقولونعلوًاكبيرًا
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شتمنيابنآدمولميكنلهذلكيزعمأنليولدًاوأنا"قالاهللفيالحديثالقدسي

"الصمدالذيلمألدولمأولدولميكنليكفوًاأحداألحد
(1)

.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.4174/البخاري(1)







علىأذًىسمعهمناهللإنهميجعلونلهولدًاالأحدأصبر:"وقالصلىاهللعليهوسلم

"وهويرزقهموُيعافيهم
(1)



  هيئته و فيوصفخلقته جاءترواياتعديدة قد و السالم عيسىعليه قال..شّب

 وسلم عليه اهلل صلى " جْعد: فأحمر عيسى فأما إبراهيم و موسى و رأيتعيسى

"عريضالصدر
(2)



وأرانيالليلةعندالكعبةفي"،"أنماخرجمنديماسربعةأحمرك"وفيرواية

المنام،فإذارجلآدمكأحسنماُيرىمنُأدمالرجال،تضربلمتهبينمنكبيه،َرِجل

الشعر،يقطررأسهماًء،واضعًايديهعلىمنكبيرجلينوهويطوفبالبيتفقلتمن

"هذاالمسيحابنمريم:هذا؟فقالوا
(3)

.

أنهربعةٌال–نخاللالنظرفيهذهاألحاديثنخرجبوصفعيسىعليهالسالموم

بالطويلوالبالقصير،قامتهمعتدلة،لونهأبيضمشرببالحمرة،شعررأسهسبط

ممتٌدإلىمنكبيهكأنهيقطرماًءولمُيصبهبللوذلكمنبهائه،وهومتدفقحيويةو

"نضارةوبهاء
(4)



ًازاهدًايلبسالصوف،ويلبسنعلينمنلحاءالشجر،وربماطوىاألياموكانعابد

..الليالي،لمابلغأشدههبطعليهجبريلعليهالسالموبدأتنبوته

27 
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بعثهاهللإلىبنيإسرائيل،أنزلعليهاإلنجيل،أيّدهبالمعجزاتواآلياتومعلومأنه

:تدلعلىنبوتهورسالتهفمنمعجزاتهمامننبيإالوأعطاهاهللآيات

 في ينفخ ثم لىشكلطائر تمثااًل الطين من بإذنكانيصنع حّي إلىطائر فيتحول ه

 .آلعمران{(41)الَلِه ِبِإْذِن َطْيًرا َفَيُكوُن ِفيِه َفَأْنُفُخ الَطْيِر َكَهْيَئِة الِطيِن ِمَن َلُكْم َأْخُلُق َأِني}اهلل

 {الَلِه ِبِإْذِن ٰاْلَمْوَتى َوُأْحِيي َواْلَأْبَرَص اْلَأْكَمَه َوُأْبِرُئ  }األبرصإبراءاألكمهو 

الذيولدتهأمهأعمىفكانعيسىيمسحبيدهعلىاألكمهفيعيداهلللهبصرهو:األكمه

ويمسحعلىاألبرصالذيفيجسمهبقعبيضاءوهومرضمنفر،ينفر.يزولعماه

.منمرضهبإذناهللاألبرصفيبرأالناسمناألبرصويتجنبونه

 كانيمّرعلىالموتىوهمفيقبورهمفيدعو{الَلِهِبِإْذِنٰاْلَمْوَتىَوُأْحِيي}إحياؤهالموتى

 .اهللأنيحييهمفيستجيباهلللهفينشقالقبرعنالميتويخرجحّيًايمشيبيناألحياء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.7373/البخاري(1)

.3433/البخاري(2)

.البخاريومسلم(3)

 4/401/القصصالقرآني(4)

 بمايأكلونومايدخرونفيبيوتهممنأصنافالطعامإسرائيلإخبارهبنو 

 {(41)ُبُيوِتُكْمِفيَتَدِخُروَنَوَماَتْأُكُلوَنِبَماَوُأَنِبُئُكْم}

؟؟؟إسرائيلوبعدكلهذهالمعجزاتماهوموقفبنو

كذبوه،قالواساحٌركذاب،فلماأحسعيسىمنهمالكفرقالمنأنصاريكفروابه،

..إلىاهلل؟؟؟منأعوانيومساعديفيالدعوةإلىاهلل

 َأْنَصاُر َنْحُن اْلَحَواِرُيوَن َقاَل ۖ الَلِه ِإَلى َأْنَصاِري َمْن َقاَل اْلُكْفَر ِمْنُهُم ِٰعيَسى َأَحَّس َفَلَما}

{(42)ُمْسِلُموَن ِبَأَنا َواْشَهْد ِبالَلِه اآَمَن الَلِه

منهمالحواريون؟؟همأصفياءوأصحابعيسىعليهالسالمالذينألهمهماهللاإليمان

بعيسى،ُيقالأنعيسىعليهالسالممّرعلىبحيرةطبريةووجدصياديسمكفدعاهم

 عيسى لهم فقال ، السمك بصيد النشغالهم اهللفاعتذروا إلى :ً صنعة أعلمكم تعالوا
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صيدالسمك،فتبعهجماعٌةمنهمقيلإنهمهمالحواريون،وتصيدونبهاالعالمبدل

.أصبحوايتنقلونمعهمنقريةإلىقريةلدعوةبنياسرائيل

من فطلبوا ، شيء معهم يكن لم و بالجوع شعروا و إلىصحراء اهللوصلوا بقدر

 غريبًا السالمطلبًا  َيْسَتِطيُع َهْل َمْرَيَم اْبَن ِعيَسى َيا اْلَحَواِرُيوَن َقاَل ِإْذ }عيسىعليه

{(112)... الَسَماِء ِمَن َماِئَدًة َعَلْيَنا ُيَنِزَل َأْن َرُبَك

 المفسرون اختلف لبعض: قول هذا اهلل قدرة في الشك باب من سؤالهم كان هل

أنهمسألواالمائدةمنبابزيادة–المفسرينوالقولاآلخروهوالراجحواهللأعلم

 ُتْحِيي َكْيَف َأِرِني َرِب ِإْبَراِهيُم َقاَل َوِإْذ}ينوزيادةاإليمان،كماسألإبراهيمربهاليق

.سورةالبقرة{(240)َقْلِبي ِلَيْطَمِئَن ِكْنَٰوَل َٰبَلى َقاَل ۖ ُتْؤِمْن َأَوَلْم َقاَل ۖ ٰاْلَمْوَتى

عليهالسالمطلبهمواستنكرهلّماطلبالحواريونمنعيسىهذاالطلباستعظمعيسى

:فبينوالههدفهممنهذاالطلب{ُمْؤِمِنيَن ُكْنُتْم ِإْن الَلَه اَتُقوا َقاَل}:وقال

 {ِمْنَها َنْأُكَل َأْن ُنِريُد َقاُلوا}وهذادليلأنهمكانوابحاجةللطعاموقيلأيضًاأرادوا

 .منزلمنالسماءالتبركأيينالونبركةهذاالطعامال
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 {ُقُلوُبَنا َوَتْطَمِئَن }بعدأننراهاأمامأعينناونمّدأيديناإليهاونأكلمنهاسنزداد

يقينًاوإيمانًا،فمعلومأنالمؤمنتزاددطمأنينةقلبهعندمايرىوُيشاهدآيةومعجزة

 .أمامعينيه،فليسمنشاهدكمسمع

 {َصَدْقَتَنا َقْد َأْن َوَنْعَلَم }   فينبوتكوآياتكومعجزاتك، أنكقدصدقتنا ونعلم

 .فكأنهمأرادواآيًةخاصةًلهمينتفعونهممنها

 {الَّشاِهِديَن ِمَن َعَلْيَها َوَنُكوَن}أينريدأننشهدعلىإنزالالمائدةوأناهلل

 .أيدكبهاونخبربهااآلخرين

اطمأ استجابلما إلىإيمانهموعرفأهدافهممنطلبالمائدة السالم نعيسىعليه

يأ{َوآِخِرَنا ِلَأَوِلَنا ِعيًدا َلَنا َتُكوُن}عليهممائدةمنالسماءلطلبهمفدعااهللأنينزل

، نعبداهللفيهنعّظمهنحنومنبعدنا عيدًا  ۖ ِمْنَك َوآَيًة}نجعلمنيومنزولالمائدة

{(114)الَراِزِقيَن َخْيُر َوَأْنَت َواْرُزْقَنا

 السالم عليه عيسى دعاء اهلل استجاب َعَلْيُكْمُمَنِزُلَهاِإِنيالَلُهَقاَل}: القوم{ رفع

المائدةتنزلعليهمحتىاستقرتأمامهموبينأيديهموكلرؤوسهمإلىالسماء فإذا

.هذاإكرامًالعيسىعليهالسالموتصديقًالنبوتهوإكرامًالمنمعهمنالحواريين

 جاءتاآلياتبالتهديد ِمَنَأَحًداُأَعِذُبُهَلاَعَذاًباُأَعِذُبُهَفِإِنيِمْنُكْمَبْعُدَيْكُفْرَفَمْن}ثم

وهذاتهديدشديدمناهللعزوجللمنسيكفرمنالحواريينومشاهدي{(114)اْلَعاَلِميَن

المائدةبعدإنزالهاوأكلهممنهاوتحقيقمرادهمبأناهللسيعذبهمعذابًاشديدًاالُيعذبه

.أحدًامنالعالمينوذلكبسببِعظموقبحجريمتهوكفره

  المعجزة بعيسىآمنمنهممنآتّحدثالناسبهذه علىكفرهم لكناليهودظلوا من،

عليهالسالموعنادهموعتوهمبلطغوْاوبغواْوتجاوزواالحّدوأخذواُيطاردونه

وابنخالتهيحيعليهما قتلوازوجخالتهزكريا منقريةإلىقريةيريدونقتلهكما

 .السالم
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 : مكر اليهود بعيسى عليه السالم

مناليهود،فكانُيكثرمنالسياحةهووأمهوال أصبحعيسىعليهالسالمُمطادرًا

ُيساكنهمفيقريةومعذلكاستطاعاليهودبخبثهمومكرهموغدرهمأنيؤلبواملك

.دمشقفيذلكالزمانوكانرجاًلمشركًامنعبدةالكواكبعلىعيسىودعوته

أنهناكرجل عنده عليكرعيتكووشوْا ُيفسد و ببيتالمقدسيفتنالناسوُيضلهم

فغضبهذاالملكوكتبإلىنائبهفيالقدسأنيقتلعيسىويصلبهويضعالشوك

.علىرأسه

إلىالبيتالذيفيهعيسىو مناليهود امتثلواليبيتالمقدسوذهبهووطائفة

اليهود{(44)اْلَماِكِريَنَخْيُرَوالَلُهۖالَلُهَكَرَوَمَوَمَكُروا}:أصحابهولكناهللتعالىقال

مكروابخبثهمودهائهمليقتلواعيسىعليهالسالمولكناهللأبطلمكرهموَمَكرَبهم

..وحفظهبحفظهوحماهبحمايته!!فأخرجهمنوسطهمحّيًا

وكيفحصلهذا؟؟

ُمَتَوِفيَكِإِنيِٰعيَسىَياالَلُهَقاَلِإْذ}اهللإليهلّماحاصراليهودعيسىعليهالسالمأوحى

{..َكَفُروااَلِذيَنِمَنَوُمَطِهُرَكِإَلَيَوَراِفُعَك

 وسأرفعك–فالوفاةهنابمعنىالنوم–إنيسأتوفاك،بأنُألقيعليكالنوم:ياعيسى

تمتدإليكأيديهمالمجرمة،ولنفيالسماءعندنومكوأطهركمناليهودولنإلّي

 .يؤذوك

 عندهاأخبرعيسىأصحابه،وودعهم،وبشرهمبرسوليأتيمنبعدهاسمهأحمدثم

أُيكمُيلقىعليهشبهيوهورفيقيفيالجنة؟فقامأصغرهموانتدبنفسه،:"قال

 .فأعادالسؤالعليهمثانيةوثالثةولميقمإالذلكالشاب

!أنتهو:لهعيسىفقال

.فألقىاهللعليهشبهعيسىحتىكأنههو
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)ثمُفتحت وأخذتعيسىعليهالسالمِسَنٌةمن–فتحةمنسقفالبيت–(روَزَنٌة

ُرفع فلما فُرِفعإلىالسماء، النوم فقبضاليهودعلىذلكظهرأصحابهمنالبيت؛

 أنه منهم الشبهظنًا الشوكالشابالذيُألقيعليه ووضعوا وصلبوه فقتلوه عيسى،

.علىرأسه

اْلَمِسيَحَقَتْلَناِإَناَوَقْوِلِهْم}:فِرَحاليهودوأذاعواأنهمقتلواعيسىوصلبوهواهللَكّذبهم

ِفيِهاْخَتَلُفوااَلِذيَنَوِإَنَۚلُهْمُشِبَهِكْنَٰوَلَصَلُبوُهَوَماَقَتُلوُهَوَماالَلِهَرُسوَلَمْرَيَماْبَنِعيَسى

ِۚإَلْيِهالَلُهَرَفَعُهَبْل(147)َيِقيًناَقَتُلوُهَوَماۚالَظِناِتَباَعِإَلاِعْلٍمِمْنِبِهَلُهْمَماِۚمْنُهَشٍكَلِفي

اْلِقَياَمِةَوَيْوَمَۖمْوِتِهَقْبَلِبِهَلُيْؤِمَنَنِإَلااْلِكَتاِبَأْهِلِمْنَوِإْن(143)َحِكيًماَعِزيًزاالَلُهَوَكاَن

.سورةالنساء{(141)َشِهيًداَعَلْيِهْمَيُكوُن

الذينلمُيشاهدوارفععيسىإلىالسماء،فصدقوااليهودبأنهمقتلوا:وأّماالنصارى

:ِفرقعيسىوصلبوهوافترقالنصارىفيشأنعيسىعليهالسالمإلىثالث

 اَلِذيَنَكَفَرَلَقْد}:أنعيسىهواهللوهؤالءهماليعقوبيةواهلليقول:منهممنقال

اْلَمِسيَحُيْهِلَكَأْنَأَراَدِإْنَشْيًئاالَلِهِمَنَيْمِلُكَفَمْنُقْلَۚمْرَيَماْبُناْلَمِسيُحُهَوالَلَهِإَنَقاُلوا

َيْخُلُقَۚبْيَنُهَماَوَماَواْلَأْرِضالَسَماَواِتُمْلُكَوِلَلِهَۗجِميًعااْلَأْرِضِفيَوَمْنَوُأَمُهَمْرَيَماْبَن

 .سورةالمائدة{(17)َقِديٌرَشْيٍءُكِلَٰعَلىَوالَلُهَۚيَشاُءَما

 أناهللعزوجلالءهمالنسطورية،يعتقدونومنهممنقالأنعيسىهوابناهللوهؤ

غضبعلىآدموذريتهبسببخطيئةآدمحينأكلمنالشجرة،ثمإناهللأرادأن

علىالبشريةفأرسللهمولدهعيسىفالتحمببطنمريمثمولدتهثملماكبرُقتلويمتن

البشر ُنٰالَرْحَماَتَخَذَوَقاُلوا}...!!!صلبليخلصالناسمنخطاياهمويتحملخطايا

اْلِجَباُلَوَتِخُراْلَأْرُضَوَتْنَشُقِمْنُهَيَتَفَطْرَنالَسَماَواُتَتَكاُد(31)ِإًداَشْيًئاِجْئُتْمَلَقْد(33)َوَلًدا

ِفيَمْنُكُلِإْن(12)َوَلًداَيَتِخَذَأْنِنِٰللَرْحَمَيْنَبِغيَوَما(11)َوَلًداِنِٰللَرْحَمَدَعْواَأْن(10)َهًدا

 .سورةمريم{(13)َعْبًداِنٰالَرْحَمآِتيِإَلاَواْلَأْرِضالَسَماَواِت

 ،اَلِذيَنَكَفَرَلَقْد}ومنهممنقالبعقيدةالتثليثوهيجعلعيسىوأمهإلهينمعاهلل

َلَيَمَسَنَيُقوُلوَنَعَماَيْنَتُهواَلْمَوِإْنَۚواِحٌدٌهِٰإَلِإَلاٍهِٰإَلِمْنَوَماَۘثَلاَثٍةَثاِلُثالَلَهِإَنَقاُلوا

 .سورةالمائدة{(73)َأِليٌمَعَذاٌبِمْنُهْمَكَفُروااَلِذيَن
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التيدعا الموحدة للشركللنصرانية إدخاٌل و النصارىلدينهم تحريفمن هذا وكل

بعبادةاهللإسرائيلإليهاعيسىعليهالسالموقدصّرحعيسىأنهعبٌدهللوطالببني

َبِنيَيااْلَمِسيُحَوَقاَل}وحدهوأناهللربهوربنيإسرائيلومنأشركبهفهوكافر

َوَمْأَواُهاْلَجَنَةَعَلْيِهالَلُهَحَرَمَفَقْدِبالَلِهُيْشِرْكَمْنِإَنُهَۖوَرَبُكْمَرِبيالَلَهاْعُبُدواِإْسَراِئيَل

.سورةالمائدة{(72)َأْنَصاٍرِمْنِللَظاِلِميَنَوَماۖالَناُر









القيامةمنتأليه يوم عيسىعليهالسالم ّرحأنهمُكفارالنصارىله،وُيصوسيتبرأ

كذبواعليه،ونسبواإليهمالميقله،وأنهمادعاهمإاّلإلىعبادةاهللوحده

 الَلِه ُدوِن ِمْن َهْيِنِٰإَل َوُأِمَي اَتِخُذوِني ِللَناِس ُقْلَت َأَأْنَت َمْرَيَم اْبَن ِعيَسى َيا الَلُه َقاَل َوِإْذ}

 َما َتْعَلُم ۚ َعِلْمَتُه َفَقْد ُقْلُتُه ُكْنُت ِإْن ۚ ِبَحٍق ِلي َلْيَّس َما َأُقوَل َأْن ِلي َيُكوُن َما ُسْبَحاَنَك َقاَل ۖ

 َأَمْرَتِني َما ِإَلا َلُهْم ُقْلُت َما (001) اْلُغُيوِب َعَلاُم َأْنَت ِإَنَك ۚ َنْفِسَك ِفي َما َأْعَلُم َوَلا َنْفِسي ِفي

 ُكْنَت َتَوَفْيَتِني َفَلَما ۖ ِفيِهْم ُدْمُت َما َشِهيًدا َعَلْيِهْم َوُكْنُت ۚ َوَرَبُكْم َرِبي الَلَه اْعُبُدوا َأِن ِبِه

 .سورةالمائدة{(001) َشِهيٌد َشْيٍء ُكِل َٰعَلى َوَأْنَت ۚ َعَلْيِهْم الَرِقيَب َأْنَت



 نزول عيسى عليه السالم في آخر الزمان 

السالم عليه عيسى أن وسلم عليه اهلل صلى رسوله أخبرنا و القرآن في اهلل أخبرنا

..سينزلفيآخرالزمان

 :الدليل من القرآن 

 .سورةآلعمران{(44)الَصاِلِحيَنَوِمَنَوَكْهًلااْلَمْهِدِفيالَناَسَوُيَكِلُم}:قولاهللتعالى -1
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السالمفيالمهد،وسيكلمهمإذاقتلالدجالوهويومئٍذقدكلمهمعليه:قالابنزيد

.كهل

سورة{(41)ُمْسَتِقيٌمِصَراٌطَذاَٰهَۚواَتِبُعوِنِبَهاَتْمَتُرَنَفَلاِللَساَعِةَلِعْلٌمَوِإَنُه}:وقولهتعالى -2

 .الزخرف

،و[هوخروجعيسىابنمريمقبليومالقيامة:]قالابنعباسرضياهللعنهما

إننزولعيسىفيآخرالزمانسيكونعالمةمنعالماتالساعةدالعلى:المعنى

.قربقيامها

َشِهيًداَعَلْيِهْمَيُكوُنْلِقَياَمِةاَوَيْوَمَۖمْوِتِهَقْبَلِبِهَلُيْؤِمَنَنِإَلااْلِكَتاِبَأْهِلِمْنَوِإْن}:وقوله -3

 .سورةالنساء{(141)











 

مامنأهلالكتابمنأحدإالسيؤمنبعيسىعليهالسالمأنهعبداهللورسوله:المعنى

وهذايكونعندنزولهفيآخرالزمانحيثيقتلالدجالويكسرالصليبواليقبل

.منالناسإالاإلسالم

واهللإنهاآلنلحٌيعنداهلل،ولكنإذانزل:]والحسنالبصريرحمهاهللكانيقول

[آمنوابهأجمعون
(1)



 : الدلــــــيل من السنــــة 

األحاديثالصحيحةالتيتحدثتعننزولعيسىعليهالسالمكثيرة،وقدخصصلها

.[التصريحبماتواترفيالمسيح]اإلماممحمدأنورشاهالكشميريكتابًاخاصًاسماه
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فيه ينزل الذي الجو لنقفعلى طوله على سنورده األحاديث هذه وسنتدارسأحد

–ثمنوردُملحقًابآخرالبحثببقيةاألحاديث–عيسىعليهالسالم

 : حديث النواس بن سمعان عند مسلم و غيره بنزوله 

روىمسلٌموأبوداودوالترمذيوابنماجةوأحمدعنالّنّواسبِنسمعانرضياهلل

ذكررسولاهللصلىاهللعليهوسلمالّدجالذاتغدة،فخَفضفيهورَفع:"عنهقال

..،حتىظنناهفيطائفةالنخل

إليه،فعر فذلكفينا،فانصرفنامنعندرسولاهللصلىاهللعليهوسلم،ثمرحنا

.ماشأنكم؟:فقال

 فقلنا رسولاهلل: يا في: حتىظنناه ، ورَفعَت فخفَّضتفيه ، الدجالغداة ذكرَت

.طائفةالنخل

فقال إن: و ، دونكم حجيجه فأنا فيكم أنا َيخرجو إْن ، الدجالَأخوفنيعليكم غيَر

.تيعلىكلمسلميخرجولستفيكمفامرٌؤحجيُجنفسه،واهللخليف

َقَطن إنهشاّب،َقطط،عينهطافئة،كأّنيَأشبههبعبدالُعزىبُن فمنأدركهمنكم.

.فليقرأعليهفواتحسورِةالكهف

.إنهخارجُخّلةبينالشاموالعراق،فعاثيمينًاوعاثشمااًل،ياعباداهللفاْثَبتوا

ألرض؟ومالبُثهفيا:يارسولاهلل:قلنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.صالحالخالدي.د–لقصصالقرآني(1)ا









.يومكسنة،ويومكشهر،ويومكجمعة،وسائرأيامهكأيامكم:أربعونيومًا:قال
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فذلكاليومالذيكسنة،أتكفينافيهصالةيوم؟:يارسولاهلل:قلنا

.اقدروالهقدره.ال:قال

وماإسراعهفياألرض؟:يارسولاهلل:قلنا

 قال و: ، به ويؤمنون ، فيدعوهم ، القوم على فيأتي ، الريح استدبَرته كالغيث

،فتروُحعليهمسارحتهمأطولرضفتنبتيستجيبونله،فيأمرالسماءفتمطر،واأل

ثميأتيالقوم،فيدعوهم،فيردوا.ماكانتُذرى،وأْسَبَغهضروعًا،وأَمّدُهخواصر

.عليهقوله،فينصرفعنهم،فيصبحونُمْملحين،ليسبأيديهمشيٌءمنأموالهم

.يعاسيبالنحلأخرجيكنوزك،فتتبعهكنوزهاك:وَيُمُربالخربةفيقوللها

ثميدعورجاًلشابًا،ممتلئًاشبابًا،فيضربهبالسيف،فيقطعهجزَلتينرميةالَغَرض،

..ثميدعوه،فُيقبل،ويتهلُلوجههيضحك

البيضاءشرقي المنارِة عند فينزُل ، بعثاهللالمسيحابنمريم إذا هوكذلك، فبينما

علىأجنحِةملكين،إذاطأطَأرأسهقطر،وإذادمشق،بينمهرودتين،واضعًاكّفيه

رفعهتحَدرمنه،جماٌنكاللؤلؤ،فاليحُللكافريجُدريحَنَفِسهإالمات،وَنَفُسهينتهي

.حيثينتهيَطْرُفه

!فيقتلهّدفيطلبهحتىيدركهببابُل

همبدرجاتهمفيعنوجوههم،ويحدُثمنه،فيمسُحهماهلُلقدعصَمثميأتيعيسىقوٌم

،لينيقدأخرجتعبادًاَأ:عليهالسالمفبينماهوكذلكإذأوحىاهللإلىعيسى.الجنة

.عباديإلىالطورْزبقتالهم،فحِرألحٍدداِنالَي

منكِلاهلليأجوَجويبعٌث وهم فيمُرَدَحومأجوج، علىأوائُلبينسلون، بحيرةهم

.ماٌءلقدكانبهذهمرًة:فيقولون،آخرهمة،فيشربونمافيها،ويمُرطبري

همخيرًاالثورألحِدرأُسوأصحابه،حتىيكوَنعيسىعليهالسالماهللنبُيُرَصْحوُي 

منمائِة اليوم السالمنبياهللعيسىفيرغُب.دينارألحدكم إلىاهللوأصحاُبعليه ه

.واحدةنفٍسرسىكموِتفيرقابهم،فيصبحونَفعليهمالنغَفاهلُلُل،فيرِستعالى

34 



 
 

51 
 

جدونفياألرضهإلىاألرض،فالَيوأصحاُبعليهالسالمنبياهللعيسىهبُطثمَي

هإلىوأصحاُبعليهالسالماهللعيسىنبُيم،فيرغُبُهُنَتموَنُهُمَهَزمألُهإاَلشبٍرموضَع

.شاءاهللهمحيُثفتطرُحهمفتحمُل،ختالُبكأعناِقطيرًااهلُلاهلل،فيرسُل

.ةقَلحتىيتركهاكالَزاألرَض،فيغسُلٍرَبوالَوٍرَدَممنهبيُتُناليُكمطرًااهلُلثميرسُل

منالرمانة،العصابُةُليبركتك،فيومئذتأُكنبتيثمرتك،ورّدَأ:قاللألرضثمُي

منالناسقحةمناإلبللتكفيالفئاَمالَلحتىإَن،سلفيالِرُكها،ويباَرِفْحبَقويستظلون

.منالناسقحةمنالغنملتكفيالفخَذمنالناس،واللَّلتكفيالقبيلَةقحةمنالبقِر،واللَّ

همكذلك فبينما فتقبُضهمتحَتفتأخُذ طيبة،بعثاهللريحًاإْذ، كِلروَحآباطهم،

وكٍل ِشمؤمن ويبقى ، َتراُرمسلم فيها تقوُمُمالُحَجهاُرالناسيتهارجون فعليهم ، ر

. "الساعة

 :وقفات مع الحديث

 وهويلبسثوبينأصفرينبلفظالحديث السالم سينزلعيسىعليه –(مهرْودين)

لونأصفرخفيفجميلفيجمعبينجمالالِخلقةوالهيئةو ُحلتانجميلتانفيها وهما

 .جمالاللباسوالزينة

 يديهعلىأجنحةملكينأييصاحبهفينزولهمنالسماءاثنانمنالمالئكةو واضعًا

هوبينهماواضعًاكفيهعلىأجنحتهما،ويكونرأسهيقطرماءوتكونقطراتهكبيرة

 .كحباتاللؤلؤ

  (1)عندالمنارةالبيضاء،شرقيدمشقوتحديدًاعندإقامةصالةالفجر: مكان نزوله

فيصليمأمومًاخلفاإلمامواليقبلأنيتقدمعليهألنالصالةقدأقيمتله،ثمبعد

صالةالفجريتسّلمعيسىعليهالسالمقيادةالجيشالمجاهدالذييواجهالمسيحالدجال

 .وجيشهمناليهودوغيرهم

 وهذايعنيأننزولعيسىعليهالسالماليكونإالبعدخروجالمسيحالدجال. 

 سنتكلمعنالمسيحالدجالفيستةمسائلوهذاأيسرلنافيتثبيتالعلمواإلنتفاعبه

 (2)أظفرالناسبالعلمأقدرهمعلىجمعه:وكماُيقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.كماجاءفيحديثأبيأمامةالباهليعندأبيداودوغيره(1)
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.هذاالجمعمنالدروسالعلميةللدكتورعبدالعزيزالسدحان،والدكتورعليالشبل،والكتب(2)
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 من هو المسيح الّدجال ؟ و ما هي صفته الْخلقية ؟ :المسألة األولى 

أعظموأخطرفتنةستظهرعلىالناس،حّذرمنهااألنبياءمنلدّننوحعليهالسالم

:إلىآخراألنبياءنبينامحمدصلىاهللعليهوسلم،قالصلىاهللعليهوسلم

اهللذريةآدمأعظممنفتنةياأيهاالناسإّنهالمتكنفتنةعلىوجهاألرضمنذذرأ"

مولودمنأبوين،جاءتاألخبارأنوالديه(1)"الّدجال يبقيانهورجلمنبنيآدم

إن الدجال "أماهوفينفسهفهوعقيم.ثالثينعامًاالُيلدلهماثميولُدلهماهذاالولد

 "عقيم ال يولد له 

 رجلجسيم،ضخمالجسد،قصير،أبيضاللون،عريضالمنكبين،غليظ:هيئته

،أفحجأيمتباعدمابينالفخذينوالقدمينإذامشىالرقبة،أجعدالشعرجعودةشديدة

أيممسوحةمطموسةاليرىفيهاو"كأن عينه عنبٌة طافية"،أعورالعيناليمنى

والعيناليسرىأيضًامعيبةفهيناتئٌةجاحظة.غليظةعلىهذهالعينالعوراءجلدٌة

 .بارزةمكتوببينعينيهكافريقرؤهاكلمؤمن

 و،وقيلألنهيسيحفياألرضبفتنتهعينيهممسوحةإحدىسميبالمسيحقيلألن

 [المسيحالدجال]الّدجالألنهبلغمنالكذبوالدجلمبلغًاعظيمًاحتىُلقببه

 :مكان خروجه و كيف سيخرج ووصف الزمان الذي سيخرج فيه : المسألة الثانية 

قال خراسان من سيخرج فهو ، خروجه لمكان المبينة تكاثرتالنصوصالصحيحة

 وسلم عليه اهلل صلى " ُخرسان لها ُيقال بالمشرق أرض من يخرج (2)"الدجال

جنوب–أذربيجان–إيران–انوخراسانبالدواسعةفيبالدالمشرقتشملأفغانست

.بحرقزوين

يقولياقوتالحمويرحمهاهلل نيسابورو:]وكما بلدانمنها أنخراسانتشملعدة

يتخللذلكمنالمدندوننهرجيحون بلخوما و ومرٌو ُهراة سيكون[ وتحديدًا

أصبهان منمدينة خروجه السالم و الصالة عليه لقوله يخرجالّدجالمنيهودية:"

(3)"أصبهانمعهسبعونألفًامناليهود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.رواهمسلموابنماجةبألفاظمتقاربة(1)

.الترمذيوصححهاأللبانيأخرجه(2)
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.أخرجهأحمدوصححابنحجرإسناده(3)
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إنبختنصرالقائدالمشهورعندماأخذبيتالمقدسوسبىأهلها:]قالياقوتالحموي

فبنوالهممحّلةفيطرفمدينةونزلوهاوُسميتوأنزلهمأصبهان،َحَملمعهيهوديًا

.انتهىكالمهمختصرًا[باليهودية

اهلل ابنكثيررحمه اإلمام قال لها:] ُيقال منأصبهانمنحارة ظهوره فيكونبدء

[اليهودية

 وقدقالصلىاهللعليهوسلم، فيخرجللناسبشره إنه:"يخرجإثرغضبةيغضبها

 .أيفجأةعلىحيناغترارالناس"خارٌجًخّلة

 للدينعندالناس،وَيقفيوقتيضعففيهأمرا:وصفالزمنالذيسيخرجفيه

 .العلم،وتكثرالفتن،وتكثرالقطيعة

أن"(1)"يخرجالدجالفيخفٍةمنالدينوإدبارالعلم:"قالصلىاهللعليهوسلم

ناسوفرقٍةوًبغضمنالناسوخفٍةمنالدينالدجالليخرجفيزمناختالفمنال

(2)"وسوءذاتبين

 يسبقخروجهثالثسنينتمّربالناسفيهابالءشديدحتىيلبسالناسلباسالجوعو

 .صحيحمسلم–رضياهللعنهأمامهالشدةواللؤاءلحديثأبي

 أيضًامنالعالماتالدالةعلىقربخروجهذهولالناسعنهوعنذكره،قالصلى

 اهللعليهوسلم " وحتىتتركاألئمة: اليخرجالّدجالحتىيذهلالناسعنذكره

(3)"ذكرهعلىالمنابر

 سرعته في األرض وكم سيبقى ؟: المسألة الثالثة 

الد إسراع وسلم اهللعليه النبيصلى سرعةشبه و فتنته انتشار األرضو في جال

(4)"كالغيثاستدبرتهالريح:"تسامعالناسبهكالغيثفقال

كمسيمكثفياألرض؟سألعنذلكالصحابةرضياهللعنهمفقالصلىاهللعليه

أربعونيومًا،يومكسنة،ويومكشهر،ويومكجمعة،وسائرأيامهكأيامكم:"وسلم

.ايصبحمدةمكثالدجالبينالناسيفتنهمسنةوشهرينوأسبوعينفعلىهذ(4)"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.أخرجهابنحبانوالحاكم(2.)أخرجهأحمد(1)

.رضياهللعنهأخرجهعبداهللبناإلمامأحمدعنالصعببنجثامة(3)
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.أخرجهمسلمعنأنسرضياهللعنه(4.)أخرجهمسلممنحديثالنواس(4)
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 ما هي فتنته ؟ ومن هم أتباعه ؟: المسألة الرابعة 

الناسأنهأعطينهرانيجريانأحدهماماءواآلخر -1 منأعمالالدجالالتييفتنبها

هوالناروالنارهوالماء،وقدأخبرالنبيناررأيالعين،ولكنحقيقتهماأنالماء

وليغمضثم:"صلىاهللعليهوسلم نارًا الذييراه أنمنأدركهوابتليبهفليأِت

 .أخرجهمسلم"ليطأطيءرأسهفيشربفإنهماءبارد

ومنفتنتهأنهأعطيخوارقلمتجرالعادةبقدرةالخالئقعليهابلبعضهاخاصباهلل -2

تعالىوبعضهامنمعجزاتاألنبياءلكناهللأمكنهمنهاوأجراهاعلىيديهذاالكافر

 :ومنها..للعباداالختبارالدجالمنبابالفتنةو

 أنيربك؟فيقولأنهيقوللألعرابيأرأيتأنابعثلكأباكوأمكأ تشهد نعم،:

 .يابنياتبعهفإنهربك:فيتمثللهشيطانفيصورةأبيهوأمهفيقوالن

 أنهيدعورجاًلممتلئًاشبابًافيضربهبالسيففيقطعهنصفينثميدعوهفإذاهويعودكما

 .هوشابًاويقبلووجههيتهلليضحك

 واألرضفتنبت،ويمّر يأمرالسماءفتمطر، فيقوللها باألرضالخربة أخرجي:

 .كنوزكفتتبعهكنوزهاكيعاسيبالنحل

 :أكثر أتباعه 

.أخرجهأحمد"أكثرأتباعالدجالاليهودوالنساء:"قالصلىاهللعليهوسلم

من أتباعه فيكونأكثر اليهود أنهسيخرجمنأرضيسكنها سابقًا قلنا فقد اليهود أما

قالصلىاهلل اليهود وسلم عليه عليهم:" ألفًا أصبهانسبعون الدجالمنيهود يتبع

ولماكاناألمركذلككانفيمعتقداليهودأناسمالدجالالمسيح.أخرجهمسلم"الطيالسة

بنداود،وأنهيخرجفيآخرالزمانوأنسلطانهسيبلغالبروالبحروتسيرمعه

.اهللسيردإليهمالُملكاليُسلبمنهماألنهار،ويزعمونأنهآيةمنآيات

 النساء أما و العلم: قليالت ، التأثر سريعات ، التقلب كثيرات النساء أن فالغالب

بلإن الفتن، الخوارقو من معه يرونما لما له اتباعهم ضعيفاتاإليمانفيسهل

وابنتهواألمريصلإلىأنالرجلإذاسمعبخروجالدجاليرجعإلىزوجتهوأمه

.أختهوعمتهفيوثقهنرباطًامخافةأنيخرجواإليه
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 فتنةوالإعجازوالالوهي–صيحةمنصيحاتالموضة–نساؤنااليومإذارأوا

خارقةينساقونلهاانسياقًاعجيبًا،انسياقيكاديكونأعمى،فكيفلوشاهدواالدجال

إذًاماذاسيفعلن..أمطري،هلأحيلكأباكوأمك؟بخوارقهياأرضانبتيياسماء

 ؟؟

  أيضًا أتباعه من فال: العلم قلة و الدين لقلة بالبادية يسكنون الذين األعراب جهلة

يسمعونعنالعلمومجالسالعلمإاللمامًامشغولونبأغنامهموإبلهمورعيهم،انتشر

وقدأوردناحديثأبيأمامةرضياهللعنه..فيهمالجهلوالجهلدائمًاُيهلكصاحبه

رواهابنماجهوابن...."أرأيتإنبعثتلكأباكوأمك:إنمنفتنتهأنيقوللألعرابي"

 .خزيمةوالحاكم

 فهؤالءهمأسرعالناسإلىالباطلوأبعدالناسعن:منأتباعهالكفاروالمنافقون

أنالدجالُيمنعمندخولالمدينةثم:"الحقوقدصحعنالنبيصلىاهللعليهوسلم

كلكافرو"وفيرواية"ترجفالمدينةثالثرجفاتفيخرجإليهكلمنافقومنافقة

 .متفقعليه"منافق

 ومناتباعهقومكأنوجوههمالمجانالمطرقةكمارواهأحمدوالترمذيوابنماجهو

 .أييكونبعضهافوقبعض:أيالتروس،المطرقة:المجان.الحاكم

 ما أسباب العصمة من فتنته ؟: المسألة الخامسة 

تهاهللوالثباتتلكمالفتنةهيأعظمالفتن،اليثبتأمامهاإاّلمنثبالثبات على الدين -1

عزيزواهللعزوجّلحكيٌمفيأفعالهيثبتمنكانأهاًلللتثبيت،ويربطعلىقلبمن

 .كانأهاًلللربط

إلى إلىالطيبمنالقولوهدوا المؤمنونالصادقونالذينهدوا فأهلالثباتوهم

صالة]نيًاسابقًامنصراطالعزيزالحميد،الذينكانلهمرصيدًاإيمانيًاوخزينًاإيما

وكليوميمّرعليهمتزيد[وإحسان–وُقرب–وصدقات–ونوافل–وتالوة–

التمحيصواالختبارينفعهم جاءتالفتنةوجاء إذا إيمانهم ويرتفعفيه أعمالهم فيه

 ُيربطعليها و ذلكالخزينمناألعمالفتثبتقلوبهم ينفعهم إيمانهم التزيغوال..

.سورةالتغابن{(11)َقْلَبُهَيْهِدِبالَلِهُيْؤِمْنَوَمْن}:تروغوالتنتكسوالتتشربالفتنةفاهلليقول

فأهلالثباتليسللدجالوالغيرهطريُقعليهمفاللهميامقلبالقلوبثبتقلبناعلى

.دينك
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:"لقولالنبيصلىاهللعليهوسلمالتعوذ باهلل منه:منأساباتقاءفتنةالدّجالأيضًا -2

وخاصةفيآخرالصالةعنعائشةرضياهلل.أخرجهمسلم"تعوذواباهللمنفتنةالدجال

اللهمإنيأعوذ"كانرسولاهللصلىاهللعليهوسلميدعوفيالصالة:]عنهاقالت

والمماتومنشّرفتنةالمسيحبكمنعذابالقبرومنعذابجهنمومنفتنةالمحيا

 .متفقعليه"الّدجال

3-  حفظ عّشر آيات من أول سورة الكهفومنها قالصلىاهللعليهوسلم منأدركه"

وعنأبيالدرداء.رواهمسلم"فليقرأعليهفواتحسورةالكهف–يعنيالدجال–منكم

 وسلم اهللصلىاهللعليه قالرسول رضياهللعنه أولرحفظعشمن" آياتمن

 .أخرجهمسلم"سورةالكهفُعصممنالّدجال

سببذلكمافيأولسورةالكهفمنالعجائبواآلياتفمن:]قالالنوويرحمهاهلل

فالفتيةأصحابالكهفوقعوافيفتنةأمامالملكالجبارالكافر[تدبرهالمُيفتنبالدجال

إلىاهللفآواهماهلل،لذلككانمنأعظمأسبابالوقايةمنفتنةالدجالالفرارفلجأوا

َحْسُبُهَفُهَوالَلِهَعَلىَيَتَوَكْلَوَمْن}.إلىاهللوتفويضاألمرإليهوقوةالتوكلعليه

.سورةالطالق{(2)َمْخَرًجاَلُهَيْجَعْلالَلَهَيَتِقَوَمْن{}(3)

االتقاءابمنأسب -4 ألنالبعدعنالفتنسالمةوعنه و عدم القرب منه االبتعادأيضًا

من:"عافيةمنشّرهافالفتنخطافةوالقلوبضعيفة،وقدقالصلىاهللعليهوسلم

اهللإنالرجلليأتيهوهويحسبأنهمؤمنفيتبعهممايبعثسمعبالدجالفلينأعنه،فو

 .أحمدوأبوداودوالحاكمأخرجه"بهمنالشبهات

يجيءالدجالفيطأاألرض:"ومنهاُسكنىمكةوالمدينةلقولهصلىاهللعليهوسلم -4

علىأنقابالمدينةمالئكةال:"متفقعليه،وفيالصحيحينأيضًا"إالمكةوالمدينة

الطاعونوالالدجال "يدخلها يحرسونهاومالئكة-أبوابهاومداخلها-أيأنعليها

حرميها مكةوالمدينةولزموا وسكنوا استوطنوا مهما فإنذلكاللكنهناكأناسًا

فترجف فيضربرواقه يأتيالمدينة فإنه ، وضعفإيمانهم أعمالهم لقبح لهم يشفع

 .المدينةثالثرجفاتفيخرجإليهكلمنافقومنافقة

 



 
 

62 
 

 انتهاء أمره : المسألة السادسة 

حاديثالكثيرةالصحيحةأنعيسىعليهالسالمهوالذييقتلالمسيحالدجالاألجاءت

الترمذي"يقتلابُنمريمالدجالعندبابِلد:"قالصلىاهللعليهوسلم بلدة:لد.)رواه

(.بفلسطينقرببيتالمقدس

الفجر السالمصالة عيسىعليه قاللهمإنالمسلمينالمجاهدينالذينصلىمعهم ،

افتحواالبابفإذافتحوهرأواالدجالومعهسبعونألفيهوديكلهمذوسيف:"عيسى

إلى محلىوساج،فإذانظرالدجالإلىعيسىذابكمايذوبالملح،فينطلقهاربًا

آثاردمهفلسطين،فيدركهعيسىعندبابل دفيقتلهيطعنهبحربةمعهويبقىعليها

.سأنهقتلهوأراحهممنشرهوفتنتهحتىيتأكدالنا

فيهزماهللاليهودواليبقىشيءمماخلقاهلليتواقىبهاليهودإالأنطقاهللذلكالشيء

يهوديتعال:]الشجروالحجروالدابةوالحائطإالقال ياعبداهللالمسلمهذا

[فاقتلهإالالغرقدفإنهمنشجراليهود

ال اهلل حولفيهزم الدجال فتنة من الناجون المؤمنون يتجمع ثم جميعًا ُيقتلون و يهود

عيسىعليهالسالمويفرحونبالتخلصمنالدجالويسعدونبالحياةمععيسىفيمسح

عنوجوههمويحدثهمبدرجاتهمفيالجنة،وفيهذاعاجلُبشرىلهمفيالدنياقبل

...اآلخرة

جال،اللهمإنانعوذبكمنفتنةالدجالونعوذبكمنالفتنهكذاانتهتفتنةالمسيحالد

..ماظهرمنهاومابطن

 بعد نزول عيسى عليه السالم : الفتنة الثانية 

 :فتنة يأجوج و مأجوج 

 السرور و السعادة غاية في وهم  السالم عليه عيسى حول ملتفون المؤمنون ]بينا

لياليدانألحدبقتالهمفحّرزعباديإلى يوحياهللإلىعيسىأنيقدأخرجتعبادًا

[الطور

 يأجوجومأجوجأمتانمنالبشرمنذريةآدمعليهالسالم،خلقتهمكخلقةبنيآدمأّما

لمؤرخينوالمفسرينمنرواياتغريبةعنيأجوجومأجوجماذكرهبعضا
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عنأشكالهموألوانهمومكانهمهذهالرواياتالتعدوأنتكونمجردخرافاتوأوهام

 .وأساطيرالتستندعلىدليلصحيح

لكنهميتميزونعنبقيةالبشرباالجتياحالمروعوالكثرةالكاثرةفيالعددكثرةعجيبة

يملؤناألراضيوالوديانوالسهولوالجبالفمنكثرتهميمرونعلىبحيرةطبرية

:فإذاجاءأواخرهم!!فإذامّرأوائلهميشربونماءالبحيرةكاملةحتىتجفعنآخرها

.لقدكانبهذهمرةماء:قالوا

 فهم علىقتالهم ألحد المقدرة الطرقاتألنه فيتركونالشوارعو يخافالناسمنهم

 "اليدانألحدبقتالهم"أقوىقوةبشريةعلىوجهاألرضبلفظالحديث

 هماآلنيعيشونخلفسّدبناهذوالقرنينوكليوميحفرونهذاالسّد،حتىإذاكادوا

،فيرجعونفيعيداهللالسّدأشّدمماارجعواس:يرونشعاعالشمسقالوا تحفرونغدًا

 قول ألسنتهم على اهلل يجري يبعثهم أن اهلل أراد إذا حتى ، كان ( اهلل شاء )إن )

اهلل إنشاء ستحفرونغدًا )، عليها التيتركوه علىهيئته فيعودونفيرونالسّد ،

 .فيكملونحفرهويخرجون

  تعالى قال ؟؟ َحَدٍبُكِلِمْنَوُهْمَوَمْأُجوُجَيْأُجوُجُفِتَحْتِإَذاَٰحَتى}:كيفيخرجون

إذافتحالسّدفإنهميخرجونمنهمسرعينينصبونانصبابًاو،سورةالكهف{(14)َيْنِسُلوَن

ريبواإلفسادفياألرضبصورةلميسبقدفقًا،اجتياحمرّوعمنأجلالتخيتدفقونت

 .لهامثيل

 يأجوجومأجوجويتحصنعيسى فيحاصرهم بجبلالطور، عليهالسالمومنمعه

يشتدالحصارعلىالمؤمنينواليجدونمايأكلون،فيرغبعيسىومنمعهبالدعاء

 .فيدعوناهللويتضرعونإليهأنيخلصهممنيأجوجومأجوج

 لوالغنم،وهودوديخرجفيأنوفاإلب[النغف]يستجيباهلللهم،ويرسلعليهم

يسلطهاهللعليهمويهلكونجميعًافيليلةواحدةحتىإذاأصبحوافليسفيهمإنساٌنحي

. 

 مغطاة األرضكلها فيجدون الطور جبل عن المؤمنون و السالم عليه عيسى ينزل

بجثثيأجوجومأجوجوروائحهمالكريهةالمنتنة،ويطلبونمناهللأنُيريحهممن

 .هذهالجيف
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 البختأيأنالطيرالواحد كأسنمة كبيرة يستجيباهللدعائهموُيرسلعليهمطيورًا

 .كالجملالكبيرالضخم،ُتحملهذهالجثثفُتلقيبهاحيثشاءاهلل
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 ثمُيرسلاهللمطرًاقويًايعماألرضكلهامدنهاوقراهاوبيوتهاوخيامهاويغسلهاو

 !كالزلفةأيكالمرآةفتصبحأرضنقيةمعقمةيطهرهاحتىيجعلها

.وبهذاتنتهيفتنةيأجوجومأجوج



 : من البــــركـــــــــــــة ز

ُيقيمعيسىعليهالسالموالمؤمنونفياألرضالمقدسةويحمدوناهللعلىالخالص

حياةهيأسعدحياةعلىوجهمنالدجالوجيشهومنيأجوجومأجوج،ويعيشون

األرضفيتاريخاألرضكله،وهذاهوزمنالبركةالذيأخبرعنهالنبيصلىاهلل

"طوبى للعيش بعد المسيح"عليهوسلم

 :ومن أعمال عيسى عليه السالم 

يكسرالصليبوفيهذابراءةمنالصليبوتكذيبللنصارىفيزعمهمالصليبيةو -1

 .ابطالللنصرانية

تكذيبآخرللنصارىالذينيزعمونأنعيسىعليهالسالمأباح -2 يقتلالخنزيروهذا

 .لهمأكلالخنزير

 .ُيلغيهاألنهلنيقبلإالبديناإلسالمومنلمُيسلمُيقتل:يضعالجزية -3

 .إذاليوجدفقراءيأخذونزكاةأوصدقة:يتركجمعالزكاة -4

 (1)فّجالروحاءقربالمدينةمنيقومبأداءالحجوالعمرةوُيهّلبهما -4

 :أهم مظاهر البركة في ذلك الزمن 

 .ترفعالشحناءوالبغضاءوالعداواتبينالناس -1

 .زوالالعداوةبينالحيواناتبحيثيمشيالذئبمعالغنمكأنهكلبهايحرسها -2

كلذاتُحمة -3 ُتنزعُحمة ( أيتنزعالسموم فيفّم( حتىُيدخلالطفلالصغيريده

 .الحّيةفالتضره

 .اإلناُءمنالماءيمألتضعالحربأوزارهاوينتشراألمنوتمألاألرضسالمًاكما -4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.1242/2/240رواهمسلموأحمد()1)
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حتىتصبح(أنبتيثمرتكورّديبركتك)ُمضاعفةحجمالثمارفيأمراهللاألرض -4

بقشرته استظلوا أكلوها فإذا الناس من الفئام تكفي الواحدة كأنالرمانة و الخيمةا ها

 .الكبيرة

الغن -4 البقرو مناإلبلو األنعام تدّر فياللبن، بحيثالبركة فيباركاهللفيحليبها م

يكفيحليبالناقةالمجموعةالكبيرةمنالناس،وإذاحلبواالشاةيكفيالفخذمنالقبيلة

 .وُيشبعهم

ُيكرماهللالمؤمنينبالخصبوالرفاءوالبركةويرفععنهمكلأنواعاألذىوالخطر -7

الدنياويرغبونفياآلخرةفهموينشغلالناسبالعبادةوُيقبلونعليهاويزهدونفي

يعيشونوبينهمنبّي،ويعلمونأنأمرالساعةأصبحقريبًاجدًا،كماجاءفيبعض

كالحامل:"الروايات أنبعدنزولعيسىعليهالسالمُيصبحأمرالساعةقريبجدًا

 ".المتمماليدريأهلهامتىتفاجئهمبوالدتهالياًلأونهارًا

سىعليهالسالمماكتباهلللهأنيعيش،وينتهيأجلهفيموتموتًاطبيعيًاويعيشعي -3

 .يدفنهالمسلمونبعدانُيصلواعليه

باردةمنِقبلالشامفاليبقىعلىوجهاألرضأحٌدفيقلبهمثقال -1 ثمُيرسلاهللريحًا

جبللدخلتهعليهذّرةمنخيرأوإيمانإالقبضته،حتىلوكانأحدكمَدَخلفيَكِبد

 .(2140أخرجهمسلم)...حتىتقبضه

و -10 الشهوات عبيد سفهاؤهم و الناس شرار إّلا األرض وجه على يبقى وال

و الرجال يسير ، الحمير تهارج يتهارجون و ، الشيطان عليهم يستحوذ الفواحش،

 .النساءُعراة،ُيجامعالرجلالمرأةويزنيبهاعالنيةعلىمرأىالناس

نعوذباهللمنحالهم،ونعوذباهللمنالفتنماظهرمنهاومابطناللهمأحييناعلى

.اإليمانوتوفناعلىاإليمانياربالعالمين

.وبهذاننهيتدبرنالقصةعيسىابنمريمعليهماالسالم
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 :رحمته تعالى بإبراهيم عليه السالم  :ًاـــــثثـــال

َلاَماَتْعُبُدِلَمَأَبِتَياِلَأِبيِهَقاَلِإْذ(41)َنِبًياِصِديًقاَكاَنِإَنُهِۚإْبَراِهيَماْلِكَتاِبِفيَواْذُكْر}

َيْأِتَكَلْمَمااْلِعْلِمِمَنَجاَءِنيَقْدِإِنيَأَبِتَيا(42)َشْيًئاَعْنَكُيْغِنيَوَلاُيْبِصُرَوَلاَيْسَمُع

ِنِٰللَرْحَمَكاَنالَشْيَطاَنِإَنۖالَشْيَطاَنَتْعُبِدَلاَأَبِتَيا(43)َسِوًياِصَراًطاَأْهِدَكَفاَتِبْعِني

(44)َوِلًياِللَشْيَطاِنَفَتُكوَنِنٰالَرْحَمِمَنَعَذاٌبَيَمَسَكَأْنَأَخاُفِإِنيَأَبِتَيا(44)َعِصًيا

(44)َمِلًياَواْهُجْرِنيَۖلَأْرُجَمَنَكَتْنَتِهَلْمَلِئْنِۖإْبَراِهيُمَياآِلَهِتيَعْنَأْنَتٌبَأَراِغَقاَل

ِمْنَتْدُعوَنَوَماَوَأْعَتِزُلُكْم(47)َحِفًياِبيَكاَنِإَنُهَۖرِبيَلَكَسَأْسَتْغِفُرَۖعَلْيَكَسَلاٌمَقاَل

َيْعُبُدوَنَوَمااْعَتَزَلُهْمَفَلَما(43)َشِقًياَرِبيِبُدَعاِءَأُكوَنَأَلاَٰعَسىَرِبيَوَأْدُعوالَلِهُدوِن

َرْحَمِتَناِمْنَلُهْمَوَوَهْبَنا(41)َنِبًياَجَعْلَناَوُكًلاَۖوَيْعُقوَبِإْسَحاَقَلُهَوَهْبَناالَلِهُدوِنِمْن

{(40)َعِلًياِصْدٍقِلَساَنَلُهْمَوَجَعْلَنا

 أواًلتأملرحمةاهللبإبراهيمعليهالسالمبالرغمأنوالدههوصانعاألصناموهوالذي

يبيعهاويتاجرفيها،إالأناهللعزوجلحمىإبراهيمعليهالسالمفلميسجدلصنمقط

 .قط،ولميبعصنمقط،ولمُيشاركوالدهفيهذهالتجارةالخاسرة

وهذامنرحمتهإذهداهمنِصَغرهونفرهمنعبادةاألوثانوالكواكب،واهللعز

.وجلإذاأرادأنيرحمعبدهدّلهعليه

 ُمليءرحمًةوشفقًةورقًةوالذيثمتأملرحمةإبراهيمعليهالسالموهو ُرزققلبًا

 .عاطفةللناسأجمع،فكيفستكونرحمتهبأقربالناسإليهوهووالدهآزر

أنيحرص ، البّر منأعظم هوظاهرمناآلياتالسابقة،وهذا دعوتهبهكما بدأ

.والديهوإنكاناعاصيينهدايةاإلنسانعلى

44
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 ه،ياأبِتياأبِتياييرعاطفةاألبوةفويرقققلبهويستثالدهويالطفهأخذُيناديو

أبِتوكلهذااسترحامواستعطافوتوددلهوقعُهفيالنفس،يهيأقلبمنأمامك

 .القلوبالشاردةوُتؤلفالنفوسالنافرةدىبهفُته

 لسالممعوالدهإاّلولكنبالرغممنالحنّووالمالينةوُحسناألدبمنإبراهيمعليها

باإلنكار قابله أنأنوالده وطلبمنه ، بالرجم الشديد والتقريعوالعنفوالتهديد

 ..و من ختم اهلل على قلبه ال تملك أنت هدايـــته جرههي

ال أنتالتملكالهداية ، الذييملكها اهللهووحده بيد الهداية ليستبيدك، الهداية

حتىوإنكانواأقربالناسإليك،بلقلبكالذيبينجنبيكأنتلنفسكواللمنمعك

!!!التملكه

إذاحالاهللبينكوبينقلبكفأنتعاجزالتستطيعأنتفعلشيئًا،فالهدايةمناهللو

اهللأعلمبقلوبعبادهوأعلمبمنيستحقالهدايةوبمناليستحقهاوهوالعليمالحكيم

.لغةولهالحكمةالبا
(1)



حنانولين،ووعدهبأنيستغفرقابلإبراهيمعليهالسالمجفوةوغلظةوالدهبرقةو

 .والحفاوةواإلكراماالستجابةلهربهالذيتعودمنه

وأعلنبراءتهمماعليهأبوهوقومه،وقررأنيعتزلهمويتركأرضهموُيهاجرإلى

{(24)اْلَحِكيُماْلَعِزيُزُهَوِإَنُهَۖرِبيِٰإَلىُمَهاِجٌرِإِنيَوَقاَلُۘلوٌطَلُهَفآَمَن}:وقال..ربه

العنكبوت وسورة ، نفسه منهاجرفيسبيلاهللَبَذلنفسههللفهانتعليه فكانأول ،

.أرضه،وأمواله،وأهلهوكلشيء،ومنتركشيئًاهللعوضهاهللخيرًامنه

}يهالسالمأرضهوقومهفعوضهاهللبذريةطيبًةوَجَعَلالنبوةفيهمتركإبراهيمعل

،وجعلاهللذكرهموالثناءعليهميتردد{َنِبًياَجَعْلَناَوُكًلاَۖوَيْعُقوَبِإْسَحاَقَلُهَوَهْبَنا

علىألسنةالناس،والتزالِذكراهمتتجددفيسائرالعصوروكلهذامنرحمةاهلل

.التيوهبهالنبيهإبراهيمعليهالسالموذريته

 :رحمة اهلل بعباده المؤمنين في اآلخرة : رابعًا 

:سنقفمعصورتينعرضتهاسورةمريم
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 َكاَنَۚواِرُدَهاِإَلاِمْنُكْمَوِإْن}:المرورعلىالصراط،قالاهللتعالى:الموقفاألول

 {(72)ِجِثًياِفيَهاالَظاِلِميَنَوَنَذُراَتَقْوااَلِذيَنُنَنِجيُثَم(71)َمْقِضًياَحْتًماَرِبَكَٰعَلى

 الصراط مزلة: دحٌض ، خطيرة رهيبعقبة ممر ، جهنم علىظهر ممدود جسٌر

تنزلقفيهالقدمبسرعة،أدقمنالشعر،أحّدمنالسيفمظلٌمظلمَةرهيبة،اليتكلم

مثلشوك(2)عليهأحد،دعاءاألنبياءإذاضربفقطاللهمسلماللهمسّلمعليهكالليب

مأمورةبأخذمنُأمرتبأخذهفهذايسقط،وهذايزحف،وهذاُيخدش،(3)السعدان

فهومظنةهالكوهومنأصعبمواقفيومالحساب،ونحنجميعًاوهذاُيرمى،

.أعاننااهللعليهبرحمته!!سيؤمربنالنمشيعلىهذاالصراط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.(راجعملزمةتدبرسورةلقمان()1)

.حديدةمعطوفةالرأسيعلقفيهااللحم:االكالليب(2)

.نباتذوشوكوشوكهعظيممنكلالجهات:شوكالسعدان(3)



 وسلم قالصلىاهللعليه من:" أوَل فأكوُن ، بينظهرانيجهنم فيضربالصراط

سّلمسّلم،ويجوزمنالرسلبأمتهواليتكّلُميومئٍذأحٌدإالالرسلوكالُمالرسلاللهّم

فإنهامثل:نعمقال:فيجهَنمكالليبمثلشوكالسعدانهلرأيتمشوكالسعدان؟قالوا

إالاهلل،تخطفالناسبأعمالهمفمنهممن قدرِعَظِمها شوكالسعدانغيرأنهاليعلُم

 .رواهالبخاريومسلم...."ُيوبُقِبعمِلهومنهممنُيخردلثمينجو

 ستتعطل[مروركعلىقدرعملك]مرورالناسعلىالصراطعلىحسبأعمالهم

كلقواكوجوارحكوحولكلنيخدمكإالعملكهومركبكالوحيدعلىالصراط،

،سورةاإلنشقاق{(4)َفُمَلاِقيِهَكْدًحاَرِبَكِٰإَلىَكاِدٌحِإَنَكاْلِإْنَساُنَأُيَهاَيا}وهوالذيسيعبربك

َسَواًءالَصاِلَحاِتَوَعِمُلواآَمُنواَكاَلِذيَنَنْجَعَلُهْمَأْنالَسِيَئاِتاْجَتَرُحوااَلِذيَنَحِسَبَأْم}

،منهممنيمّركلمحالبصرأو.سورةالجاثية{(21)َيْحُكُموَنَماَساَءَۚوَمَماُتُهْمَمْحَياُهْم

كالبرقأوكأجاويدالخيل،ومنهممنتقّلسرعتهفيمشيمشيًاأويزحفزحفًا،

ُيخدش،ُيرمىهؤالءاليعبرأحدهمإالبعدجهدومشقةوبعدأنيروامناألهوالو

تخطفهالكالليبالفزعمارأواثمإذاانتهواقالواالحمدهللالذينجانامنك،ومنهممن

وتسوقهبشدةوعنففتلقىبهفينارجهنم،قالصلىاهللعليهمنحديثأبيهريرة
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فيمّرأولكمكالبرق،قالقلتبأبيأنتوأمي:"....رضياهللعنهفيصحيحمسلم

فيمُرويرجُعفيطرفةعين،ثَمألمترواإلىالبرِقكي:أُيشيءكمِرالبرق؟قال

كمّرالريحثمكمّرالطيروشَدالرجال،تجريبهمأعمالهمونبيكمقائمعلىالصراط

يقولرَبسّلمسّلمحتىتعجَزأعماُلالعبادحتىيجَيالرجُلفاليستطيُعالسيَرإال

وفيحافتيالصراطكالليبُمعَلقةمأمورةبأخذمنُأمِرْتبهفمخدوش:زحفًا،قال

"كدوٌسفيالناروالذينفُسأبيهريرةبيدهإَنقعرجهنملسبعونخريفًاناٍجوم
(1)

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3/72كتاباإليمان–رواهمسلمفيصحيحه(1)
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 ُنصبالصراطتأتي تشهُدإذا األمانةوالرحموتقومانعلىجنبيالصراطلماذا؟؟

 .علىكلمنيعبر،فلنيجوزالصراطخائٌنلألمانةوالقاطعللرحم

 ماذا سيقول قاطع الرحم إذا مّر على الصراط ؟؟؟

هذامقامالعائذ:]واهللعزوجّللماخلقالرحماستأذنتربهافأذنلهاأنتتكلمفقالت

.أماترضينأنأصلمنوصلكوأقطعمنقطعك:"القطيعة،فقالاهللبكمن
(1)



ماذاسيقولخائناألمانةوالمهملفيهاإذامّرعلىالصراط؟؟؟

والصالةأمانةوالوضوءأمانة،والصيامأمانة،الحجأمانة،األوالدأمانة،البيت

حقوقالعّمالوالموظفينأمانة،أسرارأمانة،الوظيفةأمانة،حقوقالجارأمانة،

.الناسوأسرارالعملأمانة

جميعالحقوقأمانةسواًء





الحقوقالمتعلقةباهللتعالىحقوقالعباد

[العبادات]

نتجعلهانصبعينيكفالإيمانلمنالوكلهذهالحقوقيجبأنُتحفظوالُتضّيعوأ

.أمانةله

 ماذا سيقول الظالم إذا عبر الصراط ؟؟؟

والظلمسببلزيادةالظلمةعلىالصراط،فكلماكاناإلنسانظالمًانقصنورهعلى

.الصراطوازدادتالظلمةعليه

سيعلم.سورةالشعراء{(227)َيْنَقِلُبوَنُمْنَقَلٍبَأَيَظَلُموااَلِذيَنَوَسَيْعَلُم}:فاهللتعالىيقول

أولئكالظلمةإذاوقفواعلىالصراطوغمرتهمالظلمةوأخذبقلوبهمالفزعوالضيق

والهولوالخطاطيفوالكالليبعندهاسيعلمونأُيظلٍمظلموهكمأبكوْا؟وكمقهروْا
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

3/471صحيحالترغيب(1)  
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ماعّذبواأناسًاووكمتجّبرواوتسلطواوكمأكلواأموااًلوهضمواحقوقًا؟كموكم

أجملتلكالكلماتالتيأرسلتبهاالسيدةنفيسةبنتالحسنحفيدةسبطالنبيصلىاهلل

.جميعًاعليهوسلمالحسنبنعليرضياهللعنهم

أحمدبنطولونفأرسلتلهبهذهالكلمات]حيناشتكىلهاأهلمصرمنظلمواليهم

:

َمَلكتم فأسرتْم ، و قدرتم فقهرتم ، وخِولتم فعسفتم ، ورّدت إليكم األرزاق فقطعتم ، هذا 

و قد علمتم أن سهام القدر نافذة ال سَيما في قلوب أوجعتموها ، و أكباد جوعتموها ، 

أجساد عريتموها ، فُمحال أن يموَت المظلوم و يبقى الظالم ، اعملوا ما شئتم فإنا  و

صابرون ، و جوروا فإنا مستجيرون ، واظلموا فإنا إلى اهلل متظّلمون وسيعلم الذين 

[47صـ–كتابعلوهمةالنساء].ظلموا أّي منقلب ينقلبون

:ةاهللبعبادهالمؤمنينأماالمشهدالثانيالذيصورتهسورةمريمفيرحم

 {(34)َوْفًداِنٰالَرْحَمِإَلىاْلُمَتِقيَنَنْحُشُرَيْوَم} 

، الملوك على الوفود تفد كما ، حسنة بهيئة الرحمن إلى ُيزفون وهم المتقين مشهد

تبجياًللهموتفخيمًالموكبهم،وُتساقلهمالبشائروتقدملهمالهداياوالجوائز،فهم

وفودالرحمن،ومنشأنالوفودأنُيحتفىبهموُيقابلونبالتهانيوالبشائر،وينالون

إخوانًا الرحمن على قدموا و ، األكرمين أكرم على وفدوا فقد المكرمات و الهدايا

..متحابينفهمفيضيافةأرحمالراحمين

 ..نا يا رب العالمين للهم اجعلنا منهم ووالدينا وذرياتا

.الحمدهللالذيتتمبنعمتهالصالحاتوال
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ملحقباألحاديث

التيوردتفينزول

عيسىعليهالسالم
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 :الحديث الثاني 

:حديثأبيأمامةالباهليعندأبيداودوغيره

خطبنا:رضياهللعنهقالروىأبوداودوابُنماجةوالحاكمعنأبيأمامةالباهلي

رسولاهللصلىاهللعليهوسلم،فكانأكثرخطبتهحديثًاحدثناهعنالدجال،وحّذرناه

وإمامهمرجلصالح،فبينماإمامهمقد..العرُبيومئذقليل:"...،وكانمماقال

ذلك فرجع الصبح، عيسىابنمريم نزلعليهم إذ الصبح، يصليبهم اإلمامتقدم

بين يده السالم فيضععيسىعليه عيسىُيصلي، ليقدم يمشيالقهقهرى، ينكص،

..فيصليبهمإمامهم.تقدمفصل،فإنهالكأقيمت:كتفيه،ثميقولله

.افتحواالباب:فإذاانصرفقالعيسىعليهالسالم

!فمحلى،وساجفُيفتح،ووراءهالدجال،ومعهسبعونألفيهودي،كلهمذوسي

..فإذانظرإليهالدجالذاب،كمايذوبالملُحفيالماءثمينطلقهاربًا

خلقاهلل فاليبقىشيءمما ، اهللاليهود فيهزم ، الشرقيفيقتله بابُلـّد عند فيدركه

–يتوارىبهيهوديإالأنطقاهللذلكالشيء،الحجروالشجروالحائطوالدابة

هذايهوديفتعاَل:ياعبداهللالمسلم:إالقال–غرقدُةفإنهامنشجرهمالتنطقإالال

!اقتله

يدقالصليب،ويذبح.فيكونعيسىابنمريمفيأمتيحكمًاعاداًل،وإمامًامقسطًا

الخنزير،ويضعالجزية،ويتركالصدقة،فالُيسعىعلىشاةوالبعير،وُترفع

و الشحناء الوليد حتىُيدخل ، ُحمة ذاِت كل تنزعُحَمة و أيالطفل–التباغض،

فالتضره،وَتِعُزالوليدةاألسدفال–فيفمها:أي–الحية(في)يدهفي–الصغير

يضرها،ويكونالذئبفيالغنمكأنهكلبها،وتمألاألرضمنالِسْلمكماُيمأُلاإلناء

لكلمةواحدة،فالُيعبدإالاهلل،وتضعالحربأوزارها،وُتسلبوتكونا.الماءمن

..قريشملكها

وتكوناألرضكفاثورالفضة،تنبتنباتهابعهدآدم،حتىيجتمعالنفرعلىالُقطِف

منالعنبفُيشبعهم،ويجتمعالنفرعلىالرمانةفُتشبعهم،ويكونالثوربكذاوكذا

".مال،وتكونالفرسبالدريهماتمنال
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(.4322)أخرجهأبوداوودبرقم  

(.314)وانظراألحاديثالصحيحةرقم  
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 : الحديث الثالث 

 البخاريومسلمعنومناألحاديثالصحيحةفينزولعيسىعليهالسالم رواه ما

والذينفسي:"قالرسولاهللصلىاهللعليهوسلم:أبيهريرةرضياهللعنهقال

بيده،ليوشكنأنينزلفيكمابنمريمحكمًاعداًل،فيكسرالصليب،ويقتلالخنزير،

يرًاويضعالحرب،ويفيضالمالحتىاليقبلهأحد،حتىتكونالسجدةالواحدةخ

.منالدنياومافيها

ِبِهَلُيْؤِمَنَنِإَلااْلِكَتاِبَأْهِلِمْنَوِإْن}:اقرءواإنشئتمقولهتعالى:ثميقولأبوهريرة

.سورةالنساء{(141)َشِهيًداَعَلْيِهْمَيُكوُناْلِقَياَمِةَوَيْوَمَۖمْوِتِهَقْبَل

---

 :الحديث الرابع 

ومنهامارواهمسلمعنأبيهريرةرضياهللعنهعنرسولاهللصلىاهللعليهوسلم

فليكسرنالصليب،وليقتلنالخنزير،و.لينزلنابنمريمحكمًاعاداًل!واهلل:"قال

ليضعنالجزية،ولتتركنالقالصفالُيسعىعليها،ولتذهبنالشحناءوالتباغضو

..."عوّنإلىالمالفاليقبلهأحدالتحاسد،وليد

---

 :الحديث الخامّس 

قال والترمذيعنحذيفةبنُأسيدرضياهللعنه اطلعالنبيصلىاهلل:روىمسلم

ماتذاكرون؟:فقال.عليهوسلمعلينا،ونحننتذاكرالساعة

.نذكرالساعة:قالوا

قال " عشرآيات: لنتقومحتىتروا إنها وطلوعالد: الدابة، و خان،والدجال،

الشمسمنمغربها،ونزولعيسىابنمريم،ويأجوجومأجوج،وثالثخسوف

 وآخرذلكنار: العرب، خسفبالمشرق،وخسفبالمغرب،وخسفبجزيرة

...."تخرجمنقبلالمشرق،تطردالناسإلىمحشرهم

---
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 :الحديث السادس 

قالرسولاهللصلىاهللعليه:وأحمدعنأبيهريرةرضياهللعنهقالوروىمسلم

 "والذينفسيبيدهلُيهلّنابنمريمبفجالروحاءحاجًاأومعتمرًا،أولُيثنينهما:"وسلم

43
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 عالمات التوفيق



رالٌ؟
ُ
 فًب ْٕ انتٕفٍك ٔيب ْٕ اخل

:التوفيق

:الخذالن

للتوفيق رالماٍت
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ٌٕفك اهلل انعجد نألعًبل انصبحلخ عهى اختالف إَٔاعٓب  أٌ: األٔىلانعاليخ 
. ثدٍَخ/ يبنٍخ/ لٕنٍخ

  

  

  

 

 

 

 

؟مؼومردقلمآموطقػمؼلؿعؿؾف:مصؼقؾ.مآمبعؾٓهمخرلًامادؿعؿؾفمأرادمإذا

ؼػؿّمظفمسؿاًلمصوحلًومبنيمؼٓيمعقتفموتاملضؾؾممصوحٕلمؼقصؼفمظعؿٕؾ:مضول

ظفمحؿكمؼٕضكمسؾقفمعـمحق

                                                           
 أي عاتمِٕ تانطاػاخ لثم أٌ يُمضي: اٌَافغٕا انضو  
 داعثْٕا: َالشٕا انُفٕط  
ِٓشٔا انضاد   ّٕ: اعرظ  نكى ٔا تّ ٔاذخزِٔ ظٓيشًاذم
 َادٖ يُادي انًٕخ تانشديم ػٍ انذَيا: انذادي  
    طيذ انخاطش   
 سٔاِ انرشيزي  
 ( 0 )انجايغ طذيخ   
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مإن

صؿـمطوغًمصذلتفمإىلمدـيتمصؼٓماػؿٓىموعـمطوغًمإىلمشرلممةمصذلةٓروظؽؾمشِٔمهرٓشِٔمعؾظؽؾمع

 ذظؽمصؼٓمػؾؽ

الم

ؼؿلخٕونمحؿكمؼمخٕػؿمآمأضقاْمؼٖالم

  أٌ: انعاليخ انخبٍَخ
َد
  اإلَسبٌ  د

ًة
 انصبحلخ نألعًبل نرح

َِ َٕاَرمَظِػلمَغِعقٕؿٔإٖنما ِب

                                                           
 (    )انجايغ طذيخ   
 (8   ) اتٍ خضيًحطذيخ   
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ٌٕفمّ اهلل نطهت انعهى انشسعً  أٌ: انعاليخ انخبنخخ

اظعؾؿوءمورثيماألولىالمرتبة 

ـَمُأوُتقاماِغؾقوء ِٔؼ ـَمآَعـُقامِعـُؽِؿمَواَظ ِٔؼ َِٕصٔعماظَؾُفماَظ َؼ

َرَجوٍتاْظِعْؾَؿمَد

 

:ثانيًا

ٔإٖنم:ثالثًا

ـَماظٖلٚقَؽوِتماْظَقَلـَوِت ِِٔػِؾ  ُؼ

إنمآموعالئؽؿفموأػؾماظلؿوواتمواِرضمحؿكماظـؿؾيم

 اخلرلمظُقصؾقنمسؾكمُععؾؿرػوموحؿكماحلقتميفمجّ

                                                           
 َغيى اأُلَظ التٍ سجة َشاقاعد  
 انًظذس انغاتك  
 ركشِ اتٍ جًاػح ٔغيشِ  
 (9 / )طذيخ انرشغية ٔانرشْية   
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:رابعًا

اجلـيمإىلعـمدؾؽمرٕؼؼًومؼؾؿؿٗمصقفمسؾؿًومدفؾمآمظفمرٕؼؼًوم

  اإلَسبٌٌٕفك اهلل  أٌ: زاثعخانعاليخ ال
ُّل
  يّ ٔوعهًٍّحلت انمسرٌ ٔوعم

عفخرلطؿممعـمتعؾؿماظؼٕآنموسٓؾ

خرلطؿمعـمتعؾؿماظؼٕآنم

وسؾؿف

                                                           
(     ٔانرشيزي تشلى )سٔاِ أدًذ ٔأتي دأٔد   
. َماًل يٍ إدذٖ انذسٔط انؼهًيح  
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ٌسشلّ اهلل انمُبعخ  أٌ: انعاليخ اخلبيسخ

 

ٓـ سفمآممبومآتوهضٓماصَؾّمعـمأدؾؿموُرٔزقمطػوصًوموض

ِٓٗغَقو ـُمَضَلِؿـَومَبِقـَُفؿمٖعِعقَشَؿُفِؿمِصلماْظَقَقوِةماظ َغِق

رزضفمطؿومؼٓرطفممعـمادلقتمِدرطُفمدممػٕبمعـمرزضفمطؿومؼفُٕبآابـممأنظقم

 ادلقت

                                                           
 (    )كراب األلضيح سلى انذذيس  -سٔاِ يغهى  
ج دكرٕس ػثذ انشدًٍ فٕد -انفٕائذ يٕلغ طيذ  
 كراب تاب انضكاج تاب انكفاف ٔانمُاػح(   0 )سٔاِ يغهى   
(   9)انغهغهح انظذيذح   
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موأعـمدللماظـوسمتؽـًٕٗامصنمنومدللممجًٕامصؾقلؿِؼؾم

يفمموظقٗمتعوىلالمتٖالمادلللظيمبلحٓطؿمحؿكمؼؾؼكمآمظقلؿؽـِٕ

ممزسُيمحلؿوجففمُم

عـم

ٓٓملمُتماظـوسبصلغٖهلوممصوضٌيمأصوبؿُف آجؾمأومآمظفمبٕزٕقمسوجٕؾمصوضؿفموعـمأغٖهلومبوٓمصققذؽمد

 : انعاليخ انسبدسخ
ّ
اهلل عهى انعجد ثبنسضب  أٌ  ٍ

ّٕام ـٕمَوالمُعِمِعـٍَيمٔإَذامَضَضكماظَؾُفمَوَرُدقُظُفمَأِع َُٕةمَوَعومَطوَنمِظُؿِمِع َأِنمَؼُؽقَنمَظُفُؿماْظِكَق

ِٕٔػِؿ ـِمَأِع ِع

 

                                                           
 سٔاِ يغهى  
 يرفك ػهيّ  
 دّغُّ األنثاَي في طذيخ انجايغ  
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ٌادلمعـمطؿـؾممُلـَع

ٌُماخلوعِي أتؿفوماظٕؼّمطػلتفومعـماظٖرعمعـمحق

حتى ال حنب تعجَى ًا أخست ًال  اهووٍ زِّضنا بقضائم ًبازن هنا يف قَدزن
مما ُنحب فاجعوى قًٌة هنا فٌَا ُتحب، ًًا  أعطَتنا، اهووٍ ًا تأخري ًا عّجوت

 عنا مما ُنحب فاجعوى فساغًا هنا فٌَا ُتحب شًٍَت
 

ٔساليخ انصدز  األخالقأٌ  ُحّ اهلل يكبزو : انعاليخ انسبثعخ

ظؼدـماخُلتؼقىمآموُح".

ؼقمماظؼقوعيممأضٕبؽؿمعينمجمؾلًوإنمعـمأحؾؽؿمأظٓلمو

".غؽؿمأخالضًوأحؤس
 

إغلمأسقذمبؽمعـمممآ

                                                           
 ( 00 )أخشجّ انرشيزي   
( 8 0 )أخشِ أدًذ ٔانرشيزي   
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واِػقاءمواِدواءواِسؿولمعـؽٕاتماِخالقم

ـََدالم ِٓؼ ْممَسَؾِقُؽِؿمِرِؾُؿِؿمَصوِدُخُؾقَػومَخوِظ

أٌ  ٍ اهلل عهٍّ فٍجعهّ يهجئبًة نعجبد اهلل : انعاليخ انخبيُخ



ماخلرلمسؾكمؼٓؼفمووؼْؾمدلـمجعؾمعػؿوحماظشٕمسؾكمؼٓؼفرقبكمدلـمجعؾمآ
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أٌ ٌٕفمّ اهلل نرتن يب ال ٌعٍُّ : انعاليخ انتبسعخ

ِٓمُأوِتَلمَخِقًٕامَطـِرلًا َوَعـمُؼِمَتماحِلْؽَؿَيمَصَؼ

أٌ ٌٕفمّ اهلل نهتٕثخ : انعاليخ انعبشسح

اًونا بعفٌي ًِحوٌى ًكسًى ًزمحتى غفس اهلل هُ ًهلٍ ًع
 

 بنا عن طسٍقم فإن ُحدنا عنم  هنا ًن اهفنت ًا حيَُد ُضٍا زب إّنا بشٌس ٍعِس

اهسامحني زحٍ أدنا إهَم زدًا مجَاًل محَدًا ٍا فُس
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سورة سبأ 

ٔزح ثني ٌدي انس
  

  

  

 

يمصٕد سٕزح سجأ 

 
ُ
كس ٔاجلحٕد ثبنتٕفٍك ٔاخلرالٌ؟  يب عاللخ انل
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  رمبحث يف الشك
م

ًْ يُصنخ انشكس يف انشسع؟  يب: األٔلاحملٕز *

ٍٓممأعٕهمإنسفؾوّممِعٕمادلمعـم مإالطؾفمخرلموظقٗمذظؽمِح

ٕٖاءمذؽٕمصؽونمخرلًامظفموانماصأمنإعمعـمٔل ٕٖاءمصدلمصؽونمخرلًامظفمأصوبؿفبؿفمد ض

ُٓوَن ـُِؿِؿمٔإٖؼوُهمَتِعُؾ ُٕوامِظَؾِفمٔإِنمُط َواِذُؽ

ُٕوَن َصوتَُٓؼقاماظؾََٓفمَظَعؾَُٓؽِؿمَتِشُؽ

ـُِؿِؿ ُِٕتِؿمَوآَع َٔاِبُؽِؿمٔإِنمَذَؽ َعومَؼْػَعُؾماظَؾُفمِبَع

 ُٕوام َِٕضُفمَظُؽِؿَؤإِنمَتِشُؽ َؼ

 

 َٔ ـٖومَٰوَط َبِعَضُفِؿمِظَؽمَصَؿ

ـِمَبِقـِـَومُؤالٰـِبَؾِعٕضمِظَقُؼقُظقامَأَه ـٖماظَؾُفمَسَؾِقٔفِؿمِع ـَمِۗءمَع ٕٔؼ َٗماظَؾُفمِبَلِسَؾَؿمِبوظٖشوِط  َأَظِق

 َِ ُِٕتِؿم ـِمَذَؽ َٖٓغُؽِؿَظِؽ ٔزؼ

انشكس؟  إىلحنتبد حىت َصم  يبذا: احملٕز انخبًَ*

 
                                                           

 (999 )سٔاِ يغهى   
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انتٕفٍك  :أٔالًة 

عـمسؾوديماظشؽقرموضؾقْؾ





- 15-  
 

 

 



  عوم

ٌْ َٓضًم؟بؾغينمسـؽؿمؼومععشٕماِغصورمحٓؼ ِٓضُؿؿكوآمظقمذؽؿؿمظؼؾؿؿمصَص مُعؽٔبًومأتقؿـوممموُص

عـماظٓغقوممسوسٍيؼومععشٕماِغصورميفمُلمأوجٓمتمسؾٖل...صصٓضـوك،مخمٔوالّممصـصٕغوك،مسوئالّممصقادقـوك

ًُمبفومتلل عـماِغصورممعّٕئِاُتمةمظؽـإظلمإدالعؽؿمواظٔيمغػللمبقٓهمظقالماهلفٕمطؿووطؾًمأضقاعًوص

ًُمععماِغصورسؾًومودؾؽًماِغصورمٔشوظقمدؾؽماظـوسمٔش اظؾفؿمارحؿماِغصورموأبـوءم.مسؾًومظلؾؽ

اِغصورموأبـوءمأبـوءماِغصور
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 : حبٍَبًة 
ُّل
 ز انُعىورن

 ًَماظَؾِف ُٕوامِغِعَؿ  َسَؾِقُؽِؿمَؼومَأٗؼَفوماظـٖوُسماِذُط

 ًُمَسَؾِقُؽِؿ ُٕوامِغِعَؿِؿَلماَظِؿلمَأِغَعِؿ َٕاِئقَؾماِذُط  َؼومَبـِلمٔإِد

 ِٕمِغِعَؿِؿلمَسَؾِقَؽمَوَسَؾك َِٓتَؽمٰاِذُط  َواِظ

- 

 

-  

- ;

 

-  
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-  

-  

ُٓمعيّممممممممممربلمسؾكمطؾمغعمظؽماحلؿٓمؼو وعـمُجؿؾـِيماإلغعوممضقظلمظَؽماحلؿ

ًَممممممممممممـيّمممـهمغعؿـعـؽمُتعطلمحـٓمإالمموال ُدمـؼؼقىمسؾكمُذؽٕكماظعىمأنتعوظق

بفوممأغعؿًبفمذؽٕمغعؿؿؽماظيتممأطوصهمحًٓاممأمحٓكمأنمأوزسيناظؾفؿم

وصضؾؿينمسؾكمطـرٕلمممـمخؾؼًمتػضقالمسؾٓلم

ُِٕتِؿَدال ٖٓأرمْۚممَسَؾِقُؽِؿمِبَؿومَصَؾ َصـِِعَؿمُسْؼَؾكماظ

 

                                                           
ّٕ في األيحَماًل ػٍ طالح  -تٍ دثاٌ في انثماخإسٔاِ     .انًٓح ػه
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ٍٓمغعؿيممعو أغعؿمآمسؾكمسؾ

عـمتؾؽماظـعؿيمأصضؾطونمذظؽماحلؿٓممإالصقِؿٓمآمسؾقفوم

واحلؿٓمٓممتألمادلقٖان



رزضينأرمحينموسوصينموأشػٕمظلموأممآ

خرلموضٓمعألمؼُٓهماِسٕابلذػىم

اظٓسوءماحلؿٓمٓمأصضؾ

المإظفمإالمآموحٓهمالمذٕؼؽمظف،مظفمادلؾؽم

المإظفمإالمآماحلؾقؿماظعظقؿ،مالموظفماحلؿٓموػقمسؾكمطؾمذلءمضٓؼٕ

وربماظعٕشماظؽٕؼؿماِرضإظفمإالمآمربماظعٕشماظعظقؿ،مالمإظفمإالمآمربماظلؿقاتموربم

                                                           
(     )طذيخ انجايغ   
 (   )طذيخ يغهى   
(   8)عٍُ أتي دأد    
(  0  )طذيخ انجايغ   



- 19-  
 

ِٔيمَظُفمَعو ُٓمِظَؾِفماَظ َِِرٔضمماْظَقِؿ ِصلماظٖلَؿوَواِتمَوَعومِصلما

ُٓمِصلماآل َِٕةَوَظُفماْظَقِؿ َوُػَقماْظَقِؽقُؿماْظَكِؾرُلمِۚخ

"  انشكٕز" اهلل  اسىيعىن  :احملٕز انخبنج*

 

٘ٔإظقؽعشلمأمإظٓلممسؾٓيمُق مإظٓلم،مواع

إظقؽمأػٕول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 8  )انغهغهح انظذيذح   
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ُٕ مالمؼشؽ

َٓ ُٕما اظـوسمعـمالمؼشؽ

ٕٖزٖؼِيم ًْممأنوعـماظ ًَموأٖنمِبـامصعــــسٓؿمممممممممممممممممممُذؽَٕيمصوع مُقــٖرَكمغوِطــظ

ٕٗػوم ارُقمـغٓىماظؽٕؼٔؿمظّٗمٔلمإذاإٓغلممممممممممممممممممممأأرىماظصـقعيَممعـؽمُثٖؿمُأِد

 انشكس حيتبد إىل ضساعخ: أخخاًة 

موذؽَٕكمطَٕكاظؾفؿماسـٓلمسؾكمِذ

ـٔوُح بلمعـممأصؾّعـمضولمحنيمؼصؾّماظؾفؿمعومبودتؽعٍٔمد

ٍٓمعـمخؾؼؽمصِؿـؽموحٓكمالمذٕؼؽمظؽمأوغعؿٍيم صؾؽماحلؿٓموظؽماظشؽٕمصؼٓمأٓدىمذؽٕم.مبلح

ظقؾؿف

                                                           
ٌٍ طذيخ    سٔاِ أتٕ دأٔد ٔانرشيزي ٔلال دغ
سٔاِ أتٕ دأد ٔانُغائي   
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َةمصققؿُٓهمسؾقفومأومظقشٕبماظشٕبيَممصققؿٓهمإنمآمظرلضكمسـماظعؾٓمؼلطؾماِطؾ

سؾقفو

جٖاكمآمخرلاّممصؼٓمأبؾغميفم:معـمُصـِعمإظقفمععٕوْفمصؼولمظػوِسؾف

اظـــوء

 
 
 
 

                                                           
 (    )سٔاِ يغهى   
ٌٍ جيذ    سٔاِ انرشيزي ٔلال دغ
 ػٍ َضشج انُؼيىػذج انظاتشيٍ َمالً    
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- 23-  
 

السالم  ماعليهوسليمان داود قصة 
 

 ِٓمآَتِقـَومَداُووَد ِٔيمَصٖضَؾـَومَسَؾكَوَضوالمَۖوُدَؾِقَؿوَنمِسْؾّؿومَوَظَؼ ُٓمِظَؾِفماَظ َطـِرٕلممٰماْظَقِؿ

ـِمِسَؾوِدِهماْظُؿِمِعـِنَي  ِع

 

 عهٍّ انسالو؟ دأديٍ ْٕ : ٔلاحملٕز األ

َِ َٖٓدَيماٖلَؼومَضِقٔمماِدُخُؾقاما ٓٗوامِتلمَطَؿَىماظَؾُفمَظُؽِؿمَوالِرَضماْظُؿَؼ َِٕت مَت

ـَمَٰسَؾك ٕٔؼ ـَِؼِؾُؾقامَخوِد َأِدَبؤرُطِؿمَصَؿ

َٕٖعٌيمَسَؾِقٔفِؿمَضوَلمَصٔن َؼِؿقُفقَنمِصلماْظَلِرٔضمَۛأِرَبِعنَيمَدـًَيٖۛغَفومُعَق
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 يذاعٍ انرأٔيم  
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 :عهى دأد عهٍّ انسالو َعى اهلل ثٓبانُِعى انتً أ: احملٕز انخبًَ
 

 

 

ِصػمسؾكمداودمسؾقفماظلالمماظؼٕآنمصؽونمؼلعٕمبٓوابفمصُؿلٕجمُخ

 عـمسؿؾمؼٓهمإالُتلٕجمدوابفموالمؼلطؾممأنصقؼٕأماظؼٕآنمضؾؾم

 

 

 َوَسَؾِؿـَوُهمَصـَِعَيمَظُؾقٕسمَظُؽِؿمِظُؿِقِصـَُؽِؿ

 

 ََِواِذ ََٓغومَداُووَدمَذاما ِٕمَسِؾ ِٓمُط َأٖواْبمٔإٖغُفمِۖؼ

ُٓ اظـوسمطونمداودمأسؾ

آمصقوممداودمطونمؼـومممإىلماظصقؤمموأحُىآمصالةمداودممإىلماظصالِةمأحُى

                                                           
 (    )صاد انًغيش   
 أداديس االَثياء -سٔاِ انثخاسي  
 (9   )سٔاِ يغهى   
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الضكمإذارمغصػماظؾقؾموؼؼقممُثؾـفموؼـوممُدٓدفموطونمؼصقممؼقعًوموؼػطٕمؼقعًوموالمُؼػط

  إذلصخ دأد ٔاخلصى 
ّ
 :زٔا احملساةوسٕ

َٕاَبم ـُِفِؿممَداُووَدمٰٔإِذمَدَخُؾقامَسَؾكم﴾٢١﴿َوَػِؾمَأَتوَكمَغَؾُلماْظَكِصٔؿمٔإِذمَتَلٖقُرواماْظِؿِق َٖٔعمِع مَۖصَػ

َِٓغومٔإَظكمَٰبِعُضـَومَسَؾكمَٰخِصَؿؤنمَبَغكمۖمَتَكِػمَضوُظقامال َدَقاِءممَٰبِعٕضمَصوِحُؽِؿمَبِقـَـَومِبوْظَقٚؼمَوالمُتِشِطْطمَواِػ

َٕاِطم ِٖٖغلمِصلمٔإٖنمَهم﴾٢٢﴿اظٚص ٌَٓةمَصَؼوَلمَأْطِػْؾـِقَفومَوَس َذامَأِخلمَظُفمِتِلْعمَوِتِلُعقَنمَغِعَفًيمَوِظَلمَغِعَفٌيمَواِح

ِٓمَزم﴾٢٣﴿اْظِكَطوِبم ـَماْظُكَؾَطوِءمَظَقِؾٔغمِۖغَعوِجِفممَٰظَؿَؽمِبُلَمألمَغِعَفِؿَؽمٔإَظكَضوَلمَظَؼ يمَبِعُضُفِؿمَؤإٖنمَطـِرّلامِع

ـَمآَعـُقامَوَسِؿُؾقاماظٖصوِظَقوِتمَوَضِؾقْؾمَعومُػِؿمَبِعٕضمٔإالمَٰسَؾك ِٔؼ َٕمَرٖبُفمۗماَظ ـٖوُهمَصوِدَؿِغَػ ـٖمَداُووُدمَأٖغَؿومَصَؿ مَوَز

ٕٖمَر َِٕغومَظُفمَذم﴾٢٤﴿ماِطّعومَوَأَغوَبَوَخ ُْٖظَػكمِۖظَؽمَٰصَغَػ ََٓغومَظ ـِ ـَمَعكٍبممَٰؤإٖنمَظُفمِس امَجَعْؾـَوَكمَؼومَداُووُدمٔإٖنم﴾٢٥﴿َوُحِل

َِ ـَماظـٖؤسمِبوْظَقٚؼمَوَظومَتٖؿِؾٔعماْظَفَقىَخِؾقَػًيمِصلما ـِمَدِؾقٔؾماظَؾِفممِٰرٔضمَصوِحُؽِؿمَبِق ـَممَۚصُقِضَؾَؽمَس ِٔؼ ٔإٖنماَظ

ْٓمِبَؿومَغُلقامَؼِقَمماْظِقَلوِبم ِٓؼ َٔاْبمَذ ـِمَدِؾقٔؾماظَؾِفمَظُفِؿمَس ﴾٢٦﴿َؼِضُؾقَنمَس

                                                           
 (9   )طذيخ انثخاسي   
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 اإلَبثخٔلفخ يع 

اظطرلمأصؽٓةعـؾممأصؽٓتفؿمأضقاْمؼٓخؾماجلـيمبلغفم"م"

                                                           
  8 ذيغيش انًُاٌ في لظض انمشآٌ   
 َماًل ػٍ انرفغيش انًٕضٕػي انثذش انًذيط ترظشف  
 يذاسج انغانكثٍ  
 09 سٔاِ يغهى   
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ٗٓموأػٓغلرٚبمأسـٚلموالمُتِعـمسؾٓل،مواغصٕغلموالمتـصٕمسؾٓل،مواعؽٕمظلموالممتؽٕمسؾٓل،م رموؼ

،مظؽمابًو،مرٓبماجعؾينمظؽمذّؽورًا،مظؽمذّطورًا،مظؽمرٓهاهُلٓىمظل،مواغصٕغلمسؾكمعـمبغكمسؾٓل

ِٓبمدسقتل،مٔجشلؾمحقبيتموأرٚبمتؼٓؾؾمتقبيتموامغقؾًو،ُممأٓواػًومإظقؽتًو،مُعكِىمإظقؽُعطقعًو،م موأػ

ٚٓ خقؿيمضؾيبلمَسدُؾجيت،موأتمُحدمظلوغل،موثٚىضؾيب،مود

 انسالو يف انغُى انتً َفشت يف حسث انمٕو لصخ لضبء دأد عهٍّ
ًِمِصقِفمَشـَُؿماْظَؼِقٔممَوُطـٖومِظُقْؽِؿٔفِؿم ِِٕثمٔإِذمَغَػَش وَداُووَدمَوُدَؾِقَؿوَنمٔإِذمَؼِقُؽَؿؤنمِصلماْظَق

ـَم ِٓؼ آَتِقـَومُحْؽّؿومَوِسْؾّؿومَوُطاًلمِۚعـَوَػومُدَؾِقَؿوَنمَصَػٖفم﴾٧٨﴿َذوِػ

سٓاممإذبقـؿوماعٕأتونمععفؿومابـوػؿو،م

                                                           
 (0   )سٔاِ أتٕ دأد   
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ذػىمبنبـؽ،موضوظًممإمنو:م،مصؼوظًماظؽدلىاآلخٕ،مصؿـوزسوميفمحٓاػؿوإاظٔئىمصلخٔمابـم

:مصكٕجؿومسؾكمدؾقؿونمصؼول.مبٕىسداودمصقؽؿمبفمظؾؽمإىلذػىمبنبـؽ،مصؿقوطؿوممإمنواظصغٕىم

.مبـفوؼٕمحؽمآمػقما:مه،مصؼوظًماظصغٕىغصػنيمظؽؾمواحٍٓةمعـؽؿومغصػمأذؼفائؿقغلمبوظلؽنيم

صؼضكمبفمهلو

 ٔفبح دأد عهٍّ انسالو
طونمداودمسؾقفماظلالممصقفمشرلةم

صكٕجم:مضولم.احٓمحؿكمؼٕجعمأػؾفصؾؿمؼٓخؾمسؾكمماِبقابخٕجمُأشؾؼًممإذاذٓؼٓةمصؽونم

رجْؾمضوئؿمودطماظٓارمصؼوظًمدلـممإذااظٓارمفمإىلصلضؾؾًماعٕأتفمتؿطؾعمذاتمؼقمموُشؾؼًماظٓارم

ـٓمبٓاودوآمظؿػضعـمأؼـمدخؾمػٔاماظٕجؾمواظٓارمعغؾؼيم:ميفماظؾقً اظٕجؾممإذا،مصفوءمداودمفح

.مادلؾقكموالماعـعمعـماحلٓفوبمأػوباظٔيمالممأغو:م؟مصؼولأغًعـم:مضوئْؿمودطماظٓارمصؼولمظفمداود

ثؿمعؽٌمحؿكمضؾضًمروحف،مصؾؿومُشلؾمم.عؾؽمادلقت،معٕحؾًومبلعٕمآمإذنوآممأغً:مصؼولمداود

أزؾلمداودمصلزؾؿفماظطرلمحؿكم:مظؾطرلنموُصٕغمعـمذلغفمرؾعًمسؾقفماظشؿٗمصؼولمدؾقؿونموُطٓػ

ضلمجـوحًواضى:مأزؾؿًمسؾقفماِرض،مصؼولمدؾقؿونمظؾطرل

                                                           
  9 لظض انمشآٌ  (- /9  )سٔاِ أدًذ   
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 .ًجوم إىلنسأهم ًن فضوم ًنسأهم هرة اهنظس  إناهٍ اهى

                                                           
ٌ لظض انمشآٌ نذايذ انرشيزي ٔانُغائي ٔاتٍ دثاٌ في طذيذّ، َماًل ع -ٔلذ ُسٔي ْزا انذذيس يٍ غيش ٔجّ  

  8 تغيَٕي ص 
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 سليمان عليه السالم

 فضبئهّ
 َٓاُووَدمُدَؾِقَؿوَنم ُٓمِغِعَؿماِلمَۚوَوَػِؾـَومِظ م﴾٣٠﴿ٔإٖغُفمَأٖواْبممَۖسِؾ

 

: ٔلفخ

ِٖٔدمَضوَلمُغقْحمَرٚبمٔإٖغُفِؿمَسَصِقِغل ـِمَظِؿمَؼ ُُٓهمٔإالَواٖتَؾُعقامَع مُهمَعوُظُفمَوَوَظ

 ﴾٢١﴿َخَلوّرام

ٌُ ِٕٔهمُرَخوّءمَحِق ٕٔيمِبَلِع َّمَتِف ٕٚؼ َِٕغومَظُفماظ ـٖوٍءمم﴾٣٦﴿َأَصوَبممَصَلٖك َواظٖشَقوِرنَيمُطٖؾمَب

ِٕٖغنَيمِصلماْظَلِصَػوِدمم﴾٣٧﴿َوَشٖقإصم ـَمُعَؼ ٕٔؼ ٕٔمِحَلوٍبمم﴾٣٨﴿َوآَخ ـِمَأِومَأِعِلْؽمِبَغِق ـُ َٔامَسَطوُؤَغومَصوِع ﴾٣٩﴿َػ

 

  

ِٓ َٕممۖمآَتِقـَومَداُووَدمِعـٖومَصِضاًلمَوَظَؼ َٓممَۖؼومِجَؾوُلمَأٚوِبلمَعَعُفمَواظَطِق ِٓؼ ـٖومَظُفماْظَق َأٔنمم﴾١٠﴿َوَأَظ

ِٓٚرم ِِٕدماِسَؿِؾمَدوِبَغوٍتمَوَض َّمم﴾١١﴿ٔإٚغلمِبَؿومَتِعَؿُؾقَنمَبِصرْلممَۖواِسَؿُؾقامَصوِظّقوممِۖصلماظٖل ٕٚؼ َوِظُلَؾِقَؿوَنماظ
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ْٕم ْٕمَوَرَواُحَفومَذِف ُٓٗوَػومَذِف ٕٔممُۖش ـَماْظِؼْط َِٓؼِفمِبٔنِذٔنمَرٚبِفممَۖوَأَدْؾـَومَظُفمَسِق ـَمَؼ ـِمَؼِعَؿُؾمَبِق ـٚمَع ـَماْظِف ـِممَۖوِع َوَع

ِٖٔغ َٔاِبماظٖلِعرٔلممَؼ ـِمَس ِْٔضُفمِع َٕٔغومُغ ـِمَأِع ـُِفِؿمَس ـِمَعَقؤرؼَىمَوَتَؿوِثقَؾمَوِجَػوٕنمم﴾١٢﴿ِع َؼِعَؿُؾقَنمَظُفمَعومَؼَشوُءمِع

ُٓوٕرمَراِدَقوٍتم ّٕاممَۚطوْظَفَقاِبمَوُض ـِمِسَؾوِدَيماظٖشُؽقُرممۚاِسَؿُؾقامآَلمَداُووَدمُذْؽ َغومَسَؾِقِفمَصَؾٖؿومَضَضِلم﴾١٣﴿َوَضِؾقْؾمِع

َِمَٰدَظُفِؿمَسَؾكماْظَؿِقَتمَعو ـَِلَلَتُفمَعِقِتِفمٔإالمَداٖبُيما ـٗمَأِنمَظِقمَطوُغقامَؼِعَؾُؿقَنممِۖرٔضمَتْلُطُؾمِع ًِماْظِف ٕٖمَتَؾٖقـَ َصَؾٖؿومَخ

َٔاِبماْظُؿٔفنٔيم ﴾١٤﴿اْظَغِقَىمَعومَظِؾـُقامِصلماْظَع

 

 يب ًْ لصخ اخلٍم انتً وسكٓب سهًٍبٌ؟
َٓاُووَدمُدَؾِقَؿوَنم ُٓممَۚوَوَػِؾـَومِظ َٕٔضمَسَؾِقِفمِبوْظَعِشٚلمم﴾٣٠﴿ٔإٖغُفمَأٖواْبممِۖغِعَؿماْظَعِؾ ٔإِذمُس

ٕٔمَرٚبلمَحٖؿكم﴾٣١﴿اظٖصوِصـَوُتماْظِفَقوُدم ـِمِذْط ٕٔمَس ًُمُحٖىماْظَكِق م﴾٣٢﴿َتَقاَرِتمِبوْظِقَفوِبممَٰصَؼوَلمٔإٚغلمَأِحَؾِؾ

ََِفمُۖرٗدوَػومَسَؾٖلم ﴾٣٣﴿ِسـَؤقمَرِػَؼمَعِلّقومِبوظٗلقٔقمَوا

                                                           
 90 ص   -ذيغيش انًُاٌ في لظض انمشآٌ  
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:والِمحراب

:تماثيل

:ِجفان

:كالجواب

:وقدور راديات

 

                                                           
 انرفغيش انًٕضٕػي، عٕسج ص  
( 8  /0 )لال سٔاِ اتٍ ػغاكش . ٔد ػهيًٓا انغالولظح عهيًاٌ تٍ دا(   / )انثذايح ٔانُٓايح   
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ـِمُطٚؾمَذِلٍءم َٔامَظُفمَۖوُأوِتقـَومِع َوماْظَػِضُؾمٔإٖنمَػ

﴾١٦﴿اْظُؿِؾنُيم

 َٕم َرٚبمَأِؤزِسـِلمَأِنمَأِذُؽ

ًَمَسَؾٖلمَوَسَؾكِغِعَؿَؿَؽما َِٕحَؿِؿَؽمِصلمِسَؾوِدَكممَٰظِؿلمَأِغَعِؿ َِٕضوُهمَوَأِدِخْؾـِلمِب َٖٓيمَوَأِنمَأِسَؿَؾمَصوِظّقومَت َواِظ

﴾١٩﴿اظٖصوِظِقنَيم

 

 

َصَؾٖؿومَرآُهم

ُٕم ُٕمَأِممَأْطُػ ـِمَصِضٔؾمَرٚبلمِظَقِؾُؾَقِغلمَأَأِذُؽ َٔامِع َُٓهمَضوَلمَػ ـِ ٕ٘امِس ُٕمِظـَْػِلِفممُۖعِلَؿِؼ َٕمَصٔنٖغَؿومَؼِشُؽ ـِمَذَؽ ـِممَۖوَع َوَع

ٕٔؼْؿم َٕمَصٔنٖنمَرٚبلمَشـِٙلمَط ﴾٤٠﴿َطَػ

ِٕمِظلمَوَػِىم ـِمَرٚبماْشِػ ٍٓمِع ـَِؾِغلمِظَلَح ِظلمُعْؾًؽومَظومَؼ

ِٓيم ًَماْظَقٖػوُبمَۖبِع ٔإٖغَؽمَأِغ

                                                           
(   / )انثذايح ٔانُٓايح   
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مصوغُظٕمعقاِػؾُفمعٓىماِزعؤنمممممممممممممِهمممممـائــاُبمعـمأزلـــــــوطـٔظؽماظقٓه

متـؾؽمادلقاػِىمظقٗمؼـػؽؤنمممممممممممممممممزلقاِتماظُعؾكمواِرٔضمسـأػُؾمال

بة"اسى اهلل ٔلفخ يع 
ّ
 "انْٕ

- ُِٓغَؽمَرِحَؿًيمَرٖبـَومال ـِمَظ َِٓؼَؿـَومَوَػِىمَظـَومِع َٓمٔإِذمَػ ِٖٔغمُضُؾقَبـَومَبِع ًَماْظَقٖهمۚمُت ﴾٨﴿اُبمٔإٖغَؽمَأِغ

- ٖٔماْظَقٖػوِبم ٖٔؼ ـُمَرِحَؿِيمَرٚبَؽماْظَع َٖاِئ َُٓػِؿمَخ ـِ  ﴾٩﴿َأِممِس

- ََِضوَلمَرٚبما ـَِؾِغلم ِٕمِظلمَوَػِىمِظلمُعْؾًؽومالمَؼ ـِمْشِػ ٍٓمِع َح

ِٓيم ًَماْظَقمَۖبِع ﴾٣٥﴿ٖػوُبمٔإٖغَؽمَأِغ

 يب ْٕ وعسٌف اهلجخ؟

يىت وسًى انعطٍخ ْجخ؟ 







سًى ْٔب
ُ
 أٌ ٌ

ٌ
 :ثب إال إذأال ٌستحك أحد
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- ِٕٓقمَسِؾ٘قوم ـِمَرِحَؿِؿـَومَوَجَعْؾـَومَظُفِؿمِظَلوَنمِص    ﴾٥٠﴿َوَوَػِؾـَومَظُفِؿمِع

- ـِمَرِحَؿِؿـَومَأَخوُهمَػوُروَنمَغِؾ٘قومَوَوَػِى   ﴾٥٣﴿َغومَظُفمِع

-  ٧٢﴿َجَعْؾـَومَصوِظِقنَيممَوُطاًلمَۖوَؼِعُؼقَبمَغوِصَؾًيممَوَوَػِؾـَومَظُفمٔإِدَقوَق﴾  

- مَۚوَأِصَؾِقـَومَظُفمَزِوَجُفممَٰوَوَػِؾـَومَظُفمَؼِقَقك  

 ـَِؾُفِؿمَعَعُفِؿمَرِحَؿًيمِعـٖو  َوَوَػِؾـَومَظُفمَأِػَؾُفمَوِع

ٕٓمسؾقفمٔرِجؾمجٕادمعـم بقـؿومأؼقبمؼغؿلؾمسٕؼوغًومخ
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ىمؼومربمبؾ:مؼومأؼقبمأملمأُطـمأشـقؿؽمسؿومتٕى؟مضول:مذػى،مصفعؾمحيـلميفمثقبف،مصـوداهمربف

وظؽـمالمِشـكمظلمسـمبٕطؿؽ

 

 

ُِٓغَؽمُذٚرٖؼًيمَرٚقَؾًيم ـِمَظ ٔإٖغَؽممَۖرٚبمَػِىمِظلمِع

َٓٗسوِءم    ﴾٣٨﴿َدِؿقُعماظ

                                                           
 (0  / )سٔاِ انثخاسي   
 َضْح انخاطش انؼاطش إلتٍ سجة  
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 اهووٍ إنا نسأهم ِصدق اهتٌكى عوَم ًكٌاي ُحسن اهظن بم

 ُِٓغَؽمَرِحَؿَرٖبـَومال ـِمَظ َِٓؼَؿـَومَوَػِىمَظـَومِع َٓمٔإِذمَػ ِٖٔغمُضُؾقَبـَومَبِع مًۚةممُت

ًَماْظَقٖػوُبم  ﴾٨﴿ٔإٖغَؽمَأِغ

 

 

  

  

 

                                                           
 في ششدّ العى اهلل انْٕاب نذتيغيانذسٔط انؼهًيح نهذكرٕس يذًذ ا إدذَٖماًل يٍ   
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 قوم سبأقصة 

ِٓمَطوَنم َظَؼ

ِممآَؼٌيِظَلَؾٕنمِصلمَعِلَؽـِِف



بؾمػقمرجؾمُوِظٓمظفمسشٕةمصلؽـماظقؿـمعـفؿمدؿي،موبوظشوممعـفؿمأربعي،مصلعوم

اظقؿوغققنمصؿٔحٍموِطـٓهمواِزدمواِذعٕؼقنموأمنورموِحؿَقٕ،موأعوماظشوعقيمصؾكؿموجٔامموسوعؾيم

وشلون

 مببذا ٔصف اهلل ثالدْى؟
ِٓمَطوَنمِظَلَؾٕنمِصلمَعِلَؽ ـِمَؼِؿنٕيمَوِذَؿوٕلممِۖغٔفِؿمآَؼٌيمَظَؼ ـِمٔرِزٔقمَرٚبُؽِؿممَۖجـَٖؿؤنمَس ُطُؾقامِع

ُٕوامَظُفم ٌَٓةمَرٚقَؾٌيمَوَرٙبمَشُػقْرممَۚواِذُؽ  ﴾١٥﴿َبْؾ

 

 

                                                           
 (   / )دًذ أيغُذ اإلياو   
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ٌَٓةمَرٚقَؾٌيمَوَرٙبمَشُػقْر (.َبْؾ

 يٕلف لٕو سجأ يٍ ْرِ انُِعى؟ ٔيب ه

َؼوم

َٕمَسَؾكمُٰعقَدك ـِمَغِصِؾ ٍٓمَصوِدُعمَظـَومَرٖبَؽمُيمَٰظ ََِرَعوٕممَواِح ًُما ـِِؾ ِٕٔجمَظـَومِعٖؿومُت ـٖوِئَفومِخ ـِمَبْؼِؾَفومَوِض ِرُضمِع

َِٓدَفومَوَبَصِؾَفوم ِٔيمُػَقمَأِدمَۖوُصقِعَفومَوَس ُِٓظقَنماَظ ْٕممَٰغكَضوَلمَأَتِلَؿِؾ ِٔيمُػَقمَخِق ّٕامَصٔنٖنمَظُؽِؿمَعوممِۚبوَظ اِػِؾُطقامِعِص

َدَلْظُؿِؿ

                                                           
 (0  )ٌ في لظض انمشآ انًُاٌذيغيش   
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َُٕضقامَصَلِرَدْؾـَومَسَؾ ـٔمَذَواَتِلمُأُطٕؾمَخِؿٍطمَوَأِثٕؾمَوَذِلٍءمَصَلِس ْٖٓظـَوُػِؿمِبَفـَٖؿِقٔفِؿمَجـَٖؿِق ٕٔٔممَوَب ِؼٔفِؿمَدِقَؾماْظَع

ِٕٓرمَضِؾقٕؾم ـِمِد   ﴾١٦﴿ِع

(ذواتْي ُأُكٍل َخْمط)

(:وأثل)

(:وذيٍء من ِددٍر قليل)

 :ٔلفخ

ُٕمَعومِبَؼَهمالٔإٖنماظٖؾ ُٕواممِٰوٕممَحٖؿكمُؼَغٚق ُؼَغٚق

َعومِبَلِغُػِلٔفِؿ

                                                           
 0  ص  -انفٕائذ  
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ُٕ زوجفوموػلمالممآمتؾوركموتعوىلمإىلمإعٕاٍةمالمتشؽٕمالمؼـظ

تلؿغينمسـف

أطـٕممرأؼً

ُؼؽِػٕنماظعشرلم:مضولؼؽػٕنمبوٓ؟م:مضقؾ.مصٕػـبُؽ:مضولمَممؼومردقلمآ؟ِب:مضوظقام.أػؾماظـورماظـلوء

ًَ ـَموُؼؽِػٕنماإلحلون،مظقمأحلـ ًُ:مذقؽًومضوظًماظٓػٕمثؿمرأتمعـَؽمإىلمإحٓاػ عـؽمخرلًاممعومرأؼ

ضط

                                                           
    أدًذ فشيذ ص  -ذيغيش انًُّاٌ في لظض انمشآٌ  
2

 أخشجّ انُغائي 
3

 سٔاِ انثخاسي ٔيغهى 
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-  ِٓٔلمَواإٔلٔإٖنمال ُٕمِبوْظَع ِحَلؤنَظَفمَؼْلُع

-  ـَمآَعـُقامُطقُغقامَضٖق ِٔؼ َٓاَءمِبوْظِؼِلِطَؼومَأٗؼَفوماَظ  اِعنَيمِظَؾِفمُذَف

-  ـَٖوال َٕٔع ُِٓظقامَأالمُٰطِؿمَذـَكُنمَضِقٕممَسَؾكمَؼِف َُٕبمِظؾٖؿْؼَقىمۚمَتِع ُِٓظقامُػَقمَأْض  اِس

وأدلظؽمطؾؿيماحلؼميفماظٕضومواظغضى

                                                           
 انذٕيُي دفظّ اهلل ٔيرؼُا تؼهًّ إعذاق أتَٕماًل ػٍ يجهظ ػهًي نهًذذز انشيخ   
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ِٔماْظَعْػَقم ُخ

ـٔماْظَفوِػِؾنَيم ِٕٔضمَس ِِٕفمَوَأِس ِٕمِبوْظُع   ﴾١٩٩﴿َوْأُع
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 من مشاهد القيامة

ـِم ُٕوامَظ ـَمَطَػ ِٔؼ ِٕآٔنمَوالَوَضوَلماَظ َٔاماْظُؼ ـَمِبَف َِٓؼِفمُغِمِع ـَمَؼ ِٔيمَبِق َٕىمۗمِبوَظ ٔإِذممَٰوَظِقمَت

ِِٕجُعمَبِعُضُفِؿمٔإَظك َٓمَرٚبٔفِؿمَؼ ـِ ـَماِدُؿِضِعُػقاَبِعٕضماْظَؼِقَلمَؼُؼمٰاظَظوِظُؿقَنمَعِقُضقُصقَنمِس ِٔؼ ـَمموُلماَظ ِٔؼ ِظَؾ

ُٕوامَظِقال ـٔمم﴾٣١﴿مَأِغُؿِؿمَظُؽـٖومُعِمِعـِنَيماِدَؿْؽَؾ َِٓدَغوُطِؿمَس ـُمَص ـَماِدُؿِضِعُػقامَأَغِق ِٔؼ ُٕوامِظَؾ ـَماِدَؿْؽَؾ ِٔؼ َضوَلماَظ

َٓى َٓمٔإِذمَجوَءُطِؿممٰاْظُف ِٕٔعنَيممَۖبِع ـُِؿِؿمُعِف ِٔم﴾٣٢﴿َبِؾمُط ُٕمَوَضوَلماَظ ُٕوامَبِؾمَعْؽ ـَماِدَؿْؽَؾ ِٔؼ ـَماِدُؿِضِعُػقامِظَؾ ؼ

َٓاّدام َٕمِبوظَؾِفمَوَغِفَعَؾمَظُفمَأِغ ُٕوَغـَومَأِنمَغْؽُػ َٓاَعَيمَظٖؿومَرمۚاظَؾِقٔؾمَواظـَٖفؤرمٔإِذمَتْلُع ـٖ ٕٗواماظ َٔاَبمَوَجَعْؾـَومَوَأَد َأُواماْظَع

َِْشال ـَا ِٔؼ ُٕمَلمِصلمَأِسـَؤقماَظ َِٖوَنمٔإالمۚوامَطَػ   ﴾٣٣﴿مَعومَطوُغقامَؼِعَؿُؾقَنمَػِؾمُؼِف

 َٕى ُٖٔسقامَصالمَٰوَظِقمَت مَصِقَتمٔإِذمَص

ٕٔؼٍىم ـِمَعَؽوٕنمَض ُٔوامِع    ﴾٥١﴿َوُأِخ

 

 ٍٓممَٰوَضوُظقامآَعـٖومِبِفمَوَأٖغك ـِمَعَؽوٕنمَبِعق  ﴾٥٢﴿َظُفُؿماظٖؿـَوُوُشمِع

 

موظقٗمإىلمتـووِذفومدؾقُؾممممممممتـكمأنمتموَبمإظٖلمعٙلممممممم

 

                                                           
 عٕسج عثأ -َماًل ػٍ يٕعٕػح انرفغيش انًٕضٕػي -سٔح انًؼاَي نألنٕعي  
 عٕسج عثأ -عيش انًٕضٕػيانرف  
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 ـَمَعومَؼِشَؿُفقَن َوِحقَؾمَبِقـَُفِؿمَوَبِق

 

 :ٔلفخ يف زحبة انٍٕو اَخس

   انٍٕو ثطسٌمخ عهًٍخ خمتصسح سُتكهى عٍ ْرا 
ـِم َْمِصلماظٗصقٔرمَصَصِعَؼمَع َوُغِػ

َِِرٔضمٔإال ـِمِصلما ـِمَذوَءماظَؾُفمِصلماظٖلَؿوَواِتمَوَع َٕىمۖمَع َْمِصقِفمُأِخ ُٕوَنممُٰثٖؿمُغِػ ـُِظ  ﴾٦٨﴿َصٔنَذامُػِؿمِضَقوْممَؼ

ـِِلُػَفومَرٚبلمَغِلًػوم ـٔماْظِفَؾؤلمَصُؼِؾمَؼ َُٔرَػومَضوّسومَصْػَصًػومم﴾١٠٥﴿َوَؼِلَلُظقَغَؽمَس َصَق

َٕىم﴾١٠٦﴿   ﴾١٠٧﴿مَأِعّؿومِصقَفومِسَقّجومَوالمٰالمَت

م



                                                           
يُاصل اآلخشج في انمشآٌ  -اإلعالييفي يٕلغ انثس  ػثذ اهلل تٍ عؼذ أتا دغيٍطم ْزا انًثذس يذاضشج نفضيهح أ  

 .ٔانغُح
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َْمِصلماظٗصقٔرمَصٔنَذامُه ََِوُغِػ ـَما َٓاِثمٔإَظكِممِع ـِِلُؾقَنمَرٚبِفمِٰج   ﴾٥١﴿ِممَؼ

 

 :صفخ احلشس
ـُِفِؿم ٖٓأعمٔإَظكمَۘصَؿَقٖلمَس ُِٓعماظ ٕٕممَٰؼِقَممَؼ َُِخٖشّعومَأ﴾٦﴿َذِلٍءمُغُؽ ـَما ُُٕجقَنمِع َٓاِثمِبَصوُرُػِؿمَؼِك ِج

ْٕم ـَِؿِش َٕاْدمُع ﴾٧﴿َطَلٖغُفِؿمَج

ٍٔمُزِرًضوم ِٕٔعنَيمَؼِقَعِؽ ُٕماْظُؿِف   ﴾١٠٢﴿َوَغِقُش

 ِٕٔعنَيمٔإَظك ـَٖؿمٔوِرّداممَٰوَغُلقُقماْظُؿِف  ﴾٨٦﴿َجَف

ُٕماْظُؿٖؿِؼنَيمٔإَظكم َؼِقَممَغِقُش

ّٓام ـٔمَوْص ِٕٖحَؿ  ﴾٨٥﴿اظ



- 49-  
 

 :شيبٌ احلشس

  :حيصم يف ٌٕو احلشس أيٕزٔ
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 ٖٔؼالَوَؼِقَممَتَشَؼُؼماظٖلَؿوُءمِبوْظَغَؿؤممَو ـِ َٖٚلماْظَؿالِئَؽُيمَت  ﴾٢٥﴿مُغ

ٍٔمَثَؿوِغَقٌيممَۚأِرَجوِئَفوممَٰواْظَؿَؾُؽمَسَؾك َِٕشمَرٚبَؽمَصِقَضُفِؿمَؼِقَعِؽ َُٕضقَنمالم﴾١٧﴿َوَؼِقِؿُؾمَس ٍٔمُتِع مٰمَتِكَػكَؼِقَعِؽ

ـُِؽِؿمَخوِصَقٌيم  ﴾١٨﴿ِع

 

َِم ًِما ََٕض ِرُضمِبـُقٔرمَرٚبَفومَوَأِذ

َٓاِءمَوُضِضَلَوُوِضَعماْظِؽَؿوُبمَوِجلَءمِبوظـِٖى   ﴾٦٩﴿مُؼْظَؾُؿقَنمَبِقـَُفِؿمِبوْظَقٚؼمَوُػِؿمالمٚؼنَيمَواظٗشَف

  

ـِمُأوِتَلمِطَؿوَبُفم َصَلٖعومَع

ًَمِبَقِؿقـِِفمَصَقُؼقُل َُٕءوامِط ًُمَأٚغلمُعالم﴾١٩﴿اِبَقِفمَػوُؤُمماْض ـِ َصُفَقمِصلمِسقَشٍيمم﴾٢٠﴿ٕقمِحَلوِبَقِفمٔإٚغلمَزـَ

ـٔ﴾٢٣﴿ُضُطقُصَفومَداِغَقٌيمم﴾٢٢﴿ِصلمَجـٍٖيمَسوِظَقٍيمم﴾٢١﴿َراِضَقٍيم َُٕبقامَػ َُِطُؾقامَواِذ ٖؼؤممؼّؽومِبَؿومَأِدَؾْػُؿِؿمِصلما

مممم﴾٢٤﴿اْظَكوِظَقِيم

َٓمَسَؾِقٔفِؿمَدِؿُعُفِؿمَوَأِبَصوُرُػِؿمَوُجُؾقُدُػِؿمِبَؿومَكمَٰحٖؿك اُغقامَؼِعَؿُؾقَنمٔإَذامَعومَجوُءوَػومَذٔف

ُِٓتِؿمَسَؾِقـَومم﴾٢٠﴿ ِٔيمَأِغَطَؼمُطٖؾمَذِلٍءمَوُػَقمَخَؾَؼُؽِؿممَۖوَضوُظقامِظُفُؾقِدِػِؿمِظَؿمَذٔف َضوُظقامَأِغَطَؼـَوماظَؾُفماَظ

َِٕجُعقَنم ٍٕٖةمَؤإَظِقِفمُت ـِم ﴾٢١﴿َأٖوَلمَع َوَأٖعومَع
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ًِم﴾٢٦﴿َوَظِؿمَأِدٔرمَعومِحَلوِبَقِفمم﴾٢٥﴿ُأوَتمِطَؿوِبَقِفمموِتَلمِطَؿوَبُفمِبِشَؿوِظِفمَصَقُؼقُلمَؼومَظِقَؿـِلمَظِؿُأ َؼومَظِقَؿَفومَطوَغ

مممم﴾٢٩﴿َػَؾَؽمَسـٚلمُدْؾَطوِغَقِفم﴾٢٨﴿مَۜسـٚلمَعوِظَقِفممَٰعومَأْشـَك﴾٢٧﴿اْظَؼوِضَقَيم

ـَماْظِؼِلَطمِظَقِقٔمماْظِؼَقوَعِي   َوَغَضُعماْظَؿَقأزؼ

 



ًِم   ﴾٧﴿َؤإَذاماظـُٗػقُسمُزٚوَج

َٗماْظٔقِرُدماْظَؿِقُروُدممَۖصَلِوَرَدُػُؿماظـٖوَرم  ﴾٩٨﴿َوِبِؽ

َؼِقَممَؼُؼقُلماْظُؿـَوِصُؼقَنمَواْظُؿـَوِصَؼوُتم

َٕٔبمَبِقـَُفِؿ ـِمُغقٔرُطِؿمِضقَؾماِرِجُعقامَوَراَءُطِؿمَصوْظَؿِؿُلقامُغقّرامَصُض ِٗمِع ُٕوَغومَغْؼَؿِؾ ـَمآَعـُقاماِغُظ ِٔؼ ِبُلقٕرممِظَؾ

َٔاُبمَل ـِمِضَؾِؾِفماْظَع ُُٕهمِع ِٕٖحَؿُيمَوَزوِػ     ﴾١٣﴿ُهمَبوْبمَبوِرـُُفمِصقِفماظ

َٕىماْظُؿِمِعـِنَيمَواْظُؿِمِعـَوِتمَؼِلَعك ِٓؼٔفِؿممَٰؼِقَممَت ـَمَأِؼ ُغقُرُػِؿمَبِق

  َوِبَلِؼَؿوِغٔفِؿ
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ّٕام ـَماٖتَؼِقامَرٖبُفِؿمٔإَظكماْظَفـِٖيمُزَع ِٔؼ ًِمَأِبَقاُبَفومَومَٰحٖؿكمَۖوِدقَؼماَظ ََٖغُؿَفومٔإَذامَجوُءوَػومَوُصِؿَق َضوَلمَظُفِؿمَخ

ـَمَدال ِٓؼ  ﴾٧٣﴿ْممَسَؾِقُؽِؿمِرِؾُؿِؿمَصوِدُخُؾقَػومَخوِظ

 

َٕى ـَممٰٔإٖنماظَؾَفماِذَؿ ِع

   َظُفِؿمِبَلٖنمَظُفُؿماْظَفـَٖياْظُؿِمِعـِنَيمَأِغُػَلُفِؿمَوَأِعَقا

 

 

 

 هى اجلنة ًًن أًي شًسة تدخى اجلنةجعوين اهلل ًإٍاكٍ ًن أ

ًن اهناز سخِطم اهووٍ إنا نسأهم ِزّضان ًاجلنة ًنعٌذ بم 

 ًاحلٌد هلل زب اهعاملني

 

 

  انتهت كتابته ىوم السبت                                                                           

                       ـه 1433غّرة محرم                                                                               

 أم عبد الرحمن                                                                                 

 


