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     {ٱ       ٻ  ٻ  ٻ }

 اقسأ يف ٍرا الكتاب: 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  }

 .{ژ  ڑڑ ک  ک  ک  ک   گ  گ

ٜتٓاٍٚ عًِ ايػاع١،ٚتؿػري بعض  عًِ ايػاع١(ٖصا نتاب بعٓٛإ : ) 

َامل ٜؿػط َٔ ايكطإٓ،تكرتٕ ؾٝ٘ عًّٛ ايكطإٓ بايهٕٛ ٚظٛاٖطٙ 

املػتذس٠ نعاٖط٠ َجًح بطَٛزا ٚظٛاٖط اْعهاؽ اؾاشب١ٝ يف 

َٓاطل عسٜس٠ َٔ األضض،ٚاييت ست٢ تاضى٘ مل هس هلا ايعًُا٤ُ تؿػريًا 

ؿل ايكطيب ٚظاٖط٠ ايؿ َٓطكًٝا ٖٚا ٖٛ ايكطإٓ ٜؿػط تًو ايعٛاٖط

ٚظاٖط٠ تباطؤ غطع١ زٚضإ األضض سٍٛ ْؿػٗا ٚايصٟ مل وسز ايعًِ 

ٚظاٖط٠  اطؤ،ٚغبب ٌَٝ قٛض ايهط٠ األضن١ٝاؿسٜح غببًا هلصا ايتب

ٚنٝـ بسأت اـًٝك١ َٔ املا٤ ال َٔ ،ايكدٛض املتشطن١ بٛازٟ املٛت

 .ؾايكطإٓ هٝب ع٢ً نٌ ٖصا اْؿذاض؟

ٚغا٥ٌ ايسع٠ٛ، ٚايصٟ ٜػتذٛب  ؾٗصا ايهتاب عل ٚغ١ًٝ عع١ُٝ َٔ 

ايكطإٓ سٍٛ ظٛاٖط ايهٕٛ املػتذس٠ ، يٝهٕٛ نٌ دٛاب َعذع٠ 

ع١ًُٝ عع١ُٝ  َٔ َعذعات نتاب اهلل ؾكس تهٕٛ إؾاض٠ ايكطإٓ إىل 

ۇئۆئۆئۈئۈئ }:ٖصٙ ايعٛاٖط َباؾط٠ نكٛي٘ تعاىل

إؾاض٠ إىل ايؿؿل ايكطيب شٟ األيٛإ  ]37ايطمحٔ:[ {ېئ ېئ

 ايهٕٛ ب ن ٜسٟ ايػاع١ ؾٗٛ عٝاٍ ؾل ايٛضز١ٜ اـالب١ ٚايصٟ غُٝأل

ايكطب ن،أٚ إؾاض٠ إىل داشب١ٝ األضض يف   يتيف ايػالف اؾٟٛ يف َٓطك
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ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ   }:قٛي٘ تعاىل

ؾاملٝعإ اؿل مبكٝاؽ داشب١ٝ األضض ال  ]8-7ايطمحٔ:[ {گ 

مبكٝاؽ داشب١ٝ ايػُا٤ ؾًٛ نٓا ع٢ً غطح ايكُط ملا اغتطعٓا َُٗا 

ابتهطْا َٔ املٛاظٜٔ اؿػاغ١ إٔ ْكِٝ ايصٖب ٚاهلل قطٕ ايػُا٤ 

باملٝعإ يٝهٕٛ َجااًل سػًٝا ٚاقعًٝا،ٚإال َا يعالق١ ب ن يؿعٞ املٝعإ 

اشب١ٝ( ست٢ ال ٚايػُا٤ يف املع٢ٓ ؟ ؾطؾع ايػُا٤ ٚٚنع املٝعإ)اؾ

( ؾاملٝعإ ٖٛ نٓا١ٜ عٔ اؾاشب١ٝ،ٚيٛال ْطػ٢ يف املٝعإ )آي١ ايٛظٕ

ِٔ ؾػط املٝعإ  ق٣ٛ ََ ايتذاشب املتٛاظ١ْ ب ن األدطاّ ملا اغتكط ايهٕٛ ٚ

بايعسٍ ؾكس أخطأ ايتأٌٜٚ ، ؾًٝؼ يًكها٠ ساد١ ملٝعإ يًشهِ ب ن 

ٍُ غري املٝعإ ٚايكطإٓ ٚانح ٚقطٜح ٜػُٞ األؾٝا٤  ايٓاؽ ؾايعس

ٌٖ ٖٞ  ثِ َاٖٞ املػٓاطٝػ١ٝ األضن١ٝ أٜٗا األسب١ يألضض؟بأمسا٥ٗا،

املػٓاطٝؼ ايصٟ هصب اؿسٜس؟ ال إْٗا داشب١ٝ َٔ ْٛع بٓؿؼ ْٛع١ٝ 

آخط تعتُس ع٢ً ايٛظٕ يألضض،ٚإال يٛ ناْت نُا تكسّ يطاضت 

،يصيو مساٖا اهلل األخؿاب يف ايؿها٤ ؾاملػٓاطٝؼ ال هصب اـؿب

املٝعإ ٚيٝؼ اؾاشب١ٝ،ٚيًُٝعإ اغتعُاالت نجري٠ يف ايًػ١ ؾاملٝعإ 

ٕ َٝعإ يٝؼ ؾٝ٘ ْكل ٚال طػٝإ عٓسَا َاميٝع ب٘ ب ن األؾٝا٤ ؾايكطآ

 ٜكـ ؾ٦ًٝا ٜكؿ٘ نُا ٖٛ،ٚب٘ ميٝع ب ن اؿل ٚايباطٌ قاٍ تعاىل:

 {ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ}

  ]13ايطمحٔ [{ ھھھھے} ٚقٛي٘ تعاىل ]17ايؿٛض٣: [

( َعٓاٖا آٜات ٚيٝؼ املككٛز بٗا ْٔعِ،أٚ ٜؿري ايكطإٓ إؾاض٠ غري ھ)
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تساعٝات عًِ ايػاع١ ناْعهاؽ اؾاشب١ٝ األضن١ٝ َباؾط٠ بٌ َٔ 

سٝح تٛدس َٓاطل عسٜس٠ تٛدس بٗا ظٛاٖط اْعهاؽ اؾاشب١ٝ يف 

َٓاطل نجط سٍٛ ايعامل، ٚيف ٖصا ايهتاب تؿػري َا مل ٜؿػط َٔ 

 -نتاب اهلل ؾاقطأ يف ٖصا ايهتاب:

 تطاب ايبؿط غبب اْٗساّ ايهٕٛ ٚقٝاّ ايػاع١. .1

١ٝ ايساؾع١ َٔ خالٍ ايطاق١ ايؿُػاألضض متٛض سٍٛ ْؿػٗا بػبب  .2

 (.َكٛز األضض )غال ؾٗا اؾٟٛ املطاطٞ

اػاٙ إبط٠ املػٓاطٝؼ يًؿُاٍ بػبب ايٓذِ ايكطيب ٚيٝؼ نُا شنط  .3

ايعًُا٤ ٚدٛز نجاؾ١ سسٜس يف ايؿُاٍ أنجط َٔ ايكطب اؾٓٛبٞ  

 {ڀٺ ٺٺٺ  ٿ } ٖٚٛ املعين يف قٛي٘ تعاىل:
مل ٜكٌ )ايٓذّٛ( ؾهٌ َٗتسٟ ؾذا٤ يؿغ ايٓذِ َؿطزًا ٚ ]16ايٓشٌ:[

بايبٛق١ً ٖٛ َٗتسٟ بايٓذِ ايكطيب،ؾايبٛق١ً عال١َ زاي١ ع٢ً ايٓذِ 

ؾايٓذِ ايكطيب دطَ٘ َػٓاطٝؼ َجبت يألضض َٔ خالٍ َطنعٖا 

َٚا يف باطٓٗا َٔ سسٜس َٚػٓاطٝؼ ٚيٝؼ َٔ خالٍ )غالؾٗا اؾٟٛ( 

ڄ ڃڃ  ڃ  ڃ   :} ثِ دا٤ يؿغ ايٓذّٛ يف قٛي٘ تعاىل

    {ڇ  ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  چ  چچچ ڇڇ

يًسالي١ بايع ن اجملطز٠ ؾاآل١ٜ ايػابك١ يٝػت َطازف  ]97األْعاّ:[

 .يآل١ٜ ايالسك١ غتكطأ السكًا تؿكٝاًل أنجط

نؿـ غط امساض املا٤ ٚغٝالْ٘ بعهؼ اؾاشب١ٝ ٚغري ايػٝاض٠   .4

)ايها١َٓ احملطى( بعهؼ اؾاشب١ٝ)َٔ أغؿٌ إىل أع٢ً( يف َٛقع 
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بٓا املؤز١ٜ يًباس١ ٚآخط يف األضزٕ ٚيف املس١ٜٓ ٚيف قسز َٔ عكب١ ي

ُعُإ ٚيف أغؿٌ ططٜل اهلسا املؤزٟ يًطا٥ـ ، ٖٚٞ يف َٓاطل ُنجط 

َٔ األضض،أَا بؿإٔ زضاغ١ َكاطع١ بٝسؾٛضز سٍٛ اْعهاؽ 

اؾاشب١ٝ يف َٓاطل َتعسز٠ َٔ ايعامل ٚٚقؿٗا بأْٗا خسع١ بكط١ٜ 

ٖصا ايهتاب ٚاْؿطٚٙ  أَط َهشو ، ٚيتؿػري ٖصٙ ايعاٖط٠ اقطأٚا

ٚبًػٛٙ مجٝع غهإ ايعامل إٕ اغتطعتِ ٚبًػٛٙ خاق١ َٔ قاَٛا 

بسضاغ١ سٍٛ ظٛاٖط اْعهاؽ اؾاشب١ٝ ، ؾعاٖط٠ اْعهاؽ 

اؾاشب١ٝ يف ؾاضع األضزٕ،َٚٓطك١ ايهط ططٜل ايطا٥ـ ، َٚٓطك١ 

َٓتعٙ ايبٝها٤ باملس١ٜٓ ٚيف َٓطك١ قالي١ بعُإ ٚغريٖا يف َٓاطل 

ٖٞ سكٝك١ ٚيٝػت خسع١ بكط١ٜ ٖٚٞ يف َٓاطل   نجط َٔ ايعامل

ُنجط َٔ ايعامل ٖٚٞ تؿػط ظاٖط٠ َجًح بطَٛزا ايٛاقع عٝاٍ ثكب 

يف ايػالف اؾٟٛ ع٢ً ؾهٌ َجًح ، ًٜتكٞ َٔ خالي٘ ايؿها٤ باملا٤ 

ؾتكٌ نجاؾ١ املا٤ ؾال ٜػتطٝع محٌ غؿ١ٓٝ ، ٚتكٌ نجاؾ١ اهلٛا٤ ؾال 

ضض برتاب ايبؿط ، األَط وٌُ طا٥ط٠ ٚشيو بػبب ظٜاز٠ ٚظٕ األ

ايصٟ هعًٗا ػصب غالؾٗا اؾٟٛ ؾٝشسخ ؾٝ٘ ثكٛب ع٢ً ؾهٌ 

َجًح َطبع ْكط١ َػتطٌٝ إىل آخط شيو، ؾايتكا٤ ايؿها٤ باملا٤ ٜػبب 

إٔ تكٌ نجاؾ١ املا٤،ٚايتكا٥٘ بايٝابػ١ ٜػبب اْعهاؽ اؾاشب١ٝ 

ٚنصيو َٓطك١ سعاّ ايكُت َتك١ً بايؿها٤ سٝح تؿكس ايطٝٛض 

ايػطٜع١ٜ ؾتتٝ٘ ؾٛم تًو املٓطك١ نُا تتٝ٘ ايطا٥طات يف  بٛقًتٗا

مسا٤ َجًح بطَٛزا،ٚال تعٌُ ايبٛق١ً يف ٖصٙ املٓطك١ ؾايبٛق١ً 

التعٌُ يف ايٛغط ايؿها٥ٞ)ايؿطاؽ( ٚاؾٔ ٚاإلْؼ مسٝا بايجكً ن ؾِٗ 
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ٜعٜسٕٚ يف ٚظٕ األضض،قاٍ ايبػٟٛ مسٝا ايجكالٕ ألُْٗا ثكٌ ع٢ً 

يو نٌ األسٝا٤ ٚايؿٗب تعٜس يف ٚظٕ األضض أسٝا٤ ٚأَٛات، ٚنص

األضض ؾتذصب غالؾٗا اؾٟٛ ايٝٗا ؾٝشسخ ؾٝ٘ ؾكٛم ٚثكٛب  

ٚنٌ ٖصا َٔ أؾطاط ايػاع١ قبٌ إٔ ٜتالؾ٢ ايػالف اؾٟٛ ٚميأل 

ؾك٘ اـاؾك ن ؾال ٜػتطٝع محا١ٜ األضض َٔ تػًٌ ايؿها٤ ايٝٗا 

ؾتشٌُ األضض ٚاؾباٍ ؾتسى زن١ ٚاسس٠ ،ؾٛاهلل َا أظٔ األضض 

يف ٖصا ايعكط إال ؼت دٗس ايطٛم ؾبساًل َٔ ايػطم يف َجًح بطَٛزا 

تػطم األضض بطَتٗا يف ايؿها٤ يف ظٌ غٝاب ٚتالؾٞ ايػالف اؾٟٛ 

)ايػؿ١ٓٝ اييت ؼًُٗا يف ايؿها٤(ٚطٛم ايٓذا٠ بايٓػب١ يًهٛنب 

 غتكطأ تؿاقٌٝ أنجط يف ٖصا ايهتاب. 

 نؿـ ظاٖط٠ َجًح بطَٛزا.  .5

ايطٚؽ ٚال ايك ن بٌ ِٖ أنجط َٔ غهإ ٜادٛز َٚادٛز يٝػٛا  .6

ايعامل ٚقاض٠ آغٝا فتُع ن إشًا أٜ ِٖ قاقطٜٔ َٔ ايكطب 

ايؿُايٞ ؟ ال تصٖب بعٝسًا ِٖ يف دٛف األضض ؾاألضض فٛؾ١ 

 َكُت١. ٚيٝػت

َاٖٛ ايسخإ ايصٟ ٜأتٞ َٔ ايػُا٤ ب ن ٜسٟ ايػاع١ ؟ َٚا تؿػري  .7

 ظاٖط٠ ايؿؿل ايكطيب؟

بٝإ َٛانع َٛانٝع اإلعذاظ ( ي144-142خككت قؿش١) .8

ايعًُٞ يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ َٔ ٖصا ايهتاب باإلؾاض٠ إىل أضقاّ 

قؿشات تًو املٛانٝع َٔ ٖصا ايهتاب يٝػٌٗ ع٢ً ايكاض٤٣ 

 ٚايباسح تتبع تًو املٛانٝع.
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 متَٔدِ:

اعًِ ضمحو اهلل إٔ اهلل ٚعس بػبع١ ٚعٛز أٚ أنجط ؼكٌ يف ايسْٝا 

 قبٌ قٝاّ ايػاع١ ٖٚٞ:

ېئ    وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ}   ١ٝ عًِ ايػاع١ قاٍ تعاىل:ػً .1

ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  یی   یجئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  

جح  مح    جخ  متىت  يت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج   جت  حت خت 

ضغِ إٔ اهلل ناز إٔ ىؿٞ عًُٗا قاٍ  ]187األعطاف: [{ حخ

   {ٿ ٿٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ }  تعاىل:
ٖٚا ٖٛ أٍٚ ايٛعٛز قس ؼكل ؾٗصا عًِ ايػاع١ ب ن ] ٥١ط٘ : [

أٜسٜهِ،أَا ٚقت ٚقٛعٗا الٜعًُ٘ إال اهلل ٚيٝؼ ٖٛ)عًِ ايػاع١ 

 املٛعٛز بتذًٝت٘(.

ې  ې ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ   :} تأٌٜٚ ايكطإٓ قاٍ تعاىل .2

: ْٜٛؼ{ وئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئ

ٖٚا ٖٛ تأٌٜٚ بعض َا عذع عٔ تأًٜٚ٘ عًُا٤ األ١َ َٔ ايكطإٓ  ] 39

 يف ٖصا ايهتاب ٚيًشسٜح بك١ٝ عٔ تأًٜٚ٘ إٕ ؾا٤ اهلل. 

ٱ  ٻ   } :. ظٗٛض َٔ عٓسٙ عًِ ايهتاب)املٗسٟ( قاٍ تعاىل3

 ٺ    ٻ ٻ  ٻپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
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ايصٟ غٝؤٍٚ نالّ اهلل ٜٚب ن َا غؿٌ  ] 43ايطعس: [{   ٺ  ٺ  ٺ

 َٔ سسٜح(1) ضٚا١ٜ عٓس أبٞ زاٚز بػٓس قشٝح  أٚ دًٗ٘ ايٓاؽ،ؾؿٞ

قاٍ:  عبساهلل بٔ َػعٛزضنٞ اهلل عٓ٘ إٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

ال تٓكهٞ ايسْٝا ست٢ ميًو ايعطب ضدٌ َٔ )ال تكّٛ ايػاع١(ٚيف يؿغ)

أٌٖ بٝيت ٜٛاط٤٢ امس٘ امسٞ ٚاغِ أبٝ٘ اغِ أبٞ( إٕ امس٘ ٜٛاط٤٢ 

غبشاْ٘ اغِ ايطغٍٛ ٚاغِ نٌ َػًِ ؾاهلل مساْا املػًُ ن قاٍ 

ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ڻ  ڻ   }تعاىل:ٚ

ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻ ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  

﯀   ﯁                         

ؾاالغِ اؿكٝكٞ َا  ]٨٧اؿر:  [{                ڭ

مساْا اهلل ب٘ ال َا مساْا ب٘ آبا٥ٓا ٖهصا ض٢َ قُس ايطعِ 

مس٘ قُس بٔ عبساهلل قطاس١ مل ٜكٌ ابكٛي٘)امس٘ ٜٛط٤٢ امسٞ(ٚ

عًٝ٘ بعض َٔ تػُٛا مبشُس بٔ عبساهلل يهٞ ٜهٕٛ نٌ  ٚقس عض

َٔ تػ٢ُ مبشُس بٔ عبساهلل ٚازع٢ املٗس١ٜٚ ، ٚمل ٜأتٞ َٔ عًِ اهلل 

ظسٜس غ٣ٛ أْ٘ ضدٌ قاحل أٚ عًِ َؿٗٛض ٜهٕٛ ناشبًا،نُا ض٢َ 

ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   :}اهلل ايطعِ ألٌٖ ايهتاب بكٛي٘ تعاىل

                                 
(وقال)حسن 2230،2231(والرتمذي كتاب)الفنت(باب ماجاء يف املهدي)4280أخرجه أبو داود كتاب )املهدي() (1)

 .(7275صحيح(وصححه الشيخ األلباني يف)صحيح اجلامع()
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پ  پ  پ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 ] 6ايكـ:[ {  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ؾأمحس اغِ تؿهٌٝ ٚيٝؼ االغِ اؿكٝكٞ يًطغٍٛ نكٛيو )أمجٌ( ٚ 

)أغعس( أٟ إٕ امس٘ أمحس األمسا٤ نكٛيو )ايعٛز أمحس( ؾٝهٕٛ 

َُ ُٖس(َتكـ باؿُس نكٛيو غٝـ) ََُش َصٖب( ٖصا االغِ األمحس )

َطقع بايصٖب ٚقس أْؿأت بٝتا يتٛنٝح ايؿهط٠ ٖٚٛ : )ايعٝس دا٤ 

ُٖس ََُش قّٛ اغتِٓ ٖصا ايٛقت َاغريٙ أمحس( َٚٔ -ٚايٛقت ٖصا 

سه١ُ اهلل إٕ ايٓاؽ الٜٗتسٕٚ إىل ايتػُٞ بامس٘ ؾأَا ٜتػُٕٛ 

َُس(ٚيٛمل ٜطَٞ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖصا ايطعِ  َُُش َُس(أٚ) َََش بـ)

 َٔ ايٓاؽ املٗس١ٜٚ ٚيهًٛا ٚأنًٛا. إلزع٢ آالف

. ايٛعس األخري بؿػاز إغطا٥ٌٝ ٚاْتكاض املػًُٕٛ ٚزخٍٛ املػذس 4

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   } :األقك٢ قاٍ تعاىل

ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  

ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶﮷﮸﮹     ھ

﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁      ﮺  ﮻ ﮼  

ٖٚا ٖٛ قس تب ن ؾػازِٖ يف  ] 7 – ٤اإلغطا٤:  [{     



- 11 - 

 

إٕ قطٜب ٚايٓكط ٚتب ن األضض ٚقس دا٤ ٚعس آخط ؾػاز هلِ يف األضض 

 ؾا٤ اهلل.

ڌ   ڎ  ڎ   ڍ  ڌ    } . خطٚز ٜادٛز َٚا دٛز قاٍ تعاىل:5

 مل ٜتشكل بعس. ]٦٩األْبٝا٤: [ {ڑ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  

ايسخإ ثِ نؿؿ٘ عٔ ايٓاؽ ثِ عٛز٠ ايٓاؽ إىل املعاقٞ ثِ عٛز٠ . 6

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   } ايسخإ قاٍ تعاىل:

ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ    ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  

مل ٜتشكل بعس  ]15-11ايسخإ: [{﮸ ﮹﮺﮻  ﮼ ﮽  ﮾  

ٚإٕ نإ ؼكل دع٤ َٓ٘ يف مسا٤ َجًح بطَٛزا ٖٚٛ َاٜػُْٛ٘ 

بايسخإ األغٛز أٚ ايهباب اإليهرتْٚٞ ٚقس تػا٥ٌ احملككٕٛ يف 

سٛازخ ٖصا املجًح إٕ نإ يبعض ايٓاؽ خاق١ٝ ػصب ايهباب 

مِٖٛ  ؾكس نإ ايهباب ٜعًل بايطا٥طات ٚبايهاز ٜٗطبٕٛ َٓ٘ ؾكس 

ٚغٝعِ اؾكًا ؿسٜح ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜهٕٛ ٖصا َٛ

ٚغٝػطٞ ايهط٠  ايهط٠ األضن١ٝ ب ن ٜسٟ طًٛع ايؿُؼ َٔ َػطبٗا

 .األضن١ٝ ٖاي١ َٔ ايسخإ ٜػؿ٢ ايٓاؽ عػب أعُاهلِ

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   }خطٚز ايساب١ قاٍ تعاىل: .7

  ٜتشكل بعس.مل ]٢٨النمل: [ {ک  ک     ک  گ          گ  گ  گ  ڳ  
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ى  ى  ې ې ې ې  }:ٚعس بتأٌٜٚ ايكطإٓ ايهطِٜ قاٍ تعاىل. 8

ائ  ائەئەئ وئوئ ۇئۇئۆئۆئۈئۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  

ٖٚصا تأٌٜٚ ٜأتٞ يف ايسْٝا نشكا٥ل تط٣ٚ ال  ]٩٦ْٜٛؼ: [{ىئ 

ٚقا٥ع تعاٜـ ؾًٔ ٜعٌ ايكطإٓ ع٢ً ايهجري ع٢ُ الٜؿِٗ بعه٘ إال بعض 

َٔ َٗسٟ ٜأتٞ  ايعًُا٤ َٔ أ١َ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ؾالبس

بتأًٜٚ٘،ؾايكطإٓ يٝؼ َبِٗ بٌ ايعكٍٛ َب١ُٗ،ؾايهؿاض نصبٛا ب٘ قبٌ 

ٚبعس إٔ ٜأتِٝٗ تأًٜٚ٘  { ائائ ەئەئ} تأًٜٚ٘ ٚقبٌ إٔ وٝطٛا بعًُ٘

أٜهًا غٝهصبٕٛ نػابكِٝٗ ممٔ نصب ب٘،ؾػٛف ٜهصبٕٛ ب٘ بعس 

ايتأٌٜٚ نُا أخرب اهلل،أَا ايتؿػريات األخط٣ هلصٙ اآل١ٜ يًعًُا٤ قاطب١ 

ڀ  ڀ  ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ   :}اييت اطًعت عًٝٗا التكح،أَا قٛي٘ تعاىل

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڄ  ڄ    ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ     چ

ؾٗصا ايتأٌٜٚ ٚقا٥ع تعاٜـ يف اآلخط٠  ]١٩األعطاف: [{ڍ  ڌ

جا١ْٝ التهطض األٚىل ٚإال ناْت ٚيٝػت سكا٥ل تط٣ٚ يف ايسْٝا،ؾاآل١ٜ اي

َطازف هلا يف املع٢ٓ ٚايكطإٓ يٝؼ ب٘ َرتازؾات،ٖصٙ ٚعٛز دا٤ت يف 

ايكطإٓ ٚٚعٛز ع٢ً يػإ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٖٚٞ يف 

َٔ سسٜح سصٜؿ١ بٔ أغٝس ايػؿاضٟ قاٍ: اطًع ايٓيب (1)قشٝح َػًِ

                                 
 (2901أخرجه مسلم:يف كتاب الفنت باب اآلوات اليت تكون قبل الساعة) (1)
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َا تصنطٕٚ ؟  ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عًٝٓا ٚمٔ ْتصانط ايػاع١ ؾكاٍ:

قًٓا: ْصنط ايػاع١ قاٍ: إْٗا ئ تكّٛ ست٢ تطٕٚ قبًٗا عؿط آٜات 

ؾصنطايسخإ،ٚايسداٍ ٚايساب١ ٚطًٛع ايؿُؼ َٔ َػطبٗا، ْٚعٍٚ 

عٝػ٢ بٔ َطِٜ ٜٚأدٛز َٚأدٛز ٚثالث١ خػٛف،خػـ باملؿطم 

ٚخػـ باملػطب،ٚخػـ ظعٜط٠ ايعطب،ٚآخط شيو ْاض ؽطز َٔ ايُٝٔ 

طِٖ( إٕ ٖصا عًِ ايػاع١ ايصٟ غٝؿاضنٓا تططز ايٓاؽ إىل قؿ

اإلميإ ب٘ ايػطبٕٝٛ قاطب١، ؾاهلل ٚعس بتذ١ًٝ عًِ ايػاع١ بعس إٔ ناز 

ٿٿٿ ٹ ٹٹٹ  } إٔ ىؿٞ عًُٗا قاٍ تعاىل:

 {ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی ییجئ}ٚقاٍ تعاىل:  {ڤڤ  ڤ
ؾسٍ شيو ع٢ً إٔ اهلل غٝذًٞ عًُٗا ٚأنست اآل١ٜ ايػابك١ شيو أَا 

١ ايعًُا٤ بإٔ اهلل اغتأثط بعًِ ايػاع١ ٚئ هًٝ٘ ألسس ٚقايٛا قٍٛ عاَ

إٕ شيو َٔ َؿاتٝح ايػٝب اييت الٜعًُٗا إال ٖٛ ؾكس أخطأٚا تأٌٜٚ 

ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  } نالّ اهلل عٓسَا اغتٓسٚا يف قٛي٘ تعاىل

ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  

ؾٝكٛيٕٛ  ] ٩٤يكُإ: [ {مئىئيئجب حبخبمبىبیجئحئ

ؿاتٝح ايػٝب مخػ١ ٖٞ ايٛاضز٠ يف تًو اآل١ٜ عًِ ايػاع١،ٚتٓعٌٜ َ

املطط،َٚا يف األضساّ،َٚاشا تهػب ْؿؼ غسًا،ٚبأٟ أضض متٛت إشًا 

عًُ٘ قًٌٝ تعاىل اهلل،ؾُؿاتح غٝب٘ ال ؼك٢ ؾًِ ٜكٌ اهلل يف ٖصٙ اآل١ٜ 

َؿاتح غٝيب مخػ١ ٖٚٞ ؾكط َاشنط يف ٖصٙ اآل١ٜ ؾُؿاتح ايػٝب اييت 
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ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   }: إال ٖٛ شنطت يف قٛي٘ تعاىلالٜعًُٗا 

ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  

ٚالٜٓايف  ]١٦األْعاّ: [ {خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت مئ ىئيئ جب  حب

إٔ ٜعًِ اإلْػإ ٖصٙ األؾٝا٤ اـُػ١ ٚيٝػت ٖٞ َؿاتح ايػٝب بٌ 

ۇئ    }إْتٗا٤ عباض٠  ٜٓتٗٞ أَطٖا عٓسَعطٛؾ١ ع٢ً َؿاتح ايػٝب اييت

ؾهْٛو تعًِ إٔ يف ايرب بؿط َٚاؾ١ٝ تطع٢ ٚٚسٛف ال ٜٓايف ٖصٙ  {ۆئ

اآل١ٜ،ٚال ٜٓايف ٖصٙ اآل١ٜ إٔ ٜعًِ ايٓاؽ عًِ ايػاع١ ، َٚا يف األضساّ  

ٕٛٗ اؾٓ ن يف بطٔ أَ٘ َٔ  ٚإال ملاشا ٜكٍٛ ايعًُا٤ إٕ َطاسٌ ته

ٓتشطًا أْ٘ َعذعات أسازٜح ايطغٍٛ نٝـ تٛقًٛا هلصا؟ أٚ ٜعًِ َ

غُٝٛت يف بكع١ َا َٔ َٓعي٘ ؾهاًل عٔ األضض أٚ ٜعًِ َطٜهًا أْ٘ 

غُٝٛت يف املػتؿؿ٢ ايؿالْٞ ،ؾاألعِ إٕ ايبؿط ال ٜعًُٕٛ أٜٔ ميٛتٕٛ 

 {ی  ی  جئ}: يهٔ زا٥ُا ٜهٕٛ َٔ نٌ عاّ ساالت،ٚاهلل قاٍ
ْٚؿؼ ٖٓا ْهط٠ أٟ ْؿؼ َا،ٚمل ٜكٌ َٚا تسضٟ نٌ ْؿؼ ْعِ عٓسٙ 

عًِ ايصض٠ ٚعًّٛ ايسْٝا ٚاآلخط٠ ُٜٚعًِ َٔ ٜؿا٤ َٔ خًك٘ عًِ ايػاع١ ٚ

ٖصٙ ايعًّٛ ؾًِ ٜػتجين يف ٖصٙ اآل١ٜ إٔ ال ٜعًُٗا إال ٖٛ نُا اغتجٓا٤ 

َؿاتح ايػٝب ، ٚعطـ ع٢ً ٖصا االغتجٓا٤ عًّٛ أخط٣ ، قس ٜعًِ 

ۇئ   } ٜٓتٗٞ أَطٖا عٓس اْتٗا٤ عباض٠بعهٗا ابٔ آزّ،ؾُؿاتح ايػٝب اييت

ُٗا، أَا بعس عباض٠ إال ٖٛ يٝؼ ٖصا َٔ َؿاتح غٝب ال أسس ٜعً {ۆئ
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چ    ڇ  ڇ  } ايطمحٔ،َٚجٌ قٛي٘ تعاىل بعس عباض٠)إال ٖٛ( نكٛي٘ تعاىل:

 {ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ     ڑڇڇڍ ڍ
ٌٖ ٜعين ٖصا إٔ مٔ ال ْعًِ َا ُْػط َٚا ْعًٔ! ثِ إْٞ ]  4ايتػابٔ:  [

 إٔ َؿاتح ايػٝب أؾو يف قش١ األسازٜح ايٛاضز٠ يف ٖصا ايؿإٔ يف

: سكط عًِ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل األٍٚ مخػ١ الٜعًُٗا إال اهلل ، يػبب ن 

: َٔ سٝح ايًػ١ ؾذُٝع األسازٜح ايٛاضز٠ يف ٖصا دا٤ت بًؿغ ٚايجاْٞ

َؿاتٝح ٖٚصا الٜعرب ب٘ عٔ عًِ غٝيب بٌ ن١ًُ)َؿاتح(َجًُا دا٤ت يف 

ح األبٛاب ٖٞ)اغِ ٖصٙ اآل١ٜ،أَا ن١ًُ َؿاتٝح ال ٜعرب بٗا إال ملؿاتٝ

نُٓاؾري( ٚأٜهًا خطأ إٔ ٜعرب بٗا عٔ َؿاتح األبٛاب -آي١

ؾه١ًُ)َؿاتٝح(خطأ يف نال اؿايت ن،ؾكس تهٕٛ األسازٜح ايٛاضز٠ 

يف ٖصا ايؿإٔ غري قشٝش١،إال إشا نإ املككٛز بٗا عًِ ظَٔ ٚقٛع 

ايػاع١ ٖٚصا أَط الٜعًُ٘ إال اهلل،ٚيٝؼ املككٛز ب٘ عًِ ايػاع١ 

عٔ بٔ عُط ضنٞ اهلل (بتذًٝت٘،ؾُٔ األسازٜح ايٛاضز٠ يف ٖصا املٛعٛز

أْ٘ قاٍ َؿاتٝح ايػٝب  -ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ  -عٔ ايٓيب -عُٓٗا 

مخؼ ال ٜعًُٗا إال اهلل، ال ٜعًِ َا تػٝض األضساّ إال اهلل، ٚال ٜعًِ َا 

يف غس إال اهلل، ٚال ٜعًِ َت٢ ٜأتٞ املطط أسس إال اهلل، ٚال تسضٟ ْؿؼ 

ائ  ەئ  }ثِ قطأ أضض متٛت، ٚال ٜعًِ َت٢ تكّٛ ايػاع١ إال اهلل( بأٟ

ەئ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

 {ىئ  یی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب  ىب
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ٕ َا أيؿٓاٙ عٔ أسازٜح ضغٍٛ اهلل أْٗا  داَع١ ؾٝكٍٛ إ ] ٩٤يكُإ: [

ًِ ٚطٛعت ي٘ ايًػ١ قٛاًل داَعًا يف عباض٠ ٚاسس٠  ؾكس أٚتٞ دٛاَع ايه

ٚال ٜٓطل عٔ اهل٣ٛ ٚيٛ نإ َاغبل سسٜجًا يهإ داَعًا بساًل َٔ تعسز 

الٜعًِ نٌ عباض٠ ٚيهإ اؿسٜح ع٢ً مٛ) يؿغ )ٚال ٜعًِ إال اهلل( يف

َاتػٝض األضساّ  َٚت٢ تٓعٍ املطط؟ َٚا يف غس اَط٤٣ ٚأدً٘ َٚت٢ تكّٛ 

قٝاغت٘ ٚتب ن ؾٝ٘ ايػاع١ إال اهلل( ٖصا سسٜح َٔ قٓعيت ؾكس أعست 

مجٝاًل،ؾهٝـ بايكٝاغ١ األٚىل؟ أَا قٛي٘  أثط ايكٓع١ ٚيٛ بسا

الٜعين ٖصا أْ٘ الٜطًع عًٝ٘ أسس َٔ {   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ }:تعاىل

بٌ اـطاب يبين آزّ إٔ ٜطزٕٚ ايٝ٘ عًِ ايػاع١ ست٢ ٜأتٞ ايّٝٛ  خًك٘

ا قاٍ ايصٟ هًٞ ؾٝ٘ اهلل عًِ ايػاع١ نُا ٚعس ؾكس ٚعس بتذ١ًٝ عًُٗ

بعس إٔ ناز إٔ ىؿٝٗا { ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی یی یجئ}تعاىل:

يٝذاظٟ ايٓاؽ بأعُاهلِ ؾبعس عًُٗا ئ ٜهؿطٚا إال َاؾا٤ ضبو قاٍ 

ثِ   {ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ}   تعاىل :

أقٍٛ ْعِ ٜطز إيٝ٘ ٖصا ايعًِ ٖٛ َكسضٙ ُٜعًِ ب٘ َٔ ٜؿا٤ َٔ خًك٘ ٚقس 

 تٓػبٛا ٖصا ايعًِ إيٞ بٌ إىل املًِٗ ب٘ ٖٚٛ عًُين اهلل عًِ ايػاع١ ؾال

اهلل ؾًػت َهتؿؿًا بٌ أهلُين ب٘ اهلل،ٚقؼ ع٢ً شيو عًّٛ ايؿطٜع١ 

ؾال تٓػبٖٛا إىل قُس بٔ عبس اهلل عًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ بٌ اْػبٛا 

ٖصا ايعًِ إىل َكسضٙ األقًٞ ٖٚٛ اهلل ؾكس ٚدس اهلل قُس ق٢ً اهلل 

ٙ ؾٗساٙ،ؾعًِ ايصض٠ َجاًل ْطزٙ إىل اهلل املًِٗ عًٝ٘ ٚغًِ نااًل العًِ عٓس

ب٘ ال إىل َهتؿؿ١ ٚقؼ ع٢ً شيو مجٝع ايعًّٛ مبا ؾٝ٘ ايكطإٓ،ؾُٔ 
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خالٍ َا غبل ٚعس اهلل بتذ١ًٝ عًِ ايػاع١ ٚتأٌٜٚ ايكطإٓ ٚبٝاْ٘ قاٍ 

أَا تؿػري ايعًُا٤ ] ٥٦ايكٝا١َ: [ {خت  ىب  يب    جت  حت    } : تعاىل

 مبع٢ٓ: أٟ {ٹ   ٹ }: يكٛي٘ تعاىل

أناز ُأخؿٝٗا عٔ ْؿػٞ ؾهٝـ أظٗطٖا يهِ ٖٚصا تؿػري  -1 

 .باطٌ ؾهٝـ ضب ايعامل ن ىؿٞ عًِ ايػاع١ عٔ ْؿػ٘ تعاىل اهلل

أناز أخؿٝٗا أٟ مبع٢ٓ أظٗطٖا ٖٚصا باطٌ ؾًٝؼ يف ايًػ١ -2 

 .ايعطب١ٝ أخؿٝٗا مبع٢ٓ أظٗطٖا

 أناز ظا٥س٠ ؾتهٕٛ اآل١ٜ سػب ٖصا ايتشطٜـ ايػاع١ آت١ٝ -3 

  أخؿٝٗا ٖٚصا باطٌ.

قٍٛ أسس املؿػطٜٔ ٖصٙ اآل١ٜ َٔ غطا٥ب اغتعُاٍ)ناز( ٖٚصا  -4

ايكٍٛ غا١ٜ يف اؾٌٗ ٚالٜكح ٚقس قاٍ بٗصٙ ايتؿػريات مجٝع ايعًُا٤ 

 ٚال ػس  ٚاسس َِٓٗ ٜػتٓس إىل سسٜح ممتس إىل ضغٍٛ اهلل يف تأٌٜٚ

ِٝٗ ٚيف إظٗاض عًُٗا إميإ يًهاؾطٜٔ بٗا ٚباهلل ٜٓذ {ٹ   ٹ }

َٔ ايعصاب ٚناز اهلل ىؿٞ عًُٗا يٝذعٟ املهصب ن بػعِٝٗ، ؾُا 

ٿ  ٿ   } قٛي٘ تعاىل: دا٤ يف نتاب اهلل عٔ ػ١ًٝ عًِ ايػاع١

 ٚقاٍ تعاىل: ]٥١ط٘:  [{  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹٿ   

حئ    مئ  ىئ  ی  ی ی  یجئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ   }

متىت  يت  جث   مث  ىث  يث    خت    ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  جت  حت

ؾايعاٖط َٔ خالٍ ٖصٙ  ]٥٧٨األعطاف:  [{جح  مح    جخ  حخ   حج  مج  
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اآلٜات إٕ اهلل غٝذًٞ عًِ ايػاع١ ٚايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ مل 

مل ٜهٔ يسٜ٘ عًِ ٜٚهٔ يسٜ٘ عًِ ايػاع١ ٚع٢ً أٟ قؿ١ تكع 

ايٓذّٛ باؾاشب١ٝ األضن١ٝ ٚال بايػالف اؾٟٛ ٚال بتأثري ايهٛانب ٚ

ع٢ً بعهٗا ايبعض داشبًٝا ٚال بايعٜاز٠ املػتُط٠ يف ٚظٕ األضض ايٓاتر 

ىئ    } عٔ مجٝع األسٝا٤ ٚايؿٗب عرب ايعكٛض ٚيصيو قاٍ اهلل تعاىل:

ا يٓاظعات:  [{  خبىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ   مئ          ىئ  يئ   جب  حب   

صٟ ٜتطًب أٜٔ أْت َٔ ٖصا ايعًِ اي{  ی  جئ  حئ   مئ     ىئ}] ٤٤ – ٤٤

ٚقٛاْ ن اؾاشب١ٝ ٚغبب قٝاَٗا ٚغبب ٚغبب٘ األضض  سٚضإَعطؾ١ ب

ظاٖط٠ اـػٛف،قٌ هلِ ؾكط إىل ضبو َٓتٗاٖا تطغٛ إيٝ٘ نُا تطغٛ 

 ايػؿ١ٓٝ ع٢ً ايؿاط٤٢ ٚاهلل أعًِ.
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                    -املقدمة:

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 عُ٘ املتتاي١ٝ ترت٣اؿُس هلل نُا وب ضبٓا ٜٚطن٢،ع٢ً آآل٥٘ ْٚ

اهلازٟ إىل اؿل َٚعًِ ايكطٕٚ األٚىل،َٚطًع عبسٙ عبس ايطمحٔ ع٢ً 

عًِ ايػاع١ َٚؿتاح غٝبٗا ؾأبإ خؿاٜا أَطٖا ٚد٢ً،ؾآَٔ بٗا ٚضدع 

إىل ايسٜٔ َٔ نإ قس نصب بٗا ٚتٛىل،ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً ْيب 

آثاضِٖ  ايطمح١ ٚاهلس٣،ٚغطاز اأُل١َ اجملتب٢،ٚع٢ً ايتابع ن َٚٔ تبع

ى ٚضمحتو ٜاخري َٔ ضسِ ٛؿض ع٢ً ْٗذِٗ ٚاقتس٣،ٚعٓا َعِٗ بعٚغا

إْ٘ إهلاّ َٔ  {  ں    ں  ڻ   ڻ  ڻ    ڻ   ۀ    ۀ}ٚػاٚظ ٚعؿ٢، ؾـ

                                             اهلل ٚإْ٘ بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ

 أما بعد:

زٕٚ دٗس َين ،أٚ عح  ؾٗصٙ سكا٥ل قس أهلُٓٝٗا اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل

يف نتاب ، غري إٔ املع١ًَٛ تأتٝين ؾٝتبازض إىل شٖين زيٌٝ َٔ ايكٛي ن 

إلثبات َا أهلُين اهلل ب٘ َٔ عًّٛ، ؾأٍٚ َا تبازض إىل شٖين، ٚسٌ 

 ( غبب اْٗساّ ايهٕٛ ٚقٝاّ ايػاع١ٕ )تطاب ايبؿطأ مبذط٣ ؾعٛضٟ

 ؾهطٟ إهلاّ ضباْٞ ؾهاْت ٖصٙ املع١ًَٛ ايػبب يف قسح ؾطاض٠

ؾهاْت املعًَٛات تتٛاىل زٕٚ دٗس أٚ عح ، أٚ ست٢ تؿهري ؾهٓت 

انتب باْػٝاب١ٝ، ٚاغرتغاٍ،زٕٚ إٔ أخؿ٢ نٝاع َع١ًَٛ ،أٚ 

ؾهط٠،ٚقس طٛعت يٞ ايًػ١،ؾٗصا ايهتاب يٝؼ ْتاز عٛخ ع١ًُٝ بٌ 

 انتؿاف ٖٚسا١ٜ ضبا١ْٝ َٚكازضٙ نايتايٞ :
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طٝع إٔ أقٍٛ تأٌَ أٚ ؾهط٠ )تطاب ايبؿط( تٓعٌٜ ٚإهلاّ ٚال اغت-(1)

نٌ ايبعس  خٝاٍ عًُٞ ألْٗا ْعيت عًٞ ٚأْا يف غُطات ايالٚعٞ بعٝسًا

عٔ ايتؿهري يف ايػاع١ ٚؾأْٗا )ؾػبشإ َٔ ٜكصف باؿل عالّ 

ايػٝٛب( ٚمل ٜهٔ َا أيكٞ إيٞ ع٢ً خًؿ١ٝ َعاضف غابك١ أٚ ست٢ 

ايػ١ٓ -(3ايكطإٓ ايهطِٜ )-(2اغتذٛاب يًٛاقع نُا ْؿُٗ٘ )

-(5ْعط١ٜ ْٝٛتٔ املتُج١ً يف اؾاشب١ٝ ب ن ايهٛانب)-(4ايٓب١ٜٛ)

٤ عٔ ثكاؾ١ َكسضٖا عًُا٤ ايؿًو،ؾأخصت َٔ ٢خٝاٍ عًُٞ ْاؾ

 ايكطإٓ األزي١ اييت ؽربْا بأقٌ آزّ)ط ن( َٚهإ خًك٘ يف اؾ١ٓ أٟ

)األضض( ٚأخصت َٔ ايػ١ٓ سسٜح  يف ايػُا٤( َٚهإ ٖبٛط٘ أٟ يف)

 َػطبٗا ٚأخصت َٔ ْعط١ٜ ْٝٛتٔ ايطغٍٛ عٔ ايػاع١ ٚطًٛع ايؿُؼ َٔ

خصت َٔ عًُا٤ أاألق٣ٛ داشب١ٝ)ق٠ٛ غاسب١(ٚ ٕ ايهٛنب األثكٌ ٚظًْاإ

ايؿًو تؿػري ظاٖطتٞ )ايهػٛف ٚاـػٛف(ٚأخصت َٔ عًُا٤ 

ٕ ايهط٠ األضن١ٝ وٝط بٗا غالف دٟٛ ٚطبك١ إايطبٝع١ ٚايؿٝعٜا٤ 

ا أٚظٕٚ ٚأخصت َٔ عًُا٤ ايطاق١ إَها١ْٝ زٚضإ األضض سٍٛ ْؿػٗ

املطاطٞ)ق٠ٛ زاؾع١(ٚأخصت  بايطاق١ ايؿُػ١ٝ،َٔ خالٍ غالؾٗا اؾٟٛ

 أٟ ػ١ًٝ عًُٗا ٚاقرتاب َٛعسٖا{ىئیییی(}:َٔ قٛي٘ تعاىل

أَا ع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس ؾال ٜعًِ شيو إال اهلل،َٚا نٓت الٖتسٟ هلصا 

َٔ تؿػري ايكطإٓ ؾاضدع  يٛال إٔ ٖساْٞ اهلل،ؾإشا أضزت إٔ تعطف ؾ٦ًٝا

ايه١ْٝٛ،ؾايكطإٓ َعذع٠ ايعًّٛ ئ ٜسيٞ بأغطاضٙ  يًعٛاٖط ٚايػٓٔ

بػٗٛي١،ٚإشا أضزت إٔ تعطف ظاٖط٠ ن١ْٝٛ،ؾاضدع يًكطإٓ ؾايهٕٛ ئ 

ٜسيٞ بأغطاضٙ بػٗٛي١،ؾػط يف ٖصٙ ايسْٝا مبذساؾ ن،ايكطإٓ 
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ٚإشا نإ  ؾدط عًّٛ املػًُ ن(ٚايهٕٛ، ؾٗصا ايهتاب ٜعترب عل)

)مشؼ املعاضف( ؾإٕ  ٚعسٚاًْا ايػشط٠ ٚايبط١ً أيؿٛا نتابًا امسٛٙ ظًًُا

ايتػ١ُٝ،بٌ ٖٛ )مشؼ ايعًّٛ( ؾإشا مل ْٛاد٘  ٖٙصا ايهتاب أسل بٗص

اؾاسسٜٔ ؿكٝك١ ايسٜٔ بٗصا ايتؿػري ايكشٝح املب ن إلعذاظ 

ايكطإ،ؾبأٟ تؿػري َٔ تؿاغري ايػابك ن ممهٔ إٔ ْٛادِٗٗ ب٘،يكس 

ؾٓشٔ مح١ً  أٚغعٓا ايساخٌ ؾتاٟٚ ،ٚقس إٓ األٚإ إٔ ًْتؿت يًداضز

ي١ٝ دربٌٜ عًٝ٘ ٚي١ٝ أَاّ اهلل عع١ُٝ،ال تكٌ عٔ َػؤٚضغاي١،ٚاملػؤ

ايػالّ يف ايتٓعٍ بايٛسٞ،ٚال قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف تبًٝؼ 

 سطاّ ايطغاي١، ؾًٝؼ ايساع١ٝ ؾكط َٔ أؾت٢، ٚقاٍ ٖصا سالٍ ٖٚصا

ِٔ أي ؾاؿالٍ ب ن ٚاؿطاّ ب ن، ٚال َٔ ٚقـ خطٝبًا ََ ك٢ ع٢ً َٓرب ٚال 

أٚ  قانط٠،إٕ ايساع١ٝ َٔ أغًِ ع٢ً ٜسٙ ناؾط،غٛا٤ أنإ عاملًا

غري عامل،ؾطٛب٢ ملٔ ْاٍ ٖصا األدط،ؾًٔ تكط ع ن زاع١ٝ قازم ست٢ 

ٜط٣ أثط زعٛت٘ يف ايٓاؽ،القس٣ زعٛت٘ يف ْؿػ٘،ؾابعجٛا ٖصا 

٤ األَطٜه١ٝ ٚقككٛا نٛاضخ َجًح ٢ايهتاب إىل خؿط ايؿٛاط

امله١ْٛ َٔ  يطس١ً ايتاغع١ عؿطًابطَٛزا ٚخاق١ قككٛا سازخ ا

مخؼ طا٥طات ٚاييت اختؿت ؾٛم َجًح بطَٛزا َٔ زٕٚ تطى أٟ 

أثط،ٚاملطنب أٚتـ نطاؾت ٚاملطنب ٜٛ اؽ ايػانًٝٛب ايصٟ ٜعٕ 

تػع١ عؿط أيـ طٔ ٚايصٟ اعترب اختؿا٥٘ أنرب يػع يف تاضٜذ ايبشط١ٜ 

يهباب ٤ املجًح ايصٟ ٜػُْٛ٘ بااألَطٜه١ٝ،ٚايهباب األغٛز يف مسا

ٞ َٔ ايػُا٤ ب ن يهرتْٚٞ ٚنٝـ أْ٘ دع٤ َٔ ايسخإ ايصٟ غٝأتاإل

َٔ اهلِٝ ملعطؾ١ ٖصا  ايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ هلِ أؾس عطؿًاٜسٟ ايػاع١ ؟ ؾٛ
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ايعًِ ايصٟ ٜؿو هلِ ؾؿط٠ ٚيػع َجًح بطَٛزا ، ٜٚؿػط ظاٖط٠ 

اْعهاؽ اؾاشب١ٝ َٔ أغؿٌ إىل أع٢ً ، يف َٓاطل عسٜس٠ َٔ األضض 

٠ غسع١ بكط١ٜ ٚتاض٠ بأؾعاٍ َٔ اؾٔ، ٜٚتدص َٔ ٖصا اييت ٚقؿت تاض

ايهتاب قٛض )ؿٛاض األزٜإ( ؾِٗ ئ واضٚا يف َؿّٗٛ قٛاْ ن 

اؾاشب١ٝ األضن١ٝ يٝذِٝٗ اـٛف َٔ اهلل ٚاهلًع َٔ ايػاع١ َٔ َهُٔ 

َا ٜسضغٕٛ ٜٚبشجٕٛ ٜٚهتؿؿٕٛ ٚيٝصٚقٛا بعض َا شقت َٔ 

طًٛع ايؿُؼ  خكٛقًا اـٛف،ؾًطاملا أؾهاض ٖصا ايهتاب سريتين

َٔ َػطبٗا،إش نٝـ ٚنٝـ ثِ نٝـ ٚنٝـ تطًع ايؿُؼ َٔ 

ٚإيٝهِ ايبس٤ بؿاؼ١ هلصا، ست٢ ٚدست أخريًا تؿػريًا َػطبٗا؟

 1ايهتاب ٚتؿػريٖا،باعتباضٖا ؾاؼ١ نٌ عٌُ ؾٝ٘ خري ٚبطن١
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 { ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ }الفاحتة:

ٺ   ٿ    پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ}

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

 {ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   

َطبٞ :{پ  پ }ثٓا٥ا عًٝ٘ إش ٖساْٞ ملا ٜٓذٝين{پپ}

ٚضاعٞ مجٝع ايعٛامل َٔ إْؼ ٚدٔ َٚال٥ه١ ٚسٝٛإ ٚمجاز،ٚمسٝٛا 

 قؿ١ {ڀ }بايعامل ن ألِْٗ عالَات َٚعامل زاي١ ع٢ً ٚدٛزٙ 

  {ٺٺٺ:}ععٜع املععايطاسِ يعبازٙ نكٛيو اي{ڀ}هلل

اغِ :{ٺ}،ايكٝا١َ ٚاـًل عٛظت٘،الخٝاضهلِ إال َا ىتاض ٜٚؿا٤

َؿتل َٔ املس١ْٜٝٛ،ؾٝ٘ احملاغب١ ٚاجملاظا٠،ٚال ميًو اؿهِ ؾٝٗا إال 

لتٗس إيٝو بايطاع١ ؾُٝا ؾطنت {ٿٿٿٿ}،ٖٛ

ْٚطًب َٓو ايعٕٛ ع٢ً ٖصا،ؾايعباز٠ قبٌ االغتعا١ْ،ٚايععّ قبٌ 

 إٔ ٌ ايععّ الميًهٗا إىل اهلل ملٔ ؾا٤ايتٛنٌ،ٚاملؿ١٦ٝ قب

زيٓا ع٢ً ايططٜل ايػٟٛ )ططٜل اؿل {ٹ   ٹٹ}ٜػتكِٝ

تأنٝس يف ايطًب يًٗسا١ٜ إىل {ڦڤڤڤ} ٚايبكري٠(

ايططٜل ايكشٝح ايصٟ ٜعٛز بايٓؿع،َٚبايػ١ يف ايطدا٤ باهلسا١ٜ إىل 

َٚبايػ١ يف ايطدا٤ {ڄڦڦڦڄ} املػاض ايكشٝح
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املػهٛب عًِٝٗ،ٚاعرتاؾًا َٓا بإٔ ٖصٜٔ بتذٓٝبٓا ططٜل ٖؤال ايهاي ن ٚ

ايططٜك ن ال خري ؾُٝٗا ؾال تٗسٜٓا غبٌٝ َٔ غًهٗا،آَ ن: ٜاضب 

أٚ ثٓا٥ات  اغتذب ٖصا ايسعا٤ ايصٟ ؾتشت ب٘ عًٞ ٚؾٝٗا غبع َجاْٞ

 -ع٢ً اهلل ٖٚٞ:

 .{پپ}محس اهلل ٚاعرتاف بأيٖٛٝت٘ (1

 .{پپ}متذٝس اهلل ٚاعرتاف بطبٛبٝت٘ (2

 .{ڀ  ڀ}اعرتاف بأْ٘ ضسِٝ (3

 .{ٺ  ٺ    ٺ}اعرتاف بأْ٘ املايو (4

 .{ٿ  ٿ}اعرتاف بأْ٘ املعبٛزاؿل (5

 .{ٿ  ٿ}اعرتاف بأْ٘ املع ن (6

ٚؾٝٗا زعا٤ داَع {ٹ   ٹ  ٹ}اعرتاف بأْ٘ اهلازٟ (7

يهٌ األزع١ٝ ٖٚٛ غؤاي٘ يًٗسا١ٜ إىل ايػطاط املػتكِٝ،ٚقبٌ 

ايسخٍٛ يف عًِ ايػاع١ إيٝهِ تكشٝح يبعض أخطا٤ عًُا٤ 

 ايتؿػري.
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 قاء عصْائٕ ألخطاء علناء التفسري ثه تصخٔخَاىتا

شضْٞ:  ]٥٥املسثط: [ {  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ}: قٛي٘ تعاىل

ِٔ خًكت عطؿا ع٢ً املؿعٍٛ أٚ َؿعٍٛ َع٘)زعين ٜٚاٙ( أْا  ََ زعين ٚ

سػٝب٘ أنؿٝه٘ ٚأتٛالٙ،ٚسٝسًا أٜهًا عطـ ساٍ ع٢ً ساٍ عٓسَا 

هٌ ايٓاؽ ٚيٛ ٜأتٝين ؾطزًا،ٚأْا ايؿطز ايكُس ايٛسٝس ٖٚصا عاّ ي

ْعيت يف ؾدل بعٝٓ٘،ٚيٝؼ املككٛز )ٚسٝسًا( ال َاٍ ٚال ٚيس ي٘  ٖٚٛ 

ايٛيٝس بٔ املػري٠ املدعَٚٞ نُا ؾػط بعهِٗ ال ٜكح ٖصا ايتؿػري 

ست٢ يٛ ْعٍ عل ايٛيٝس بٔ املػري٠ ٚقازف إٔ يٝؼ ي٘ أبٓا٤،ثِ نٝـ 

ېئېئىئ } ٚبعس يؿغ ٚسٝسا دا٤: ُٜكع يف ٖصا اـطأ ايكاضر؟

 َٚٔ ؾػط بٓ ن  ] ٥٩- ٥٤املسثط: [ {ی  ی  ىئ  ىئ  ی

)باألقابع( ؾكس أبعس ايٓذع١ ؾايكطإٓ ٚانح ٚقطٜح ال وٟٛ 

أيػاظ،ٚقاٍ بٔ نجري ضمح٘ اهلل )ٚسٝسًا( أٟ خطز َٔ بطٔ أَ٘ 

ٚسٝسًا،ٖٚصا ال ٜكح أٜهًا ؾًٝؼ يف ٚالزت٘ ٚسٝسًا ْع١ُ ىتل بٗا عٔ 

منا ٚسٝسًا )ساٍ ضبٓا( أٟ مل غريٙ َٔ ايتٛا٥ِ ؾٝٗسزٙ اهلل بٗصٙ ايٓع١ُ،ٚإ

ٜؿاضنين يف خًك٘ ٚضظق٘ أسس زعين ٚإٜاٙ ال تػاعسْٞ ب٘،أْا 

أنؿٝه٘  ٚأتٛالٙ ٚقاٍ بٔ نجري ضمح٘ اهلل أٜهًا: بٓ ن ؾٗٛزًا أٟ: ي٘ 

أسس عؿط َٔ األبٓا٤  ؾؿٞ قٍٛ اؾالي ن ٚبٔ نجري تهاضب ٖٚصا مما 

ٍ ايؿكٌ ٖٛ ٜؤغـ ي٘ ؾتؿػري آ١ٜ بػري َا اقتهت نتشطٜؿٗا،ٚايكٛ

َا شنطت ٚأمل أقٌ يف َكس١َ ٖصا ايهتاب إٕ ايكطإٓ َعذع٠ ايعًّٛ؟ 
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{ ىئ  ىئ} ٚئ ٜسيٞ بأغطاضٙ بػٗٛي١،ٚقاٍ بٔ نجري ضمح٘ اهلل:
أيـ زٜٓاض ٚاؿكٝك١ أٟ َاٜهؿٝ٘  أٟ ٚاغع ٚقٌٝ أيـ زٜٓاض ٚقٌٝ َا١٥

طٍٛ سٝات٘ ٚميتس ألبٓا٥٘ ٚأبٓا٤ أبٓا٥٘ َٔ بعسٙ ايصٜٔ ٜؿٗسٕٚ ع٢ً 

َٚٓضُثٛٙ ألبٓا٥ِٗ ٚيٝؼأبٝ َٚ َٚضثٛٙ عٔ أبِٝٗ   {یی}ِٗ إٔ ٖصا املاٍ 
ايصٜٔ عٓسٙ َالظَ ن ي٘ الٜػاؾطٕٚ ٚال ٜػٝبٕٛ عٓ٘ يٝتُتع بطؤٜتِٗ  

نُا شنط بٔ نجري ضمح٘ اهلل عٔ فاٖس ؾاؿكٝك١ إٕ ايٓاؽ 

ٜؿٗسٕٚ ع٢ً بعهِٗ ايبعض ّٜٛ ايكٝا١َ،ست٢ أعها٤ اإلْػإ تؿٗس 

ٚايطغٍٛ ؾٗٝسًا ع٢ً األ١َ،ٚخطأ قاضر ٚقع ؾٝ٘ عًٝ٘ ؾهاًل عٔ أبٓا٥٘ 

مجٝع املؿػطٜٔ مبا ؾِٝٗ اؾالي ن ٚايؿعطاٟٚ ٚابٔ نجري ٚغريِٖ يف 

ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   }: تؿػري قٛي٘

﮿   ﮾  ﮽   ﮼ ﮻  ﮺  ﮹  ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴     ﮳   ﮲      {ۓ 

أٟ الْطاِٖ ٖٚصا قشٝح  {﮲ ۓۓ}  ]٨٤ – ٨٩غاؾط: [

﮹  } ٚأٚاؾكِٗ ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴    أٟ نصبٛا ٚدشسٚا ٖٚصا { ﮳

غري قشٝح ٚال أٚاؾكِٗ نٝـ ٜعرتؾٕٛ أَاّ اهلل بأِْٗ نًٛا عِٓٗ ثِ 

ٜهصبٕٛ بسعٛاِٖ يف ايسْٝا أيٝؼ يف شيو تٓاقض؟ ٚنٝـ ٜهصبٕٛ 

اؿسٜح؟ ٚنأِْٗ أَاّ نابط ؼكٝل  أَاّ عالّ ايػٝٛب ٜٚهتُْٛ٘

ڱ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ }:قاٍ تعاىل

ٚايكشٝح أِْٗ اعرتؾٛا   ]٤٤ايٓػا٤: [ {  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ



- 26 - 

 

ٚأقطٚا بإٔ َا ٜسعٕٛ َٔ زٕٚ اهلل مل ٜهٔ ؾ٦ٝا شا ق١ُٝ ٜػتشل 

ہ ہھ  ھ   }  ايعباز٠ ست٢ ٜصنطٚٙ عٓس اهلل ٚقٛي٘ تعاىل:

﮻   ﮼    ﮺    ﮹   ﮸   ﮷   ﮶  ﮵   ﮴   ﮲﮳  ھھ  ے  ے  ۓۓ  

         ﮽ ﮾  ﮿  ﯀    ﯁                   

   {        ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ

قاٍ اؾالي ن: ال ؾطق١ٝ ٚال غطب١ٝ أٟ بُٝٓٗا ؾال ميػٗا  ] 35ايٓٛض:[

سط،ٚايكٛاب قطب١ٝ ؾال ميػٗا سط،ٚقاٍ ابٔ نجري: إشا أؾطقت 

ايؿُؼ أؾطقت عًٝٗا  ٚإشا غطبت غطبت عًٝٗا ، ؾٗٞ ال ؾطق١ٝ ٚال 

قٍٛ بٔ عباؽ ٚعٔ قٍٛ غعٝس بٔ دبري ،ٚقاٍ ايؿعطاٟٚ ال  غطب١ٝ عٔ

ڍ  ڌ   ڌ   }:ؾطق١ٝ أٟ غطب١ٝ ، ٚال غطب١ٝ أٟ ؾطق١ٝ  ٚقٛي٘ تعاىل

أٟ ٌٖ  ] ٦ايهٗـ: [ {ڎ  ڎ  ڈ ڈژ ژ ڑڑ

تعٔ ٜاقُس أِْٗ ٜعًُٕٛ سكٝك١ َاسسخ هلِ ست٢ ٜتعذبٛا ٚيٛ قاٍ 

َُ َُعذب ن ٚيهٔ قاٍ َعذبًا أٟ  تعذب ن ال ُعذبا٤ يهإ املككٛز 

ب ن )ايُعذب ٚايَعذب( ؾاألٍٚ ؾ٤ٞ تػتشػٓ٘ ايع ن   َعذب ن،ؾؿطم

 ٚايجاْٞ أَط تػتػطب٘ ايعكٍٛ نكٛي٘ {چ ڇ} :نكٛي٘ تعاىل

ٚيٝؼ نُا قاٍ بعض ايعًُا٤ { ٺٿٿٿٺٺ}:تعاىل

يٝػٛا َٔ عذا٥ب آٜاتٓا بٌ آتٝٓاى َاٖٛ أعذب، ب٢ً ٚاهلل إِْٗ َٔ 

غٓ ن يتعذبٛا  319يف ايهٗـ  عذا٥ب آٜات٘ ، ٚيٛ عًُٛا أِْٗ يبجٛا

ؾُٓاِٖ ٖصٙ املس٠ َٔ آٜات اهلل ايعع٢ُ،سسثت هلِ ِٖٚ الٜؿعطٕٚ 
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اْعط تؿػري ابٔ نجري ضمح٘ اهلل قاٍ أٟ يٝؼ أَطِٖ عذٝبًا يف قسضتٓا 

ٚغًطآْا ؾدًل ايػُٛات ٚاألضض ٚتػدري ايؿُؼ ٚايكُط ٚغري شيو 

س: قس نإ َٔ َٔ اآلٜات ايعع١ُٝ ايساي١ ع٢ً قسض٠ اهلل،ٚقاٍ فاٖ

آٜاتٓا َا ٖٛ أعذب،ٚقاٍ ابٔ عباؽ ايصٟ آتٝتو َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ 

أؾهٌ َٔ ؾإٔ أقشاب ايهٗـ ٚايطقِٝ،ٚقاٍ قُس بٔ اغشام: َا 

أظٗطت َٔ سذذٞ ع٢ً ايعباز أعذب َٔ أقشاب ايهٗـ ٚايطقِٝ 

ٿٿٹٹ    }:ال تكح،ٚقٛي٘ تعاىل ٚنٌ ٖصٙ ايتؿػريات

ٜٛغـ:  [{ڄ  ڄ ٹ     ٹڤ  ڤڤ   ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

أَ ن:أٟ ممهٔ آَٔ،قاٍ بٔ نجري : َه ن أَ ن : أٟ  َه ن ]١٤

إْو عٓسْا شا َها١ْ ٚأَا١ْ ٖٚصا ايتؿػري الٜكح ٚقاٍ بٗصا ايتؿػري 

اـاط٤٢ نٌ املؿػطٜٔ َٚجاٍ شيو إٔ تكٍٛ ٜاؾالٕ ؾًٛغو )أ١َٓٝ(أٟ 

ڄ ڃ ڃ  }يف َهإ آَٔ،ٚيٝؼ أ١َٓٝ: قاسب١ أَا١ْ،ٚقٛي٘ تعاىل

ط٘: َٔ اؿطٚف  ] ٤- ٥ط٘: [  {ڃڃچ چ چ 

املكطع١ ٚال عالق١ هلا باآل١ٜ اييت تًٝٗا  ؾًٝػت َٔ أمسا٤ ايطغٍٛ قاٍ 

ابٔ نجري : ط٘ )أٟ إطأ األضض بكسَو ٜاقُس( ٖٚصا عٔ ابٔ عباؽ 

ٚنصا ض٣ٚ عٔ فاٖس ٚعهط١َ ٚايهشاى ٖٚصا تؿػري ال ٜكح 

ٱ ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   }:ٚقٛي٘

 ٥قطٜـ: [ {   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ 

أٟ إٕ ا٥تالف قطٜـ اؿكٝكٞ ٖٛ ا٥تالؾِٗ ٚتآيؿِٗ ٚادتُاعِٗ  ]٤ –
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يف ضس١ً ايؿتا٤ ٚايكٝـ أٟ ال ٜعٗط ٖصا اال٥تالف اؿكٝكٞ إال عٓس 

ايػؿط ملٛاد١ٗ املداٚف ؾًب ايطظم َٔ ٖٓاى،ؾهؿاِٖ اهلل شيو بإٔ 

سٚا اهلل ٜٚؿهطٚٙ دعٌ ضظقِٗ عٓسِٖ ٚنؿاِٖ كاٚف ايػؿط ؾًٝعب

ع٢ً ٖصٙ ايٓع١ُ ، ؾايطؾك١ اؿك١ ال تب ن إال يف ايػؿط)عسٚى يف 

ايػؿط قسٜل( َٚجاٍ شيو إٔ تكٍٛ )إلٜالف ايعامل،إٜالؾِٗ املكاحل 

املؿرتن١( ؾايعامل َتٓاؾط َتٓاسط ٚال ٜؤيؿِٗ إال املكاحل،)إٜالف 

َكسض َهاضع٘ ٜؤيـ َٚانٝ٘ أيـ(ٚؾُٝع ايعًُا٤ تؿػري يف ٖصا 

الٜكح،ؾًٝؼ َع٢ٓ اآلٜت ن َطتبط بايػٛض٠ اييت قبًٗا ٚال َا بعسٖا 

 ٚايطا١َ إٕ ؼطٜـ ٖصٙ اآل١ٜ ٜسضؽ يًكـ األٍٚ املتٛغط )ايؿكٌ

ٱ ٻ } (قاٍ تعاىل38يف َاز٠ ايتؿػري قؿش١ )الدرادي األول(

َٚٔ ِٖ ايصٜٔ  أٟ ُأعذبٛا يعاز٠ قطٜـ َاٖصا ايهالّ املبِٗ؟{ ٻ

اشا ُأعذبٛا؟ َٚا عالق١ ٖصا ايهالّ بكٛي٘ ُأعذبٛا يعاز٠ قطٜـ؟ ٚمب

ثِ ؾػط قٛي٘ {ٱٻ ٻ ٻٻپ  پ پ  } تعاىل:

أٟ نٌ َٔ اعتس٣ عًِٝٗ أًٖه٘ اهلل {ٿٿٿ} تعاىل:

ٜاععٜعٟ اآل١ٜ تكٍٛ ال  ٚنأْ٘ ٜطٜس إٔ ٜكٍٛ أثٓا٤ ايطس١ً،نٝـ شيو؟

ٜؤيـ قطٜـ إال ضس١ً ايؿتا٤ ٚايكٝـ،ثِ نٝـ نٌ َٔ اعتس٣ عًِٝٗ 

أٟ نؿاِٖ كاٚف ايػؿط سٝح {ٿ  ٿ  ٿ}أًٖه٘ اهلل؟ ؾـ

دعٌ ضظقِٗ عٓسِٖ َٚجاٍ شيو )إلٜالف ايعامل،إٜالؾِٗ األَِ املتشس٠( 

ڄ  } :أٟ إٕ ا٥تالف ايعامل ٖٛ ا٥تالؾِٗ يف األَِ املتشس٠ ٚقٛي٘ تعاىل
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قاٍ ابٔ نجري   ]٤ – ٥ايبًس: [{ڄ ڄڄڃ ڃڃ ڃ  چ  چ

ب٘(يكٍٛ ابٔ )أٟ وٌ يو إٔ تكاتٌ  { ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ} ضمح٘ اهلل

عباؽ ٚقاٍ فاٖس َا أقبت ؾٝ٘ ؾٗٛ سالٍ يو ٚنصيو دا٤ 

تؿػرياؾالي ن أَا ايكٛاب ؾٗٛ إٕ اهلل أقػِ مبه١ يععِ سطَتٗا َع 

ڃ ڃ ڃ } ععِ إقا١َ ايطغٍٛ بٗا ؾعاز شيو سط١َ ٚتععًُٝا ؾـ

مبع٢ٓ )َكِٝ يف ٖصا ايبًس( نادتُاع أَٛض عع١ُٝ اؿط١َ يف  {چ

ٚاسس أٚ ؾُٝٗا َعا نكٍٛ ايطغٍٛ إٕ  َهإ ٚاسس أٚ يف ظَإ

زَا٥هِ ٚأَٛايهِ سطاّ عًٝهِ نشط١َ َٜٛهِ ٖصا يف ؾٗطنِ 

{ ۅۅۉۉې ې ې}: ٖصا يف بًسنِ ٖصا ٚقٛي٘ تعاىل

أٟ يٓػُٓٓٗا  {ېې}رمحه اهلل  قاٍ ابٔ نجري ] 15ايعًل: [

غٛازًا ّٜٛ ايكٝا١َ ٚقاٍ اؾالي ن: أٟ لط بٓاقٝت٘ إىل ايٓاض،ٚايكشٝح 

ٖٞ اهلا١َ أٚ َكس١َ ايطأؽ ٚايػؿع َعٓاٙ إقابتٗا باؾٕٓٛ ايٓاق١ٝ 

ؾُكس١َ ايطأؽ ؾٝ٘ ايعكٌ ايصٟ وطى بٔ آزّ ٚايػؿع َٔ ايػؿاع١ )أٟ 

ايػؿا١ٖ ٚاؾٕٓٛ( نكٛيو ؾالٕ َػؿٛع ٚايعبا١ْٝ ِٖ َٔ املال٥ه١ قس 

ٜعصبْٛ٘ يف ايسْٝا قبٌ اآلخط٠ ٖٚصا ٖٛ األضدح عٓس ايعًُا٤،ٚقس 

ٖٚصا ٖٛ األضدح عٓسٟ ؾايعًُا٤ ٜكٛيٕٛ ايعبا١ْٝ  ٜهْٕٛٛ ْؿط َٔ اؾٔ

َال٥ه١ ايعصاب يف اآلخط٠ ِٖٚ َٔ تٛعس اهلل بِٗ أبا دٌٗ يف ايسْٝا 

بإقابت٘ بايػؿاع١،ؾؿتإ ب ن املُٗت ن إٔ تأتٞ َال٥ه١ ايعصاب مل١ُٗ 

إقاب١ أبا دٌٗ َٚٔ ع٢ً ؾانًت٘ ممٔ ٢ٜٗٓ )عبسًا(أٟ عبس إشا ق٢ً 
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 َٔ إٔ ٜطغٌ إيٝ٘ َال٥ه١ ايعصاب تعصب٘ يف بايػؿع،إْ٘ أٖٕٛ ع٢ً اهلل

ايسْٝا بٌ ٜهؿٝ٘ ْؿط َٔ اؾٔ ٜتػؿْٛ٘ ٜٚكٝبْٛ٘ باؾٕٓٛ ٚاملؼ 

ٚايٛعٝس ي٘ يف ايسْٝا إشا مل ٜٓتٗٞ عٔ َاٖٛ ؾٝ٘،ٚيف يؿغ )ايعبا١ْٝ( 

ضا٥ش١ اغِ ٜسٍ ع٢ً دإ ندٓعب)ايصٟ ٜٛغٛؽ يًُتٛن٧ ٚاملكًٞ( 

اهلل بايػؿع ٚاؾٕٓٛ،ؾاهلل  ؾُُٗتِٗ إقاب١ ايٓاؽ ايبعٝسٜٔ عٔ شنط

عٓسَا ٜعرب عٔ َال٥ه١ ايعصاب ٜعرب بطغًٓا ؾُُٗاتِٗ ععاّ نتسَري 

قط١ٜ ظامل١ أٚ ْعع ضٚح،ال إقاب١ بػؿع ٚدٕٓٛ يٝػت ٖصٙ َٔ َُٗاتِٗ 

ٚنِ أغطف ايعبا١ْٝ يف غؿع ايهجري َٔ ايٓاؽ ٚدعًتِٗ ٜتػهعٕٛ 

نط اهلل يف ايططقات ٜٚطقكٕٛ َٔ غري قكٝس٠ بػبب إعطانِٗ عٔ ش

 ] 17املعٌَ:[{ ەئېېېېىىائائ}ٚقٛي٘:

ايتؿػري يـ)ٔؾٝبًا( أٟ ٜهٕٛ ايٛيسإ َجٌ نباض ايػٔ َٔ ٍٖٛ ايكس١َ 

ؾتٓٗاض قٛاِٖ ايعك١ًٝ ٚاؾػس١ٜ ؾٝهْٕٛٛ نُٔ ضز إىل أضشٍ ايعُط،ال 

ٜعًِ بعس عًِ ؾ٦ًٝا،ٚيٝؼ ٔؾٝبًا أٟ تؿٝب ضؤغِٗ ؾُٔ اـطاؾ١ إٔ 

املكٝب١،ٚٔؾٝبًا مجع ؾاٜب ٖٚٛ ٜتشٍٛ ايؿعط األغٛز إىل أبٝض َٔ 

نبري ايػٔ ٚيٝؼ )ٔؾٝبًا(ايؿعط األبٝض يف اآل١ٜ ؾايَؿٝب )بؿتح ايؿ ن( 

ٖٛ ايؿعط األبٝض ٚ)ائؿٝب( بهػط ايؿ ن: ٖٛ مجع ؾاٜب ٚخطاؾ١ 

)ؾاب ضأغٞ َٔ املكا٥ب( ثكاؾ١ ْاؾ١٦ عٔ تؿػري خاط٤٢ هلصٙ اآل١ٜ 

قاضٚا بٝض ايؿعٛض  ٚيٛ دا٤ يف اآل١ٜ )َؾٝبًا(بؿتح ايؿ ن يكًٓا أٟ

ٚيٝػٛا )ٔؾٝبًا( أٟ نباض يف ايػٔ ؾإشا ٚقؿٓا نباض ايػٔ بؿعٛضِٖ 

ْكٍٛ )ُؾٖٝاب( يًذُع،ٚإشا ٚقؿٓاِٖ بأغٓاِْٗ ْكٍٛ)ٔؾٝبًا(أٚ)ٔؾٝبإ( أٚ 

َٝاب١ يًذُع ٚيًُؿطز ؾاٜب ٚاملػ٢ُ َؿتل َٔ)ايَؿٝب( ايؿعط األبٝض  ٔؾ



- 31 - 

 

يٝؼ نُا ]  ٩ايؿٌٝ: [ {ڱڱڱ ں ں}: ٚقٛي٘ تعاىل

ػط بعض ايعًُا٤ )أبابٌٝ( أٟ ناإلبٌ يف ػُعٗا ؾُآٜػب يإلبٌ ؾ

َٖٚباي١( بتؿسٜس ايبا٤،ٚال ػُع اإلبٌ  َٖٚباٍ(بتؿسٜس ايبا ٚمجع٘) ٜكاٍ ي٘ )

ع٢ً أبابٌٝ بٌ ع٢ً أبا٥ٌ ٚال ٜككس بـ)أبابٌٝ(ْهاالت،أٟ ْها٥ٌ أٚ 

ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  }  ٚباالت أٟ ٚبا٥ٌ )مجع ٚباٍ( نُا يف اآل١ٜ

ٴۇ   }   أٚ اآل١ٜ ] ٥١اؿؿط: [{  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  ى  ى

ٚإمنا نُا ٖٛ يف  ] ٥٩املعٌَ: [{  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى   ائ   } اآل١ٜ

ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  

ىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحب

)ٚابٌ( ٖٛ املطط َٚٔ َؿتكات ] 264ايبكط٠:[ { خبمب ىب يب

قٛيو )ٚابٌ َٔ ايطقام( ؾـأبابٌٝ مجع اؾُع،ؾٛابٌ َٔ  ايًؿغ َجاًل

ايطٝٛض أٟ)غطب َٔ ايطٝٛض( ٚأبابٌٝ َٔ ايطٝٛض أٟ )أغطاب َٔ 

ايطٝٛض( ؾـأبابٌٝ مجع ٚابٌ،ٚيٝػت مجع ٚباٍ ٚالمجع ٚبٌٝ ٚال مجع 

إبٌ،َٚجاٍ شيو )ٚا٥ٌ( ػُع٘ ع٢ً )أٚا٥ٌٝ( ٚ)أٍٚ( ػُع٘ ع٢ً )أٚا٥ٌ( 

ک  ک  گ  گ  گ  گ   }: أعًِ ٚقٛي٘ تعاىلٚباٍ ػُع ع٢ً ٚبا٥ٌ ٚاهلل

ڳڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱںں  ڻ  ڻڻ  ڻ   

يٝؼ نُا ؾػط أٚ ؾِٗ ايبعض عٔ  ]4ايتشطِٜ:[ { ۀ  ۀ  ہ ہ
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ايطربٟ )قػت قًٛبهُا( أٟ ظاغت عٔ اؿل ، بٌ مبع٢ٓ َايت يًشل 

ٚايؿطق١ َٛات١ٝ يًتٛب١،نكٛيو إٕ تصٖب َعٞ يًػؿط  ؾإْٞ أضاى 

أَاَو َٛات١ٝ إٔ تػاؾط َعٞ،ٚإٕ مل تؿعٌ  َا٥اًل إىل شيو ؾايؿطق١

شيو ؾًسٟ ضؾك١ خري َٓو ؾاإلقػا٤ زا٥ًُا ٜأتٞ مبع٢ٓ املٌٝ إىل ايطاع١ 

ٱٻٻٻٻپپ } عهؼ ايٓؿٛض ٚقٛي٘ تعاىل

پپڀڀڀڀٺٺٺٺٿ ٿٿ ٿ 

 {ٱ} قاٍ اؾالي ن ] ٤٩اؾاث١ٝ:  [  {ٹٹٹ ٹ  ڤ

َا ٜٗٛاٙ َٔ سذط بعس سذط ٜطاٙ أسػٔ  {ٻ ٻ ٻ  ٻ} أخربْٞ

َٓ٘ تعاىل أٟ عاملًا بأْ٘ َٔ أٌٖ ايهالي١ قبٌ  {پ پ پ پ}

خًك٘ ٚايكشٝح أنً٘ بعس إٔ بًؼ ايعًِ إيٝ٘،ؾايعًِ ٚسسٙ الٜٗسٟ ٚيٝؼ 

إال غبب يًٗسا١ٜ يهٔ اهلل ٖٛ اهلازٟ ؾايصٟ إؽص إهل٘ ٖٛاٙ ٖٚٛعامل 

ٖٛ عبس ؾٗٛات٘،أٟ املتتبع هلا ٚإال ؾٗٛ ٜعًِ إٕ اهلل أسل إٔ ٜطاع ٚال 

يؿٗٛات ٚتطى ايعبازات ٚاـطأ نٌ اـطأ يف تؿػري ٜعك٢ باتباع ا

اؾالي ن ؾٌٗ هلل استُاالت إٔ ٜهٌ بعًِ َٓ٘ ٚبسٕٚ عًِ َٓ٘ أسس َٔ 

ٹڤ ڤ ڤ   ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    }خًك٘ ٚقٛي٘ تعاىل

 ٥٨ٜٛغـ: [{ چچ     ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃچ

اْعط سبٌ ايهصب ايككري،َا أْت مبكسم يٓا ٚيٛ نٓا قازق ن ] 

يػاِْٗ ٜكٍٛ: ٖصٙ نصب١،ٚيٛ قايٛا َٚا أْت مبهصب يٓا ٚيٛ ساٍ 
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نٓا ناشب ن)ؾهٝـ ٚمٔ ْكسقو( يهإ سطٟ بٝعكٛب إٔ 

ٜكسقِٗ،يهِٓٗ ْطكٛا بًػ١ َا عٗسٚٙ عٔ أْؿػِٗ ٚعٗسٙ أبِٝٗ 

 عِٓٗ،أغا٤ٚا ايعٔ بأبِٝٗ إبتسا٤ّ ٚأغا٤ ايعٔ بِٗ دعا٤ّ ٚؾاقًا ؾُٔ

 ايباط١ً س ن قايٛا ألبِٝٗ:املٛؾل يف ظٓ٘ ؟ ثِ اْعط إىل ايؿٗاز٠ 
ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک   ک کگ گگ گ }

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  

ٚيٛ قايٛا َٚا ؾٗسْا إال مبا ]  ٧٤ - ٧٥ٜٛغـ: [ {ۀ  ہ 

ضأٜٓا أٚ )َاعًُٓا إال مبا ؾٗسْا( يهإ أسٛط هلِ إلتكا ايعٚض ؾايعًِ 

س٠ ٚايػُع ؾِٗ سكٝك١ مل ٜعًُٛا أْ٘ بط٤ٟ ٜعين ايٝك ن أؾس َٔ املؿاٖ

ٚمل ٜعًُٛا أْ٘ َصْب ثِ قايٛا َٚا نٓا يًػٝب ساؾع ن إَعاْا يف 

تأنٝس قسم ؾٗازتِٗ ٚإٔ َا قايٛٙ يٝؼ ضمجًا بايػٝب ٚأِْٗ مل 

وؿعٛا غٝبًا يف قسٚضِٖ عٔ أبِٝٗ ٚنأِْٗ ٜكٛيٕٛ ألبِٝٗ ٖصٙ ٖٞ 

ِ مبا سكٌ عًًُا ايؿؿاؾ١ٝ ٚإَعاًْا يف تأنٝس قسقِٗ ٚإساطتٗ

اغتؿٗسٚا بايعري ٚايكط١ٜ نإثبات،ٚأزضى ٜعكٛب إٔ ٖصٙ اهل١ًُ َٔ 

ايتأنٝسات ٚاألقٛاٍ ايٛاثك١ ايػًٝع١ التهٕٛ إال عٔ ؾدل غري ٚاثل 

َٔ اؿكٝك١ ٚيٛ ناْٛا ٚاثك ن َٔ قسم ؾٗازتِٗ  ملا قايٛا اغ٦ٌ 

ايكط١ٜ،ِٖٚ الٜالَٕٛ يف ؾٗازتِٗ إال يف قٛهلِ )َٚا ؾٗسْا إال 

مباعًُٓا( ؾٗصٙ ؾٗاز٠ قطع١ٝ ؾايعًِ ٜعين ايٝك ن ٚيٛ قايٛا )َٚاعًُٓا 

إال مباؾٗسْا( ؾكط ٚيًػاَع إٔ وهِ ست٢ ٚإٕ غًب ع٢ً ظِٓٗ أْ٘ 

غطم ٖصٙ ؾٗاز٠ أسل َٔ ايؿٗاز٠ األٚىل ٚيهإ قٛهلِ َٚا نٓا يًػٝب 
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ساؾع ن،أٟ الْعًِ َاٚضا٤ شيو، ٚيٝؼ تأنٝس يف إٔ َا قايٛٙ يٝؼ 

ب،ٖٓا ٜهْٛٛا قس أبكٛا تػاؤالت التًعَِٗ َػؤٚي١ٝ أَاّ ضمجا بايػٝ

ضبِٗ ٚال أبِٝٗ ؾايؿٗاز٠ عاز٠ تهٕٛ َٛنع ْكاف يٝػت نايعًِ   

ۈ  ٴۇ   } ايٝكٝين ثِ َٔ مج١ً نصب أبٓا٤ ٜعكٛب قٛهلِ قاٍ تعاىل:

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ېې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  

ٜٛغـ: [ {  ەئوئ  وئۇئۇئۆئۆئ ۈئۈئېئ  ېئ  ېئ

ڈ  ڈ  ژژڑڑک کک  ک گ } ٚقٛهلِ ]٨٨

ؾكس أثبتٛا بطالٕ ٚنصب َكٛيتِٗ  ] ٨١ٜٛغـ: [{گ  گ

دعاؤٙ َٔ ٚدس يف ضسً٘ ؾٗٛ دعاؤٙ نصيو لعٟ ايعامل ن ؾشهُٛا 

َػبكًا ع٢ً َٔ ٚدس يف ضسً٘ إٔ ٜؤخص بسٍ َا غطم،ٚقايٛا إِْٗ 

هعٕٚ ايعامل ن بٗصا،ٚأقطٚا ٖصا اؿهِ ع٢ً أْؿػِٗ ٚضنٛا ب٘ ؾإشا 

عٓ٘ ٜٚتٓكًٕٛ َٔ ٖصا اؿهِ ايصٟ ضنٛٙ َػبكًا ثِ إٕ ِٖ ٜطاٚزٕٚ 

يف قُٝل ٜٛغـ يعرب٠ ٚضز شنطٖا يف غٛض٠ ٜٛغـ مخؼ َطات،يف 

آ١ٜ ناْت ؾاٖس٠ ع٢ً بطا٠٤ ايص٥ب َٔ زّ ٜٛغـ ٚيف آ١ٜ ناْت 

ؾاٖس٠ ع٢ً بطا٠٤ ٜٛغـ َٔ ايؿاسؿ١،ٚيف آ١ٜ ناْت زٚا٤ يٝعكٛب 

ڇ  ڇ   چ} يٝػت بأقٌ أ١ُٖٝ عٔ عك٢ َٛغ٢ قاٍ تعاىل:

ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    

ڍ   ڌ   }: تعاىل ٚقاٍ ] 18ٜٛغـ: [{  ک  ک  ک  گ
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ک  ک  ک  ک  گ  گ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ 

ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ   گ   گ  

ہ ہھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ   ۀ  ہ  ہ  ۀ    

  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿ ﯀   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶﮷  ﮸ 

 ] ٤٧ – ٤١ٜٛغـ: [ {   ﯁                

ٴۇۋۋۅۅۉۉېې   }تعاىل:و ٚقاٍ غبشاْ٘

 ٚقٛي٘ تعاىل: ]٦٩ٜٛغـ: [ {ېېىى

أٟ ألَػهٓا َٓ٘ بُٝٝٓ٘ )أٟ  ]٤١اؿاق١: [ {ڑڑکک}

مي ن ايطغٍٛ( ثِ يكطعٓا َٓ٘ ٚتٝٓ٘ األنشٌ ؾكس أدط٣ دربٌٜ يًطغٍٛ 

١ٝ يف سٝات٘ األٚىل ٖٚٛ طؿٌ،ٚايجا١ْٝ قبٌ إٔ ٜعطز ب٘ إىل عًُٝت ن دطاس

ايػُا٤، ٚقس ٜهٕٛ قطع ايٛت ن بٗصٙ ايططٜك١ أٚ قس ٜهٕٛ ايٛت ن ٖٛ 

اؿبٌ ايؿٛنٞ فُع اؿٛاؽ ٚاهلل أعًِ،ٚقاٍ بٔ نجري ضمح٘ اهلل 

الْتكُٓا َٓ٘ بايُٝ ن ألْٗا أؾس يف ايبطـ،عذبًا؟ ٌٖٚ هلل ٜػاض ْٚكاط 

ضض  قبهت٘ ّٜٛ ايكٝا١َ ٚقاٍ ابٔ عباؽ: )ايٛت ن(: نعـ ٚق٠ٛ، ٚاأل

ٖٛ ْٝاط ايكًب،ٖٚٛ ايعطم ايصٟ َعًل ؾٝ٘ ايكًب،ٚقاٍ قُس بٔ 

نعب:ٖٛ ايكًب َٚطاق٘ َٚا ًٜٝ٘،ٚقاٍ اؾالي ن بايُٝ ن أٟ بايك٠ٛ 

أٟ)بايعٗس { ڑ ڑک} ٚايكسض٠ يهٔ قس ٜهٕٛ ٚايعًِ عٓساهلل

ايٛت ن:أٟ اإلضازٙ ٚايععّ ايصٟ قطع٘ ع٢ً ْؿػ٘ إٔ الٜكٍٛ إال اؿل(ٚ
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ژ  ڑ   }:ايصٟ َٓشٗا اهلل ي٘،يهٔ ٖصا غري َطدح ٚقٛي٘ تعاىل

أٟ الٜطٕٚ  ]٥٩اإلْػإ: [{ڑ  کک  ک ک  گ  گ  گ  گ  ڳ 

ؾٝٗا مشػًا ٚال ظ١ًُ بٌ ٖٞ)َٓري٠( َؿطق١ بٓٛض ضبٗا ؾايعَٗطٜط ٖٛ 

طٜط ايعالّ ٚقاٍ اؾالي ن: ال هسٕٚ ؾٝٗا سطًا ٚال بطزًا ،ٚقٌٝ ايعَٗ

ايكُط ؾٗٞ َه١٦ٝ َٔ غري مشؼ ٚال قُط،ٚقس أقاب يف بعض ٖصا 

ايتؿػري ٚأخطأ يف بعض،ؾهٝـ ُتط٣ اؿطاض٠ ٚايربٚز٠ بايع ن ٚقس قاٍ 

ال ٜطٕٚ ؟ إش مل ٜكٌ الوػٕٛ أٚ الهسٕٚ ؾٝٗا مشػًا ٚال ظَٗطٜطًا 

،ؾاؾ١ٓ َٓٛض٠ ال تط٣ ؾٝٗا مشػًا ٚال ظَٗطٜطًا أٟ النٝا٤ ٚال ظ١ًُ 

ؾتعبري ايٓاؽ يؿس٠ ايربٚز٠ بايعَٗطٜط ٖٞ ثكاؾ١ خاط١٦ ْاػ١  بٌ)ْٛض(

گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  }:عٔ تؿػري خاط٤٢ هلصٙ اآل١ٜ ٚقٛي٘ تعاىل

أٟ ٜابٔ أْج٢،ٚيعٌ ٖاضٕٚ تأمل َٔ ؾس  ] 94-ط٘:[ {ڱ ڱ

َٛغ٢ يًشٝت٘،ٚإال نٌ ٚاسس َٓا بٔ أّ ٚبٔ أب،َٚجاٍ شيو نكٛيو 

،ٚيٝؼ يف عباض٠ ٜبٓؤّ تطقل َٔ يؿدل الػرب عًٝٓا إمنا أْت بٔ إَطأ٠

 ٖاضٕٚ ملٛغ٢ نُا ؾػط ايبعض ٚقس ؾسٙ َٔ ؿٝت٘ ٚقٛي٘ تعاىل:

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   }

آٍ [{ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

قاٍ املؿػطٕٚ سكٛضًا أٟ ال ٜأتٞ ايٓػا٤ ٚقايٛا َٔ ال  ] ٩٦عُطإ: 

ٖصا ْكل ٚال ًٜٝل بٓيب بٌ  شنط ي٘ )أٚ قػري عهٛٙ( ٚقاٍ بعهِٗ إٕ
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سكٛضًا أٟ َعكًَٛا َٔ ايصْٛب ٚايكشٝح الٖصا ٚال شاى بٌ سكٛضًا: 

أٟ سكٝؿًا ًَِ نكٛيٓا )َجكـ(سكط ايؿٞ: أٟ أمل ب٘ ٚأسكؿ٘ 

وكط َا ؾٛق٘ َٔ الذي  ٚأساط بتؿاقًٝ٘ ٚاؿكري: ٖٛ ايؿطاف

ٱ  ٻ   ٻ  ٻٻ  پ  پ  پپ  } دالؽ ٚوٝط بِٗ نكٛي٘ تعاىل:

قاٍ اؿػٔ: )سكريًا(  ] 8إلغطا٤:[ا{ ڀڀ ڀ ڀٺ

ؾطاؾًا،غالف نجري َٔ املؿػطٜٔ ٚقس أقاب ؾاؿكاض: ٖٛ االستٛا٤ 

أٟ  ] ٤ايؿذط: [{ٻٻ ٻ} ٚاؿبؼ ٚاإلساط١،ٚقٛي٘ تعاىل:

أقػِ بعؿط يٝاٍ مما خًل،ؾٝهٕٛ ايكػِ َػًغ عٓس سس عؿط يٝاٍ، 

َا شٖب إيٝ٘ ٚيٛ قاٍ: ٚايًٝاٍ ايعؿط،أٚ قاٍ: ٚيٝاٍ ايعؿط،يكًٓا قشٝح 

ابٔ نجري بأْٗا عؿط شٟ اؿذ١ بٌ أقػِ بعسز عؿط يٝاٍ زٕٚ تعٝ ن 

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  } ٚقٛي٘ تعاىل:

ٺ  ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿٿٹٹ   ٹٹ ڤ  ڤ ڤ  ڤ  

 {ڤ ڤ ڤ ڤڦ} ]٨٧ايككل:[{ ڦڦ
أٟ ال ٜػأٍ اهلل أسس عٔ شْٛب اجملطَ ن،ؾٝذٛظ إٔ تأتٞ بايؿاعٌ 

ٙ،نإٔ ٜكٍٛ يو ؾدل َاشا ؾعٌ اإلغطا٥ًٕٝٝٛ بايؿًػطٝٓٝ ن ٚنُري

نُا  ؾتكٍٛ: ال تػأيين عٔ شْٛبِٗ اجملطَٕٛ،ٚقس ٜهٕٛ ايتأٌٜٚ

أٟ  {ڤ  ڤڤڤڦ} شنط ابٔ نجري ضمح٘ اهلل

يهجطتٗا نإٔ تكٍٛ يؿدل تٛز إخباضٙ عٔ نجط٠ شْٛبو ، ؾتكٍٛ ي٘ 

عًِ  قاٍ  يًتٌٜٗٛ،أَا ايصْٛب ؾال تػٌ،يهٔ ٖصا غري َطدح ٚاهلل أ
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أٟ ايعصب ٚيٝؼ نُا ؾػط  ]6ايطٛض:[{  ھ  ے      ے}:تعاىل

اؾالي ن ٚابٔ نجط ٚغريِٖ ضمحِٗ اهلل:أٟ املُت٤٢ً، ثِ ؾــػــــطٚا 

أٟ قاضت ْاضًا ؾؿٞ ]6ايتهٜٛط:[{ٿٹ ٹٹ}:قٛي٘ تعاىل

أٟ {ٹ}ايتؿػرئٜ )يًُػذٛض ٚغذطت( تٓاقض ٚايكشٝح

ػذط ايبشٛض عٓسَا قاضت عصب١ ٚغتكطأ يف ٖصا ايهتاب نٝـ ُت

ىتًط ايؿها٤ باملا٤ يف أسساخ قٝاّ ايػاع١؟ ٚنٝـ ٜعكِ املا٤ 

ڱ  ں  ں  }:املعطٚؾ١؟ ثِ قٍٛ اهلل تعاىل باألٚظٕٚ ايطبك١ ايؿها١ٝ٥

ؾايٓاض أنرب َعكِ يألٚغار   ]٨٤غاؾط: [ {ڻڻڻڻ

ٚأععِ َطٗط يًصْٛب ٚنصيو املا٤ الٜػذط ٜٚعكِ إال عٓسَا تػًط 

دط ؾٝهٕٛ عصبا ٚيصيو إشا عصب ابٔ آزّ يف ايسْٝا عًٝ٘ اؿطاض٠ ؾٝتب

 ْكٍٛ ي٘ البأؽ طٗٛض ؾه١ًُ عصاب َؿتك١ َٔ ايعصٚب١ نعصٚب١ املا٤

ۈئ  ېئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  }ٚايبشط املػذٛض ٖٛ املعين يف قٛي٘ تعاىل:

ايهٗـ: [ {  ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی ی  ی    جئ  حئ   مئ  ىئ

أت٢ اهلل بصنط شيو ايبشط َع عٛض ٖٚٛ ؾٛم ايػُا٤ ايػابع١ ثِ  ]119

ۆئۈئۈئېئ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  }:األضض ايػبع١ يف قٛي٘ تعاىل 

 {  ىئی  ی ی  ی جئ  حئ مئ  ىئيئ  جب  حب خب   مب  ىب
ٖٚصا دٛاب نايف ملٔ ٜبشح عٔ سٝا٠ ؾٛم املطٜذ ٚبك١ٝ ] ٤٨يكُإ:[

ايهٛانب ؾال سٝا٠ إال ع٢ً نٛنب ب٘ عط ؾًٛ نإ ٖٓاى عط 
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مت  } ٚقٛي٘ تعاىل: َع ٖصٙ ايبشٛض ايجُا١ْٝتاغع يهطب اهلل ب٘ َجاًل 

ملاشا مل ٜكٌ َٔ  ]٩٩م: [ {  ىت  يت  جث  مث  ىث   يث  حج

خؿٞ اؾباض أٚ ايععٜع أٚ ايكٗاض)ملاشا ايطمحٔ بايصات(؟ َا ؿه١ُ 

ٚنٌ َٔ عطف َٔ ايٓاؽ بايطمح١ سطٟ ب٘ إٔ ال ىؿاٙ ايٓاؽ ألْ٘ 

 قًب عاز٠ ال ٜعاقب اْعط نٝـ غس اؿهِٝ َسخٌ ايؿٝطإ إىل

اإلْػإ ست٢ الٜعٌُ ايصْب ٜٚكٍٛ يف نٌ َط٠ اهلل غؿٛض ضسِٝ ؾٝعٜٔ 

ي٘ ايؿٝطإ املعك١ٝ ٚميٓٝ٘ بايطمح١ ٚاملػؿط٠ ٚمياطً٘ يف ايتٛب١ ٜٚكٍٛ 

ٱ  ٻ   ٻٻ   }: ضسِٝ ٚقٛي٘ تعاىل ي٘ ٜهؿٝو إٔ اهلل غؿٛض

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  

ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

ٱٻ    } َا املككٛز بكٛي٘ تعاىل:] 197ايبكط٠:[{ڦڄ

ٌٖ َا اختًـ يف تؿػريٙ ايعًُا٤ يف إٔ األؾٗط املعًَٛات  { ٻٻ

)ؾٛاٍ ٚشٚ ايكعس٠ ٚعؿط َٔ شٟ اؿذ١(؟ نٝـ ٜهٕٛ ٖصا ٜا أٚيٞ 

األيباب ٚاؿر الٜهٕٛ إال يف ؾٗط ٚاسس ٖٛ)ؾٗط شٟ اؿذ١(؟ إٕ 

١ٜ ٖٛ إٕ عُط اإلْػإ نصا َٔ اؿذر ٖٚصا ايتأٌٜٚ ايكشٝح هلصٙ اآل

َا ناْت ايعطب تٓطل ب٘، ؾٝكٛيٕٛ ؾالٕ عاف مثاْ ن سذ١ َجاًل،يف 

ٖصٙ ايعُط ايجُاْ ن سذ١ مثاْ ن ؾٗط سر، ثِ بعس بًٛغ١ غٔ اـاَػ١ 

ؾٗط سر، ٚإشا بًؼ غٔ ايػت ن ال ٜػتطٝع اإلْػإ إٔ  65عؿط ٜبك٢ 



- 41 - 

 

ؾٗط سر قس الٜػتطٝع 45ايـ ؾٗط سر،يف45ور يعذعٙ،إشا ٜبك٢ َعٓا

ملطض أٚ يؿكط إٔ ور إال يف بعهٗا ال نًٗا،ؾاؿر ؾطم قس التعٛز 

ٚن١ًُ)أؾٗط  {ٱٻٻٻ} :يصيو قاٍ اهلل تعاىل

يًتكًٌٝ( ثِ يف ٖصٙ األؾٗط اإلْػإ ٖٛ ايصٟ ٜؿطض ٚىتاض َٔ ٖصٙ 

أٟ  {ٻ  پ  پ  پ   } األؾٗط َا ٜطٜس يصيو قاٍ اهلل تعاىل:

يف بعهٗا  أٚ نًٗا أٚ ٚاسس َٓٗا،)ٚايُعُط سذر  أٚ دب ع٢ً ْؿػ٘ 

أٟ أؾٗط( ؾشكٝك١ اؿر أؾٗط قال٥ٌ َٔ عُط بٔ آزّ،غٓسٟ ٚغٓس 

نٌ ْاطل بايعطب١ٝ ٖصٙ اآل١ٜ ايػابك١ ٚايكطإٓ ٚنُا ٖٛ َعًّٛ 

ؾُا غٓس ايعًُا٤ ؟ ٖصا  ] 195ايؿعطا٤:[ {ڻۀ  ۀہ}

إٕ  اًَا ؾكط؟ملٔ ُٜعُط مثاْ ن عاًَا ، ؾُا بايو يف َٔ ٜعُط عؿطٕٚ ع

إمجاع ايعًُا٤ يٝؼ سذ١ َا مل ٜهٔ ٖٓاى زيٌٝ َٔ ايكطإٓ أٚ 

ايػ١ٓ،أٚ أَط َتعاضف عًٝ٘، نإ بعض ايكسَا٤ هًٕٗٛ ايتٛاضٜذ ؾإشا 

تسآٜٛا بسٜٔ سٛيٞ ٜهتبْٛ٘ إىل ؾٗط اؿر نأدٌ َػ٢ُ ، ٚيٝؼ 

إىل أؾٗطاؿر ٚقٛي٘ )َعًَٛات( أٟ إٕ نٌ إْػإ ٜعًِ َت٢ ٜهٕٛ 

نُا قاٍ بعض ايعًُا٤ َعًَٛات أٟ ٜعًُٗا ايٓاؽ يف  قازضًا ٚيٝؼ

اؾا١ًٖٝ قبٌ ْعٍٚ ايؿطع  ؾاإلسطاّ باؿر ٜٓعكس طٍٛ ايػ١ٓ قاٍ 

ايبكط٠:[﮷{ھےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶}تعاىل:

ٖٚصا َصٖب اؿٓؿ١ٝ ٚاملايه١ٝ ٚاؿٓاب١ً ٚإغشام بٔ  ] 189

ضاٖٜٛ٘،ٖٚصٙ َػأي١ خالؾ١ٝ ب ن ايعًُا٤ ٚايؿكٌ ؾٝٗا َاشنطت ٚقٛي٘ 
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أٟ أضٚاح األسٝا٤ َٔ  ] 1املطغالت:[ {کگ گ}:تعاىل

ايٓاؽ ؾُازاَٛا أسٝا٤ ؾال تعاٍ أضٚاسِٗ َطغ١ً ٚاألضٚاح نُا أخرب 

ايطغٍٛ دٓٛز فٓس٠ َا تعاضف َٓٗا إ٥تًـ َٚا تٓانط َٓٗا 

اختًـ،ؾأقػِ اهلل باألضٚاح املؤتًؿ١ املتعاضؾ١،ٚيٝؼ املدتًؿ١ املتٓانط٠ 

ٚقاٍ ٖٞ املال٥ه١ هلا عطف  ٚقس قاٍ بٔ نجري ٖٞ)ايطٜاح(تاض٠

نعطف ايؿطؽ،ؾؿٞ ايكٛي ن ْهاض٠ طبعًا عٔ أقٛاٍ العٓ٘ ضمح٘ اهلل 

{ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ ڃ ڃ  ڃ  چ  }:ٚقٛي٘ تعاىل
قاٍ ابٔ نجري عٔ قُس بٔ إغشام ُأعذب غًُٝإ  ]٩٧ايٌُٓ: [

بعطف بًكٝؼ عٓسَا شنطي٘ ثِ قاٍ: عٔ تؿػري قتاز٠ طًب غًُٝإ 

ػًِ ألْ٘ ال وٌ ي٘ أخصٙ بعس إغالَٗا ٚقاٍ بٗصا عطا٤ عطؾٗا قبٌ إٔ ت

اـطاغاْٞ ٚايػسٟ،ٚضمبا شٖبٛا هلصا ايتؿػري بػب ايكٍٛ ٚهلا عطف 

ععِٝ ، ٚنرب يف َػاَعِٗ عطؾٗا نُا نرب يف ع ن اهلسٖس،ؾاهلل 

مل ٜٓعت عطؾٗا )بايععِٝ( بٌ اهلسٖس ايصٟ أخربْا اهلل عٔ َكٛيت٘ 

إ إٔ وتاٍ ع٢ً اهلل ٚع٢ً بًكٝؼ يػًُٝإ،َٚا ٖهصا وٌ يػًُٝ

َٚاشا يػًُٝإ ؾٝ٘ َٔ َػِٓ؟  املػه١ٓٝ،َٚاشا ٜطٜس بعطف بًكٝؼ؟

ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  } : ٚقس ضز ٖسٜتٗا قا٥ال

ٚايكٛاب َاملككٛز بكٛي٘  ]٩٩ايٌُٓ: [ {ڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ

َطٝع ن ضاغُ ن َٚػتػًُ ن ألَط أي  {ڃ  ڃ  ڃ ڃ} تعاىل:

ه١ُ َٔ طًب غًُٝإ يعطؾٗا قبٌ إٔ تكٌ إيٝ٘ ٚاؿ غًُٝإ؟
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َػتػ١ًُ ضانب١ أٚ ضاد١ً ٖٛ إٔ ٜطٜٗا ٚقَٛٗا إٔ اهلل غدط ي٘ 

سه١َٛ َٔ اؾٔ ٚاإلْؼ ٚايطري قازض٠ ع٢ً ْكٌ عطؾٗا إيٝ٘ يف ؿع١ 

ؾٝهٕٛ شيو آ١ٜ هلا ٚيكَٛٗا ٚغببًا نايف إلغالَٗا ٚقَٛٗا ٚقٛي٘ 

 ٜهٕٛ َؿاد١٦ هلا س ن )ْهطٚا هلا عطؾٗا( أخؿٛا َعامل١ ست٢ ال

ؼسم إلَتكام ٍٖٛ ايكس١َ ٚايصٍٖٛ إش نٝـ غبكٗا عطؾٗا إىل 

غًُٝإ يهٓٗا بسأت تٗتسٟ إيٝ٘ بايتسضٜر بايكٍٛ )نأْ٘ ٖٛ( ست٢ 

ُعطؾت ب٘ ٚنؿـ عٔ َعامل١ ٖٚسٟ َٔ ضٚعٗا بايكٍٛ بإٔ ٖصا األَط 

تطٜسْٚين إٔ أؾطح  {ڀ  ٺ ٺٺ} بكسض٠ اهلل ٚقٛي٘ تعاىل:

بٌ أْتِ اؾطسٛا بٗسٜتهِ س ن أضزٖا إيٝهِ، ٚأ٢ْ هلِ إٔ بٗسٜتهِ ال

ڀٺ ٺ }:ٜؿطسٛا بٗا ٚيٝؼ نُا قاٍ ابٔ نجري ضمح٘ اهلل

بٌ أْتِ ايصٜٔ تؿطسٕٛ بايتشـ ٚاهلساٜا الٜكح ٖصا)ٚنإٔ {ٺ

غًُٝإ أٔيـ عِٓٗ شيو(ٖٚٛ الٜعًِ عِٓٗ ؾ٦ًٝا،ثِ اْعط نٝـ تؿػط 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  } ايكطإٓ بايكطإٓ  قاٍ تعاىل:

 ] ٥٥- ٥١اإلْػإ:  [{  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ  ڌ

 يف اآل١ٜ األٚىل {ڃ} نٝـ تؿػط اآل١ٜ األٚىل باآل١ٜ ايجا١ْٝ؟ نس

{ ڍ} يف اآل١ٜ األٚىل{چ }يف اآل١ٜ ايجا١ْٝ ٚنس {ڍ}
يف اآل١ٜ ايجا١ْٝ إشًا ايّٝٛ ايكُططٜط ٖٛ ايّٝٛ اؿعٜٔ أٚ ايه٦ٝب ٚقاٍ 
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إبطاِٖٝ: [ {ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ} تعاىل:

نٝـ ْعطف َع٢ٓ غطابٌٝ ؟ ْعطؾٗا َٔ خالٍ ٖصٙ اآل١ٜ قاٍ  ]١١

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  }: تعاىل

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ        ڇ  ڍ   

إشًا غطابٌٝ مبع٢ٓ  ]٧٥ايٓشٌ:  [{  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

َاًٜبؼ نايجٝاب ٚايسضٚع،ٚيٛ قًٓا غطابٌٝ مبع٢ٓ َالد٤٢ ؾإْ٘ 

ازؾات يف ايكطإٓ،ؾال ٜأتٞ بعس أنٓاًْا َطازف هلا يف املع٢ٓ،ٚاهلل الَرت

جئ   } أعًِ،ؾابٔ نجري دعٌ َرتازؾات يف تؿػريٙ يكٍٛ اهلل تعاىل:

  ؾؿػط ] 15م:[ {حئ  مئ  ىئ      يئ  جب  حب  خب     مب   ىب  يب  

َاهلا َج١ٜٛٓ،ٚنأْ٘ ٜطٜس إٔ ٜكٍٛ َاهلا أي {  حبخب مب ىب }

ٚايكشٝح {يئجب}يكٍٛضزٜـ،نٝـ ٜهٕٛ ٚقس غبكٗا با

ڈ  ڈ  ژ   :} ٚقٛي٘ تعاىل َع٢ٓ ؾٛام: يٝؼ بعس ٖصٙ ايكٝش١ إؾاق١

 ] 2- ٥املػس: [{ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ گ  گ  

خاب ٚخػط  {ڑ}أٟ خابت ٚخػطت  {ڈ  ڈ  ژ  ژ } :قاٍ

ٖٚصٙ َرتازؾات ٚايكشٝح أْ٘ ملا تبت ٜساٙ ٚخابت ٚخػطت اـري،تب 

ک  ک  ک ک  } و ٚقاٍ تعاىلايطغٍٛ ٚتًؿغ عًٝ٘ بكٛي٘ تبا ي
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َا أغ٢ٓ عٓ٘ َاي٘ َٚا أغٓاٙ َانػب َٔ َاٍ ٖٚصا {گگ

  َا أغٓاٙ َاي٘ يف ايسْٝا  {ک  ک  ک  ک} ؾٝ٘ تطازف ٚايكشٝح

اإلميإ بٌ خػطٙ ٚدعٌ بٔ نجري ضمح٘ اهلل ماكسب {گگ }

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  } َرتازؾا يف قٛي٘ تعاىل:

 {  ې  ې  ې  ى  ى  ائٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې
ٖصٙ املدًٛقات قالتٗا  قاٍ: يف َاَعٓاٙ إٕ اهلل أهلِ نٌ]٤٥ايٓٛض: [

 {ۅ ۅ ۉ ۉ ې  } :ٖٚٛ ٜعًِ تػبٝشٗا ٚقالتٗا ٚيصيو قاٍ

ۅ } ٚايكشٝح {ى ى ې ې}أٟ الىؿ٢ عًٝ٘ ٚيصيو قاٍ: 

ايهُري عا٥س إىل ٖصٙ املدًٛقات ال ع٢ً اهلل {ۅۉ  ۉ  ې

ې }ٜٚعًِ طبٝع١ عبازت٘ ٚقٛي٘ تعاىل ؾهٌ كًٛم ٜعًِ َا نًـ ب٘

ڤڤ  ڤ   } :أٟ عًِٝ بأعُاهلِ ٚقٛي٘ تعاىل {ې ى ى

ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

اْعط نٝـ ُؾػط )ايبٝإ(  ]٥٩ايعخطف:  [{  چ  چ  چ    ڇ  ڇ

قاٍ ابٔ عباؽ)أٟ َطٝك ن( ٚقاٍ ابٔ نجري {ڇ}بإبٗاّ يف قٛي٘

أٟ يػٓا ي٘ أقشاب  {چچ چ ڇ }أٟ َكاَٚ ن،ٚايكشٝح
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ُٚقطْا٤ ىسَٓا َٔ َٓطًل ايكشب١ ٚايٛؾا٤)بٌ ٖٛ َػدط َٔ اهلل( 

ؾٓشٔ بؿط، ٖٚٛ سٝٛإ ال ضابط قساق١ بٝٓٓا،مٔ بؿط ٖٚٛ سسٜس ال 

ضابط قساق١ بٝٓٓا ، ؾايكطٜٔ يف يػ١ ايعطب ٖٛ ايكاسب ٚايكسٜل 

ٚايطؾٝل،ٚايؿاٖس إمنا ٖٞ َػدط٠ ؾايكاسب يف ايػؿط يٝؼ اؾٌُ 

ٖسؾو إٔ ٜٓتكٌ َعو يف غؿطى َٔ بًس  إىل بًس يٝهٕٛ قاسب َٚا 

يف ايػؿط َع أْ٘ خري َع ن ؾايكاسب يف ايػؿط ٖٛ اهلل ٚاإلْػإ عاز٠ 

إشا غاؾط ٜأخص َع٘ قاسب يٝأْؼ ب٘ يف غؿطٙ،ؾايطاس١ً يٝػت 

قاسب ٚبايتايٞ التؤْػ٘،ؾاملؤَٓ ن ٜأْػٕٛ بطبِٗ يف ظًُات ايرب 

ْؼ َٔ ٖصا املٓطًل،ٚيٝؼ َا ٜكٛي٘ ٚايبشط،ٚيصيو دا٤ت تػ١ُٝ اإل

ايعا١َ مسٞ اإلْػٞ أٚ اإلْػإ بٗصا االغِ ألْ٘ ٜٓػ٢،بٌ ألْ٘ ٜأْؼ 

ٹڤڤ ڤ  ڤ ڦ  ڦ  } بػريٙ  ٚقٛي٘ تعاىل:

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

َا أععِ ]  ٥٩اؿسٜس: [ { ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ      ڍ     ڌ 

ٓاؾكٕٛ َٔ ضمح١ اهلل ٦ٜٝٚػٛا إٔ ًٜشكٛا ضمح١ اهلل عٓسَا ٦ٜٝؼ امل

باملؤَٓ ن يٝكتبػٛا َٔ ْٛضِٖ،ٜكاٍ هلِ اضدعٛا ٚضا٥هِ ؾايتُػٛا ْٛضًا 

ٜعين إٕ باب األٌَ ال ظاٍ َؿتٛح ؾٝهطب بِٝٓٗ ٚب ن املؤَٓ ن بػٛض ي٘ 

باب باطٓ٘ ؾٝ٘ ايطمح١ ٚظاٖطٙ َٔ قبً٘ ؾٝ٘ ايعصاب،ؾصنط اهلل 

٘ ال ظاٍ يف ايػٛض باب ممهٔ إٔ ًٜر غبشاْ٘ ٚتعاىل يف ٖصٙ اآل١ٜ أْ

ؾٝ٘ َٔ ًٜر، إْو إشا قػت ضمح١ اهلل بهعـ بٔ آزّ ٚقًت سًٝت٘، قًت 

ٚاهلل َا ٜسخٌ ايٓاض أسس،ٚإشا قػت عكٛب١ اهلل مبعاقٞ بٔ آزّ 
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ٚعٓذٗٝت٘ َٚهطٙ ٚنؿطٙ،قًت ٚاهلل َا ٜسخٌ اؾ١ٓ أسس ٚيف يؿعٞ 

ايباب ، ٚيف تؿػري باطٓ٘ ٚظاٖطٙ ايهُري عا٥س ع٢ً ايػٛض ٚيٝؼ ع٢ً 

ايبعض هلصٙ اآل١ٜ ؼطِٝ ٚتجبٝط ٚقٓٛط،مل ٜؿريٚا يف تؿػريِٖ إىل 

ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   } غط ٖصا ايباب يف ٖصا ايػٛض،ٚقٛي٘ تعاىل:

قاٍ بٔ نجري يف  ]٤٥٦ – ٤٥٧ايؿعطا٤: [ {ڱ ڱں  ں  

قاٍ قتازٙ: يف ايكال٠ ٜطاى ٚسسى  {ڱڱں}تؿػريٙ 

: ٜعين تكًب٘ يف قًب ْيب إىل قًب ٜٚطاى يف اؾُع ٚقاٍ ابٔ عباؽ

ْيب ست٢ أخطد٘ ْبًٝا،ٚايكشٝح ال ٖصا ٚال شاى ؾهإ ايطغٍٛ ٚغريٙ 

ممٔ ٜكَٕٛٛ يكال٠ ايؿذط ٜكًبٕٛ ٚدِٖٛٗ يف ايٓذّٛ يًتأنس َٔ 

طًٛع ايؿذط ٖٚصا َا وسخ عاز٠ ملٔ زأبٛا ع٢ً قال٠ ايؿذط ٚايٓذّٛ 

 ەئ ائ } تعاىلٚقٛي٘ ؿذط ٜػذسإ،ٖٞ)ايػادسٜٔ( ؾايٓذِ ٚاي

ېئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ەئوئوئۇئۇئۆئ

قاٍ ابٔ نجري : أعذاظ قٌٝ ألْٗا تهٕٛ يف عذع  ]٨اؿاق١: [ {ىئ 

ايٓد١ً املعُط٠ ٚاييت بًػت  ايؿتا٤ ، ٚايكشٝح أعذاظ مجع عذٛظ ٖٚٞ

َٔ ايهرب عتًٝا ٚتػ٢ُ ايٓد١ً ايػشٛم: أٟ ايط١ًٜٛ املعُط٠ ٚخا١ٜٚ أٟ 

ؼ يهدا١َ أدػازِٖ غاقط١ َٚٓكعط٠ ع٢ً األضض ٖٚصا تكٜٛط بًٝ

ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ڭ}:ٚدججِٗ املٓتؿد١،ٚقٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل

ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ 
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ٜٛغـ:  [{ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ   ائەئ  ەئ  وئوئى  ائ 

إٕ {ۇئ ۇئ  ۆئ   ۆئ} قاٍ ابٔ نجري يف قٛي٘ تعاىل: ]٩٩

 ٜٛغـ نإ وػٔ إىل أٌٖ ايػذٔ ٚايكشٝح إٕ اهلل قس عًُ٘ تأٌٜٚ

األسازٜح َٚٓٗا أسازٜح ايطؤ٣،يٝؼ َاوكٌ ي٘ ٖٛ يف َٓاَ٘ ؾشػب 

بٌ َا وسث٘ ب٘ ايٓاؽ يف ضؤاِٖ،ؾٗٛ وػٔ ايتأٌٜٚ،أَا ايكٍٛ بأِْٗ 

ضأٚٙ وػٔ إىل أٌٖ ايػذٔ،أقٍٛ َايعالق١ ب ن إسػاْ٘ إىل ايٓاؽ 

بكسق٘ أٚ غريٖا ٚاقرتإ قؿ١ اإلسػإ بطًب تأٌٜٚ ضؤ١ٜ يف آ١ٜ ٚاسس٠ 

َجاًل تػ٢ُ إسػإ،ٚنصيو اإلتكإ أٜهًا ٜػ٢ُ إسػإ ؟ ؾايكسق١ 

 ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ}: تعاىلٚ غبشاْ٘ ٚقٛي٘

ؾٌٗ  ] ٨٧ٜٛغـ:  [ { مئىئيئجبحبخب مبىب

اغتبساٍ اجملطّ برب٤ٟ َٔ اإلسػإ ٚقٓا٥ع املعطٚف نُا ٜعٔ إخ٠ٛ 

 :ٜٛغـ ٜٚطٚٙ َٔ أمجٌ مسات ايععٜع أّ اإلسػإ ٖٛ يف قٛي٘ تعاىل

ڀڀڀ ڀ ٱٻٻٻٻپپپپ}

قػٓ ن نُا تعٕٓٛ ٚتطٕٚ إٕ  ٚيٝؼ ]٨٦ٜٛغـ: [ { ٺ

ھ  ھ   ھ   ے  ے  ۓ  ۓ } اغتبسيٓاٙ بأسسنِ ٚقٛي٘ تعاىل

ؾُا املككٛز  ]٥٧ - ٥٩االْؿكام: [ {   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    ﮶

أٟ انتٌُ {  ﮳  ﮴  ﮵} بـ)ٚغل(ٚ)اتػل( ٜعٔ املؿػطٕٚ بكٛي٘
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٢ ٚاسس ن٥ٛ٘ ٚقاض بسضًا ٖٚصا غري قشٝح ؾـٛغل ٚاتػل مبعٓ

ٚتؿػطاآل١ٜ األٚىل اآل١ٜ ايجا١ْٝ،ؾـ)َا ٚغل(أٟ َاغرت ٚغط٢ 

بعالَ٘،ٚإشا )اتػل( أٟ اغترت ٚتػط٢ بايعالّ عٓس)اـػٛف( ٚأَجٌ 

ٌٖ  يًه١ًُ بػؤاٍ اغتؿٗاَٞ يتكطٜب َع٢ٓ ايهًُت ن يًصٖٔ ٖٚٛ

ِٚغل َٔ غريٙ أّ اتػل ہ  ھ  ھ   } ٚقٛي٘ تعاىل: يٛسسٙ؟ ايكُط 

آٍ عُطإ: [  {﮲  ﮳﮴  ﮵    ﮶   ﮷ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  

گ  گ   } ٚاطأ غهب اهلل ٚٚاؾك٘ ٚقٛي٘ تعاىل:{ے}ن١ًُ ]٥٩٤

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ   ڱ  ڱںں  ڻڻ  ڻ   

 ]٦٩ْٜٛؼ:  [{ ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ

ڃ  ڃ   }: ٚاط٦ٓا هلِ َٛط٤٢ قسم َٔ أَطْا ٚقٛي٘ تعاىل{گ}

ڃڃ چچچ چڇ ڇڇڇڍڍ   

ٚاط٦ٓا ي٘ َهإ ايبٝت {ڃ}]٤٩ اؿر:[ {ڎ ڌ   ڌ  

ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ  }:أٟ ٚؾكٓاٙ إىل َهاْ٘، ٚقاٍ تعاىل 

 ] ٤٦املا٥س٠: [ {ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇۋ ۋ ۅ  

تٛاط٤٢ إمثٞ ٚإمثو أٟ تكع ؾُٝٗا،ؾإثِ ايكاتٌ ٚإثِ املكتٍٛ {ڭ}

غٛا٤ إشا نإ املكتٍٛ سطٜكًا ع٢ً قتٌ قاسب٘ ٚإٕ مل ٜهٔ سطٜل 

مث ن، قاٍ ابٔ عباؽ ٚفاٖس: أٟ بإثِ ع٢ً قتٌ ايكاتٌ ؾايكاتٌ ٜبٛأ باإل
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قتًٞ ٚإمثو ايصٟ عًٝو قبٌ شيو، ٚقاٍ آخطٕٚ: ٜعين بصيو إْٞ أضٜس 

إٔ تبٛأ غط٦ٝيت ؾتتشٌُ ٚظضٖا ٚإمثو يف قتًو إٜاٟ. إىل آخط َاقايٛا 

 {  ڃڃ ڃڃ  چ  چ }  َٔ أقٛاٍ التكح ٚقٛي٘ تعاىل:
مثٛز اقتطعٛا شٖب ابٔ نجري ٚايػعسٟ ٚغريُٖا إىل إٔ ]  ٦ايؿذط: [

ٚمتٛا ايكدط يبٓا٤ َػانٔ هلِ ،ٖٚصا يٝؼ ايتؿػري ايكشٝح هلصٙ 

اآل١ٜ بٌ ٖٛ تؿػري آل١ٜ أخط٣ ،أَا تؿػري ٖصٙ اآل١ٜ ؾتعين أِْٗ دابٛا 

ايػٍٗٛ ٚاألٚز١ٜ ٚايكدٛض غريا ع٢ً أقساَِٗ ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً اْتؿاضِٖ 

 يف األضض ْٚؿاطِٗ ٚيٛ قاٍ)دبٛا( بساًل َٔ ن١ًُ دابٛا يهإ

تؿػريِٖ قشٝح أٟ قطعٛا ايكدط َٔ أسس األٚز١ٜ ثِ يٛ نإ شيو 

قشٝشًا ملا دا٤ ايكدط ٚايٛاز َعطؾ١ ،بٌ ْهط٠،ؾِٗ ٜٓشتٕٛ َٔ 

اؾباٍ بٝٛتًا،ٚيٝؼ دبٛا أٚ قطعٛا قدط٠ َع١ٓٝ َٔ ٚازٟ َع ن ٚقٛي٘ 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃ       ڃچ    چ  } تعاىل:

ڑ  ڑ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

 اْعط إىل بالغ١ ايكطإٓ ]٩٧ايككل: [{ککککگ

اْعط إىل ايػدط١ٜ َٔ  {ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ }

ٖصا ايطاغ١ٝ ؾطعٕٛ مل ٜكٌ ابٔ يٞ قطسًا ؾاألَط أععِ َٔ شيو 

سصف املؿب٘ ٖٚٛ )ُِٖ ايطداٍ( ٚأت٢ بٛد٘ ايؿب٘ ٖٚٛ)ايٓاض()أٚقس 

ايػُا٤ ٚقس أغطف  يٞ(نٓا١ٜ عٔ ؾشص اهلُِ يبٓا٤ بطز ٜالَؼ عٓإ

يف ٖصا ايتعبري ايبًٝؼ يف ايػدط١ٜ مبٛغ٢ ٚبايؼ بٗصا ايتعبري يف قسض٠ 
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ضداي٘ ٚعًٛ ُُِٖٗ اييت ؾبٗٗا بايٓاض املتكس٠)أٚقس يٞ ٜاُٖإ ع٢ً 

ايط ن( مل ٜكٌ ابٔ يٞ ع٢ً اؾبٌ قطسًا بٌ قاٍ ع٢ً ايط ن إَعاًْا يف 

ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٿ}  :ايتشسٟ ٚتطٜٛاًل ملع٢ٓ ايػدط١ٜ ٚقٛي٘ تعاىل

 {  ٹ   ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ
ؾأْت إشا ْعطت يٝاًل يف اآلؾام ػس ايعٌ ميأل ايهٕٛ ] 45ايؿطقإ:[

ٚال ْسضى َس٣ إَتسازٙ إال به٤ٛ ايؿُؼ ايصٟ تعهػ٘ ايٓذّٛ ٚمساٙ 

ۉ    :} ظٌ ألْ٘ ظٌ األضض،َا اإلعذاظ ايعًُٞ ٚايًػٟٛ يف قٛي٘ تعاىل

ڻ   } ٚقٛي٘ غبشاْ٘  ٚتعاىل:  {  ى  ائائ ې  ې ې  ې  ى  

ڳ     } ٚقٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل: {  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھھ

ۋ  ۋ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  } ٚقٛي٘ تعاىل: {   ڳ

مل ٜكٌ ٜهٛض ايًٌٝ ٜٚهٛض ايٓٗاض ؾال يٌٝ ٚسسٙ ٜؿهٌ  ؟{ۅ 

نط٠ ، ٚال ْٗاض ٚسسٙ ٜؿهٌ نط٠ ، ٚنالُٖا ٜؿهالٕ نط٠ 

ؿٗا َعًِ،ثِ ٚإٕ اختًؿت َػاس١ ايًٌٝ ٚايٓٗاض ؾُا ْكؿٗا َه٤ٞ ْٚك

ٜطمس٘ غٛاز ايًٌٝ ٚبٝاض ايٓٗاض ع٢ً األضض ٜؿهٌ نط٠ ٜٚأخص 

ؾهٌ األضض،ثِ يف شيو زالي١ ع٢ً نط١ٜٚ األضض  ٚن١ًُ نط٠ 

َؿتك١ َٔ األؾهاٍ املهٛض٠ َجٌ)ايعُا١َ( تاض٠ ٜعًٛ ايًٌٝ ايٓٗاض 

ٜٛاد٘ ايهٕٛ غري ؾٝهٕٛ ايٓٗاض ع٢ً بالز ايؿطم عٝاٍ ايؿُؼ 
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املٓعٛض ،ٚتهٕٛ بالز ايػطب يف اؾ١ٗ املٛاظ١ٜ يٌٝ عٝاٍ ايهٕٛ 

املٓعٛض ٚوسخ ايعهؼ ْتٝذ١ تكًب ايًٌٝ ٚايٓٗاض، ايٓاؾ٤٢ عٔ تكًب 

ايهط٠ األضن١ٝ أَا ٜٛجل ايًٌٝ يف ايٓٗاض ٜٚٛجل ايٓٗاض يف ايًٌٝ غا١ٜ يف 

جًا ؾٝشٌ ايعالّ تكٜٛط سطن١ ايًٌٝ ٚايٓٗاض ، ؾايًٌٝ ٜطًب ايٓٗاض سجٝ

سٝح ٜٗطب ايه٤ٛ يف غطع١ زٚضإ األضض سٍٛ قٛضٖا ؾطقًا ٖٚصا 

َع٢ٓ ايطًب اؿجٝح ، ٚال ميهٔ إٔ ٜتدط٢ ايًٌٝ ايٓٗاض ٜٚػبك٘،َت٢ 

ٜطًب ايًٌٝ ايٓٗاض سجٝجًا ؟ إشا اْعهؼ زٚضإ األضض ٚطًعت ايؿُؼ 

ا زخٌ َٔ املػطب ْكٍٛ ايٓٗاض ٜطًب ايًٌٝ سجٝجًا أَا َع٢ٓ اإلٜالز  إش

ايًٌٝ يف ايٓٗاض َٔ د١ٗ ايػطب أقبح يٝاًل ٚإشا زخٌ ايٓٗاض يف ايًٌٝ َٔ 

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ } د١ٗ ايؿطم أقبح ْٗاضًا أَا قٛي٘ تعاىل:

ؾايعالّ وٌ سٝح ٜٗطب ايه٤ٛ  ] ٩٨ٜؼ:  [{ۋ  ۋ  ۅ ۅ

ٖٚصا َع٢ٓ االْػالر،ٚايعالّ ٜٗطب َٔ ايه٤ٛ ؾٝكطن٘ ايه٤ٛ 

عالّ ال ٜكطض ايه٤ٛ ٚالٜهتػش٘ ٚال ٜٚهتػش٘ ٚميشٛٙ،بُٝٓا اي

بػبب ايه٤ٛ  ميشٛٙ بٌ وٌ سٝح ٜٗطب،ٜعٍٚ ٚىتؿٞ ايعالّ

 ٚالىتؿٞ ايه٤ٛ بػبب ايعالّ، ٖٚصا َع٢ٓ قٛي٘ تعاىل:

ڌڌڎڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  }

ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

٢ً زٚضإ األضض ثِ إٕ تكًب ايًٌٝ ٚايٓٗاض زيٌٝ ع ] 12اإلغطا٤: [{  ڱ

ٱ  ٻ  ٻ   ٻٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ   }ٚتكًبٗا قاٍ تعاىل: 
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ايكطإٓ ٤ًَٞ باإلعذاظ ايعًُٞ ؾاػاٙ  إٕ ]٤٤ايٓٛض: [ { ڀ    ڀ

إبط٠ املػٓاطٝؼ يًؿُاٍ بػبب ايٓذِ ايكطيب ٚيٝؼ نُا شنط ايعًُا٤ 

ٚدٛز نجاؾ١ سسٜس يف ايؿُاٍ أنجط َٔ ايكطب اؾٓٛبٞ ٖٚٛ املعين 

 16ايٓشٌ:[ {  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ} ىل:يف قٛي٘ تعا

ڄ  } ؾذا٤ يؿغ ايٓذِ َؿطزًا ٚمل ٜكٌ)ايٓذّٛ(إال يف قٛي٘ تعاىل:]

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  

ملٔ الميًو بٛق١ً ؾهٌ  ]٦٨األْعاّ:  [{  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ

َٗتسٟ بايبٛق١ً ٖٛ َٗتسٟ بايٓذِ ايكطيب ؾايبٛق١ً عال١َ زاي٘ ع٢ً 

يٓذِ ايكطيب دطَ٘ َػٓاطٝؼ َجبت يألضض َٔ خالٍ ايٓذِ ؾا

َطنعٖا َٚا يف باطٓٗا َٔ سسٜس َٚػٓاطٝؼ ٚيٝؼ َٔ خالٍ )غالؾٗا 

اؾٟٛ(ٚايبٛق١ً إشا نٓت يف ايكطب اؾٓٛبٞ ؾإْٗا غتتذ٘ إىل 

األضض ٚيف ايٛغط إىل ايؿُاٍ ٚيف ايكطب ايؿُايٞ غتتذ٘ إبط٠ 

١ ثالث١ٝ األبعاز ؾايٓذِ املػٓاطٝؼ إىل ايػُا٤ ؾطٜط١ إٔ تهٕٛ ايبٛقً

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   } ايكطيب ٚتس َجبت يألضض،ٚقٛي٘ تعاىل:

چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  

زالي١ ع٢ً إٔ ايٓاؽ قبٌ ابتهاض ايجٝاب  ]26األعطاف:[ {  ڈ  ڈ

ناْٛا ٜػرتٕٚ عٛضاتِٗ بطٜـ ايطري نايٓعاّ ٚغريٙ سٝح ٜكٓعٕٛ َٔ 

ايعًِ تؿػريات ؾت٢ يف)ضٜؿا( نًٗا باط١ً  ضٜؿٗا أيبػ٘ ٚيبعض أٌٖ
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  ]13-12ايكٝا١َ:[ {ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے}:ٚقٛي٘

إعتاقٗا ٚؼطٜطٖا َٔ ايٓاض باتباع أٚاَط اهلل ٚادتٓاب ْٛاٖٝ٘ ٚاملككٛز 

ٖٓا ضقب١ اإلْػإ ْؿػ٘ ؾهٌ ٚاسس َهًـ قازض ع٢ً ؾو ضقبت٘ 

ض ٚإعتاقٗا ٚيٝؼ املككٛز ؾو ضقب١ ؾدل آخط نُا شنط بع

ڳ ڳڱڱ ڱ  ڱ  ں   }:ايعًُا٤ ٚايعًِ عٓس اهلل قاٍ تعاىل

ں  ڻ   ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  

ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲      ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽ ﮾   

-8ايكٝا١َ:[ {  ﮿  ﯀          ﯁                   

أبٓا٤ آزّ نٌ ٖصٙ اؿٛاؽ  ٚضغِ إٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أعط٢ ]17

)ايعٝٓ ن ٚايًػإ ٚايؿؿت ن ٚاهلسا١ٜ( إال إٔ بعهِٗ عادع عٔ ؾو ضقبت٘ 

ٚإعتاقٗا َٔ أغط ايؿٝطإ ٚايؿٗٛات ٚايبعس عٔ اهلل َع قسضت٘ اييت 

ٖٚبٗا اهلل ي٘ )أٚ إطعاّ يف ّٜٛ شٟ َػػب١(ٖٚصا َٔ ٚغا٥ٌ ؾو ايطقب١ 

ٚتٛاقٛا بايكرب ٚتٛاقٛا ، ثِ ٜؿرتط هلصا إٔ ٜهٕٛ َٔ ايصٜٔ أَٓٛا 

باملطمح١ إش ال تكبٌ قسق١ ايهاؾط أٚ املؿطى ٚيٝػت ٚغ١ًٝ يؿو 

يٝؼ  { ہ  ہ  ہ  ھ    ھ}:ضقبت٘ َا مل ٜهٔ َؤَٔ ٚقٛي٘

يًتٌٜٗٛ بٌ تعذب َٔ أَط ٖصٙ املعه١ً اييت عذع اإلْػإ إٔ ٜتذاٚظٖا 

ضغِ غٗٛيتٗا،ٚيٝؼ املككٛز ؼطٜط ضقب١ ممًٛى أٚ إعتام ضقب١ ؾدل 

خط ؾعُّٛ ايبؿط الميًهٕٛ ضقابًا يهٞ ٜعتكْٛٗا ٚيٝؼ املككٛز آ

بايعكب١ ٚازٟ ظِٓٗ نُا قاٍ ابٔ نجري ضمح٘ اهلل بٌ ايعكب١ املعه١ً 
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ژ ژ ڑ ڑ ککک }ٚقٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل 

ؾاملٝعإ اؿل مبكٝاؽ داشب١ٝ  ]8- 7ايطمحٔ : [{کگگ

ا األضض ال مبكٝاؽ داشب١ٝ ايػُا٤ ؾًٛ نٓا ع٢ً غطح ايكُط مل

اغتطعٓا َُٗا ابتهطْا َٔ املٛاظٜٔ اؿػاغ١ ، إٔ ْكِٝ ايصٖب ٚاهلل 

قطٕ ايػُا٤ باملٝعإ يٝهٕٛ َجااًل سػًٝا ٚاقعًٝا ٚإال َايعالق١ ب ن يؿعٞ 

املٝعإ ٚايػُا٤ يف املع٢ٓ؟ ؾطؾع ايػُا٤ ٚٚنع املٝعإ)اؾاشب١ٝ( ست٢ 

شب١ٝ ٚيٛال ال ْطػ٢ يف املٝعإ)آي١ ايٛظٕ( ؾاملٝعإ ٖٛ نٓا١ٜ عٔ اؾا

ق٣ٛ ايتذاشب املتٛاظ١ْ ب ن األدطاّ ملا اغتكط ايهٕٛ ٚسٝح إٔ داشب١ٝ 

األضض يف تٓاَٞ َػتُط بػبب ظٜاز٠ ٚظْٗا بايجكً ن ٚايؿٗب ٚمجٝع 

األسٝا٤ َٔ عكٛض غشٝك١ ؾإْو يٛ ٚظْت سذطًا نإ ٚظْ٘ قبٌ أيؿ ن 

عاّ نًٝٛ ٚاسسًا غتذسٙ يف ٖصا ايعكط  أنجط َٔ نًٝٛ ْٚػب١ 

ز٠ يف ٚظْ٘ اؿايٞ إىل ٚظْ٘ قسميا نٓػب١ ايعٜاز٠ يف ٚظٕ األضض ايعٜا

اؿايٞ إىل ٚظْٗا قبٌ أيؿ ن عاّ،ٖٚصٙ اؿكٝك١ تهؿـ يٓا غط بٓا٤ 

أٖطاَات َكط إش نٝـ اغتطاع ايبؿط ضؾع سذاض٠ تعٕ أطٓإ؟ 

ؾاألٖطاَات قٌٝ إْٗا بٓٝت قبٌ املٝالز بآآلف ايػٓ ن،ٚقٛي٘ 

 :ٚقٛي٘ تعاىل ] 17:ايطمحٔ[{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  }:تعاىل

ؾُا املككٛز   ]41املعاضز:[{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ }

أَا املككٛز باملؿطق ن ٚاملػطب ن ؾٝكػِ ايهط٠ األضن١ٝ إىل  بصيو؟

ْكؿ ن يٌٝ ْٚٗاض)ْكـ نط٠ َه٤ٞ ْٚكـ نط٠ َعًِ(َٚجاٍ شيو 

إشا غطبت ايؿُؼ عٔ بالز املؿطم تهٕٛ يف شات ايًشع١ ؾاضق١ ع٢ً 
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ا غطبت عٔ بالز ايػطب ، تهٕٛ يف شات ايًشع١ ؾاضق١ بالز ايػطب ٚإش

غاع١)ّٜٛ 24ع٢ً بالز ايؿطم ؾٝهٕٛ ٖٓاى َؿطق ن َٚػطب ن يف ظَٔ

ناٌَ( ؾؿٞ نٌ ؿع١ ٜٛدس َؿطم َٚػطب َتعآَ ن ٚب ن نٌ 

غاع١ ، َٚٔ ٖٓا ْعطف 12)َؿطم َٚؿطم(ٚ)َٚػطب َٚػطب( َكساض 

ڇ چ  چ  ڇ  ڇ   چ  چ }:َع٢ٓ قٛي٘ غبشاْ٘ ٚ تعاىل

أَا املؿاضم  ] ٩٧ايعخطف:  [{ڍڍڌڌڇ

ٚاملػاضب ؾهجط ؾهٌ َٓطك١ َٔ ايهط٠ األضن١ٝ هلا َؿطم َٚػطب 

غري َتعا١َٓ ٚتؿػري ايعًُا٤ يًُؿطق ن ٚاملػطب ن قاطب١ التكح أَا 

املؿاضم ٚاملػاضب ؾكس أقاب ايبعض ٚأخطأ نجري،ٚقٛي٘ غبشاْ٘ 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڇ    }     ٚتعاىل:

ٚقٛي٘  ] 124ايٓػا٤: [{ژژڑڑککڈ

ۆ  ۆۈ ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  }تعاىل : 

املؿطزات ايٓكري،ايؿتٌٝ،ايكطُري قاٍ  ]49ايٓػا٤ : [{ې ى

املؿػطٕٚ  إٕ مجٝع ٖصٙ املؿطزات تعين أدعا٤ ْٛا٠ ايتُط يهٔ عًٝٓا إٔ 

ْطدع املؿطز٠ إىل َكسض ٜسٍ ع٢ً َعٓاٖا ؾأقػط يك١ُ ٜٓاهلا نا٥ٔ 

ٖٛ ايطري ؾايٓكري ٖٛ َآٜاي٘ ايطري مبٓكاضٙ نِ ٖٞ يك١ُ قػري٠  سٞ

ؾاهلل الٜعًِ َكساض شيو ست٢ يٛ مل تكسّ يف سٝاتو إال سب١ ٜٓكطٖا 

طا٥ط مبٓكاضٙ ٚقس قاٍ ايطغٍٛ)ٜا أب٢ عُري َاشا ؾعٌ ايُٓػري ٜعين ايُٓكري 
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 ايطا٥ط ٚايَٓكري يك١ُ ايطا٥ط،ٚ)ايؿتٌٝ( إشا ضدعٓا إىل َكسض ٜسٍ ع٢ً

َعٓاٙ لس إٔ أٜػط األؾٝا٤ قسميًا ٖٛ ؾتٌ اؿباٍ َٔ ؿا٤ ايؿذط 

ؾايؿتٌٝ ٖٛ َاتؿتً٘ ايٝس بٝػط ٚغٗٛي٘ سٝح نإ شيو ػاض٠ اؾُٝع 

يػٗٛيتٗا يصيو طاح غٛقٗا قسميًا ٚضخل مثٓٗا ٚ)ايكطُري( ٖٛ ايؿ٤ٞ 

ايتاؾ٘ نُا شنط املؿػطٕٚ ايصٟ الٜػتطٝع إَتالن٘ أسس َٔ زٕٚ 

٘ ٚغٗٛي١ طًب٘ َٚبتػاٙ ، ٖٚصا َجال نطب اهلل ب٘ ملٔ اهلل ضغِ تؿاٖت

ٜسعٛ َٔ زٕٚ اهلل،ئ ميًو ي٘ َجٌ ٖصا ايؿٞ ايٝػري ّٜٛ ايكٝا١َ  

اْعط  ] 6ايطمحٔ: [{ڎڎڈڈ}ٚقٛي٘ تعاىل: 

إىل بالغ١ ايكطإٓ ٚمشٛي٘ دا٤ بؿ٤ٞ َٔ ايػُا٤ ٚؾ٤ٞ َٔ األضض 

،بساًل َٔ نع١ٓٝ يٝكٍٛ يًٓاؽ إٕ نٌ َا يف األضض ٚايػُا٤ ٜػذس ي٘

إٔ ٜعسز كًٛقات٘ نًٗا،ٌٖٚ ٜػتطٝع ايبشط يٛ نإ َسازًا إٔ ٜسٕٚ 

نٌ َا َٚٔ ٜػذس ي٘؟ نؿ٢ بايع١ٓٝ قٝطًا باملع٢ٓ ٚقٛي٘ غبشاْ٘ 

{ ےےۓۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷}ٚتعاىل:
مل ٜكٌ غدطْا يساٚز بٌ قاٍ َع زاٚز اؾباٍ ٜػبشٔ  ]79األْبٝا٤:[

 ٚيٝؼ ايبؿط ؾكط ٚايطري ، ٚاملطاز ٖٓا إٔ نٌ ؾ٤ٞ َػدط يعباز٠ اهلل

َٔ ٜعبس اهلل ؾكس دا٤ بع١ٓٝ َٔ اؾُاز)اؾباٍ( ٚدا٤ بع١ٓٝ َٔ 

األسٝا٤)ايطري( ٚع١ٓٝ َٔ ايبؿط ٖٚٛ )زاٚز( ٚاهلل عًِ نٌ ؾ٤ٞ نٝـ 

 :ٜكًٞ ٜٚػبح ٜٚعبسٙ ؟ ؾعًِ  نٌ كًٛم قالت٘ ٚتػبٝش٘ هلل ٚقٛي٘

ايػاٖط٠ ]14ايٓاظعات:[{ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئ}

ؾايهؿاض س ن ٜبعجٕٛ ٜكٛيٕٛ قاٍ غبشاْ٘  ايساض اييت ال ّْٛ ؾٝٗا ٖٞ
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ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  :  ٚتعاىل:

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ ىئ ىئ ی  ی  ی  ی  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ   :ٚقٛي٘ تعاىل:  ] 53-52ٜؼ: [ {جئ  حئ 

﮻    ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺ 

﮾    ﮿﯀  ﯁                      ﮼  ﮽ 

                   ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ     ۇۆ   ۆ  

َا ايهطغٞ؟ ايهطغٞ: ٖٛ  ] ٤١١ايبكط٠:  [ {ۈ   ۈ  ٴۇ  

ؾٝ٘ ايػُٛات ٚتعّٛ ؾٝ٘ ايهٛانب  ايٛغط ايؿها٥ٞ ايصٟ متٛض

 ٚايٓذّٛ ٚاجملطات،ايصٟ سٛاٖا ٚٚغعٗا نًٗا،ٚال تجكً٘ أٚظاْٗا ؾؿٞ

ع٢ً ايهطغٞ أٟ  عا٥س {ۇ} ايهُري يف{ڭۇۇۆ}

{ ۆ  ۈ   ۈ})ايؿها٤( مبع٢ٓ ال تجكً٘ أٚظاْٗا أَا قٛي٘ تعاىل

ٚيٛقاٍ تعاىل ٚغع نطغٝ٘  {ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ}ؾتابع١ يـ

ايػُٛات بسٕٚ شنط ٚاألضض ؾاظ يٓا إٔ ْكٍٛ إٕ ايهطغٞ ؾ٤ٞ 

آخط ؾاألضض تكع يف دٛف ايهطغٞ قط١ٜٓ تؤنس إٕ املككٛز 

ڳ  ڳ  ڳ     }  ٖصٙ اآل١ٜبايهطغٞ ٖٛ ايؿها٤ نُا عطؾٓا َٔ 

إٕ  ]٩٥ ايؿطقإ:[ {  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

 املككٛز بايػُا٤ ٖٞ ايػُا٤ ايسْٝا، يٛدٛز قط١ٜٓ تؤنس شيو ٖٚٞ
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ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   }  ٚقٛي٘ تعاىل {ڱںں ڻ  ڻ}

ؾايؿٗاب ٜجكب ايػالف  ]٥١ايكاؾات: [ {ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ف دٟٛ يكاٍ ؾأتبع٘ اؾٟٛ َتذًٗا إىل األضض،ٚيٛ مل ٜهٔ ٖٓاى غال

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   } ؾٗاب غاقط ٚقٛي٘ تعاىل:

 ]اإلخالم[{ٺ  ٺ  ٿٿٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٖٞ)أسس( املٛدٛز٠ يف آخط ايػٛض٠ ؾتؿػريٖا أٟ مبع٢ٓ  {ٿ}

ٺ  ٺ   } :ٚاسس ٖٚٛ اهلل ؾًٝػت متٝٝعا يهؿٛا،ؾعٓسَا قاٍ تعاىل

سس َِٓٗ ٚال أٟ الٜهاؾ٦٘ ٚمياثً٘ خًك٘ ال أ { ٺ ٺٿ

)ٚقـ(مل ٜتٓب٘ ي٘ ٚانعٞ تًو ايعالَات {ٺ  }نًِٗ،ؾع٢ً

َػتك١ً املع٢ٓ ال ضابط بٝٓٗا {ٿ}أٟ ٚاسس ٖٚٛ اهلل،{ٿ}

ٻ  } ٚب ن نؿًٛا ٚنصيو يٝؼ ٖٓاى تعاْل ٚقـ يف قٛي٘ تعاىل:

ؾإشا ٚقؿت ع٢ً   ]2ايبكط٠:[{ ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ

تهٕٛ قس  {پ}تهٕٛ قس ْطكت اؿل ٚاشا ٚقؿت ع٢ً {پ}

أخطأت،ؾال ٜٛدس تعاْل يًٛقـ ٚايٛقـ ايكشٝح ع٢ً)ؾٝ٘( ال ع٢ً 

)ضٜب(ؾأُٜٗا أبًؼ ٚأقّٛ قٝاًل إٔ تكٍٛ املا٤ غكٝا يًعا٦َ ن أٚ تكٍٛ)املا٤ 

ؾٝ٘ غكٝا يًعا٦َ ن(ؾاألٍٚ املا٤ غكٝا يًعا٦َ ن زٕٚ اغتجٓا٤ ،ٚايجاْٞ 
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ٔ تؿو ؾٝ٘ تبعٝض،ٌٖٚ ٜؿو عاقٌ يف إٔ املا٤ غكٝا يًعا٦َ ن؟ يه

عٓسَا ٜكاٍ يو ؾٝ٘ غكٝا يًها٦َ ن،ؾؿٝ٘ مبع٢ٓ دع٤ َٓ٘،ؾال ٜٓطبل 

شيو ع٢ً ايكطإٓ ٚال ع٢ً املا٤،َا ايكُس؟ ايكُس: ٖٛ ايصٟ ال ٜتذعأ 

ْٛٗ٘ شضات ٚال  نايكدط ٚال ٜتدًً٘ ايعسّ ناملا٤  ٚايسخإ ٚال ته

ْٛٗ٘ شضات ٚيٛ  دع٦ٜات،ؾهٌ كًٛم ىطط ببايو ػسٙ ٜتذعأ ٚته

س١ٝ ال ميهٔ ؾكٌ ضأغٗا عٔ دػسٖا َُٗا اغتدسَٓا  ٚدس من١ً

ِّْٗا شضات بٌ ٖٞ ٚاسس٠  يصيو َٔ ق٠ٛ ْكٍٛ إْٗا قُس َٚعذع٠ ٚال ته

نهٌ ؾُا بايو باؿٞ ايكُس ايصٟ أساط بايٛدٛز )ايػري 

قُس(نً٘،ٚأقطب تؿػري البٔ نجري ؾكاٍ: ايكُس ايصٟ الػٜٛـ ي٘ 

يف ٚقـ ايكُس َطابك١ غري إٔ اؿذط أٜهًا ال ػٜٛـ ي٘ ؾٌٗ تط٣ 

ألٟ كًٛم،ؾايكُس بٗصٙ ايكؿ١ ال ٜؿ٢ٓ ٚأخصت بٗصا ايتؿػري ؾكط 

تطٜٛطًا يتؿػري بٔ نجري ضمح٘ اهلل س ن قاٍ ايكُس: ايصٟ الدٛف ي٘ 

َع َا أدسٙ يف ايٓؿؼ َٔ ٖصا ايتؿػري ؾٝذب عًٝٓا أٚاًل ٚأخريًا إٔ 

ٱ   ٻ  ٻٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ   }ْسضى قٛي٘ تعاىل:

 { ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿٿٿ ٿ ٹ  ٹٹ ڀ ڀ
أسٝاًْا ٜكع املؿػط يف َأظم ؾعٓسَا ٜكٍٛ اهلل الميهٞ   ]٥٥ايؿٛض٣: [

عًٝ٘ ظَإ ٚالوٜٛ٘ َهإ بٌ ٖٛ ايصٟ وٟٛ املهإ ٚايعَإ ٜؿعط 

ٚنإٔ قدط٠ غتدط عًٝ٘ َٔ ايػُا٤ ؾٝكٍٛ بٗصا أْهطت ٚدٛزٙ 

ػِ ؾالبس َٔ سٝع ع٢ً ايعطف ٜػتٟٛ اهلل عًٝ٘ ٚس ن ٜكٍٛ هلل د

ٜكؿعط بسْ٘ ؾٝكٍٛ ؾبٗت٘ باملدًٛقات ٚس ن ٜكٍٛ ٖٛ ْٛض ٜكٍٛ ايٓٛض َٔ 

كًٛقات٘ ٚيعٌ ايتدٛف َٔ ٚقـ اهلل ٜعترب َٔ قطٜح اإلميإ ٚاعًِ 
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إٔ نٌ َا زاض يف بايو عٔ ايطمحٔ ؾٗٛ ٖايو ٚتبك٢ تؿػرياتٓا فطز 

خٝاٍ َع أْٓا ْؿعط مبطاقبت٘  ْٚعبسٙ ٚنأْٓا ْطاٙ ٚإشا قكطْا عٔ 

اض ٖصا ٚغؿًٓا عٓ٘ ْػتؿعط ضؤٜت٘ يٓا ملاشا ْكٍٛ يف نٌ سطن١ اغتؿع

َٔ سطنات ايكال٠)اهلل أنرب( أٟ إٕ اهلل أنرب مما اغتؿعطٙ يف 

نٌ ضنع١ ال هب عًٝٓا إٔ نطم هلل قؿات ٚالْكؿ٘ االمبا ٚقـ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ پ پ  پ  ڀ  }ب٘ ْؿػ٘ ٚقٛي٘ تعاىل: 

ٹ ٹٹ  ڤ  ڤ    ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   } َع٢ٓ قٛي٘ ]٥ايٓػا٤: [ {  ڤ ڤ  ڦ  ڦ

أٟ اتكٛا اهلل ايصٟ تكطْٕٛ ب ن ايػؤاٍ ب٘ ٚايػؤاٍ {  ٹٹ ٹ

باألقاضب ؾتاض٠ تكٛيٕٛ قٌ ٚاهلل ٚأغأيو باهلل ٚتاض٠ قٌ ٚأَو،قٌ ٚأبٛى 

ؾاتكٛا ٖصا ايطب ايصٟ غاٜٚتُٛٙ بأضساَهِ يف ايكػِ ٚايػؤاٍ ب٘ 

ۆۆ ۈ } :ملؿػطٜٔ هلصٙ اآل١ٜ التكح ٚقٛي٘ تعاىلا ٚتؿػري بعض

ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  

ى  ى  ائ  ائ   ەئ     ەئ  وئ   وئۇئ  ۇئ      ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    

اْعط نٝـ ٜساٟٚ ايكطإٓ  ]٥٥٧ – ٥٥٨ايتٛب١: [ {ڦ ڦ

ٚمل ٜكٌ ايصٜٔ ؽًؿٛا {ٱٻٻٻ} ايٓؿٛؽ قاٍ تعاىل:
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ؾًٛدا٤ ايًؿغ بٗصا املع٢ٓ يهإ ال ظاٍ يف ايٓؿؼ ؾ٤ٞ يس٣ َٔ خًؿٛا 

ؾاهلل ٜعًِ إٔ يٛ شٖب ايطغٍٛ إيِٝٗ ٚاغتٓٗض ُُِٖٗ ألتبعٛٙ ؾاهلل 

( ٜعًِ إٕ أٟ أَط مل ٜكع نٝـ ٜهٕٛ يٛ ٚقع يصيو قاٍ)ايصٜٔ خًؿٛا

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   :}ٚقٛي٘ تعاىل

ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

إٕ اهلل أؾٗسْا ع٢ً أْؿػٓا ٚمٔ يف  ]172 األعطاف:[  {ڍ  ڍ

أقالب آبا٥ٓا بأْ٘ ضبٓا ٚأخص عًٝٓا َٝجام بصيو بإٔ الْؿطى ب٘،ٚمٔ 

بعح غٓصنطٙ ؾٝهٕٛ الْػتطٝع تصنط ٖصا ايعٗس يف ايسْٝا إال ّٜٛ ْ

تصنط ٖصا ايعٗس َكسقا هلصٙ اآل١ٜ اييت نٓا ْكطأٖا يف ايسْٝا أَا 

أٟ غاؾً ن عٔ ٖصٙ اآل١ٜ ٚيٝؼ {ڇڇڇڇ ڍ} :قٛي٘ تعاىل 

املككٛز غاؾً ن عٔ املٝجام ايصٟ غٝب عٓا يف ايسْٝا ٚغٝهؿـ يٓا ّٜٛ 

ايكٝا١َ ؾال سذ١ ملٔ ٜكٍٛ نٓت غاؾٌ عٔ ٖصٙ اآل١ٜ،.ٖصا بٝإ 

يبعض أخطا٤ عًُا٤ ايتؿػري ٚمل أٚضز أخطا٤ عًُا٤ ايتؿػري ٚتكشٝح 

 ٖٓا إال َٔ أدٌ ايطز عًٝٗا ٚبٝإ ايكٛاب.
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 لقضاة مً ٍرِ اآلٓات؟ماذا ٓستفٔد ا

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   } قاٍ تعاىل:

ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں      ک   گ    گ      گ  گ    

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   

﮷   ﮸  ﮹  ﮺   ھے  ے  ۓ ۓ  ﮲  ﮳     ﮴   ﮵  ﮶ 

﯁                             ﮼     ﮽  ﮾﮿  ﯀  ﮻ 

                  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ     ىئ  

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب    ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ

 :م[ {يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج   

٤٩ - ٤٥[. 

ز يف ٖصا اؿهِ،إٕ ٖصإ اـكُإ طًبٛا َٔ اٚاْعط إىل خطأ ز

زاٚز إٔ وهِ بِٝٓٗ باؿل،ٚإٔ الٜؿطط،ٚإٔ ٜٗسِٜٗ غٛا٤ ايػطاط 

ڱ    ں  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ   } ثالث١ َطايب،ؾبازض أسسِٖ بايكٍٛ:

ؾاغتعذٌ زاٚز،ٚمل ٜؿِٗ {  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ہ

ہ   ہ   } ايكه١ٝ،ٚمل ٜػُع َٔ ايططف اآلخط ْٚعط بع ن َا ٜطاٙ

  ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸
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   ﮽  ﮾﮿ ﯀  ﯁           ﮼﮹  ﮺  ﮻

يف  ؾٛقـ قاسب املؿتهٞ بأْ٘ ظامل،ٚأزخً٘ {      

ٚاغتجٓاٙ َٔ  ،ٚال ٜعًُٕٛ ايكاؿات١ اـًطا٤ ايصٜٔ الٜؤَٕٓٛمجً

ٕ اهلل أٖٚصا ؾٝ٘ ؾطط،ٚملا تب ن يساٚز أِْٗ َال٥ه١ ظٔ املؤَٓ ن 

بتال٤ أسس َٔ ابتال٤ اهلل يٝؼ ناْ٘ أخطأ،ألٕ أابتالٙ ٚاختربٙ،ؾأزضى 

ايٓاؽ،ؾاغتػؿط،ؾػؿط اهلل ي٘ شيو،ثِ ْبٗ٘ اهلل إىل أ١ُٖٝ اـالؾ١ 

 ن ايٓاؽ باؿل،ٚإٔ وطم إٔ ال ٜٔهٌ بػبب ٖٚٞ اؿهِ ب

ّٜٛ  ْػٝاْ٘،ألٕ ايكانٞ غٝشاغب بٓػٝاْ٘،بعهؼ عا١َ ايٓاؽ

ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  } اؿػاب

 ؾاملككٛز بايٓػٝإ ٖٓا ْػٝإ اؿل،ٚيٝؼ ْػٝإ ّٜٛ اؿػاب{ مج

ٖصٙ ٚ ثِ إٕ ظاٖط اآل١ٜ ٜكٍٛ )ْعذ١( ٚدا٤ يف اآل١ٜ ن١ًُ)خًطا٤(

(ؾًُاشا ْتبع اإلغطا٥ًٝٝات ٕ املككٛز بايٓعاز)ايهإٔأقط١ٜٓ تؤنس 

ْٚكٍٛ)إَطآ٠(؟ ؾايكطإٓ ٚانح ٚقطٜح الوٟٛ أيػاظ ٜػُٞ األؾٝا٤ 

ٕ املػأي١ ال ٜككس بٗا املؿتهٞ إْ٘ ظًُين ألْ٘ ٜطٜس إٔ إبأمسا٥ٗا،ثِ 

ٜأخص ْعذيت بٌ ٜككس إْ٘ أٖاْين استكاضًا ملايٞ ايبايؼ ْعذ١،ؾكٛي٘ 

أٟ قٗطْٞ  {ۀۀڻ} ،ٚيصيو قاٍ:ًٓٝٗا اغتٗعا٤ ب٘أنؿ

ألْ٘ يف َٛنع ايكٟٛ املتعايٞ،ؾٗٛ  بهالَ٘،ؾٗٛ نإ أعع َين قٛاًل

الٜتعًِ َٔ َاٍ ُأخص بٌ ٜتعًِ َٔ َؿاعط ُدطست،ؾهإ زاٚز يف 

ٕ املؿتهٞ أٚنح ي٘ ايؿاضم املازٟ أٚايكه١ٝ يف ٚازٟ،ضغِ  ٚازٟ

ٚتػع ن ْعذ١ ٚيٞ ْعذ١  بكٛي٘ ي٘ تػعا أخٝ٘ ٚايتؿانٌ بٝٓ٘ ٚب ن
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ععْٞ:أٟ نإ أعع َين ٚأغًب يف خطاب١ املٗ ن يٞ  ٚاسس٠،ٚن١ًُ

 ؾَهًين:أٟ نإ أؾهٌ َين،غًبين بايؿهٌ ايطاؾع هلاَت٘ َجٌ ن١ًُ

عًٞ أٚ نإ أع٢ً  :أٟ تؿٛم ع٢ً،أٚ عالْٞ:أٟ عالاقينأٚ ن١ًُ ؾ

ال اغتٗعا٤  َين ٚيٛ نإ األَط نُا ٜعٔ زاٚز غؤاٍ ْعذت٘ طُعًا

إٔ ٜكٍٛ ي٘ إشا مل تطغب يف شيو  يهإ اؿهِ غدط١ٜ ٚتعاٍٚ

ٟ ؾطط يف زٕٚ أ التهؿً٘ ْعذتو،قهٞ األَط ايصٟ ؾٝ٘ تػتؿتٝإ

أَا يٛعًِ زاٚز أْ٘ ٜككس اإلٖا١ْ بكٛي٘ ايكٍٛ،ألٕ األَط طبٝعٞ،

،ٖٚصا أَط ٚأعع ْؿطًا نؿًٝٓٝٗا استكاضا ألْ٘ ٜط٣ ْؿػ٘ أنجط َٓ٘ َااًلأ

نإٔ وهِ مباٍ املػتٗع٤٣  خطؾٓٝع،يهإ اؿهِ ؾٞ آ

َٔ اغتجٓا٥٘ َٔ ايصٜٔ آَٓٛا يف قه١ٝ  يهإ أقٌ ؾططًاٚيًُػتٗعأ ب٘،

ـٔرب(  نؿاي١ ْعذ١،ٚنؿاي١ املاٍ تعين إزاضت٘ مبكابٌ أٚ َا ٜػ٢ُ )با

َٚع إٔ زاٚز أخطأ يف تكسٜطٙ ٚأخطأ يف اؿهِ مل ٜكسح شيو يف 

 ڭ        } قب١ اهلل ي٘،بٌ قاٍ تعاىل:

 هلل زضى ٜازاٚز،ْٝاتِٗ ايكاؿ١ ٜطظقٕٛاؽ ع٢ً ؾايٓ {ڭڭ

،ؾكًت ظًُو،ألْ٘ يٝؼ يف ْ٘ ٜطٜس ْعذ١ ايؿانٞ طُعًاأظٓٓت 

قاَٛغو ٚال يف ْاَٛغو ؾ٤ٞ امس٘ استكاض ٚغدط١ٜ،ؾأعطاى اهلل 

ْ٘ ابتالى بٗصٜٔ اـكُ ن، ثِ أع٢ً ْٝتو،بعس إٔ اغتػؿطت ٚظٓٓت 

ٕ اهلل ؾتٓ٘؟ ٚملاشا أشا ظٔ شا مل ٜهٔ زاٚز أخطأ يف اؿهِ ؾًُاإ

ٜازاٚز  ٚملاشا قاٍ اهلل قصضًا اغتػؿط ؟ ٚملاشا قاٍ اهلل ؾػؿطْا ي٘ شيو؟

إْا دعًٓاى خًٝؿ١ يف األضض ؾاسهِ باؿل،ٚسصضٙ َٔ ايٓػٝإ 
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يكس  َٔ عباض٠ الَتٔهٌ ؾتسخٌ ايٓاض بػبب ْػٝاْو ٚيٛ قاٍ زاٚز بساًل

 اٍ ْعذتو إىل ْعاد١يكس أٖاْو بػؤ ظًُو بػؤاٍ ْعذتو إىل ْعاد١

 ڻۀ} ٍ ؾِٗ زاٚز ايكه١ٝ ٚؾِٗ قٛي٘ تعاىلؾاظ يٓا إٔ ْكٛ

ٚيصيو مل وكل َطايب اـكُإ ايجالث١ أَا قٍٛ عا١َ  {ۀ

نإ أنجط َين  {ڻۀۀ} ايعًُا٤ يف تؿػري قٛي٘ تعاىل:

ؾكاس١ ٚبٝإ ٚقٛهلِ عاتب اهلل زاٚز الْؿػاي٘ بايعباز٠ عٔ ايٓاؽ 

( ال وٌُ َٔ ايبٝإ ٚايؿكاس١ غ٣ٛ التكح ؾاـطاب )أنؿًٝٓٗا

ايػدط١ٜ ٚاالغتٗعا٤ ٚاالستكاض ملاٍ قسضٙ ْعذ١ ٚاسس٠ َكاض١ْ بتػع١ 

ٚتػع ن ْعذ١ ٚايعتاب يساٚز يف أْ٘ مل ٜؿِٗ ايكه١ٝ ألْ٘ ظٔ ايؿانٞ 

ٜتعًِ َٔ َاٍ غٝؤخص ، ال َٔ َؿاعط دطست ، ؾأٜٔ تصٖبٕٛ ؟ 

يف ايػؤاٍ،ثِ ال  ٚععْٞ يف اـطاب ٚمل ٜكٌ ٚععْٞ: ؾايؿانٞ ٜكٍٛ

أتكٛض إٔ ٜصٖب أسس إىل ايكها٤  يٝكٍٛ ؾالٕ غأيين َايٞ اقتكٛا يٞ 

َٓ٘ أٚ طًب َين إٔ ُأنؿً٘ َايٞ،إال إشا نإ ٖصا ايطًب بككس 

 ايػدط١ٜ ٚايتٗهِ.
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 سد ذّ القسىني ّمكاٌ ٓأدْج ّمأدْج

ٿ }يػس شٚ ايكطْ ن َٚهإ ٜأدٛز َٚأدٛز ٚتؿػري ثِ خص تؿػريًا

{.ڻۀۀہ ہہ}ٚ{ٿٹٹٹ   
( يألغـ نٌ األغـ عذع ايعًُا٤ املػًُ ن ؾايهًُات)مح١٦،ٚغرتًا 

عٔ تؿػريٖا ٖٚات ن ايهًُت ن َٔ قُِٝ يػتِٗ،ست٢ إتِٗ ايػطبٕٝٛ 

اهلل  ملؿطزات نتاب ٤٢ايكطإٓ بأْ٘ غري َٓطكٞ بػبب ايتأٌٜٚ اـاط

( اييت ٜسْسٕ بايػدط١ٜ ٚاالغتٗعا٤ غرتًاإيٝو تؿػري )يف ع ن مح١٦،ٚ

 باطٌ سٍٛ ٖصٙ اآلٜات َػٝشٝٛا ايعطب ايصٜٔ ٜكٛيٕٛ إٕ ٖصٙ اآل١ٜاي

ايكؿ١ اييت قكُت ظٗط ايبعري ٚزيٌٝ نايف ع٢ً بؿط١ٜ ايكطإٓ ٚغبب 

نبري يػكٛط اإلغالّ بعس إٔ ؾػطٚا بٌ أقٍٛ سعضٚا أٚ خطقٛا،ألٕ 

سٝح قايٛا إٕ ٖصٙ اآلٜات تعين ظٗٛض ايؿُؼ  قٛهلِ ال ٜػ٢ُ تؿػريًا

ا يف األضض ٚيهٞ ٜعًُٕٛ عًِ ايٝك ن إٕ ايكطإٓ ال َٔ األضض ٚغطٚبٗ

ٜأتٝ٘ ايباطٌ َٔ ب ن ٜسٜ٘ ٚال َٔ خًؿ٘ عًِٝٗ إٔ ٜكطأٚا تؿػري ٖصٙ 

حئ   مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  يب   }: اآلٜات قاٍ تعاىل

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ       ٱجت   

ڦ  ڦ  ڦ    ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک   گ  

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
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﮳    ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ      ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ

ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

تأٌَ ٖصٙ اآلٜات دٝسًا ٚاييت  ] 94-83ايهٗـ:[ {ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  

غٓتتبع َٔ خالهلا ضس١ً )شٚايكطْ ن( إٕ املككٛز بع ن يف اآل١ٜ ٖٞ ع ن 

ايٓاظط ٚمح١٦ أٟ مبع٢ٓ ساض٠ ؾُا ٜسٍ ع٢ً دٌٗ ايٓاؽ يف عكط شٚ 

ْٗا يف شات ايًشع١ أأِْٗ إشا ضأٚا ايؿُؼ عٓس ايػطٚب ٜعٕٓٛ  ايكطْ ن

باضز٠ ع٢ً مسا٤ ايبالز ايػطب١ٝ ملا وػْٛ٘ َٔ انؿاض يف زضد١ 

اؿطاض٠ ، ٚتبسٚ ألعِٝٓٗ ٖٚٞ يف ساي١ ايػطٚب  ٚنأْٗا ؾب٘ َٓطؿ٦٘ 

ؾصٖب شٚ ايكطْ ن إىل بالز ايػطب يٝهتؿـ سكٝك١ َاسريِٖ ؾٛدس 

ايػطب١ٝ مح١٦ أٟ ساض٠ يف عع ايعٗري٠ يف  ايؿُؼ ع٢ً تًو ايبًسإ

ايٛقت اييت تهٕٛ ؾٝ٘ ع٢ً ايؿطم بعس ايعكط باضز٠ ٚؾب٘ َٓطؿ١٦ 

سٝح تهٕٛ قس زْت َٔ ايػطٚب ، ؾاملككٛز يف ع ن أٟ يف ع ن 

ْاظطٖا ٚمح١٦ أٟ ساض٠ ، أَا املؿػطٕٚ ٜكٛيٕٛ ع ن مبع٢ٓ ب٦ط ساض٠ 

ط أْٗا تػطب يف ايبشط ٚبٓٛ تؿػريِٖ ٖصا ع٢ً أغاؽ َا ىٌٝ إىل ايٓاظ

سػب ايطؤ١ٜ ايعاٖط١ٜ عٓسَا تهٕٛ ع٢ً غاسٌ ايبشط، ٚتٓعط إىل 

ٖا ٚأَجٌ هلصا بطس١ً آايؿُؼ عٓس ايػطٚب ؾاهلل ٜكٍٛ ٚدسٖا ٚمل ٜكٌ ض

ضَػرتْٚؼ( غببًا ٖٚٛ املطنب١ ايؿها١ٝ٥ آيًكُط ٚشيو أتبع )

طٙ أٟ يف ع ن ْاظ (ست٢ بًؼ ايكُط ؾٛدسٙ يف ع ن ضَاٍ ٚقدٛض11)أبًٛ

ٕ ايٓاؽ ناْٛا ٜعْٓٛ٘ ظداد١ َه١٦ٝ ٜٚطْٚ٘ يف أعٔ نجب،ٚايػبب 
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ع ن ظداد١ َٚا ٜؿٝس َٔ تٛنٝح َع٢ٓ ٖصٙ اآل١ٜ يًٓاؽ ٖٛ زسغ ايؿب٘ 

سٍٛ ٖصٙ اآل١ٜ ٚاييت ٜتؿسم بٗا املًشسٕٚ َٔ غري عًِ ٚال ٖس٣ 

ت ْهط٠ أٟ أٟ ع ن يًع١َُٝٛ ٜؿشُٕٛ بٗا نٌ َٓاظط هلِ ٚع ن دا٤ٚ

طب يف عٝٓ٘ مح١٦ يهإ ٖصا خام بصٟ ايكطْ ن ٚال ٚيٛ قاٍ ٚدسٖا تػ

ميهٔ ؽكٝل ايعاّ ؾع ن تطاقب عٔ نجب شٚ ايكطْ ن ٚغهإ 

ايػطب عطؾت اؿكٝك١ ٚع ن تطاقبٗا يف شات ايًشع١ َٔ ايؿطم مل 

تعطف اؿكٝك١ ، ٚيٛ قاٍ تػطب يف أع ن ايٓاؽ مح١٦ يهإ ٖصا ٜؿٌُ 

ْ ن ٚقٌ إىل املهإ غهإ ايؿطم ٚايػطب َٚا ٜسٍ ع٢ً إٔ شٚ ايكط

 ٤٢ؾًٛ نإ ؾكط ْعط َٔ ايؿاط { ٹ  ڤ  ڤ}: ايػطبٞ قٛي٘

يًبشط ٚضأ٣ ايؿُؼ تػطب يف ايبشط نُا ؾػط ايعًُا٤ ملا قاٍ ٚدس 

عٓسٖا قًَٛا ،ٚيهإ شيو أَط َٗٝأ ؾُٝع ايٓاؽ إٔ ٜطٚا ايؿُؼ 

تػطب يف ايبشط ٚال ٜتطًب األَط غؿطًا ٚعرب ايكطإٓ مبطًع ايؿُؼ 

ُؼ ٚمل ٜكٌ َؿطم ايؿُؼ ألٕ املؿٗسٜٔ كتًؿ ن ؾإشا َٚػطب ايؿ

ْعطت إيٝٗا عٓس ايؿطٚم ػسٖا قاعس٠ َٔ ٚضا٤ األؾل إىل أع٢ً ٚعٓس 

ايػطٚب ْاظي١ إىل أغؿٌ ٚنأْٗا تٟٗٛ خًـ األؾل ٚتؿػري قٛي٘ 

ٕ ايػهإ يف َهإ َا َٔ إأٟ {ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ :}تعاىل

ييت اْطًل َٓٗا شٚ ايكطْ ن األضض يف عكط شٚ ايكطْ ن أٟ يف ايبًس ا

ٕ ايؿُؼ إشا بعغت َٔ ٚضا٤ ايتالٍ ٚايكشاضٟ أناْٛا ٜعٕٓٛ 

ٚاؾباٍ تطًع يف قٝط َٓطكتِٗ ٚيف سسٚزِٖ َٚا ٚضا٤ شيو ظالًَا 

َٔ املٓاطل ايؿطق١ٝ ؾصٖب شٚ ايكطْ ن ٜهتؿـ سكٝك١ َا سريِٖ 



- 69 - 

 

ٕ ٖصٙ املٓطك١ نباقٞ َٓاطل األضض يٝػت ظالًَا ٚيٝػت أؾٛدس 

طك١ َػتٛض٠ َٔ ايؿُؼ نُا ٜعٔ ٖؤال٤ ايٓاؽ ٚيٝؼ نُا ؾػط املٓ

أٟ مل هعٌ اهلل هلِ َاٜػرتِٖ َٔ أؾع١ ايؿُؼ  ٤بعض ايعًُا

آخط ٚبسأت  ثِ اتبع غببًا نٝـ ٜعٝـ ايٓاؽ؟ نايبٝٛت ٚاملالبؼ إشًا

ايطس١ً ايجايج١ إىل أٜٔ ٖصٙ املط٠ ؟ إىل ايكطب ست٢ بًؼ ب ن ايػسٜٔ 

ٛا ب٘ ع٢ً غس ؾ١ٖٛ ايكطب ايؿُايٞ سٝح ٚٚدس ٖٓاى قًَٛا اغتعاْ

ٜأدٛز َٚأدٛز قاقطٕٚ زاخٌ ػٜٛـ األضض ؾٖٛت٘ يف أقك٢ 

ايكطب ايؿُايٞ  ٚقس زؾعين إىل تػٝري َعتكس إٔ ايػس يف املؿطم  ٖٛ 

َا بجت٘ ايكٛض عٔ ايهط٠ األضن١ٝ اجملٛؾ١ بإٔ ٖٓاى ؾٖٛ٘ يف ايكطب 

 ا٤ ٚاألَٛاتيألسٝ ؾاألضض يٝػت َكُت١ ؾٗٞ شات قسع ٚنؿاتًا

ضزّ( ٚايطزّ ال ٜهٕٛ إال َاًٜر ؾٝٗا، ٚدا٤ يف ايكطإٓ يؿغ)ٜٚعًِ اهلل 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   } ع٢ً ؾ١ٖٛ قاٍ تعاىل:

ٚدا٤ يؿغ ؾتشت ٜأدٛز َٚأدٛز ] 95ايهٗـ: [{مئ  ىئ  يئ

ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  }قاٍ تعاىل:  ٚايؿتح ال ٜهٕٛ إال يؿ٤ٞ َػًل

ٚدا٤ يف  ] 96بٝا٤ :األْ[ {ڑ ڑ  ڈ ڈ ژ ژڎ 

اؿسٜح يؿغ ٚأضاز اهلل إٔ ٜبعجِٗ ٚدا٤ يؿغ ْكبا ٚايتٓكٝب الٜهٕٛ إال 

مخ  جس  حس  خس  مس  حص  مص  } ملا ٖٛ ؼت األضض قاٍ تعاىل

نصيو ايبعح مما ٜؤنس أِْٗ يف دٛف األضض،ثِ دا٤ يف  {جض  حض

اؿسٜح)ست٢ إشا نازٚا ٜطٕٚ ؾعاع ايؿُؼ( نٌ ٖصٙ زال٥ٌ تؤنس 
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األضض،ثِ ال َبايػ١ يف سذِ شيو ايطزّ،ؾٗٛ ؾكط ؾتش١ ِْٗ يف دٛف أ

بكسض َا ًٜر ؾٝ٘ اإلْػإ،ٚقس ٜهٕٛ يًكسؾ ن َعٓا آخط غري قُيت 

ْ٘ اغتعٌُ ؾٝ٘ اؿسٜس ،ٚاؿسٜس أدبً ن ،َٚا ٜؤنس قػط شيو ايػس 

ؾشٝح ٚنصيو ايٓشاؽ ، ثِ َا ٜسٍ ع٢ً قػط سذُ٘ أْ٘ اغتعإ بِٗ 

ٖٚٛ إٔ ٜٓؿدٛا بأؾٛاِٖٗ إلنطاّ  شٚ ايكطْ ن يف أَط بسا٥ٞ بػٝط ،

ْ٘ أؾطؽ عًٝ٘ قططًا غري َػتدسًَا ضاؾع١ عُالق١ يكب إايٓاض،ثِ 

ٕ ايطغٍٛ قاٍ يف ّٜٛ إايٓشاؽ ب ن قُيت دبً ن بٌ تٛىل شيو بٝسٙ،ثِ 

َٔ األٜاّ ؾتح َٔ ضزّ ٜأدٛز َٚأدٛز َكساض ٖصٙ ، ٚسًل ب ن ايػباب١ 

قٟٛ ٚقًب ،ال ميهٔ ٚاإلبٗاّ ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايػس قػري يهٓ٘ 

غتطاعٛا إٔ ىرتقٛٙ ٘ ،ٚيٛ نإ أنرب َٔ نْٛ٘ قػري الاخرتاق

ْ٘ قػري ٚقهِ ال ٜتػع َهاْ٘ إال ؿؿاض ٚاسس أيهٔ املعه١ً ٖٛ 

وؿطْٚ٘ بايتٓاٚب بِٝٓٗ،ٚيٝؼ ظٗس مجاعٞ نُا يٛ نإ 

نبريًا،ؾكس ٜهٕٛ ب ن ق١ُ قدطت ن ؼت األضض ثِ َا قس شنطٙ 

ست٢ إشا نازٚا ٜطٕٚ ؾعاع ايؿُؼ ٜكٍٛ ايصٟ  ايطغٍٛ أِْٗ وؿطٕٚ

ثِ ٜعٛزٚا َٔ غسِٖ ؾٝذسْٚ٘ نُا  عًِٝٗ اضدعٛا ؾػتهًُْٛ٘ غسًا

بسأٚٙ أٍٚ َط٠ أٟ ًٜت٦ِ ايػس َط٠ أخط٣ ، زالي١ ع٢ً أْ٘ يف ايكطب 

املتذُس ؾٝعًٕٛ وؿطٕٚ يف ايجًر يًٛقٍٛ إىل ايطزّ ؾإشا تطنٛٙ ي١ًٝ 

 ، ٚإيٝو اؿسٜح املعذع٠.ٚاسس٠ ٜعٛز ايجًر ؾٝتذُس َٔ دسٜس

عٔ أبٞ ( 1) ؾكس ض٣ٚ ايرتَصٟ ٚابٔ َاد٘ ٚأمحس بػٓس قشٝح ٚغريِٖ

 ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ: إٕ 

                                 
 ري القرآن(وابن ماجه كتاب)الفنت((والرتمذي كتاب)تفس510،511أخرجه أمحد)/ (1)
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ٜأدٛز َٚأدٛز يٝشؿطٕٚ ايػس نٌ ّٜٛ، ست٢ إشا نازٚا ٜطٕٚ ؾعاع 

إيٝ٘  ايؿُؼ قاٍ ايصٟ عًِٝٗ: اضدعٛا ؾػتشؿطْٚ٘ غسًا، ؾٝعٛزٕٚ

نأؾس َا نإ، ست٢ إشا بًػت َستِٗ، ٚأضاز اهلل إٔ ٜبعجِٗ ع٢ً 

ايٓاؽ سؿطٚا ست٢ إشا نازٚا ٜطٕٚ ؾعاع ايؿُؼ،قاٍ ايصٟ عًِٝٗ 

اضدعٛا ؾػتشؿطْٚ٘ غسًا إٕ ؾا٤ اهلل ،ٜٚػتجين ؾٝعٛزٕٚ إيٝ٘ ٖٚٛ 

ن٦ٝٗت٘ ّٜٛ تطنٛٙ ؾٝشؿطْٚ٘ ٚىطدٕٛ ع٢ً ايٓاؽ، َؾٝٓؿؿٕٛ املا٤ 

ِٗ يف سكِْٛٗ إىل آخط اؿسٜح،ؾٗصا اؿسٜح َٔ ٜٚتشكٔ ايٓاؽ َٓ

َعذعات ايطغٍٛ ٚزالي١ ع٢ً إٔ ٜأدٛز َٚأدٛز يف ايكطب ايؿُايٞ 

ٚعطؿًا ع٢ً غابك١ ؾإْ٘ قٌٝ إٕ َسًْا يف دٛف األضض ٚقاٍ ؾٗٛز عٝإ 

إٕ اْاغًا أقعاّ ىطدٕٛ َٔ ايكطب ايؿُايٞ إىل غطح األضض ؾاألضض 

ات يألسٝا٤ ٚاألَٛات،ٜٚعًِ يٝػت َكُت١ بٌ فٛؾ١ شات قسع ٚنؿ

ک  ک  ک  ک  گ   } اهلل َاًٜر ؾٝٗا،ٚي٘ َا ؼت ايجط٣ قاٍ تعاىل:

ٹ     } ٚقاٍ تعاىل: ]٩ط٘: [ {  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

ٚقاٍ غبشاْ٘ ]26-25املطغالت:[ {ٹڤڤڤڤڦڦ

بعض ايعًُا٤  ٚؾػط  ] 12ايطاضم:[ {ڎ ڈڈژ }  ٚتعاىل:

ٹ  ڤ    }  ٚزٚاب َا٤  أٟ َٔ ] 2غبأ:[{ ٿٿٹ ٹٹ}قٛي٘ 

،ٚقس ٜهْٕٛٛ َٔ شض١ٜ َٔ محٌ اهلل َع ْٛح ٚزٚاب أٟ َٔ ْبات {ڤ

َٔ بين آزّ ٚيٝػٛا َٔ شض١ٜ ْٛح إٕ نإ شٚ ايكطْ ن ٚسازث١ ايػس بعس 

ْٛح ٚإال ؾِٗ يٝػٛا َٔ غالي١ األْبٝا٤ أَا اختالف أدػازِٖ عٔ بك١ٝ 
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تالف ايبؿط ؾبػبب ايب١٦ٝ اييت عاؾٛا ؾٝٗا ؼت األضض ناخ

سٝٛاْات ايكطب عٔ سٝٛاْات اؾعٜط٠،إٕ ايػابك ن مل ٜػريٚا ع٢ً 

األضض َجٌ غريْا ؾكس غدط اهلل يٓا َٔ األغباب َا ْط٣ٛ ب٘ األضض 

يف غاعات إٕ نٓا يف َٓاظيٓا أٚ مّٛ سٍٛ ايعامل ؾٝذب عًٝٓا إٔ 

ْتسبط يف نالّ اهلل ْٚتؿهط يف ٖصا ايهٕٛ ٚال ْعتُس خٝاالت 

إىل َا يف نالّ اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ بك١ً،ِٖ يف َػاض٠ ٚأغاطري ال متت 

ٚبسضّٚ ؼت األضض ممهٔ إٔ ًٜر ؾٝٗا ايكُط ، يهٔ ايؿ١ٖٛ اييت 

ميهٔ إٔ ىطدٕٛ َٓٗا يف أقك٢ ايكطب ايؿُايٞ ، ٚايهط٠ 

األضن١ٝ ٚادٗتٗا ؾطق١ٝ ألْٗا تسٚض باػاٙ ايؿطم ، ٚإشا ناْت 

ٔ ٚمشاهلا مشاٍ ؾًِ ٜأتٞ ٚادٗتٗا ؾطق١ٝ،ؾإٕ إزباضٖا غطبًا ٚميٝٓٗا مي

َػ٢ُ )ايُٝٔ( ٚ)ايؿُاٍ( عبجًا،ٚضب قا٥ٌ ٜكٍٛ نٝـ ٚاؾل ٖصا 

املكطًح تهٜٛٔ ايهٕٛ ؟ ؾٌٗ ب٢ٓ ٖصا املكطًح باؾٗات األضبع ع٢ً 

أغاؽ َؿّٗٛ ٚد١ٗ األضض اييت تسٚض باػاٙ ايؿطم ؟ بٌ قٌ نٝـ 

ز٠ ضب ٚاؾل ٖصا املكطًح إضاز٠ اهلل ؟ أٖٛ اإلْػإ ايصٟ غٓ٘ أّ إضا

ايعامل ن ؟ أمٔ ايصٜٔ قٓعٓا ايػؿ١ٓٝ أّ اهلل ايكاْع بأْآًَا،أمٔ 

ايصٜٔ ْؿا٤ ْٚبتهط ٚنتاض ْٚؿهط أّ ٜؿهط ْٝاب١ عٓا ؟ أمٔ ايصٜٔ 

ابتهطْا ايًػات أّ اهلل ايٛاسس ايكٗاض ؟ ؾإشا ناْت ايػُا٤ قاؿ١ ألٕ 

 ٜػهٔ ؾٝٗا عٝػ٢ بٔ َطِٜ عًٝ٘ ايػالّ ؾباطٔ األضض أٜهًا قاحل

يػهٔ بين ايبؿط ٚقٌٝ إْ٘ َها٤ بايكدٛض املؿع١،ؾإٔ قشت ْعط١ٜ 

آٜٓؿتأٜ سٍٛ إَها١ْٝ ايػؿط عرب ايعَٔ أٚ عرب ايعَإ 

ٚاملهإ)ايعَهإ( إىل املػتكبٌ ؾإٔ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػالّ ٜهٕٛ قس 
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غاؾط عرب ايعَٔ إىل املػتكبٌ بػبب َهٓ٘ اهلل َٓ٘ ٚايٓعط١ٜ تكٍٛ 

ػطع١ قطٜب١ َٔ غطع١ ايه٤ٛ ؾإٕ ايعَٔ إْو إشا غاؾطت عرب ايؿها٤ ب

ٜتباطأ ست٢ أْو إشا غاؾطت بػطع١ ايه٤ٛ ٜتٛقـ عٓس ٖصٙ ايػطع١ 

ايعَٔ متاًَا ٖٚصا ٜعين إٔ عٝػ٢ عًٝ٘ ايػالّ عُطٙ أثٓا٤ ايػؿط إىل 

ايػُا٤ فطز أٜاّ باإلناؾ١ إىل عُطٙ ع٢ً األضض ٚغٝعٛز إىل األضض 

ٝؿادأ عٓس عٛزت٘ إىل ٖٚٛ ٜعٔ أْ٘ قه٢ ّٜٛ أٚ بعض ّٜٛ يهٓ٘ غ

األضض إٕ ايٓاؽ ٜعٝؿٕٛ يف ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿطٕٚ ٚقٛي٘ غبشاْ٘ 

ايهٗـ [{مخجسحسخسمسحصمصجضحض}تعاىل:

إٔ ٜعٗطٚٙ يألَط ايٛاقع ٦ٜٝٚػٛا أٟ مل ٜٓكاعٛا أٟ ٜػطاعٛا  ]  97:

 بٌ َػتُطٜٔ يف قاٚي١ ايعٗٛض زٕٚ دس٣ٚ ٚاغتطاع١ يٓكب٘

 ٖٞ ايكسض٠ :ٚاالغتطاع١ٝاع،ٚاإلشعإ ٚاالْكؾاالغطٝاع: ٖٛ ايتػًِٝ 

ؾًِ ٜتشًٛا بأٟ قؿ١ َٔ تًو ايكؿت ن )ؾُا اغطاعٛا إٔ ٜعٗطٚٙ( 

ٜعٗطٚٙ أٟ ٜرتنٛٙ َٚٔ أَج١ً ايتعبري مبجٌ ٖصا  إٔمبع٢ٓ ؾُا اْكاعٛا 

{ ٻٻٻٻپپ ٱ}:األغًٛب ايبالغٞ قٛي٘ 

ٹ ٹ }مبع٢ٓ إٔ ال متٝس بهِ أٚ قٛي٘ تعاىل: ]15ايٓشٌ:[

  ٟ ست٢ ال أشنطٙ ٚقٛي٘ تعاىل:أ ] 63ايهٗـ:[  {ٹڤ ڤ ڤڤ

مبع٢ٓ ست٢  ]65اؿر: [{ ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٺ ٺ ٺ ٿ }

ال تكع ٚقس ؾهو املبطًٕٛ يف إٔ ٖصا خطأ يػٟٛ ؾاغتطاعٛا يٝػت 

مبع٢ٓ اغطاعٛا ؾال َرتازؾات يف ايكطإٓ،أَا ايعٗٛض ؾِٗ نٌ ّٜٛ 
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ٜكعسٕٚ دبٌ ؼت األضض ست٢ إشا بًػٛا قُت٘ ٚدسٚا ايػس ؾٝشؿطْٚ٘ 

إشا نازٚا ٜطٕٚ ؾعاع ايؿُؼ قاٍ ايصٟ عًِٝٗ اضدعٛا ست٢ 

ؾػتشؿطْٚ٘ غسًا،ٖٚصا زالي١ حملاٚالتِٗ ايٝا٥ػ١ إىل اـطٚز َٔ نٝل 

األضض إىل أضسب بكاعٗا ؾاألضض فٛؾ١ ػٜٛـ دع٥ٞ يف ايكطب 

ايؿُايٞ ٖٚٛ غبب ٌَٝ قٛض األضض سٝح ٜرتنع ثكٌ ايهط٠ 

هإ شضعًا ٚغٝؿطغٕٛ ٖصا األضن١ٝ يف ايكطب اؾٓٛبٞ ٚقس ناقٛا بامل

ايهٝل يف ايعطب عٓس خطٚدِٗ،ثِ إٕ َٔ قاٍ إِْٗ ايك ن ٚايطٚؽ 

ؾكس أبعس ايٓذع١،ٚداْب ايكٛاب،ٚتٓهب ايكطاط ٚاغتسبط 

اؿكٝك١، ؾًٝؼ ب ن ايك ن ٚايطٚؽ ٚبك١ٝ ايعامل غس ٜٚطٕٚ 

ايؿُؼ،ٖصا تكٛض غري َػؤٍٚ يػس شٚ ايكطْ ن ، ؾإٕ ؾ٦ت 

 ؾ٦ت نٓت أنجط عكال١ْٝ.ؾاضنتين ٖصا ايتكٛض ٚإٕ 
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 مسائل

 خته اآلٓات

بايكٍٛ)قسم اهلل ايععِٝ(قس تهٕٛ بسع١،ؾٌٗ هلل استُاالت أخط٣  

قاٍ  غري ايكسم يٓعنٝ٘ بكٛيٓا )قسم اهلل ايععِٝ( تعاىل اهلل عٔ شيو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ   } : تعاىل

ٱ   }: ٚقاٍ تعاىل ]٢٨النساء: [ { ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   

ايٓػا٤:  [{ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ    ٹ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  } ٚقٛي٘ تعاىل: ]٥٤٤

ؾٝذٛظ يو   ]٦اإلغطا٤: [ {   ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

إٔ تكٍٛ قسم ايطغٍٛ ايهطِٜ ٚ)قسم ؾالٕ(ٜٚػتشػٔ إٔ ؽتِ 

بايكٍٛ )آَٓت باهلل ايععِٝ( ٖٚصا َع٢ٓ ايتكسٜل ؾاؾٔ عٓسَا  اآلٜات

مسعٛا ايكطإٓ،قايٛا آَٓا ب٘ ٚمل ٜكٛيٛا قسقٓا قا٥ً٘ إش ال استُاٍ 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ   }  ايتكسٜل قاٍ تعاىل: عٓسِٖ غري

پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      } إىل إٔ قايٛا قاٍ تعاىل: ] ٤ - ٥ اؾٔ:[ {   ٹ

ٖٚصا َٔ  ] 11اؾٔ:[ {  ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ
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َؿاعطِٖ ٚسػٔ تعبريِٖ ٚتأزبِٗ َع اهلل ؾٓػبٛا ايؿط إىل  يطٝـ

فٍٗٛ ْٚػبٛا ايطؾس إىل اهلل،ٚعًٝ٘ قٌ قسقت بكا٥ً٘ ٚالتكٌ قسقت 

 أغطاض ايهٕٛ بازض ايٓاؽ بايكٍَٛٔ  قا٥ً٘ ثِ إشا َا انتؿـ غطًا

)انتؿاف خطري ٜسٍ ع٢ً عع١ُ اهلل(أقٍٛ هلؤال٤ تأزبٛا َع اهلل،إٕ 

بعٛن١ تسٍ ع٢ً ععُت٘ نٝـ تٓػٕٛ أْؿػهِ ٖٚصا ايهٕٛ ٖٚصا 

ايٛدٛز أنرب ٚتكٛيٕٛ انتؿاف ٜسٍ ع٢ً عع١ُ اهلل،ٚنأْهِ يف 

 طٛض إثبات عع١ُ اهلل،اهلل غين عٔ تعنٝتهِ ٚؾٗازتهِ بععُت٘

طب َجال ْٚػٞ خًك٘،ٚعذبت ملٔ ٜكٍٛ ال تهْٛٛا نايصٟ نؾ

                      1ايهٕٛ أبهِ ؾايهٕٛ ْاطل بٛدٛز اهلل

 يف العقٔدة:

يتٛسٝس ٖٛ ايتٛسٝس ال أقٌ ي٘ ؾا ايتٛسٝس إىل ثالث١ أقػاّإٕ تكػِٝ  

ؾًُاشا ٜتعسز ٚملاشا ػع١٥ اهلل َا املطاز: بتٛسٝس ايطبٛب١ٝ ٚتٛسٝس 

ٚتٛسٝس األمسا٤ ٚايكؿات إٕ اهلل ٖٛ ال اي٘ إال ٖٛ ٖٚٛ ايطب األي١ٖٝٛ 

ٓبشح يف تٛسٝس ؾًٚي٘ األمسا٤ اؿػ٢ٓ ٚايكؿات ايع٢ً ؾًُاشا لع٥٘؟ 

األمسا ٚايكؿات،ٚيٓأخص اغِ َٔ أمسا٥٘ ٖٚٛ )ايععٜع( أمل ٜٛزع اهلل 

ژ   } يف كًٛقات٘؟ ٚقس قاٍ يف قهِ ايتٓعٌٜ ٖصٙ ايكؿ١ أٜهًا

ڳ  ڳ  ک گگگگ  ژ  ڑ  ڑ ک ک  ک 

ٕ أأال تط٣ يف ٖصٙ اآل١ٜ  ]٧املٓاؾكٕٛ: [{ڳ   ڳ    ڱ    ڱ  ڱ  

تٛسٝس ايطبٛب١ٝ :  ثِايعع٠ هلل ٚيطغٛي٘ ٚيًُؤَٓ ن،أيف ٖصٙ اآل١ٜ ؾطى،

قايٛا إْ٘ تٛسٝس اهلل بأؾعاي٘،ٌٖٚ هطٟ يف ٖصا ايهٕٛ ؾ٤ٞ َٔ غري 
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غري تكسٜط  تكسٜط اهلل ،َٔ غري تكسٜط ايكٗاض َٔ غري تكسٜط ايععٜع َٔ

إىل آخط أمسا٥٘ ٚقؿات٘ ؾًُاشا دع٥ٓا ْٚػبٓا ٖصٙ األؾعاٍ 1111ايعًِٝ

إىل ايطب زٕٚ غريٖا َٔ أمسا٥٘ ٚقؿات٘،ؾًُاشا ْٓػب ؾعٌ إىل قؿ١ 

أٚ اغِ َٔ أمسا٥٘ ْٚرتى غريٖا َٔ األمسا٤ ٚايكؿات،أَا ايؿطى 

ْ٘ ٜتعسز أَا ػع١٥ ايتٛسٝس ٖٛ ػع١٥ ألمسا٤ اهلل ٚقؿات٘ أالؾو 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    } قاٍ تعاىل:،شاْ٘ ٚتعاىل غب

ايتٛب١: [ {  ﮶  ﮷    ﮸  ﮹  ﮺﮲﮳﮴﮵

ف ٚؤيكس ٚقـ اهلل ايطغٍٛ يف ٖصٙ اآل١ٜ بأْ٘ باملؤَٓ ن ض ]٥٤٧

إال إٔ تؿب٘ أٚ  ضسِٝ،ؾٌٗ يف ٖصٙ اآل١ٜ ؾطى ؟ يٝؼ يف شيو ؾطنًا

يٝؼ ايؿطى إٔ تهٕٛ ععٜعًا ٚيٝؼ ايؿطى إٔ تهٕٛ قًٜٛا ٚمتجٌ، ،

إٕ ايؿطى إٔ تسعٛ َع اهلل آي٘  ؼ ايؿطى إٔ تهٕٛ ضسًُٝا،ٚيٝ

 عباز٠ اهلل ؾكاٍ هلِ دع٥ٛٙط،عذع ايؿٝطإ إٔ ٜكطف ايٓاؽ عٔ آخ

ٓعط يف تكػِٝ ايتٛسٝس إىل ثالث١ أقػاّ إٕ نإ ٖصا عٔ اي عازؾًٝ

ايعًُا٤ أٚ اغتكطا٤ يًهتاب ٚايػ١ٓ ٚؼًُُٝٗا غري َا وتُالٕ إٕ 

ٙ ايتكػُٝات ٚيٝؼ َٔ ايهطٚضٟ إٔ ٜعطؾْٛٗا ال ٜعطؾٕٛ ٖص غٛاز األ١َ

ال أقٍٛ عكٝس٠ تكػِٝ ايتٛسٝس نعكٝس٠ ايتجًٝح ؾتإ ب ن ايعكٝست ن 

يهٔ ايطقِ ٚاسس إشا أنؿت ي٘ إثٓ ن قاض ثالث١ ٚإشا دع٥ت٘ إىل ثالث١ 

قاض ثالث١ أثالخ،نًٓا ْعتكس بأقػاّ ايتٛسٝس سػب َؿّٗٛ َٔ قػِ 

كٛزْا إىل تكػُٝات أنجط يهٔ ٖصا ايتكػِٝ َٔ ايؿهٍٛ ٚقس ٜ

ٚأنجط ؾاهلل ي٘ أمسا٤ سػ٢ٓ نجري٠ نٌ اغِ با٥ٔ َٔ غريٙ يف 

املسيٍٛ،ثِ َا ايصٟ ميٓع سػب تكػِٝ ايتٛسٝس ٚتعطٜؿات٘ إٔ ٜهٕٛ 
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تٛسٝس األي١ٖٝٛ: ٖٛ تٛسٝس اهلل بأؾعاي٘ ٚايعهؼ بايعهؼ ٜهٕٛ 

ػِٝ تٛسٝس ايطبٛب١ٝ:ٖٛ تٛسٝس اهلل بأؾعاٍ ايعباز ٚال أزٍ ع٢ً خطأ تك

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   }ايتٛسٝس َٔ ٖصٙ اآل١ٜ  قاٍ تعاىل 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   

ٖٓا َكاّ تٛسٝس اهلل بأؾعاٍ ايعباز  ] ٤٤-٤٥ايبكط٠: [{﮿  ﯀  

 ٖٛ ؾاهلل ِإهلهٚتٛسٝس اهلل بأؾعاي٘ مبػ٢ُ ضبهِ ٚمل ٜكٌ اعبسٚا 

أَا ايكٍٛ ىل آخط امسا٥٘ إايٛزٚز....ايطب ٖٚٛ اإلي٘ ٖٚٛ ايطسِٝ،ايػؿٛض،

ٚمل ٜعس شيو  بإٔ ايهؿاض َٛسسٜٔ تٛسٝس ايطبٛب١ٝ ؾٗصا يٝؼ قشٝشًا

عرتاف بإٔ اهلل ٖٛ اـايل َامل ٜؤَٓٛا بايطغاي١ َٚا طز االجمل ًاتٛسٝس

قٛي٘ تعاىل  ٜرتتب عًٝٗا َٔ عباز٠،ٚقس ىايط اإلميإ ؾطى نُا يف

ٖصا  ] ٥١٩ٜٛغـ: [{   ڦ  ڦ  ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ}

ؾهٝـ مبٔ املٓشطؾ١ َٚٔ ايؿطم ايهاي١ بايطغاي١  ٛأ آَٓمميف ؾإٔ 

 ،إشا نإ ٖصا ايتكػِٝ اغتكطا٤ يًهتاب ٚايػ١ٓأْهطٖا

ٜعبس اهلل بكؿت٘ إي٘  بإٔ عًٝ٘ إٔؾػٝػتكط٤٣ أسسِٖ َٔ ٖصا ايتكػِٝ 

ٚاهلل ْكـ ايع٢ُ إٕ مل ٜهٔ ايع٢ُ  ٖٚصا ًاٜٚؤَٔ ب٘ خايكًا بكؿت٘ ضب

پ  }تعاىل ىل اإلي٘)األي١ٖٝٛ(  يف قٛي٘إٖٓا ْػب اـًل  اْعط،نً٘

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ     پ    پ  ڀ  ڀ

ٖٚٓا   ]٦٥املؤَٕٓٛ: [{ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ
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ڱ  ڱ  ں  } ىل ايطب)ايطبٛب١ٝ( يف قٛي٘ تعاىلإايعباز٠  تْػب

 اهلل  قاٍ]  ٤٥ايبكط٠: [{ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ں  ڻ  ڻ  

 {ژژڑڑککککگگگگڳڳ}  تعاىل:
 ]111-اإلغطا٤ [

 : صٔاو الجالخ البٔض

ْغٓت ألْٗا قٌ استُاٍ خػٛف ايكُط،ٚؾطعت قال٠ اـػٛف ألْٗا  

قٌ استُاٍ قٝاّ ايػاع١ يهٔ عًًُٝا ٚسػب ايكطإٓ تكّٛ ايػاع١ 

ھ  ھ  ے    ے   } تعاىل: قاٍ ( قبٝش١ مجع١ إشاخػـ ايكُط15ي١ًٝ)

قس ٚضز عٔ ٚ] ٦ – ٨ايكٝا١َ: [ { ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴      ﮵      ﮶

عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضنٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: " ايطغٍٛ إْٗا تكّٛ ّٜٛ اؾُع١

قاٍ)ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : خري ّٜٛ طًعت عًٝ٘ ايؿُؼ ّٜٛ 

ٚؾٝ٘ تكّٛ اؾُع١،ؾٝ٘ خًل آزّ ٚؾٝ٘ ُأزخٌ اؾ١ٓ ٚؾٝ٘ ُأخطز َٓٗا 

 "ايػاع١

 املصٔئة ّالسبب:

اختًـ بعض ايعًُا٤ يف َػأي١ ايتُٝٝع ب ن ايػبب ٚاملؿ١٦ٝ)ايكسض( 

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   }ٚأؾكٌ يف ٖصٙ املػأي١ باآل١ٜ ايتاي١ٝ قاٍ تعاىل: 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ] 12ايٓشٌ:[{  ڄ  ڄ  ڄ ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ

ؾٛاب ٌٖ ايػبب نُاٜعٓ٘ بعض ايعًُا٤ ا ٚأٜٔ املؿ١٦ٝ؟ أٜٔ ايػبب ؟
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اقٗا اهلل ٕ املؿ١٦ٝ )أشأأّ  ق١ً األَطاض ْٚكل املٛاضز ٚغٌٝ ايعطّ ؟

( ٚٚغ١ًٝ ايتٓؿٝص )غٌٝ ايعطّ ايصٟ ( ٚايػبب )ايهؿطيباؽ اؾٛع

ْٚكل املٛاضز ٚاألَطاض( ؾال تًّٛ ايػٝـ ٚال تًِ ايٝس ايهاضب١  زَطٖا

ضدٌ خطز َٔ بٝت٘ يف أمت ٚيّٛ ْؿػو ع٢ً املعك١ٝ،َٚجاٍ شيو )

ايكش١ ٚايعاؾ١ٝ ثِ ضنب غٝاضت٘ ٚغاض بػطع١ د١ْٝٛٓ ؾاْكًب َٚات( 

اؾٛاب:املؿ١٦ٝ)أَات٘ اهلل(ايػبب)اْت٢ٗ  ٚأٜٔ املؿ١ٝ؟ أٜٔ ايػبب؟

أدً٘( ٚغ١ًٝ ايتٓؿٝصايػطع١ اؾ١ْٝٛٓ ؾاملؿ١٦ٝ أٚ األقساض قس قسضت 

ٚايسيٌٝ قٛي٘  ٚؾطؽ َٓٗا أَا ٚغا٥ٌ ايتٓؿٝص ٚاألغباب ؾتهٕٛ السكًا

ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮻  ﮼  ﮽   } تعاىل:

﮾﮿  ﯀  ﯁                                 

 غٛا٤ ]٤٩ – ٤٤اؿسٜس:  [{ڭ  ڭ ڭ        ڭ    

ناْت َكا٥ب يف األضض نعالظٍ ٚغريٖا أٚ يف اإلْػإ نُطض 

ا اهلل،ٖٚٓا ٜهٕٛ اإلميإ بايكسض ٚغريٙ  ؾكس نتبت قبٌ إٔ وسثٗ

ضاس١ يًٓؿؼ خريًا أٚ ؾطًا ؾايهُري يف )ْربأٖا(عا٥س ع٢ً املكٝب١ ٚيٝؼ 

ايهُا٥ط يف ايكطإٓ ال تعٛز  ؾُععِاـًٝك١ نُا قاٍ بعض ايعًُا٤ 

 1ع٢ً فٍٗٛ ٚالتعٛز إال ع٢ً َع ن ٜأتٞ يف ايػٝام
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 تساؤل ٍـاو كــْىُ مـــدخل لـعـلـه الـسـاعـــة

إٕ َػأي١ تطاب ايبؿط ٚنْٛ٘ ايػبب ايطبٝعٞ يكٝاّ ايػاع١ ،إٕ  

شنا٤ خاضم ؾإشا  ؿكٝك١ َٔ ايبسٜٗٝات ال ؼتاز إىلانتؿاف ٖصٙ ا

ٕ اهلل قبض َٔ تطاب األضض إٔ آزّ خًل َٔ تطاب ٚأعًِ ايؿدل 

ايرتاب ؟ ٌٖ ـًل آزّ ؾإْ٘ غٝؿهط تؿهريًا بسًٜٗٝا أٜٔ شٖب بٗصا 

فيجيب  بكٞ يف ْطام داشب١ٝ األضض ؟ أّ ضؾع٘ اهلل إيٝ٘ ٚخًل َٓ٘ آزّ

 ]٩٧ايبكط٠: [ {ٱٻٻٻٻ } ع٢ً ٖصا ايتػاؤٍ يف قٛي٘:القرآن 

غٝهتؿـ إٔ ٖصا ايرتاب ضؾع٘ اهلل إيٝ٘ ٚخًل َٓ٘ آزّ يف  ٚبٗصا

ايػُا٤ ثِ غٝكاضٕ ب ن ن١ُٝ ايرتاب اييت قبهٗا اهلل َٔ تطاب األضض 

يف تهٜٛٔ آزّ  ٚسذِ آزّ ؾػٝهتؿـ أْٗا أقٌ َٔ تطاب  ٚزخًت

ايبؿط قاطب١ ثِ غٝهتؿـ إٔ يهٌ ؾدل خًل شض٠ ضٌَ َٔ دػس 

آزّ ٖصٙ ايصض٠ َٔ ايطٌَ تػبب يف نًٝٛات َٔ ايطٌَ بعس ٖصا غٝعًِ 

ٕ ايرتاب ايصٟ ضؾع٘ اهلل إيٝ٘ ٚخًل َٓ٘ آزّ غٝعاز إىل األضض َط٠ أ

األضض  ٖٚٛ تطاب ايبؿط ؾٓشٔ أخط٣ َٔ خالٍ آزّ ايصٟ أٖبط إىل 

تطاب ثِ بؿط ثِ تطاب ثِ بؿط ؾايرتاب ايصٟ زخٌ يف تهٜٛٔ آزّ 

عذِ آزّ أَا تطاب ايبؿط ؾٝؿٛم عؿط ٚظٕ قؿط٠ األضض أقٌ أٚ أنجط 

ايعًِ عٓساهلل ٖصا باإلناؾ١ إىل مجٝع األسٝا٤ ٚايؿٗب اييت تأتٞ َٔ 

ٝكٞ قبٌ خًل ايؿها٤ ٖٚصا غٝعٛز إىل األضض بأنجط َٔ ٚظْٗا اؿك

غٝتػبب غًٌ يف  ،آزّ ٚإٔ ٖصا ايٛظٕ ايعا٥س يف نٛنب األضض 

،ٚايػُٛات نًٗا  ب ب ن ايهٛانب ٚايٓذّٛ ،ٚاجملطاتق٣ٛ ايتذاش

  ٕ األضض غتكبح ثك١ًٝ ؾال تسٚض بؿعٌ اؾاشب١ٝأٚغٝتبازض إىل شٖٓ٘ 
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ٚايطاق١ ايؿُػ١ٝ ثِ غٝتبازض إىل شٖٓ٘ إٔ أخطط األٚقات هلصٙ 

َا تتعاَس ايؿُؼ ٚاألضض ٚايكُط عٓس اـػٛف ؾك٠ٛ ايهاضث١ عٓس

اؾصب بٝٓٗا تهٕٛ أنرب يف ٖصٙ اؿاي١ ألْٗا ع٢ً خط ٚاسس 

ؾتتٛقـ األضض ٜٟٚٗٛ ايكُط، ؾٝععظ ٖصا املؿّٗٛ يسٜ٘ قٛي٘ غبشاْ٘ 

 { ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    ﮶ } :ٚتعاىل
ع األسٝا٤ عٓسٖا غٝسضى إٔ تطاب ايبؿط ٚمجٝ ] ٦ – ٨ايكٝا١َ: [

ٚايؿٗب غبب قٝاّ ايػاع١ ٚاْٗساّ ٖصا ايهٕٛ ٖٚصا َا غؿٌ عٓ٘ 

ىئی } غ١ٓ يٝهٕٛ قٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل: 1411املػًُٕٛ ط١ًٝ 

َٔ َعذعات ايكطإٓ أٟ ال أسس  ]٥٧٨األعطاف: [ {یییجئ

 ٖٚصا َع٢ٓ قٛي٘ تعاىل: ٜهتؿـ شيو إال بإهلاّ َٓ٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل

ٜكصف باؿل عالّ ايػٝٛب ؾػبشإ َٔ {ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ}

ٖٚصٙ أَٛض بس١ٜٝٗ الؼتاز إىل شنا٤ خاضم يهٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   }:إٔ ىؿٞ عًِ ايػاع١ قاٍ تعاىل ناز

ٹ   ٹ   }:قاٍ تعاىل ] ٥١ط٘:  [{ٹ ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ٚقاٍ  ]26-25املطغالت :[ {ڦ ڤڤڤ ڤڦ

ؾاألضض ٖٞ دٝب  ]٤ايعيعي١: [ {ڦڦڦڦ} تعاىل:

بأ ٖصا ايهٕٛ ٚاإلْؼ ٚاؾٔ ٜػُٕٛ )ايجكً ن( ألٕ تطابِٗ ٜعٜس ٚك
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َٔ ٚظٕ األضض َٚجاٍ شيو إشا أخصت عًب١ ؾاضغ١ ثِ ٚظْتٗا ثِ ٚنعت 

أٚ نؿت ظٚد ن َٔ اؿؿطات أٚايٌُٓ أٚ أٟ كًٛم ٚقسض ي٘ إٔ ٜعٝـ 

ٜٚتهاثط ؾإْو بعس غ١ٓ إشا ؾتشت ايعًب١ غتذسٖا ١٦ًَٝ بٗصٙ 

ٚٚظٕ ٖصٙ ايعًب١ قس ظاز )ثكٌ( قاٍ ايبػٟٛ )أٜٗا  اؿؿطات اؿ١ٝ ٚاملٝت١

ايجكالٕ( أٟ اؾٔ ٚاإلْؼ،مسٝا ثكً ن ألُْٗا ثكٌ ع٢ً األضض أسٝا٤ّ 

 ]٤ايعيعي١:  [{ ڦ ڦڦ ڦ}ٚأَٛاتًا،قاٍ اهلل تعاىل:

ؾاألضض نؿات ايهٕٛ ٚدٝب٘  )املدبأ( بطَتٗا ملٔ ع٢ً ظٗطٖا سًٝا أٚ 

إٔ األسٝا٤ َٚٔ نُٓٗا اإلْػإ  يف باطٓٗا َٝتًا ايٝو ػطب١ أخط٣ تب ن

خص بطَٝال ب٘ تطب١ خكب١ ٚظْٗا ثِ اظضع  ٚاؿٝٛإ تعٜس يف ٚظٕ األضض

ؾٝ٘ ْبات ٚتعاٖسٙ باملا٤ ؾإشا نرب ايعضع ادعً٘ يف كعٕ يسٜو ، ثِ 

اظضع َط٠ ثا١ْٝ ٚثايج١ ست٢ ػُع َكساض طٔ َٔ ايٓبات ايٝابؼ ، ثِ 

١ ؾ٦ًٝا إنـ ٚظٕ ايٓبات إىل قاضٕ ٚظْ٘ بايرتب١ ٌٖ ْكل َٔ ٚظٕ ايرتب

 ٚظٕ ايرتب١ ٌٖ ظاز أّ ْكل أّ بكٞ ثابتًا؟.

 

 

 

 

 

 

 



- 84 - 

 

َّس ذلك عقْل الياس؟  كٔف تطلع الصنس مً مغسبَا ؟ّكه ح

ٚيهٞ منٗس يصيو ال بس إٔ ْعطف سطن١ زٚضإ األضض سٍٛ ْؿػٗا  

َٔ ايصٟ ميٛض األضض سٍٛ ْؿػٗا زٚضاًْا ؟ ايػبب ٖٛ ايطاق١ ايؿُػ١ٝ 

ؾاؾ١ٗ املٛاد١ٗ َٔ األضض  اؾع١ ٚاؾاشب١ٝ ايك٠ٛ ايػاسب١ايك٠ٛ ايس

طاق١  (يٌٝ)طاق١ زاؾع١ ٚاؾ١ٗ املعانػ١ يًؿُؼ  (ْٗاض) يًؿُؼ

غاسب١ نٝـ تعٌُ ايك٠ٛ ايساؾع١ ٚايػاسب١ ع٢ً ؼطٜو ٚمتٜٛط األضض 

سٍٛ ْؿػٗا َٔ ايػطب إىل ايؿطم ؟ ؾهٝـ تػتطٝع ايطاق١ ايؿُػ١ٝ 

ُٗا ٚٚظْٗا ايععِٝ؟ أقٍٛ ٚباهلل ايتٛؾٝل احملسٚز٠ إٔ ؼطى األضض عذ

إٕ ايتشهِ يف األضض َٔ ايؿها٤ أغٌٗ َٔ ايتشهِ ؾٝٗا َٔ زاخٌ 

ْطام داشبٝتٗا َٚجاٍ شيو إشا نٓت زاخٌ ْطام داشب١ٝ األضض ئ 

بُٝٓا إشا نٓت ع٢ً غطح  ،تػتطٝع إٔ تطؾع غٝاض٠ ع٢ً نتؿٝو 

يؿها٤ ؾإْو ايكُط ؾإْو تػتطٝع ضؾع ايػٝاض٠ ، ٚإشا تٛغًت يف ا

بعهالتو تػتطٝع ؼطٜو دبٌ ، ؾايتشهِ يف سطن١ األضض أؾب٘ 

أنرب َػاس١ َٓٗا ،إشًا  ٣ببكط اإلْػإ ؾهًُا إبتعس عٔ األضض ضأ

نٝـ تعٌُ ايطاق١ ايؿُػ١ٝ ايساؾع١ ٚنٝـ تعٌُ ايطاق١ اؾاشب١ٝ 

ايػاسب١ ؟ أقٍٛ ٚباهلل ايتٛؾٝل يف نٌ ؿع١ َٔ ؿعات ايعَٔ ٜٛدس 

هط٠ األضن١ٝ َٔ خالٍ ضن١ٝ يٌٝ ْٚٗاض ٜٚتِ ؼطٜو ايع٢ً ايهط٠ األ

ايػالف اؾٟٛ( ؾاؾ١ٗ املٛاد١ٗ َٔ األضض يًؿُؼ َكٛزٖا ٖٚٛ)

ٜتُسز ايػالف اؾٟٛ ٜٚهرب ٚىـ ٚظْ٘ ؾٝهٕٛ )ق٠ٛ زاؾع١( ٚيف 

ٜٓهُـ ايػالف  (يٌٝ)املكابٌ ؾإٕ اؾ١ٗ املعانػ١ ايػا٥ب١ عٔ ايؿُؼ

ٝذ١ يًك٠ٛ ايساؾع١ سطاض٠ ايؿُؼ اؾٟٛ ٜٚجكٌ ٚظْ٘ )ق٠ٛ غاسب١( ؾٓت
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( ًا باػاٙ َعانؼ يًك٠ٛ ايساؾع١ )ايطاق١ ايؿُػ١ٝتتشطى األضض َٛضاْ

َٚٛاؾل يف االػاٙ يًك٠ٛ ايػاسب١ ؾتسٚض األضض زٚضاًْا َٔ ايػطب إىل 

ايؿطم ٜٚٓتر عٔ ٖصا ايسٚضإ تعاقب ايًٌٝ ٚايٓٗاض ؾبانتُاٍ تطاب 

ا ؾبػبب ٖصا ايٛظٕ ايعا٥س ايبؿط ٜعٜس ٚظٕ األضض ٚسذُٗا ٚداشبٝتٗ

تكبح ايطاق١ ايؿُػ١ٝ ايساؾع١  غري قازض٠ ع٢ً ؼطٜو األضض َٔ 

ٚضإ إشا خػـ ؾتتٛقـ عٔ ايس (ايػالف اؾٟٛ)خالٍ َكٛزٖا 

( عٝح تكبح األضض ٚايؿُؼ ٚايكُط ع٢ً خط ايكُط)اـػٛف األٍٚ

بب ظٜاز٠ ٚظٕ األضض ٚاسس ٚبٗصا تهٕٛ ق٠ٛ اؾصب بٝٓٗا أق٣ٛ ٚبػ

( ْٚتٝذ١ هلصا ايتٛقـ وسخ اضتساز ب ايبؿط)تتٛقـ عٔ املٛضإبرتا

عهػٞ قٗكطٟ ؾتسٚض ْكـ زٚض٠ باػاٙ ايػطب ٜٚٓتر عٔ ٖصا 

ايسٚضإ باػاٙ ايػطب طًٛع ايؿُؼ َٔ َػطبٗا ٜػتُط ٖصا ايسٚضإ 

ايعهػٞ )ّٜٛ طٌٜٛ َعهٛؽ( بػبب انؿاض غطع١ زٚضإ األضض 

ػٞ ؾٝهٕٛ ايكُط عٝاٍ تسضهًٝا ست٢ تتٛقـ عٔ ايسٚضإ ايعه

ايػطب يف ساي١ )خػٛف ثاْٞ( ٚايؿُؼ عٝاٍ ايؿطم عٓس ايتٛقـ عٔ 

ايسٚضإ ايعهػٞ ثِ ٜأتٞ ايسٚضإ االضتسازٟ ؾتسٚض األضض ْكـ زٚض٠ 

باػاٙ ايؿطم ٚتػطب ايؿُؼ َٔ َػطبٗا ؾتتٛقـ األضض تٛقـ ْٗا٥ٞ 

ٚتكًب األضض يف ايؿها٤ ٚتهٕٛ ايؿُؼ َػتكط٠ بهبس ايػُا٤ 

ٝاٍ ايػطب ٜٚهٕٛ ايكُط َػتكطًا بهبس ايػُا٤ عٝاٍ ايؿطم ع

ؾُه١ بػٓرت ايهط٠ األضن١ٝ عٝاٍ  (َه١ َٚا سٛهلا)األٚغط  

عطف ايطمحٔ ٚتهٕٛ األضض ٚايؿُؼ ٚايكُط غط عُٛزٟ ْٚتٝذ١ 

هلصا ايتعاَس ٜهٕٛ ايكُط يف ساي١ خػٛف)ثايح( ٚتهٕٛ ق٠ٛ اؾصب 
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ـ األضض ْٗا٥ٝا ثِ تبسأ أق٣ٛ ٚبػبب انؿاض غطع١ ايسٚضإ تٛق

داشب١ٝ األضض تػشب ايكُط ؾٟٝٗٛ إيٝٗا عُٛزٜا ست٢ ٜكع عًٝٗا ٚتكع 

ۓ  ۓ ﮲  ﮳   }بط ع٢ً ايهعب١ قاٍ تعاىل: هَطنع زا٥طت٘ باي

َع األضض َطنع  طبعًا هُعإ ] ٦ – ٧ايكٝا١َ: [ {  ﮴      ﮵       ﮶

 األضض َٔ ايهٕٛ ؾٟٝٗٛ ايكُط إىل األضض عُٛزًٜا ٚتٟٗٛ ايؿُؼ إىل 

 مٛأٚ إٔ مجٝع ايهٛانب ٚاألقُاض تٟٗٛ  سٝاٍ ايػطب عُٛزًٜا

َٔ َس األضض ٚتهٜٛط ايؿُؼ  غٓصنط السكًاثِ وسخ َا ايؿُؼ 

ٚتٓاثط ايهٛانب ٚتعيعٍ األضض ٚتؿكل ايػُٛات ٚايؿُؼ لِ 

َطنع  اييت تػبكٗا باهلبٛط إىل األضض  ععِٝ بعٝس٠ عٔ ايهٛانب

٢ً ٖصٙ األدطاّ ؾإْٗا تًـ عًٝٗا ٚتأخص ؾإشا ٚقعت ايؿُؼ ع  ايهٕٛ

ؾهٌ نط٠،أَا غبب طًٛع ايؿُؼ َٔ ايػطب يٝؼ نُا قٌٝ 

ٜهطب َصْب األضض  ٜٚعهؼ زٚضاْٗا،إْٓا ال ْؿعط بتٛقـ األضض 

عٔ ايسٚضإ ألٕ َكٛزٖا )ايػالف اؾٟٛ( ايصٟ متٛض َٔ خالي٘ أؾب٘ 

باملطاط  نُػاعسات ايػٝاض٠ ميتل املطبات ٚيٛ نإ ايػالف 

اؾٟٛ قًبًا أٚ قاغًٝا يؿعطْا نٌ ّٜٛ بسٚضإ األضض ٚأسػػٓا 

مبطباتٗا ٚيٛ نإ قاغًٝا ملا نإ غٝشسخ اضتساز عهػٞ ْتٝذ١ 

تٛقؿٗا ؾذأ٠ ٚملا ناْت غتطًع ايؿُؼ َٔ املػطب يهٓٓا ْهتؿـ 

شيو بعس اـطٚز َٔ املػادس ٚبعس أزاؤْا قال٠ اـػٛف بإٔ نٌ 

اؽ غهاض٣ َٚا ِٖ بػهاض٣،نٌ غٝاض ٜأؾٌ ؾطقًا عٓسٖا غرت٣ ايٓ

ٜكٍٛ أٜٔ املؿط؟أٜسخٌ يف بسضّٚ عُاض٠ ؟ أّ ٜأٟٚ إىل نٓـ دبٌ؟ أّ 

ٜػٛم يف قاع عط ؟ أّ ٜكعس إىل ايؿها٤ ؟ أٚ ىطز َٔ ؼت ايػُا٤؟ 
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أّ ٜهشو نشهًا ٖػتريًٜا ؟ ؾؿط ايب١ًٝ َاٜهشو،أٚ وتػٞ بطَٝاًل 

ۋ  ۋ   ۅ  }ا٥س إٔ نإ قس تعٛز ايًذ٤ٛ ايٝٗا عٓس ايؿس َٔ اـُط؟

ٗٞ التأتٞ إال بػت١ ؾ  ] ٥٤ – ٥٥ايكٝا١َ: [{ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې        ې  

أَا عًُا٤ ايؿًو ٚاملتأًَ ن دٝسًا { حبخبمبىب(يب} قاٍ تعاىل:

يعاٖطتٞ اـػٛف ٚايهػٛف غٝهتؿؿٕٛ اْعهاؽ زٚضإ األضض 

مبذطز اـطٚز َٔ املػادس بعهؼ عا١َ ايٓاؽ ؾريٕٚ االلال٤ ٜبسأ 

ايػطب١ٝ يكطم ايكُط بعهؼ اـػٛؾات ايعاز١ٜ، أَا عا١َ  َٔ ايٓاس١ٝ

ايٓاؽ ؾال ٜهتؿؿٕٛ شيو إال بعس َهٞ ايػاعات ، عٓسَا ٜطٕٚ نٌ 

غٝاض ٜكرتب َٔ املؿطم عٓسٖا غٝسضنٕٛ أِْٗ يف بسا١ٜ ّٜٛ َعهٛؽ 

أَا قٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ نإ يف ٜسٙ ؾػ١ًٝ ٚقس ضأ٣ 

طغٗا أٚ نُا قاٍ زٍ شيو ع٢ً أْ٘ ال ايؿُؼ تطًع َٔ املػطب ؾًٝػ

ٜأؽ َٔ ايسْٝا ٚال اآلخط٠ ؾًٝتب َٔ ٜتب ست٢ ٚإٕ ظٔ تٛبت٘ ال تكبٌ 

ؾُا ٜسضٜو إٔ ٜػتُط ٖصا ايسٚضإ ايعهػٞ يألضض َا١٥ عاّ ؾتأيـ 

األدٝاٍ ايكاز١َ طًٛع ايؿُؼ َٔ املػطب ٜٚهصبٕٛ غابكِٝٗ يف أْٗا 

أغاطري األٚي ن ؾٝهٕٛ  ناْت تطًع َٔ املؿطم؟ ؾٝكٛيٕٛ إٕ ٖصا إال

طًٛعٗا َٔ املػطب َٔ أؾطاطٗا ٚيٝؼ َٔ أسساثٗا قس وكٌ شيو 

ٜٚتأخط مجع ايؿُؼ ٚايكُط ايصٟ ٖٛ َٔ أسساثٗا إال َا ؾا٤ اهلل  غري 

إٔ ٖصا األَط غري َطدح ؾُا أظٔ ايسٚضإ ايعهػٞ غٝػتُط أنجط 

غاع١ ّٜٛ طٌٜٛ َعهٛؽ تسٚض األضض خالي٘ ْكـ زٚض٠  48َٔ 

، ْٚكـ زٚض٠ اضتساز١ٜ ، ٚئ تػطب ايؿُؼ َٔ املؿطم بٌ  عهػ١ٝ
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إشا قاضت بهبس ايػُا٤ عٝاٍ ايؿطم تطدع أزضادٗا ست٢ تكري 

 ، ؾتتٛقـ األضض عٔ ايسٚضإ ٚتكًب يف عٝاٍ ايػطببهبس ايػُا٤ 

ايؿها٤،ٚقس أؾاض ايطغٍٛ إىل طٍٛ تًو اي١ًًٝ أٚ ايّٝٛ ايصٟ تسٚض 

عهػ١ٝ ْٚكـ زٚض٠ اضتساز١ٜ ثِ األضض ؾٝ٘ سٍٛ ْؿػٗا ْكـ زٚض٠ 

تتٛقـ متاَا عٔ ايسٚضإ ايعهػٞ ايكٗكطٟ ٚاالضتسازٟ ٚتكًب يف 

ايؿها٤ َتعاَس٠ َع ايؿُؼ ٚايكُط ؾتبك٢ ايٓذّٛ يف َٛاقعٗا بػبب 

ٕ األضض ٚسسٜح ايطغٍٛ تٛقـ ايسٚضإ ايعاٖطٟ ايٓاتر عٔ زٚضا

،عٔ غأٍ ابٔ َطزٜٚ٘ َٔ ططٜل غؿٝإ ايجٛضٟ،عٔ َٓكٛض"نايتايٞ: 

ضبعٞ،عٔ سصٜؿ١ قاٍ:غأيت ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َا آ١ٜ طًٛع 

ايؿُؼ َٔ َػطبٗا ؟ قاٍ: تطٍٛ تًو اي١ًًٝ ست٢ تهٕٛ قسض 

يًٝت ن،ؾٝتٓب٘ ايصٜٔ ناْٛا ٜكًٕٛ ؾٝٗا،ٜعًُٕٛ نُا ناْٛا ٜعًُٕٛ 

قبًٗا،ٚايٓذّٛ ال تط٣،قس باتت َهاْٗا،ٜطقسٕٚ ثِ ٜكَٕٛٛ 

ٝكًٕٛ،ثِ ٜطقسٕٚ ثِ ٜكَٕٛٛ،ٜتطاٍٚ ؾٝكًٕٛ،ثِ ٜطقسٕٚ ؾٝكَٕٛٛ ؾ

ايًٌٝ ؾٝؿعع ايٓاؽ،ٚال ٜكبشٕٛ،ؾبُٝٓا ِٖ ٜٓتعطٕٚ طًٛع ايؿُؼ َٔ 

ٖا ايٓاؽ آَٓٛا ٚمل ٜٓؿعِٗ آَؿطقٗا ، إش طًعت َٔ َػطبٗا،ؾإشا ض

إْ٘ َعذع٠ األسازٜح ٜكسق٘ ايٛاقع ، أَا قٍٛ ايطغٍٛ ايٓذّٛ  "إمياِْٗ

ٖٛ ٚاألضض ٚغط٢ األؾل  ال تط٣ ؾإْ٘ ٜطُػٗا ايكُط إشا اقرتب َٔ

از)ايجكً ن( ٚمجٝع ؾباظزٜ،الٜط٣ الٜعاٍ خاغؿًا يف زا٥ط٠ ظٌ األضض

ٚؾٗب اييت تعٜس يف ٚظٕ  (ظٚاسـٚطٝٛض ٚٚسٝٛإ األسٝا٤ )ْبات 

األضض ٚتعٜس محٛيتٗا يف نٌ ؿع١ مما هعًٗا ػصب غالؾٗا اؾٟٛ 

 بػبب ظٜاز٠ ٚظْٗا ؾٝشسخ تؿكل ٚثكٛب يف ايػالف اؾٟٛ ٜتػًٌ
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ايؿها٤ َٔ خالهلا إىل األضض ؾتٓعهؼ اؾاشب١ٝ عٝاٍ تًو ايؿكٛم 

َٔ أغؿٌ إىل أع٢ً يف ايٝابػ١ ٚتكٌ نجاؾ١ اهلٛا٤ ، ؾال وٌُ طا٥ط٠ 

نُا يف َجًح بطَٛزا ٚتكٌ نجاؾ١ املا٤ ؾال وٌُ غؿ١ٓٝ يف َجٌ ٖصا 

 ٚتٛقـ ايهٛنب املجًح نٌ ٖصٙ ايعٛاٖط تٓب٤٢ بكطب ايػاع١ 

يت ظازت يف ٚظٕ األضض َا أظٔ األضض اآلٕ إال ؼت ؾبٗصٙ األثكاٍ اي

( اييت ؼٌُ األضض يف س ايطٛم ، ؾًِ ٜعس ايػالف اؾٟٛ)ايػؿ١ٓٝدٗ

ايٛغط ايؿها٥ٞ ٜػتطٝع ؼٌُ ٚظٕ األضض أنجط َٔ قطٕ يف ظٌ 

ظٜاز٠ تًو األثكاٍ ؾإشا بسأ اْٗٝاض ايػالف اؾٟٛ ٜبسأ َتػاضعًا،إٕ 

ٜٛدس ي٘ غالف دٟٛ ميٛض َٔ خالي٘  ايكُط ال ميٛض سٍٛ ْؿػ٘ ألْ٘ ال

ٔ ٜٚعؿط غبع١بايطاق١ ايؿُػ١ٝ َجٌ األضض ٜٚسٚض سٍٛ األضض نٌ 

ًَٜٛا أَا َٛضاْ٘ سٍٛ ْؿػ٘ نايطا٥ـ بايهعب١ ال ميٛض سٍٛ ْؿػ٘ إال 

َٔ  إشا أنٌُ ؾٛط ٜهٕٛ قس َاض سٍٛ ْؿػ٘ َط٠ ٚقطع قؿطًا

ْط٣ إال  َرتًا يصيو العؿطٕٚ  املػاؾ١ ٚزاض سٍٛ ايهعب١ َط٠ ٚقطع

 ًاَٜٛ ٚعؿطٜٔ غبع١ٚد٘ ٚاسس يًكُط،إٕ َٛضإ ايكُط سٍٛ ْؿػ٘ نٌ 

يٝؼ ْاؾ٤٢ عٔ َٛضاْ٘ سٍٛ َطنعٙ بٌ ْاؾ٤٢ عٔ زٚضاْ٘ سٍٛ 

١ ٚنصيو ايؿُؼ بايٓػب١ َطنع األضض َجٌ ايطا٥ـ سٍٛ ايهعب

ؾبُذطز طًٛع ايؿُؼ َٔ املػطب ال َٛيٛز ٜٛيس ٚال تٛب١ ،يًُذط٠

ؾُٔ ػاٚظ األضبع١ أؾٗط ْٚؿدت ؾٝ٘ ايطٚح َكبٛي١ بٌ إغكاط يألد١ٓ 

 نتب ي٘ ايبعح.
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 أحادٓح إعذاشٓة 

سسثٓا غؿٝإ بٔ ع١ٓٝٝ،عٔ ؾطات ،عٔ أبٞ ايطؿٌٝ عٔ  قاٍ أمحس: .1

سصٜؿ١ بٔ أغٝس قاٍ : اطًع ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ عًٝٓا ٚمٔ 

ْتصانط ايػاع١ ؾكاٍ : َا تصنطٕٚ ؟ قًٓا : ْصنط ايػاع١،ؾكاٍ : 

تكّٛ ست٢ تطٚا عؿط آٜآت ايسخإ ٚايسداٍ ٚايساب١ ٚطًٛع  إْٗا ئ

ايؿُؼ َٔ َػطبٗا ْٚعٍٚ عٝػ٢ بٔ َطِٜ ٜٚأدٛز َٚأدٛز ٚثالث١ 

خػٛف،خػـ باملؿطم،ٚخػـ باملػطب،ٚخػـ ظعٜط٠ ايعطب 

 ٚآخط شيو ْاض ؽطز َٔ قبٌ املؿطم تػٛم ايٓاؽ إىل قؿطِٖ .

ض،عٔ ضبعٞ،عٔ غأٍ ابٔ َطزٜٚ٘ َٔ ططٜل غؿٝإ ايجٛضٟ،عٔ َٓكٛ .2

سصٜؿ١ قاٍ:غأيت ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َا آ١ٜ طًٛع ايؿُؼ 

َٔ َػطبٗا؟ قاٍ:)تطٍٛ تًو اي١ًًٝ ست٢ تهٕٛ قسض يًٝت ن،ؾٝتٓب٘ 

ايصٜٔ ناْٛا ٜكًٕٛ ؾٝٗا،ٜعًُٕٛ نُا ناْٛا ٜعًُٕٛ قبًٗا ٚايٓذّٛ 

التط٣،قس باتت َهاْٗا،ٜطقسٕٚ ثِ ٜكَٕٛٛ ؾٝكًٕٛ،ثِ ٜطقسٕٚ 

كًٕٛ،ثِ ٜطقسٕٚ ثِ ٜكَٕٛٛ،ٜتطاٍٚ ايًٌٝ ؾٝؿعع ؾٝكَٕٛٛ ؾٝ

ايٓاؽ،ٚال ٜكبشٕٛ،ؾبُٝٓا ِٖ ٜٓتعطٕٚ طًٛع ايؿُؼ َٔ َؿطقٗا 

ٖا ايٓاؽ آَٓٛا ٚمل ٜٓؿعِٗ إمياِْٗ( ٚقس آاش طًعت َٔ َػطبٗا،ؾإشا ض

شنطْا انؿاض غطع١ زٚضإ األضض سٍٛ ْؿػٗا ايعهػٞ 

 عهٛؽ(.انؿانًا تسضهًٝا )ؾٝطٍٛ ايّٝٛ املٚاالضتسازٟ 

ٚقبٌ  أَا قٍٛ ايطغٍٛ ايٓذّٛ باتت يف َهاْٗا ؾهُا شنطْا غابكًا .3

تٛقؿت عٔ ايسٚضإ ٜتٛقـ  إٕ األضض إشاإٔ اطًع ع٢ً ٖصا اؿسٜح )

( أَا قٛي٘ ايٓذّٛ ال تط٣،تطُؼ ايٓذّٛ إشا اقرتب ايكُط نٌ غٝاض
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َٔ األضض ٖٚٛ الٜعاٍ يف ظٌ األضض ٜػطٞ األؾل ؾتطُؼ ايٓذّٛ 

 1ٚالتط٣

إلَاّ أمحس: سسثٓا قُس بٔ َكعب،سسثٓا عُاض٠،عٔ أبٞ قاٍ ا .4

اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ْهط٠ عٔ أبٞ غعٝس اـسضٟ،إٔ ضغٍٛ 

تهجط ايكٛاعل عٓس اقرتاب ايػاع١ ست٢ ٜأتٞ ايطدٌ ايكّٛ قاٍ : )

 (.ؾٝكٛيٕٛ قعل ؾالٕ ٚؾالٕ ٚؾالٕؾٝكٍٛ: َٔ قعل قبًهِ ايػسا٠ 

ٙ : سسثٓا اغشام،سسثٓا قاٍ اؿاؾغ أبٛ بهط ايبعاض يف َػٓس .5

ضغٍٛ اهلل ق٢ً  خايس،عٔ غٌٗ،عٔ ابٝ٘،عٔ أبٞ ٖطٜط٠ قاٍ: قاٍ :

ال تكّٛ ايػاع١ ست٢ متطط ايػُا٤ َططا،ال تهٔ اهلل عًٝ٘ ٚغًِ )

ٚقس ؾطسٓا زٚض اؾاشب١ٝ َٓ٘ بٝٛت املسض ٚال تهٔ َٓ٘ بٝٛت ايؿعط( 

ٟٛ س ن ٜعٜس ٚظْٗا برتاب ايبؿط يف دصب األضض يػالؾٗا اؾ

نايكيب ايصٟ نرب ؾهام ب٘ ثٛب٘( ؾُٔ نام ب٘ ثٛب٘ أقبح )

أنجط تعطقًا ٚؾكٛقًا ٚقس ٚقـ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ : 

ايػاع١ باؿاٌَ املتِ اييت ال ٜعًِ َت٢ غتٛيس ؾٓتٝذ١ الْهػاط 

ايػالف اؾٟٛ  ٚقاقطت٘ إىل األضض بؿعٌ اؾاشب١ٝ مل ٜعس قازضًا 

٠ ايبشاض ٚاحملٝطات ٚتهجط ع٢ً قس سطاض٠ ايؿُؼ ؾتهجط أغط

األَطاض ٚايكٛاعل بػب ايؿشٓات ايٓاػ١ عٔ سؿط ايػشاب يف 

ْطام نٝل َٔ قٝط ايػالف اؾٟٛ احملاقط إىل األضض ؾتكبح 

مجٝع َٓاطل ايهط٠ األضن١ٝ يف َط٢َ ايكٛاعل ايكطٜب١ دسا َٔ 

مسا٥ٗا ْٚتٝذ١ الْكباض ايػالف اؾٟٛ ٖصا تهجط ايعٛاقـ 

ض ٚايطٜاح ٖٚصٙ األسازٜح قشٝش١ يٝؼ ألٕ ضٚاٖا ايطعس١ٜ ٚاألَطا
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ؾالٕ أٚ ؾالٕ بٌ ألٕ ايٛاقع ٜكسقٗا،إٕ غري املا٤ ٚامساض ايػٝاض٠ 

بعهؼ اؾاشب١ٝ،يف شيو يعرب٠ ٚقس ٚدس شيو يف أغؿٌ عكب١ يبٓا 

املؤز١ٜ يًباس١،سٝح تسسسض ايػٝاض٠ َٔ األغؿٌ إىل األع٢ً،ٜٚػٌٝ 

ُعطض يف يبٓإ َجٌ ٖصا،ٚيف املا َٔ األغؿٌ إىل األع٢ً،ٚنصيو 

األضزٕ ؾاضع عهؼ داشب١ٝ األضض ٚيف املس١ٜٓ ٚيف اهلسا ٚيف قالي١ 

ٖٚٞ نجط سٍٛ ايعامل َٓٗا نبكع قػري٠ َٚٓٗا َا ٜأخص ؾهٌ 

َع ن،ٚ تؿػري ٖصٙ ايعاٖط٠ بإٔ ٖصٙ املٓطك١ بايتشسٜس تكع أَاّ ثكب 

ًٜتكٞ ايؿها٤ باألضض نشبٌ َسال ؾتٓعهؼ  ايػالف اؾٟٛيف 

١ ع٢ً اؾاشب١ٝ َٔ األغؿٌ إىل األع٢ً،َجٌ يٛ زيٝت سبٌ َٔ غؿٝٓ

ٜكعب عًٝو اْتعاع غٝاض٠ َٔ قاع٘ غطح ايبشط إىل قاع٘ ، ؾًٔ 

بعهالتو ايبػٝط١ ، ٖٚصا ْصٜط بكطب ايػاع١،ؾًِ ٜعس ايػالف 

اؾٟٛ قازض ع٢ً محا١ٜ ايهط٠ األضن١ٝ،ؾطب ٜأتٞ ظَٔ تطًع إىل 

زٚاغ١ ايؿطاٌَ،ٚتطدع إىل غؿشٗا  ايباس١ عرب عكب١ يبٓا،ٚاْت ع٢ً

ع٢ً زٚاغ١ ايبٓعٜٔ،ٖصٙ َٔ أسساخ ايػاع١ ٚيٝؼ ؾكط َٔ 

 1عالَاتٗا،قبٌ إٔ ؼٌُ األضض ٚاؾباٍ ؾتسى زن١ً ٚاسس٠
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 عله الساعة 

 السبب الطبٔعٕ العلنٕ لقٔاو الساعة

 متَٔد:

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   }قاٍ اهلل تعاىل: 

یجئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  جت  حت           ی  ی    ی 

  األعطاف[ {   خت   متىت  يت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج      جح  مح    جخ  حخ

إٕ عالَات ايػاع١ ٚأؾطاطٗا اييت أخرب عٓٗا ايطغٍٛ ق٢ً   ]٥٧٨

اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يٝػت َٔ أغباب قٝاّ ايػاع١ بٌ عالَات زاي١ ع٢ً 

ػًب ايٓكِ يهٔ يٝػت ايػبب ْٗا أقطب ٚقٛعٗا ٚايصْٛب ال ؾو 

ايطبٝعٞ يكٝاّ ايػاع١ إشًا َا ٖٛ ايػبب طاملا يهٌ ؾ٤ٞ غبب ؾٓٗا١ٜ 

سٝا٠ اإلْػإ ي٘ غبب ْٚٗا١ٜ ايسْٝا ي٘ غبب ست٢ ايطٜاح ال ػطٟ َٔ 

 .َا ٖٛ غبب قٝاّ ايػاع١ ٚطًٛع ايؿُؼ َٔ َػطبٗا ؟ غري غبب إشًا

ٻپپ   }ىل:إٕ اهلل قبٌ إٔ ىًل آزّ قاٍ يًُال٥ه١ قاٍ تعا

ٚمل ٜكٌ إْٞ داعٌ يف اؾ١ٓ خًٝؿ١ ثِ  ] 31ايبكط٠:[ {پڀپ

ٖٚٝأ ي٘ غبب ن  ] ٩١ايبكط٠: [{ۆ ۇۇ ۆ  }قاٍ آلزّ 

ثِ ملاشا؟ اغهٔ تطع إبًٝؼ، ال تكطب ٖصٙ ايؿذط٠، يًبكا٤ يف اؾ١ٓ ال

 غببًا اؾ١ٓ،أخطز َٔ اؾ١ٓ ،اؾٛاب يكس دعٌ اهلل يهٌ ؾ٦ًٝا

أَا األغباب تأتٞ تباعًا ٚاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ؾاملكازٜط قسضت ٚؾطؽ َٓٗا 

ال ٜأخص باألغباب يف تكطٜـ خًك٘ ، بٌ املؿ١٦ٝ ٚايكسض٠ أَا اإلْػإ 



- 94 - 

 

ٖٛ ايصٟ ٜتبع األغباب ؾكس ٜٓذح ٚقس ٜؿؿٌ ؾال ٜٓذح َٔ األغباب إال 

َا نإ تابعًا ملؿ١٦ٝ اهلل،ؾايكسض٠ أق٣ٛ َٔ ايػبب َُٗا استاط 

ٚقسضت٘ ٖٞ ايػايب١ يصيو مل ٜٓذح آزّ يف اإلْػإ يٓؿػ٘ ؾُؿ١٦ٝ اهلل 

اتباع ايػبب ن ايًصٜٔ ٖٝأٖا اهلل ي٘ ٚأَطٙ بٗا ؾػطض ب٘ إبًٝؼ ٚأنٌ آزّ 

َٔ ايؿذط٠ ، ثِ عك٢ آزّ ضب٘ ٚغ٣ٛ ٚإبًٝؼ عًٝ٘ يعا٥ٔ اهلل مل ٜكٌ 

قس ْٗاٙ اهلل عٓ٘ ست٢ ال  أَط ب آلزّ اغطم ،اظٕ ،آشٟ، ؾُا أَط آزّ إال

 .(قسض اهلل َٚا ؾا٤ ؾعٌ)ملكٝب١ أععِ ٜهٕٛ آلزّ سذ١ ؾهاْت ا

أَــا املال٥هــ١ مل ٜٓاقــشٛا آزّ ال بــأَط مبعــطٚف ٚال بٓٗــٞ عــٔ َٓهــط   

ٚتطنٛا أَطٙ يعسٚٙ إبًٝؼ ؾتشؿعٛا ٚمل ٜٓكـشٛا آزّ ألٕ اهلل أخـربِٖ   

َػبكًا أْ٘ غٝذعٌ آزّ خًٝؿ١ يف األضض ؾال ْكح ٚال إضؾـاز ٚال تٛدٝـ٘   

ُٝٗبط إىل    ٕ أٜٓؿع َع َؿ١٦ٝ اهلل ؾٗـِ ٜعًُـٕٛ    آزّ نُـا أخـربِٖ اهلل غـ

 األضض ٚيصيو ؼؿعٛا .

ثِ تاب اهلل ع٢ً آزّ  ]١٩ايككل: [ {  ک  ک  ک  گ  گ }

 ألغباب َٓٗا:

 إٕ آزّ غري ًَّٛ ؾاملؿ١٦ٝ أق٣ٛ َٔ ايػبب.-1

 ْسّ آزّ ايؿسٜس ع٢ً املعك١ٝ-2

ضمح١ اهلل بآزّ يهعؿ٘ ٚقًت سًٝت٘ ملا دبً٘ اهلل عًٝ٘ َٔ سب -3 

ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   } ًو ايصٟ ال ٜب٢ًاـًس ٚامل

 ]٥٤١ط٘: [ {ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

 اغتػؿاض آزّ-4
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 سٝا٤ آزّ ٚخذً٘ ايؿسٜس َٔ اهلل -5

 ٚسذ١ اهلل ع٢ً آزّ أْ٘ مل ٜأخص بايعًِ ايصٟ عًُ٘ اٜاٙ

ٖٚصا يٝؼ َٛنٛع ْكاؾٓا عٔ ايػبب ايطبٝعٞ يكٝاّ ايػاع١ ٚيهٓ٘ 

 ميٗس ي٘.
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 ما ٍْسـبب قٔاو الساعــة؟

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے            ڻ   ڻ  ڻ   ۀ  }قاٍ تعاىل: 

ٖصا ساٍ  ]9-5ايكٝا١َ:[ {ے  ۓ  ۓ     ﮲  ﮳  ﮴      ﮵       ﮶  

 اإلْػإ ٜطٜس إٔ ٜعًِ عٔ َا مل ٜكٌ إيٝ٘ ظَاًْا ٚال َهاًْا.

ل آزّ قبض َٔ تطاب األضض َا أقٍٛ ٚباهلل ايتٛؾٝل إٕ اهلل قبٌ إٔ ىً

ٜعازٍ سذِ ٚٚظٕ آزّ ٚايعًِ عٓس اهلل أٜٔ شٖب بٗصا ايرتاب ؟ ٌٖ بكٞ 

يف ْطام داشب١ٝ األضض؟ ال إْ٘ ضؾع٘ إىل ايػُا٤ ٚخًل َٓ٘ آزّ ٚعٛض 

ٚخًل َٓ٘ أَا  ٔ تطاب األضض ايصٟ زخٌ يف تهٜٛٓ٘آزّ َا ْكل َ

ؾإشا أقبح تطاب تطاب أبٓا٥٘ ايبؿط ٜعٜس يف ٚظٕ األضض بايتسضٜر 

ايبؿط ٚضَُِٝٗ قاطب١ األٚي ن َِٓٗ ٚاآلخطٜٔ قس ظاز يف ٚظٕ األضض 

عٓس شيو تتٛقـ األضض عٔ ايسٚضإ سٍٛ ْؿػٗا بػبب ظٜاز٠ ٚظْٗا 

ٚسذُٗا،ؾًِ تعس اؾاشب١ٝ ٚايطاق١ ايؿُػ١ٝ اييت متٛض األضض َٔ 

خالٍ غالؾٗا اؾٟٛ قازض٠ ع٢ً ؼطٜهٗا ، ٜٚٛاؾل شيو ْكـ ايؿٗط 

ٖٞ أقطب  اؿهٝضايًٌٝ ّٜٛ مجع١ ٜٚهٕٛ ايكُط باؿهٝض ٚ ْكـ

ٚاألٚز ٖٞ أبعس ْكط١ ٜهٕٛ ؾٝٗا  ،ْكط١ ٜهٕٛ ؾٝٗا ايكُط َٔ األضض

 (َه١) ٜٚهٕٛ بهبس ايػُا٤ عٝاٍ ايؿطم  ايكُط َٔ األضض ،

ؾُه١ بػٓرت ايهط٠ األضن١ٝ عٝاٍ عطف ايطمحٔ ٚتهٕٛ ايؿُؼ 

ٚايؿُؼ ٚايكُط ع٢ً ضض بهبس ايػُا٤ عٝاٍ ايػطب سٝح تهٕٛ األ

ؾٝٓتر عٔ ٖصٙ االغتكا١َ ع٢ً خط ٚاسس خػٛف ايكُط خط ٚاسس،

مما ٜعٝل ألْٗا ع٢ً خط ٚاسس ٜاز٠ ق٠ٛ اؾصب ب ن ٖصٙ األدطاّ ٚظ
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زٚضإ األضض سٍٛ ْؿػٗا بػبب ظٜاز٠ داشبٝتٗا ٚٚظْٗا ؾتتٛقـ عٔ 

ايسٚضإ ، ٚػصب إيٝٗا ايكُط ؾٝذُع ايؿُؼ ٚايكُط َع األضض عٝح 

تٓتٗٞ زٚض ايطاق١ ايؿُػ١ٝ ايساؾع١ ، ٜٚبسأ زٚض ايطاق١ ايػاسب١ 

ؾٝٓذصب ايكُط ٜٟٚٗٛ إىل األضض ع٢ً ٖصا اـط ايعُٛزٟ  (اؾاشب١ٝ)

ؾإشا اقرتب َٔ األضض ٜػطٞ األؾل ٚميأل ايػُا٤ ٚتطُؼ ايٓذّٛ أٟ ال 

ہ   }تط٣ ٚال ٜط٣ ايكُط أٜهًا ألْ٘ ٜكع يف زا٥ط٠ ظٌ األضض قاٍ تعاىل 

ٚايكُط ٜهبح غطع١ زٚضإ األضض ؾًٛ  ] ٧املطغالت:  [{  ہ  ھ

١ زٚضإ األضض ٚيكاض إبتعس عٔ األضض أنجط َٔ ايالظّ يعازت غطع

املس  ٜٚػبب ايكُط غاع١ ٚيٛ إقرتب يكاض ايعهؼ ٠عؿط ايّٝٛ مثاْٞ

أَا ايؿُؼ ؾتكرتب َٔ األضض عُٛزًٜا ع٢ً ٖصا  ٚاؾعض يًبشاض،

ٚايؿُؼ َٔ األضض أٚ ايهٛانب  اـط ؾإشا اقرتب ايكُط َٔ األضض

َٔ األضض وسخ تساخٌ ؾسٜس يف ق٣ٛ اؾاشب١ٝ ؾتٗتع األضض ٚتتعيعٍ 

ٚتهٕٛ اؾباٍ نجٝبًا َٗٝاًل ؾإشا ٚقعت ايعٖط٠ أٚ املطٜذ ٚايكُط ع٢ً 

ٿ  ٿ  ٹ    } د١ٗ تهػط ٚمتس األضض بُٝٓٗا : األضض نٌ َٔ

ُط ؾتهٕٛ ايطدؿ١ األٚىل باضتطاّ ايك ] ٩االْؿكام:  [{ٹ

ٚايطدؿ١ ايجا١ْٝ باضتطاّ  ] 7ايٓاظعات:[ {ڭۇۇ}باألضض

أٚ ايعٖط٠ أٚ املطٜذ أِٜٗ اقطب باألضض َٚٔ أٟ اػاٙ  املؿرتٟ

أت٢،ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً )نط١ٜٚ األضض يف ايسْٝا َٚسٖا ّٜٛ ايكٝا١َ( أٚ 

بسا١ٜ ّٜٛ ايكٝا١َ،ثِ إٕ اْهُاّ ايكُط يألضض ٜعٜس َٔ داشبٝتٗا  

شب١ٝ األضض نًُا اْهِ إيٝٗا نٛنب أٚ ؾتذصب املطٜذ ٚتععِ دا
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لِ ٖٚهصا زٚايٝو ست٢ تٓٗاض ايػُا٤ ايسْٝا ثِ اييت تًٝٗا ست٢ 

يسْٝا،ؾٝذتُع نٌ َا وٜٛ٘ ايهٕٛ ايػُا٤ ايػابع١ آخط َعاقٌ ا

نت١ً ٚاسس٠،ثِ إٕ األضض تتباطأ يف ايسٚضإ َٔ عكٛض غشٝك١ بػبب 

خاضز ْطام تهاثط األسٝا٤ ٚنصيو ايؿٗب اييت تأتٞ إيٝٗا َٔ 

داشبٝتٗا ؾاألضض نٌ َاظازت محٛيتٗا خػطت َٔ غطعتٗا ؾٝطٍٛ 

 124ثا١ْٝ نٌ ١٦َ غ١ٓ قسميا أَا اآلٕ مبكساض  62ايّٝٛ ٚيٛ مبكساض 

ثا١ْٝ  248ثا١ْٝ نٌ مخػ ن غ١ٓ تكطٜبا ثِ السكًا غٝعٜس ايتباطؤ 

غ١ٓ ٖٚهصا تٓاغب عهػٞ ب ن غطع١ ايسٚضإ ٚطٍٛ ايّٝٛ 25نٌ

ظٜاز٠ اؿُٛي١ ٚطٍٛ ايّٝٛ،ٚعطؿا ع٢ً غابك١ ؾًٛ  ٚتٓاغب ططزٟ ب ن

إٔ  اهلل أخص َٔ تطاب األضض َا ٜعازٍ تطاب ايبؿط ايصٟ قس ٜؿٛم 

عؿط ٚظٕ قؿط٠ األضض ال لصبت ألقطب نٛنب ٜؿٛقٗا يف ايٛظٕ 

ؾايهٛنب األثكٌ ٚظْا ٖٛ األق٣ٛ داشب١ٝ ؾذاشب١ٝ ايكُط أقٌ َٔ 

 ٢ اهلل)اؾٔ ٚاإلْؼ(داشب١ٝ األضض ألٕ األضض أثكٌ َٓ٘ ٚقس مس

 ٚاألضض قاٍ تعاىل: بايجكً ن ٚٚقـ اهلل ايػاع١ بأْٗا ثكٌ يف ايػُٛات

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی     یجئ  حئ    مئ  }

ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  جت  حت       خت   متىت  يت  جث   مث  ىث  يث  

 .] 187األعطاف:[{   حج  مج      جح  مح    جخ  حخ
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مً القسآٌ على كــسّٓة األزض ّمـدٍا ْٓو القٔامة: ما ٓدل

ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ   ې  ې  ې      } قٛي٘ تعاىل:

ې  ى     ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  

ٚمل ٜكٌ ٜهٛض ايًٌٝ   ]١ايعَط: [ {   ۆئۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ        ېئ    ىئ

ٜٚهٛض ايٓٗاضؾال يٌٝ ٚسسٙ ٜؿهٌ نط٠ ٚال ْٗاض ٚسسٙ ٜؿهٌ 

ٕ أؿهالٕ نط٠ ْكؿٗا َه٤ٞ ْٚكؿٗا َعًِ،ثِ ٚنط٠،ٚنالُٖا ٜ

اختًؿت َػاس١ ايًٌٝ ٚايٓٗاض ؾُاٜطمس٘ غٛاز ايًٌٝ ٚبٝاض ايٓٗاضع٢ً 

األضض ٜؿهٌ نط٠ ٜٚأخص ؾهٌ األضض ؾؿٞ شيو زالي١ ع٢ً 

ڎ  ڈ   }:قٛي٘ تعاىل نط١ٜٚ األضض ٚمما ٜسٍ ع٢ً نطٜٚتٗا أٜهًا

 {  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک ک  گ  گ  گ  گ
ٚيٛ ناْت َػطٛس١ يكاٍ ٜأت ن َٔ نٌ غبٌٝ بعٝس أٚ   ]27ر:اؿ [

َهإ بعٝس،أَا نًُيت)ؾر(  ٚ)عُٝل( ال ػتُع إال يف ظٗٛض َٔ ٚضا٤ 

 َٓدؿض أٚ ؾب٘ َٓدؿض ؾايؿر عهؼ ايٛازٟ أَا قٛي٘ تعاىل:

 م:[{  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ}

ضض ْٚبات ، ٚيٝؼ ؾاـطاب يًُتأٌَ ؾُٝا سٛي٘ َٔ دباٍ ٚأ  ] ٨

اـطاب ملٔ ٜكٛض َٔ ايؿها٤ ، ؾبايٓػب١ يًٓاظط ؾُٝا ٜكع َٔ األضض 

يف ْطام زا٥ط٠ األؾل ٜطاٙ َػطٛسًا ممسٚزًا،َٚا ٜكع ٚضا٥٘ ٖٛ ؾر 

عُٝل ال ٜكٌ إيٝ٘ ْعطٙ،أَا ايؿُؼ إشا ٚقعت ع٢ً األضض ٚايكُط 

 املًتشِ َعٗا ٚايهٛانب ٚايصٟ غبكتٗا يف ايٛقٛع بػٓٛات ضمبا أٚ
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إشا ٚقعت عًٝٗا ؾإْٗا غتأخص ايؿهٌ ايصٟ ؾأؾٗط  ايعًِ عٓس اهلل  

تكع عًٝ٘ ٜٚسخٌ ايكُط ٚاألضض ٚايهٛانب يف قًب ايؿُؼ ٚتًـ 

عًٝٗا نعذ١ٓٝ يؿت ع٢ً سب١ ؾػتل ؾتكبح ع٢ً ؾهٌ نط٠ قاٍ 

ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً إٔ ايؿُؼ   ]1ايتهٜٛط: [ {ٱ  ٻ  ٻ }:تعاىل

ٝا١َ،ٚع٢ً ايػطب إٔ ٜؤَٓٛا )َػطٛس١( يف ايسْٝا ٚغتهٛض ّٜٛ ايك

بٗصٙ اؿكٝك١ ؾٗٞ ْكط١ ايتكا٤ عًُِٗ بعًِ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل أَا قٛي٘ 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ﮲  ﮳   }تعاىل: 

 ٥٨ايػاؾ١ٝ: [ {  ﮼  ﮽﮷  ﮸ ﮹   ﮺  ﮻   ﮴ ﮵   ﮶ 

ؾشط خط ؼت ن١ًُ ٜٓعطٕٚ ؾايٓاظط إىل اإلبٌ هسٖا   ] ٤١-

ظط إىل األضض هسٖا َػطٛس١ ٚايٓاظط إىل ايػُا٤ َتُٝع٠ ٚايٓا

ِْٗ أٌٖ أهسٖا ؾٛق٘ ٚيٛ عًِ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل يف شيو ايعَإ 

َعطؾ١ ٚزضا١ٜ ـاطبِٗ بايتأٌَ يف آٜات٘ مبا ٜسضنٕٛ بعكٛهلِ ٚسٝح 

ٕ ايهٕٛ َا ؾٝ٘ ؾٛم أِْٗ ال ٜسضنٕٛ سكٝك١ نط١ٜٚ األضض ٚال أ

ٜسضنٕٛ بٓعطِٖ ؾكط ؾسضؽ  ؼت خاطبِٗ بايتأٌَ يف آٜات٘ مبا

 اؾاَع١ َجال ال ٜكًح يالبتسا٥ٞ.

 

 

 

 

 



- 111 - 

 

 سبب تسنٔة اجلً ّاإلىس)بالجقلني( ّدّزٍه يف ٍدو الكٌْ

أٟ األَٛات   ]٤ايعيعي١: [ { ڦڦڦڦ  } قاٍ تعاىل:

ؾإشا انططبت ىطز نٌ ثكٌ َٔ باطٓٗا َٔ أَٛات دٔ ٚإْؼ يصيو 

قاٍ ايبػٟٛ يف ٚظٕ األضض بايجكً ن ألٕ تطابِٗ ٜعٜس  مسٞ اؾٔ ٚاإلْؼ

( أٟ اؾٔ ٚاإلْؼ ، مسٝا ثكً ن ألُْٗا ثكٌ ع٢ً األضض أٜٗا ايجكالٕ)

ؾرتاب آزّ ٖٛ اـٝط ايطؾٝع الْٗساّ ٖصا ايهٕٛ  تطاب ، ٚأَٛاتًا أسٝا٤ّ

ثِ هُع اهلل  ٚغٝعٛز عًٝٗا بعٜاز٠ يف ٚظْٗا ٚداشبٝتٗا،أخص َٔ األضض 

َط٠ أخط٣ ؾٝٓؿذ ؾٝ٘ ؾإشا ِٖ  ٖصا ايرتاب ٚايصٟ قبه٘ اهلل َٔ األضض

ٕ ن١َٛ ٖصا ايرتاب ٚٚظْ٘ ٜؿٛم اؾباٍ،ؾرتاب أقٝاّ ٜٓعطٕٚ ٚال ؾو 

ُػبش١ قطع خٝطٗا آزّ ٖٛ اـٝط ايطؾٝع الْٗساّ ٖصا ايهٕٛ ن

اؾصب ب ن  تٓاثط ايهٛانب ْتٝذ١ تساخٌ ق٣ٛؾاْتجطت خطظاتٗا،ٚ

ٻ   } ايهٛانب ٚايٓذّٛ ٚاجملطات ٚنٌ َا ؼٜٛ٘ ايػُا٤ ايسْٝا

إٕ األضض تهٕٛ مبطنع ايهٕٛ  ]٤االْؿطاض: [ {پ  پ  پ  

يف ساي١ اـػٛف أٚ ايهػٛف ؾكط ؼت ايعطف َٚتعازي١ داشبًٝا َع 

نٌ َا ؼٜٛ٘ ايػُا٤ ايسْٝا َٔ أدطاّ ٚاملعطٚف يف قٛاْ ن اؾاشب١ٝ 

ق٣ٛ ؾال تٓذصب األضض إىل َٔ ٜهٕٛ يف ايٛغط ٜهٕٛ ٖٛ األ

گ   } تعاىل: ا،أَا قٛي٘ٚٚظْٗ ععِ سذِ ايؿُؼايؿُؼ َع 

ؾإشا ٚقع ايكُط ع٢ً األضض َٔ ايؿطم   ]٩ايٛاقع١: [{ڳ  ڳ

باػاٙ  سٛهلا ىطز األضض َٔ َطنع ايهٕٛ األٚغط َه١ َٚا
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ايػطب ثِ تأتٞ ايعٖط٠ أٚ املطٜذ أٚ املؿرتٟ َٔ د١ٗ ايػطب ؾتعٝس 

األضض ٚايكُط إىل َطنع ايػُا٤ ٚضمبا االضتطاّ األٍٚ يًكُط باألضض 

ايطدؿ١ األٚىل ٚاالضتطاّ ايجاْٞ يًُطٜذ باألضض ٚايكُط املًتشُ ن ٖٛ ٖٛ 

ايطدؿ١ ايجا١ْٝ ٚقس ٜهٕٛ املككٛز بايطدؿت ن ايٓؿد١ األٚىل ٚايجا١ْٝ 

ٚايعًِ عٓس اهلل ثِ تتٛاىل ٖصٙ االضتطاَات ؾإشا قسّ لِ أٚنٛنب 

َٔ ايؿطم ىطز األضض َٚا ايتشِ َعٗا َٔ نٛانب ٚلّٛ َٔ 

باػاٙ ايػطب ثِ ٜأتٞ لِ آخط أٚ نٛنب َٔ سٝاٍ َطنع ايػُا٤ 

ايػطب ؾٝعٝس األضض ٚايهٛانب املًتش١ُ مبا ؾٝٗا ايٓذِ ايصٟ ٖبط 

إىل َطنع ايػُا٤ أٚ أع٢ً َٔ املطنع ؾٗٞ تتأضدح ؾٛم ؼت غط 

ٚايهٛانب  ؾتعٌ ايٓذّٛ ] ٩ايٛاقع١: [{ گ ڳ} عُٛزٟ

ضض نعكس تُٓٗط ايٛاسس٠ ت٣ًٛ األخط٣ إىل َطنع ايهٕٛ سٝح األ

بٛغط  ٠طنعتُاْؿًت خطظٙ ؾٝعٛز ايهٕٛ نً٘ نت١ً ٚاسس٠ َ

 ٜػتُط ٖصا ايتأضدح يًهت١ً انؿانًاايهطغٞ ايصٟ ٖٛ)ايؿها٤( ال 

بػبب ػُع نُٝات نبري٠ َٔ ايهٛانب ٚايٓذّٛ ؾٝعٌ  ٚاضتؿاعًا

 ايٓذِ ايععِٝ ٜطتطِ بٗصٙ ايهت١ً عٓس ٖبٛط٘ ٚال ٜؤثط ؾٝٗا إٖتعاظًا

َٔ ايٓذّٛ تعٌ تٟٗٛ  ٕ نجريًاإٙ ايهت١ً،ثِ بػب تعاظِ ٚظٕ ٖص

َالٜ ن ايػٓ ن ايه١ٝ٥ٛ يتًتشِ بٗصٙ ايهت١ً ؾب ن قٝاّ ايػاع١ ٚاآلخط٠ 

أَس بعٝس ال مػ٘ ٚمٔ أَٛات ؾعٓسَا ْبعح ْعٔ أْٓا يبجٓا ّٜٛ أٚ 

ڻ   ڻ   }بعض ّٜٛ يسضد١ أْٓا ْبعح ع٢ً ْٝاتٓا،تسبط يف ٖصٙ اآل١ٜ: 

 ھ    ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ     ﮲    ڻ   ۀ     ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ
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﮵  ٌٖ ؾُٝا قطأت مما غبل تؿػريًا ] 9 – ١ايكٝا١َ: [ {﮳  ﮴

هلصٙ اآل١ٜ؟ بايتأنٝس ؾكس أٚنشٓا نٝـ هُع ايكُط ٚايؿُؼ َع 

األضض  ٚأٚنشٓا نٝـ ىػـ ايكُط غٝاٍ عًُٞ زقٝل َسخً٘ ٖصٙ 

ٍ َعٞ اآل١ٜ ايهطمي١ َتسبطًا يف ايكطإٓ َتؿهطًا يف ايهٕٛ،تعا

ْهٌُ ٖصا ايتساعٞ ايؿهطٟ ايعًُٞ،ٖٚٛ عٓسَا هتُع نٌ َا 

ؼٜٛ٘ ايػُا٤ ايسْٝا َٔ لّٛ ٚنٛانب ٚفطات يف َطنع ايػُا٤ 

تهٕٛ األضض يف قًب ٖصٙ ايهت١ً ايعع١ُٝ نشب١ خطزٍ ٚتهٕٛ 

ٖصٙ ايهت١ً نط٠ غري فٛؾ١ مبطنع نط٠ فٛؾ١ ٖٞ ايػُا٤ ايسْٝا 

تٗا ؾتؿكل ايػُا٤ ايسْٝا ٜٚتكسع ٖصٙ ايهت١ً ايعع١ُٝ تععِ داشبٝ

  ]٥االْؿطاض: [ {  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ } غكؿٗا ٚتٓؿطط قاٍ تعاىل:

ثِ تٓٗاض ٜٚٓهِ سطاَٗا إىل ٖصٙ ايهت١ً ؾتععِ اؾاشب١ٝ ٚتٓهؿـ 

 {ٻٺ ڀڀ } ايػُا٤ ايجا١ْٝ ثِ تتؿطط ٚتؿكل يكٛي٘ تعاىل:
ٚتٓٗاض ٜٚٓهِ سطاَٗا إىل ٖصٙ ايهت١ً ؾتٓهؿـ ] ٥ االْؿكام:[

ػُا٤ ايجايج١ ٚوسخ هلا َا سسخ يػابكاتٗا ست٢ ايػُا٤ ايػابع١ ؾإشا اي

اْهُت ايػُا٤ ايػابع١ )آخط َعاقٌ ايسْٝا( ٚاْؿكًت عٔ ايػكـ 

املطؾٛع سٝح ال ٜٓٗاض ايعطف إىل ٖصٙ ايهت١ً بٌ وًُ٘ مثا١ْٝ َٔ 

ڇ ڇڍڍڌ ڌ ڎ  ڎ  ڈڈ  }املال٥ه١ قاٍ تعاىل 

ٚتهٕٛ ٖصٙ   ]٥٨-٥٩اؿاق١: [ {ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک 

ايهت١ً أَاّ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٖٚٞ أَاَ٘ ٚيهٔ ايٓاظط َٓٗا ال ٜط٣ 
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إٕ اْؿكاٍ ايػُا٤ ايػابع١ عٔ ايػكـ املطؾٛع ،مسا٤ ؾايػُا٤ ٚا١ٖٝ

ايصٟ ؾٛق٘ ايبشط املػذٛض ٖٛ ْٗا١ٜ املطاف ٚاْؿكاٍ ايسْٝا عٔ اآلخط٠ 

ٝ٘ ايٓاؽ ٚاألغباب عٔ املؿ١٦ٝ يهٓ٘ يٝؼ ّٜٛ ايؿكٌ ايصٟ ٜهٕٛ ؾ

نايؿطاف املبجٛخ بٌ ٖٛ آخط أسساخ ايػاع١،ؾٗصٙ ايهت١ً امله١ْٛ 

َٔ األدطاّ ٚايهٛانب ٚايٓذّٛ ٚاجملطات ٚاألضض ٚسطاّ ايػُٛات 

نٌ ٖصٙ  ]٥٥ايتهٜٛط:[{ڃچچ} ايػبع اييت اْهؿطت

ايهت١ً عع١ُٝاؾاشب١ٝ ؾٓٛا٠ ايتُط عًٝٗا قس تهٕٛ نأثكٌ قدط٠ 

ب ٖصٙ ايهت١ً ؾٝربظٖا اهلل ٚدست ع٢ً غطح األضض ٚاألضض بكً

ٺٺٿ ٿٿ ٿ }غبشاْ٘ ع٢ً ٖصٙ ايهت١ً قاٍ تعاىل:

ٜٚربظ َٔ ٖصٙ األضض   ]٤٨ايهٗـ: [ {ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ْٗساّ ٖصا ايهٕٛ تطاب ايبؿط ايصٟ زخٌ يف تهٜٛٔ آزّ ٚغبب ا

ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ   } تعاىل: ٕٛ  قاٍؾُٝٓؿذ ؾٝ٘ ؾٝشٝ

ٚمجٝع األسٝا٤ تعٜس  ] ٥٩غاؾط: [{ ی  یېئ  ىئ   ىئىئ  ی  ی   

ائ  ەئ  ەئ  وئ   }يف ٚظٕ األضض ٚاهلل يف ٖصٙ اآل١ٜ قاٍ تعاىل: 

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  

األْعاّ:  [ {  جئ  حئ  مئىئ يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت  خت

شنطاهلل إٔ مجٝع ٖصٙ األؾٝا٤ يف )نتاب َب ن( ٚيٛ السعت  ] ١٦

ٙ األؾٝا٤ ػسٖا نا٥ٓات سٝ٘ أَا ضطب٘ أٚ ٜابػ١،قس ال ٜسٕٚ يف ٖص

ايهتاب غ٣ٛ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٚاملٝت١،ٚيٝؼ اؾُاز نصضات ايطٌَ 
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ٚاؿك٢،غري إٔ اهلل قٝط مبا خًل ؾٗٛ ايصٟ ٜعًِ َت٢ ٜعٛز إىل 

األضض ايٛظٕ ايصٟ ٜطدح نؿتٗا ع٢ً نؿ١ ايكُط ؾتذصب٘ بازٟ شٟ 

ٚيهٞ تعزاز ٜكًٝٓا بإٔ ٚظٕ األضض يف بس٤ أٍٚ )أسساخ ايػاع١( 

اظزٜاز،قاضٕ ب ن ٚظٕ بصض٠ ايٓد١ً ٚايٓد١ً،ٚبصض٠ ايػسض ٚايػسض، ؾهِ 

َٔ ن١ً ظاز ٚظْٗا يف ٚظٕ األضض  َٓص إٔ أْعٍ اهلل بصض٠ ايٓد١ً ؟ ٚنِ 

َٔ غسض ظاز يف ٚظٕ األضض َٓص إٔ أْعٍ اهلل  بصضت٘ ؟ ٚنِ َٔ آزَٞ 

اهلل آزّ إىل األضض ؟ ٚنِ َٔ ؾٗاب  ظاز يف ٚظٕ األضض َٓص إٔ أٖبط

سط َٔ ايػُا٤ إىل األضض؟ إشًا األضض تُٓٛ ٚتهرب ٜٚعزاز 

ٚظْٗا،ٚاـطط قازّ ٚايػاع١ آت١ٝ ، نٝـ يًبؿط إٔ ميسٚا يف عُط 

زقا٥ل ، ٌٖ ٜهٕٛ شيو بإباز٠ إْاخ أٚ شنٛض ايؿ١ًٝ َجال،أٚ  5ايسْٝا 

ىل ايؿها٤ إٜكاف ايٓػٌ،أٚ إخطاز أثكاٍ َٔ األضض ناؿذاض٠ إ

ؾايٓاؽ إشا  ناْٛا يف غؿ١ٓٝ  ،بعٝسا عٔ ْطام داشب١ٝ األضض اـاضدٞ

ٚأطت عًُٗا ٚأثكاهلا ٚأؾطؾت ع٢ً ايػطم،ؾإِْٗ ًٜكٕٛ أَتعتِٗ يف 

ايبشط، ثِ إٕ اهلل ٚقـ ايٓذّٛ اييت ؽٓؼ يف ايٓٗاض ٚته٤ٞ يف ايًٌٝ 

يٛال بايهٓؼ ملاشا ؟ اؾٛاب إٕ ايؿها٤ ٦ًًَٝا بايؿٗب ٚايهٜٛهبات ٚ

الصاب ٖصٙ ايؿٗب ٚايهٜٛهبات يًٓذّٛ اييت تعترب يف داشبٝتٗا 

ٖٚٞ إٔ تتذُع ٖصٙ  نُهٓػ١ ؾؿط يتٓعٝـ ايؿها٤ ؿسخ ناضث١

ايهٜٛهبات يف َهإ َا َٔ ايؿها٤ أٚ تٓهِ إىل نٛنب َع ن 

ؾٝكبح نٛنبًا ٜؤثط ظاشبٝت٘ يف ق٣ٛ ايتٛاظٕ ب ن ايٓذّٛ 

ٚغط نٌ فط٠ ثكب  ٚايهٛانب ؾٝدتٌ تٛاظٕ ايهٕٛ ، ثِ إٕ

أغٛز ععِٝ اؾاشب١ٝ ٜبًع ايهٜٛهبات املٓؿك١ً عٔ ايهٛانب 
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ٚايٓذّٛ إىل زاخٌ ايجكب يًػطض ايػابل ْؿػ٘ ٚقس مسٝت ٖصٙ ايجكٛب 

ايػٛزا٤ باـٓؼ ألْٗا غٛزا٤ ال تط٣ بػبب داشبٝتٗا ايعع١ُٝ ؾالٜؿًت 

ژ ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  }َٓٗا ايه٤ٛ بٌ ػصب٘ إيٝٗا قاٍ تعاىل:

ھ  }  ٚقٛي٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل:]  ٥٩ – ٥١ايتهٜٛط:  [{ ک

أٟ إٕ مجٝع ايهٛانب ] 1ايكُط: [{ھےےۓ

ٚايٓذّٛ ٚمجٝع األدطاّ ايػُا١ٜٚ َػتش١ًٝ ع٢ً بين ايبؿط إٔ ٜكًٛا 

ايٝٗا إال ايكُط اْؿل أٟ خطز َٔ زا٥ط٠ االغتشاي١ ؾٝهٕٛ ٖصا ْصٜط 

 بكطب ايػاع١ أٚ إٔ اْؿل مبع٢ٓ اْكػِ أٚ اْكسع.
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 ظاٍـسة مـجلـح بسمـْدا ّعالقتُ بالساعة

إٕ اْجكاب طبك١ األٚظٕٚ ايصٟ ٖٛ ببػاط١ يٝؼ ْاتر عٔ تًٛخ ايؿها٤ 

تطاب شب١ٝ األضض بػبب تعاٜس ايجكً ن )مبًٛثات بٌ بػب ظٜاز٠ ٚظٕ ٚدا

ايبؿط ٚاؾٔ ٚنٌ األسٝا٤ ٚايؿٗب(نٌ ٖصٙ زخ١ًٝ ع٢ً ٚظٕ األضض 

ب األثكٌ ٚظًْا األق٣ٛ داشب١ٝ ٚبٗا تعٜس داشب١ٝ األضض ؾايهٛن

ؾهًُا ظازت داشب١ٝ األضض ٚٚظْٗا الصب غالؾٗا اؾٟٛ إيٝٗا 

ٚاقرتبت سسٚز ايؿها٤ َٔ األضض ْٚتٝذ١ يصيو وسخ ثكٛب ٚؾكٛم 

يف ايػالف اؾٟٛ ًٜتكٞ َٔ خالهلا ايؿها٤ ظطّ األضض احملُٞ 

بايػالف اؾٟٛ ست٢ ًٜتكل ايػالف اؾٟٛ باألضض،َٚا قؿع أسس 

ملعًٝ ن َٔ ايؿها٤ إىل األضض بؿطاع٘ إال آ١ٜ دعًٗا اهلل يعبازٙ،ٚزالي١ ا

ٚانش١ ع٢ً إٔ ايػالف اؾٟٛ بسأت تكرتب سسٚزٙ َٔ األضض،ؾإشا 

تالؾ٢ ايػالف اؾٟٛ ٚسٌ َهاْ٘ ايؿها٤ ؾ٦َٛٝص ٚقعت ايٛاقع١ 

ٚمحًت األضض ٚاؾباٍ ؾسنت زن١ ٚاسس٠ ؾايؿها٤ أقسض ع٢ً 

غط ١ اييت ؼٌُ األضض يف ٖصا ايٛمحًٗا يف ظٌ غٝاب ايػؿٝٓ

( َٚكٛزٖا اييت متٛض َٔ ايؿها٥ٞ ايعُالم ٚايػؿ١ٓٝ ٖٛ)غالؾٗا اؾٟٛ

خالي٘ بٛاغط١ ايطاق١ ايؿُػ١ٝ ٚقس ٦ٜط ايػالف اؾٟٛ باألضض 

ٚبعٜاز٠ تطاب ايبؿط ٚاقرتاب َٛعس ايػاع١ َا أظٔ األضض اآلٕ إال 

تػطم األضض بطَتٗا ؼت دٗس ايطٛم ؾبساًل َٔ ايػطم يف َجًح بطَٛزا 

يف ايؿها٤،ؾايػالف اؾٟٛ وٌُ ايهط٠ األضن١ٝ يف ايؿها٤ نُا 

ؼٌُ ايػؿ١ٓٝ ايٓاؽ يف ايبشط ؾإشا تالؾ٢ ٚانُشٌ غتذصب األضض 

ايكُط،ٚؼٌُ األضض عرب ايؿها٤ ؾتسى زن١ ٚاسس٠،ٚايػؿ١ٓٝ إشا 



- 118 - 

 

ظازت محٛيتٗا أٚ خطقت غطقت نصيو األضض ٜعٜس ٚظْٗا ٚسذُٗا 

ايبؿط ٚسٝح إٔ ايؿها٤ ٜؿب٘ ايٛغط املا٥ٞ ؾُجًح بطَٛزا  بعٜاز٠ تطاب

عٝاٍ ؾل يف ايػالف اؾٟٛ ع٢ً ؾهٌ َجًح ًٜتكٞ َٔ خالي٘ 

ايؿها٤ بايبشط ؾٝشسخ إٔ تكٌ نجاؾ١ املا٤ ؾًِ ٜعس املا٤ قازض ع٢ً 

محٌ غؿ١ٓٝ،ٖٚصا غط َجًح بطَٛزا ايصٟ سري ايعًُا٤ بابتالع 

ٚظْ٘ ٚنجاؾت٘( إٕ ايتكا٤ ايٛغط ايػؿٔ،ؾاملا٤ ٜٓذصب يألع٢ً)أٟ ٜكٌ 

ايؿها٥ٞ بايٛغط املا٥ٞ وسخ ؾٝ٘ إٔ تكٌ نجاؾ١ املا٤،ٚايتكا٤ داشب١ٝ 

األضض ظاشب١ٝ ايكُط وسخ ؾٝ٘ تساخٌ ب ن اؾاشبٝت ن ؾتٗتع األضض 

ٚتتعيعٍ ألُْٗا ؾبٝٗ ن،ٖٚٓاى ثالخ ظٛاٖط اليتكا٤ ايؿها٤ باألضض 

ٕ تكٌ نجاؾ١ اهلٛا٤ ؾال وٌُ األٚىل إشا ايتك٢ ايؿها٤ باهلٛا٤ وسخ أ

طا٥ط٠،ٚإشا ايتك٢ باملا٤ تكٌ نجاؾ١ املا٤ ؾال وٌُ غؿ١ٓٝ،ٚإشا ايتك٢ 

بايٝابػ١ ٜػبب اْعهاؽ اؾاشب١ٝ ، ٚنٌ ٖصٙ ايعٛاٖط َؿاٖس٠ يف 

َجًح بطَٛزا ٚاْعهاؽ اؾاشب١ٝ يف ؾاضع األضزٕ ٚيف قالي١ بعُإ 

ها٤ باملس١ٜٓ،ٖٚٞ ٚيف َٓطك١ ايهط بايػعٛز١ٜ ٚيف ططٜل َٓتعٙ ايبٝ

نجط سٍٛ ايعامل ٚال ظاٍ ايٓاؽ الٜعًُٕٛ تؿػريًا هلصٙ ايعٛاٖط،أَا 

ايػالف اؾٟٛ ؾٝٓهػط ٚواقط إىل األضض ؾبؿعٌ اؿطاض٠ ٚايهػط 

ايؿسٜسٜٔ ٜصٚب ٜٚتشٍٛ إىل زخإ،ٜٚػطٞ مسا٤ ايهط٠ األضن١ٝ ٖاي١ 

ٟ َٔ ايسخإ،أٚ إٔ ايسخإ وسخ بػبب اْٗٝاض طبك١ )األٚظٕٚ( ايص

ٜتػطب إىل األضض ع٢ً ؾهٌ زخإ ٖٚصا ٖٛ األضدح ؾاْٗٝاض)طبك١ 

األٚظٕٚ( بػبب اْٗٝاض ايػالف اؾٟٛ،ٖٚصا نً٘ بػبب ظٜاز٠ ٚظٕ 

األضض برتاب ايبؿط ٚايؿٗب ٚنٌ األسٝا٤ ٚعًٝ٘ تعٜس داشبٝتٗا 
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يػالؾٗا يف َٓطك٘ َع١ٓٝ ٚوسخ ؾكٛم يف غالؾٗا اؾٟٛ ٜسخٌ 

ٝح ًٜتكٞ ايؿها٤ باألضض ؾتٓعهؼ ايؿها٤ َٔ خالي٘ إىل األضض س

اؾاشب١ٝ ؾًِ تعس ايطا٥طات ايعاز١ٜ تػتطٝع إٔ ُتشًل يف َٓطك١ َٓٗاض 

َٔ  ٦ًاغالؾٗا اؾٟٛ سٌ قً٘ ايؿها٤ بسضد١ ْػب١ٝ ألْ٘ الظاٍ ؾٝ٘ ؾٝ

ٜٚػتطٝع اهلٛا٤ إٔ وٌُ بعض األثكاٍ اـؿٝؿ١ ؾال تػتػطب  ايهجاؾ١

ملا٤ ؾٝٗا عهؼ اؾاشب١ٝ ؾٗٞ أبسًا إشا ٚدست بكع١ يف األضض ٜػري ا

عٝاٍ ثكب يف ايػالف اؾٟٛ ٜتكٌ ايؿها٤ نشبٌ َساًل بتًو ايبكع١ 

ٚاعًِ إٔ ٖصٙ ايبكع١ يٝػت أظي١ٝ بٌ بػبب ظٜاز٠ ٚظٕ األضض املتعاٜس 

برتاب ايبؿط ٚنٌ األسٝا٤ ٚايؿٗب عرب ايعكٛض ست٢ ٜهتٌُ اؿٌُ 

١ ٚاسس٠،َٚا املػُٛح ب٘ َٔ اهلل ؾتشٌُ األضض ٚاؾباٍ ؾتسى زن

ٜؤنس إٔ تطاب ايبؿط ٜعٜس يف ٚظٕ األضض ٖٛ تػ١ُٝ اؾٔ 

ٚاإلْؼ)بايجكً ن(َٚا ٜؤنس ايتكا٤ ايؿها٤ بايٛغط املا٥ٞ مبجًح 

 بطَٛزا ٚنْٛ٘ أٍٚ أؾطاط ايػاع١ بٌ قٌ)أسساخ ايػاع١(

 طريإ ايػُو ؾٛم املا٤.-1

ايهباب األغٛز أٚ َاٜػُْٛ٘ بايػشب اإليهرت١ْٝٚ ٖٚٛ سكٝك١ -2

 ٤ َٔ)ايسخإ ايصٟ ٚعس اهلل ب٘(.دع

 إيتٗاّ املجًح يًطا٥طات ٚايػؿٔ.- 3

تعطٌ َؤؾطات األدٗع٠ نايبٛق١ً ؾايبٛق١ً التعٌُ يف -4

 ايٛغط ايؿها٥ٞ.
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اؾاشب١ٝ بؿهٌ ْػيب ع٢ً املجًح قبٌ إٔ ٜعِ  ْعهاؽا-5

نططاب ٚايسخإ ايهط٠ األضن١ٝ بهاًَٗا ؾال ظاٍ ٖٓاى ٚقت اال

 يًتٛب١.

بايطا٥طات ؾٛم َجًح بطَٛزا ٚاؿطن١ عًٝ٘  عسّ ايتشهِ-6

 بؿعٌ ايطٜاح اييت تتشهِ مبػاضٖا ٚإٕ ناْت بػٝط١.

نجطت ايطٜاح ايعات١ٝ ع٢ً املجًح بػبب اْتكاهلا َٔ ايٛغط -7

 األنجط نػطا َٚكا١َٚ إىل ايٛغط األقٌ َكا١َٚ يًطٜاح.

َطاضز٠ ايهباب اإليهرتْٚٞ يألؾدام ٖٚٛ دع٤ َٔ ايسخإ -8

 اهلل ب٘.ايصٟ ٚعس 

 مل هس احملككٕٛ ست٢ غرت٠ لا٠ طاؾ١ٝ ع٢ً املا٤. -9

عػب ايؿًِ ايٛثا٥كٞ تػا٥ٌ احملككٕٛ إٔ نإ ايػاظ املٓبعح  -11

َٔ قاع املجًح ٜػبب ؾكاقٝع ؼسخ ؾذٛات يف املا٤ تػبب يف غطم 

ايػؿٔ،ثِ قاَٛا بهذ اهلٛا٤ يف قاع املجًح إلغطام قاضب نتذطب١ 

كًٌ َٔ نجاؾ١ املا٤ ؾػطم ايكاضب بػٗٛي١ َٚا ؾٛدسٚا إٔ ايؿكاقٝع ت

 نإ هب إٔ ٜػطم بػبب ؾكاقٝع اهلٛا٤.

ٜٓكًب ايبشط ؾذأ٠ َٔ نشٌ ٖٚازٟ إىل ٖا٥ر َٚهططب -11

ٖٚصا غًٛى املا٤ إشا اتكٌ بايؿها٤ تكٌ نجاؾت٘ ؾتؿعٌ ايطٜاح 

ايبػٝط١ ؾعًتٗا ؾٝ٘ ٚؼٛي٘ إىل اَٛاز عات١ٝ ٚإشا تٛقؿت غهٔ 

 1بػطع١

ؤنس يٓا إٔ ايؿها٤ اـاضدٞ َتكٌ بايبشط عرب ؾل نٌ ٖصا ٜ

ع٢ً ؾهٌ َجًح يف ايػالف اؾٟٛ يألضض،يكس مسٞ ٖصا املجًح 
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َٔ قبٌ ايػطبٕٝٛ مبجًح ايؿٝطإ ٚأيؿٛا ايهتب سٍٛ َا ٜعتكسٕٚ 

عٓ٘ ضمجا بايػٝب،ٚسككت نتبِٗ أنجط َبٝعا يف ايعامل ؾٓػذٛا 

ٕ كًٛقات ؾها١ٝ٥ سٛي٘ األضادٝـ،ؾتاض٠ ٜتُٕٗٛ اؾٔ ٚتاض٠ ٜتُٗٛ

تػهٔ يف قاع٘،ٚقس خكل )دٕٛ نٜٛعاض( مخػ١ عؿط عاًَا 

َٔ سٝات٘ يٝسضؽ يػع بطَٛزا ٚايطس١ً ايتاغع١ عؿطًا امله١ْٛ َٔ 

غت طا٥طات ، ٚأيـ نتابًا ٜتهُٔ نٌ ايٓعطٜات عٔ َجًح 

بطَٛزا إبتسا٤ّّ َٔ املطنبات ايؿها١ٝ٥ اؾ١ٜٛ ٚاملطنبات ايؿها١ٝ٥ 

سٍٛ يػع شيو املجًح عٓسَا قايٛا إٕ ؾصٚشًا يف  ايبشط١ٜ، ٚقس ساَٛا

َػٓاطٝػ١ٝ األضض ٖٛ ايػبب،يهٔ مل ٜطبطٛا شيو بايػاع١ 

ٚأؾطاطٗا، ٚال باْؿكام ايػالف اؾٟٛ،ٚال بٛظٕ األضض املتعاٜس 

ٌٖ ٖٞ بٓؿؼ  باغتُطاض،ثِ َاٖٞ املػٓاطٝػ١ٝ أٜٗا األسب١ يألضض؟

داشب١ٝ َٔ ْٛع آخط ْٛع١ٝ املػٓاطٝؼ ايصٟ هصب اؿسٜس؟ ال إْٗا 

تعتُس ع٢ً ايٛظٕ يألضض،ٚإال يٛ ناْت نُا تكسّ يطاضت 

األخؿاب يف ايؿها٤،ؾاملػٓاطٝؼ ال هصب اـؿب،إٕ َٔ أَهٛا 

غًٓٝٓا َه١ٝٓ يًتشكٝل يف يػع َجًح بطَٛزا،َٚٔ ْػب إىل اؾٔ 

غري ايػٝاض٠ بعهؼ اؾاشب١ٝ يف ؾاضع يف األضزٕ،َٚٔ ٚقـ شيو 

ٖٛ الٜهاّ يف َاٜط٣ ناملعطض عٔ آٜات ايؿاضع غسع١ بكط١ٜ ٚ

ۅ  }اهلل ٚٚقؿٗا بأْٗا غشط َػتُط ٜٚٓطبل عًٝ٘ قٛي٘ تعاىل:

ائ    ەئ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ 

َٚٔ ظٛاٖط  ] 15– ٥٤اؿذط:  [{ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  
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ايتكا٤ ايؿها٤ باألضض تسسطز ايكدٛض ع٢ً األضض املػت١ٜٛ بٛازٟ 

اْعهاؽ ٌ ععٜعٟ ايكاض٤٣ قٛقٌ ٚانتب )أزخاملٛت بأَطٜها 

اؾاشب١ٝ( يرت٣،ؾهٌ ايعامل مجٝعًا ِٖ عاد١ إىل تؿػري ٖصٙ 

ايعٛاٖط ٖٚصا ايهتاب ٖٛ ٜؿػطٖا بسق١ ٚعًٝٓا إٔ نرب 

األَطٜهإ بػط َجًح بطَٛزا ٚخاق١ قككٞ سٛازخ َجًح بطَٛزا 

 املتعطؿ ن يؿِٗ غطٙ ،خكٛقًا عٓسَا ٜبشجٕٛ يف َٝاٙ املجًح  ؾال

هسٕٚ أثط يًطا٥طات ٚايػؿٔ،أٜٔ شٖبت  السطاّ ال دجح ؟ اؾٛاب 

ببػاط١ إٔ قاع املجًح ايصٟ َٔ املؿرتض إٔ هسٚ ؾٝ٘ ايػؿٔ 

ٚايطا٥طات اييت بًعٗا املجًح ٜهٕٛ عسِٜ اؾاشب١ٝ األضن١ٝ  بػبب 

اتكاٍ ايؿها٤ ب٘ ؾتٓتكٌ األٚظإ َٔ املٓطك١ األقٌ داشب١ٝ إىل 

ب١ٝ ايػري َتك١ً بايؿها٤،ؾاعجٛا عٔ ٖصٙ املٓطك١ ايعاي١ٝ اؾاش

ايػؿٔ ٚايطا٥طات ٚاؾجح خاضز أنالع َجًح بطَٛزا،ثِ إٕ اتػاع 

َجًح بطَٛزا أنجط مما نإ عًٝ٘ قبٌ عؿطات ايػٓ ن ٖٛ ْتٝذ١ 

اتػاع ايؿل املٛدٛز عٝاٍ َجًح بطَٛزا َٔ ايػالف اؾٟٛ يألضض 

يف ايؿطم َٔ  ْٚعريٙ اظزٜاز،ؾُجًح بطَٛزا يف ايػطب ٚغٝعٌ يف

سٝح املٛقع َجًح)ايتٓ ن( ٖٚصا َٔ تكسٜط ايععٜع ايعًِٝ ، ٚاسس 

بايؿطم ٚآخط بايػطب يًشؿاظ ع٢ً تٛاظٕ ايهط٠ األضن١ٝ،ؾُجًح 

بطَٛزا ٖٞ : َٓطك١ دػطاؾ١ٝ ع٢ً ؾهٌ َجًح َتػاٟٚ األنالع 

، ٜكع يف احملٝط األطًػٞ ب ن ²َٚػاست٘ سٛايٞ ًَٕٝٛ نِ

َجًح  ضت يٛزضزٌٜ، ٜٚعترب ؾكٝلبطَٛزا، ٚبٛضتٛضٜهٛ، ٚؾٛ

َا ْٛ  魔 の 海 :بايٝابا١ْٝ) ايتٓ ن،َٚجًح )ايتٓ ن(عط ايؿٝطإ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ازٟ َجًح ايتٓ ن أٚ َجًح بطَٛزا اهل املعطٚف أٜهًا باغِ (أَٚٞ

 福尔摩沙 :تكًٝس١ٜ بايك١ٝٓٝ) َجًح ؾٛضَٛظا ٜػ٢ُ تاٜٛإ ٚيف

三角)احملٝط  ٜكع يف ايٝابإ ،ٖٛ إَتساز َا٥ٞ نبري يف

نًَٝٛرت 111َٝانٞ ايٝابا١ْٝ ٚع٢ً بعس  سٍٛ دعٜط٠ اهلازٟ

 ٚايؿًب ن ، ْٖٛؼ نْٛؼ ،ٖٚٞ َٓطك١ تكع ب نطٛنٝٛ دٓٛب

ٜعترب اختؿت ؾٝ٘،ٚ ايػؿٔ ٜٚكاٍ إٕ آالف َٔ ايٝابإ ، ٚ ٚتاٜٛإ ،

،ٖصا ٖٛ غط َجًح بطَٛزا ٚغط اختؿا٤ آالف َٔ َجًح بطَٛزا ؾكٝل

ايػؿٔ ٚايطا٥طات ٖصا ٖٛ ايًػع ايصٟ اغتشاٍ ع٢ً ايعامل 

ا،ٚتطايعٓا نٌ ٔ ُتسإ غعْٚا ايؿها٤ ؾػعاْسً٘،ٖهصا نُا تسٜ

انتؿاف دسٜس يًػع َجًح بطَٛزا ٜٗع األٚغاط ّٜٛ عٓاٜٚٔ َجٌ: )

ايع١ًُٝ( ٚنًٗا ال متت إىل ايعًِ بك١ً بٌ ٖصا ايهتاب ايصٟ غٝٗع 

يٝبسٚ  ٜعطٟ يػع َجًح بطَٛزا ٜٚهؿـ قٓاع٘األٚغاط ايع١ًُٝ ٚ

يكطإٓ ؾًٛال ايكطإٓ ٚدٗ٘ اؿكٝكٞ يٝهٕٛ ؾاٖسًا سًٝا ع٢ً عع١ُ ا

َا عطؾٓا سكٝكت٘ اييت تٓب٤٢ بكطب ايػاع١،ثِ عػب ايؿًِ 

هٓو ايسخٍٛ إيٝ٘ عٔ َجًح ايٛثا٥كٞ عٔ ْاؾْٛاٍ دٝٛغطاؾٝو مي

،تػا٥ٌ احملككٕٛ إٕ نإ يبعض ايٓاؽ خاق١ٝ ػصب بطَٛزا

ايهباب اإليهرتْٚٞ إيِٝٗ زٕٚ آخطٜٔ سٝح سكٌ شيو َع قاٚيٞ 

ا َٔ احملكك ن،ٖٚصا ٜٛاؾل ضأٟ ابٔ انتؿاف يػع َجًح بطَٛز

عباؽ يف تؿػري آ١ٜ ايسخإ ، قاٍ َٔ ايٓاؽ َٔ ٜكٝب٘ ؾكط 

بايعن١ُ َِٚٓٗ َٔ ٜسخٌ َٔ ؾٝ٘ ٚىطز َٔ زبطٙ ؾكس ٜهٕٛ قٛي٘ 

ٖصا َطؾٛعًا إىل ايٓيب،ٚقس ؾطسٓا إٔ ٖصا ايسخإ أٚ ايهباب 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%86%D8%BA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7
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ف اإليهرتْٚٞ ٖٛ طبك١ يف ايػالف اؾٟٛ وسخ عٓسَا ٜٓٗاض ايػال

اؾٟٛ أٚ وكٌ ؾٝ٘ ؾكٛم ٚثكٛب ًٜتكٞ َٔ خالهلا ايؿها٤ 

باألضض بػبب ظٜاز٠ داشب١ٝ األضض يػالؾٗا اؾٟٛ بػب ظٜاز٠ ٚظْٗا 

برتاب ايجكً ن  ؾتععِ داشبٝتٗا ؾتذصب غالؾٗا اؾٟٛ باز٤٣ شٟ 

بس٤ قبٌ إٔ تكٌ اؾاشب١ٝ يًكُط ؾٟٝٗٛ،ٚقس قًٓا إٕ ٖصا ايهباب 

ؾإٕ  ٚظٕٚ ايؿها١ٝ٥،ٚخالق١ ايكٍٛ:أٚ ايسخإ قسٜهٕٛ طبك١ األ

كٌ نجاؾ١ اهلٛا٤ ؾال وٌُ ايتكا٤ ايؿها٤ باألضض أٚ املا٤ ٜػبب إٔ ت

ٚأخـ َٔ إٔ ْتُهٔ َٔ تٓؿػ٘( ٚال وٌُ ايػالف اؾٟٛ طا٥ط٠)

ألضض ع٢ً ؾهٌ زخإ أٚ َا طبك١ األٚظٕٚ اييت تتػطب إىل ا

ٌ بايهباب اإليهرتْٚٞ( ٚتكٌ نجاؾ١ املا٤ ؾال وُٜػُْٛ٘)

غؿ١ٓٝ،ٚايتكا٥٘ بايٝابػ١ ٜػبب اْعهاؽ اؾاشب١ٝ،ٚاملٓاطل اييت 

تٓعهؼ ؾٝٗا اؾاشب١ٝ نجري٠ ، أَا األنٛا٤ ايػطٜب١ اييت ؾاٖسٖا 

ايطٝاضٕٚ يف مسا٤ َجًح بطَٛزا ؾٓتٝذ١ يتؿاعالت ايػالف اؾٟٛ يف 

ايٛغط ايؿها٥ٞ ناألنػذ ن ٚاألٚظٕٚ ٚغريٖا َٔ غاظات تٛيس 

نٛا٤ الَع١ ٚكازع١ ٖٚصٙ ايعٛاٖط َاٜػُْٛ٘ نبابًا إيهرتًْٚٝا ٚأ

بتأثري )ٖاتؿٝػٕٛ( ْػب١ إىل ايعامل ٖاتؿٝػٕٛ ايصٟ ساٍٚ يف 

ايسخإ ايصٟ اًل يًػع ايهباب اإليهرتْٚٞ ٖٚٛ)كتربٙ إٔ هس س

غٝعِ ايهط٠ األضن١ٝ ب ن ٜسٟ طًٛع ايؿُؼ َٔ َػطبٗا( قاٍ 

 ] ٥١ايسخإ: [{ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ}تعاىل:

نٛا٤ ايػطٜب١ ايٛضز١ٜ يف مسا٤ مشاٍ ايػٜٛس اـالب١ امله١ْٛ األأما 

َٔ كتًـ األيٛإ اؾ١ًُٝ اييت تبٗط ايعٕٝٛ ٖٞ أٜهًا َٔ قبٌ شيو 
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ٚتػطٞ مسا٤ ايهط٠ األضن١ٝ ؾُٝا بعس  ايتؿاعالت ٚقس تعٜس أٜهًا

ٖٚٞ ْاػ١ عٔ تؿكل ايػالف اؾٟٛ سٝاٍ تًو املٓطك١ ٜٚػُٕٛ 

ايؿؿل ايكطيب( ٚقس أخرب ايكطإٓ عٔ تًو ٖصٙ ايعاٖط٠ ايػطٜب١ )ب

ۇئ ۆئ ۆئ  } ايعاٖط٠ ٖٚٞ َٔ أؾطاط ايػاع١ قاٍ تعاىل:

 اطًع أخٞ ايكاض٤٣ ع٢ً ]٩٨ايطمحٔ: [ {ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ 

األؾالّ ايٛثا٥ك١ٝ ملجًح بطَٛزا،ٚهب إٔ ٜعٞ ايػطب بأْ٘ السٝا٠ 

      ۇئ  ۆئ        ۆئ    } سٝٛا١ْٝ ع٢ً نٛنب غري األضض ٚايسيٌٝ قٛي٘ تعاىل:

ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ی        جئ  حئ       مئ  

ٖٚصا ٖٛ ايبشط املػذٛض ؾٛم ايػُا٤  ]119ايهٗـ [ {ىئ

ايػابع١ ايصٟ شنطٙ اهلل يف غٛض٠ ايطٛض ثِ أت٢ اهلل بصنط شيو 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      }ايبشط َع عٛض األضض ايػبع١ يف قٛي٘ تعاىل:

ىئییی یجئ حئ مئ ىئيئ  ېئ  ېئ  ىئىئ

ٖٚصا دٛاب نايف ملٔ ٜبشح عٔ ] 27يكُإ:[{جب حبخب ىب

سٝا٠ ؾٛم املطٜذ ٚبك١ٝ ايهٛانب،ؾال سٝا٠ إال ع٢ً نٛنب ب٘ 

عط ؾًٛ نإ ٖٓاى عط تاغع غري املػذٛض ٚعٛض األضض ايػبع١  

يهطب اهلل ب٘ َجاًل َع تًو ايبشٛض،ؾإٕ ٚاؾل ايػطب إٔ ٜكسقٛا 

ٓا يف ايسٜٔ ٚهب عًٝٓا إٔ ال ْهتِ ايعًِ ايكطإٓ ٜٚؤَٕٓٛ ب٘ ؾإخٛاْ

عِٓٗ بٌ نربِٖ ْٚٛؾط عًِٝٗ ًَٝاضات ايسٚالضات اييت تٓؿل ٚضا٤ 

ِٖٚ إَها١ْٝ ٚدٛز سٝا٠ ع٢ً املطٜذ ٚغريٙ َٔ ايهٛانب ايبعٝس٠ 
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ٚكًٛقات ؾها١ٝ٥ شن١ٝ ؾهاًل عٔ إقٓاعِٗ بايسٜٔ،ؾهٛنبٓا 

يف فطتٓا،ؾًِ  ؾطٜس َٔ ْٛع٘ ع٢ً األقٌ يف فُٛعتٓا ايؿُػ١ٝ أٚ

ىربْا ايكطإٓ إال عٔ ثالخ كًٛقات شن١ٝ ٖٞ املال٥ه١ ٚاؾٔ 

ٚاإلْؼ ، ٚإشا نإ َٔ سٝا٠ خاضز فطتٓا ٚكًٛقات شن١ٝ مل 

ىربْا ايكطإٓ عٓٗا ؾإْ٘ َٔ املػتشٌٝ ايٛقٍٛ ايٝٗا، ثِ يٛ ٚدس 

نٛنبًا ب٘ سٝا٠ نٝـ يإلْػإ إٔ ٜعٝـ عًٝ٘ يف ظطٚف ب١ٝ٦ٝ 

  ٚاهلل ٜكٍٛغري األضض ٟ نٛنب أسس ع٢ً أٝـ عٜئ َٚتططؾ١ ؟ 

  ]١١ط٘: [{ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڇ  }

ىل االضض إضَػرتْٚؼ َٔ ايعٛز٠ آملا متهٔ  ٚيٛ نإ شيو ممهًٓا

ايكُط ٚٚادٗت٘ َؿه١ً غطح ط ع٢ً س ن ٚادٗت٘ َؿه١ً يف اهلبٛ

ىل ّٜٛ إُط ٚيًبح ع٢ً غطح ايكُط كقالع َٔ ع٢ً غطح اييف اإل

قس ٜهٕٛ ٖٓاى كًٛقات شن١ٝ غري املال٥ه١ ٚاؾٔ ،ٜٚبعجٕٛ

ٚاإلْؼ،ؾًٛؾا٤ اهلل ألشٖبٓا ٚدا٤ غًل دسٜس)كًٛقات شن١ٝ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  }  ٚعاق١ً غري اإلْػإ( قاٍ تعاىل :

إبطاِٖٝ: [{پ  پپ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے         }:ٚقاٍ تعاىل ]٥٦

﮳   ﮴  ﮵     ﮶    ﮷    ے    ﮲     ﮻   ۓ  ۓ  ﮸  ﮹  ﮺ 

ٚال أسس ٜٓهط  ٚدٛز زٚاب يف  ]٥٨ – ٥١ؾاطط:  [{﮽  ﮼   

ائ ەئەئ   } ايػُٛات ال ْعًُٗا اهلل ٜعًُٗا قاٍ تعاىل:
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{ وئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئی
: إٕ املا٤ ٜعكِ يف ايؿها٤ باألٚظٕٚ قاٍ تعاىل ]29ايؿٛض٣:[

تكا٤ أٟ قاضت عصب١ عٓس اي ]6ايتهٜٛط:[{ٿٹٹٹ}

ايٛغط ايؿها٥ٞ بايٛغط املا٥ٞ مل ٜعس املا٤ قازضًا ع٢ً محٌ قؿ١ 

مبا يف شيو ًَش٘ ايصٟ ٜطغب َع نٌ ايؿٛا٥ب يف قاع٘،ؾاملًح 

َاز٠ ٜؿكًٗا ايٛغط ايؿها٥ٞ عٔ ايٛغط املا٥ٞ، ؾُا ىتًط َٔ 

املا٤ باهلٛا٤ تبدطًا الٜكشب٘ املًح ؾهٝـ إشا اختًط بايؿها٤ ٜهٕٛ 

ط املػذٛض أٟ ايعصب ٖٛ ؾٛم ايػُا٤ ايػابع١ أْك٢ َٔ ْكٞ،ٚايبش

 ] ٨٤غاؾط: [ {ڻ   ڻڱ  ں ں  ڻڻ   } ٚقٛي٘ تعاىل:

ؾايٓاض أنرب َعكِ َٚطٗط يألٚغار ٚايصْٛب،ؾايعصاب َؿتل َٔ 

عصٚب١ املا٤ ، ؾُٔ ٜكاب َٓا بعصاب ْكٍٛ ي٘ ال بأؽ طٗٛض،ؾؿٞ 

ؾهاًل  ايبعض ايٛغط ايؿها٥ٞ تػتطٝع ؾكٌ ايػٛا٥ٌ عٔ بعهٗا

ؾكٌ املًح َٔ املا٤ ،ؾاملا٤ ٜتشطض َٔ نٌ َاٖٛ َٔ غري دٓػ١ عٔ 

يف ايٛغط ايؿها٥ٞ ٚيف ْطام داشب١ٝ األضض،أَا يٛقعست إىل 

ايؿها٤ بهاؽ َا٤ َصاب ؾٝ٘ ًَح ئ ٜػذط ٚئ ٜتشطض املا٤ َٔ 

املًح ألْ٘ يٝؼ يف ْطام داشب١ٝ،ٚاؿطاض٠ تبدط املا٤ ؾٝشًُ٘ اهلٛا٤ 

ْ٘ يف ْطام داشب١ٝ،أَا إشا ايتك٢ ؾشػب ٚال وٌُ َع٘ املًح أل

ايؿها٤ بايبشاض ؾإٕ َٝاٖٗا تتشطض َٔ مجٝع ايؿٛا٥ب مبا يف شيو 

 {ھ  ے ے } املًح ٖٚٞ يف أَانٓٗا ال تتبدط ؾكٛي٘ تعاىل:
أٟ ايعصب،ٚيٝؼ نُا ؾػط اؾالي ن ٚابٔ نجري  ]٩ايطٛض: [
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{ ٿٹٹٹ} ٚغريٙ:أٟ املُت٤٢ً ثِ ؾػطٚا قٛي٘ تعاىل:
يًُػذٛض ٚغذطت( قاضت ْاضا ؾؿٞ ايتؿػرئٜ ) أٟ ]6ايتهٜٛط:[

أٟ قاضت عصب١، ؾعُط املا٤ َا ٜكري {ٹ} تٓاقض،ٚايكشٝح

ْاضًا بٌ ٖٛ ايصٟ ٜطؿ٤٢ ايٓاض،ثِ إٕ املا٤ ايصٟ ٜباع يف ايبكاي١ 

َهتٛب عًٝ٘ َعكِ )باألٚظٕٚ( ٖٚٞ طبك١ ؾها١ٝ٥،ٚايٛغط 

ٖسٙ َٔ ايؿها٥ٞ ؾبٝ٘ بايٛغط املا٥ٞ أَا ايًٕٛ ؾٗٛ أغٛز ؾُا ْؿا

ظضق١ ٖٞ ظضق١ ايػالف اؾٟٛ يألضض ٚيٝؼ دطّ ايػُا٤ ايصٟ ال 

ڎ  ڍڌڌ}تكٌ إيٝ٘ أْعاضْا اؿاغط٠ ٚقٛي٘ تعاىل:

ؾايؿٗاب ٜجكب ايػالف  ]٥١ايكاؾات: [{  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

اؾٟٛ َتذًٗا إىل األضض،ٚيٛ مل ٜهٔ ٖٓاى غالف دٟٛ يكاٍ 

  1ؾأتبع٘ ؾٗاب غاقط
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 ألزضٌْ السبع؟ماملقصْد بالسنْات السبع ّا

إٕ املككٛز باألضنٕٛ ايػبع ايكاضات ايػبع ؟ جمل٤ٞ يؿغ  -اؾٛاب:

األضانٞ ايػبع َكػطًا يف سسٜح ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ 

بكٛي٘)األضنٕٛ ايػبع(قاٍ ايطغٍٛ)َا ايػُٛات ايػبع َٚا ؾٝٗٔ َٚا 

بٝٓٗٔ، ٚاألضنٕٛ ايػبع َٚا ؾٝٗٔ َٚا بِٝٓٗ، يف ايهطغٞ إال 

ضٚاٙ ابٔ سبإ عٔ أبٞ شض ضنٞ اهلل عٓ٘  {ًَكا٠ بأضض ؾال٠نشًك١ 

ٚقشش٘. قاٍ اؿاؾغ ابٔ سذط: ٚأخطد٘ غعٝس بٔ َٓكٛض يف ايتؿػري 

ىئ  يئ    جب   حب  خب   } عٔ فاٖس بإغٓاز قشٝح عٓ٘،أَا قٛي٘ تعاىل:

ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ            مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث

س شيو بك٠ٛ ؾاملُاث١ً ب ن ايػُٛات ٜؤٜ] ٥٤ايطالم:[{جسمخحخ

ايػبع ٚاألضانٞ ايػبع يف ايعسز ؾشػب ال يف ايؿهٌ ٚال يف اؿذِ 

زٍ ٖصا ع٢ً غبع أضاض  يف أضض  {مب  ىب  يب} ؾكٛي٘ تعاىل:

ٚاسس٠ أٟ َٔ األضض غبع أضاض ٚيٛ قاٍ )َٚٔ األضان ن َجًٗٔ( ؾاظ 

ملُاث١ً ب ن يٓا إٔ ْتأٍٚ ْٚبشح عٔ أضان ن أخط٣ يف ٖصا ايهٕٛ إٕ ا

ايػُٛات ايػبع ٚاألضنٕٛ ايػبع ناملُاث١ً ب ن ايؿًو ٚايبػاٍ أٚ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ    } اؿُري يف قٛي٘ تعاىل:

ؾال ضابط ال يف ايؿهٌ ٚال  ] ٤٤– ٤٥ٜؼ: [ {ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

يف ايهٝؿ١ٝ ٚال يف اؿذِ ٚال يف املاز٠ ب ن ايػؿ١ٓٝ ٚاؿُاض غ٣ٛ 

ٚغ١ًٝ ْكٌ،نصيو ايػُٛات ايػبع ٚاألضنٕٛ ايػبع الضابط أُْٗا 
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بُٝٓٗا غ٣ٛ ايعسز ؾشػب، ثِ يٛبسأ اهلل بصنط األضض يكاٍ )خًل 

غبع أضاض َٚٔ ايػُٛات َجًٗٔ(ٚمل ٜكٌ َٚٔ ايػُا٤ َجًٗٔ ألٕ نٌ 

)َٔ ايسداد١ غبع مسا٤ َٓؿطز٠ عٔ األخط٣،ؾؿطم نبري ب ن ايكٍٛ

( ٚايعًِ عٓس اهلل،ٚيٝػت اداتزدادات( ٚايكٍٛ)َٔ ايسداز غبع زد

األضنٕٛ ايػبع بباطٔ األضض أٚ األضض اجملٛؾ١ سٝح ٜػهٔ ٜأدٛز 

َٚأدٛز ٚال طبكات األضض،بٌ ٖٞ ايكاضات،َٚاٜسٍ ع٢ً شيو يف إٔ يف  

ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  }األضض غبع أضاض قٛي٘ تعاىل 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

ٖٞ آغٝا ايكػط٣)تطنٝا( بالز  ٚأقػط األضض ]67ايعَط [{   ېئ

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   }ايطّٚ قسميا ٚيصيو قاٍ اهلل تعاىل: 

ۓ  }] ٩-٥ايطّٚ: [  {﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸

أٟ يف أقػطٖا َػاس١ أٟ:آغٝا ايكػط٣ ٚيٝؼ نُا   {ۓ  ﮲

 قٌٝ أخؿهٗا عٔ َػت٣ٛ غطح األضض ٚاهلل أعًِ.
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 ماٍْ الدخاٌ؟

 اىل: َا املككٛز بكٛي٘ تع-ؽ

 ؟] ٥١ايسخإ: [ {  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ }

ٜهٕٛ يٌٝ زا٥ِ ع٢ً ايؿطم  ،إشا تٛقؿت األضض عٔ ايسٚضإ  اؾٛاب:

ْٚٗاض زا٥ِ ع٢ً ايػطب ؾاؾ١ٗ املٛاد١ٗ َٔ األضض يًؿُؼ ٜتُسز 

 (ْٗاض)غالؾٗا اؾٟٛ بػبب سطاض٠ ايؿُؼ املطنع٠ ع٢ً ٖصٙ اؾ١ٗ 

اؾٟٛ قازض ع٢ً محٌ طبك١  غاع١ ، ؾًِ ٜعس ايػالف 24أنجط َٔ 

ٜٚػطٞ مسا٤  (زخإ)ؾٝتػطب إىل األضض ع٢ً ؾهٌ  ،األٚظٕٚ 

ايهط٠ األضن١ٝ ٖاي١ َٔ ايسخإ ، ٖٚصا بػبب شٚبإ ايػالف اؾٟٛ 

أبكاٙ اهلل مما ؾطط َٓ٘ ايػُاٚات ألْ٘ زخإ سكٝكٞ، ٚمساٙ اهلل َب ن

زخإ  ٚاألضض َٔ ايسخإ، أَا ايسخإ ايٓاتر عٔ االسرتام ٖٛ يٝؼ

سكٝكٞ بٌ نطبٕٛ ، ؾايػالف اؾٟٛ أؾب٘ بسَاؽ اإلْػإ إشا َات 

ٜتشٍٛ إىل َاز٠ ٖال١َٝ ٚقس وسخ ايسخإ قبٌ قٝاّ ايػاع١ بػبب 

اْجكاب طبك١ األٚظٕٚ ٚقس زم دطؽ االْصاض يف ٖصا ايعكط عٓسَا 

ٕ ايسخإ قس إانتؿـ ايعًُا٤ ثكب يف طبك١ األٚظٕٚ قبٌ غٓٛات،ثِ 

يهرتْٚٞ،ْتٝذ١ بطَٛزا ايصٟ ٜػُْٛ٘ بايهباب اإلح ظٗط بػُا٤ َجً

ق١ً نجاؾ١ اهلٛا٤ يف مسا٤ املجًح بػبب ايتكا٤ ايؿها٤ باألضض،ؾًِ ٜعس 

عٔ  ايػالف اؾٟٛ ٖٓاى قازض ع٢ً محٌ طبك١ األٚظٕٚ ؾهاًل

ايطا٥طات،ٚق١ً نجاؾ١ املا٤ بػبب ايتكا٤ ايؿها٤ ب٘ ؾًِ ٜعس قازضًا ع٢ً 

قس نجطت ايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ ٚايؿًه١ٝ محٌ ايػؿٔ يف شيو املجًح، ٚ

يف ٖصا ايعكط نعاٖط٠ االستباؽ اؿطاضٟ ٚظاٖط٠ شٚبإ ايجًٛز يف 
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ٍ َط٠ ايكطب ايؿُايٞ ٚظٛاٖط ؾًه١ٝ غطٜب١ ٜكٍٛ ايعًُا٤ إْٗا ألٚ

ٚايعٖط٠ بايكُط ٚظاٖط٠ َؿاٖس٠  ؼسخ نعاٖط٠ اقرتإ املؿرتٟ

َٔ األعٛاّ ايػابك١ زقا٥ل يف ٚقت قسز  5عطاضز بايع ن اجملطز٠ ملس٠ 

غٓٔ ن١ْٝٛ ، ٚايػاع١ ٚقٝاَٗا ٚنٌ ٖصٙ ٚظٛاٖط اْعهاؽ اؾاشب١ٝ 

ېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی   } غ١ٓ ن١ْٝٛ ٚايبعح غ١ٓ ن١ْٝٛ قاٍ تعاىل:

 ٥٧قُس:  [ {  ی  یی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب

ٌٖ عطؾت أخٞ نٝـ وسخ خػٛؾ ن يف املؿطم ٚخػٛف يف  ]

يػًـ،ٚقس ٜهٕٛ َا شنطٚٙ خػـ املػطب يًكُط نُا شنط ا

ثالخ خػٛؾات يًكُط ٚايكُط يف ٖصٙ  يألضض  يهٓ٘ وسخ أٜهًا

" ٚيف اي١ًًٝ 15اؿاي١ مل ٜعس سػباًْا ؾأٍٚ ي١ًٝ ىػـ ؾٝٗا ٜهٕٛ " 

" ٚنصيو 15ايجا١ْٝ اييت ىػـ ؾٝٗا أٜهًا ع٢ً ايؿطم ٜهٕٛ "

أٟ ناٌَ االغتساض٠ ٚيهٞ ْتٓبأ  "15خػٛؾ٘ ع٢ً ايػطب ٜهٕٛ "

ْٗا تكّٛ يف ّٜٛ مجع١ ٚؾ٢ يٝاًل أمبٛعس سسٚخ ايػاع١ إشا عًُٓا 

" َٔ ايؿٗط  ْكـ ايًٌٝ  البس إٔ مػب  15ىػـ ؾٝٗا ايكُط " 

ثِ وٍٛ إىل ،سػابًا َػتكبًًٝا ٚيٝهٔ بايتاضٜذ املٝالزٟ ألْ٘ أزم 

َٔ نٌ ؾٗط ٜٛاؾل مجع١  "15" ايتاضٜذ اهلذطٟ املٛاؾل يّٝٛ

ٝالزٟ إىل اهلذطٟ َٚعطؾ١ ايّٝٛ املٛاؾل ٚبإَهاْو ايتشٌٜٛ َٔ امل

تاضى٘ باملٝالزٟ يًٗذطٟ ، ٚيٓشػب َػتكباًل ملا١٥ عاّ ؾهٌ ّٜٛ 

" ٜهٕٛ َٔ اـطٛض٠ مبهإ خكٛقًا ٚإٔ عًُا٤ 15مجع١ ٜٛاؾل "

ايؿًو أقبح يسِٜٗ قسض٠ سػاب١ٝ يًتٓبؤ بعاٖطتٞ اـػٛف 

ِ َت٢ تكع ٚايهػٛف،ٖصا ؾكط ع٢ً ٚد٘ ايتكطٜب ٚايتٛقع ٚإال ال ٜعً
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ايػاع١ إال اهلل،إٕ ايبشح يف ايتٛاضٜذ عٔ عُط ايسْٝا أٚ باألخل عُط 

اإلْػإ أَط دا٥ع ؾايتاضى ن املٝالزٟ ٚاهلذطٟ هلُا عالق١ بأسساخ 

أٟ  ] 5ايطمحٔ: [ {ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  } األْبٝا٤ قاٍ تعاىل:

ُٔ ٚنا٥ـ ٕ املػًُ ن وػبٕٛ بايكُط ٚايػطب وػبٕٛ بايؿُؼ،ؾإ

 .كُط اُؿػبإايؿُؼ ٚاي
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 أٓاٌ ْٓو القٔامة؟

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ    }: َا تؿػري قٍٛ اهلل تعاىل

: ٚقٛي٘ تعاىل  ]٤٤ - ٤٤ايٓاظعات: [ {مئ         ىئ  يئ     جب  حب     خب  

 - ١ايكٝا١َ: [ {ڻ   ڻ  ڻ   ۀ       ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   }

َا ٜسٚض غًسٙ أٜٔ غأبعح ؟ يف  ٖصا ساٍ نٌ َػًِ نجريًا   ]٩

ايػُا٤؟ يف األضض ؟ يف بالز ايؿاّ ؟ أٜٔ غتهٕٛ اؾ١ٓ َٔ ٖصا 

ٜطٜس إٔ ٜؿذط أَاَ٘  ] ٥٤ايصاضٜات:  [{  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ }ايهٕٛ 

ٜٚعًِ َٔ ايعًِ املػتكبًٞ َا مل ٜكٌ إيٝ٘ ظَاًْا ٚال َهاًْا ٖٚا مٔ 

ٞ غٝاٍ عًُٞ زقٝل بتٛؾٝل اهلل َٚؿ٦ٝت٘ قس ؾتشٓا ي٘ أؾل غري نباب

َكسضٙ ايتسبط يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايتؿهط يف آٜات اهلل أقٍٛ ٚباهلل 

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ   مئ            } ايتٛؾٝل،قاٍ تعاىل:

إىل  {ی  ی}] ٤٤ – ٤٤ا يٓاظعات: [{خب     جب  حب   ىئ  يئ

نُا دا٤ يف بعض ٚيٝؼ ايعَإ ٚأٜٔ تٓتٗٞ طًب يتشسٜس املهإ 

 املػًٛط١ ؾأٜإ مبع٢ٓ أٜٔ َٚت٢؟ أٜٔ تطغٛ؟ ٚيف أٟ األٚإ؟ ايتؿاغري

ٜس ايعَإ ؾُت٢:يتشسٜسايعَإ،ٚأٜٔ : يتشسٜس املهإ ،ٚأٜإ : يتشس

ٖٚصٙ ايهت١ً ايعع١ُٝ ؾب١ٗٝ  ٚاملهإ ، ؾايؿها٤ ؾبٝ٘ بايٛغط املا٥ٞ

أٜٔ أْت َٔ ٖصا ايعًِ ايصٟ ٜتطًب {  ی  جئ  حئ   مئ     ىئ } بايػؿ١ٓٝ

ٚقٛاْ ن اؾاشب١ٝ ٚغبب قٝاَٗا ٚغبب ٚغبب٘ األضض  إسٚضَعطؾ١ ب

ظاٖط٠ اـػٛف،قٌ هلِ ؾكط إىل ضبو َٓتٗاٖا تطغٛ إيٝ٘ نُا تطغٛ 

ؾبٝ٘ بايٛغط املا٥ٞ  ،ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايؿها٤٢٤ايػؿ١ٓٝ ع٢ً ايؿاط

بٌ  (أٜإ َطغاٖا)ِٖٚ عٓسَا غأيٛا ايطغٍٛ مل ٜػأيٛٙ بٗصٙ ايكٝػ١ 
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ايٓاض يف األضض أّ يف ايػُا٤ ٜا ضغٍٛ اهلل قايٛا ي٘ أٜٔ اؾ١ٓ ٚأٜٔ 

ٖٚصا غؤاٍ ال ِٜٓ عٔ َعطؾ١ ٚعًِ يهٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل قاٍ ع٢ً 

غؤاٍ ٚدٝ٘،تعاٍ َعٞ ع٢ً ايطبٝع١ يٓؿػط  (أٜإ َطغاٖا)أيػٓتِٗ 

عًًُٝا غٝايٓا نٝـ تطغٛ أَاَ٘ غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚتٓتٗٞ إيٝ٘ ٖٚصا ؾٝ٘ 

اؿسٜح عٓ٘،إٕ نٌ َا ؼٜٛ٘ اختكاض يهٌ َا نتبٓاٙ ٚأغًؿٓا 

ايػُا٤ ايسْٝا ٜطغٛ مبطنع ايػُا٤ ايسْٝا ثِ إشا اْهُت ايػُا٤ 

ايسْٝا إىل نٌ َا ؼٜٛ٘ تطغٛ مبطنع ايػُا٤ ايجا١ْٝ ثِ إشا اْهُت 

بػبب اؾاشب١ٝ إىل نٌ َا ؼٜٛ٘ تٓهؿـ ايػُا٤ ايجايج١ ٚتهٕٛ 

ضت ٖصٙ ايهت١ً ضاغ١ٝ مبطنعٖا ست٢ ايػُا٤ ايػابع١ إشا اْٗا

ٚاْهُت إىل نٌ َا ؼٜٛ٘ َٔ مسٛات ٚأدطاّ تهٕٛ ٖصٙ ايهت١ً 

ايعع١ُٝ أَاّ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ، ٚتطغٛ ٚتٓتٗٞ إيٝ٘  نُا تطغٛ 

ؾايػُٛات غبع نطات زاخٌ بعهٗا ايبعض  ٤٢ايػؿ١ٓٝ ع٢ً ايؿاط

نٌ مسا٤ ؼٟٛ َا زْٚٗا َٔ مسٛات ، ؾإشا ضغت نًٗا َٚا ؼٟٛ 

ٞ أَاَ٘ يهٔ ايٓاظط َٓٗا ال ٜط٣ مسا٤ نهت١ً ٚاسس٠ أَاّ اهلل  ٖٚ

ال ٜػؿ٘  ]٥٩اؿاق١:  [{ڌ ڌڇڍڍ ڇ } قاٍ تعاىل:

ٍ َٔ ٚقٌ إىل َا ؾٛم إال ايػاؾ١ٝ أَا ايٓعِٝ ٚأَا ايعصاب ٖٚصا سا

ٚقس غؿٞ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َا غؿٞ َٔ  ايػُا٤ ايػابع١

قاٍ   ملٓت٢ٗ ٚضأ٣ ٜػؿٞ ايػسض٠ َا ٜػؿٞايطمحات عٓسَا بًؼ غسض٠ ا

ٚايػاؾ١ٝ يٝػت َٔ   ]٥٩ايٓذِ: [ {ں ڱ ڱ ڱ ڱ } تعاىل

أسساخ ايكٝا١َ بٌ َٔ أسساخ اآلخط٠ ٖٚصا َا غٛف ْٛنش٘ َٔ خالٍ 

ٖصا ايرتتٝب اآلتٞ ؾهٌ سسخ َٔ أسساخ ايكٝا١َ ي٘ ظَٔ ٚتطتٝب يف 

 ايٛقٛع.
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 تستٔب أحداخ القٔامة على اليخْ التالٕ:

 ايكٝا١َ.ّٜٛ  -ايّٝٛ اآلخط -ايطا١َ –ايٛاقع١ 

 ٚنٌ ٖصٙ َٔ أسساخ ايكٝا١َ ثِ تبسأ أسساخ اآلخط٠.

 اآلخسة.-الغاشٔة

ٚتؿػري نٌ سسخ َٔ ٖصٙ األسساخ ٚتطتٝب٘ يف ايٛقٛع ع٢ً ايٓشٛ 

 ايتايٞ:

 {ڑکک} أٟ األَط ايٛاقع بؿس٠ ٚعٓـ )املكٝب١(:الواقعة-1
ٚتبسأ َع بسا١ٜ طًٛع ايؿُؼ َٔ َػطبٗا ست٢ تػتكط ٖصٙ ] ٥ايٛاقع١: [

١ً اييت ؼٜٛٗا ايػُا٤ ايسْٝا ٚتطغٛ مبطنعٖا أٟ َطنع ايهت

 .ايػُا٤ ايسْٝا عٓسٖا تٓتٗٞ أسساخ ايٛاقع١ ٚتبسأ أسساخ ايطا١َ

أٟ  ] ٩٤ايٓاظعات: [ {ھھ ے ےۓ } :لطامةا-2

ايسا١ٖٝ ٚتبسأ بعس ايٛاقع١ باْٗٝاض ايػُٛات ايػبع ٚنٌ َا وٜٛ٘ 

ؿ١ٓٝ ع٢ً ايٛدٛز هتُع نهت١ً ٚاسس٠ ٜٚطغٛا نُا تطغٛ ايػ

ايؿاط٧ أَاّ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٚتٓتٗٞ إيٝ٘ ٚعٓس شيو تٓتٗٞ أسساخ 

ايطا١َ ٚضمبا ايطا١َ باْٗٝاض ايػُٛات ايػت ٚايطا١َ ايهرب٣ باْٗٝاض 

 ايػُا٤ ايػابع١.

ٜأتٞ بعس ايطا١َ ايهرب٣ ٖٚٛ ّٜٛ بعح اـال٥ل : اليوم اآلخر-3

 . ٚسؿطِٖ ))ّٜٛ اؿؿط(( ايبعح ٚايٓؿٛض

أٟ االغتكا١َ هلصا ايهٕٛ ٚزخٍٛ أٌٖ اؾ١ٓ اؾ١ٓ  قيامة:يوم ال-4

ؾٝهٕٛ نٌ ؾ٧ َػتكِٝ ٖٚصا ْٗا١ٜ ايكٝا١َ ٚبسا١ٜ  ،ٚأٌٖ ايٓاض  ايٓاض

 اآلخط٠ )أٍٚ أٜاّ اآلخط٠(.
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َٔ أمسا٤ اآلخط٠ ٚيٝػت َٔ أمسا٤ ايكٝا١َ ٚال َٔ أسساثٗا : الغاشية-5

يكٝا١َ َٔ زخٍٛ ٖٚٞ َا ٜػؿ٢ ايٓاؽ َٔ ْعِٝ أٚ عصاب ٚتبسأ َٔ ّٜٛ ا

 أٌٖ اؾ١ٓ اؾ١ٓٚزخٍٛ أٌٖ ايٓاض ايٓاض إىل َا ؾا٤ اهلل ٚقٛي٘ تعاىل:
ْ٘ أتاى خطاب إأٟ  ]٥ايػاؾ١ٝ: [ {ٹٹٿ ٿٹ  }

يًطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚضأ٣ ايػاؾ١ٝ عٓسَا بًؼ غسض٠ املٓت٢ٗ 

يف ي١ًٝ اإلغطا٤  ] 16ايٓذِ:[ {ڱ ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  } قاٍ تعاىل:

 . ٚاملعطاز

ٖٚٛ َٔ بسا١ٜ ّٜٛ ايكٝا١َ َطٚضًا بايػاؾ١ٝ إىل اـًس ٜٚكابٌ  اآلخرة:-6

 ٖصا يف ايتػ١ُٝ ايسْٝا ايؿا١ْٝ.

َعٓاٖا اؿكٝك١ اييت ال يبؼ ؾٝٗا ٚول يًٛدٛز بأغطٙ إٔ  احلاقة :-7

ٜؤَٔ بٗا ٜٚػري ٚؾل ٚقا٥عٗا ٖٚٞ اغِ ؾاٌَ ؾُٝع ايٛقا٥ع ٚاألسساخ 

ِ ايّٝٛ اآلخط ثِ ّٜٛ ايكٝا١َ ست٢ إبتسا٤ّ َٔ ايٛاقع١ ثِ ايطا١َ ث

اآلخط٠،أٚ أْٗا مبع٢ٓ اؿل املٛدب يعصاب قّٛ عاز ٚمثٛز ْعري 

إال  { ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ }: نؿطِٖ سٝح مل ٜأتٞ بعس قٛي٘ تعاىل

ۅ  ۉ   ۆ ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  }: قٛي٘ تعاىل

ؾتهٕٛ  ]٩ –٤اؿاق١:[{ائۉېې ېېىى

 أٟ مبع٢ٓ ايكه١ٝ احملك١. اؿاق١ مبع٢ٓ َا اغتشل ٖؤال٤ َٔ ايعصاب

اغِ أمشٌ َٔ ّٜٛ ايكٝا١َ ؾٗٛ ٜبسأ َٔ ايٛاقع١ ست٢ ّٜٛ القيامة: -8

 ايكٝا١َ أٟ ّٜٛ االغتكا١َ.
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ٖٚٞ ْؿد١ ايبعح بعسٖا ٜهٕٛ ايٓاؽ نايؿطاف املبجٛخ القارعة : -9

ٚتهٕٛ اؾباٍ نايعٗٔ املٓؿٛف أٟ ٜصٚب ٜٚهٕٛ غطاب نٌ مجاز 

ؿها٤ نُا ٜصٚب ايػهط يف املا٤ ايصٟ ٖٛ اي ،ٚقًب يف ايهطغٞ 

ٚو٢ٝ نٌ َٝت َٔ ٖصٙ ايٓؿد١ ٖٚصٙ ايٓؿد١ ٖٞ ايؿاق١ً تهٕٛ يف 

)ّٜٛ ايؿكٌ( تؿكٌ نٌ كًٛم عٔ غريٙ نُا ٜؿكٌ املًح َٔ َا٤ 

ايبشط ٚايؿاق١ً ب ن ايسْٝا ٚاآلخط٠ ٚايؿاق١ً ب ن إْتٗا٤ األغباب ٚبس٤ 

ثكٌٝ املٛاظٜٔ أٚ املؿ١٦ٝ ٚبعس ٖصٙ ايٓؿد١ ٜعٗط ثكٌ نٌ إْػإ،إَا 

خؿٝـ املٛاظٜٔ ؾايكاضع١ ٖٞ ّٜٛ ايؿكٌ ٚاهلل أعًِ ٚايؿاق١ً ب ن املٛت 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   } :ٚاؿٝا٠ األبس١ٜ ، قاٍ تعاىل

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ    ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ايكاضع١: [ {ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  

٦ - ٥[. 

ک  گ    گ   }ضمبا ٚايعًِ عٓس اهلل ٜهٕٛ ْٗا١ٜ ايكٝا١َ اآلزفة: -01

أٟ ٚيت ُٖٚت بايطسٌٝ  ]١٧ – ١٨ايٓذِ: [{  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ

ٚاـطٚز َٔ ٖصٙ ٚقطب ايؿطز باْهؿاؾٗا ، ؾُا بعسٖا إال ايؿطز 

ْٗا مبع٢ٓ أٟ قطبت ايػاع١ ٚزْت ايكٝا١َ أأٚ األسساخ املؿعع١،

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ } أٜاّ ايكٝا١َ يكٛي٘ تعاىل:ضدح أْٗا آخط ٚاأل

 {  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ
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األمسا٤ األخط٣ َٔ أمسا٤  ٖٚصٙ أسساخ ن١ْٝٛ أَا ]٥٧غاؾط: [

ايكٝا١َ نّٝٛ ايسٜٔ ّٜٚٛ اؿؿط ّٜٚٛ اؾُع ّٜٚٛ ايٛعٝس ، ّٜٚٛ 

اـًٛز ، ّٜٚٛ اـطٚز ، ّٜٚٛ اؿػاب ٖٞ أمسا٤ ن١ُٝٓ َٔ دع٥ٝات 

نكٛيو )ّٜٛ عطؾ١( ٖصا ٖٛ اؿسخ األنرب ثِ  ،سساخ ايععاّ األ

 ميهٔ إٔ ْػُٝ٘ بّٝٛ ايسعا٤ ّٜٚٛ ايكّٛ ّٜٚٛ املػؿط٠ ّٜٚٛ ايتعاضف 

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  }أَا قٛي٘ تعاىل:

ی  ی    ی     یجئ  حئ    مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  جت  حت       

األعطاف: [ {   جخ  حخجح  مح     متىت  يت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج  خت 

ْكٍٛ: ْعِ عٓسٙ عًِ ايػاع١ ٚعٓسٙ عًِ ايطب ، ٚعٓسٙ عًِ  ]٥٧٨

ايؿًو ٚعٓسٙ عًِ ايصض٠ ٚعٓسٙ عًّٛ ايسْٝا ٚاآلخط٠ نًٗا.ٚيهٔ اهلل 

غبشاْ٘ ٚتعاىل هًٞ ٖصٙ ايعًّٛ يف أظَإ كتًؿ١ ؾًِ هًٞ عًِ ايصض٠ 

ٚمل هًٞ  ايعكط ٖصا ٚمل هًٞ عًِ ايؿها٤ إال يف ٖصا ايعكطإال يف 

غ١ٓ ٚمل هًٞ عًِ ايتشٓٝط إال يف عٗس  1411عًِ ايسٜٔ إال قبٌ 

ايؿطاع١ٓ نٌ ؾ٤ٞ بٛقت٘ ايصٟ أضازٙ اهلل ي٘ ، ٚنصيو عًِ ايػاع١ ال 

هًٝٗا إال يٛقتٗا ، ؾاهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ٜأَط بايعًِ ٜٚتٛعس َٔ نتُ٘ 

ٌ ٜأَط بايعًِ ٚيهٔ بايعصاب ؾايعًِ يٝؼ غطا ىؿٝ٘ اهلل عٔ عبازٙ ، ب

َت٢ ؟ عٓسَا ٜهْٕٛٛ َؤًٖ ن يتكبٌ ٖصا ايعًِ ٚاإلميإ ٚايتكسٜل 

بٗصا ايعًِ ؾاهلل ٜٓعٍ َٔ ايعًِ ع٢ً قسض عكٍٛ ايٓاؽ ٚايٓاؽ َٔ عٗس 

آزّ ست٢ ٚقتٓا ٖصا عًُِٗ ٜعٜس عرب ايعكٛض ست٢ إشا قطبت ّٜٛ ايكٝا١َ 

 يف اؾ١ٜٓٛؾو إٔ ٜهٕٛ عًُِٗ بكسض عًِ آزّ عًٝ٘ ايػالّ ٖٚٛ 

ٚاألْبٝا٤ أضغًٛا تباعًا يتطٛض عًِ ايبؿط ؾُا ؾا٥س٠ إٔ ىرب اهلل غبشاْ٘ 

غ١ٓ غٝهٕٛ ٖٓاى أْاؽ ٜكٓعٕٛ ايطا٥طات  1411قطٜـ أْ٘ بعس 
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ٚايػؿٔ ايؿها١ٝ٥ ٚغٝشطٕٛ ع٢ً غطح ايكُط ٌٖ نإ غٝؤَٔ ايٓاؽ 

يٛ مسعٛا ٖصا ايهالّ َٔ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أٚ قطأٚٙ يف 

اهلل ؟ اهلل أعًِ بصيو ، يٛ أْعٍ إيِٝٗ ٖصا ايعًِ يكايٛا إٕ ٖصا نتاب 

إال اؾرتا٤ ٚنصب َٚا ظازِٖ إال ْؿٛضا، إٕ عًِ ايػاع١ ب ن أٜسِٜٗ يف 

ٱ  ٻ   } ايكطإٓ ٚقس حملٛا يف تؿاغريِٖ ٚساَٛا سٍٛ عًُٗا ؾكايٛا

عهِٗ إشا ٚقعت يف األضض ٚقاٍ ب قاٍ ]٥ايتهٜٛط:  [{ ٻٻ

 {پٻپپ }ايعُا١َ ٚقايٛا  ٕ تهٛض أٟ َجٌآخطٚ
إشا تػاقطت ٖصا ِٖٚ مل ٜكًٛا إىل ايعًِ اؿسٜح   ]٤االْؿطاض: [

بهط١ٜٚ األضض ٚقٛاْ ن اؾاشب١ٝ ٚظاٖطتٞ اـػٛف ٚايهػٛف 

ٚمل ٜؿهطٚا يف تطاب ايبؿط ايصٟ ٜتطًب َعطؾت٘ إهلاّ  نٝـ ؼسخ ؟

َعطؾتٗا املػًُٕٛ طٛاٍ  ضباْٞ ضغِ بسا١ٖ ايؿهط٠ اييت عذع عٔ

األعطاف:  [{ یجئىئ  ییی }يٝهٕٛ قٍٛ اهلل تعاىل:  غ١ٓ 1411

َٔ َعذعات نالّ اهلل إش الٜهتؿـ شيو أسس إال بإهلاّ َٓ٘   ]٥٧٨

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ   }  ٚنصيو قٛي٘ تعاىل:

أٟ ىؿٞ  عًُٗا يٝذعٟ املهصب ن بٗا ألٕ   ] ٥١ط٘: [ {ڤ  ڤ  

ٖٚا ٖٛ عًُٗا( إٕ ايػابك ن )ًُٗا تكسٜل ٚإميإ بايّٝٛ اآلخطيف ع

ناْٛا هًٕٗٛ سذِ ايؿُؼ ٚيصيو قايٛا نٛضت :أٟ تكع يف األضض 

ٚمل ٜكٛيٛا ع٢ً األضض ؾًِٗٗ بكػط األضض ٚنرب ايؿُؼ ؾٝعٕٓٛ 

ٕ إٔ نٌ َا ؼٜٛ٘ ايػُا٤ ممهٔ إٔ ؼٜٛ٘ األضض ٜٚعتكسٕٚ أ

ايػُا٤ يهِٓٗ ساَٛا سٍٛ  َػاس١ األضض َػا١ٜٚ َٚٛاظ١ٜ ملػاس١

ۉ ۉ  ې       ېې   ې  ى    } ا ٚؾػطٚا قٛي٘ تعاىل:عًُٗ
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ضبطٛا شيو بعاٖطتٞ تعاقب ايًٌٝ   ]٩٧ٜؼ:  [{ائى ائ

ٕ ايؿُؼ ثابت١ إٔ ايؿُؼ تسٚض سٍٛ األضض ٚمل ٜعًُٛا أٚايٓٗاض ٚظٓٛا 

ٕ األضض إٔ دطٜإ ايؿُؼ سٍٛ اجملط٠ ؾكط،ٚأبايٓػب١ يألضض ، ٚ

شاب َٚٔ هطٟ قاٍ ؾؿطم ب ن َٔ ميط َط ايػ ٟؾكط  متٛض ٚال ػط

َٚط  ]٧٧ايٌُٓ: [{جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب  حب خبمب  } :تعاىل

ٚميط َٚطٚض َؿتل َٔ َٛضإ ايطس٢  ٚاؾباٍ نٓا١ٜ عٔ األضض ٚيٛ 

قاٍ اهلل هلِ: األضض متط َط ايػشاب يؿػطٚا شيو بأقٛاٍ نجري٠ 

ٕ : إْٗا أضض بٓذس هِٗ : إْٗا أضض باؿذاظ ٚقاٍ آخطٚؾًطمبا قاٍ بع

ٕ نٛنب األضض بطَت٘ ميط َط ايػشاب ؾايتعبري أسضنٛا زٕٚ إٔ ٜ

ؾاؾباٍ متأل األضض ؾصنطٖا  األقطب يعكٍٛ ٖؤال٤ ٖٛ تعبري اؾباٍ

َٔ األضض ٖٚصا ٖٛ اؿٌ ايٛغط يتكطٜب َع١ًَٛ يصٖٔ داٌٖ  اهلل بساًل

إٔ  ٚإقٓاع عامل بعباض٠ ٚاسس٠ ٖٚصا َٔ سه١ُ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل

ملٔ ٚإعذاظ يف ٖصٙ اآل١ٜ َإ َٚهإ،عٌ ايكطإٓ قاؿًا يهٌ ظد

أٟ متٛض ٚال ػطٟ  (متط) غٝأتٞ بعسِٖ ٜٚهتؿـ إٕ األضض

نايؿُؼ َٚٔ سه١ُ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل عٓسَا نٓا عٔ األضض 

ؾُطٚض اؾباٍ ع٢ً األضض ( متط)باؾباٍ نٓا عٔ املٛضإ باملطٚض 

٤ عٔ زٚضإ األضض ٚؾبٗٗا بايػشب اييت ؼًُٗا ايطٜح نُا ٢ْاؾ

 ؼٌُ األضض اؾباٍ .
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 )قبل بدء اخللٔقة( 

نٝـ بسأت اـًٝك١ َٔ املا٤ ؟ ٚمنٗس يصيو عسٜح ضغٍٛ اهلل،ثِ 

قبٌ بس٤ اؿسٜح إال بعس إٔ أمتُت َٛنٛع )ٚاهلل مل اطًع ع٢ً ٖصا 

اـًٝك١( ؾذا٤ ضآٟ فاٖس تكسٜكًا  ملا نتبت،يهٔ فاٖس مل ٜؿط 

 عٔ  ىل نٕٛ،ٖٚصا اؿسٜح ٖٛ:إىل َطس١ً ؼٍٛ املا٤ إىل زخإ ثِ إ

عُطإ بٔ سك ن ضنٞ اهلل عُٓٗا قاٍ: "زخًت ع٢ً ايٓٓيب ق٢ًّ اهلل 

ؾأتاٙ ْاْؽ َٔ بين متِٝ ؾكاٍ: اقبًٛا   عًٝ٘ ٚغًِ ٚعكًت ْاقيت بايباب.

ايبؿط٣ ٜا بين متِٝ. قايٛا: قس بؿطتٓا ؾأعطٓا )َٓطت ن(. ثِ زخٌ عًٝ٘ 

ِٕ مل ٜكبًٗا بٓٛ ْاؽ َٔ أٌٖ ايُٝٔ ؾكاٍ: اقبًٛا ايبؿط ٣ ٜا أٌٖ ايُٝٔ أ

قايٛا: قس قبًٓا ٜا ضغٍٛ اهلل. قايٛا : د٦ٓا ْػأيو عٔ ٖصا   متِٝ.

ٚنإ عطؾ٘ ع٢ً   قاٍ : نإ اهلل ٚمل ٜهٔ ؾ٤ٞ غريٙ ،  األَط.

ٌٓ ؾ٤ٕٞ. ٚخًل ايػُاٚات ٚاألضض. املا٤. ؾٓاز٣   ٚنتب يف ايصِّنط ن

ؾإشا ٖٞ ٜكطع زْٚٗا  ْطًكتؾا  َٓإز: شٖبت ْاقتو ٜا ابٔ اؿك ن.

(. دا٤ يف اؿسٜح 1ؾٛاهلل يٛززت أْٞ نٓت تطنتٗا" )ايػطاب،

ايكشٝح، عٔ عبساهلل بٔ عُطٚ بٔ ايعام َطؾٛعًا: )نتب اهلل 

إٕ اهلل قٓسض َكازٜط اـًل قبٌ إٔ ىًل ايػُاٚات  -َكازٜط اـال٥ل 

قاٍ (. 2) ٚاألضض غُػ ن أيـ غ١ٓ قاٍ ٚنإ عطؾ٘ ع٢ً املا٤(

)ٚنإ عطؾ٘ ع٢ً املا٤( قبٌ إٔ ىًل ؾ٦ًٝا، ٚقاٍ "بس٤ اـًل  فاٖس:

ٚقاٍ قتاز٠:   (.3ايعطف ٚاملا٤ ٚاهلٛا٤، ٚخًكت األضض َٔ املا٤" )

)ٚنإ عطؾ٘ ع٢ً املا٤( ٜٓٓب٦هِ نٝـ نإ بس٤ُ خًك٘ قبٌ إٔ ىًل 

ٚقاٍ ايّطٝٓيب: أؾاض بكٛي٘ )ٚنإ عطؾ٘ ع٢ً   (.4ايٓػُاٚات ٚاألضض )
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ا خًكا قبٌ يهُْٛٗ ٕٓ املا٤ ٚايعطف ناْا َبسأ ٖصا ايعاملاملا٤( إىل أ

ٚمل ٜهٔ ؼت ايعطف إش شاى إال املا٤  خًل ايٓػُاٚات ٚاألضض

 ٚقاٍ ابٔ عٓباؽ إُْٓا مٓسٞ ايعطف عطؾًا الضتؿاع٘.  (.5)

إشا نإ نإ عطف ايطمحٔ ع٢ً املا٤ ؾهٝـ بسأت اـًٝك١ ؟ 

ٕ عطف ايطمحٔ سٝح نا  "H2o"نٝـ بسأت اـًٝك١ َٔ)املا٤(

ْػـ قٍٛ ع٢ً املا٤ قبٌ بس٤ اـًٝك١،ٚقبٌ خًل ايػُٛات ٚاألضض،ٚ

ٗٛ  "big ٕ ٖصا ايهٕٛ دا٤ ْتٝذ١ اْؿذاضععِٝايعًُا٤ ايهاي ن بإٔ ته

"baing  زقٝكًا يف ايهٕٛ،نٝـ ٜتٛيس  ؾعُط االْؿذاض ال ٜٛيس ْعاًَا

أغًؿ١ د١ٜٛ ؟ ٚيٝاًل ْٚٗاضًا ؟ ٚ قُطًا سػباًْاَٚٔ اْؿذاض عؿٛا٥ٞ مشػًا 

،ٚعاض ١ٓ،ٚداشب١ٝ كتًؿ١ يهٌ لِ ٚنٛنبشات مسان١ َعٝ

إٕ  ؟ٚأضض َعت١ُ َه١٦ٝٚنٝـ ؾكٌ ب ن مشؼ التطػ٢ ع٢ً ايكاضات 

 ٢ املا٤ قبٌ خًل ايػُٛات ٚاألضض َا أخربْا ب٘ اهلل بإٔ عطؾ٘ نإ عً

داب١ اإل إٔ املا٤ نإ ٜؿػٌ اؿٝع ايؿها٥ٞ نً٘،ؾاْعط يف ٖصٙ أٟ

ٖٛ املؤي١ يهالّ ٕ ايسخإ ايصٟ ؾتل اهلل َٓ٘ ايػُٛات اهلل نٝـ ته

 ٚاألضض َٔ املا٤ ؟ ٚنٝـ إقبح املا٤ زخإ ميأل ٖصا ايؿها٤

)ايهطغٞ(ٚنٝـ خًل اهلل ايػُٛات ٚاألضض ٚمجٝع األدطاّ َٔ 

ايسخإ ٚؾهٌ أسذاَٗا ٖٚٞ زخإ قبٌ إٔ ٜكًس ايسخإ ٜٚهٕٛ 

ات ٚاألضض،ٚإال أٜٔ ؾاملا٤ داز بايسخإ ٚايسخإ داز بايػُٛ مجاز؟

شٖب املا٤ اهلا٥ٌ ايصٟ نإ ٜؿػٌ اؿٝع ايؿها٥ٞ نً٘ ٜٚتبٛأ عطف 

قبٌ خًل ايػُٛات ٚاألضض اييت سًت قٌ املا٤؟ ٌٖ  ايطمحٔ عًٝ٘

ؾُٝاٙ األضض ٖٞ َا  ،تعٔ إٔ عطف اهلل نإ ع٢ً احملٝط؟ تعاىل اهلل

زخإ ثِ  أبكاٙ اهلل َٔ املا٤ اهلا٥ٌ ايصٟ محٌ عطؾ٘ قبٌ إٔ وٛي٘ إىل

إىل مسٛات ٚأضض ٚلّٛ ٚنٛانب،إٕ َٝاٙ األضض المتجٌ قطط٠ َٔ 
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َاسٛي٘ اهلل َٔ املا٤ إىل زخإ،ؾايػُٛات ٚاألضض ناْتا زخإ ؾتكُٗا 

َٓ٘ ٚؾهًُٗا َٓ٘ قبٌ إٔ ٜكًس،ؾايبًه١ تؿهٌ ٚىتاض سذُٗا 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  } قبٌ إٔ تكًس ٚايسخإ نإ َا٤ قاٍ تعاىل:

نإ عطف ] ٨ٖٛز: [ {ڦڦ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ ڤ   ٹ 

" ؾأبك٢ َٓ٘ َا٤ ايبشاض ٚاحملٝطات َٚا زخٌ  O H2ايطمحٔ ع٢ً املا٤ "

نٔ زخإ ؾهإ زخإ ميأل ٖصا  ٞتهٜٛٔ آزّ ، ثِ قاٍ يًباق يف

ايؿها٤ ٚأبك٢ َٓ٘ األنػذ ن ايصٟ وٝط٘ ايػالف اؾ٣ٛ 

ۅ   } ٚاهلٝسضٚد ن ثِ ؾطط ايػُٛات ٚاألضض َٔ ايسخإ قاٍ تعاىل:

وئ  وئ  ۇئ  ې  ې   ې ى ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     ۉ  ۉ ې

ٚأبك٢ َٔ ايسخإ  طبك١ األٚظٕٚ ٖٚٛ ايسخإ  ]٥٥ؾكًت:  [ { ۇئ

ايصٟ غتأتٞ ب٘ ايػُا٤ ب ن ٜسٟ ايػاع١ ٚنإ َػتكط املا٤ ايؿها٤ 

)ايهطغٞ( ثِ خًل آزّ َٔ محأَػٕٓٛ تطاب + َا٤  ؾأبك٢  بأنًُ٘

املا٤ ايصٟ َعز تطب١ آزّ  َٔ ايرتاب ايصٟ خًل َٓ٘ آزّ األضض  ٚأبك٢ َٔ 

 املا٤ َٝاٙ ايبشاض ٚاحملٝطات ؾؿٞ ٖصا بٝإ يهٝؿ١ٝ بس٤ اـًٝك١ َٔ

"H2o"ٚقبٌ  سٝح نإ عطف ايطمحٔ ع٢ً املا٤ قبٌ بس٤ اـًٝك١

ٛٗخًل ايػُٛات ٚاألضض،ٚ ٕ ٖصا ْػـ قٍٛ ايعًُا٤ ايهاي ن بإٔ ته

َٔ ( ٚشٖبٛا إىل أبعس (big baingايهٕٛ دا٤ ْتٝذ١ اْؿذاضععِٝ

ٖصا يف ؼسٜس عُط ايهٕٛ بجالث١ عؿط ًَٝاض غ١ٓ ٚقايٛا: إٕ ايهٕٛ 

نإ أقػط َٔ ضأؽ زبٛؽ اْؿذط يف دع٤ َٔ ًَٝاض َٔ ًَٝاض دع٤ َٔ 

ٖٛ يف  زقٝكًا ٕ،ؾعُط االْؿذاض الٜٛيس ْعاًَاايجا١ْٝ ٚقاض ٜتُسز ست٢ ته

 [ {ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  } ايهٕٛ قاٍ تعاىل:
ؾاْتجاض ايهٛانب يف أسساخ ايػاع١ ٚاْٗساّ  ] ٩ - ٤االْؿطاض: 
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نإ ٜؿػٌ اؿٝع ايهٕٛ زيٌٝ ع٢ً أْ٘ نإ َبين بٓعاّ ؾاملا٤ 

ٖٛ ٕ ايسخإ ايصٟ ؾتل اهلل َٓ٘ ايػُٛات ٚاألضض ايؿها٥ٞ نً٘،ٚته

ڱ  ڳڱ ڳڳ  گ گ گ ڳ } َٔ املا٤؟ قاٍ تعاىل:

ثِ  ]٩١األْبٝا٤: [ {ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  

كٝا١َ ٜعٝس اـًل نُا بسأٙ أٍٚ َط٠،سٝح وٍٛ ايػُا٤ إىل ّٜٛ اي

ٖٛ ٕ ايسخإ زخإ ٚاألضض ٚاؾباٍ ٚنٌ دطّ قًب إىل غطاب ؾٝته

ٜٚعٝس ايسخإ إىل َا٤ ؾٝعٛز ايعطف ع٢ً املا٤ نُا بسأٙ،ٚايكطإٓ 

عُط ايؿُؼ ٜػاٟٚ ضبع عُط ٜٓػـ َاشٖب ايٝ٘ عًُا٤ ايؿًو بإٔ 

قاٍ تعاىل:  ٣ مبالٜ ن ايػٓ نٕ نٛانب تؿهًت بعس أخطأٚايهٕٛ،

ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   چ  چ  چڇ  ڇ   }

ٕ اؿٝع إثِ   ]٤: ايػذس٠ [{ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  

ايؿها٥ٞ ٚايصٟ تؿػٌ ايػُٛات ٚاألضض َٚابُٝٓٗا دع٤ َٓ٘ ٚسٛاٖا 

ا نًٗا ٚالتجكً٘ أٚظاْٗا بٌ ٖٞ ؾٝ٘ نػبع١ قطٚف يف تطؽ)قشٔ( ٖص

ايؿها٤ ايععِٝ ايصٟ ٚغع ايػُٛات ٚاألضض ٚسؿعٗا ضغِ أٚظاْٗا 

ٚايهطغٞ يف ايعطف نشًك١ يف ؾال٠ أَا  ايعع١ُٝ ٖٛ )ايهطغٞ(

ٚقس نإ ٖصا ايهطغٞ )أٟ ،الزيٌٝ عًٝ٘ايكٍٛ بأْ٘ َٛنع قسّ ايطب 

ايؿها٤( قبٌ بس٤ اـًٝك١ ٜؿػً٘ املا٤ ايصٟ نإ ٜػتكط عًٝ٘ 

تشٍٛ إىل غطاب ناملٌٗ تَٚابُٝٓٗا  ٕ ايػُٛات ٚاألضضإايعطف،ثِ 

إال ايهطغٞ)ايصٟ ْػُٝ٘ بايؿها٤(الٜعٍٚ ٚنصيو تطاب ٚضؾات 

 .األسٝا٤ َٔ بؿط ٚغريٙ التصٚب يف ايهطغٞ ٚال تتشٍٛ إىل غطاب
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 ما املقصْد بأّتاد فسعٌْ ؟

اْعط تؿػري ابٔ   ]٥١ايؿذط: [ {  چ  چ  ڇ    ڇ }قاٍ تعاىل:

ابٔ عباؽ األٚتاز:  عٔ قٍٛٚتاز ؾطعٕٛ((نجري ضمح٘ اهلل يف َػأي١ ))أ

اؾٓٛز ايصٜٔ ٜؿسٕٚ ي٘ أَطٙ ٜٚكاٍ نإ ؾطعٕٛ ٜٛتس أٜسِٜٗ ٚأضدًِٗ 

يف أٚتاز َٔ سسٜس ٜعًكِٗ بٗا ٚنصا قاٍ فاٖس: نإ ٜٛتس ايٓاؽ 

باألٚتاز ٚقاٍ ايػسٟ : نإ ٜطبط ايطدٌ نٌ قا١ُ٥ َٔ قٛا٥ُ٘ يف 

ٍ ثابت ايبٓاْٞ: قٌٝ ٚتس ثِ ٜطغٌ عًٝ٘ قدط٠ عع١ُٝ ؾٝؿسخ٘ ٚقا

ؾطعٕٛ شٟ األٚتاز ألْ٘ نطب إلَطأت٘ أضبع١ أٚتاز ثِ دعٌ ع٢ً ظٗطٖا 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  } ضس٢ عع١ُٝ ست٢ َاتت ٚايكٛاب قاٍ اهلل تعاىل:

گ  گ  ڎ   ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  

ں  ں  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    گ  گ

صا ايػري ايصٟ َٚٔ خالٍ ٖ ] 9 ايطّٚ:[ {ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  

خسَتٓا ؾٝ٘ ٚغا٥ٌ اإلعالّ ؾهإ غريْا ع٢ً األضض أنجط َٔ غري 

ايػابك ن ؾكس ٖٝأ اهلل يٓا َا ْطٟٛ ب٘ األضض يف غاعات غٛا٤ نٓا يف 

َٓاظيٓا ، أٚ مّٛ سٍٛ األضض َٚٔ ايتسبط يف ايكطإٓ ايهطِٜ 

ٚايتؿهط يف آٜات اهلل ايه١ْٝٛ ْػتطٝع إٔ ْهع تكٛض هلصٙ األٚتاز َٔ 

خالٍ َا ْؿاٖسٙ ع٢ً أضض ايٛاقع ؾكس تهٕٛ ٖصٙ األٚتاز ٚايعًِ عٓس 

اهلل َكابط ؾطعٕٛ ))أٖطاَات ايؿطاع١ٓ(( اييت ال َجٌٝ هلا َٚٔ َربضات 

ڎ  ڎ   ڈ  ڍ  ڌڌ }شيو قٍٛ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل: 
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ؾايؿطاع١ٓ  ]92ْٜٛؼ: [{ ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک گڈژ

ِٗ ؾؿٞ عطف ؾطعٕٛ َٔ مل ٜبٓٛا األٖطاَات يتهٕٛ َعًًُا َٔ َعامل

ايكطٚح ٚايككٛض َا ٖٛ أنرب َٔ األٖطاَات اييت ناْت غتدًس 

ٕ اهلل أًٖهٗا ٚأبك٢ عًٞ َكابط ؾطعٕٛ أأنجط َٔ األٖطاَات يٛال 

))األٖطاَات(( يٝهٕٛ آ١ٜ ملٔ خًؿ٘ سٝح َهٔ اهلل ايؿطاع١ٓ َٔ 

انتؿاف َاز٠ ايتشٓٝط اييت ؼؿغ اؾج١ زٕٚ إٔ تتشًٌ آالف ايػٓ ن 

َهٔ اهلل هلصٙ اؾج١ َهاًْا آًَٓا ال تكٌ إيٝ٘ ايٛسٛف ٚال ٜهٌ ٚ

أسسًا عٔ َهاْٗا ٖٚصا املهإ اـايس ٖٛ األٖطاَات َكرب٠ ؾطعٕٛ 

ٚاألٖطاَات أقطب يًتؿبٝ٘ باؾباٍ أٚتاز األضض َٔ سٝح ايك١ُ 

ٚايكاعس٠ ٚايجبات ع٢ً األضض ؾال ميهٔ إٔ ْؿب٘ اؾٓسٟ بايٛتس ال 

إال يكاٍ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ؾأتبعِٗ ؾطعٕٛ بأٚتازٙ سكٝك١ ٚال فاظًا ٚ

ٚإشا نإ تؿبٝ٘ اؾٓٛز  ]٨٧ط٘: [ {ٿ  ٿ   ٹ} ٚمل ٜكٌ

باألٚتاز ع٢ً غبٌٝ اجملاظ ؾإٕ ايكطإٓ ال وٟٛ نًُات فاظ١ٜ ٖٚصا َا 

ٜٓؿٞ إٔ ٜهٕٛ أٚتاز ؾطعٕٛ ِٖ دٓٛزٙ ثِ قاٍ أقٛاٍ أخط٣ ٖٚٛ َا 

ٖٚصا أَط ال ىل ؾطعٕٛ ٚسسٙ بٌ ٜكٝس ب٘ دٓٛزٙ َٔ سسٜس ))أغالٍ(( 

مجٝع ًَٛى األضض يسِٜٗ أغالٍ ٚقٝٛز ؾال ٜػتشل ٖصا ايٛقـ إٔ 

ُٜدل ب٘ ؾطعٕٛ زٕٚ غريٙ  َٔ ًَٛى األضض ٚايػابك ن عُطٚا األضض 

أنجط مما عُطٖٚا أٟ بٓٛا عُاضات تسّٚ أنجط َٔ أعُاضِٖ،ٚيٝؼ 

ايتؿػري نُا قاٍ املؿػطٕٚ: أٟ عُطٖٚا أنجط َٔ ٖؤال٤،ٜٚبك٢ ٖصا 

ٕ األٖطاَات بٓٝت بعسٙ أٚ أست٢ ٜجبت عًُا٤ اآلثاض  يألٚتاز قشٝشًا

بٓٝت قبً٘ ٚمل تب٢ٓ يف عكطٙ،ٚمما ٜسٍ ع٢ً تطٛض ايبٓا٤ ٚاملكسض٠ عًٝ٘ 
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ڃ  ڃ     ڃ  چ    چ  چ  چ   }يف عكط ؾطعٕٛ قٛي٘ تعاىل:

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       

اْعط إىل  ]٩٧ايككل:  [{  گڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

ثِ اْعط {ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   :}بالغ١ ايكطإٓ

إىل ايػدط١ٜ َٔ ٖصا ايطاغ١ٝ ؾطعٕٛ مل ٜكٌ ابٔ يٞ قطسا ؾكط 

س يٞ ُِٖ ايطداٍ( ٚأت٢ ؾاألَط أععِ َٔ شيو سصف املؿب٘ ٖٚٛ )اسؿ

ٖٚٛ)ايٓاض()أٚقس يٞ(نٓا١ٜ عٔ )ُِٖ ايطداٍ( يبٓا٤ بطز  بٛد٘ ايؿب٘

َؼ عٓإ ايػُا٤ ٚقس أغطف يف ٖصا ايتعبري ايبًٝؼ يف ايػدط١ٜ ٜال

مبٛغ٢ ٚبايؼ بٗصا ايتعبري يف قسض٠ ضداي٘ ٚعًٛ ُُِٖٗ اييت ؾبٗٗا 

بٔ يٞ ع٢ً اؾبٌ ابايٓاض املتكس٠)أٚقس يٞ ٜاُٖإ ع٢ً ايط ن( مل ٜكٌ 

ملع٢ٓ  يف ايتشسٟ ٚتطٜٛاًل بٌ قاٍ ع٢ً ايط ن إَعاًْا قطسًا

 ثك١ َٔ ٜبٕٓٛ ايكطح سٝح نطب بِٗ املجٌ يف ايػدط١ٜ،َٚبايػ١ يف

ايتؿبٝٗات ايبًٝػ١ يف  عًٛ اهل١ُ ٚايكسض٠ ع٢ً ايبٓا٤،َٚٔ أَج١ً ٖصٙ

ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   }: ايكطإٓ قٛي٘ تعاىل

ٖٓا سصف املؿب٘ ٖٚٛ  ]٤َطِٜ:  [{  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ

ض ٖٚصا أبًؼ َٔ غطع١ اْتؿاض ايؿٝب ٚدا٤ بٛد٘ ايؿب٘ ٖٚٛ اؾتعاٍ ايٓا

ايكٍٛ)ضبٞ إْٞ نربت ٚؾبت( ؾايكٍٛ األٍٚ طاٍ ؾأطاٍ يف َعٓاٙ 

 1ٚايجاْٞ قكط ؾككط باملع٢ٓ عٔ َساٙ
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 فصل يف احلكنةمً خلق اجلً ّاإلىس

ٌٖ نإ املال٥ه١ ٜعًُٕٛ اهلسف َٔ  َا اهلسف َٔ خًل اإلْؼ ٚاؾٔ؟

ز٠ ٕ اهلسف َٔ خًل آزّ ٖٛ ايعباأإٕ املال٥ه١ تكٛضٚا  خًل آزّ؟

 ؾشػب يصيو نأِْٗ اضازٚا إٔ وتذٛا ٜٚكٛيٛا الساد١ يو بعبازتِٗ

ؾٓشٔ ْعبسى ْٚكسؽ يو،يهٔ اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ضز عًِٝٗ بايكٍٛ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   }:إْٞ اعًِ َا ال تعًُٕٛ قاٍ تعاىل

پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   

٠: ايبكط[ {  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ

ٕ تطابِٗ َٚا زخٌ يف أٖٓاى ٖسف آخط الٜعًُ٘ املال٥ه١ ٖٚٛ  إشًا] ٩١

َٔ ثكٌ )ايجكً ن(غٝهٕٛ غبب قٝاّ ايػاع١  ٚاإلْؼ تهٜٛٔ اؾٔ

ٚاْٗساّ ايهٕٛ ؾٗصا ايهٕٛ ايصٟ بٓاٙ اهلل يف غت١ أٜاّ ٖٛ َؤقت 

الٜػتشل اـًس ٚايٓاؽ ٚنعِٗ اهلل ؾٝ٘ نكٓب١ً َٛقٛت١ إشا انتٌُ 

 ايهٕٛ،ٚايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚقـ ايػاع١تطابِٗ اْٗسّ 

ع٢ً غابك٘ ؾإٕ نٌ شٟ يب َٔ َال٥ه١ ٚدٔ  )باؿاٌَ املتِ(ٚعطؿًا

ٚإْؼ ال ٜعًُٕٛ َٔ عًِ اهلل إال ايؿ٤ٞ ايٝػري،ٚإال ملا أخطأ املال٥ه١ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ    }عٓسَا قاٍ اهلل: 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

ٚمل ٜهٔ   ]٩١ايبكط٠:  [{  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ٹ  ٹٹ

اهلل يٝػتؿري أسس َٔ خًك٘ يف َا ٜكٓع ٚإمنا نإ شيو ؾت١ٓ 
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 ْٚػتؿٝس َٔ ٖصا إٕ املال٥ه١ خًكت قبٌ نٌ شٟ يب يًُال٥ه١

ٚايعًِ عٓس اهلل،ٚمل ٜٓذح َٔ املؿرئٜ إال إمساعٌٝ عٓسَا قاٍ ي٘ أبٝ٘ 

ؾكاٍ ي٘ إؾعٌ  و ، ؾاْعط َاشا تط٣؟إبطاِٖٝ إْٞ أض٣ يف املٓاّ إٔ اشع

ٚيٝؼ  بٌ ْادشًا بٓ٘ إمساعٌٝ قا٥بًااَا تؤَط ٚمل ٜهٔ ضأٟ إبطاِٖٝ ٚ

،ألٕ ايكٛاب َا أضازٙ اهلل،ؾت١ٓ إبطاِٖٝ ٚابٓ٘،ٚاطالعِٗ ع٢ً سكًا

ٚأخطأٚا  ايكٛاب ٖٚٛشبح اـطاف ٚيٝؼ ايٓاؽ،ؾكس لشا َٔ ايؿت١ٓ

ا٤ املؤ١َٓ،ٚيٛ عًُٛا ايكٛاب ٚاؿل ٖٚٛ اضاز٠ اهلل عكٔ ايسَ

ٕ شيو أبتال٤،أٟ يٛ عًُٛا يػكط اال اؿه١ُ َٔ ٖصٙ ايطؤٜا٤ َػبكًا

ٕ اهلل أبتال٤ ٚإ ٖصا فطز أمل وسخ ٚئ ٜصبح إبطاِٖٝ إمساعٌٝ،ٚ

ٚيهٓٗا ضمح١ اهلل بعبازٙ،إش اهلسف َٔ ٖصا االبتال٤ إٔ  غٝٓعٍ نبؿًا

طب٘،ٚيٝؼ نُا ُٜطٟ اهلل ايٓاؽ َس٣ ضمحت٘ َٚس٣ اغتذاب١ املؤَٔ ي

إٕ يف ٖصٙ اآل١ٜ ٚيف اإلغالّ إضٖاب،ؾًٛ  ٜكٍٛ املطدؿٕٛ يف ايػطب

سكٌ شيو ٚشبح إبطاِٖٝ إمساعٌٝ،ٚناْت غ١ٓ َان١ٝ يف ايبؿط ؾاظ 

هلِ إٔ ٜكٛيٛا شيو،بٌ ٖٛ زٜٔ ضمح١،ٚيٛ ؾا٤ اهلل يؿطنٗا،ثِ اْعط 

نٝـ عٌُ اهلل املعذع٠ يف ايًشع١ اؿطد١ بإْعاٍ نبـ َٔ ايػُا٤ 

كص ْؿػا طا٥ع١ َٔ ْؿؼ طا٥ع١ غري باغ١ٝ، ؾهٝـ بٓؿؼ بط١٦ٜ يٝٓ

ؾٌٗ تطٕٚ يف ٖصٙ اآل١ٜ إضٖاب ٚعسٚإ أّ ضمح١  تكتًٗا ْؿؼ باغ١ٝ؟

يتػًب٘ زٜٓاض،ؾًُا ُُٖت بكتً٘ إش  ٚؾؿك١،يٛ أضزت إٔ تكتٌ ؾدكًا

ٜٓعٍ عًٝو َٔ ايػُا٤ نٝؼ ب٘ ًَٕٝٛ زٜٓاض َاشا غٝتبازض إىل شٖٓو ؟ 

ض إىل شٖٓو،إٕ أَطًا ؾٓٝعًا نٓت غتؿعً٘،يف ستًُا إٕ َا غٝتباز

ايًشع١ اؿطد١ خطم اهلل يتذٓب٘ اـٛاضم،ٚؾست٘ ايػُا٤ ؾٌٗ ٜؿِٗ َٔ 
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ٕ اإلغالّ زٜٔ إضٖاب أّ تعًِٝ ايٓاؽ ايطمح١ ٚؼطِٜ قتٌ أٖصٙ اآل١ٜ 

َا ابتًٞ بطاع١ َجٌ إبطاِٖٝ ٚابٓ٘،َٚا ابتًٞ مبعك١ٝ َجٌ  ايٓؿؼ؟

،َٚا ابتًٞ بهطب َجٌ ْٜٛؼ،َٚا ٜٛغـ َٚا ابتًٞ بهط َجٌ أٜٛب

ابتًٞ بكّٛ َجٌ ْٛح،َٚا ابتًٞ بطؾك١ َعًِ َجٌ: َٛغ٢، َٚا ابتًٞ 

ُٖسٚبؿطام َجٌ ٜعكٛب،َٚا ابتًٞ بطغاي١ َٚػؤ ََُش ق٢ً  ي١ٝ عع١ُٝ َجٌ 

ايسع٠ٛ َازٍ عًٝ٘ ٖصا  ٚنإ مما القاٙ َٔ َتاعب يف اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

ًٝ٘ ٚغًِ أْٗا قايت يطغٍٛ ق٢ً اهلل ععٔ  عا٥ؿ١ ظٚز ايٓيب  :اؿسٜح

اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٜا ضغٍٛ اهلل ٌٖ أت٢ عًٝو ّٜٛ نإ أؾس 

يكس يكٝت َٔ قَٛو ٚنإ أؾس َا يكٝت َِٓٗ  :ؾكاٍ ؟أسس َٔ ّٜٛ

ابٔ عبس ٜايٌٝ بٔ عبس نالٍ ؾًِ  إش عطنت ْؿػٞ ع٢ً ايعكب١ ّٜٛ

إال  هبين إىل َا أضزت ؾاْطًكت ٚأْا َُّٗٛ ع٢ً ٚدٗٞ ؾًِ اغتؿل

بكطٕ ايجعايب ؾطؾعت ضأغٞ ؾإشا أْا بػشاب١ قس أظًتين ؾٓعطت ؾإشا 

دربٌٜ ؾٓازاْٞ ؾكاٍ إٕ اهلل عع ٚدٌ قس مسع قٍٛ قَٛو يو َٚا  ؾٝٗا

ضزٚا عًٝو ٚقس بعح إيٝو ًَو اؾباٍ يتأَطٙ مبا ؾ٦ت ؾِٝٗ قاٍ 

ؾٓازاْٞ ًَو اؾباٍ ٚغًِ عًٞ ثِ قاٍ ٜا قُس إٕ اهلل قس مسع قٍٛ 

اؾباٍ ٚقس بعجين ضبو إيٝو يتأَطْٞ بأَطى ، ؾُا  ٚأْا ًَوقَٛو يو 

ؾ٦ت إٕ ؾ٦ت إٔ أطبل عًِٝٗ األخؿب ن ؾكاٍ ي٘ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل 

: بٌ أضدٛ إٔ ىطز اهلل َٔ أقالبِٗ َٔ ٜعبس اهلل ٚسسٙ ال  عًٝ٘ ٚغًِ

تٛؾٝك٘ ٚنًِٗ مبٔ اهلل ٚنطَ٘ ٚضمحت٘ ٚقسضت٘ ٚ (ٜؿطى ب٘ ؾ٦ٝا

 بتال٤.ٚعْٛ٘ لشٛا يف اال
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 حقائق عـلـنٔة

َٔ اؿكا٥ل ايع١ًُٝ اإلعذاظ١ٜ اييت نؿـ عٓٗا تساعٝات عًِ ايػاع١ 

 :ٚايكطإٓ يف ٖصا ايهتاب َا ًٜٞ

 .4بط٠ املػٓاطٝؼ يًؿُاٍ ،اْعط قؿش١إنؿـ يٓا غبب اػاٙ  -1

َٔ خالٍ تساعٝات عًِ ايػاع١ نؿـ يٓا غط اْعهاؽ  -2

ٚغط َجًح بطَٛزا  4قؿش١  اؾاشب١ٝ يف َٓاطل عسٜس٠ َٔ ايعامل اْعط

 .117اْعط، قؿش١

ٚأخربْا ايكطإٓ بإٔ ٖٓاى دٗت ن الؾطق١ٝ ٚال غطب١ٝ ٖٚٞ ايكطب ن  -3

 .26قبٌ إٔ ٜعطف ايٓاؽ ٖات ن اؾٗت ن ،اْعط قؿش١

عطؾٓا َٔ خالٍ ايكطإٓ ٚتساعٝات عًِ ايػاع١ نٝـ ٜعكِ املا٤  -4

 .38باألؤظٕٚ، اْعط قؿش١ 

٠ ع٢ً نٛنب غري األضض يبين سٝاالنؿـ يٓا ايكطإٓ إٔ -5

 .38ايبؿط اْعط قؿش١

 . 51أخربْا ايكطإٓ إٔ ايٓذّٛ تعهؼ ن٤ٛ ايؿُؼ اْعط قؿش١ -6

 .2اْعط قؿش١ قبٌ )ْٝٛتٔ( نؿـ يٓا ايكطإٓ إٔ يألضض داشب١ٝ -7

نؿـ يٓا تساعٝات عًِ ايػاع١ غط بٓا٤ األٖطاَات ،اْعط  -8

 .54قؿش١

 .54ملػطب ن ،اْعط قؿش١نؿـ يٓا ايكطإٓ َا ٖٛ املؿطق ن ٚا -9

َٔ ايكطإٓ ٚتساعٝات عًِ ايػاع١ نؿـ يٓا عٔ األضض اجملٛؾ١  -11

 66َٛطٔ ٜأدٛز َٚأدٛز ٚغبب ٌَٝ قٛض األضض ، اْعط قؿش١

 .74ٚقؿش١
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نؿـ يٓا تساعٝات عًِ ايػاع١ ٚسسٜح ايطغٍٛ املعذع٠ إٔ  -11

 . 71ٜأدٛز َٚأدٛز ضزَِٗ يف ايكطب املتذُس، اْعط قؿش١

ٓا ايكطإٓ إٔ ٖٓاى غالف دٟٛ وٝط باألضض ، اْعط نؿـ ي-12

 .57قؿش١

َٚٔ خالٍ تساعٝات عًِ ايػاع١ َٚؿّٗٛ ايجكً ن نؿـ يٓا إٔ -13

غبب قٝاّ ايػاع١ ٖٛ تطاب ايبؿط ٚمجٝع األسٝا٤ ٚايؿٗب ، اْعط 

 .81قؿش١ 

ٚنؿـ يٓا ايبشٛض ايػبع ٚايكاضات ايػبع قبٌ تهتؿـ ايكاض٠  -14

ف ايكاض٠ املتذُس٠ اؾٓٛب١ٝ)اْتاضنتٝها( األَطٜه١ٝ،ٚقبٌ انتؿا

 .119، ٚقؿش١  38ٚغريٖا َٔ ايكاضات اْعط قؿش١ 

َٔ خالٍ تساعٝات عًِ ايػاع١ نؿـ يٓا ايكطإٓ ظاٖط٠ ايؿؿل -15

يهرتْٚٞ بػُا٤ َجًح كٝك١ ايسخإ األغٛز أٚ ايهباب اإلايكطيب ٚس

 .  121،ٚاْعط قؿش١ 114بطَٛزا اْعطقؿش١ 

ساعٝات عًِ ايػاع١ ٚايكطإٓ إٔ األضض نط١ٜٚ عطؾٓا َٔ خالٍ ت-16

 .99ٚايؿُؼ َػطٛس١ ٚغري نط١ٜٚ اْعط قؿش١ 

 عطؾٓا َٔ تساعٝات عًِ ايػاع١ نٝـ تطًع ايؿُؼ َٔ َػطبٗا؟-17

 .84اْعط قؿش١

ٚأخرب ايطغٍٛ بطٍٛ اي١ًًٝ اييت تكّٛ ؾٝٗا ايػاع١ ست٢ قبٝش١ -18

َهاْٗا  طًٛع ايؿُؼ َٔ املػطب)ّٜٛ َعهٛؽ(ٚبٝات ايٓذّٛ يف

ؾايسضاغ١ ايٛاقع١ٝ تؤٜس تباطؤ زٚضإ األضض االضتسازٟ ٚايعهػٞ 

 .  88عػب سسٜح ايطغٍٛ املعذع٠ اْعط قؿش١
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ٚ غبب نجط٠ ايكٛاعل ب ن ٜسٟ ايػاع١ اييت أخرب عٓٗا ايطغٍٛ اْعط 

 . 91قؿش١ 

عطؾٓا َٔ ايكطإٓ ٚاؿسٜح ٚتساعٝات عًِ ايػاع١ نٝـ بسأت -19

 .132َٔ اْؿذاض ععِٝ اْعط قؿش١ اـًٝك١ َٔ املا٤ ٚيٝؼ 

ايكطإٓ أخربْا بإٔ دج١ ؾطعٕٛ غتبك٢ ملٔ خًؿ٘ آ١ٜ ست٢ عكطْا  -21 

 . 136ٖصا اْعط قؿش١

ٚاألِٖ َٔ ٖصا ٚشاى أخربْا ايكطإٓ إٔ ٖٓاى سٝا٠ بعس املٛت -21

 ٚد١ٓ ْٚاض.
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 ّآخس كالو أقْاِ:

اشا سطَ٘ اهلل؟ ألْ٘ ؾإٕ َعك١ٝ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ٖٛ ايطبا٤ ايبػٝض، ؾًُ

َهػب خبٝح ممذٛز ز٤ْٞ يٝؼ َٔ نطا٥ِ األَٛاٍ ايٓاػ١ عٔ 

غعٞ يف ايسْٝا ؾب٘ ُٜػتػٌ ايٓاؽ ٚتهٕٛ ايبطاي١ ٚتتعطٌ األعُاٍ 

ٚؼتهط األَٛاٍ نايػٍٝٛ اييت تكب يف َػتٓكع ٚاسس ٚتبٛض ايػًع 

 إشا أقبح سطؾ١ اؾُٝع ؾٝؿاد٦ٕٛ يف ْٗا١ٜ املطاف بأِْٗ ٜتساٚيٕٛ ٚضم

ال ق١ُٝ ي٘ بعس إٔ قٌ اإلْتاز ٚاالغتجُاض يف ايػًع َجبط يًكسقات 

ظنٞ َاٍ سطاّ ؟ َٚا أٚايبصٍ ٚايعنا٠ ؾٝكٍٛ املطابٞ َاؾا٥س٠ إٔ 

ؾا٥س٠ إٔ ُأع ن ب٘ َػه ن أٚ َٓهٛب ؟ ؾٝعٝـ قاسب٘ قبط ال 

ٕ أعط٢ ؾهأْ٘ سػط٠ عًٝ٘ إٜؿعط بػعاز٠ ايبصٍ ٚايعطا٤ ست٢ ٚ

ضٙ ٖٛ ناإلزَإ ٜبسأ َٔ ايكؿط إىل املًٝاض الخالم ي٘ َٓ٘ إال بإٖسا

ؾإشا ؾار قاسب٘ ٚعاز إيٝ٘ بعض ضؾسٙ أٚ ناٌَ ضؾسٙ ٖٝٗات إٔ 

ٜهشٞ باملًٝاض يف غبٌٝ اؾ١ٓ إال إٔ ٜهٕٛ شٚسغ ععِٝ،َاْع يًتٛب١ 

َجبط  يًطاعات اإلقالع عٓ٘ أقعب َٔ اإلقالع عٔ أٟ َعك١ٝ، ٜهاز 

ع عرب اإلشاع١ أٚ ايتًؿاظ ٜتكطع قًبو سػط٠ ٚمتٛت نُسًا عٓسَا تػُ

يف أَط مخػ١ ضٜاالت زخًت  أسس املػًُ ن ٜػترب٤٣ يس١ٜٓ ٜػأٍ عاملًا

عًٝ٘ أسطاّ عًٝ٘ ٖٞ أّ سالٍ ؟ ٚأَٛايو تعًِ أْٗا سطاّ ٜؿتٝو ؾٝٗا 

يف ٖصٙ ايًشع١ المتًو إال إٔ تكٍٛ ٜاًٜٚيت أعذعت ،قًبو قبٌ ايعامل

ٕ ايػاع١ ال تكّٛ ست٢ إٔ أنٕٛ َجٌ ٖصا ايػطاب ؟ ٚقس أخرب ايطغٍٛ أ

تهٕٛ )ايسْٝا يًهع بٔ يهع( أٟ زا١ٖٝ يف مجع املاٍ،ؾٗٞ ال تكّٛ إال 

ع٢ً ؾطاض ايٓاؽ، ٚاهلل إٕ ايطبا٤ يٛدع قًب يهٌ شٟ يب إال ملٔ أَات 

ًٜعٔ ؾٝ٘ اؾاْٞ  ايطبا٤ قًب٘ ، ضإٓ بعس ضإٓ ست٢ أزَٓ٘، إٕ أَطًا

تطن٢ بأقٌ  قسأٚىل إٔ هتٓب،ٚاجملين عًٝ٘ ٚايهتب٘ ٚايؿٗٛز 
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اـػا٥ط إٔ ؽػط َايو أَا إٔ ؽػط زٜٓو ٖصٙ ٖٞ ايطا١َ ؾُا ؾا٥س٠ 

َاٍ ال تكبٌ َٓ٘ قسق٘ ٚال ٜعنٝ٘ بعه٘ ، ٚال ٜػبطو عًٝ٘ ؾكري 

سػط٠ ٚٚباٍ ع٢ً قاسب٘ يف ايسْٝا ٚاآلخط٠ ؾكس تهٕٛ ايتٛب١ َٔ ايطبا 

ۀ  ہ   }: التهؿٞ بٌ البس َٔ ايتدًل َٓ٘ أَا قٛي٘ تعاىل

 ] 278ايبكط٠:[{ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ      ۓ ﮲     ہ  ہ  ہ 

أَا ضبا َا بعس  ،ضبا َا قبٌ ايٓصٜط قس ٜهٕٛ خام بطبا اؾا١ًٖٝ ؾكط

ٖصٙ اآل١ٜ إىل قٝاّ ايػاع١ ال ٜهؿٞ تطى َا بكٞ َٓ٘ بٌ ايتدًل َٓ٘ 

بايهاٌَ إال ؾاٌٖ باؿهِ ؾًشِ ْبت َٔ َاٍ غشت ايٓاض أٚىل ب٘  

ٕٛٚ َع اغتُطاض ايعًُا٤ ٚايٛعاظ يف تصنري َٚع شيو ايٓاؽ ال ٜطع

ايٓاؽ بٌ ٚوكسٕٚ ع٢ً ايعًُا٤ ايٓاقش ن إشا َا ؾتشٛا َعِٗ َٛنٛع 

ايطبا ، يف ايٛقت ايصٟ َٔ املؿرتض إٔ ٜكبًٛا ضؤغِٗ ٚيهٔ ال وبٕٛ 

ايٓاقش ن،ؾًٛ دا٤ى ضدٌ ٜػع٢ ٜكٍٛ يو اؿل بٝتو ؾإْ٘ ورتم 

أطؿايو َٚتاعو، ؾُا  ٠خػاضيتساضى  ستًُا غتكبٌ ضأغ٘ ٚنإ غببًا

بايو غػاض٠ ايٓؿؼ ؟ أيٝؼ ٖصا ٖٛ اـػطإ املب ن ؟ ٚأقٍٛ:  هٛظ ثِ 

هٛظ ٚيٝؼ َٔ ايعًِ إٔ ٜهع اؿانِ ٜسٙ ع٢ً أَٛاٍ املطاب ن 

نٝـ ٜؿا٤، ؾُت٢ غٓػُع عٔ عُاض٠ َٔ  ٤ٜٚكطؾٗا ب ن ايؿكطا

عؿطٜٔ طابل اْتععت ًَهٝتٗا َٔ َطابٞ ٚٚنعت ضباط ٜعٛز أدطٖا 

إٕ اهلل دعٌ يهٌ أ١َ ؾت١ٓ ٚيهٌ ظَٔ َعك١ٝ اغتكػطٖا  يًشانِ ؟

َٔ اغتكػطٖا ٚاغتععُٗا َٔ اغتععُٗا ؾهاْت ؾت١ٓ بين اغطا٥ٌٝ 

يف ايٓػا٤ ٚناْت ؾت١ٓ قّٛ يٛط يف ايؿاسؿ١ ٚناْت ؾت١ٓ قطٜـ يف 

عباز٠ األٚثإ ٚاإلسػاؽ بعاض األْج٢ ٚٚأز ايبٓات ٚؾت١ٓ َٔ اًٖهِٗ 

هط ؾُا ؾهطٚا بٌ نؿطٚا بأْعِ اهلل ٚؾت١ٓ قّٛ اهلل بػٌٝ ايعطّ ايؿ

ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿطٕٚ  ١قاحل بايٓاق١ إىل غري شيو َٔ ايؿنت أَا ؾتٓ
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ٖٛ املاٍ ؾُا غبب اؿطٚب ٚايكطاعات ب ن ايسٍٚ ؟ أيٝؼ طُعًا يف 

األضانٞ ٚأيٝؼ األضانٞ ٚايككٛض َٔ محط ايٓعِ هلصا ايعكط ؟ ؾكس 

َامل ميهٔ يألقسَ ن َٔ ايٓعِ ؾًِ  َهٔ اهلل هلصا ايعامل اجملٕٓٛ

وٌُ األقسَ ن  يف ايبشط إال ع٢ً شات ايٛاح ٚزغط إشا غهٔ ايطٜح 

نًًٔ ضٚانس ع٢ً ظٗطٙ ٚمحًِٗ يف ايرب ع٢ً ظٗٛض ايسٚاب تػري يف 

األضض ؾٗٛضًا ٚأٜاًَا ، َٚع شيو ٖٞ ْع١ُ عع١ُٝ إَنت بٗا اهلل ع٢ً 

ِٔ ٜهؿط بٗا بايٌٜٛاألق ََ بٛض،ؾأٟ ْع١ُ قس أْعِ بٗا ٚايج سَ ن ٚتٛعس 

اهلل عًٝٓا ؟ ؾكس محًٓا٤ يف ايبشط ع٢ً َطانب التػهٓٗا ايطٜح 

ٚمحًٓا يف ايرب ع٢ً َطانب ال تعذعٖا املػاؾات ٚآثطْا ع٢ً األَِ 

ايػابك١ بإٔ محًٓا يف اؾٛ ٚؾتح يٓا ايؿها٤ ع٢ً َكطاعٝ٘  ، َٚهٓٓا 

تري٠ قًب َٔ َا ْطٟٛ ب٘ األضض يف غاعات ْٚبهات قًٛبٓا ع٢ً ٚ

ْ٘ نإ ممٔ غبكْٛا ميٛت إايٓا٥ِ،إش ال تعب ٚال ؾل أْؿؼ،ثِ 

أسسِٖ ؾكط باستباؽ ايبٍٛ أٚ ٜطعٔ َجاْت٘ بايػٝـ، أَا يٛ سسخ 

شيو ألسسْا يٝؼ إال فطز إٔ ٜهع ي٘ قسٜل أْبٛب ايكػطط٠ ؾٝؿطؽ ي٘ 

املٛت َٔ َجاْت٘ ، ٚإشا أضزْا إٔ نًع نطغًا أٚ ْكًع ْابًا ْهٕٛ ضاغ ن 

ٚنأْٗا فطز قدط٠ قًعٗا تطنتٛض َػه ن  ،٤ دباٍ ايػطٚات ضغٛ

أبٛ ثالث١ قاضٜح َٔ دبٌ اؿب١ً،أٚ فطز قطق١ يف قطٕ ثٛض،إْو ال 

تػتطٝع ؾهط اهلل سل ؾهطٙ ، ؾٓعِ اهلل عًٝو عع١ُٝ َٓص نٓت 

تطاب َٔ تطاب األضض ست٢ أقبشت بؿطًا،أٚاًل : امحس اهلل إٔ تطابو 

تطاب األضض ؾإشا نٓت شض٠ ضٌَ ؾُا اهلل َٔ  اقطؿ٢َٔ نُٔ َا 

ْػب١ ٖصٙ َٔ تطاب األضض َا ْػب١ استُاٍ ٚدٛزى َٔ عسَ٘ ، ثِ 

نابط عٔ  ٔ آزّ  إىل إٔ ٚيست يف ٖصٙ األضضسؿغ اهلل غاليتو َ

نابط ثِ أقٌ َا ميهٔ إٔ ْكٛي٘ ْطؿ١ ٚايسى اييت ؼ٣ٛ َالٜ ن 

١ٜٛٓ اييت تكسض اؿٝٛاْات امل١ٜٛٓ يٛ يكح ايبٜٛه١ أسس ٖصٙ اؿٝٛاْات امل
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باملالٜ ن سٝٛإ ٣َٛٓ آخط غري اؿٝٛإ ايصٟ خًكت َٓ٘ يهإ ؾدكًا 

آخط غريى ، ؾُا ْػب١ استُاٍ ٚدٛزى َٔ غالي١ دسى أبٛ ٚايسى إال 

ْػب١ نعٝؿ١ قس تهٕٛ ٚاسس َٔ  تطًٜٕٝٛ ، أال ؼُس اهلل إٔ 

اقطؿاى ع٢ً غريى ، ممٔ نإ باإلَهإ إٔ ٜهْٛٛا ٖصا َٔ 

َجٌ إٔ ،ٕ ٚيست أؾُا بايو عؿغ غاليتو َٔ آزّ ست٢ ْػبتو ؾسى 

هط٣ غشب ع٢ً دا٥ع٠ ٚاسس٠ ٜؿٛظ بٗا ٚاسس ؾكط َٔ غهإ األضض 

أسٝا٤ ٚأَٛات، ثِ يٛ قسض يٛايسى إٔ مل هاَع ظٚدت٘ يف تًو اي١ًًٝ 

اييت غببت ٚدٛزى ، ثِ داَع يف ي١ًٝ أخط٣ غٝهٕٛ املٛيٛز ؾدل 

اضقات ، ٚعذا٥ب ايكسض ٚتػدري آخط غريى أال تعٔ إٔ ٖصا َٔ املؿ

األغباب يٛدٛزى ، ؾإشا نٓت بايٓٗاض ٖا٥ِ ٚبايًٌٝ ْا٥ِ ؾهٝـ 

تػتطٝع إٔ تؿهط َٔ ٖٛ ع٢ً ساداتو قا٥ِ،ؾٛ ايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ إشا 

نإ ايػابك ن غٝؤدطٕٚ ع٢ً نٌ ؾٛن١ ؾانٖٛا أٚ نٌ َطض 

أقابِٗ ، مل هسٚا ي٘ زٚا٤ إال ايهٞ  أٚ املٛت ؾػٛف ُْػأٍ عٔ نٌ 

َٛت قكل تالؾٝٓاٙ ، ٚعٔ نٌ خطط قسم عٔ أْؿػٓا زؾعٓاٙ، ٚعٔ 

نٌ َكٝب١ أقابتٓا ؾكُعٓاٖا ٚعٔ نٌ ب٣ًٛ ْعيت بػاستٓا ؾكطعٓا 

زابطٖا،ٚعٔ نٌ َطض يف املٗس ٥ٚسْاٙ،ٚعٔ نٌ قتهط ُأْعـ 

باألنػذ ن ٚغكٞ باملدسض ست٢ آخط ضَل يف سٝات٘،ٚعٔ نٌ ٚاسس 

ا عًِ اهلل ب٘ َٔ عًِ ـًك٘ ٚزهلِ ؾاغتعازٙ مب َٓا شٖب ْٛض سبٝبتٝ٘

ٜٚا طٛب٢ يًُتٛنً ن ايصٜٔ ٜسخًٕٛ اؾ١ٓ  ،ؾعاز بكريًا ع٢ً ٚغا٥ً٘

ٕ ٚع٢ً ضبِٗ ٚتٛب ٚالعصاب ايصٜٔ الٜػرتقٕٛ ٚالٜهَٔ غري سػا

ٜتٛنًٕٛ،غطٜب أَط ٖصا ايعامل إٔ ٜعضعٕٛ ايط١٥ ٚايكًب ٚايهبس  

ٔ سٝات٘ ٚنأِْٗ يُٝسٚا يف عُط ٖصا املطٜض مخػ١ أٜاّ ٚقس ٦ٜػٛا َ

ٜطٜسٕٚ إٔ ٜػتبكٛا َٔ يٝؼ ببام ست٢ ٜكٍٛ يػإ ساٍ ًَو املٛت 

بهٌ  ال ،ال، ؾٝٓتعع٘ َٓٓا اْتعاعًا ،اتطنٛٙ يٞ، ؾٝكٍٛ ساٍ يػآْا ال
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ؾهان١ ، إٕ نإ املٝت ناؾطًا تعصٜبًا ،أٚ َؤًَٓا تطٗريًا أٚ بؿهان١ 

أٚ ع١ٝٓ ٚعٓـ ؾسٜسٜٔ ابتال٤ إٕ نإ ْبًٝا أٚٚيًٝا )زضد١ أٚىل( 

ٚابتػا١َ ٚسٓٛط َٔ اؾ١ٓ ،إٕ نإ َٔ املكطب ن )زضد١ ثا١ْٝ( َٔ غري 

إٔ ْؿعط َٚٔ غري إٔ ْأشٕ ي٘ ؾٝ٘،ٚنًٓا أغ٢ ٚسػط٠ ع٢ً إٔ تكازض 

اؿطٜات بٗصٙ ايططٜك١ ، داظع ن غري ساَسٜٔ ، ؾايٓاؽ زضدات َِٓٗ 

َٔ ميٛت بايبط٤ٞ ، ٚنإٔ ي٘ غبع١ أضٚاح،َِٚٓٗ َٔ ؽطز ضٚس١ 

ٔ اسرتام ايػعؿ١،َِٚٓٗ َٔ تؿطم ضٚس٘ يف دػسٙ َِٚٓٗ َٔ أغطع َ

ؽطز ضٚس٘ بٝػط ٚغٗٛي١ ، نُا تػٌٝ ايكطط٠ َٔ يف ايػكا٤،ٚيٛ 

نإ ٜػتطٝع احملتهط إٔ ٜػُع َٔ سٛي٘ َٔ األطبا٤ يكاٍ هلِ أتٛغٌ 

ايٝهِ  أبعسٚا األنػذ ن ؾال متسٚا يف عُطٟ مخؼ زقا٥ل،أٚ 

ًا ؾهأْٓا ْعصب٘ َٔ سٝح أضزْا إٔ اْتععٛا قًيب َٔ ب ن أنًعٞ اْتعاع

ْطو٘ ، ؾُٔ زعٞ إىل اؾٗاز ؾأب٢ نإ ٖصا َكريٙ َٚكري نٌ َٔ 

ٜطٖب٘ ؾعاع ايػٝـ،إٕ األطؿاٍ أقٌ َعاْا٠ يف االستهاض َٔ ايهباض  

ؾايهباض ٜعإْٛ َٛت املساضى َٚٛت ايٛدسإ َٚٛت  ٚأنجط ؼُاًل

ظَإ ٚنأْٗا ايعَٔ ؾؿِٝٗ تؿهٌ ايالؾعٛض ، ٚنربت ايٓؿؼ عرب األ

ال تطن٢ بايهِٝ أٚ اإلٖا١ْ بُٝٓا األطؿاٍ الٜعإْٛ ٖصا ؾدطٚز ايطٚح 

أزَػتِٗ َعس١َٚ  ؾُٝٛتٕٛ  َِٓٗ أَه٢ َٚطانع اإلسػاؽ املع١ٜٛٓ يف

َتؿاعً ن َع٘  ال َكاَٚ ن ي٘ ٚال َػتػًُ ن،ؾًٝؼ يف  َٛت بط٤ٟ

 قاَٛغِٗ ٚال يف ْاَٛغِٗ ؾٞ امس٘ املٛت ناْٛا َٓ٘ وٝسٕٚ ٚاآلٕ

ٜؿعطٕٚ مبٛاد١ٗ املكري،أؾكٝا٤ ٜعٝؿٕٛ ايًشع١ ؼت أٟ ظطف نإ 

أقسم عٝؿ١،إٕ س٠ًٛ ؾش٠ًٛ ٚإٕ َط٠ ؾُط٠،ال ٜعطؾٕٛ ايطؿـ أٚ 

املٓػكات أٚ اإلسباط نايهباض،أقسض َٔ ايهباض ع٢ً تؿطٜؼ 

َعاْاتِٗ ٚايتٓؿٝؼ ٚايرتٜٚح عٔ ايٓؿؼ،ال أٌَ هلِ يف غسِٖ ٜؿتتٕٓٛ ب٘  

 ٜأغؿٕٛ عًٝ٘،ال تكٗطِٖ سٛازخ ايعَٔٚال عٌُ هلِ يف أَػِٗ 
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ٚالَكا٥ب ايسْٝا،ؾًٛ قاَت ايكٝا١َ ٚضأٚا ايؿُؼ تطًع َٔ َػطبٗا ملا 

ؾععٛا ، ٚملا ؾت شيو يف عهسِٖ ست٢ ميٛتٛا َٝت١ طبٝع١ٝ الضعب 

ؾٝٗا،ٚال ٜكٗطِٖ إال ايّٓٛ غري أِْٗ يٝػٛا ؾطعْٛٝ ن ٚال نٝاغط٠ ،ٚال 

ط٠ ٚدربٚت ايربا٠٤ ايصٟ ال ٜكٗط قٝاقط٠ ٚال دبابط٠،بٌ ٖٞ ْكا٤ ايػطٜ

ِٖٚ أقسض َٔ غريِٖ يًٛقٛف دٓب إىل دٓب َع قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚغًِ يًؿؿاع١ ايعع٢ُ ٚكاطب١ دباض ايػُٛات ٚاألضض َٔ ؼت 

مل ٜػهب َجً٘ َٔ قبٌ  ٚال َٔ  ًاعطؾ٘ يف ّٜٛ ٜػهب اهلل ؾٝ٘ غهب

ب ، ؾِٗ بعس ّٜٛ تطأط٤٢ ضؤٚؽ اـال٥ل يف َٛقـ ٜكطع ْٝاط ايكًٛ

ال ٜأؽ َع اؿٝا٠ ٚال سٝا٠ َع ايٝأؽ( ل ٚسكٝك١ املطبك ن ملكٛي١ )ع

ٚأدطأ َٓ٘  ،ؾُٛت ايؿطاؾ١ أٜػط َٔ َٛت ايبعري ، ٚأغعس َٓ٘ 

يًٛقٛف ع٢ً خؿِ ايُٓط،إٕ َٔ ٖٛ ع٢ً غري ١ًَ قُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚغًِ ٖٛ يف اؿكٝك١ ٜػري بكسَٝ٘ إىل اهلا١ٜٚ،ٚوًل بؿطاع٘ إىل 

١ ٚايجالثٕٛ بعس األيـ،ؾُت٢ َٖٓٚصٙ ٖٞ ايػ١ٓ األضبعُا١٥ ٚايجا اجملٍٗٛ

 غٝؤب إىل ضؾسٙ ٜٚطدع عٔ غٝ٘ ٖصا ايعامل ايكًـ؟ .   
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 احبح يف اليت

طبع َٔ ٖصا ايطابط ٚإشا نإ ايطابط الٜعٌُ ايطباع١ ايهتاب 

اْػد٘ ٚنع٘ يف قطى ايبشح ٚيٝهٔ يسٜو طابع١ تطبع ع٢ً 

 ايٛدٗ ن

http://www.mediafire.com/view/y14b44p8lwc945w.)علم_الساعة_للطباعة(/pdf  

 ضٚابط شات ق١ً بهتاب)عًِ ايػاع١(
be.com/watch?v=jQXgRkKgmAohttp://www.youtu 

 َٚٛانع أخط(5-4اْعهاؽ اؾاشب١ٝ بؿاضع األضزٕ)اْعط قؿش١ 
https://www.youtube.com/watch?v=8FB2NVDOQ5Q 

 اْعهاؽ اؾاشب١ٝ بػًط١ٓ عُإ
https://www.youtube.com/watch?v=q-n-QzrYe3k 

 ضَاٍ َتشطن١-َٔ أغباب اْعهاؽ اؾاشب١ٝ
https://www.youtube.com/watch?v=4AChfPQVkws 

ْعهاؽ اؾاشب١ٝ ٚاتكاٍ ايؿها٤ بايبشط أمساى طا٥ط٠ أَ أغباب 

 مبجًح بطَٛزا

https://www.youtube.com/watch?v=PTk12F5Eeek 

 َٔ أغاب اْعهاؽ اؾاشب١ٝ قدٛض َتشطن١ بٛازٟ املٛت
https://www.youtube.com/watch?v=FSyOJ4U6bwY 

 سٛازخ َؤمل١ يف ضٚغٝا-َٔ أخطاض اْعهاؽ اؾاشب١ٝ
5PwkTpc-http://www.youtube.com/watch?v=Lc4 

 (2ْعط قؿش١ايؿؿل ايكطيب)ا

https://www.youtube.com/watch?v=nPUfEDfVBFs 

 (117َجًح بطَٛزا)اْعطقؿش١

يهرتْٚٞ مبجًح بطَٛزا)ايسخإ(ٚتأثريٙ ع٢ً ايٓاؽ سػب ايهباب اإل

)اْعط 21:33أعُاهلِ نُا شنط ايطغٍٛ)اْعط ايؿسٜٛ عٓس ايسقٝك١

 (113قؿش١

http://www.mediafire.com/view/y14b44p8lwc945w/(علم_الساعة_للطباعة).pdf
http://www.youtube.com/watch?v=jQXgRkKgmAo
http://www.youtube.com/watch?v=jQXgRkKgmAo
https://www.youtube.com/watch?v=8FB2NVDOQ5Q
https://www.youtube.com/watch?v=8FB2NVDOQ5Q
https://www.youtube.com/watch?v=FSyOJ4U6bwY
https://www.youtube.com/watch?v=FSyOJ4U6bwY
http://www.youtube.com/watch?v=Lc4-5PwkTpc
http://www.youtube.com/watch?v=Lc4-5PwkTpc
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https://www.youtube.com/watch?v=rncfwBmb6HU 

 (5ايؿها٤ باألضض يف َٓطك١ سعاّ ايكُت)اْعط قؿش١ اتكاٍ 

https://www.youtube.com/watch?v=Nte0mLHZY4Q 

 (84ايؿُؼ غتؿطم غطبا قطٜبا  اْعط قؿش١)
www.youtube.com/watch?v=dZrwkOKslgchttps:// 

 (66اْعط قؿش١ األضض اجملٛؾ١)َٛطٔ ٜادٛز َٚادٛز
https://www.youtube.com/watch?v=B0SIANGO1ic 

 (54غط بٓا٤ األٖطاَات)اْعط قؿش١

COQhttps://www.youtube.com/watch?v=zQZIjpVp 

ْعط نٝـ ٚعس اهلل بتذ١ًٝ عًِ ايػاع١ يف ٖصا ايهتاب بعس إٔ ناز ا

ْعط نٝـ ًٜٛى بعض ايعًُا٤ يف تؿػري)أناز اإٔ ىؿٝ٘ ٚ

 (16)اْعط قؿش١أخؿٝٗا(قاٚي ن دعٌ تؿػري آخط

 

 املطادع

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ايكطإٓ ايهطِٜ-1

 ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ     -2 

 ؾسٜٛ س١ٝأؾالّ ٚثا٥ك١ٝ َٚكاطع -3 

 َٔ قبٌ املؤيـ نتؿاف سسٜح غري َػبٛماَاز٠ ٖصا ايهتاب ايع١ًُٝ -4

 قٛاْ ن ْٝٛتٔ-5

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nte0mLHZY4Q
https://www.youtube.com/watch?v=Nte0mLHZY4Q
https://www.youtube.com/watch?v=dZrwkOKslgc
https://www.youtube.com/watch?v=dZrwkOKslgc
https://www.youtube.com/watch?v=zQZIjpVpCOQ
https://www.youtube.com/watch?v=zQZIjpVpCOQ
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 125-124 أٜإ ّٜٛ ايكٝا١َ؟  .                                                                       21

 131-126                            تطتٝب أسساخ ايكٝا١َ.                                          21

 135-132 نٝـ بسأت اـًٝك١ َٔ املا٤؟  .                                                           22

 138-136 َاملككٛز بأٚتاز ؾطعٕٛ؟ .                                                              23

 141-139 ًل اؾٔ ٚاإلْؼ .                                                ؾكٌ يف اؿه١ُ َٔ خ 24

 144-142 سكا٥ل ع١ًُٝ  .         25

 151-145 آخط نالّ .                                                                                  26



- 154 - 

 

 152-151 اعح يف ايٓت. 27

 154-153 ؾٗطؽ. 28

;مت حبمداهلل

 

 

 

 

 

 

 


