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ُد ّلَِلَه الهَذي أَن حَزَل َعَلى َعبحَدَه الحَكَتاَب َوَلَح ََيحَعلح َلُه َعَوًجا ) (1) َمح  (1اْلح

 وخوامت سورة الكهف : أحاديث العوذة من الدجال بفوايت

نأ ]  َ ْ   ََْاْل مََْ َا ْوسََْ َ َ اَيه ْعْ َََأ َ اََْ َا ْأَل الََََّلا نأ ْأ ا الَََدرأْدا وْرةا  عََْ نأ أَْولا سََه ِن مََا َْي ٍْ  ْ  ْعرََأ ْحفََا
ْ  مانأ الَدَجالا   .احَح مس   [  – الأْكهأف عهصا

لَََ الَََّواب بََن  عََال عََن الَََّل اََ َ   ع ََََ  ] عََن  وسََ    ََال: ادََن ادرمَََ مَََّك  ا َ َََيأ ٍو
وع ََََ   (92/12ومبث َََََ ن سَََََّن ابََََن ماجَََََ   رواه مسََََ   [ . -ع ََََََ اََََوااح سََََورة الكهََََف

"  اَْْواااح سهوْرة الأْكهأف ( ْأيأ أْْوائا ْها ْو َْدأ  :  حاشَتَ ع َ سَّن ابن ماجَ مانصَ السَّدي ن
َيْها    ِ أحاديث نْجاَْ  َ  و  أْْواخا ْدَأ  الصَحَح هَو الأْوجأ   بَ  دراسَا العرََي ائوائَأل وائواخََي اْلأ
. 

لََ مََن اتََّا السََح الَدجال   و  من أل يسََتعَد مََال ع ََ الَ  بعَد ذَريَي الََّل اََ َ   ع َََ ٍو
واهَ  ودراسَا م ااَد   اعَا   ومن وسائأل هرا االسَتعداد حفَ , لثأل هره الفتَّا الرديدة 

َََي ائو  مَََن  ََورة الكهَََف ناآل ِ العرَ ََا  سَ ََثوىل ٍ ِ ائو  مَّهَ و مَََرلأل ائخَََاة أو الَ
ع َََ اخََتور الَََيوا ِ واجتَََّاح الََرين حََرر   اعََا  مَََّه  ن هََره اآل ِ لَََّع   مََن هََو 

 . ن هره اآل ِ الدجال الرمور 

 لَََّرر البدَ :  احلدد هلل الري أنزل ع َ عبَده الكتَاح وجي لعَأل لََ عوجَا .  َدَا . نو    
 مَامث  أبسا شديدا من لدنَ ; ويبرََي الَ مَّ  الَرين يعد َول الصَاحلاِ أل رَ  أجََيا حسََّا

مَِت م دَا ختََي   . ع َ  وال آلئئهَ اََ أبدا ويَّرر الرين  الوا:اختر   ولدا . ما رَ  بََ مَن 
  من أاواهه  إل ي ولول إال مرئ(.

ربََ  ل َاَ   أل:إمنا أان برَي مث ك  يوحَ إيل أمنا إرك  إلََ واحَد , ادَن مَال يَيجَو اخلتام: ون
  ا َعدأل عدو ااحلا وال يرَيك بعبادة ربَ أحدا(.



حلَََيح ع َََ الكفََار والَََّاا   ا ن إعََولكامََأل البَََال ن بََدأ السََورة مََ  خوااَدهََا يت وهكََرا
مرف الرين  الوا اختر   ولَدا واوحَد أهَوائه  مَن الَرين اختَروا و هلل اعا   الوحدانَا  وإثباِ  

الوئدََََ إانوب وبََََال أل رَََ  خ َََور خَََوار  سََََمهَيول وي ت َََول السَََ د  وهَََ   سَََبول أ َََ  
   سَّول اَّعا مدا ستخت اآل ِ برلأل .

 أما بعد :
 

 :يقول تعاىل 
 

ُد ّلَِلَه الهَذي أَن حَزَل َعَلى َعبحَدَه الحَكَتاَب َوَلَح ََيحَعلح َلُه َعَوًجا )(1) َمح  (1اْلح
 وهنا :

 )اْلمد هلل( 
} احلدَد  : إذا بدأِ السورة ئحلدد هلل اهَ إعول حَيح ع َ أعداَ   اعَا  ي َول اعَا  

ده ْرح ا ا  رح السَداواِ : } واحلدَد هلل اعَا   أنََ اعَ{ الفاذا  –  هلل رح العال  ْدَأ َا احلأ اْ ا ََ
اْلداْ   َا ْرح ا الأعََََْ ْرأ ِا ْوْرح ا ائأ ْداْوا   إال   لفسََََد   { ولََََو مََََال اَهداٍرََََا36اْلاثَََََا  –السَََََ

{ ولَرلأل احلدَد هلل رح العَال   -مدا ن  ولَ اعا  } لو مَال اَهدَا ٍرَا إئا   لفسَد  
اخل ََ  بََ  اَََيا  اآلرََا ولََرها مََأل إلَََ مبََا خ ََ  ولعََو بع ََه  ع َََ ولََوال ا ََأل الَّعدََا لو ََ  

ا يَْ هولَهوْل إاذبا اَلبَأتَْغَْوأا  ال اعا  } بعض وابتغوا إ  ذي العَيش سبَو  ْام ْمدَْ َه ٍرَا اْل ْمعَْ  هأل لََوأ مَْ
باَوب  ا اختَََْْر اَيه و ََال اعََا  أي ََاب : } { 42اإلسَََياَ  – إاْ ٰ ذاي الأعَََْيأشا سََْ اْل مََْ ا مََْ ن ْولََْدن ْومََْ مََا

َن  َه مانأ إالْٰ فهولْ ْمْع ا ْيصَا بأْحاْل ايَا ْعدََ َٰ بَْعأضن سَه ْا ْخْ ْ  ْوْلْعْو بَْعأ ههه أ ْعْ  َن مبا  – إاذبا َلْرْهْا مهألُّ إالْٰ
 .{ 91ال مَّول 

ولرلأل ي ول اعا  ل خ َ  ع ََه  أل  دَدوا   اعَا  ع ََ وحدانَتََ وأنََ لََك لََ شََييأل ن 
الري جي يتخر ولداب وجي يكن لَ شَييأل  اْلمد هللال أل والااحبا وال ولد  ال اعا  : } و أل 

{ .والجتَََّاح الصَََيا  ع َََ 111اإلسَََياَ –ن ال ََأل وجي يكََن لَََ ويل مََن الََرل ومََته اكبََاا 
ل الكَََََيا وجي لعَََأل لََََ عوجََََاب ردايَََا الََََّاب إ  اَََََيا َ  ال َََأل واإل تتَََال أنََََزل   اعَََا  ال ٍََََي



اْلمد ذريا الرين ااطفاه    عز وجأل مدا ن  ولَ اعا  } و أل   ست َ  وأهأل بَتَ الكَيامال
 . {  59وسوم ع َ عباده الرين ااطفَ الَّدأل  هلل

هَرا مَن نعَ    اعَا  الَع لَا ع ََ السَ د  أل  دَدو   اعَا  ع َهَا    وعدم اإلخَتور
ُد ّلَِلهَ }  مدا ن   ولَ اعا   هَّا : َمح ا اْلح َه عاْوجَب ْزْل ْع ََْ ْعبَأداها الأكاتَْاْح ْوجيْأ ْلأعَْألأ لَْ  – اَلراي أْنََأ

وه الَ سَحددول   اعا  أل هداه  إ  إئى واليا   اعا  ورسولَ ا َ   .{  1الكهف  
الَري هَداان رَرا ومَا مََّا  اْلمد هلل} و الوا :   ع ََ و أهأل بَتَ ع َه  السوم ل ولَ اعا  

 { .43ائعَيار  –دي لوال أل هداان   لَّهت
عومَاِ هَ من ٍ ِ لَ الزمال إماماب  َيٍخ أهأل بَت الَّل ع َه  السوم وه الَ سَمهَي من

ُد ّلَِلَه  ْو َهألا } : ل سَاعا سََعَياها اخل ََ   َال اعَا  اَهََا  َم  ح َا اَْتَْعأَيااهو ََْْااْلح اهايكه أ ٍْ اَا ا ْربََُّأْل  سَْ ْومَْ
ا اَْ  َََ ألن ْعدَ وْل باْغااَََا { . وهَََ الَ هَََ  الَََرين وعَََده    اعَََا  مَََااىل ائَر 93الَّدَََأل  - عأْد َََه
ُد ّلَِلهَ ْو ْالهوا  ل ولَ اعا  }   َمح َه   اْلح ا َََّاا ْحََأثه ْنرَْ َْ نَْتَْبََْوأه ماْن اْلأ ْرأ اَلراي ْاْد ََّْْا ْوعأْدهه ْوأْوأْرثََّْْا ائأ

َيه الأْعاما اْ     { .74الزمَي  –اَّاعأْ  ْأجأ
ْنَ } : أمَي من   اعا   ال اعَا    اعا  أل هَّاك من يَييدول أل  ددوا بغامث يب  اْل ْذأسَْ

وْل مبََاْا أْاََْوا َو هابََُّوْل ْأل ُدوا الَََرايْن يَْفأَْيحََه ْراحا  ُُيحم  َ ْن الأعََْ اْ ةن مََ ا ْفََْ بََََّْهه  مبا ْع ََهوا اََْْو ْذأسََْ ْورََْه أ مبََاْا جيْأ يَْفأ
وه الَ ٍخَي الزمال ر  أجأل سَ ط    اعا  اََ دابَيه    { .188دَيال  ٍل ع  –ْعْراحم أْلَا م  

ائنعَََام  –رح العَََال   واْلم   د هلل} ا طَََ  دابََََي ال َََوم الَََرين   دَََوا : مدَََا ن  ولََََ اعَََا  
45  }. 

 وأما :
 )الذي أنزل ( 

َل ايَْ  ذلََأل  }  أي أنَََ اعََا  نََزل الكتََاح ئحلََ  مدََا ن  ولَََ اعََا  : زهلَ  أبْا حلََْأ  ا  ن   َ الأكاتََْاْح ئا
ْ ا ن بْعاَََدن   ٍ شََا وا نا الأكاتََْاحا ْلفََا تَْْ فََه ونََزل هََرا الكتََاح مََن { . 176الب َََية  -ْوإاَل الَََرايْن اخأ

َه رح العََال  بواسََطا الَََيو  ائمََ  مدََا ن  ولَََ اعََا  : }  اْلداْ   لََتنزَي  لُ ْوإانَََ َزلَ ْرح ا الأعََْ َا  ن   َ بََا
ْما ه عْ  َٰ  َْ أباأْل لاْتكهوْل ماْن الأدهَّرارايْن  الَيُّو ه ائأ {  195-192الرَعَياَ  –  اْسالن ْعَْي ا ن مُّبَا ن با ْ 

 وهرا اإلنرار ئاحاح نمَييا الس ف الصاحل الرين ي ولول } حسبَّا ما وجدان ع ََ ٍئئَّا{ 



ل دََال  –   ََالوا بََأل نتبََ  مََا وجََدان ع ََََ ٍئئَََّا  أن  زل ََال اعََا  } وإذا  َََأل رََ  اابعََوا مََا 
21 }. 

ََاب أنَََزل   اعَََا  الكتَََاح  ََا بَََ  الََّ ََار لبخَََتور الكبَ ََ  ا  ََََد اآلئَ ون ذلَََأل انترَ ولََّ
لََ  َال اعَا  : }  وأنزلن  ا والومول ببَانَ لََّ  هَرا اإلخَتور هَو رسَول   اَ َ   ع َََ ٍو

ا وْ و ََال اعََا  أي ََاب : } {  44الَّحََأل  –إلَََه   ن  زلإلَََأل الََرمَي لتبََ  ل َََّاب مََا  ا مََْ أَنَزلحن   َ
َا  تَْْ فهوا ااَ ْ ْره ه اَلراي اخأ  { . 64الَّحأل  –ْوههدبى ْوْرْحأْاب ل اْ وأمن يَه أماَّهوْل ْعْ َأأْل الأكاْتاْح إااَل لاتَهْب  ا

لََ مَيهََ الكفَار والَّدَاا ول مدَا  وما نزل من عَّد   اعَا  ببََال رسَول   اَ َ   ع َََ ٍو
َ ه أ ْمَياههوا ْما ْواَلرا ن  ولَ اعا  }   لاأْل أبْا َْ  أَن  َزلَ يْن ْمْفَيهوا اَْتَْعأسبا َره أ ْوْأْضأَل أْعأْداْره أ ذْٰ ْب َْحأ اَيه اَْ

{ .ولكَياهَته  متاح   ورسَول   اَ َ   ع َََ وأهَأل أهَأل بَتََ   9-8حمدد    –  أْعأْداْره أ  
لََ ل ولََ ع َه  السوم ْلئوا إئى الكرح ووض  ائحاديث ع َ رسو  ل   اَ َ   ع َََ ٍو

نأ  َْاْل اعا  : }   َم ْومَْ ٍأ َا شَْ ٍْ إايْلَ ْوجيْأ يَهوْ  إالََْأ رائب أْوأ  َْاْل أهوحَا َنا ااأَْتْى ْعْ َ ايَا مَْ ْوْمنأ ْأ أْ  ه ِما
ثأأْل ْما  َسأُنحَزلُ   { . 93ائنعام  –اَيه  أَن حَزلَ ما

لعَو  الَري اختَاره الََّاا ول وال َائ  ع ََ اإلختواَاِ وهَّا يبدأ  هَور اإلخَتور و الطَييَ  ا
ل ولَو مَال مَن عََّد دَا   لوجَدوا اَََ اختواَاب   والتَّا  اِ  ال اعَا  } أاَو يتَدبَيول ال ٍََي

الَّسََاَ { وهََرا اإلخََتور هَو العََو  الََري نََزه   اعَا  متابَََ عََن هََرا اإلخََتور  –مثَاا 
–ع َََ عبََده الكتََاح وجي لعََأل لَََ عوجََا  أن  زلالََري  احلدََد هلل} : والعََو  ل ولَََ اعََا  هَََّا 

 { .1الكهف 
 وأما :

 )على عبده ( 
  َََ ََ  واََ ََاِ ئْلدََ ََن الم دَ ََاب مَ َََي  الََّ ََده لَخَ َََ عبَ ََاح ع َ ََزل الكتَ َََ أنَ ََا  أنَ ََا يبَََ  اعَ وهََّ

اإلختور والعو  الَري حَرر   اعَا  مَََّ  إ  الََّور وهَو مفََيد واَََ وحدانََا   عَز وجَأل 
 –ٍ ِ بََََّاِ لَخَََيجك  مََن الم دََاِ إ  الَََّور  عب  دهع َََ  يَََّزل ري ََال اعََا  } هََو الََ

{ .وهرا اخلَيو  من الم داِ إ  الَّور ي موض  ٍخَي من متَاح   اعَا  يَن أنََ 9احلديد  
ل الكَيا الري  ال اعا  اََ } ابارك الري نزل ع َ  الفَي ال لَكول ل عال  نريَيا  عبدهئل ٍَي

لََ أمتََ أظ المَالول إال مفَورا  . وهَّا بعد أل{  1الفَي ال    – أنرر رسول   اَ َ   ع َََ ٍو



   عب  دومادوا يكونول ع ََ لبداْ أي مائسد الوبد لَ ت وه مدا ن  ولَ اعَا  } وأنََ لَا  َام 
اْلن { وهََّا يبَ  اعَا  أنََ اعَا  سََكفََ مكََيه  ومََده   –يدعوه مادوا يكونول ع ََ لبدا 

ي  أل   ادالَ من هَاد  وخيواونأل ئلرين من دونَ ومن عبده  بكار  ال اعا  } ألَك  
 {  . 37 -36الزمَي  –

ومن مال ع َ هرا الَّها والصَياط الست َ  ااهلل اعا  وعده  الَّصَي واالستخور ن ائَر 
ََا  ََد الَََرمَي أل ائَر يَيثهَ ََور مَََن بعَ ََا ن الزبَ َََ اعَََا  } ول َََد متبََّ ََاحلول  عب   ا  ل ولَ  –الصَ

 { . 105اَ االنبَ
 وأما :

 )وَل َيعل( 
لاأْل } ْو :  وهَََّا يبََ  اعََا  انَََ جعََأل متََاح   اعََال نََوراب يهََدي بَََ مََن يرََاَ  ََال اعََا  رْٰ مََْ

َّْا إاْلَأأْل رهوحبا م انأ أْمأَيااْن   َا أْوأْحََأ ميْاله ْولْٰكان ْجْع أَّْاهه نهوربا  ََأداي بَا راي ْما الأكاْتاحه ْواْل اإلأا ْما مهَّْت ْادأ
ْت اَ ن مْ  َيْاطن مُّسأ داي إاْ ٰ اا َه مانأ عاْبادااْن ْوإاَنأْل لْتَْهأ و  اعا  لَن لعَأل  { 52الرورى  -ن َنْرا

 أفنجعل}الس د  ماجملَيم  الكاره  لكتائ هلل اعا  التارم  ئوامَيه عز وجأل  ل ولَ اعال :
 . { 35ال      –الس د  ماجملَيين 

وا أهََوائه  وخَيجََوا ع َََ اَََياط   السََت َ  و ََد حََرر   اعََا  مََن واجملَََيم  هَََّا الََرين اابعََ
َه نْرايَيم مهبا م ْمْ  ايَا إارْٰبا ٍْخَْي  ََتحَعُلواْواْل } ذلأل  ائوب :  َّأ  . { 51الرار ِ  –إاّن ا ْلكه أ ما

نا اختَََْْر إارَْْٰ } واإللََ اآلخَََي هَََّا هََو ارَوى الََري  ََال اعََا  اَََ : وله أْرْأْيََأْت مََْ ْواهه أْاَْْنََْت ْاكََه َه هََْ
ْدعهوْل أْوأ يَْعأ ا هوْل  ثََْْيهه أ ْيسأ َا وْماَوب أْمأ ْذأْساه ْأَل ْأمأ باَوب  ْعْ َأ ألُّ سَْ ْنَأْعاما بَْألأ هَه أ ْأضَْ إالأ هه أ إااَل ْمائأ

 .{ 44-43الفَي ال  –
ََو  ََو  مَََََن ارَََ َََّه  ائعَََ ََاح   اعَََََا  إ  الَََ ََوا ع ََََََ متَََ ََرين خَيجَََ ََ  الَََ َََيأي وهَََََ الَ هَََ ى والَََ
} احلدَد : واإلختوااِ وهرا اإلختور لَك من متاح   اعا  ن شَئ مدا ن اآليا هَّا 

 .{  1الكهف  –لَ عوجا  وَل َيعلهلل الري أنزل ع َ عبده الكتاح 
 وأما :

 )عوجا( 
 { .107 َ  -وال أمىت عوجاً } ال اَيى اَها : ] العو : هو الَأل ن الرَئ [  ال اعا  



  اعََا  لَََك اََََ اخََتور وهََو العََو  لََرلأل ي ََول اعََا } وإنََأل لتََدعوه  إ   إل متََاح 
لَََ إ  متََاح   73ال مَََّول–اَََياط مسََت َ   {  وعَََّدما دعََاه  رسََوالهلل اََ َ   ع ََََ ٍو

وهَرا الكفََي اَد عَن اإلسََياَ{ –اعا  أ  أمثَي الَّاب إال مفورا} اَظ أمثَي الَّاب إال مفورا 
اْن  }ن  ولَ عز وجأل :  سبَأل   اعا  مدا ََّْاا ْأاأْحاْح الََّارا ْأل ْ دأ ْوْجدأ ْواْنْدٰى ْأاأْحاحه اْلأ

ا  ا ْوعَْْد ْربُّكَه أ ْح َف دمتُّ مََ ألأ ْوجَْ ا اَْهَْ ْداْن ْربَََُّّْا ْح َف ََّْهه أ ْأل لَعأََّْاه ايَا ْما ْوعَْ ْ ذ الم بََََْأ ََْذْل مَه  َْالهوا نَْعَْ أ اَْ
باَألا ايَا ْويَْبَأغهو ََْْا الَََ ْع ََْ المَََالاداْ   دُّوْل عََْن سََْ ارايْن ْيصََه اااَيهولْ  َعَوج  ً َْيةا مََْ خََا آلأ ائعَََيار  –ْوهََه  ئا

44-45} . 
وه الَ الكااَيول ه  المالول الرين استحبوا احلَاة الدنَا ع َ اآلخََية مدَا ن  ولََ اعَا  : } 

دايدن الَََرايْن يْ  ْراحن شََْ نأ عََْ اااَيايْن مََا ن ْوْويََأألم ل ا أكََْ دُّوْل عََْ َْيةا ْوْيصََه خََا نَأَْا ْع َََْ اآلأ اْة الََدُّ َََْْ بُّوْل احلأ ْتحا سََأ
 { .3-1إبَياهَ  –أهولْٰئاأْل نا ْضْولن بْعاَدن  َعَوًجاْسباَألا ايَا ْويَْبَأغهوْ ْا 

وهَََّا يتبََ  لَََّا أل لويََأل الَّصََوحل ل تدتََ  ئحلَََاة الََدنَا و يَّتهََا دووداَ حََ    اَهََا لتكََول 
 المال  والستكتين اهَرا هَو العَو  عَن الصََياط السَت َ  وهَرا لََك مَن  الَّصوحل ن ااحل

أل ا ْمثََْألن لَْعَ هََه أ متََاح   ن شَََئ ل ولَََ اعََا  : }  ن مََه َيأٍلا مََا ْرا الأ ََه َْيبَأَّْا لا ََََّابا نا هََْٰ دأ ضََْ ْوْل ََْ
اأْ ذاي  ا دََْ ََف َيأٍانب ْعَْيبَا رَْمَيهوْل  َََه َو   يَْتََْ و  ع  َ { . ودََا ذي عََو  ال 28-27الزمَََي  – لْ لَْعَ هََه أ يَْتََ ََه

لرلأل ي ول اعا  هََّا احلدد هلل ع َ هره الَّعدا  اختور اََ والمَأل عن الصَياط الست َ  و
َه } َا اَلراي أْنَأْزْل ْعْ َ ْعبأداها الأكاْتاْح ْوجيْأ ْلأْعألأ ْل ده يا ْدأ  .{  1الكهف  – َعَوًجااحلأ

 مث يقول تعاىل :
ذَ  (2) َه قَ يَ ًما لَيُ ن  ح اَْلَاَ  َأ ََ ال   ه َمَنَي ال  هَذيَن يَ عحَمل ُ و ذح َر الحم  ُ نح َلُدن  حُه َويُ َبْ  َ  َديًدا م  َ ا د  َ َر َبَحس  ً

ًرا َحَسًنا   ( 2)   ََلُمح َأجح
 وهنا :

 )قيماً(
ال ََ  : هَو الثابَت السَت َ  ال عَو  اَََ وال َوم للمَور وال ََ  هَو ال ََ   َال اعَا   َال 

لَاعا  ن رسول   ا َ  َيْاطن } :    ع ََ ٍو َتَقيم   هألأ إاَنِنا ْهْداّنا ْر  ا إاْ ٰ اا دايََّبا  مُّس  ح
ا ا  َقَيم  ً َْ  ْحَّاَفََب َيْاها ْا إابَََأ َياماْ  م ا َََ ْن الأدهرََأ اْل مََا ا مََْ وهََرا الََدين ال َََ  { 161ائنعََام  -ْومََْ

م  إلَهَا ي وم ع َ متاح   اعَا  و اَََ حكدََ عَز وجَأل و أوامََي ي نواهَََ الَع يتحَا 



َا  ال اعا  : }   لَاأْل الَد اينه  إالا احلأهكَأ ه إااَل يا َْي ْأاَل اَْعأبَهدهوا إااَل إاَ هه ذْٰ يَ مُ أْمَْ َْي  الحق  َ ثََْ ْولْٰكَاَن ْأمأ
وْل الََََّابا  وهََرا الكتََاح ال َََ  والََدين ال َََ  اََََ متََا  َدََا { 40يوسََف  –  اْل يَْعأْ دََه

ألا }  ال اعا  اَها :   بَ اَها بََّا وافصَأل ما أمَي   اعا نأ أْهَأ َيهوا مَا جيْأ ْيكهنا الََرايْن ْمفَْ
َْيةب  ْن ايَا يَْتَأ َهو اَهحهفبا مُّْطهََ ولم مَ ا َْهه ه الأبََْ اََّْاه ْرسَه َياماْ  مهَّْفك اْ  ْحىَتٰ ْلأاَا ا  الأكاْتاحا ْوالأدهرأ ااَهَْ

ََيْ  الََرايْن أهواََهوا الأكا  قَ يَ م  َ   مهتَهام  ا اَْفََْ َيهوا إااَل ْومََْ ا أهمََا ْأه ه الأبََْ اَََّْاه ْومََْ َْ ا ا جَْ دا مََْ ن بَْعََأ تََْاْح إااَل مَا
َْ ْويه اَدهوا الَصْوْة ْويَه أاهوا الزَْماْة  َه الد ايْن حهََّْْفا ْ  ْل َْعأبهدهوا اَيْ ُمهأ اصا لاأْل داينه لَا  –  الحَقيَ م  َ َ ْوذْٰ

 البََّا { .
لويأل اََ مَياد   اعا  احل َ ٍ ووا اب لبَال رسول وهره البََّا اَها هوك المال  وهو 

ّن  َال اعَا  } هَأل يَّمََيول إال لوي ََ   –  وأهأل بَتََ ع ََه  السَوم  مَن الََّر ال ٍََي
 { .53ائعَيار 

لََ "   ع ٍَ ا َاا ه  ع ََ لوي ََ مدَا  َاا ته  ع ََ  وهو لويأل  ال اََ ا َ   ع ََ ٍو
 التَّزيأل " 

خلصََائر بسَََّده عََن أ  سََعَد اخلََدري  ََال : مَََّا ج وسََا نَّتمَََي وى الَّسََائٍ ن ا] ر 
رسََول   اََ َ   ع ََََ وسََ   اخَََي  إلََََّا  ََد ان طََ  شسََ  نع َََ   اَيمَََ بَََ إ  ع ٍََ 
ل   مدََا  اا ََت  رضٍََ   عََََّ   ا ََال : إل مَََّك  رجََو ي ااََأل الَََّاب ع َََ لويََأل ال ٍَََي

َي : أان    ََََال : ال   ولكََََن ع َََََ اَّزي َََََ    ََََال أبََََو بكَََََي : أان    ََََال : ال    ََََال عدََََ
 [ . 88ْريا اخلصائر حل  – خااف الَّعأل

وروى ابن ائثا ن أسد الغابا بسَّده عن عامَي الرعل عن عبد الَيْحن بن برا  ال ]  
: مَََّا ج وسََا عَََّد الَََّل اََ َ   ع ََََ وسََ     إذ  ََال : لَ َََيبَّك  رجََأل ع َََ لويََأل 

ل   مدا ضَيبتك  ع َ اَّزي َ   ا ال أب و بكَي : أان هو ؟  ال : ال    َال : عدََي : ال ٍَي
ابَََن  - أان هَََو ؟  َََال : ال   ولكَََن خااَََف الَّعَََأل   ومَََال ع ٍَََ خيصَََف نعَََأل الََََّل .

(  1970ال َاهَية  -  دار الرَعا  429/  3ائثَا : أسَد الغابَا ن معَياَا الصَحابا 
. ] 

لََ وهرا التَويأل سَمهَي ٍخَي الزمال م  رجأل مَن ٍل بََت الََّل حمدَد اَ َ   ع  َََ ٍو
{ وهََرا التَويََأل سَََكول داعَََاب 53ائعَََيار  - ََال اعََا  اََََ } هََأل يَّمَََيول إال لوي َََ



إ    اعَا  وعباداََ وواليتََ احلَ  مدَا بَََّا ن  ولََ اعَا  } إل احلكَ  إال هلل ل تحام   
{ 40يوسَف  –أمَي أال اعبدوا إال إ ه ذلأل الدين ال َ  ولكن أمثََي الََّاب ال يع دَول 

ره    اعََا  بعََراح اََََ أبب شََديد إل خَيجََوا ع َََ حكََ    اعََا  مدََا ن وهَََّا يَََّر
 لََّرر أبساب شديداب من لدنَ { . قيما ولَ اعا  هَّا } 

 وأما :
 )لينذر( 

ْا }  وهَّا اإلنَرار يكَول بكتَاح   اعَا  مدَا ن  ولََ اعَا  ٍا  أُن  َذرُُمم َهألأ إامنََ لَأْوحأ ْواْل ئا
ْد ه الصََُّ ُّ الََ ا ْيسََأ َْ إاْذا مََْ ََ دُّْعا وي ََوم اََرا اإلنََرار رسََول    .{ 45ائنبَََاَ  – يُن  َذُرو

لَََ مث إمََام مََأل  مََال مََن أهََأل بَََت الَََّل ع َََه  السََوم ل ولَََ اعََا   اََ َ   ع ََََ ٍو
وهَرا اإلنَرار ن مَأل ائمَ  مدَا مَال  {  7الَيعَد  –ولكَأل  َوم هَاد   من  ذر}إمنا أنَت  :

وهََرا { 24اََا َي  – ن  ذيرخََو اَهََا ال وإل مََن أمََا إ }مََن  بََأل مدََا ن  ولَََ اعََا  : 
 أَن  َذرحَكُممح إااَن } اإلنرار بعَراح  َييَا ن احلََاة الَدنَا ومَيهَول ببعثَا اإلمَام  َال اعَا  :

ْتِنا مهَّته اَهَيْائب  َه ْما ْ َدْمتأ يْْداهه ْويَْ هوله الأْكاااَيه ْ  لََْأ  {  40َ الَّبْعْرائب ْ َيايببا يَْوأْم يَّمهَيه الأْدَيأ
وهرا العراح مَيهوح ببعثا إمام ي ََ  احلةَا ع ََ الََّاب ل ولََ اعَا  } ومامََّا معَرب  
حىت نبعث رسوال { وهرا العراح ذديداب ل َييش ائو  واآلخََية مدَا ن  ولََ اَ َ   

لََ ] " ال هََ  مدَا أذ َت أول  َََييش نكَاالب اََذ  ٍخَيهََا نَواالب  أمَايل الرََةَيي  –ع َََ ٍو
 ]" 

تاح   اعا  وعَد ر  بصاع ا  ال اعا  اَها عََّدما  َالوا لَيسَول   اَ َ وورد ن م
لَ :  ن بََْأَّاََّْا ْوبََْأََّاأْل }   ع ََ ٍو َيم ْومَا َا ْونا ٍْذاناَّْا ْو ََأ عهواْن إاْلَأ َا ْادأ ْو ْالهوا  َه هوبَهَّْا نا ْأماََّان ِم ا

ْةاحم اْاعأْدألأ إانَََّْا ْعاما هولْ   ال َلم هللا تعاىل فق{  5اص ت  – حا
دم } ( 1  َم ْواحا َٰ إايْلَ أمَْنْا إارْٰهكه أ إالْٰ ثَأ هكه أ يهوْح    { 6اص ت  – هألأ إامَنْا ْأاْن ْبْرَيم م ا
َه }  ( ا ال اعَا  رَ   2   ا ْوُْأْع َهوْل لَْ َْ نا يََْوأْم أ ْرأ لََراي ْخ َْْ  ائأ َيهوْل ئا فَه  َهألأ أْئَاََّكه أ لْْتكأ

اْلدا ْ ذْٰ أْنَََْدادبا  أْل ْرحُّ الأعَََْ ََ    اعََََا   صَََا خ ََََ  السََََداواِ { . 9اصََََ ت  – لََََا مث بَ
 وائَر ن ستاا م مث  ال اعا  بعد ذلأل .

ثأأْل ْااعاْ اا ْعادن ْوَْثهودْ  أَنَذرحُتُكمح اْإالأ أْعأَْيضهوا اَْ هألأ } ( 3   .{ 17اص ت  - ْااعاْ اب م ا



ديا الوهابَا وح فائها  َييا مَن  مانََّا اآلل وهره الصاع ا ما الت اَّتمَيها الدولا السعو 
لَََ ن دعائَََ ع َََه  بصَََغا  َََييش اآلخَََية  بَّفََا ه   وهََ  الََرين عَََّاه  اََ َ   ع ََََ ٍو
و ت ه  ئهأل بَت نبَه  بو سبا ئ   خاوا ب  العدَ وارَدى ااختَاروا العدََ ع ََ 

تْ } ارََََدى  ََََال اعََََا  :  ْديَأَّْاهه أ اْاسََََأ ا َثََََْهوده اَْهََََْ ْأه أ ْوأْمَََََ ْر َْخََََْ َ ارََََأهْدٰى ْا َٰ ْع ََََْ ْحبُّوا الأْعدََََْ
بهوْل  سا ْا ْمانهوا ْيكأ  { .17اص ت  –ْااعاْ اه الأْعْراحا ارأهولا مبا

 { . 15الَّة   –أه أل عاد ائو  وَثود ادا أب َ  } أنَوأما عاد  ال اعا  اَه   
 –نكََال اآلخَََية وائو  اَخََره   ِمََا يعََِن أنَََ يوجََد عََاد اآلخَََية  ََال اعََا  عََن اَيعََول }

وهَََّا عََادر اآلخَََية هََ  الََرين سَكترََفول جثََا اَيعََول  ٍخَََي الزمََال لتكََول  { 25الَّا عََاِ 
 هود{  –} الَوم نَّةَأل ببدنأل لتكول لن خ فأل ٍيا عتة ن ٍخَي الزمال ل ولَ اعا  

ثأأْل ْااعاْ اا  مح أَنَذرحُتكُ اْإالأ أْعأَْيضهوا اَْ هألأ } وه الَ حرره    اعا  مدا ن  ولَ اعا   ْااعاْ اب م ا
ودْ  ادن ْوَثَََََْه وهَََََرا اإلنَََََرار لتكَََََته  ن ائَر بغَََََا احلَََََ  وخََََََيو  أمتَََََال { 17اصَََََ ت  - عَََََْ

اترَااال ن أعداردَا مَ   َوم عَاد وَثَود ووجَََ ارَابَ  َوم عَاد اآلخََية مَ  سَ فها عََاد اآلو   
 مدا ي ٍ :

ا }  ن  ولََ اعَا  :االستكبار ن االَر والغَيور والبطش ئئمَ  حَور  مدَا  (1  َْمََ ْا
َوةب  َََّا  ََه َا باْغاأا احلْأ  ا ْو ْالهوا ْمنأ ْأْشدُّ ما ْرأ ْتهوا نا ائأ ْتكأ أْْوجيْأ يَََْْيوأا ْأَل اَيْ الََراي ْعادم اْاسأ

ْ ااَّْا ْلأحْ  ََّأهه أ  َهَوةب وْْمانهوا ِبا  { .15اص ت  – دهوْل ْخْ ْ هه أ ههْو ْأْشدُّ ما
دصان  والباّن الراه ا اَا لسداَ والتكَت ن ائَر والَبطش للمَ  بَو بَّائه  ل   (2 

اناْ  ْلْعَ كَََه أ } رْحَََا  ل ولََََ اعَََا  :  رهوْل ْمصَََْ وْل ْواََْتخَََا اب اَْعأبَْثَََه أل ا رايَََ ن ٍيَََْ وْل باكَََه ََََّه أْاَْبَأ
دهوْل ْوإاْذا  ته خْتأ َََه ولا  ْبْطرَََأ ااََ هوا اَيْ ْوْأ اَعَََه ارايْن اَََْ ته أ ْجبََََ - 128الرََََعَياَ   – ْبْطرَََأ

ََاد {  131 ََا اآلل( عد ََََت نفََََك أعدََََال عََ َََية   أمَييكََ ََاد اآلخََ . وحَََََث أل عََ
اآلو  اهََََ مهَََددة اَََره الصََََاع ا ومعهَََ  أمَََا اترَََابَ ن ا مارََََا مَََ  أمَََا َثََََود 
و ََت ه  ل َّا ََا وهََ   َََييش اآلخَََية الََري سَََبدأول حَََاْ  ب تََأل أمََا الََ مَّ  ع ََََ 

مَََن ميَََت لَيسَََول   اَََ َ   ع َََََ  السَََوم وسَََََّتهٍ   احلَََال ل حََََيح مَََ  مَََأل 
لَ بص ا وهَّا يكول  د حأل  مال  وار  من ع َ وجَ الدنَا بصاع ا ما الت جي  ٍو



 أن    ذرتكماَََََّزل ع َََََ  َََََييش ائو  والََََع  ََََال اعََََا  اَهََََا } اََََإل أعَيضََََوا ا ََََأل 
 .بصاع ا مثأل ااع ا عاد وَثود { 

 وأما :
  من لدنَ(  َبساً دديداً   َدا لََّرر 
  ديد مدا ن لسال العَيح البن مَّمور البَب الر 

 شديد البَب : شةا  .  -مصدر ب هْب وبئاْك  ْرجهألم ذو أبأب :  وي  شديد     ] 
َْيدُّ  -عَََراح شَََديد ن الَََدنَا   أو ن اآلخََََية   ع َََاح   :و  – 2  هُ } ْوالْ يََََه نا  َبَحس   ُ عَََْ

َياماْ    ََْ }  و َال اعَا  :{ 147االنعام   –الأْ وأما الأدهةأ ا سَْ َْ اَيه مَْ ا َيْمهوا لَْوأ شَْ  هوله الََرايْن ْأشَأ
َن  ٍأ َّْا مان ْش َّْا ْواْل ٍْئؤهاْن ْواْل ْحََيمأ َيْمأ لاأْل ْمَرْح اَلرايْن مان  َْبأ اها أ ْحىَتٰ ْذا َهوا   ْأشأ َناْمرْٰ  َهألأ  َبَحس  َ

وهه لَََّْ  َياجََه نأ عا َََأ ن اَْتهخأ ألأ عاَََّدْمه  مََ ا وْل إااَل المََََ ا هََْ ولْ إال اََْتباعََه االنعَََام  – َن ْوإالأ أْنََته أ إااَل خْتأَيهاََه
148 . } 

َا ْخْ ْ   اْوالب ْوْجْعأْل ْلكه  م اْن اْلأاْبالا }  -حَيح   أو شد ةه  تال : -  3  ْواَيه ْجْعأْل ْلكه  ِم ا
َكه   أْل ْا َا َيْابَا ََي ْوسَْ َكه ه احلَْأ أْل ْا َا َيْابَا ََّْاانب ْوْجعَْأْل ْلكَه أ سَْ ُكمح ْأمأ َه ْع ََْأكه أ    َبَحس  َ لاأْل يَهتا ُّ ناعأْدتَْ رْٰ مَْ

 { . 81الَّحأل  -  ْلْعَ كه أ اهسأ ادهولْ 
د ة . .     باَألا ايَا ال اهْك َََفه إاالَ  ََال اعََا  :أْبب . . نكايََا و بطََأش و شََا }ْا ااََاألأ نا سََْ

َف  َ اَيه ْألأ ْيكََه َّاْ  ْعسََْ َا الأدََه أما َي ا أْل ْوحََْ َيهوا ْواَيه   الَََراينْ  َبَحسَ نَْفأسََْ دُّ ْمفََْ ا َوَأد   َ دُّ َبَحس   ً  َأد   َ
 { 84الَّساَ  –اََّْأكاَوب 

َبه  .1  َبه العََََراح  البَََْ َبه احلَََََيح .  و البَََْ َبه : الرَََََدة ن احلََََيح .  و البَََْ البَََْ
ديد   و البَََْبه اخلََور   يه ََال : ال أبْب ع ََََ   ويه ََال : ال أبْب بَََ : ال مََان    وال  الرَََ

ْثأل :  أبب اََ : ال ْحَيْ 
ْ
 . واْلد  : أبَأ هبم .  ومََّ ال

ا : -: ْويَأَيه أبَأ هسََََب ار مََََََّ الرَََََيُّ . العةََََ : العةََََ  -عسَََََ الغََََه : ب َََََيح لكََََأل شٍَََََن خيََََه
 الوسََ

 . العة : مصط حاِ ا هَا أي د بَ وعرابَ وبطرَ  أبب     .2 
َوةن  َالهوا حَْأنه  َال اعَا  } أولوا أبب أاحاح جندة و بوَن ن احلََيح   .3   أهولَهوا  ََه

ْمأَيه إاْلَأألا اْانأمهَياي ما ذا ْلأمهَيايْن  َبَحس  َدَديد  ْوأهولهوا   {. 33الَّدأل  –ْوائأ



 انمَي التح َأل و التفسا الفصأل -العة : م داِ ال َيال 
ا  َال اعَا  } أويل أبب ذوي  و ة و بطش ن احلََيوح   .4  ده أهواْلاَْه َْ ْوعَأ ا اَْإاْذا جَْ

ا عْ  ََْ ا أهويلا بَْْعثَأََّ ََْ ادبا لََّ ََْ َأكه أ عابَ ََْ َديد   َ ََد اْ را  َبَحس  د   َ ْوْل الَ ََا وا خَ ََه والب ْاْةاسَ ََه عَ ا َمفأ دب ََأ اْل ْوعَ ََْ  –وْمَ
 { 5اإلسَياَ 

َا   ََال اعََا  عرابَََ و نا ْدتَََ  أبب   العةََ : م دََاِ ال َََيال  5  ْرأ اهوا نا ائأ }أْْوجيْأ ْيسََا
انهوا هَه أ اََََّْْأمهَيهوا ْمَأْف ْماْل ْعا اْباه اَلراي بأ اها أ مَْ ده ْن ْمانهوا مانأ  ََْ َا  َأد  َ ْرأ َوةب ْوٍْوربا نا ائأ ََّأهه أ  ََه مَا

َْْخْرهه ه اَيه بارهنهوااا أ ْوْما ْماْل ْره أ ماْن ايَا مانأ ْوا ن   {. 21دااَي  –ْا
وأمْ  َََال اعَََا  } عرابََََ و نا ْدتََََ   أب   .6 أله الأَََََْ وأما ْلكَََه ه الأده َََأ َا ْ   ََََْ ْرأ اهاَيايْن نا ائأ َََْ  

ن  َيهاْن مَََا ن يَّصَََه َْاْن  َبَحسَ ْادَََْ ا ََْ دايكه أ إااَل ايَا إال جَ ا أْهَََأ ََْ ا أْْرٰى ْومَ ا أهرايكَََه أ إااَل مَََْ وأله مَََْ اْل ااَيأعَََْ َََْ 
 {  29دااَي  –ْسباَأْل الََيْشادا 

َٰ أْ   ال اعا  }أبب بعض شد ة بعض ن ال تال   .7  اداره ْع َْ ل يَْبَأعَْْث  هألأ ههْو الأ َْ
كه   ََْعبا ْويَََهرايْ  بَْعأ َََْ كه أ شَََا تا أْرأجه اكَََه أ أْوأ يَْ أباسَََْ ن ذَََْأ وأ اكه أ أْوأ مَََا ن اََََْ ْرائب مَََ ا َأكه أ عَََْ  َبَحسَ ْع َََْ

ِا ْلْعَ هه أ يَْفأْ ههوْل بَْعأضن   ْ  {  65ائنعام  –انمهَيأ ْمَأْف نهْصَي اره اآلأ
دأ أْ  الََت اعََا  : }  ََوة شََديدة   أبب شََديد .8 ا ْمْعهََه ه ْل ََْ ِا ْوأْنزْلأَََّْ ا لأبََْ اَََّْ ْ َّْا ئا رأسََْ أَّْا رهسََه

َا  ََأ لأ اسَ ابه ئا َََ وْم الََّ ََه َ َْ ََزْاْل لَا ََ اْح ْوالأدا ََْ َا  الأكاتَ ََ ََْد ااََ ْدايَ ا احلأ ََْ َديد  ْوأْنزْلأََّ ابا  َبَحس  د   َ َََ ااا ه لا ََّ ََْ ْوْمََّ
لأْغَأاا إالَ  َه ئا َْعأْ ْ  اَيه ْمن يَّصهَيههه ْورهسهْ   {  25احلديد –وايٌّ ْعزايزم  اَيْ  ْ ْولَا

َأبه : الرَدة ن احلََيح .  َأبه : العراح . والبَ َه اس  احلَيح والر ا وال َيح . والْب َأسا والْب
َأبه ااََْ َأَََّا بَيسََول اَي   اََ َ اَي  ون حََديث ع ٍََ   رضََوال اَي ع ََََ : مَََّا إاذا اشََتَد البََ

َأبه والبَْئاكه   ع ََ ع ََ وس   ؛ يَييد اخلور وال يكول إاال م  الر  َدة . ابَن اْئعََيا  : البَ
َأب احلََيح مث مثََي حَىت  ََأل ال أْبأْب ع ََأل  مثال ْاعاألن   العراح الرديد . ابن سَده : البَ
ودهّن إا   ََه ََو يَْ َ َداده   وهَ ََْ َ ا : ي َََوله يْل احلَ ََا َأكه بَََنه اخلطَ ََْ ََال  ََ   وال أْبأْب ْأي ال خَََور ؛  َ

نا...  ةأ  .[ ئح الباَ اصأل اردزة والس   ن مَّمور الب لسال العَيح    -الس ا
البَََب الرََديد ال ََوة والرََدة والعََراح ن الََدنَا ون اآلخَََية   أشََد أبسََاب وأشََد اَّكَََو 

َ اَيه ْألأ  ََال اعََا  :  َّاْ  ْعسََْ َا الأدََه أما َي ا أْل ْوحََْ باَألا ايَا ال اهْك َََفه إاالَ نَْفأسََْ }ْا ااََاألأ نا سََْ
والبَب ن الَدنَا . { 84الَّساَ  –اََّْأكاَوب  َأَددُّ َبَحًسا َوَأَددُّ رايْن ْمْفَيهوا ْواَيه الَ   َبَحسَ ْيكهَف  



هَََّا وا ََ  ئلرَََيم  حََال جهََاد السََ د  رََ  ن وعََدل ع َََ  مََن رسََزول   اََ َ   
لَََ وهََو وعََد أوالاََا ن سََورة اإلسَََياَ والََري  ََال اعََا  اََََ : }  َْ ْوعََأ ع ََََ ٍو ا ده اََْإاْذا جََْ

ا بَْْعثَأََّْا ْع ََْأكه أ عابَْادبا لََّْا أهويلا  َديد  أهواْلاَْه ْوْل الَد اْ را  َبَحس  د  َ وا خَا ا َمفأعَهوالب ْاْةاسَه دب اْل ْوعَأ وْمَْ
{  والتَّكََأل عََراح مَن   اعَا  يَََّزل اَ  بعَد  ََت ه  ن الَدنَا   َال اعََا  5اإلسََياَ  –

والبََََب الرَََديد احلا َََا {  –عَََرائب ألَدَََا } إان لَََديَّا أنكَََاالب وجحَدَََا وعَََرائب ذا دصَََا و 
 َالوا حَن أولَوا  } مت كَ اْلَوش بَيجارا وعتادهَا ل ولََ اعَا  ن جََش م كَا سَبَ ئلََدن

ََو  ََوة وأولَ ََأل  – َبس د   ديد َ ََأل  33الَّدَ ََها البطَ َََدن وجَرَ ََارة إ  الَ ََا إشَ ََري { وهََّ والَ
 ائَر مدَا أخَِت سَخَي  ن وعد اآلخَية ل تال بِن إسَيائَأل عَّدما يع ول ع َواب مبَااب ن

سََورة اإلرسَََياَ وهوأحََد اْلَََوش الََع سََتخَي  مََن الب ََا  البارمََا حََول السََةد ائ صَََ 
الري  ال اعا  اََ } الري ئرمَّا حولَ{ وها جَوش ستد أل من السَو  الصََّو  مَن 

 َبس د  ديداحلديد ما يكفٍَ رَره الهَام ئل احلديَد  َال اعَا  اَََ } وأنزلََّا احلديَد اَََ 
 .احلديد{  –  ل َّاب ومَّاا

 ََََال اعََََا  اَهََََا أعََََدائه  ا ٍََََ السََََ د  أبب َ جعََََأل موبََََك ودرو  مث يبََََ  اعََََا  أنََََ
 .{ 81الَّحأل  – َبسكم}وجعأل لك  سَيابَأل ا َك  احلَي وسَيابَأل ا َك  

 اإذا أراد الأل اعا  نصَية أهأل بَت الَّل و عت العداوة والبغ اَ واإل تتال ب  اخلارج  
َٰ ْأل لبَََت ع َََه  السََوم مدََا ن  ولَََ اعََا  : } ع َََ مَّهََا  أهََأل ا اداره ْع ََْ ْو الأ ََْ  ََهألأ هََه

كه   ََْعبا ْويََهرايْ  بَْعأ ََْ كه أ شََا ن ذََْأتا أْرأجه اكََه أ أْوأ يَْ أباسََْ وأ اكه أ أْوأ مََا ن اَََْ ْرائب مََ ا َأكه أ عََْ عََْْث ْع ََْ يَْبَأ
ِا ْلْعَ هه أ يَْفأ بَْعأضن  َبَحسَ   ْ  {  65االنعام  – ْ ههولْ انمهَيأ ْمَأْف نهْصَي اره اآلأ
 أوال :  وهره

 مَيح َََا اإل تتَََال واإلخَََتور بَََ  الَََراها اإلسَََومَا واخلواَََاِ بَََََّه  والَََع سَََتتدهور 
أمثَي م   هور البَتول ٍخَي الزمال وو هور بود الَّفَ ع َ العاجي وخت فه  عن نصَية دين 

أبعاد مرهبََا ي ت َول اَا   وحَيا  م  أهأل بَت الَّل وب َا السد   ن حَيح خفَا را 
لَ وهَّا اوعده    اعا  ب تال  وم أويل ئب شديد ن بعَض  أما حمدد ا َ   ع ََ ٍو

َََيال  َََال اعَََا  : } ََارب بَََ  العََََيا  وإيَ َيْاحا  التفاسَََاأ   أهَََأل اَ ََأ ْعَ ْن ائأ ْ  مَََا أل ل ا أدهْخَ فَََا ََه َ 



وأمن أهويلا  ْعوأْل إاْ ٰ  ََََْ تهدأ ََْ َديد  سَ ااا  َبَحس  د    َ َيبا  هوْ ه أ أْوأ يهسَََأ ادهوْل اَه َََْ وا يََََه أااكه ه اَيه ْأجَََأ إال اهطاَعَََه اَََْ
ته  م ان  َْبأأله يَهْعر ابأكه أ  دبا ْحْسَّبا ْوإال اَْتَْْوَلوأا ْمْدا اَْْولَََأ  .{  16الفتح   ْعْرائب أْلَا

 
 ونَاب :  

 
لَََ بََث ن نفََك الو ََت إذا أراد   اعََا  نصَََية أهََأل بَََت الَََّل حمدََد اََ َ   ع َََ َ ٍو

العََداوة و اإلخََتور بََ  الَََّاا   والكََااَيين الصََهايَّا مََن أاََحاح الََد انِ ائخَََيى   
ألا مدَََا  َََال اعَََا  هََََّا }  نأ أْهَََأ َيهوا مَََا ْوا اا ه الََََرايْن ْمفَََْ خَََأ وا يَْ هولَََهوْل إلاا َْي إاْ  الََََرايْن اْناَْ َََه أجيْأ اََََْ

َيهْجَن ْمْعكه أ  ته أ لَّْْخأ َياجأ َْيَنكه أ ْواَيه الأكاْتاحا لْئانأ أهخأ ا ْوإال  َهواا أته أ لََّّْْصَه ا أْبَْدب دب  ْواْل نهطاَ ه ااَكه أ ْأحَْ
َيهوْ ه أ ْولَْئان َنصَْ  َياجهوا اْل خْيأَيهجهوْل ْمْعهَه أ ْولَْئان  هواا َهوا اْل يَّصَه ْهده إاَ ه أ ْلْكاذابهوْل لْئانأ أهخأ َيهوهه أ ْيرأ

َ اْل يه  ْدأْئْر مثه ْولَُّن ائأ ََه ْن ايَا لَََْ ََ ا دهوراها  مَ ََه اب نا اَ ََْ بَ دُّ ْرهأ ََْ ََته أ ْأشَ َيهوْل ْئْنَ ََْ وأمم اَل  َّصَ ََْ َََه أ  ََ أْل أبْا َ ََا لَ ذْٰ
وْل  ْ هََه دهرن يَْفأ َا جََه ن ْورْا َّْان أْوأ مََا َيبى حمُّْصَََ ََه ا إااَل نا  َ َعََب ِْا ااا هوْنكه أ  ُمماْل يَه ََْ ََّْهه أ  َبَحس  ُ ََأ َديد  بَََْ  د  َ

َعبا ْو َه هواهه  ِْا ىَتٰ ذْٰ ْذأْسبَههه أ  بأ اها أ ْ َيايبَبا  أ شَْ ن  ََْ ْذا َهوا لَاأْل أبْا ََه أ  ََْوأمم اَل يَْعأ ا َهوْل ْمْدثَْألا الََرايْن مَا
 { . 15-11احلرَي  – ْوْئْل أْمأَياها أ ْوْره أ ْعْراحم أْلَا م 

 
 ولثاب : 

ن نفََك الو ََت سََََّزل أبب   اعََا  الرََديد بعََراح إرٍََ ع َََ ال َََيى الم دََا مََن 
ا  } عََاد وَثََود اآلخَََية لََورود هََرا ال فََ  ن  ولَََ اعََا   بََود َّْاهََْ ْ كأ ن  ََْيأيََْان أْهأ وْمََْ  مََ ا

َْهه أ  ا ْواهه أ إاذأ جََْ اْل ْدعََأ ا مََْ َّْا بََََْْا ب أْوأ هََه أ  ََْائا هوْل ْادََْ ا أْبأسََه َْهََْ َناْاْةا إاالَ ْأل  ََْالهواأ إااَن  َبَحس  ُ
الاداْ   ا  َََْ ل بدايَََا راَََ  التوبَََا و هَََور اإلمَََام وال وهََََّا اكَََو  . {5-4ائعََََيار  –مهَََََّ

لَََََتمه  العدََََأل بكتََََاح   اعََََا  واَََََيحه  مبََََا عَََََّده  مََََن ع ََََ  هََََ الَ اََََوبته    يَّفََََ
حََال نََزول عَراح   اعََا  ل ولَََ اخَتور أراَ وع ََوم دنَََوي اَو يَََّفعه  هََرا الع َ  

وا مبََاْا عا } عََز وجََأل  ِا ْاَياحََه لأبََْ اَََّْا ْأه أ رهسََه ههه  ئا َْ ا ا جََْ ا اَْْ دَََ اْ  اََاا  مَََ ْن الأعا ََأ ا ْوحََْ َََّْدهه  مََ ا
زائهوْل اَْْ َدا رْأْوأا   تَْهأ َياماْ  اَْ َْ أ   َبَحَسَناْمانهوا باَا ْيسأ ْا مهََّا باَا مهرَأ ْدهه وْْمْفَيأاْن مبا يَا ْوحأ  ْالهوا ٍْمََّا ئا



ا رْأْوأا  َنايََْأله يَََّْْفعههه أ إاميََْا هه أ ْلدَََ ََّْت ايَا الَََ  َبَحس  َ َْي ههَّْالََاأْل سََه عا  ََْدأ ْخ ََْتأ نا عابََْاداها ْوْخسََا
 .{ 83085دااَي  –الأْكاااَيهولْ 

وهرا البَب لن يََيد عَن ال َوم اجملََيمَ  ل ولََ اعَا  } اَإل مَربوك ا َأل ربكَ  ذو رْحَا 
 .{ 147ائنعام  –عن ال وم اجملَيم    َبسهواسعا وال يَيد 

 وأما : 

 )دديدا(

ْوإال م ان  ََْيأيْان إااَل  َاما ل ولَ اعا  ن لف  شديد : } يب  أل هرا سَكول  بأل يوم ال
وأما  أْل يََََْ ََأ ا  َْبَ ََْ نه مههأ اكهوهَ ََْأ اا ٱحَ ََْ َْٰدَ ْرائب  لأ ا ر ابهوْها عَََْ ََْ َديًداأْوأ مهعَ أْل  ا ٱ   د   َ ََا لَ اْل ذْٰ ََْ اا مَ  لأكاتَََْٰ

طهوربا  اإلسَياَ { . –  ْمسأ

ىَتٰ  ولََ اعَا  : } وذلأل ن ٍخَي الزمال حََّدا لخر ائَر  خَياها اتزين مدَا ن  حَْ
َيهاْن لََْأوب  ا أْمَأ ا ْأْ هَْ هَْ ا ْأ ََه أ  َْادارهوْل ْعْ ََأ َيهاَْْها ْوا َيَََّْتأ ْوْ َن أْهأ ههَْ َه  هخأ ْرأ ِا ائأ  أْوأ إاْذا ْأْخْر

كا  ْمَأ ئأ َْل جيَأ اَْغَأْن ئا ا مَْ َدب ا ْحصَا وأمن   ْ ْاربا ْاْةْع أَّْاهَْ ِا لا َْ  ْ أله اآلأ لاأْل نَهْفصَ ا رْٰ َيهوْل مَْ  – يَْتَْْفكََ
 { . 24يونك 

 وأما :
 )من لدنه( 

ن } وهَّا من لدنَ أي مَن الع ََ  احلكََ  مدَا ن  ولََ اعَا  : َيأٍْل مَا َح ْوإانََأْل لْتَهْ  َََ الأ َه  ل  هُد
َ ن  ََا َ ن ْع َ ََا ََزل  .{   6الَّدَََأل  – ْحكَ َََئ والبََََب الرَََديد يََّ َََ  الَََري أحكَََ  مَََأل شَ واحلكَ

}   مََن نََل   إبَََياهَ  ع ََََ السََوم  ََال اعََا   : بواسََطا ذريََا  َبََا ااََطفاها   اعََا
َه   َا ٍل عدََيال  لهُدنكَ  ْاْل ْرح ا ْهاأ يلا مان ههَّْالاأْل ْدْعا  ْْمَياَ  ْرَب ذهر ايَاب  َْ اْباب  إاَنأْل  ْاَ ه الدُّْعا

لَََ رََره الهدََا والََع ابََدأ { . 38  مث يصََطفٍ   اعََا  سَََدان حمدََد اََ َ   ع ََََ ٍو
و } بتع ََََ  الََََّاب أحكَََام متَََاح راَََ   َََال اعَََا   :  ََّأهه أ يَْتَأ َََه والب مَََ ا َها أ ْرسَََه ثأ اَََا ا ْوابَأعَََْ ْربََََََّْ

زْم اَها أ  ََه ْا ْويََ ََْ دَ اْح ْواحلأاكأ ََْ ََه ه الأكاتَ أْل ْويَهْع  ادههَ ََا َأها أ ٍْ اَ ََْ َ ه  ْع َ ََا كَ ََزه احلْأ ََْت الأْعزايَ أْل أْنَ َََ َََية  –إانَ الب َ



اد اب مَن ذريَا إبََياهَ  مَن أهَأل بََت الََّل ع ََه  ون ٍخَي الزمال خيَي  إماماب اَ  { .129
} واجعََََأل يل لسََََال اََََد  ن السََََوم والََََري دعََََا لَََََ نََََل ال هََََإبَياهَ  ن  ولَََََ اعََََا  :

} ث َا مَن ائولَ  و  ََأل مَن واآلخَيين ن ٍخَي الزمَال ل ولََ اعَا    الوا عا{ .  –اآلخَيين  
  الَرين سََ َدول سَ طال وهَ الَ الَرين ااَطفاه    عزوجَأل  هَ  الوا عا{ .  –اآلخَيين  

َيْْ  }   ع َََ ائَر مدََا ن  ولَََ اعََا  :  َياجأِنا ُمََهأ دأ ن ْوْأخََأ ْخأْل اََا دأ ِنا مََه ْو ََهأل َرح ا أْدأخا ََأ
ن  أل يل ا مَََا ََْ عَ دأ ن ْواجأ ََا ُدنكَ اَ ابا  ل   ه ََا ََ طال رسَََول    { . 83اإلسََََياَ  - سَََه أطْاانب َنصَ وسَ

لََ يكََول ٍخََي الزمََال بمهَور ديََ ن اإلسَوم عََأل مَأل ائد ل بواسََطاإمام اَ َ   ع ََََ ٍو
رَأهْدٰى ْودايَنا } أهأل بَت الَّل ع َه  السوم مدا ن  ولَ اعا  : َه ئا وْل أْل ْرسَه ههْو اَلراي أْرأسَْ
َيامهولْ  َياْه الأدهرَََأ وأ مَََْ َا ْولَََْ َ الَََد اينا مه َََ ا َْيهه ْع َََْ ويكَََول  هَََور هَََرا  . {33التوبَََا  – احلَََْأ  ا لاَهمأهَََا

اح شديد يَّزل ع َ الكفار والَّاا   ن مأل ائَر مدا ن اآليا هََّا : الدين موامباب لعر
{ . ويبَدأ هَرا الَبوَ مَن بَ  العََيا   2الكهَف  – لدن  ه}  َداب لََّرر أبسَاب شَديداب مَن 

لََ عَن الَدجال لعَََّ    مدرسَا الََيأي ن الَد نت  وسور  مدا ن  ولََ اَ َ   ع َََ ٍو
ث ا ما ب  الرام والعَيا  اَعَث ميََّاب ومشاالب ... احلَديث "   ] " خيَي  الدجال نالثوثا (  

 هامش مسَّدأْحد ئح الدجال [ . 6مَّتخا مَّز العدال    –
 وأما :

 ) ويبْر املذمني ( 
َمَنيَ أنَ ي ول اعا  }  أي َر الحُمذح  َْ َل ْره  م اْن ايَا ْا أوب ْمباابا  َوَب  { .47ائحزاح  –أبْا

َْ رح ال  هَذيَن ََمن ُ واأي اب  :  }   وي ول اعا  نأ  َوَب ِن َُْأَياي مَا ِا ْأَل رَْه أ ْجَََّا ْا احلا ْوْعدا َهوا الصََ
نأ  َْبَأأله ْوأهاَهوا بَا  ْرا الََراي ره ا َأََّْا مَا ْها مانأ َْثَْْيةن را أ َبا  َْالهوا هَْ ََّأ ْاره مهَ ْدا ره ا هوا ما ْ أ ااابا ْذأتاْها ائأ َا مهْترَْ

 { . 25 الب َية - ا أْ أْوا م مهْطَهَْيةم ْوهه أ ااَْها ْخالادهوْل ْوْره أ ااَهْ 
 وأما :

 بْر( ي)و 
 يوسَف ع َََ السَوموالبرَي شَئ افَي  لَ الَّفك واستبرَي بَ خَااب  مدَا ن  صَا نَل   

   {19يوسف  –هرا دوم  ايبْراي}  ال 
 أل ن  مانَ ل ولَ اعا  البرَيى دائداب اكول ببعثا نل أو رسول أو إمام يكول الفصو  



{ ون  مانَََ اََ َ   ع ََََ  6الصََف  –بَيسََول  يت مََن بعََدي ا َََ أْحََد  ومبْ  راً } 
لَََ مََال اصََأل   اعََا  و  ََائَ بََ  معسََكَيي الكفَََي واإلميََال ومََرلأل عَََّدما برَََي    ٍو

ائدَا اعا  نبََ إبَياهَ  بَّبَ  من أوالده واَا إسَحا  ويع َوح ن  ولََ اعَا  :} وامَيأاََ  
ة َال  { .71هود  -إبسحا  ومن وراَ إسحا  يع وح    فبْركهاا حكت اصكت  

بغَوم ا ََ  ََ جي  نبْ  ر }   مََي  إان اعا  ن نل    مَي  وابََّ  ىي ع َهدا السوم : 
} : السََََح ع َََََ السَََوم  َََال اعَََا  اَََََ سََََدان  {  و7مََََيا  –جنعََأل لََََ مَََن  بَََأل  ََََا 

 {  35ٍل عدَيال  –بك دا مََّ ا َ لسَح عَسَ بن مَيا  يبْر  مَيا إل   
الََوم  بْ  رامموببعثا ه الَ الَيس   اكول البرَيى الثانََا  بَدخول اْلََّا ل ولََ اعَا  : } 

 { 12احلديد  –جَّاِ َُيي من ذتها ائ ار خالدين اَها 
  ع َََََ و الفصَََأل والَّصََََي  وهَََوك حَََزح الرََََطال مدَََا ن  ولََََ اعَََا  عَََن سََََدان إئرهََََ

 الوا إان مه كوا أهأل هَره ال َييَا إل أه هَا   ابلبْر السوم : } ولا جائت رس َّا إبَياهَ  
 {31العَّكبِو  –مانوا ال  

 مث ي ول اعا  أ ا برارة اْلَّا والَّصَي ع َ ارعدو بععد هومَ ن الدنَا ل ولَ اعا  :
ولاَا ْ  أْيَُّْها اَلرايْن ٍْمَّهوا ْهألأ أْدهلُّكه أ ْع ْ }   يَا ْوْرسَه ََّهوْل ئا نأ عَْْراحن أْلَاَ ن اَه أما َكه  مَ ا ْاْرةن اهَّةا َٰ ُا

كه أ  ْوالاكه أ ْوأْنفهسَا ْمأ وْل  ْوُهْاهادهوْل نا ْسباَألا ايَا أبا اأم َلكَه أ إال مهََّته أ اَْعأْ دَه لاكَه أ خَْ َيأ ْلكَه أ  ذْٰ يَْغأفَا
َياي مََا  ِن ََُْأ ا خا أكه أ ْجََََّ لن ذهنََهوْبكه أ ْويََهدأ دأ ِا عََْ ا اماْن  َْ ابََْاب نا ْجََََّ ْ ََأْاره ْوْمسََْ ا ائأ لََاأْل ن ْذأتاهََْ ذْٰ

َ ه  وأ ه الأْعمََا َْيٰى ذهابُّو ََْْا الأفََْ تأحم ْ َيايََام  ْوأهخََأ ْن ايَا ْواَََْ َيم مََ ا رَ ْنصََأ -10الصََف  –َّا ْ الأدََه أما  َوبَْ  َ 
13   }  . 

 وأما :
 ) املذمني(

ن  ََمنَ   ورس َ ومتبَ ل ولَ اعا  } ال مَّ  ه  الريَّآمَّوا ئهلل اعا َا مَا ْا أهنَزاْل إالََْأ الََيسهوله مبَا
َا  ََ رَبََ ا و َمن  ُ ألٌّ   َوالحُمذح نَ مََه ن رُّسََه اَا ْو ََْالهوا  َم  َ دن مََ ا ْ ْأحََْ َي ا ه بََْ أ َا ْورهسََه اَا اْل نَهفََْ َا وْمهتهبََا يَا ْوْمْوئاْكتََا ئا

َيْانََْأْل ْربَََََّْا وْ  اه  ْاعأَََّْا ْوْأ ْعأَََّْا دهفأ أْل الأْدصََا وهََ الَ الومَََّول رََ  اََاخلح  { 285الََتة  – إالَََْأ
وااحله  رسول   ا َ   ع ََ مث أما ال مَّ  ع ََ السوم لا نزل اَََ مَن  ولََ اعَا  



ا }  ْغتأ  َه هوبهكهدَََْ دأ اَََْ وْئ إاْ  ايَا اَْ َََْ وأاْل إال اَْتَََه ْو مَََْ إاَل اَيْ هَََه َا اَََْ اْهَيْا ْعْ ََََأ تأايََََأله ْوإال ْامَََْ هه ْوجا
َمَنيَ ْوْاالاحه  لاأْل ْ هاام  الحُمذح  .{ 4التحَيا – ْوالأْدْوئاْكاه بَْعأْد ذْٰ

حل  4 افساه ومث َ ابن مثا ن افساه  نالثعالل  –وااحل ال مَّ  هو اإلمام ع ٍ ]  
389 ] . 

  هََّا نَزول ٍيَا و د روى الَّاا   مرئ و وراب  أبل ااحل ال مَّ  أبو بكَي وعدَي و  احلكَ 
الواليا ن أمَا الَ مَّ  والَع ا مَد أل ويل الَ مَّ  هَو سََدان ع ٍَ ع َََ السَوم مدَا  َال 

ولهَه ْوالََرايْن اعا  : }   ْا ْولَاُّكه ه اَيه ْوْرسَه اْة ْوهَه أ  ََمن ُ واإامنََ ْوْة ْويَه أاَهوْل الزَمَْ وْل الصََ الََرايْن يه اَدَه
َه ْواَلرايْن  رْاماعهوْل ْوْمن يَْتَْوْ  زأْح ايَا هَه ه الأغَْالابهوْل   ََمُنواَل اَيْ ْوْرسهوْل -55الائَدة  – اَْإاَل حَا

56  . } 
وئلتايل البرارة ئماال مَّ  وأنصاره وشََعتَ ئلَّصََي والتدكَ  ن الَدنَا واْلََّا ن اآلخََية 

نَت مََّرر ولكَأل  َوم هَاد ومن ذريتَ إمام ٍخَي الزمال ارَادي الَري  َأل اعَا  اَََ } إمنَا أ
 الَيعد{ .–

احا إااَل اكَََول بعثتََََ ن  مَََال نَََل   عَسََََ  بَََأل مواََََ ل ولََََ اعَََا  } ألا الأكاتَََْ نأ أْهَََأ ْوإال مَََ ا
َمَننه  ا باَا  َْبأأْل ْموأااَا   لَيُ ذح وه الَ برَيه   { .159الَّساَ  –ْويَْوأْم الأ اَْاْماا ْيكهوله ْعْ َأها أ ْشهاَدب

ََا ئلَّ ََا  هََّ ََا } وبرََََي   اعَ ََا  هََّ َََ اعَ ََْو  ل ولَ ََد مَ ََا بعَ ََدنَا وئْلََّ َََي التدكَََ  ن الَ صَ
 { .2الكهف  – املذمني
 وأما :

 )الذين يعملَو ال اْلا  (
ٍمَََّوا إئا ومَياََ  اََا وعد ََوا الصََاحلاِ مََدلَأل ع َََ  ون متََاح   اعََا  لََن جنََد الََرين

}   أيهََا الََرين مََثو :  ََال ارابََاط اإلميََال ئلعدََأل الصََاحل ولََرلأل إذا أمَََي   اعََا  أمَََياب 
اوا الزماة {  أي إل ٍمَّت ئهلل ااعدأل مبا أمَي وهو دلَأل ع َ اَيابَ ٍمَّوا أ َدوا ال صوة ٍو

لَََ ] " اإلسََوم واإلميََال أخََوال  َََيانل ال  اإلميََال ئإلسََوم مدََا ن  ولَََ اََ َ   ع ََََ ٍو
بعََََا احل ََََل   –مَّتخََََا مَََََّز العدََََال هََََامش مسَََََّد أْحََََد ئح اإلميََََال  –يَّفصََََول " 
 الث اهَية [ .



 ََال اعََا  } والعصَََيإل اإلنسََال لفٍََ خسَََي إال الََرين ٍمَََّوا وعد ََوا الصََاحلاِ واوااََوا 
العصَي { وه الَ وعهد   اعا  ئإلستخور ن ائَر ل ولَ   –ئحل  واوااوا ئلصت  

َّكه أ اعََا  : }  ْد اَيه الَََرايْن ٍْمَََّهوا مََا اَْلَا َ ْوعََْ وا ال   ه ا  َوَعَمل  ُ َا ْمدََْ ْرأ ْتخأ اْفَََّهه أ نا ائأ لَْْسََأ
ن بَْعَََأ  د الَََّهه  مَََ ا َٰ رَََْه أ ْوْلََهبَََْ ََّْن رَََْه أ دايَََََّْهه ه الََََراي ارأْا َََْ بأ اها أ ْوْلَهْدكَََ ا ن  ََََْ رايْن مَََا ْ ْف الََََ ْتخأ دا اسَََأ

َََّبا  وأااها أ أْمأ ْد ذْٰ خََْ َْي بَْعََأ ن ْمفََْ ئبا ْومََْ ََأ َيامهوْل  ا شََْ َهولْٰئََاأْل هََه ه الأْفاسََا هوْل يَْعأبََهدهوْنِنا اْل يهرََأ  –لََاأْل ْا
ْوعَْْد اَيه { . ون اآلخَية وعده    اعا  مغفَية وأجََياب عمَدَا ل ولََ اعَا  : } 55الَّور  

ِا  ْا َيم ْعماَ م اَلرايْن ٍْمَّهوا ْوْعدا هوا الَصاحلا  { . 9الائدة  –ْره  َمغأفاَْيةم ْوْأجأ
 َمن  وا وعمل  وا ال   اْلا   ولََ اعَا  } إل الَرين وه الَ سَةعأل ر  الَيْحن ودا مدَا ن

{ .وهََرا الََود لََن يكََول إال لََن ودوا رسََول   ن 96مَََيا  –سَََةعأل رََ  الَََيْحن ودا 
أهأل بَتَ ع ََه  السَوم مدَا أمََي   اعَا  ن  ولََ عَز وجَأل }  َأل ال أسََلك  ع َََ أجََياب 

 .الرورى{  -إال الودة ن ال َيظ
ل  ه( :  قال رسول]  :ولَرلأل   النج  وأ أم  اَ اه  ل اار  م  ن  "هللا )ص  لى هللا علي  ه َو
، وأه   ل بي     أم   اَ ام     م   ن افت   تبي، ف   الا تال تم   ا قبيل     م   ن الع   رب،  الغ   ر  

  [ 102ص  12منز العمال     – " اتتل وا ف اروا حزب إبليس 
 وأما :

 ( حسَّا أَ َلم أجراً )
إال ع َ    أجر ا ن  ولَ اعا  } إل وائجَي ال يكول إال لن أس   وجهَ هلل اعا  مد

بعد ذلأل لدخول اْلََّا  ائول :  {  الرَيط 72يونك    –وأمَِي أل أمول من الس د   
وائجَي من   اعا  العدأل الصاحلاِ ل ولَ اعا  } وأمَا الَرين ٍمََّوا وعد َوا الصَاحلاِ 

 { . 57ٍل عدَيال  – أجورهماَواَه  
لََََ ل ولََََ عَََز وجَََأل } اَََإل والرََََيط الثَََاّن  اعَََا   اعَََا   ورسَََولَ   اَََ َ   ع َََََ ٍو

 { . 16الفتح  –حسَّا  أجراً اطَعوا ي اك    
إال الَََودة ن  أج   راً ولثََاب مَََودة وواليَََاأهأل بَََت الََََّل ل ولََََ اعَََا  }  ََأل ال أسََََلك  ع َََََ 

بَتََََ ال ََََيظ ل الرَََورى { .وهَََوَ السَََد ول الَََرين ا َََاعوا   اعَََا  ورسَََولَ وودوا أهَََأل 



ويبرَََي الَ مَّ  الََرين يعد ََول ع ََه  السََوم هََّا رََ  أجََياب حسَََّاب مدَا ن  ولَََ اعَا  : } 
 . حسَّا{  أجراً الصاحلالل ر  

 وأما :
 )حسنا( 

: وهَّا ائجَي احلسن وعد وعده   اعا  رَ الَ الَ مَّ  ن الَدنَا واآلخََية  َال اعَا  اَََ 
ا  }   اْنهه ْوعأدب اا   اَحَسنً أْْاْدن ْوْعدأ ْو يََْوأْم الأ اَْامَْ َ هَه نَأَْا مثه ََْْاةا الَدُّ َا ْمْدن َمتََعأََّْاهه ْمتَْاْ  احلأ اَْههْو اْل اَ

ْ َيايْن  وهرا الوعد احلسن لن أ ا    اعا  ورسولَ مدَا ن  { 61ال صر  –ماْن الأدهحأ
  متاعََا { . ون الََدنَا ر16ََالفََتح  – حس  نا ولَََ اعََا  } اََإل اطَعََوا يََ اك    أجَََياب 

ْأاَل اَْعأبَهدهوا إااَل  حسَّا بطاعتهو وعبادْ  هلل اعا  واستغفاره  لَ عز وجأل ل ولَ اعَا  : }
ام  اَيْ  َه نََْرايَيم ْوْبرََا َََّأ ا  إانَََِنا ْلكََه  م ا َا ميََهْت اعأكه  َمْتاعََب َ اهوبََهوا إالَََْأ تَْغأفاَيهوا ْرَبكََه أ مثه ًناْوْألا اسََأ إاْ ٰ  َحس  َ

َه ْأْجألن مُّسْ   ْ ِا مهأَل ذاي ْا أألن ْا أ  .{  3-2هود   – دفَ ْويَه أ
 مث يقول تعاىل :

 ( 3مامثي فيه أبدا ) (3)
 وهنا :

 )مامثي( 
َا } ومكث أي ا ام ن الكَال  َال اعَا  : ْهأ َا اْل ئا ته اْنربا  امحُكث ُ واإاذأ رْْأٰى اْنربا اَْ َْ إاّن ا ٍْنسَأ

ْبكن أْوأ  ا با ََْ هََْ ََّأ دبى لَْع ََ اٍ ٍاََاَكه  م ا ده ْع َََْ الََََّارا هََه وهََرا الكََث واإل امََا ن  .{ 10 َََ ْأجََا
ائَر اكََََول ل َّفََََ  ل َََََّاا  اَهََََا الََََري يَّفََََ  نفسَََََ أبحكََََام   ويَّفََََ  دََََاه بَّرَََََياخلا 

أْل } والعََدل ن ائَر  ََال اعََا  :  ْتدََْ ْدراْها اْاحأ اْلتأ أْوأدايََْام با ََْ َب ْاسََْ ا َا مََْ ْدا ْن السَََ أْنََْزْل مََا
َأأله ْ بَْ  َبا السََ ا رَابَا َياحه دب لاأْل ْي ََأ رْٰ َه مَْ ثَأ َه َْ حا أََْان أْوأ ْمتَْا ن ْ بَْدم م ا َا نا الَََّارا ابأتاغَْا ْوِمَاَا يهو َادهوْل ْعْ ََأ

َْمَََََ  أْل ْا َ  ْوالأْبا ََََا َب اَيه احلَََْأ ا ْهاه جهفََََْ رأ ده اََََََْْ اْب ا الزَبََََْ ا يَّفََََْ ه الََََََّ ا مََََْ ك    ُ ُ ْوأْمَََََ َا   فَ َيمح ْرأ نا ائأ
لا  رْٰ اْل مَََْ ثَََْ ْمأ َياحه اَيه ائأ ون اآلخََََية رَََ  الْلََََّا مَََامث  اَهَََا أبَََداب  . {17الَيعَََد   –أْل ْي َََأ

وأمَََا المَََالول اهَََ  مََََامثول  { . 3الكهَََف  –}مَََامث  اَََََ أبَََدا ل ولََََ اعَََا  هََََّا  : 
الزخََير  – م  امثَو}واندوا  مالَأل لَ  ٍَ ع َََّا ربَأل  َال إنكَ  اَهاأبدا ل ولَ اعَا  : 

77. }  



 وأما :
 )فيه أبدا( 

وهََََّا يبَََ  اعَََا  أل الَََ مَّ  العَََال  الصَََاحلاِ ن اْلََََّا  خالَََدين اَهَََا أبَََدا  َََال اعَََا  
ْ َأْاره ْخالَاداينْ } ا ائأ ن ْذأتاهَْ ِن َُْأَياي مَا خا ههه أ ْجَََّا ِا ْسَّهدأ ْا ا  ْواَلرايْن ٍْمَّهوا ْوْعدا هوا الَصاحلا َفيم  َ

خا ههه أ  اوف  ْ اَوب   َهَْيةم َره أ ااَْها أْ أْوا م مُّطْ  أََبًدا  {.   57الَّساَ  – ْونهدأ
لَََ مََََّ وهََ   مث ي ََول اعََال حفٍََ حََزح الرَََطال الََري حََرر رسََول   اََ َ   ع ََََ ٍو

 الرين  الوا اختر   ولدا .
 قال تعاىل : 
ُ َوَلًدا ) (4    (4َويُ نحَذَر الهَذيَن قَاُلوا اَّتهََذ اّلِله
   

َه   ولَ اعا  }  وهَّا لََّرر أي مدا ن َٰ ْعبَأداها الأكاتَْاْح ْوجيْأ ْلأعَْأل لََ َا اَلراي أْنْزْل ْعْ  ده يا ْدأ احلأ
ا  ََْ ادبا   ِا ْأَل رَْه أ   ل َيُنَذرَ عاْوجب ْا احلا َّاْ  الََرايْن يَْعأْد َهوْل الصََ َْي الأده أما َه ْويَهْبر ا ا م ان َلدهنأ أْبأسبا ْشدايدب
َيبا ْحْسَّبا   { 2-1 الكهف– ْأجأ

وهرا اإلنرار مدا بََّا لعاد اآلخَية وَثود اآلخَية   ََييش ائو  واآلخََية( ل ولََ اعَا  اَهدَا 
ألأ }  وا اَْ ََه ا  أَن  َذرحُتُكمح اََْإالأ أْعأَْيضََه ن بََْ أ أله مََا ْأه ه الَيُّسََه َْ ا ادن ْوَثََْهوْد إاذأ جََْ اعاْ اا عََْ ثََأأْل اََْ اعاْ اب م ا اََْ

ْا عأبَهدهوا إااَل اَيْ أْيأدايها أ ْومانأ ْخ أفاها أ ْأاَل اَْ  اب اَْإااَن مبَا َْ ْربَََُّّْا ْئْنَْزْل ْمْوئاكَْ ا َا  َْالهوا لَْوأ شَْ أهرأسَا أته  بَا
َوةب  َََّا  ََه دُّ ما نأ ْأشَْ َا باْغاأا احلْأ  ا ْو ْالهوا مَْ ْرأ ْتهوا نا ائأ ْتكأ ََْما ْعادم اْاسأ أْْوجيْأ يَََْْيوأا ْأَل اَيْ  ْماااَيهوْل ْا

ْ ااَّْا ْلأْحدهوْل اَلرا  ََّأهه أ  َهَوةب وْْمانهوا ِبا َْرأْس أَّْا ْعْ َأها أ را با ْاَيأْاَيبا نا ْأَ من ي ْخْ ْ هه أ ههْو ْأْشدُّ ما ْا
نَأَْا  اةا الََدُّ ََْ َْ ْراْح اخلََأازأيا نا احلأ ِن ل اَََّهرايْ هه أ عََْ ا َيهوْل حَاسََْ ْزٰى ْوهََه أ اْل يهَّصََْ َْيةا ْأخََأ خََا ْراحه اآلأ ْوْلعََْ

ْا   اعاْ اه الأعَْْراحا ارَأهولا مبَا ْأه أ اَْ ْر َْخَْ َٰ ْعْ َ ارأهْدٰى ْا ْتْحبُّوا الأْعْد انهوا ْوأَْما َْثهوده اَْْهْديَأَّْاهه أ اْاسأ مَْ
بهوْل  سا  { .17-13اص ت  ْيكأ

وهرا اإلنرار بصاع ا من   اعا  مباشَية أو إبل اَ  َّب ا نوويا اَها نفك اعأل الصَاع ا  
ِ بعََد رسََول   اََ َ   ع ََََ هلَََ ل ولَََ عََز وجََأل }ومََا مَّعَََّا أل نَيسََأل المتَََّا  اآل 

اإلسَياَ{ .وهرا اإلنَرار لكَأل مَن  َال اختَر   ولَدا    –ئآل ِ إال أل مرح اا ائولول  
 الرين  الوا اختر ا هلل ولدا{ . وينذرمدا ن اآليا هَّا }



 وأما :
 )الذين قالوا اَّتذ هللا ولدا( 

 ين  الوا اختر   ولدا وه الَ اَّف  :ل رهَّا اإلنرار 
ائول : الَهَود والَّصََاري ومََّه  الََرين  َالوا عزيَََي ابََن   ومََّه  مََن  َال السَََح ابََن   

َحه ابََأنه ايَا  ََال اعََا  }  اْرى الأْدسََا َيم ابََأنه ايَا ْو ْالََْتا الََّصََْ ََأ وده عهْزيَ وأرهه  ْو ْالََْتا الأََْهََه ََْ لََاأْل  َ ذْٰ
ْاَأْواها   التوبا {  - ها أ يهْ اهائهوْل  َْوأْل اَلرايْن ْمْفَيهوا مان  َْبأأله  ْااَْْ هه ه اَيه ْأََّنٰ يَه أْاكهولْ أبا

وهَرا ال َول اكَاد اَّرَ  ائَر مَََّ وا َ  السَداواِ ع ََ ائَر مَن هولََ مدَا ن  ولََ 
الهوا } اعَََا  :  ذَ ْو َََْ ْٰنه  اَّت   هَ ًداالَََََيْحأ ئبا َول   َ ََأ ته أ شَََْ ئََََأ دأ جا َه  لَ َََْ ََأ ََّ َيأْل ما ِه يَْتَْْفطََََ ْداْوا اده السََََ إادفا ْاكَََْ

ْٰنا  ا ْأل ْدْعوأا لا ََيْحأ َه ْوختْاَيُّ اْلأاْباله ْهدف ْرأ ْٰنا ْأل  َوَلًداْواَّْر ُّ ائأ إال  يَ تهَخَذ َوَلًداْوْما يَّْبغاٍ لا ََيْحأ
ْٰنا عْ  َا إااَل ٍيتا الََيْحأ ْرأ ِا ْوائأ َا مهألُّ ْمن نا الَسْداْوا َ ْصاهه أ ْوْعَدهه أ ْعدفا وْمه ُّهَه أ ٍاَا ا لَْ دأ ْأحأ بأدب

 .{ 95 -88مَيا  –يَْوأْم الأ اَْاْماا اََْيأدبا 
 

 ونَاب : 
 َََووم ال يمهََََيول بصَََورة مباشََََية  َََالوا هَََرا ال َََول العمََََ   اعدَََ  أبل هلل البََََّاِ وهَََ الَ 

 ََال اعََا  ن إ  مَََّاا    أسََ دوا مث را ََوا واليََا أهََأل بَََت الَََّل ع َََه  السََوم اتحولََوا
َبا } ذلََأل ال ََول العمَََ  :  زأ نأ عابََْاداها جََه َه مََا ورم مُّبََا م ْوْجْع ََهوا لََْ اْل ْلْكفََه نسََْ ِمََاَا  اَّت  هَذَ أْما إاَل اإلأا

ْثوب  َْأَل وْ  ْٰنا مَْ َْيْح لا ََََيْحأ ْا ضَْ دههه  مبَا َْي ْأحَْ لأْبََّاْ  ْوإاْذا بهرََ ا ْفامه  ئا ِن ْوْأاَأ ْودفا خْيأ َه ه بَََّْْا َه مهسََأ هَه جأ
ْا الَََرايْن هََه أ  اأه مهبََا ن ْوْجْع ََهوا الأْدْوئاكََْ اما دََْ ْو نا اخلأاصََْ اا ْوهََه َه نا احلأا أَََْ ن يَهَّْرَََ َ م أْْومََْ ْو ْممََا  ْوهََه

ْٰنا إااْنوب  َْلهوْل عاْباده الََيْحأ ْهه أ ْويهسأ ْتاه ْشْهاْد  . {19-15الزخَير  –ْأْشهادهوا ْخ أْ هه أ ْستهكأ
 الَ أي اب داخ ول ن إنَرار   اعَا  رَ  هََّا ن  ولََ اعَا  } ويََّرر الَرين  َالوا اختَر وه

 الكهف{ . -  ولدا
وه الَ أس دوا ن اَتح مكَا ذَت و ََة السََف وئلَوة وأ  َ  ع ََه  رسَول   اَ َ   

لََ الط  َاَ ونَزل ن ذلَأل سَورة الَّصَََي } دَرا جَاَ نصََي   والفَتح ورأيَت  الَََّاب ع َََ ٍو
يَدخ ول ن ديَن   أاواجَاب اسََبح ئسَ  ربَأل واسََتغفَيه إنََ مَال اََوائ{ وهََّا ي َول اََ َ 

لَ   ." والَ لَخَيجن مَّهَاواجاب مدا دخ وا اََ أاواجا"     ع ََ ٍو



أل هَره السَورة لَا أنزلَت ع ََ رسَول   اَ َ   ع َََ وسَ   عَن الََّل  أ  هَييََية  عن    ]
إذا جَاَ نصََي   والفَتح ورأيَت الََّاب يَدخ ول ن ديَن   أاواجَا    ا َ   ع ََ وس  

لَخَيجن مَّها أاواجا مدا دخ وه أاواجا  هَأل سَََتك ا َ   ع ََ وس  :  ال رسول    
 الَّاب ديَّه  أاواجاب مدا دخ وه؟ وهأل هرا من عوماِ الساعا؟

أبَََََو  ثََََََّا اويَََََا بَََََن عدََََََيومع حَََََدثِن أ  ثََََََّا عبَََََد   حَََََدثَّا أْحَََََد ون مسََََََّد اإلمَََََام
 ََدمت مََن  : ََال ْلََابَي بََن عبََد   حََدثِن جََار أبََو عدََار حََدثِن عَََّائو اعٍ إسََحا 

سفَي اةاَّن جابَي بن عبد   يس   ع ٍ  اةع ت أحدثَ عن ااَتا  الَّاب وما أحدثوا  
اةعأل جابَي يبكٍ مث  ال:  عت رسول   ا َ   ع ََ وس   ي ول: إل الََّاب دخ َوا 

  .  أاواجاب  وسَخَيجول مََّ أاواجاب [  ن دين
هََأل    وذلََأل بفعََأل الرَََطال الََري اختََروه ولَََاب مََن دول   اعََا  ورسََولَ ب    ع ََََ ٍو

الرَا   أولَاَ من   و سبول أ   مهتَدول   اَّتذوابَتَ ع َه  السوم  ال اعا  }إ   
 .{ 30ائعَيار 

لَ وبرََيط اَيمََ سَا أاََّامه  ن حَااََ وشََي اب وه الَ ٍمَّوا بَيسول   ا َ     ع ََ ٍو
ٍخَي جي يع َّوه إال بعد مواَ وهو استبعادأهأل بَتَ من اإلمامَا ون حَااََ مَادوا يفتَّونََ عَن 
ذلَََأل ائمََََي اإلرٍَََ مدَََا ن  ولََََ اعَََا  } وإل مَََادوا لَفتَّونَََأل عَََن الَََري أوحَََََّا إئيَََأل 

 { 73 اإلسَياَ –خ َو  فَّتذو لتفَتى ع ََّا داه وإذا 
لَََََ  ََََال   ولََََا بََََ  رسََََول   إمامََََا أمََََا الََََ مَّ  وخواتَََََ لَيسََََول   اََََ َ   ع ََََََ ٍو

ْن أحَََده  }  ََ ا اْرةب مَ ةَََْ ا حا ََََّْ َْمأطاَيأ ْعْ ََأ نأ عاََََّداْك اَََْ َ  مَََا ْو احلَََْأ ََه ْرا هَ اْل هَََْٰ َ  إال مَََْ ََه الهوا الَ هَ ْوإاذأ  َََْ
َا أْوا ائأتاَّْا باْعْراحن أْلَا ن   { 32ائنفال  –الَسْدا

حدثَّا   حَا بَن عدََيو, عَن عطَاَ  َال:  َال رجَأل مَن بَِن عبَد الَدار, ي َال لََ الَّ ََي ]
بََن م ََدة: " ال هََ  إل مََال هََرا هََو احلََ  مََن عَََّدك اَََمطَي ع ََََّا حةََارة مََن السََداَ أو 

احا   ائتَََّا بعََراح ألَََ  "  ا ََال  :  وأما احلأاسََْ ََْ أْل يَ ا  َْبََأ ا  اطَََّْ ألأ لَََّْ ا ْعةََ ا الهوا ْربَََََّْ سََورة  -ْو ََْ
َّْامه أ أَْوْل ْمَيَةن     و ال: (  16حل:   تهدهواْن اَهَيْاْدى ْمْدا ْخْ  أ ئَأ   (94سورة ائنعام: -ْوْلْ دأ جا

اااَييْن  و ََال:  ْراحن ْوا ََا ن ا لا أكََْ ائاألم باعََْ َْْل سََْ .  ََال عطََاَ: ل ََد (2-1سََورة العََار : -سََْ
 افسا الطتي[ . – نَزل اََ ب ْ  عرَية ٍيا من متاح  



ن ابن بَييدة   عن أبََ  ال : رأيت عدَيو بن العاحل وا فَا يَوم أحَد ع ََ اََيب   وهَو ع]
افسَا ابَن مثََا  - ي َول : ال هَ    إل مَال مََا ي َول حمدَد ح َا   ااخسََف   وبفَيسٍَ 

 . سورة ائنفال [  –

لَََ  " انََت   وهََ الَ سَسََاول ع َََ نفََك  ََ  بََِن إسَََيائَأل الََرين  ََال اَََه  اََ َ   ع ََََ ٍو
 . ائم  ببِن إسَيائَأل "اشبَ 

َ ْ  ,  َْاْل : " لْتَْ   َا ْوسَْ َ َ اَيه ْعْ ََأ َه , عَْنا الَََّلا ا اَْ ٍْ اَيه ْعََّأ راي ا   ْرضَا  اخلأهدأ
تََباعهَن ]ْعنأ ْأ ا ْسعاَدن

َْي ضََْا ن  ىَت لََْوأ ْدْخ ََهوا جهحََأ ا بََارارْا ن   حََْ تأن , ْوذارْاعََب تأبا بارََا ْ كه أ شََا بَأ نأ  َََْ َّْْن مََْ وهه أ " . سََه  , الاََبَْعأتهدََه
ألا  َْيْة : " اَْهََْ ََأ نأ " ؟ ْونا راْوايََْاا ْأ ا ههَْييَ اْري ؟  ََْاْل : " ْادََْ وده , ْوالََّصََْ وْل ايَا , الأََْهََه ا : ْ  ْرسََه   َه أَََّْ

َه ائهمَََْ ا با  ْب ته أ ْأشَََأ َه : أْنََََأ ٍْ اَيه ْعََََّأ عهودن   ْرضَََا نه ْمسَََأ اْل ابَََأ ابه إاال هَََه أ " ؟ ْو َََْ ا الَََََّ أْل ْ أتَََب َيْائَا ِنا إاسَََأ بَََْ
أْل أْمأ ال َرةا , دََْاأْ ْأّن ا ال أْدأراي أْاَْعأبََهدهوْل الأعاةََأ لأ ََه َرةا ئا ْو الأ ََه رأ دأ ب , اََْتباعََهوْل ْعْدْ هََه أ حََْ  -؟ .  ْوهََْ

  - سََ  ائ ََوال اْلَََز الثالََث  -اْلََام  الصََغا و وائََده واْلََام  الكبََا  -جََام  ائحاديََث 
 .[  بعا دار الفكَي  – 287 حل  8677حديث ر  

وبِن إسَيائَأل  ال اعا  اَدا اع واه } وإل مَّه  لفَيي اب ي َوول ألسََّته  ئلكتَاح لتحسَبوه مَن 
الكتاح وما هو من الكتاح وي ولول هَو مَن عََّد   ومَا هَو مَن عََّد   وي ولَول ع ََ   

 ٍل عدَيال { . –الكرح وه  ويع دول 

ََا   َََّتك  وهَََرا العدَََأل حَََرر   اعَ ََوا لَََا اصَََف ألسَ َََ اعَََا  } وال ا ولَ مَّهَمَََا حمدَََد ن  ولَ
 الَّحأل {  –الكرح هرا حول وهرا حَيام لتفَتوا ع َ   الكرح 

لَََ ن أحاديََث عومََاِ السََاعا والفََ  والوحََ   وهََ الَ بََ  رسََول   اََ َ   ع ََََ ٍو
ت ه  السََ د  ذَييََف الرَََييعا و ََ أ ََ  سَََخَي   مَََّه  ٍخَََي الزمََال مََن يَََّته   ةهََ  ن

  وحمبَََه  وشَََعته  أ  ََ  ع َََهالَََّل ع َََه  السََوم أهََأل البَََت ئسََ  الََدين ومََرا ه  ن 
السََََفَاّن و مََََن يَََََّته   ةَََََ الَََََّل اََََ َ   ع ََََََ اسََََ  اخلََََوار  و ائََََده  يط ََََ  ع ََََََ 

ئنَ يعدأل ئلترابَ وي بك ع ََ أخَيى من أابا  دجال ٍخَي الزمال  اسَكول ن أحاديث
لَََ حمََرراب مَََّه   الَََّاب ديَََّه  اَََةع ه  ي ت ََوا السََ د  ئسََ  الََدين  ََال اََ َ   ع ََََ ٍو



لََ :  َدثََّْْا ْجَيايََيه بَأنه ] ومن ع دائه  مبَََّاب أ َ  وع دَائه  دجاج َا  َال اََ   ع َََ ٍو حَْ
ْا َيْاله ْحا امن    ْاْل :  ْاعأته ْحهَْأْد بأْن هاولن    هْد اىله  ْاْل : ْحَدْثِنا أْبَهو الََداأ َدْثِنا عادَأ َا   حَْ

لَََدَجالا  ْ  ئا نأ  ََْا وله : " مَْ َ ْ  يَْ ََه َا ْوسَْ َ َ اَيه ْعْ َََأ وْل ايَا اََْ ن    َْاْل :  ْاعََأته ْرسَه بَأنه حهصََْ أ
ىَت  َا حََْ ا يَََْزْاله بَا َه مََه أمانم ْادَْ اه أْنَََ ْو ْ أسَْ َا   ْوهََه َ أْل ْ أاَا َه , اَْإاَل الََيجََه َْ ْعَََّأ َه ِمََاَا يَْبَأعََْثه اَْ أََََّْأ يََْتباعَْ

ِا " . بَهْها ْن الرَََُّ َه مَََا ََن إسَََحا  ن متابََََ  – ْمعَََْ و ايَََا البدايََََا أ  داوود وذمََََيه حَّبََََأل بَ
 .[  «  1والَّهايا البن مثا  

وهَره الرََبهاِ سََببها هةَََي هََره ائمَا لكتََاح   وأحكامَََ والعدََأل أبراَ ورأي الع دََاَ 
ّن محك   ب  الََّاب  َال اعَا  } و َال الَيسَول  ربََإل وأهوائه  دول الَيجو  ل َّر ال ٍَي

ل مهةورا اَّتذوا ومٍ   الفَي ال{ . -هرا ال ٍَي
ولََا هةَََيوا مََال ذلََأل ااباعََاب لَََيأي ع دََائه  دول الَيجََو  لكتََائ هلل مدََا بََََّا وذلََأل مدََا 

أحبََاره  ورهبََا   أرئئب مََن دول  اَّت  ذوااع ََت بَََّو إسَََيائَأل مََن  بََأل و ََال اعََا  اَََه  } 
 .{  3توبا ال –  

وع َََ ذلََأل إذا مََال الَهََود والَّصََارى عد ََوا بت  َََد االحبََار والَيهََابن دول الَيجََو  لَََّر  
متا   اعا  اإل اََمتَّا أما ه  ذريا الرين  الوا اختر الَيْحن إنثاىل  وستتوحد أهَدار 
هَََ الَ الرََََا   الثوثَََا ع ََََ حََََيح أهَََأل بََََت الََََّل والسَََ د  اكَََال أاَََحاح الفكََََي 

لاسََوّن  والوهابَََا خََوار  ٍخَََي الزمََال الََع اَّفََ  ع َََ مََأل خطَََ هََدم ديََن الصََهَوّن وا
اإلسََوم دول ال يرََعَي مثََا مََن السََ د  بََرلأل  وهََ الَ اولََوا شَََا   اإلنََك والََن ن 
: نرََي الكفََي والفسَو  والعصََال بَ  الََّاب ون العَاجي و سَبول أ َ  مهتَدول  َال اعَا  

 . االعَيار{  –ول   و سبول أ   مهتدول الرَا   أولَاَ من د اَّتذوا} إ   
 وأما :

 )ولدا( 
 

 والرين  الوا اختر   ولد مَّه  اَي ا جع ت هلل البَّ  والبَّاِ بغا ع    ال اعا  



َْ اْلََأاَن ْوْخْ ْ هََه أ }  َيْْما َا شََه َه وْ ْوْجْع ََهوا يا بأْحاْن ِن باغََْاأا عا ََأ ن سََه َه بَََّاْ  ْوبََََّْْا ا ْوْخَْي ََهوا لََْ اْ ٰ ْعدَََ اَْعََْ
فهوْل  َا ْيصَا ْرأ ِا ْوائأ ْداْوا ْبام ْوْخ َْْ    بَْداي ه السَََ احا َه اََْ ن لََ َه ْولََْدم ْوجيْأ ْاكَه وله لَْ َن ْأََّنٰ ْيكَه ٍأ أَل شََْ مَه

َن ْع اَ م   ٍأ  { 101-100ائنعام  –ْوههْو باكهأل ا ْش
 ََوا لَََ بَََّ  حََدثِن يََونك  ََال  أخََتان ابََن وهََا   ََال   ََال ابََن  يََد ن  ولَََ: " وخَي ] 

ََال ََ   "  ََ ََا ع ََ ََاِ بغََ ََربوا وبَََّ ِ  : " خَي ََََوا "  مََ ََول وال بَََََّا =  الََََت    جي يكََََن هلل بَََّ
: الوئكا بَّاِ  = اكألٌّ خَي َوا الكَرح "  = و ال الرَيمول  : السَح ابن    الَّصارى

 [ .13688ر    -افسا الطتي لآليا  وخَي وا "  اخَت وا .
الََرين  ََالوا هلل ولََد وهََ  الَهََود والَّصََاري مدََا ن  ولَََ  وهََ الَ مَََّه   َََييش والفَييََ  الثََاّن

ْٰنه  }  اعا  : َْيمهوْل   َوَلًداْو ْالهوا اخَتْْر الََيْحأ َه ْبألأ عاْبادم مُّكأ َياها سهبأْحاْن ْمَأ وألا ْوهَه  أبا لأ َْ َه ئا با هوْن اْل ْيسأ
 . { 27-26ائنبَاَ  –يَْعأْد هوْل 

َْ اْلََأاَن } بغََا ع ََ  ل ولَََ اعََا  : ومواََا خَي ََوا هلل اعََا  بَََّ  وبَََّاِ   َيْْما َا شََه ْوْجْع ََهوا يا
فهوْل ْوْخْ ْ هََه أ  ا ْيصََا اْ ٰ ْعدَََ َه ْواَْعََْ بأْحاْن ِن باغََْاأا عا ََأ ن سََه َه بَََّاْ  ْوبََََّْْا ِا ْوْخَْي ََهوا لََْ ْداْوا بََْداي ه السَََ
َا   ْرأ َه ْوائأ ْبام  َوَلد  ْأََّنٰ ْيكهوله لَْ احا َه اَْ ن لََ َن  ْوْخ َْْ   ْوجيْأ ْاكَه ٍأ أَل شَْ َن ْع َاَ م  مَه ٍأ أل ا شَْ ْو باكَه  –ْوهَه
 .{ 101 -100 - ائنعام 

وه الَ ه  الرين حَرره    اعَا  هََّا ن  ولََ عَز وجَأل : } لَََّرر الَرين  َالوا اختَر   
لَ وأمَي ب ََيأَة العرََي   ولدا { وه الَ ه  الدجال ائمت الري حرر مََّ ا َ   ع ََ ٍو

ورة الكهََف لبسََتعاذة مََََّ والسََتعاذ مََََّ هَََّا هََ  الَََّاا ول و مفََار أهََأل ائوائََأل مََن سََ
الكتََاح اَي تََال  ََاهَي ل واََا الصََهايَّا مََن الَهََود والَّصََارى والثالثََا أمََا اََدعٍ اإلسََوم 
وهََ  الوهابَََا خََوار  ٍخَََي الزمََال ذريََا وخ فََاَ الََرين نسََبوا هلل اإلانىل ولََرلأل ال عةََا 

َّ  ع َع ََََ السََوم ويفةَيونَََ ويسََتخَيجول أاََحابَ أل نَََياه  ي صََفول مسََةد أمََا الََ م
َََي ابَََن عَََدي والكََََّدي الصَََحا   ََوا مع َََت الصَََحا  حةَ ََا اع َ ََو   مدَ مَََن  بَََوره  وخيفَ
البدري الع باوي ومثا مَّه  يط   ع َ نفسَ   د وأبوسففَال ومعاويا وابن   د ويكَيهَو 

أ َاَ مكَيوهَا لَديه  بأل وميَّعول ن جزيَية العَيح من اسدَا جعفَي وع ٍ واا دَا و يََّا 
وسعود واَصأل ومعاويا ويزيد ا ا مكَيما لديه  مَياهَا ن رسول   وديَّا ا َ   ع َََ 
لَََ أ ََ   َََييش  لَََ و هََ الَ هََ  الَََّاا ول عزيَََية العَََيح الََرين  ََال اَََه  اََ َ   ع ََََ ٍو ٍو



لََ ] " ودعا ع َه  ن  ولََ اَ َ   ع اآلخَية الع ستَّته  نفك     َييراب ائو    َََ ٍو
وأنَََرره    أمَََايل الرَََةَيي [  –ال هَََ  مدَََا أذ تََََول  ََََييش نكَََاالب اََََذ  ٍخَيهَََا نَََواال " 

} اََإل أعَيضََوا ا ََأل أنََرراك  : اعََا  َِعََا بصََاع ا مثََأل اََاع ا عََاد وَثََود  ََال اعََا  
 اص ت { . –بصاع ا مثأل ااع ا عاد وَثود 

 مث يقول تعاىل :
م  َوَف  (5) نح َعل  ح ََ َإفه َما ََلُمح ب َ َه م  َ َح يَ ُقول ُ و َواَهَممح َإ نح َأف   ح ً  َّت  َحُرُ  م  َ َُْ ح َمَلم  َ مح م  َ َِلَاَبئَم  َ

 (5َمَذاًب )
 وهنا :

 )ماَلم به من علم ( 
وهَّا مار  بَ من ع   أي أل مأل ما عت دوه عبارة عن  َّول ال ا وم ع َ ع َ  ونَر مَن  

ْا إاَل الَََرايْن اْل } : متََاح    ع َََ مدََا ن  ولَََ اعََا  دُّوْل الأْدْوئاكََْ َْيةا ْلَهسََْ خََا آلأ َََّهوْل ئا يَه أما
  َٰ هنْث َْْا ائأ دا م  ْاسأ نح َعل  ح ئبا  َوَما ََلُم َبَه م  َ ََأ ْن احلَْأ  ا شَْ إال يََْتباعَهوْل إااَل المَََن ْوإاَل المَََن اْل يَهغَأِنا مَا

َيااْن ْوجيْأ يهَيادأ إااَل احلأْ  َأ ْعن َمن اَْْوَ ٰ ْعن ذامأ َْعأَيا ْ غههه  ْا بَأ لاأْل مَْ نَأَْا ذْٰ مَ َْاْة الدُّ َن الحَعل  ح إاَل ْربََأْل   م  َ 
تَْْدٰى  ْن ْضأَل ْعن ْسباَ اَا ْوههْو أْعأ َْ ه مبَاْنا اهأ ويبَ    اعَا  { 30-27الََّة   –ههْو أْعأْ  ه مبا

مدَا ن   أل ه الَ مَّه  الَّاا ول الرين ه  ذريا عباد ائاَّام الرين  الوا اختر الَيْحن إانوب 
ئئهََََ  :  ْٰنا إااْنوب }  ولَََََ اعََََا  عََََن أجََََداده  ٍو اده الََََََيْحأ رايْن هََََه أ عابََََْ ْا الَََََ وا الأْدْوئاكََََْ ْوْجْع ََََه

َْلهوْل  ْهه أ ْويهسََأ ْهاْد ْتاه شََْ تهكأ هادهوا ْخ أْ هََه أ سََْ اْنهه  ْأشََْ دأ ا ْعبََْ ْٰنه مََْ َْ الََََيْحأ ا الهوا لََْوأ شََْ ا َل   َُم ْو ََْ م  ه
م   نح َعل  ح َلَك م  َ كهوْل بََْألأ إالأ هََه أ إااَل خْيأَيهاََه  ب َ ذَِ سََا ْتدأ َا مهسأ َا اَْهََه  بََا ن  َْبأ ََا َََّْاهه أ ماتََْائب مََ ا وْل  أْمأ ٍاَََْأ

ْتدهوْل  َٰ ٍْوراها  مُّهأ َٰ أهَمان ْوإااَن ْعْ  َْاْن ْعْ  اْن ٍْئ وذريا  { .22-19الزخَير   – ْالهوا إااَن ْوْجدأ
بَت الَّل ع َه  السوم مدا اخت فوا ئوو   من ه الَ ه  الرين اخت فوا ع َ واليا أهأل 

لَ أي أ   جي يتفَي وا إال من بعد مَا جَائه  الع َ  مَن   بأل ع َ رسول   ا َ   ع ََ ٍو
لََََ  َََال اعَََا  :   ل ع ََََ رسَََول   اَََ َ   ع َََََ ٍو } عََََّد   بغََََاب بَََََّه  ونَََزول ال ٍََََي

ْمأَيا  ِن م اْن ائأ َّْاهه  بََْ اَّْا َْهه ه اْ   ْوٍاَََْأ تَْْ فهوا إااَل مان بَْعأدا ْما ْجا مُ  ْدا اخأ ََّْهه أ  إاَل ْربََأْل  الحَعل  ح بَْغأََبا بََََْأ
َا خْيأْت افهوْل  ََّْهه أ يَْوأْم الأ اَْاْماا ااَْدا ْمانهوا ااَ ٍ بَََْأ  . { 17اْلايا  –يَْ أ ا



  وهََ   واْلديََد هَََّا أل ال ََا اعََا  يََت  دجََاالب ٍخَََي لَََ جََرور سََاب ا أ  ََ  ع َََه  الََدهَيي
ٍْ إااَل } ال حََدول الََرين يَّكَََيول اخل ََ  والبعََث والَّرََور و ََال اعََا  اَََه   :

ا هََا ْو ََْالهوا مََْ
َيه  ِه ْوْحأَْا ْوْما يَههأ اكهَّْا إااَل الَدهأ نَأَْا مْنهو لاأْل  َوَما ََلُمْحَْااَهَّْا الدُّ م  بارْٰ نح َعل  ح إالأ هَه أ إااَل ْيمهََُّّوْل  م  َ

  . { 24اْلاثَا  –
َ َِعاب يرَتمول ن عبادة إلَ اروى والَيأي وال َاب والت ول ع َ   بغا ع    مدا وه ال

َٰ }   ن  ولَ اعا  :   َه اَيه ْعْ  َا  َعلحم  أْاََْيْأْيأْت ْمنا اخَتْْر إارَْْٰه ْهْواهه ْوْأْضَ  َٰ ْ أعاَا ْو َْ أبَا ْوْخْتْ  ْعْ 
َٰ ْبْصَياها داْراْوةب ْادْ  َا مان بَْعأدا ايَا ْوْجْعأْل ْعْ  داي  { . 23اْلاثَا  –أْْاْو ْارَْمَيهوْل ن يَْهأ

وه الَ َِعاب أنرره    اعا  ببَب شديد ٍخَي الزمال ن  ولَ اعا  هََّا } ويََّرر الَرين 
ِأ ْم اْداب خْتأَيه ه مانأ أْ  َما ََلُمح َبَه َمنح َعلحم   الوا اختر   ولد  ْْئئاها أ ْمتهْ اَأْواهاها أ إالأ يَْ هولهوْل ْواْل آلا

 . الكهف{ - إااَل ْمرائب 
 

 وأما :
 

 ) وف ِلابئمم( 
 
ئئهََ  عبََدة ائوول   " احلََديث عََن  َََييش وال آلئئهََ  " وهَََّا   مدََا افٍََ  ولَََ اعََا  } ٍو

انْ  ْتدهولْ  َاَبَءكَ  ْبألأ  ْالهوا إااَن ْوْجدأ َٰ ٍْوراها  مُّهأ َٰ أهَمان ْوإااَن ْعْ   { . 22الزخَير  - ْعْ 
لَ ان  بوا ع َ أع اا  مدَا ن  ولََ اعَا  }  وه الَ بعد مِو رسول   ا َ   ع ََ ٍو
–وما حمدد إال رسول  د خ ت من  ب َ الَيسأل أاائن ماِ أو  تأل ان  بت  ع ََ أع َابك  

ٍل عدَََيال{ وهََرا اإلن ََوح  هَََي ن اََورة راََض واليََا أهََأل بَََت الَََّل ع َََه  السََوم 
ه  مََن بعََده مََ  اسََتبعاده  مََن مََأل مَّااََا الدولََا الدنَََا والعسََكَييا وخ ََف واسََخوا

أخَََروا يصَََوبول أرائهَََ  وي تدسَََول رَََ  العَََاذيَي مدَََا روجَََوا أبل عدَََأل   َََفمَََن بعَََده  خ
الصحا  أاأل من أاول الترَيي  ا  وا وأض وا بعد أل بعدوا عن متاح   وسَّا رسولَ 

ع ََت ائمَ  مََن  بَأل و ََال اعَا  ن ذلََأل مدثََال وواليَاأهأل بَتَََ ع ََه  السََوم متَامب مدََا ا



ْدهه ْونْْرْر ْما }  و ور  لَّل   هود  ع ََ السوم :  دع َ  وم عا تََّْْا لاََّْعأبهْد اَيْ ْوحأ ئَأ  ْالهوا ْأجا
ْا ْاعادهاْن إال مهَّْت ماْن الَصادا ا ْ  َاَبُؤكَ ْماْل يَْعأبهده  َأااَّْا مبا  .{  70ائعَيار  – ْا

دة اآلئَ والسََ ف الصََاحل ومََد  ٍئئهََ  وأاَََّامه  و ََال بََامََ  مََن  بََأل  الََت بعومََأل ائ 
َََه   ََده  ع َ ََن بعَ ََته  مَ ََن دول رسَََأل   أو ذريَ ََ  الَََع امتَََدحوها مَ ََاَ ٍئئهَ ََايل ن ا َ اعَ

ا أْنَََته أ } إا  السَََوم :  تهدهوهَََْ َم ْ َََأ ا ٍْ إااَل ْأ َََأْ
ملأ هَََا ن سَََه أ  َوَاَبؤُم   ُ ا أْنَََْزْل اَيه اَََاْا مَََا إال طْالن مََََ

َْهه  م ان َراَ اا ه ارَأهْدٰى  ْنفهكه ْوْلْ دأ ْجا ْْأْوى ائأ وهَ الَ  { 23الََّة   -يََْتباعهوْل إااَل الَمَن ْوْما 
مسََدَ يطََول ع َََه  ن العدَََي  بََأل الفصََأل دولََته  إ  أجََأل  د ن  اعََا  أنَََ سَََد بََ 

 ومعسكَي أهأل بََت الََّل ذريَا ب  العسكَيين معسكَي عبادة اآلئَ واكَية الس ف الصاحل
َا ائنبَََاَ والَيسََ    ََال اعََا  : } بََْ  مح ألأ ْمتََعأَََّْا هََْٰ هاْل َيه  َوَاَبَءه  ُ َأها ه الأعهدََه ىَتٰ  ََْاْل ْع ََْ أْاََْْو حََْ

الابهوْل  ا أْاَْهََه ه الأغَََْ نأ ْأ أَيْاااهََْ ْها مَََا َْ نَّ هصََه ْرأ ْل ْأاَن ْوأيتا ائأ َْيوأ  { . اََإذا جَََاَ 44ائنبَََاَ  –يَََْ
َا }بَْ  أج ه  حك    اعا  بََّه  ئحل  مدا ن  ولَ عز وجَأل :  مح ألأ ْمتََعَأته هَْٰ هاْل  َوَاَبَءه  ُ

َْهه ه احلْأ ُّ ْوْرسهولم مُّبا م   .{ 29اجملادلا -ْحىَتٰ ْجا
ومَََا مانَََت انت َََام   اعَََا  مََََّه  إال لت َََدا واليَََا ٍئئهَََ  ع ََََ واليَََا   اعَََا  ورسَََولَ  

ل الكَََيا وسَََّا   السََوم وأهََأل بَتَََ ع َََه عدََوب مبََا مََال ع ََََ ٍئئهََ  واَيمََاب ئحكََام ال ٍَََي
لَ مدَا ن  ولََ عَز وجَأل : ا أْنَْزْل اَيه }  رسولَ ا َ   ع ََ ٍو اْلوأا إاْ ٰ مَْ ْوإاْذا  اََأْل رَْه أ اَْعَْ

َا  اْن ْعْ ََََأ دأ ا ْوجَََْ بَهَّْا مَََْ الهوا ْحسَََأ ولا  َََْ وأ مَََْ  َاَبَءكَ ْوإاْ  الََيسَََه ئبا ْواْل أْْولَََْ ََأ وْل شَََْ اْل ٍْئؤههَََه أ اْل يَْعأْ دَََه
تَْدهوْل   َت مََأل ائمَ  مَن  بََأل نفَك الفعََأل مدَا ن  ولَََ عومََرلأل ا {  104الائَدة  –يَْهأ

انْ } عََز وجََأل : دأ الهوا إااَن ْوجََْ ا  َاَبَءكَ  بََْألأ  ََْ لاأْل مََْ رْٰ دهوْل وْمََْ تََْ َٰ ٍْوراهََا  مُّهأ ان ْوإااَن ْع ََْ َٰ أهمَََ ْع ََْ
اْن أْرأسََْ أَّْا مََا  دأ ا إااَن ْوجََْ ْاهوهََْ ن نَََرايَين إااَل  ََْاْل مهَتأ َٰ  َاَبَءكَ ن  َْبأ ََاأْل نا  ََْيأيََْان مََ ا ان ْوإااَن ْع ََْ َٰ أهمَََ ْع ََْ

تََْدهوْل  َا ٍْوراهََا  مُّ أ دمتُّأ ْعْ َََأ ْدٰى ِمََاَا ْوجََْ ْهََأ تهكه  أبا ئَََأ مح  ََْاْل أْْولََْوأ جا َا  َاَبءَم  ُ   ََْالهوا إااَن مبََاْا أهرأسََا أته  بََا
ََّأهه أ  َّْا ما   { . 25-22الزخَير  - اْانمهَيأ ْمَأْف ْماْل ْعا اْباه الأدهْكر اباْ  ْماااَيهوْل اْانتَْْ دأ

وه الَ الَتا  ه  الرين مانوا يصََيول ع ََ ا  ََد اآلئَ و سَ فه  الصَاحل وبَ    اعَا  
ومََانوا يصَََيول  } إ ََ  مََانوا  بََأل ذلََأل مَتاََ أل هََرا هََو احلَََّث العمَََ  ن  ولَََ اعََا  : 

ومَا مَال هَرا احلََّث العمََ  إال خَيوجَاب ع ََ {  46-45الوا عَا  –ع َ احلََّث العمََ  
واليا أهأل بَت الَّل ع َه  السَوم الَرين أذهَا   اعَا  عََّه  الََيجك و هََيه  اطهَاا 



َََّك  الَََََيجك أهََََأل البَََََت و يطهَََََيم  اطهََََاا  ََََال اعََََا  : ََا يَييََََد   لَََََرها عََ  –} إمنََ
 . ائحزاح { 

} إان وجَدان ما مَال ذلَأل إال الختَاذه  اآلئَ و ائجَداد  ََادة رَ  مدَا ن  ولََ اعَا  :و 
 {  23الزخَير  –ع َ أما وإان ع َ ٍوره  م تدول  َابئنا

خَيوجاب ع َ واليَا الَرين أمََي   ب ََادْ  وهَ  أهَأل بََت الََّل  وما مانت هره ال َادة إال
َوْة أه  ع َه  السوم  الري  ال اعا  اَه  } ْ  ْوالََُّّبََه َّْاهه ه الأكاْتاْح ْواحلأهكأ اَْإال ولْٰئاأْل اَلرايْن ٍاَََْأ

اااَيايْن  وا اَاْا باكََْ ا لََأسََه دأ وَْم أَََّْا اَاْا  َْوأمََب َا اَْ ََْ َيأ اََاْا هَْٰ هاْل فَه ْدى اَيه ْيكأ ْداهه ه  أهولْٰئََاأْل الََرايْن هََْ اْباهََه
َْلهكه أ  َا ا َأْتداهأ   هأل اَل ْأسأ َيبا ْعْ َأ َْيٰى لا أْعاْلدا ْ  ْأجأ  { 90- 89ائنعام  - إالأ ههْو إااَل ذامأ

اعََا  ا ََ   أهََأل الكتََاح أي ََاب و ََور  اختََر   ولََدا  اعََا    عدََا يرَََيمول( يبََ  وأمََا
وده } أي ََاب ن هََرا ال ََول الََوثِن   ََدوا  ومََا مََن  ََب ه  مدََا ن  ولَََ اعََا  :  ْو ْالََْتا الأََْهََه

نه  ََأ َيم ابَ ََأ نه ايَا  عهْزيََ ََأ َحه ابَ ََا اْرى الأْدسَ ََْ تا الََّصَ وأْل ايَا ْو ْالَََْ ََْ اهائهوْل  ََ ََْ ْواهاها أ يه َ ََأ ْاََ وأرهه  أبا ََْ أْل  ََ ََا لَ ذْٰ
 { . 30التوبا  –اَلرايْن ْمْفَيهوا مان  َْبأأله  ْااَْْ هه ه اَيه ْأََّنٰ يَه أْاكهوْل 

ئولََول ا ََال اعََا  إ  متََاح راََ  ا الََت مبََا  الَََ ا ِ ذريََا مََن بعََده  جي اتحََام َجََا 
ئئه  مدا ن  ولَ اعا  :   ضَال  اهَ  ع ََ ٍورهَ  َابئم  م} إ َ  ألفَوا أ   ض وا ه  ٍو

  { . 70 – 69الصاااِ  –يهَيعول 
مث جاَ ٍخَي الزمال لتتوحد أهواَ مأل من  الوا اختَر   ولَداب مَن  بَأل وافَي َوا إ  اَهايَّا 

ال  وهَيعََوا ع َََ مََا مََانوا ع ََََ مدََا ن وماسََول ووهابَََا خََوار  وم هََ  ألفََوا ٍئئهََ  ضََ
 –ضََال  اهََ  ع َََ ٍورهََ  يهَيعََول  َابئم  م ولَََ اعََا  عََن عد هََ  ئرََوى } إ ََ  ألفََوا 

  { . 70 – 69الصاااِ 
ل ع ََه  السَوم ََّوع َ الَيد  من اختواهدا مد نت  إال أ دا اوحداْ ع ََ  تَال أهَأل ال

َٰ }ت ََد  والسََ د   ََال اعََا  ن مََا اعت ََدوه مََن مع اْرٰى ْع ََْ تا الََّصََْ وده ْلَأسََْ ْو ْالََْتا الأََْهََه
َن ْوهَه أ يَْتَأ َهوْل الأكاتَْاْح  ٍأ َٰ شَْ َن ْو ْاْلتا الََّْصاْرٰى ْلَأْستا الأََْههوده ْعْ  ٍأ لاأْل  َْاْل الََرايْن   ْش رْٰ مَْ

اَيه ْ أكَََه ه بَْ  وأراا أ اَََْ أْل  ََََْ ثَََأ وْل ما وأْم الأ اَْامَََْ اْل يَْعأْ دَََه ََّْهه أ يََََْ ولْ َََََأ َا خْيأْت افَََه انهوا ااََََ ا مَََْ الب ََََية  – اا ااَدَََْ
113 . } 



ََ الَ ُمت فَََ  اعَََو إال   ََ د  إال وهَ ََوا السَ ََن يَتمَ ََ  لَ ََاا وه  برَََىت أ َ ََوه  و َ ََوا   و ت َ أنَ
ال تَََال والَََبو  مدَََا ن  ولََََ اعَََا  } وال يزالَََول ي َََاا ونك  حَََىت يََََيدوم  عَََن ديََََّك  إل 

 .الب َية {   -استطاعوا 
لَ ن متاح   اعا  : وهَّا ي ول اعا    هألأ ْ  } ر  ع َ لسال رسولَ ا َ   ع ََ ٍو

أله ْوْألَ  ََأ ن  َْبَ ا أهنَََزاْل مَََا ََْ ا ْومَ ََْ ََّ ا أهنَََزاْل إالََْأ ََْ يَا ْومَ ا ئا ا إااَل ْألأ ٍْمَََََّ َََ ََّ وْل ما ألأ اَّ ادَََه احا هَََْ أْل الأكاتَََْ ََأ  أْهَ
ثََْيْمه أ اْاسا هولْ   .{ 59الائدة  – ْأمأ

عَََداْو  لبع َََه  بع َََاب إال أ دَََا اوحَََد  ع ََََ مَياهََََا السَََ د   وهََََّا ع ََََ الََََيد  مَََن 
أاَََأل مَََن  أاَََحاح اكََََية السَََ ف الصَََاحل ِمَََن  َََال بعدالَََا الصَََحابا وأنََََ وحََََيا  وأمَََا

هَََ الَ و ل الترَََيي  سََااب ع ََََ نَََ  َََييش الوثََََّا الَََع  الََت بعبََادة اآلئَ وائجََداد و أاََ
  وذريََته  ن مََأل عصَََي ومصَََي اسََتدَي عََدائه  ئهََأل بَََت الَََّل ع َََ اخلصََوحل ي ت ََو 

 ِ  ومََن جي يتدكَََّوا مََن  ت َََ امَََيوا ومََادوا ومكَََيوا بَََ ن ارجََاَ العدََورة ومََن هَََّا اوحََد
ه  مَََ  اَََهايَّا الَهََود والَّصَََارى هَََ الَ يكَيهََو أهَََأل البََََت وهََ الَ يكَيهَََول مَََأل اأهََدا

 الس د  ومن هَّا بَي  دجال ٍخَي الزمال والري حرره   اعا  هَّا ن  ولَ عز وجأل }
 ويَّرر الرين  الوا اختر   ولدا{  .

 مث يقول تعاىل :
   (ملم  َّتر  من أفواهمم  ) ( مْ   ) 

أي أ ا م دا مباة اكاد السداواِ ا   ع َ ائَر مَّها مدا ن  ولَ اعا  وهَّا مِت  
َيُّ اْلأابَْاله }  : َه ْوختَْا ْرأ َه ْواَّرَْ ُّ ائأ ََّأ ِه يَْتَْْفطَيأْل ما ا ْاْكاده الَسْداْوا دف أل دعَوا ل ََيْحن ولَدا   هَْ

 .  { 90مَيا  92- 90 -وما يَّبغٍ ل َيْحن أل يتخر ولدا مَيا 
وهََ الَ عََدار  عََن رجََار  ئلبا ََأل لَََياعه  اََو  أهخََأل بَََت الَََّل ع َََه  السََوم و ََال 

ن لَهْ اعا  ن ذلأل } نَأَْا ْادَْ ََْْاةا الَدُّ ََّأهه أ نا احلأ اْدلأته أ عَْ َا جَْ ََّأهه أ يََْوأْم ْها أْنَته أ هَْٰ هاْل اداله اَيْ عَْ
وله ْع َََْأها أ وْمََاَوب  ن ْيكََه اا أْم مَََ { . وهََ الَ عََدار  م ََت   اعََا   109الَّسََاَ  –الأ اَْامََْ

ِا ايَا باغََْاأا سََه أطْالن ْأْ هََه أ } عد هََ  م تََاب مبََا اب  ََال اعََا  اََََ :  ادالهوْل نا ٍْ  الَََرايْن لََهْ
 َُْ تََبا عاَََّ م  َ ت ان ْجبَََارن ْم أ أل ا  َْ ََأاا مهْتكََْ َٰ مََه لاأْل ْيطأبََْ ه اَيه ْع ََْ رْٰ  – ْد ايَا ْوعاَََّْد الَََرايْن ٍْمَََّهوا  مََْ
ل الكَََيا وح َهََأل بَََت الَََّل ع َََه  35دََااَي  { وهََرا ال ََت عََدار  ن نصََوحل ال ٍَََي



ل هََأل اآل ِ اََهََأل ا لبََل السََوم و ََن اْلََدل الوحَََد ن متََاح   اعََا  مَََّر نزوالل ٍَََي
ِا }إا لم مَََّاوؤوه  وهََرا اْلََدل بكََت ن اََدوره   ََال اعََا  :  َل الَََرايْن لََهْادالهوْل نا ٍْ 

اأا سََََه أطْالن ْأْ هََََه أ  دهوراها أ إااَل ايَا باغََََْ ْح  إال نا اََََه ْو  م    َ َه هََََه يَا إانَََََ ْتعارأ ئا َا اْاسََََأ ا هََََه  باْبالاغاَََََ مَََََ
اه    { .56دااَي  –الَسداَ ه الأْبصا

وهَََرا الكَََت الََََّاا  عَََن جَََدار  ن عبَََادة ٍئئهَََ  يكَََول خ فهَََا حكَََام مَََأل عصََََي ِمَََن 
لََََ ن ذريتََََ مدَََا ن  ولََََ اعَََا  :  ا إااَن } حَََارح رسَََول   اَََ َ   ع َََََ ٍو الهوا ْربََََََّْ ْو َََْ

ا  عأْف أ باَْو ْربََََّْا ٍَْاا أ ضَا َْضَْ ُّواْن السََ َْاْن ْا ََّأهه أ ْلعأََّبا  ْأ ْعأَّْا ْساْداََّْْا وْمهْتْا ْن الأعَْْراحا ْوالأعَْ  َمب َ اًامَا
 . { 68-67االحزاح  –
وهََرا التكَََت الََري م َََئ   ََوا  وعد َََوا بََََ  و مََال  َََور  ع َََ   دَََا احلََ  مدَََا بَََََّا  

ئدعاَ أل   اعا  عدا يرَيمول ومرا  ع َ   اعا  واَيمه  ل واََا ئهَأل بََت الََّل 
بغ اَ اكت ن   وح الَّاا   و أعَداَ   اعَا  ورسَولَ ع َه  السوم وهره  جع ت ال

هأل بَتَ ع َه  السوم  ال اعا  :  َا } ا َ   ع ََ ٍو َٰ بَا ا ْواََ ْشَيْْ  ْلكه  م اْن الَد اينا مَْ
 َٰ َٰ ْوعاَسََْ َْ  ْومهوسََْ َيْاها َا إابَََأ َّْا بََا ََأ ا ْواَََ أْل ْومََْ ا إالَََْأ َََّْ ا ْوالَََراي أْوأْحََأ وا الََد ايْن ْواْل ْألأ أْ اَدََه نهوحََب

َا   َُْ اَْتَْْفَيَ هوا ااَ َا اَيه   َم عهوهه أ إاْلَأ َياماْ  ْما ْادأ ن ْعْ َ الأدهرأ َا مَْ داي إالََْأ َه ْويَْهَأ ا ن ْيرَْ َا مَْ  ْلأتَْلا إالََْأ
 .{  14 – 13الرورى  –وما افَي واإال من بعد ما جائه  الع   بغَاب بََّه  يهَّاَاه 
 وأما :

 َي  من أاواهه ( :خت))ملم (    مِت  
 

الكفََي ومفَََيوا  ملم   } ول َد  َالوا : وهَره الك دَا هََ م دَا الكفََي الَع  َال اعَا  اَهَا 
ع ََ عبَادة   { وه الَ هَ  الََّاا ول وأهَأل الكتَاح خَيجَوا 74التوبا  –بعد إسومه   

وهٍََ اإلسََوم ال ََائ  ع َََ م دََا  الإلَََ إال   حمدََد عََن م دََا السََواَ اعََا  و اعتَََ و 
سَواَ بََََّّا وبَََّك  أال نعبَد إال  ملم   إ   أهَأل اعَالوا }  َأل  :   ال اعَا  ول  (  رس

وال يتخر بع َّا بع َاب أرئئب مَن دول   اَإل اولَوا ا ولَوا اشَهدوا   وال نرَيك بَ شَئاب 
ََ دول أب َََيال  –ان مسََ ََا  {  64ٍل عدََ ََا العََََراح مََََن   اعََ َََه  م دََ ََا ح ََََت ع ََ وهَََّ



لاأْل ْح ََتأ }    هلل اعا  مدا اَ ولَ عز وجأل :بَّفا ه  ومفَيه  ِب رْٰ ْع ََْ ربَأل  َمَلم  َ ُ مَْ
 {  6دااَي  –مفَيوا أ   أاحاح الَّار   اَلراينْ 

 
وهََرا العََراح ن اآلخَََية وأمََا ن الََدنَا ا هََ  م دََا سََب ت مََن   حََدد   اعََا  يهََا 

ن رَبَ ا  َمَلَم   ْولَْوأاْل أج ه  و ال اعا  اََ }  بَْْ تأ مَا دفَ سَْ ألم مُّسَْ ا ْوْأجَْ اْل لازْامَب  ََ  –أْل ْلكَْ
لاأْل }  { وذلََأل العََراح يَََّزل اََ  بكفَََيه  وعََدم إميََا   مدََا ن  ولَََ اعََا  :  129 رْٰ مََْ
 .{  33يونك  –ْعْ َ اَلرايْن ْاْس هوا ْأَ ه أ اْل يَه أماَّهوْل ربأل  َمَلَم ُ ْحَ تأ 

البََََت ع ََََ السََوم مث اسَََتخور اكََول  ايََا دولََته  ٍخََََي الزمََال ع َََ يَََد إمََام أهََأل 
ْومْتَتأ ْم اْدته } الس د  بتدام الَّعدا ومدارا ن  مانَ ع ََ السوم مدا ن  ولَ اعا  : 

الب  دأ با ْوْعدأ  { . 115االنعام  –ْوههْو الَسداَ ه الأْع اَ ه  َلَكَلَماتَهَ اَل مهْبد اْل  ْرب اأْل اا
} الَََوم أمد ََت امََا الدولََا اإلسََومَا ل ولَََ اعََا  :ومتََام الََدين ومدََال الَّعدََا يكََول إب 

 الائدة { . –لك  ديَّك  وأمتدت ع َك  نعدع ورضَت لك  اإلسوم ديَّا 
وهرا يت  بعد هوك الكفار والَّاا   مدا اعو هلل اعا  م  بِن إسَيائَأل من  بأل ن  ولَ 

تْ }  اعا  : انهوا يهسأ وأْم الََرايْن مَْ ا ْوأْوأْرثَأََّْا الأ َْ ََّْا ااَهَْ َا ْوْمْغارااَْْا الََعا ْئرْمأ ْرأ اراْ  ائأ ْعفهوْل ْمرَْ  َأ
ْته  َمَلم  َ ُ ْومتَََْتأ  أْل مبََاْا اََْ َيْائَا َٰ بََِْنا إاسََأ ْعٰ ْع ََْ وأله  وا ْربََ اأْل احلأهسََأ َّْ ه ااَيأعََْ اْل ْيصََأ ا مََْ َيأاْن مََْ ْوْدمَََ

َه ْوْما ْمانهوا يَْعأَياشهوْل   { . 137ائعَيار  –ْو َْوأمه
عثََا إمََام أهََأل البَََت ع َََه  السََوم يكََول وراَه بعثََا نََل   عَسَََ ع ََََ السََوم وبعََد ب

ذأ  ْالََْتا } إا ورجعتَََ لََورود لفََ  م دََا ع َََ نََل   عَسَََ ع ََََ السََوم ن  ولَََ اعََا  : 
َيهكا  َيأْاه إاَل اَيْ يَهْبرَََ ا اه ْ  مَََْ ا نا  َبَكَلم   َ   الأْدْوئاكَََْ ََب َهَ َيأْاْ ْوجا نه مَََْ َ ابَََأ َحه عاَسَََْ َه الأْدسَََا ََأه َه ا َ ََأ ََّ م ا

َيَباْ   ْن الأده ََْ َْيةا ْومََا خََا نَأَْا ْواآلأ ويكََول ن ذلََأل الزمََال نصَََية جَََّود {  45ٍل عدَََيال  –الََدُّ
  اعا  ن ذلأل الزمال ل ولَ اعا  : وه الَ ال خور ع َه  ن الدنَا ولن  زنَوا إبذل 

َأها أ ْواْل هََه أ ْ أْزنََهوْل الَََرايْن ٍْمَََّهوا َ اعََا  : }  مدََا ن  ولََ وأرم ْع ََْ َْ ايَا اْل خََْ ََْا لَا ْأاْل إاَل أْوأ
َْيةا  خََا نَأَْا ْونا اآلأ َََْْاةا الََدُّ َْيٰى نا احلأ وْل رََْه ه الأبهرََأ انهوا يَْتََ ََه دايأْل وْمََْ ا َ اْل اَْبََأ ْو  اّلِلهَ  َلَكَلم  َ لََاأْل هََه ذْٰ

وأ  َ ه الأفَََْ وأرهه أ   ه الأْعمَََا َ ه ْواْل ْ أزهنَََأْل  ََََْ داَ ه الأْع َََا ْو السََََ ََه ا هَ ََب َعَ ِْا َا  زَْة يا -62يَََونك  – إاَل الأعَََا
سََّصَََيه   اعََا  وحََ  ال ََول مََََّ وهَََّا ال ابََديأل لك دََاِ   اعََا  أبنَََ حََ   { 65



 ِ  اعَا  أبنََ سََه أل أعَداَ   اعَا  ورسَولَ أهَأل بَتََ ع ََه  السَوم وال ابَديأل لك دََا
    ال اعا  } ال ابديأل لك داِ   {  .

بَْْ تأ } :  و َََال اعَََا  ن نصََََي هَََ الَ  الَََ مَّ  الست َََعف   ََْ دأ سَ اْوْل َََْ ادااْن  َمَلَمتُ ن   َ ََْ لاعابَ
ىَتٰ حَا ن  ََّأهه أ حَْ ْوَل عَْ َيأهه أ الأدهَيأْس اْ  إاَ ه أ رَْه ه الأْدَّصَهورهوْل ْوإاَل جهََّْداْن رَْه ه الأغَْالابهوْل  اَْتََْ ْوأْبأصَا

ْوَل  ََْ ْبا ه الأدهَََّْررايْن ْواَ َْ اََْ ا اْحتاها أ ْاسََْ ْزْل باسََْ ََْ تَْعأةا هوْل اََْإاْذا نَ ْراباَّْا ْيسََأ َيهوْل أْاْباعََْ وأْر يَهبأصََا ْاسََْ
َيهولْ  ََا وأْر يَهبأصَََ ََْ َيأ ْاسَََ ََا ىَتٰ حَََََا ن ْوأْبأصَََ ََْ ََّأهه أ حَََ ََْ ََاااِ  – عَََ وال ابَََََديأل { 179-171الصَََ

ول ر  أجأل مآجال الََّاب وأج هَ  مَيهَول ببعثَا إمَام لك داِ   اعا  ئل ه الَ اجملَيم
 مََّهأل بَت الَّل ع َه  السوم  ال اعا  :

َٰ مََْ }   هاَدم ْع ََْ َ اَيه شََْ عههه أ مثه َيأجا ا مََْ َََّْ أْل اْإالََْأ دههه أ أْوأ نَْتَْْواََََََََّْ ْض الَََراي نْعََا أْل بَْعََأ ا نهَيايَََََّْ ا ْوإامَََ
ولم  ان َرسََََه أل ا أهمَََََ وْل ْولاكََََه ْع ََََه وْل  يَْفأ َا ْوهََََه أ اْل يهمأْ دََََه لأ اسََََأ ََّْهه  ئا ٍْ بَََََََْأ ورهه أ  ه ََََا َْ ْرسََََه ا إاْذا جََََْ اََََْ

 َْ ا ا شَْ ا إااَل مَْ عَب َيفا ْواْل نَْفأ ٍ ضَْ ْرا الأْوعأده إال مهَّته أ ْاادا اْ   َهأل اَل أْمأ َاأله لاََّْفأسَا  ْويَْ هولهوْل ْمىْتٰ هْٰ
أل ا اَيه  ألم لاكَََه ان ْأجَََْ َْ ْأْج ههَََه أ إ أهمََََ ا اْعاب ْذا جَََْ َيهوْل سَََْ َأخا ْت ْو ْيسَََأ تَْ أدامهوْل  ۖ   اَََْ يَََونك  –ْواْل ْيسَََأ
46-49 } . 

 وأما :
 من أاواهه (  َّتر    

} وهَََّا يبََ  اعََا  أل   أخَََي  لَََّاب مََن بطََول أمهََاْ  ال يع دََول شَََئاب  ََال اعََا  : 
َرَجُكمْواَيه   ئبا وْ   َأتح ْاأئَاْدْة م ان بهطهولا أهَمْهاااكه أ اْل اَْعأْ دهوْل ْشََأ ْبأْصاْر ْوائأ ْ  ْوائأ ْجْعأْل ْلكه ه الَسدأ

كهَيهوْل   مث بعَث   اعَا  اََه  أنبََاَ ورسَأل يع دَول الََّاب    { .78الَّحَأل    –ْلْعَ كه أ ْارَأ
ماتَْاحم أْنزْلأََّْاهه   الََي} وخيَيجو   بكتا   اعا  من الم داإت  الَّور مدا ن  ولََ اعَا  : 

رَ َ إاْلَأأْل   ََدا   لَُتخح ْدا َيْاطا الأْعزايَزا احلأ ِا إاْ  الَُّّورا إبااذألا ْرا اا أ إاْ ٰ اا إبََياهَ   – الََّاْب ماْن المُّ هْدا
ََوم  { . 1 َََه  السَ ََل ع َ ََأل بََََت الََّ ََن أهَ ََا مَ ََته  ائئدَ ََاَ مث ذريَ ََايل الَيسَََأل وائنبََ وئلتَ

  الم دَاِ  خيَيجول الَّاب من الم داإت  الَّور والَرين مفََيوا خيَيجَول الََّايك مَن الََّور إ
ُّ اَلرايْن ٍْمَّهوا } مدا ن  ولَ اعا  :  ِا إاْ  الَُّّورا  ُُيحرَُجُمماَيه ْويلا ْواَلرايْن ْمْفَيهوا م اْن المُّ هْدا
ِه  ادهو اؤههه ه الطََََ َََْ لَا وَمُمأْوأ ا  ُُيحرَج   ُ ارا هَََه أ ااَهَََْ ْحاحه الَََََّ أْل ْأاَََأ ِا أهولْٰئَََا ا ََْ ورا إاْ  المُّ هدَ ْن الََََُّّ ََ ا مَ

وهَََ الَ هََ  حَََزح   ي َََاا ول ن سََبَأل   وأ دائهَََ  حَََزح { 257الب ََََية  –لََادهوْل ْخا



باَألا ايَا  الرَطال ي اا ول ن سبَأل رجار  مدا ن  ولَ اعا  } اَلرايْن ٍْمَّهوا يَهْ ااا هوْل نا سَْ
ََْا لَا ااا هوا أْوأ ِا اَْ ََْ باَألا الطَََادهو ااا هوْل نا سَْ َيهوا يَه ََْ اْل ْوالََرايْن ْمفََْ َأطْالا مََْ ْد الرَََ َأطْالا إاَل ْمَََأ َْ الرََ

عاَفبا  { .  وهََرا ال تََال بسََبا  تََال حََل الرسََطال ل دََ مَّ  ن مََأل 76الَّسََاَ  –ضََْ
ْو ََْاْل }  مََال اهََو دأاََ  وا ََأل عََادْ  مَََّر خ ََ    السََداواِ وائَر  ََال اعََا  : 

رََجنهُكماَلرايْن ْمْفَيهوا لاَيهسه اها أ   َ تاَّْا م انأ أْ   لَُنخح َّْا أْوأ لْتَْعهودهَل نا ما َٰ إاْلَأها أ ْراُّه أ لََّههأ اْكَن رأضا َْوأْح ْا
الادا ْ  داها أ  المََََََ ن بَْعَََََأ َْ مَََََا ْرأ كاََََّّْكه ه ائأ اْر ْوعاََََََدا ْولَّهسَََََأ اماٍ ْوخَََََْ اْر ْم َََََْ نأ خَََََْ أْل لادَََََْ لَََََا ذْٰ

ْتحهوا ْوْخاْح مهألُّ ْجَبارن ْعَّاَدن  تَْفأ  .{  15-13إبَياهَ   – ْواسأ
لََ وستتسَ  دائََية الم َ  لكَأل أرجَاَ  وذلأل سَتكَير بعد بعثا رسول   اَ َ   ع َََ ٍو
العدََورة مدََا  ََال اََ َ   ع ََََ ةألَََ عََن الهََدي ع ََََ السََوم ] " مي َََ ائَر  سََطاب 
وعدالب بعدما م ئت   داب وجوراب "... احلديث [ .و هَّا  مََي   اعَا  ئل تَال ن سَبَأل 

 َ هَّا هو إن اذ الس د  الست عف  ن مأل  مال ومكَال و َال اَ َ   ع َََ   وسبَ
لَ هَّا ] " من جي يهت  أبمَي الس د  وا َك مَّه  " ... احلديث [  ال اعا  :  ٍو

َا ْوالأ }     ا الا ْوالَّ اسَْ ْعفاْ  ماْن الَي اجَْ ْت أ والَأْدالا الََرايْن ْوْما ْلكه أ اْل اَهْ ااا هوْل نا ْسباَألا ايَا ْوالأدهسأ
َنايَْ هولهوْل ْربَََّْا  رَجح ن  َأتح ْعأل لََّْا مَا ْعأل لََّْا مان َلدهنأْل ْولاَفا ْواجأ راها الأْ َيأيْاا المَاجياا أْهأ هْها ْواجأ مانأ هْٰ
ابا   { . 75الَّساَ  –َلدهنأْل ْنصا

 لعاجي  ال اعا  :وهَّا يبعث   اعا  ر  إماماب يَّ ر  السد   الست عف  ن مأل ا
ن َ اْوإاْذا ْوْ ْ  الأْ وأله ْعْ َأها أ }   َرجح ْ ااََّْا اْل  َأتح انهوا ِبا َا اهْك  ادههَه أ ْأَل الَََّاْب مَْ ْرأ ْن ائأ رَْه أ ْدابََاب مَ ا

 { . 82الَّدأل  –يهو اَّهوْل 
َََّ(  ال اَها عدار بَن  سََي  ضََ   ع ]  واكول  ايا الم   ع َ يد هره الدابا والع

ومََال جالسََاب  مََأل متَََياب وعسََوب الََ مَّ  ع ٍََ ع ََََ السََوم  مََال جالسََاب إ  أمََا  عَََّدما
اسَلَ  عن ا أل الدابا ا ال أما الَ مَّ  ع َََ السَوم "إ َا دابَا لمَأل التدََي والعسَأل " 

افسا التهال ل سَد هاش  البحََياّن [ أي أنََ أمَا الَ مَّ  ن  مانََ ون ٍخََي الزمَال   –
إماماب   الت عََّ اآليا أنَ دابَا ائَر وهَرا ال َول هَو ائاَح ولََك دابَا حََوال يبعث  

معَ خت  خيَت  بََ الَ من والكَااَي اهَرا خطََ لتعارضََ مَ   َول   اعَا  } ومَا مَّعََّا أل 
اإلسَياَ { أي أنَ لَك هَّاك ٍ ِ بعَد بعثَا   –اا ائولول    نَيسأل ئآل ِ إال أل مرح 



ٍلَ مدا أل الدابا يدخأل اَهَا اإلنسَال ن  ولََ اعَا  } ومَامن  رسول   ا َ   ع ََ
هَود  –دابا ن ائَر إال ع َ   ر  ها ويع   مست َيها ومستودعها مأل ن متاح مب  

6 . } 
وئلتََايل الدابََا هََو اإلنسََال الََري ْح َََ   اعََا  مسََ ولَا هدايََا اخل ََ  ئنَََ السََتخ ف 

 الب َية { . -ّن جعأل ن ائَر خ َفا  من   اعا  حَث  ال اعا } إ
و ال اعا  أي اب مبََّاب أل ائمانا أوم ها ن ذريا هرا اإلنسَال ن  ولََ اعَا } إان عَيضََّا 
ائمانا ع َ السداواِ وائَر واْلبال اَب  أل  د َّها وأشَف ن مَّهَا وْح هَا اإلنسَال 

نسَال حَىت ان َا اَاحل مانَت ائحَزاح { وئلتَايل الدابَا خََ إ  –إنَ مال   وماب جهوال  
ٍيا ولَست مس ولا عن  هدايا البش  ومانت مَيسَ ا مَن   اعَا  ن وجَدود نبََك   
اعا  ااحل ع ََ السوم وئلتايل  هَّا نكول بَيهََّّا بعد احا أ ا حَوال معََ خَامت خيَت  

 بَ البرَي لتدَز ب  مأل م من ومااَي .
 

 وأما :
 )من أفواهمم( 

َه } اهه  أي ي ولََول مََالَك رَََ  بَََ ع ََ  مدَََا ن  ولَََ اعََا  :  ََور  أباَََو وهَََّا  نَََْ إاذأ اَْْ َ وأ
َّْتاكه أ ْواَْ هولهوْل   ْلأسا َواَهُكمأبا َ م   َبََف ح ْو عاََّْد ايَا ْعمَا َه ْهَ اََّبا ْوهَه  –َما ْلَأْك ْلكه  باَا عا أ م ْوْذأْسبهوْن

 . وه الَ ال ائ   أباواهه  مالَك ر  بَ ع  {  15الَّور 
َيم ابَأنه ايَا ْو ْالَْتا } أوال ب : الَهود والَّصارى الَرين  َال اعَا  اََه  :  وده عهْزيََأ ْو ْالَْتا الأََْهَه

َحه ابََأنه ايَا  اْرى الأْدسََا وأرهه  الََّصََْ ََْ لََاأْل  َ َواَهَممح ذْٰ أله    َبََف   ح ن  َْبََأ َيهوا مََا وأْل الَََرايْن ْمفََْ ََْ اهائهوْل  َ يه ََْ
 .{  30التوبا  – يَه أْاكهوْل  ْااَْْ هه ه اَيه  ْأَّنَٰ 

ونَََاب مدََاأخِت اآل ِ مَّ بََأل عََن الكفََار والَََّاا   أي ََا هَََّا هََره الك دََا ابََ  نفََك 
ََا  :  َََ اعَ ََاا   ن  ولَ َََ الكدََّ ََرا ال فَََ  ع َ ََورود هَ وْر ايَا } يه  العَََع لَ ََه وا نَ ََه ََدهوْل لاَهطأفائَ َيايَ

َواَهَممح  تا ُّ نَََهوراها ْولََْوأ مَََْ  َبََف    ح رََأهْدٰى ْودايَََنا احلَََْأ  ا ْواَيه مَََه َه ئا وْل أْل ْرسَََه ْو الََََراي أْرأسََْ اااَيهوْل هَََه َياْه الأكََْ
َيامهوْل  َياْه الأدهرََأ َا ْولََْوأ مََْ َْيهه ْع َََْ الََد اينا مه ََ ا وإمتََام الَََّور هَََّا يكََول  { .9-8الصََف  –لاَهمأهََا

دا وهََََّا ٍخََََي الزمَََال عََََّد ارافَََا  ع َََو الكفَََار والََََّاا   ن ائَر ِمَََن  َََالوا اختَََر   ولَََ



يمهَي ديَن   ع ََ مَأل ائد ل ولَو مََيه الرََيمول ِمَن يكَيهَول رسَول   اَ َ   ع َََ 
اب } وأهأل بَتََ ع ََه  السَوم مدَا ن اآليَا هََّا  ِأ ْم ادَْ تهْ ْْئئاهَا أ مَْ نأ عا َأ ن ْواْل آلا َا مَا ا رَْه أ بَا مَْ

َواَهَممح خْتأَيه ه مانأ    {إالأ يَْ هولهوْل إااَل ْمرائب  َأف ح
 وأما : 

 { إف مذاب  إَ يقولَو} 
وهرا ال ول الكاذح مت ادويََّ ع ىَنَ دين خل طه  أراَ وأهواَ اَي ت أما حمددا َ     

ََا  }  ََال اعَ َََّه   َ ََود ن ديَ ََأل الَهَ ََا اعَ َََ مدَ لَ َََ ٍو ََّْتَْهه  ع ََ ََا وهوْل أْلأسَ ََأ ا يَْ َ ََب ََّأهه أ ْلْفَياي َ ََا ْوإاَل مَ
ْن الأكاتََْاحا  بهوهه مََا سََْ لأكاتََْاحا لاْتحأ ْو ئا ا هََه نأ عاَََّدا ايَا ْومََْ ْو مََا ْن الأكاتََْاحا ْويَْ هولََهوْل هََه ْو مََا ا هََه  ْومََْ

نأ عاَََََّدا ايَا و ََ مََََا و َ ايَا  يَ ُقول    ُ َذبَ ْع ََََْ وْل  الحك    َ . وأمََََا {  78ٍل عدَََََيال  –ْوهََََه أ يَْعأْ دََََه
عََّمتَّا ا َد خََي  اََه  أمَا اعدَأل ئرَوى بغ َاب ن رسَول   وأهَأل بَتََ ا َالوا ئلتح ََأل 

ََّْتهكه ه  تَ ُقوُلوا ْواْل  والتحَيا بغا نر من متاح   اعا  و ال اعا  هَّا } فه أْلأسَا لاْدا ْاصَا
َذبَ  َ ايَا  الحك   َ َْتهوا ْع َََْ َيْامم ل اتَْفَََأ ْرا حَََْ ََْٰ ْولم ْوهَ ْرا حَََْ َذَب  هَََْٰ َ ايَا الحك   َ َْتهوْل ْع َََْ ََأ رايْن يَْفَ إاَل الََََ
 { . 116الَّحأل  – اْل يَهفأ احهولْ  الحَكَذبَ 
 وأما :

 )  )يقولَو
ل من أهأل الكتاح من نسا إ    الولد ومن  َييش من نسا إلََ اعَا    عدَا أي أ

ا }:  يرََََيمول البََََّاِ وهَََو  َََول مَََرح  َََال اعَََا   دب ْر اَيه ْولَََْ الهوا اختََََْ إل  ْويهََََّراْر الََََرايْن  َََْ
 .الكهف{  –إال مرئ  يقولَو

ل إ  الَرين مفََيوا  وق  الإاَأل مفََتى مدَا ن  ولََ اعَا  } وأما  َييش ا د  َالوا عَن ال ٍََي
 { . 4الفَي ال  –إل هرا إال إاأل ااَتاه وأعانَ ع ََ  وم ٍخَيول ا د جاَوا   داب و ورا 

ََا  : }  َََ اعَ ََا ن  ولَ ََوا  مدَ ََالَك ر   َ ََواهه  مَ ََالوا أباَ ََومه  ورواب  َ ََد إسَ ََْعأْ ْ  وبعَ ََا ْولَ
لَْوأ نَْعأ َْ ه  اتَْاالب اَلاََبَْعأََّْامه أ  ق َ اُلواا  ْااا هوا نا ْسباَألا ايَا أْوا ادأاَْعَهوا ْره أ اَْْعاْلوأ   َوَقيلَ اَلرايْن اْناَْ هوا  

ََّأهه أ لابأاميَْالا   َْيحه مَا ََ هه أ لا أكهفأَيا يَْوأْمئَارن أْ ََأ ا لََْأكْ   يَ ُقول ُ و ْواهاها  مََ ْاََأ ْا  نا  َه َهوااا أ أبا ْواَيه أْعأ َْ ه مبَا
وْل  تهدَََه اُلوا الََََراينْ ْيكأ وا ق   َ ا  هتا َََه اعهواْن مَََْ وأ ْأ َََْ دهوا لَََْ ْوا اا أ ْو َْعَََْ خَََأ لح  إلاا كه ه  ق   ُ نأ أْنفهسَََا ادأْرَهوا عَََْ اَََْ

ادا اْ   ِْ إال مهََََّته أ اَََْ وأ { . وهَََ الَ  َََال اعَََا  اََََه  ون 168-167ٍل عدََََيال  –الأدَََْ



 مَيول معسَول مومهَ  وحلََّه  ن ال ََول مبَََّاب أ َ   ي ولَول مََاال يفع َول ويفع َول مَاال يََ
امههه أ  ََال اعََا  }  سََْ أْل ْأجأ بََه تَْهه أ اَهعأةا واْوإال ْوإاْذا رْأْيَََأ ْد أ  يَ ُقول   ُ َلََمح ْاسََأ وح ام   َلق   َ ََْ ه أ خهرَََه مََْ

ااَْْ هه  ََْ ْررأهه أ   َ ََأ دهوُّ اْاحَ ََْ ََه ه الأعَ َأها أ  هَ ََْ َأْحان ْع َ ََْ أَل اَ ََه بهوْل مَ ََْ ََّْدةم ْ أسَ ََْ وْل  ه اَيه مُّسَ ََه  –ْأََّنٰ يَه أْاكَ
َْداهه أ  َََََال اعَََََا  اََََََه  أي َََََاب } { و  4الصَََََف  ََا َْياَأتَْهه  باسَََ ََْ اْمهه أ اَْْ عَََ َه ْئْْريَأََََََّْ ا وأ ْنرَََََْ   ْولَََََْ

لَ ْولْتَْعأَيااََََّْهه أ نا حلْأنا    { . 30حمدد  – ْواَيه يَْعأْ  ه أْعأْداْلكه أ  الحَقوح
 وأما :

 )إف مذاب(
العدََأل مبَََا أنَََزل    ُمالفََا   اعَََا  ورسََولَ وواليَََا دَََا   اعََا  واََََيكوهََرا الكَََرح  

اعََا  وذلكلنَََ اعََا   ََال ن بََِن إسَََيائَأل لََا م فهََ    اعََا  العكدََأل ئلتََوراة اَيموههََا 
ْمثََْأله الَََرايْن  ونبََروها وراَ  هََوره  ابََ    اعََا  أل هََرا اكََريا مدََا ن  ولَََ اعََا  }

ا ا ْمْدثَََْألا احلأادَََْ َ جيْأ ْ أدا هوهَََْ وأرْاْة مثه وا التَََََ ْفاربا ْحه ا َََه أله ْأسَََأ وأما الََََرايْن  را ْ أدَََا ئأْك ْمثَََْأله الأ َََْ بُوابَََا ذه  م   َ
الادا ْ  وأْم المَََََ داي الأ ََََْ ِا ايَا  ْواَيه اْل يَْهََََأ  ْ { وهَََََّا بََََ  اعََََا  أل اَََََيمه   5اْلدعََََا  – ِبا

 لكتاح   اعا  اكريباب آل اَ سبحانَ واعا  مدا اع ت ائم  من  بأل  ال اعا  :  
ذهبُو َ ل اََْإا }  دأ  م  َ ذَ بَ اَْ ََْ ِا ْوالزُّبََهَيا ْوالأكاتََْاحا الأدهَََّااا  م  ُ لأبََْ اَََّْا َهوا ئا ا ن  َْبأ ََاأْل جََْ ألم مََ ا ٍل رهسََه

ومدا اعأل الَهود اع تَمتَّا أشبَ ائمَ  اَ  ا َد ح  َوا وحَيمَوا بغَا إذل .{    184عدَيال  
اْل حََا }  مََن   اعََا   ََال اعََا  اَدََا اع ََوه : اما مََْ ألُّ الطَعََْ ََيْم مََه ا حََْ أْل إااَل مََْ َيْائَا وف ل ابََِْنا إاسََأ

وأرْاةه  َزْل التَََ ن  َْبَأألا ْأل اَهَََّْ َا مَا َٰ نَْفأسا أله ْعْ  َيْائَا ادا اْ   إاسأ ا إال مهََّته أ اَْ وأرْاةا اْااَأ هوهَْ لتَََ َأاهوا ئا  َهألأ اَْ
نا ااََأَْتْٰى ْع َََْ ايَا  َذبَ ْادََْ َهولْٰئََاأْل هََه ه  الحك  َ لََاأْل ْا دا ذْٰ ن بَْعََأ -93ٍل عدَََيال  –المَََالادهوْل مََا

ََا  : { . 94 ََادِو ن  ولََََ اعَ ََاٍمَّوا ئْلبَََت والطَ ََأل وومدَ وا } بَ رايْن أهواَََه َََ َْي إاْ  الَ ََْ أجيْأ اََ
ْن  ْدٰى مََا َا أْهََأ َيهوا هََْٰ هاْل ِا ْويَْ هولََهوْل لا َََرايْن ْمفََْ ْلأابََأتا ْوالطَََادهو َََّهوْل ئا ْن الأكاتََْاحا يَه أما َببا مََ ا ْنصََا

و  رايْن ٍْمََََََّه باَوب الََََََ مَََََرلأل اع َََََت أمتََََََّا بعَََََد أل روجَََََت ونرََََََِي {   51الَّسَََََاَ  –ا سَََََْ
ئئه  من  َييش الع حاربت و اا َت رسَول   اَ َ    ائماذيا ن مَّا ا رجار  ٍو
لَ  ومربوا ع َ   اعا  ورسولَ ا َ   ع ََ  وأهأل بَتَ ع َه  السَوم ونرََيوا  ع ََ ٍو

لََ  واكفَا ٍئئََ واحلََ مَن  ائماذيا حول احلَ من شَل رسَول   اَ َ   ع َََ ٍو
هه  } شَََل أهََأل بَتَََ ع َََه  السََوم و ََال اعََا  ن ذلََأل :  وْل أْنفهسََْ َْي إاْ  الَََرايْن يَهزْمََُّ أجيْأ اَََْ



وْل اْتَاَوب   َه ْواْل يهمأْ دَه َْتهوْل ْع ََْ ايَا ْبألا اَيه يَهزْم اٍ ْمن ْيْرا َذبَ انمَهَيأ ْمََأْف يَْفَأ َا وْمْ  الحك  َ َٰ بَا فَْ
 {  50-49الَّساَ  -إاَثأبا مُّباََّبا 

ديَن    دممث يب  اعا  أ   جي يكربوا ا َ ع ََ   ورسَولَ بَأل أع ََّوا إسَومه   وراب رَ
َيهوا اْل } نفا اب مدا ن  ولَ اعَا  : من داخ َ بَتوي  الكروئِ   اإلسوم ْو َْاْل الََرايْن ْمفَْ

ْْٰرا الأ هَيأٍلا  ْدعهوا را َا ْلْعَ كه أ اَْغأ ابهوْل  ْاسأ وهَ الَ  سَده    اعَا  {  26اصَ ت  – ْوالأْغوأا ااَ
مَََّه  مََن مََرح ع َََ   اعََا  ورسََولَ   اعدَََََّل   اعََا   كََ  بتويََا رأيَََ وخيطََئ 
لَ الري ال يَّط  عن اروى ومَّه  من ادعَ الَّبوة  ال اعا   رسول   ا َ   ع ََ ٍو

َذابً  َْ ه ِمَاَنا ااَأَْتْٰى ْع ََْ ايَا ْوْمنأ ْأ أ }  هَّا :   ن  م  َ َم ْومَْ ٍأ َا شَْ ٍْ إايْلَ ْوجيْأ يَهوْ  إالََْأ أْوأ  َْاْل أهوحَا
ثأأْل ْما أْنْزْل اَيه   َهنزاله ما طهو ْاْل ْس اه ْئسَا ِا ْوالأْدْوئاكَْ وأ ِا الأدَْ َيْا َْيٰى إاذا المََالادهوْل نا ْددَْ  ْوْلوأ اََْ

وا َياجََه كه ه  أْيََأدايها أ ْأخأ اأْ احلََْأ  ا أْنفهسََْ ْراْح ارََأهولا مبََاْا مهَََّته أ اَْ هولََهوْل ْع َََْ ايَا دََْ ْل عََْ ْزوأ وأْم ََُهأ ََْ الأََ
هوْل  تا ْتكأ  { .93ائنعام  - وْمهَّته أ ْعنأ ٍْ ااَا ْاسأ

 ومانََََت هََََره ائماذيََََا م هََََا ئسََََ  اإلسََََوم وهََََ  يزعدََََوو   مسََََ دول وهََََ الَ بََََو 
َْتْٰى ْع َََْ ايَا } ل ولَََ اعََا  :  يوجََدأ    عَََّد   مَََّه  نأ ْأ أ ََْ ه ِمََاَنا ااََأ َذبَ ْومََْ ْو  الحك  َ ْوهََه

ْوما  َٰ إاْ  اإلأاسأ ْع داي الأْ وأْم المَالاداْ  يهدأ و َد نسَوا  أمَن    { . 7الصَف  - ْواَيه اْل يَْهأ
نَا وال اعََا   ََد حََرره  مََن الكََرح ع َََ   ورسََولَ وأل ااعََأل ذلََأل لََن يف ََح ن الََد

ََّْتهكه ه } اآلخَََية  ََال اعََا  :  فه أْلأسََا ا ْاصََا َذبَ ْواْل اَْ هولََهوا لادََْ َيْامم  الحك  َ ْرا حََْ ْولم ْوهََْٰ ْرا حََْ هََْٰ
 116الَّحَأل  –اْل يَهفأ احهوْل  الحَكَذبَ إاَل اَلرايْن يَْفأَْتهوْل ْعْ َ ايَا  الحَكَذبَ ل اتَْفأَْتهوا ْعْ َ ايَا 

صَي سَكول ل دس دن الرين اولوا   اعا  ورس َ خامته  رسول وئ يل الفو  والَّ  { .
  ا َ   ع ََ وأهأل بَتَ ع َه  السوم وه الَ هَ  حَزح   الَري  َال اعَا  عَََّ : 

} اََإل حََزح   هََ  و ََأل اعََا  أي ََاب :  اجملادلََا{  –}أال إل حََزح   هََ  الف حََول 
 .الائدة {  –الغالبول 

 
 :مث يقول تعاىل 

 
ََديَ  َأَسً ا ) (6) َمُنوا َِبََذا اْلح َح َلَح يُ ذح ََََثرََهمح َإ  (6فَ َلَعلهَك اَبَتع  نَ  حَسَك َعَلى 



 ) فلعلك (
َا ْمََّزم أْوأ   فَ َلَعلهكَ }   رهْك ْأل يَْ هولهوا لَْوأاْل أهنَزاْل ْعْ ََأ َٰ إاْلَأأْل ْوْضائا م باَا ْادأ ْ راكم بَْعأْض ْما يهوْح

َه ْمْ ألم  َْ ْمْع َن وْماَألم ا أْنْت نْرايَيم إامنَْ ْجا ٍأ َٰ مهأل ا ْش  .{ 12هود  –ْواَيه ْعْ 
وهَََّا بعََض مََا يوحىإلَََأل لَََك مََأل الََوحٍ بََأل جَََز را ََتَ  َََييش وهََو اسََتخور أمََا 
لَ ولرلأل حرره ال عَ اعَا   ال مَّ  وأهأل بَتَ  ع َه  السوم( من بعده ا َ   ع ََ ٍو

مَن متَاح   وهَو خواَا أهَأل بَتََ مَن بعَده  َال اعَا  من اَيك هرا البعض ِما أ ل ألََ 
تاََّهوْك عَْن بَْعَأضا حمرراب }   ْررأهه أ ْأل يَْفأ َْهه أ ْواحَأ ْوا ْا أْنَْزْل اَيه ْواْل اََْتبَا أ أْهَأ ََّْهه  مبَا كَه  بََََْأ ْوْألا احأ

َبَْهه  بابَْعأضا ذهنَهوااا أ  اْإال اَْْوَلوأا اْاعأْ  أ أمَْنْا يهَيايده اَيه ْما أْنْزْل اَيه إاْلَأأْل   ْن ْوإاَل ْمثَاابا مَ ا  ۖ  ْأل يهصا
لَََ  49الائََدة  –الََََّابا ْلْفاسََا هوْل  { وهََرا ائمَََي سََبا ددََاب لَيسََول   اََ َ   ع ََََ ٍو
دايثا أْ  فَ َلَعل  هكَ }   مدا ن اآليا هَّا   ََّهوا اَاْْرا احلَْأ أْل ْع ََْ ٍْْوراهَا أ إالأ جيْأ يَه أما فبا ْئخَا م نَْفأسَْ سَْ

 . { 6الكهف  –
 وأما :

 )ابتع(
 [ .نفسَ يبخعها خبوعاب : أي  ت ها دَماب أو دداب اهو ئخ   خب ] :  وهَّا

لَََ ااََابَ الغََ  وارََ  لعََدمإميال الكثََا مََن  َََييش بَََ  أي أل رسََول   اََ َ   ع ََََ ٍو
لََََ مدَََا ن  ولََََ اعَََا  :  أْل } اَََ َ   ع َََََ ٍو ع  اَْْ ْع ََََ أْل  اَبت   َ َٰ ٍْوراهَََا أ إال جيَأ نََفأسَََْ ََْ ْع َ

ْدايثا ْأْسفبا  ْْٰرا احلأ  .{  6الرعَياَ  –يَه أماَّهوا اا
لََََ :    يَا } ولَََرلأل  َََال اعَََا  لََََ اَََ َ   ع َََََ  ٍو تأهْك إااَل ئا ا اَََْ أ ْومَََْ تا ْزلأ ْوااَََأ ْواْل ذَََْأ

َيهوْل   َا مْيأكَه الَّحَأل  –ا َوا والَرين هَ  حمسََّول إل   مَ  الَرين اْعْ َأها أ ْواْل ْاأله نا ْضَأ ن ِم ا
127. } 
 وأما :

 )على أَثرهم( 
وأثَي الرَئ ي ال لكأل مَا يسَتدل بََ ع ََ الرََئ وهَو ائور وهََّا ٍورهَ  مصَدر ضَور  
وه  اآلئَ الرين   دوه  وس فه  الرين  دسوه  وساروا ع َ أوره  مدا ن  ولَ اعا  : 

َْانْ }  اْن ٍْئ دأ الهوا إااَن ْوجَََْ َٰ بَََْألأ  َََْ ان ْوإااَن ْع َََْ َٰ أهمََََ م ْع َََْ دهوْل  َََثرَه   َ تَََْ { .  22الزخََََير  –مُّهأ



َٰ } و ََال اعََا  أي ََاب :  ال اْ  اَْهََه أ ْع ََْ َْهََه أ ضََْ وأا ٍْئ مح إا َََه أ أْلأفََْ وْل  َََثرَه  َ َْيعََه الصََاااِ  –يَههأ
لَ جي  زل ع َه  ا َ بأل حزل ع َ ٍئ  {  69-70 ئهَ  وهَّا رسول   ا َ   ع ََ ٍو

وماحدىل ر  من هوك ومََف ال و َدأ      اعَا  ع َََ رؤور رحََ  ن  ولََ اعَا  } 
 –ل د جائك  رسول مََّنفسَك  عزيَز ع َََ مَاعَّت  حََيير ع ََك  ئلَ مَّ  رؤور رحََ  

ئئهَ  وعَدم  التوبا { وهَّا من رْحتَ ا َ   ع َََ وح ََ نََ ادَت  لَا هَ  اَََ مَن ضَول ٍو
وذلك ََن   اعََا   ََد أحصَََ ع َََه  مََأل أعدََار  وسَحاسََبول حسََائْ  إميََا   ئهلل اعََا 

ا  ََْدمهوا شديداب  ال اعا  :   تَهاه مَْ َٰ ْوْنكأ ْا مح إااَن ْحأنه حهأَاٍ الأْدوأ َّْاهه  َوَََثرَه  ُ ََأ َن ْأحأصَْ ٍأ أَل شَْ وْمَه
لََ حَزانب ع َ{    12يَك  نا إاْمامن مُّبَا ن   َه  مدَا ن وهََّا أسَف رسَول   اَ َ   ع َََ ٍو

أْل ْع َََْ } اآليََا  مح اَْْ ْع َََأْل ْئخََا م نَْفأسََْ فبا  ََََثرَه  َ دايثا ْأسََْ َََّهوا اََاْْرا احلََْأ الكهََف  –إالأ جيْأ يَه أما
6} . 

 وأما :
 إَ َل يذمنوا () 

يوسَف { واإلميَال  -اإلميال هو التصدي  ل ولَ اعا  } ومَا أنَت مبَ من لََّا ولَو مََّا اَاد  
 البََد وأل ي َََتل ئلعدََأل ل ولَََ اعََا  } إال الََرين ٍمَََّوا وعد ََوا لَكََول ح َ َََاب ي متََاح  

العصَََي { اََإل ٍمَََّوا وجي يعد ََوا اََاحلاب ا ََد  َََ   ابََارك واعََا  عََن ذلََأل ن  –الصََاحلاِ 
َيْاحه  ولَََ اعََا  عََن ائعَََياح الَََّاا   : }   ْعََأ َمن ُ وا ََهأل جيَأ  ََمن  هاالََْتا ائأ ْ دأ  تُ ذح َّْا ْولْٰكََان  هولََهوا ْأسََأ

خهألا  ا يََْدأ َُ ْوْلدَََ ا مي   َ ئبا إاَل اَيْ  اْلحَ ََأ الاكه أ شََْ نأ أْعأدََْ تأكه  مََ ا َه اْل يْ ََا وْل وا اَيْ ْوْرسََه نا  َه ََهوباكه أ ْوإال اهطاَعََه
َ م  ورم َرحََا { .وهََ الَ ومعهََ  الَهََود لََا  عََوا مََوم   اعََا  مََن رسََولَ  14احلةَََياِ  –ْدفََه

أْاَْْتطأْدعَهوْل  َياَول الك َ  مَن بعَد مواضَعَ مدَا ن  ولََ اعَا  } الكَيا أخروا يكَربول ع َََ و 
وا ْأل  َمن  ُ وهه ْوهََه أ يُ ذح ا ْعْ  ََه دا مََْ ن بَْعََأ َه مََا َ  هَْي ااهونََْ ْوْم ايَا مثه ْدعهوْل مََْ ََّأهه أ ْيسََأ اْل ْاَيايََ م مََ ا ْلكََه أ ْو ََْدأ مََْ

 {  75الب َية  –يَْعأْ دهوْل 
لََ أ َ  لَن ي مََّوا إال أل يرَاَ   اعَا    ولرلأل ي ول اعا  لَيسولَ ا َ   حَىت ع ََ ٍو

ولو حرَي   اعا  ع َه  مبَأل شََئ  َبو ا َن ي مََّوا ئ َ  اولَوا الرََا   ن عَداوة مَأل 
أنبَََاَ   اعََا  وأهََأل بَتَََ ع َََه  السََوم ذريََته  إ  يََوم ال َامََا اَفَََتول ع َََ   اعََا  

َيأاْن ْولََْوأ } : اعََا  ورسََولَ الكََرح  ََال  َٰ ْوْحرََْ ْا وأ ْا وْْمَ ْدهََه ه الأدََْ َأها ه الأْدْوئاكََْ ا إالََْ ا نَْزَلأَََّْ أْنَََََّْ



انهوا  ا مََْ بهوب مََََ َن  َََه ٍأ أَل شََْ َأها أ مََه واْع ََْ َمن   ُ َْيهه أ ْلأْه ََهولْ  لَيُ ذح ثَََْ َن ْأمأ َْ اَيه ْولْٰكََا ا لاأْل  ْ إااَل ْأل ْيرَََْ رْٰ مَََْ
وألا دَهَيهوربا ْجْع أَّْا لاكهأل ا ْنلا ن ْعدهوفا ْشَْا َيهْر الأ َْ هه أ إاْ ٰ بَْعَأضن  هخَأ ٍ بَْعأ َه   اْ  اإلأانكا ْواْلأان ا يَهوحا

َْتهوْل  ا يَْفَأ ا اَْْع َهوهه اَْْررأهه أ ْومَْ َْ ْربُّأْل مَْ َا أْاأئَاْدةه الََرايْن اْل ْوْلوأ ْشا َٰ إالََْأ ْغ ََ ْولاْتصَأ َمن ُ و َْيةا  يُ ذح خَا آلأ ئا
َْتااََهوا مََْ  َْ أ وأهه ْولَا َْتااََهوْل ْولاْاأضََْ { يوئلتََايل لََن يََ من هََ الَ  113-111ائنعََام  – ا هََه  مُّ أ

إذ جََََائه   يذمن    واإال أل يَََََيوا العََََراح  ََََبو مدََََا ر  ولَََََ اعََََا  :} ومََََامَّ  الَََََّاب أل 
 55الكهَف  –ارهدى ويستغفَيوا را  إال أل لاَه  سَّا ائول  أو  اَه  العراح  َبو 

لَََ مدََا ن  ولَََ اعََا  هَََّا : { وهََرا أحََزل رسََول   اََ َ   ع اَْْ ْع َََأْل ْئخََا م }  ََََ ٍو
َمُنوا ٍْْوراها أ نَْفأْسأْل ْعْ َ  َح َلَح يُ ذح ْدايثا ْأْسفبا  َإ ْْرا احلأ  . {6الكهف  –اا

 وأما :
 ) ِبذا اْلدي  (

ل الكَيا مدا ن  ولََ اعَا  : } ْن وهرا احلدي ثهو ال ٍَي سَْ َدي َ اَيه نَََْزْل ْأحأ ااابا ماتَْ   اْل  َح ائب مُّْترَْ
َيا ايَا  َ اْ َا ه جه َهودههه أ ْو َه َهواهه أ إاْ ٰ ذامَأ وأْل ْراََه أ مثه َه جه هوده الََرايْن خْيأرَْ َّأ ْ اَْ أْرعاَيُّ ما ْدى  َمثْاّنا لَاأْل هَه ذْٰ

َه ْوْمن  داي باَا ْمن ْيْرا َه مانأ ْهادن ايَا يَْهأ  .{  223الزمَي  –يه أ األا اَيه ْاْدا ْل
إال مانوا عَََّ  حمدثوهرا احلديث  أعَيضوا عََّ ل ولَ اعا  } وما  اَه  من ذمَي من الَيْحن 

وهرا اإلعَياَ ب هوه  ولعبه  ئحلَاة الدنَا مدا ن  ولََ اعَا  } مَا {  5الرعَياَ    –معَيض   
 { . 25ائنبَََاَ  –إال اسََتدعوه وهََ  ي عبََول الهَََا   ََوا   حم  دث اَََه  مََن ذمَََي مََن راََ  

لََََ مدَََا ن  ولََََ   دَََ ا  عَََوا الَََرمَي اعةبَََوا وضَََحكوا مسَََتهزئ  بَيسَََول   اَََ َ   ع َََََ ٍو
{ . ومَا دامََوا  59الََّة   –اعةبََول وا َحكول وال ابكَول  اْل  دي عزوجَأل } أادَن هَرا 

وا بكتََاح   اعََا  معَيضََ  عََََّ ابَََي حََديث بعََد   ٍو اَََ ي مَََّول مدََا ن  ولََََ  اسََتهَز
ِه اعََا  } أْل ٍْ  حلََْأ  ا اا ََأ أْل ئا ا ْعْ َََأ َْي ا ايَا نَْتَأ هوهََْ َدي   اْبََا َََّهولْ  ح  َ َا يَه أما ْد ايَا ْوٍْ اََا أل ا  بَْعََأ ْويََأألم ل اكََه

ْدعأْها  َْل جيَأ ْيسََأ با مََْ تا ْتكأ َيُّ مهسََأ َ يهصََا َا مثه َٰ ْعْ َََأ ِا ايَا اَهتَأ ََْ ْد ه ٍْ  ََاَ ن ْيسََأ َََاكن أْث ْراحن أْلََاَ ن أْا َيأهه باعََْ اَْْبرََ ا
زهوبا ْوإا  ْرْها هَََه ئبا اختََََْ ََأ ا شَََْ نأ ٍْ ااََََّْ ْ  مَََا أْل رَََْه ْذا ْع َََا ْراحم مُّهَََا م أهولْٰئَََا وهَََرا  { .9-7اْلاثََََا  –  أ عَََْ

لَََ  ََزل ويتَسََف ع َََه   الويََأل الََري اوعََده    اعََا  بَََ جعََأل رسََول   اََ َ   ع ََََ ٍو
 ٍْْوراهَا أ َ أْل ْئخا م نَْفأْسأْل ْعْ َ اَْْ عْ } وما سَفع َ   ا  إل مااوا ع َ ذلأل  ال اعا  هَّا } 

َّهوا ََدي َ  إالأ جيْأ يَه أما  . {6الكهف  –ْأْسفبا  َِبََذا اْلح



 وأما :
 ) أس ا ( 

 
و د ي ال لكأل واحد مَّهدا ع ََ انفََياد وأسَف ع ََ الرََئ وائسف هو احلزل والغ ا معاب  

سفَ أد بَ   – ل ئح االردَزة اصَأل معة  ألفاظ ال ٍََي –مفَي  :  سف أسفاب اهو ٍسف ٍو
 الس  والفاَ [ .

 – ال اعا  } واو  عَّه  و ال   أسفَ ع َ يوسَف وابَ َت عَََّاه مَن احلَزل اهَو ممََ  
} ولَا رجَ   حزّن ع ََ يوسَف وائلَف بَدالب مَن  َ اإلضَااا.و ال اعَا  :  يوسف { أي  

لَََ  أي أل رسََول   اََ َ.  { 150ائعَََيار  – أس   اَ موسَََ إ   ومَََ د ََبال    ع ََََ ٍو
اَدَي ََََّاه   –انت دََََّا مََََّه   َس    وكأسَََف ع ََََه  د َََباب وحَََزانب مدَََا ن  ولََََ اعَََا   } ا دَََا 

لَ أل ي   ع َه  . 55الزخَير  –أِع    { .  وهرا اإلنت ام مال خيراه ا َ   ع ََ ٍو
 

 مث يقول تعاىل :
 
َرحَ  زَيَنً  ََلَا لَن َ ( 7) َسُن َعَمًب )َإكه َجَعلحَنا َما َعَلى ااح ُلَوُهمح أَي ُُّممح َأحح  ( 7ب ح

 وهنا :
 )إك جعلنا (

أي أنََ اعََا  جعَأل اَهََا رواسَََ وأ َارا و رو  مادامََت ائ َار موجََودة إبذل   مدََا ن 
بََ   وجع  لرََا روا   وجع  لخورََا أ ََاراب  وجع  لائَر  َََياراب  جع  ل ولَََ اعََا  :} إمََن 

لَ م    بأل أ  حاجزا  البحَيين   ومَرلأل جعَأل     .{  61الَّدَأل  -مثَيه  ال يع دَولأَأ
اَهَا  جع  لاعا  من مأل الثدَياِ  وج  اثَّ  مدا ن  ولَ اعا  : } ومَن مَأل الثدََياِ 

  { . 3الَيعد  – وج  اثَّ  
دأ } وأمََا مََا عََو ع َََ ائَر مََن  ََاَ وبَََيو   ََال اعََا  هَََّا :  اْوْل ََْ َا  َجَعلحن  َ ْدا نا السَََ

ا ْوْ يََََّ  ومدا هَ  يََّا ل ََّا َيين مَرلأل جع هَا   اعَا  {  16احلةَي    -اْها لا ََّا اَيايْن  بَهَيهوجب
ْو الَََراي } لتع َََ  الَََّاب عََدد السَََّ  واحلسََاح مدََا ن  ولَََ اعََا  :  لَ هََه ْك  َجع  َ دأ الرَََ



اْح  َّاْ  ْواحلأاسَََْ ْدْد السَََ ا وا عَََْ ا اْل لاتَْعأْ دَََه َدْرهه ْمََََّْ َْي نَََهوربا ْو َََْ َب ْوالأْ دَََْ َْا أْل إااَل  امَََْ ضَََا لَََا ْ  اَيه ذْٰ ْخ َََْ
ِا لاْ وأمن يَْعأْ دهوْل   ْ أله اآلأ حلْأ  ا يَهْفص ا  . { 5يونك  –ئا

مث يب  اعا  أنَ جعأل لبِن دم أ واجاب وجعأل ر  ن ائَر أ اراب وجباال و روعَا وأنعامَا  
لَ ْواَيه    } ال اعا  اَها :   ا  َجع  َ كه أ أْ أْواجَب نأ أْنفهسَا لَ ْلكَه  مَ ا كَه  بََّاْ   َوَجع  َ نأ أْ أْواجا ْلكَه  مَ ا

ِا  ْن الطََ ابَْا ْدةب ْوْرْ ْ كَه  مَ ا َيهوْل ْوْحفَْ فَه تا ايَا هَه أ ْيكأ ََّهوْل ْوباَّاعأدَْ ألا يَه أما  72الَّحََأل  –أْاْباالأْبا ََا
 }. 
 }: وهرا اخل   م َ جع َ   اعا   يَّا را لَب وه  ايه  أحسن عدو  َال اعَا  هََّاك  

ْسنه ْعْدوب  َجَعلحَنا َإكه  َا  ايَّْاب ْرْا لاََّْبَأ هْوهه أ أْيَُّهه أ ْأحأ ْرأ  . {7الكهف  –ْما ْعْ َ ائأ
 وأما :

  )زين  َلا (
 :الزيَّا 

ل ئح الََزاي اصََأل  –]  يََََّ حسََََّ ِو َََ والزيَََّا اسََ  لََا يتةدََأل بَََ  معةدَََلف  ال ٍَََي
 الَاَ والَّول [ .

 والزيَّا ن متاح   اعا  اط   :
 وفً : أ

مأل ما أ ان   اعا  اهو متا  احلَاة الدنَا ومتاعها  ال اعا  : } وما أواَت  مَن شََئ 
 ال صر { . – وزينتماادتا  احلَاة الدنَا 

 َثنياً:
الكهف  –احلَاة الدنَا  زين } الال والبَّول  : الال والبَّول  يَّا احلَاة الدنَا ل ولَ اعا  
4 . } 

 َثلثاً :
تَ ُمنه ْواْل يَهبَأدايْن } : ل ولََ اعَا  الَّسَاَ   َا بَهعَهولْتاهاَن أْوأ  زَين   َ َن أْوأ ٍْئ إااَل لابَهعَهولْتاهاَن أْوأ ٍْئئاهَا

ْااَن أْوأ ناسََْ  ْوا ْوا ااَن أْوأ بََِْنا ْأخََْ ْوا ااَن أْوأ بََِْنا إاخََأ َا بَهعََهولْتاهاَن أْوأ إاخََأ ا ائاهاَن أْوأ أْبَأَََّْائاهاَن أْوأ أْبَأَََّْا  مََْ
تأ  َٰ  ْمْ كََْ َيهوا ْع ََْ ألا الَََرايْن جيْأ ْيمأهََْ الا أْوا الط افََأ ْن الَي اجََْ رأبََْاا مََا اأا أهويلا اإلأا اباعاْ  دََْ أميََأْا ههَن أْوا التَََ



َا  ا ِا الَّ اسََْ ن عَْوأرْا ْ  مََا ا خيهأفََا َن لََاََهعأْ ْ  مَْ ْرأجه اهََا َيابأْن أبا َتَمنه ْواْل ْي ََأ َعََب ْواهوبََهوا إاْ  ايَا  زَين  َ ِْا   َْ ا أْيََُّ
َّهوْل ْلْعَ كه أ اَهفأ احهولْ   { . 31ائحزاح   –الأده أما

 رابعاً :
وخي َ   وزين   ائنعام والَيمائا  يَّا ل ولََ اعَا  اَهَا : } واخلََأل والبغَال واحلدَا لَتمبوهَا 

 { . 81الَّحأل  –ماال اع دول 
 تامساً :

وأل  الزين   اَها : }  ال موعدم  يَوم اإلحتفاالِ وائعَاد وازي  الدل  يَّا  ال اعا   
 { . 59 َ  – رَي الَّاب ضحَ 

ْمن ْماْل يهَيايده وهره الزيَّا وهرا التا  لَ  وبَ ِمن ئ  ٍخَياَ بدنَاه مدا ن  ولَ اعا  }
نَأَْا   َْْاْة الدُّ ولْ   َوزَينَ تَ َمااحلأ ا اْل يَهبأْخسَه ا ْوهَه أ ااَهَْ اْره أ ااَهَْ  أهولْٰئَاأْل الََرايْن لََْأْك نَهْور ا إاْلَأها أ أْعأدَْ

َْيةا إااَل الََّاره   خا انهوا يَْعأْد َهوْل ْره أ نا اآلأ ا مَْ ألم مََ ا ْوْئ َا َْ ْما ْاََّْعهوا ااَهَْ  16-14هَود  –ْوْحبا
 . } 

وئلتايل العامأل را بدووداَ ح    اَها اهو ن الَّار وح    اعا  اَها العدَأل أبوامََيه 
 اعا   شَئاب ولكََّ نم  مأل شَئ االَّكا  دَا حمََيم والَزان حمََيم والَّمَام اعا  ا    َيم  

الَايل  ََدد   اعََا  اَََ أل حََ    اََََ دعَ  الف َََياَ ئلزمََاة والصَد اِ واخلدََك وهََره 
 زُي  َ نَ } الرهواِ من الَال واالنعَام والَّسَاَ مزيََّا مَن  بَأل الرََطال مدَان  ولََ اعَا  : 

ََْأألا لا ََّابا حهاُّ الرَ  اا ْواخلأ ْن الََرْهاا ْوالأفا ََ َا ْوالأْبََّاْ  ْوالأْ ََّْا ااا الأدهْ َّطََْْيةا مَا ا ْن الَّ اسَْ ِا مَا ْهْوا
َيأىلا   ْنَأْعاما ْواحلأ نه الأدهْسَوْماا ْوائأ نَأَْا ْواَيه عاَّْدهه حهسأ َْْاةا الدُّ لاأْل ْمْتا ه احلأ آحا  ذْٰ ٍل عدََيال  – الأدَْ

14  }. 
داد ٍخَي الزمال وستكول الزيَّاِ وائعَاد ن الروار  والَّساَ سَتزي  ن وهره الزيَّا ستز 

الروار  ويكونول ماسََاِ عَار ِ أي يبَدين مَاخفٍ مَن  يََّتهن الَع حَيمهَا   اعَا  
ن سََورة ائحََزاح ن  ولَََ اعََا  } لَََع   مََا خيفََ  مََن  يَََّتهن{ أي أل مََن عومََاِ 

الَّهود والفَيو  واخلوااَي واائذر  وائاخاذ وعَن الساعا ابداَ ماخَ من  يَّا الَّساَ من  
 يََََّا ائنعَََام سََََخ     اعَََا  بع َََأل اإلنسَََال مَََاجي يكَََن يع دََََ أهَََأل ال ََََيول ائو  مَََن 



سَََََاراِ و طََََاراِ و ََََائَياِ ودوااََََاِ ن البحََََار   مدََََا ن  ولَََََ اعََََا  : } واخلَََََأل 
 { .  81الَّحأل  – وخي   ماال اع دول وزين والبغال واحلدا لَتمبوها 

ىَتٰ : }وهَّا إذا اع َوا هَره ائمَور ا َد جع َوا سَاعته  وهومهَ   َييبَا مََّه   َال اعَا   حَْ
ا  َيهاَْهََْ َه  هخأ ْرأ ِا ائأ ْر َأوب أْوأ  َوازهي هن  َ ح إاْذا ْأخََْ َيهاْن لََْ ا أْمََأ ا ْأْ هََْ هََْ ا ْأ َََه أ  ََْادارهوْل ْعْ ََأ ْو َََْن أْهأ ههََْ
ا مَََْ  َدب ا ْحصَََا كا   َََْْاربا ْاْةْع أَّْاهَََْ ْمَََأ ئأ ْن ئا وأمن يَْتَْفْ َْل جيَأ اَْغَََأ ِا لا َََْ  ْ أله اآلأ لاأْل نَهْفصَََ ا رْٰ َيهولْ مَََْ  – كََََ

 .{  24يونك 
 وأما :

 ) لنبلوهم أيمم أحسن عمب( 
أي أنَ  ااأل اعا  ن استدَياريا الكول واخل  وأنَ مول بعَد مَول عَاجي بعَد عَاجي و َامَا مث 

 بدل خ   بعد خ   : خ   وهكرا ن استدَياريا العاجي وب ائَ م  ا
َْبَأ َهوْمه أ أْيُّكَه أ } َا لَا ا َه ْع ََْ الأدَْ اْل ْعَيأشَه َتاا ْأَ من وْمَْ َْ نا سَا ْرأ ِا ْوائأ  ْوههْو اَلراي ْخْ ْ  الَسْداْوا

َسُن َعَمًب  َيهوا إا     َأحح ِا لََْْ هوْلَن اَلرايْن ْمفَْ ْرا إااَل ْولْئان  َه أْت إاَنكه  َمبَأعهوثهوْل مان بَْعأدا الأْدوأ لأ هَْٰ
َيم مُّبا م سا   . { 7هود – حأ

 وأما :
  )لنبلوهم (

وب ََوا وبََوَ وأب َتَََ وابت َتَََ : مََأل  -] وب َِو اََوان ب أو ب ََِو مََرا أب ََوه مََن ئح نصََي  
ئح ائَ اصَأل االم  –ذلأل مبعع امتحَّتَ واختتاَ ويكول ئخلا والرَي والَّعدَا والَّ دَا 

ل ئ -والواو  باَ اصأل الوم والواو [ .لح امعة  ائا  ال ٍَي
الَتَامَ حََىت إذا ٍنسَت  مَّهدَيشََداب اَاداعوا إلَََه   وابتل  وا َال اعَا  لبَََال العَع هَََّا : } 

راي {  و ََََال اعََََا  أي ََََاب لَبََََ  أل اإلبََََتوَ اختبََََار : }  6الَّسََََاَ   –أوارََََ   ْو الَََََ ْوهََََه
وأْ  بَْ  كه أ اَََْ ْ  بَْعأ ََْ َا ْوْراََْ ْرأ ِن ْجْعْ كََه أ ْخْوئََاْف ائأ ا ضن ْدْرجََْ وَُممح عََأ ل   ُ ا ٍْ مََه أ  ل َيَ ب ح إاَل نا مََْ

َ م  َه ْلْغفهورم َرحا  {165ائنعام   - ْرَبأْل ْسَياي ه الأعاْ احا ْوإاَن
 

والََبوَ يكََول ئخلََا وهََو  يَََّا احلَََاة الََدنَا وإ بارََا ومََرلأل ئلرَََي وهوإدئرهََا واإلنت ََام 
ِا }  :  ونزول مَأل مااكَيهََ الََّفك ع ََ العبَد  َال اعَا  وأ اه الأدَْ كن ْذائا َْ ألُّ نَْفَأ ل ُ وُمممَه  َونَ ب ح



وْل  ا اَهَيأْجعََه َََّْ َََّْاب ْوإالََْأ اأا ااتَأ َي ا ْواخلََْأ لرَََ ومََوب  مََن العََام   ل ََدنَا واآلخَََية {  35ائنبَََاَ   -ئا
جع هدَا   اعََا  اتَََّا لبع ََهدا بع ََاب مدََا ن  ولَََ اعََا  : } ولََو شََاَ   ْل كََ  أمََا 

{ وعَََّدما يب ََوه    اعََا  اَدََا ٍ هََ  48الائََدة  -اَدََا ٍ مََ  ممليبل  و واحََدة ولكََن 
 ظ حزح الرَطال إال مفورا وال مَّ   بَوألئا الصَت ع ََ الَبوَ وع ََ ائعَداَ لَرلأل 

 { 4حمدد  –بع ك  ببعض  ليبلواي ول اعا  : } ولو شاَ   النتصَي مَّه  ولكن 
دأل ومبد و اآلخَية ما اَها من أجَي ابتوَ من   و هكرا مأل احلَاة الدنَا مبا اَها من ع

ََاة  ََِو واحلََ ََ  الَ ََا   : } الَََري خ َ ََال اعَ ََوْ   َ ََن عدَ ََاب أحسَ َََع   أي اي الََّ ََا  لَ اعَ
 { . 2ال أل  –أيك  أحسن عدو وهو العزيز الغفور  ليبلومم
 وأما :
 (  ) أيمم
ا أهنزالَْتأ سَه }: ن  ولَ اعَا   يَيد لف  أيك  وأيوأيه    ََّأهه  مََن يَْ َهوله ْوإاْذا مَْ مح وْرةم ْادَا  أَيُّك  ُ

راها إاميَََْاانب  َه هَََْٰ َيهوْل  ْاْداَََأ تَْبأرَََا ْأه أ إاميَََْاانب ْوهَََه أ ْيسأ زْاْد وا اََََْ ا الََََرايْن ٍْمََََّه َْمََََ و َََال { 24التوبَََا  –ْا
َ بَْْعثَأَّْاهه أ لاََّْعأْ ْ   }   اعا  أي اب :   دب  َأيُّ مثه ا لْباثَهوا أْمَْ َٰ لادَْ ا ْأحأصَْ {  12الكهَف  – ااحلأازأْب أ

ْا } ومَل لفماي هَرا  يت لبختبَار ن  ولََ اعَا  هََّا  َا  ايََّْاب رَْ ْرأ ا ْع ََْ ائأ إااَن ْجْع أََّْا مَْ
ْسنه ْعْدوب  أَي ُُّممح لاََّْبَأ هْوهه أ   . الكهف{  –ْأحأ
 وأما :

 أحسن عمب ( ) 
لَََ اعََا  : وائحسََن عدََو هَََّا هََو العامََأل بكتََاح   اعََا  لََورود لفََ  أحسََن ن  و 

وا } نَ ْوااَباعَََه س   َ ََته أ اْل  َأحح اب ْوأْنَ ْراحه بَْغأتَََْ َْكه ه الأعَََْ ألا ْأل ْ أاَََا ن  َْبَََأ ن رَب اكَََه  مَََ ا َأكه  مَََ ا ََْ ا أهنَََزاْل إالَ ََْ مَ
عهَيهولْ  و  اعَََا  خ َََ  السَََداواِ وائَر لَبت ٍَََ الََََّاب خب  ََََ هَََأل  { 55الزمََََي  – ْارَََأ

كفََََََيول بََََََ أم ال هَََََأل يطَعَََََول   أم يَصَََََتول ع ََََََ بوئهَََََ  ويطَعَََََول   اعَََََا  وال ي
لََ " ال  اعَا لخ َو  ن معصََا اخلَال  "  َال اعَا   الخ و  مدا  ال اَ َ   ع َََ ٍو

َْبَأ هوْمه أ أْيُّكه أ }:   َْْاْة لَا ِْ ْواحلأ َسُن َعَمًب اَلراي ْخْ ْ  الأْدوأ  2ال َأل  –ْوههْو الأْعزايزه الأْغفهوره  َأحح
َه }و ََال اعََا  أي ََاب :  { اْل ْعَيأشََه َتاا ْأَ من وْمََْ َْ نا سََا ْرأ ِا ْوائأ ْداْوا ْ  السَََ ْو الَََراي ْخ ََْ ْوهََه



وْمه أ أْيُّكَََه أ  َْبَأ َََه َا لَا ا ََْ َ الأدَ ًب ْع َََْ ُن َعم   َ س   َ ِا   َأحح وأ دا الأدَََْ ن بَْعَََأ ْت إاَنكَََه  َمبَأعهوثَََهوْل مَََا ئان  َه َََأ ْولَََْ
ْرا إااَل سا  َيم مُّبا م لََْْ هوْلَن اَلرايْن ْمْفَيهوا إالأ هْٰ   . { 7هود – حأ

ا } ومن أحسن عدو اسَةزيَ   اعا  أبحسن مامانوا يعد ول مدا ن  ولَ اعا  :  مَْ
َْيهه  عاَّدْمه أ يَّْفده   زاْيَن اَلرايْن ْاْتهوا ْأجأ َسنَ ْوْما عاَّْد ايَا ْئ ن ْولَّْْةأ ََ ْما ْمانهوا  َبََحح ْمنأ  يَ عحَمُلو

َه ْحَْاةب  َْ اْباب  ْااحلابا م ان  َعَملَ  َاََََّْ َٰ ْوههْو مه أمانم اَْْ َّهحأ زا ذْْمَين أْوأ أهنْث َْيهه  ْولَّْْةأ نَ يََََّْهه أ ْأجأ س  َ  َبََحح
 .{ 97-96الَّحأل  –ْما ْمانهوا يَْعأْد هوْل 

 مث ي ول اعا  عن الزيَّا الع خ  ها من  اَ وأَر وما بََّهدا من خ   مدا بََّا :
ََ ( و 8) َما َصَعيًدا ُجُرزًا )َإكه ََلَاَعُلو  (8 َما َعَلي ح

 وهنا :
 )  )وإك َلاعلَو

 { 82هود –} ا دا جاَ أمَيان جع َّا عالَها ساا ها 
ا  } َّْاهه أ ْلَدا  ْْ دهوا ْوْجْع أَّْا لاْدهأ اكاها  َموأعادب ْ كأ  {  59الكهف  –ْواا أأْل الأ هَْيٰى أْهأ

 {  165ائنعام  -} وهو الري جع ك  خوئف ن ائَر
 { 69ائعَيار  –} واذمَيوا إذ  جع ك  خ فاَ من بعد  وم نو  

 
 وأما :

 ) ماعليما ( 
 { . 27الَيْحن  –} مأل من ع َها ان ويب َ وجَ ربأل ذو اْلول واإلمَيام 

دايدب }   لَاأْل نا   ۖ  ا ْوإال م ان  ََْيأيْان إااَل ْحأنه مههأ اكهوْها  َْبأأْل يَْوأما الأ اَْاْماا أْوأ مهْعر ابهوْها عَْْرائب شَْ اْل ذْٰ مَْ
طهوربا  { 58اإلسَياَ – الأكاْتاحا ْمسأ

كه أ }  ْنفهسََا َّته أ ئا سََْ َّته أ ْأحأ سََْ وْهكه أ إالأ ْأحأ وَهوا وهجََه َْيةا لاَْسََه خََا ده اآلأ َْ ْوعََأ ا إاْذا جََْ ا اََْ َأمتهأ اَْْ هََْ ْوإالأ ْأسََْ
ه  ْد ْمْدا ْدْخ هوهه أَْوْل ْمَيَةن ْولاََهْتت ا خه هوا الأْدسأةا  { . 7اإلسَياَ  –وا ْما ْعْ وأا اَْتأباابا ْولاَْدأ

 وأما :
 )صعيدًا( 



َأْو }  ا باغَََْ  ن ل اكَََْ َْْوْبكه أ ْددَََف َيْامه أ اَََْ عهومه أ نا أهخَََأ وله يَََْدأ دن ْوالََيسَََه َٰ ْأحَََْ وهوْل ْع َََْ عادهوْل ْواْل اَْ َََأ  إاذأ اهصَََأ
َٰ ْما اْاْاكه أ ْواْل ْما ْأْااْبكه أ  ْا اَْعأْد هوْل  ْواَيه  ۖ  ْذأْزنهوا ْعْ   {  153ٍل عدَيال – (153 ْخباام مبا

َه ْاعهودبا  }  َهرأها ه  { 17الدثَي  –( 17ْس
ا }  ا اَْ هولََهوْل ْواْل جهََّهبََب وا مََْ ىَتٰ اَْعأْ دََه ْكاْرٰى حََْ ْوْة ْوأْنََته أ سََه َْيبََهوا الصَََ ا الَََرايْن ٍْمَََّهوا اْل اَْ أ إااَل ْ  أْيَُّهََْ

ىَتٰ اَْغأ  باَألن حَْ َّكه  مَ ا ْتسَا هوا ْعاباَياي سَْ دم مَ ا َْ ْأحَْ ا ْفَين أْوأ جَْ َٰ سَْ َٰ أْوأ ْع َْ َا أْوأ ْوإال مهََّته  َمَيأضَْ ْن الأغَْائا
وهاكه أ ْوأْيَأدايكه أ  حهوا باوهجَه ا  َْ ابَبا اْامأسَْ عاَدب وا اَْ َب اَْتَََْْددَه ا دهوا مَْ َْ اَْ َْ أ َُْا ته ه الَّ اْسا اْل اْلْمسأ إاَل اَيْ مَْ

 {  43الَّساَ  –ْعفهوفا ْدفهوربا 
ا }  عاَدب باْح اََْ َا اَْتهصََأ ْدا ْن السَََ ْباانب مََ ا ا حهسََأ هََْ أْل ْعْ ََأ ن ْجََّتََاأْل ْويَهَيأسََا اأبا مََ ا َٰ ْر  ا ْأل يَََه أااْ ا خََْ اَْْعسََْ
 .{  40الكهف  –  ْْل با

 وأما :
 )جرزا( 

َيا ه }   َا اْلأهَيه ا اََّْهخأ ْرأ َْ إاْ  ائأ هه أ أْْوجيْأ يََْْيوأا ْأاَن ْنسهو ه الأْدا َه أْنَأعَْامههه أ ْوأْنفهسَه َّأ أْاَْْو باَا ْ رأعبا ْلأمهأله ما
َيهوْل   { 27السةدة  –يَهبأصا

 
  

 
 مث ي ول اعا  :

 
ََاَيتََنا َعَجًبا )( 9) َف َوالرهَقيَم َمانُوا َمنح  َه َأصحَحاَب الحَكمح   (9َأأح َحَسبحَ  َأ

 وهنا :
 ) أأ حسب  (

لَََ أنَََ اعََا  لََن يَََتك الَََّابأي أل   اعََا  يبََ  لَيسََولَ اََ   دول أل يفتَََّه   َ   ع ََََ ٍو
تََّْهوْل  َأَحَسبَ  ال اعا  }   وخيتته   2العَّكبَِو  –الََّابه ْأل يهَتأْمهوا ْأل يَْ هولهوا ٍْمََّا ْوهه أ اْل يَهفأ

َيه } ول د ا    اعا  ائم  من  بَأل بكتَاح راَ   َال اعَا  :  { . ْا الََرايْن ْمفَْ وا ْأل أْْاْحسَا
 َْ لاَْا رهوا عاْباداي مان دهوّنا أْوأ اااَيايْن نََهزهالب  يََْتخا اْن ْجْهََّْ  لا أكَْ { مث يبَ   102الكهَف   -إااَن أْعأْتدأ



اعَا  أل هَ الَ سَََتخوا الرََا   أولََاَ مََن دول   اعَا  ورسَولَ وأهََأل بَتََ ع ََه  السََوم 
ن دهولا ْحَ  ْعْ َأها ه الَ ْوْلاه  ْاَياي با ْهْدٰى ْوْاَياي با}  ل ولَ اعا  :    َْ مَا َْا لَا َْا اْ  أْوأ إا ََه ه اختََْرهوا الرََ

ََ ايَا  ُبو تََْدهولْ  َوَُيحس  َ مدََا أ ََ  سَََحَياول اعََالَ   متََا   اعََا    .{ 30ائعَََيار  – ْأ َََه  مُّهأ
ََّأهه أ }أل : اََرا الفكَََي الَّحَََير مدََا ن  ولَََ اعََا  عدََا اع تَََ أمََا بََِن إسَََيائَأل مََن  بََ ْوإاَل مََا

لأكاْتاحا   ََّْتَْهه  ئا ُبوهُ ْلْفَياي با يَْ أوهوْل أْلأسا س  َ نأ  لََتحح ْو مَا ْن الأكاتَْاحا ْويَْ هولَهوْل هَه ْو مَا ا هَه ْن الأكاتَْاحا ْومَْ مَا
 .{  78دَيال ٍل ع –عاَّدا ايَا ْوْما ههْو مانأ عاَّدا ايَا ْويَْ هولهوْل ْعْ َ ايَا الأْكراْح ْوهه أ يَْعأْ دهوْل 

مث ورثَت أجََال هَره الكَروئِ الَع حسَبها الَََّاب مَن عََّد   ومَا هََ مَن عََّد   اعََا  
ومث أاسََدوا ن ائَر و ت ََوا الَّبَََ  مث أهََأل بَََت الَََّل والسََ د  ئسََ  الََدين وهََ   سََبول 

االب }أ    سَّول اَّعا  ال اعَا  :   َيايْن أْعأدَْ سَْ ْخأ ئأ ألأ نَهََّْبَ ائهكه  ئا عأََههه أ نا    َهألأ هَْ أَل سَْ الََرايْن ضَْ
نَأَْا ْوهه أ ْ أْسبهوْل ْأَ ه أ  َْْاةا الدُّ ََ احلأ  . { 104-103الكهف  -اهََّأعبا  ُُيحَسُنو

بَ اََإذا اع ََوا ذلََأل اتَََّه    اعََا  لَََع   الََرين اََد وا مََن الكََاذب   ََال اعََا  : }   َأَحس  َ
بأ اها أ  الََّابه ْأل يهَتأْمهوا ْأل يَْ هولهوا ٍْمََّا ن  ََْ تََّْهوْل ْوْلْ دأ اَْتَََّْا اَلرايْن مَا اَْ َََْْعأْ ْدَن اَيه الََرايْن  ْوهه أ اْل يَهفأ

 { . 3-2العَّكبِو  –ْاْد هوا ْولََْْعأْ ْدَن الأْكاذاباْ  
ُتمح أْمأ مث ي ول اعا  ل صاد   ن مأل عصَي ومصَي إ  يوم ال َامَا :}   َََّ  َحَسب ح خه هوا اْلأ ْا ْأل اَْدأ

بأ اكه   ََْ ن  َ وأا مََا ا ْ أااكََه  َمثََْأله الَََرايْن ْخ ََْ وله ْوْلدَََ وْل الََيسََه ىَتٰ يَْ ََه َه ْو هلأزالََهوا حََْ َيَا َه ْوال َََ ا َأسََْ تَأهه ه الأْب َمسَََ
َْي ايَا  َه ْمىْتٰ ْنصأَيه ايَا ْأاْل إاَل ْنصأ  { . 214الب َية  - ْ َيايام ْواَلرايْن ٍْمَّهوا ْمْع

ن  الََرين خَيجََوا ع َََ  اعََا   اعََا  ورسََولَ اََ َ   ع ََََ  وواليََا أهََأل بَتَََ الفتََو  وأمََا 
َ ه اْل } : مدَا ن  ولَََ اعَا    حتدَاب سََعرا    اعَا ع ََه  السَوم  وْل مبََاْا  ََتحس  َ الََرايْن يَْفأَْيحَه

ْع ََهوا اََْْو  دهوا مبََاْا جيْأ يَْفأ بَ ن هُممأْاََْوا َو هابََُّوْل ْأل  هأدََْ ْراحا  ََتحس  َ ْن الأعََْ اْ ةن مََ ا ْفََْ ْراحم أْلََاَ م مبا ٍل  -ْورََْه أ عََْ
  { . 188عدَيال 

 وجه  ع َ أحكام متاح را  وااباعه  اروى مدا ن  ولَ اعا  َي وه الَ ال يع  ول خل
َوب } ََا َا وْمَ ََأ وله ْعْ ََ ََه ََْت ْاكَ ْواهه أْاَْْنَ ََْ َه هَ ََْْٰ ْر إارَ َََْ نا اختَ ََْ ْت مَ ََأ بُ أْمأ أْرْأْيَ ْدعهوْل أْوأ ْأَل أْ  ََتحس   َ ََأ َْيهه أ ْيسَ ََْ ثََ مأ

ْنَأْعاما ْبألأ هه أ ْأْضألُّ ْسباَوب يَْعأ ا هوْل    { . 44-43الفَي ال  –  إالأ هه أ إااَل ْمائأ
   َتس    } اَََو و  اعَََا  لَََن خي َََف وعَََده بَّصََََي هَََ الَ الَََ مَّ  مدَََا ن  ولََََ اعَََا  :  

 . { 47إبَياهَ   –ُم ف وعده رس َ إل   عزيز ذو انت ام 



لَََ وئلتََايل مَََل   اعََا  ي ََول لَيسََولَ   هَََّا ال اتعةََا مََن أمَََي أاََحاح اََ َ   ع ََََ ٍو
أل  حس   ب أم } : الكهََف اكدََا أحَََاه    اعََا  لَكونََوا ٍيََا ل َََّاب مدََا ن  ولَََ اعََا  

الكهَف { .  اَاهلل اعَا   َادر ع ََ إحََاَ  –أاحاح الكهف والَي َ  مانوا من ٍ اََّا عةبَا 
 مَيه  لَك بعةَا ع َ  درة   اعا  .الواَ وأ
 وأما :

  ) أَ أصحاب (
َََ الفاع َََا بَََ   –واَََحا مع َََ   ََاحا عاشََََي ع َ ََحابا : عاشََََيه واَ ََحبا واَ يصَََحا اَ

ومَََّ  وجعََأل لَََ اََاحباب والصََاحا العاشَََي وال ي ََال ن  أمَََيم " أجََأل اْلََانب  وأاََحا مََأل
والصََاحا مالََأل الرَََئ العَََير إال لََن مثَََِي مو متَََ االصََاحا الََو م لرََخر أو لرَََئ 

ل ئح االد اصأل احلاَ والباَ [ . –الري مي أل التصَير اََ   معة  ألفاظ ال ٍَي
 . { 15ل دال  -ن الدنَا معَيواا وصاحبمما} :  ال اعا  

 ص    احى}    { . و ََََال اعََََا  :48ال  ََََ   –احلََََِو  م     احبو ََََال اعََََا  } وال اكََََن 
والزوجا ااحبا أي اب ل ولَ  { . 39يوسف  –ر السةن أأرئح متفَي ول أم   الواحد ال ها

َا } اعا  :   َا ْوأْبَا َا ْوأهم ا َ َه مانأ ْأخا ِا الَصاَخاه يَْوأْم يْفاَيُّ الأْدَيأ َْ َا لاكهأل ا امأَيائن  َوَصاَحَبَتهَ اْإاْذا ْجا ْوبَّاَ
َا  َألم يَهغأَّاََََََ رن شَََََْ ََّأهه أ يَْوأْمئَََََا  مَََََا و إ امَََََا و َََََال اعَََََا  أي َََََاب ن مو .{  37-33عَََََبك  -مَََََ ا

الب َََية  –الََّار  أص  حاب} & .{ 82الب ََية  –اْلَََّا  أص  حاب}   أاَحاح اْلََّا والََّار : 
81 }  
ََاَ  –السََََبت  أص    حاب}   ََا  –مََََدين أص    حاب  }&  {  47الَّسََ } &  {  70التوبََ

الدتحَََّا  -ال بََور ص  حابأ} &  {  80احلةَََي  –احلةَََي الَيسََ    أص  حابول ََد مََرح 
مَن جََّا  ب   احبمم}أوجي يتفكَيوا ما &  التوبا {  –زل ال ذ ل احبه} إذ يول &  {    13

 { .184ائعَيار  -نريَي مب  إل هو إئ
 

 وأما :
 ( الكمف  أاحاح 



ل ئح الكَار اصَأل ارَاَ والفَاَ [  يكَول  –] الكهف : ن َا ن اْلبَأل  معةَ  الفَاظ ال ٍََي
    –التوبا {  –غار أوس  من الغارة وهو الغار الوارد ذمَيه ن  ولَ اعا  : } إذ اا ن ال

ْحاْح : } وهَََّا بدايََا  صََا أهََأل الكهََف ن هََره اآليََا وهَََ    بأْت ْأَل ْأاََأ فَ أْمأ ْحسََا  الحَكم   ح
 .{ ْوالَيَ اَ ا ْمانهوا مانأ ٍْْ ااَّْا ْعْةببا 

 
 وأما :

 ) والرقيم (
ور ََ   ] والَََي َ  : مََن ر ََ  الرَََئ يَي دَََ ر دََاب وشََاه ور ََ  الرَََئ أع دَََ بعومََا متَََزه عََن دََاه

ل ئح الَياَ اصأل ال ار والَ  [   –الكتاح أي متبَ االكتاح ر َ  ومَي وم   معة  ألفاظ ال ٍَي
والَي َوم  يت ن متََاح   ع ََ ديََوال أ ََاَ أهَأل اْلَََّا وأعدََار  وأل َاا  وافااَََ ه  مدََا ن .

ا أْدأ  ولَََ اعََا  : }   ٍ عا  اَََ اْ  ْومََْ َيْارا ْلفََا ْبَََأ َو إاَل ماتََْاْح ائأ ا عا  اَََُّوْل ماتََْاحم مََْ ْهدههه  مهرحق ُ وأ  رْاْك مََْ ْيرََأ
َْيْة الََّعَاَ ا  وهاها أ ْن َأ َياره نا وهجَه ْرْائَاألا يَّمَهَيهوْل اَْعَأ ْبَأَيْاْر ْلفاٍ نْعَاَ ن ْع ََْ ائأ الطففَ  الأدهْ َيَبهوْل إاَل ائأ

َو إاَل ماتََْاحْ }  : {  ومََرلأل متََاح أهََأل الَََّار مدََا ن  ولَََ اعََا   18-24 ٍ مََْ ارا ْلفََا  الأفهةَََ
ة ا م ماتَْاحم  ا سَا ة ا ن ْوْما أْدأرْاْك مَْ وأما الَد اينا  مهرحق ُ وأ  سا ََْ ر ابهوْل بَا ر اباْ   الََرايْن يهكَْ ْويَأألم يَْوأْمئَارن ل ا أدهكَْ

ا ااه  َا ٍْ اَهَََّْا  ََْاْل ْأسََْ َٰ ْعْ َََأ ألُّ مهعأتََْدن أْثََاَ ن إاْذا اَهتَأ ََْ َا إااَل مََه ر احه بََا ا يهكََْ َْولََاْ   ْومََْ -7الطففََ   –ائأ
13 . } 

أي أل الَي َ  متابا أ َاَ أهَأل الكهَف ن ديَوال أهَأل اْلََّا أب َائه  واَفاْ  وأعدَار  وهَرا 
عَن ابَن ] ورد ن افسَا بَن مثَا :  أوالب ونَاب يعِن أل الكهف ع ََ عوماِ متََزه عَن دَاه .
َي َ  [ لََو  مََن حةََارة   متبََوا اََََ عبََاب : الَََي َ  : الكتََاح . و ََال سََعَد بََن جبََا : ] الََ
 .افسا بن مثا [  - صر أاحاح الكهف مث وضعوه ع َ ئح الكهف .

 ون مرها أهأل البَت ع َه  السوم : 
ََا ]  ََا عةبَ ََانوا مَََن ٍ اََّ َََي َ  مَ ََن  ( ام حسَََبت ال ااَََحاح الكهَََف والَ ََاك مَ ََد ٍاَََّ ي َََول  َ

َََتة بََََََ  عَ ََانوا ن الفََََ ََ  اتَََََََا مََََ َََ  وهََََ ََا هََََََو اعةََََََا مَََََّ َََ ابََََََن مَََََََيااآل ِ مََََ ع ََََََََ (سََََ
َََ (وحمدَََد) السَََوم ََ َ   ع ََ َََ اَ ََ   والَ ََاأو )وسَ َََي َ  اهدَ ََا الَ ََوم اي  مَ ََاب مَي َ ََن حَ ََال مَ لوحَ

مكتَََوح اَهدَََا أمََََي الفتََََا وأمََََي إسَََومه  ومَََا أراد مََََّه  د ََََانوب ال َََأل ومََََف مَََال أمََََيه  



َ ع ََ )ابََياهَ  احَدثِن ا  عَن ابَن عدَا عَن ا  بصَا عَن ا  عبَد  وحار    َال ع ٍَ بَن
ثوثا نفَي إ  جنَيال  الَّ ََي   ال: مال سبا نزورا يعع سورة الكهف ال  َييرا بعثوا( السوم

بَََن احلَََارىل بَََن م َََدة وع بَََا بَََن ا  معَََََ والعَََاحل بَََن وائَََأل السَََهدٍ لَتع دَََوا مَََن الَهَََود 
 يسَلو ا رسول   والَّصارى مسائأل

هََود اسَََلوه  ا ََالوا: سََ وه عََن   اخَيجََوا إ  جنَََيال إ  ع دََاَ الَ(وسََ   والَََ اََ َ   ع ََََ 
ع َََ مََا عَََّدان اهََو اََاد  مث سََ وه عََن مسَََلا واحََدة اََال  ثََوىل مسََائأل اََال أجََابك  اَهََا

االول   ادعَََ ع دهََا اهََو مََاذح  ََالوا: ومََا هََره السََائأل؟  ََالوا: سََ وه عََن اتَََا مََانوا ن
ئ مَال معهَ  اخَيجوا ودابوا وانموا وم  ب وا ن نومه  حىت انتبهوا؟ وم  مال عدده ؟ واي شَ

 مََََََََََََََن دََََََََََََََاه  ومََََََََََََََا مََََََََََََََال  صََََََََََََََته ؟ واسَََََََََََََََلوه عََََََََََََََن موسَََََََََََََََ حََََََََََََََ  امَََََََََََََََيه   ال
يتب  العاجي ويتع   مََّ من هو ومَف ابعَ ومَا مَال  صَتَ معََ؟ واسََلوه عَن  َايف  َار مَن 

سََد  جََو  ومََاجو  مََن هََو ومَََف مََال  صََتَ؟ مث أم ََوا  مغَََيح الرََدك ومط عهََا حََىت ب ََ 
ََالوا ََائأل و َََََ ََثوىل مسَََََ ََره الَََََ ََار هَََََ َََه  أخبَََََ ََا ع ََََََََك  ع َََََ ََد ام َََََََّ ََا  َََََ ََابك  مبَََََ ََ  ال اجَََََ   رَََََ

اهو ااد  وال اختم  خبور ذلأل او اصد وه   الوا: ادا السَلا الَيابعَا؟  َال: سَ وه مَىت 
 .ا وم الساعا؟ اال ادعَ ع دها اهو ماذح اَال  ََام السَاعا ال يع دهَا إال   ابَارك واعَا 

ا ََالوا:   ائ  الََا إل ابََن اخَََأل  (ع ََََ السََوم  اَيجعََوا إ  مكََا واجتدعََوا إ  ا   الََا
عَن مسَائأل اَال أجابََّا عَّهَا ع دََّا انََ اَاد  وإل جي  يزع  ال خت السداَ  اَََ وحَن نسََلَ

مسَائأل  ا َال  لبَّا ع دَّا انَ ماذح  ا ال ابو الا: س وه عدا بدا لك  اسَلوه عَن الَثوىل 
اََاحتبك الََوحٍ ع ََََ اربعََ    دََدا اخََتم  وجي يسََتثن ) وسََ   والَََ اََ َ   ع ََََ(رسََول  

لَََ وشََأل ااََحابَ الََرين مََانوا ٍمَََّوا بَََ واَيحََت  َََييش  يومََا حََىت ادََت  الَََّل اََ ىاهلل ع ََََ ٍو
ذوا وحََزل ابو الََا  ا دََا مََال بعََد اربعََ  يومََا نََزل ع ََََ بسََورة الكهََف ا ََال  واسََتهزؤا ٍو

ال ن َدر أل نََّزل   جتئََأل ل َد أبطََِ؟ ا َال: إان  ) : وسَ   والََ ا َ   ع ََ( رسول  
َََنزل  إال ئذل   ََا (   حمدََََد  ام حسََََبت  اََ ََانوا مََََن ٍ اَََّ َََي َ  مََ ال ااََََحاح الكهََََف والََ

ا ََالوا ربَََّا ٍاَََّا مََن لََدنأل رْحََا  إذ ٍوى الفتَََا إ  الكهََف   : مث  ََر  صََته  ا ََال( عةبََا
وا إل أاحاح الكهف والََي َ  مَان:  )ع ََ السوم  (ا ال الصاد  ( وهَئ لَّا من أمَيان رشدا

 ِ ومََال يََدعو أهََأل ِم كتََ إ  عبََادة االاَََّام ادَن جي لبَََ  ت َََ ومََال  ن  مَن م ََأل جبََار عَا



الديَََّا ومََوَ وجي يََد  أحََدا خيَََي   هََ الَ  ومََا مََ مَّ  يعبََدول   عزوجََأل وومََأل ال ََأل ببََاح 
 َََيي ه  اََدعوه إ   حَىت يسََةد لواَََّام اخَََي  هَ الَ  َ ََا الصَََد وذلََأل ا ََ  مََيوا بَََيا  ن

ع َََََ (  لََبه  ومَََال مََ  الَياعٍََ م َََا اَجََاا  الك ََا وخَََي  معهَََ  ا ََال الصََاد أمَََيه  ا ََ
اْلَّا من البهائ  إال ثوثا  ْحَار ب عَ  بَن ئعَوراَ وذئَا يوسَف وم َا  او يدخأل: ) السوم

الصَد هَيئ من دين ذلأل ال أل   ااحاح الكهف  اخَي  ااحاح الكهف من الديَّا  َ ا
لك ََا معهََ  اَََل َ   ع َََه  الَّعََاب مدََا  ََال   اعََا  ا دََا أمسََوا دخ ََوا ذلََأل الكهََف وا

ع ََ ٍذا َ  ن الكهَف سََّ  عَددا  اََّاموا حَىت أه َأل   ذلَأل ال َأل وأهَأل ِم كتََ  ا ََيبَّا
: مَ  منََّا هَا  مث انتبهوا ا ال بع ه  لَبعض وذها ذلأل الزمال وجاَ  مال ٍخَي و وم ٍخَيول

افسَا ع َود الَيجَال  – ََّا يومَا او بعَض يَوممن : ؟ اَّمَيوا إ  الردك  َد ارافعَت ا َالوا  هَّا
 [  135-134حل  3ل سَد نعدا   اْلزائَيي  

خر هرا الور  وادخأل الديَّا متَّكَيا ال يعَياوك ااشَت لََّا  عامَا اَا   إل  مث  الوا لواحد مَّه 
الَيجََأل اَََيأى مديَََّا خبََور الََري  ع دََوا بَََّا وعَياََوان ي ت ََوان او يَََيدوان ن ديَََّه   اةََاَ ذلََأل 

عهََدها ورأى  ومََا خبََور اولئََأل جي يعَََياه  وجي يعَياََوا لغتَََ وجي يعَََير لغََته   ا ََالوا لَََ: مَََن 
 ؟  من اين جئت انت

اَََخته  اخَََي  م ََأل ا ََأل الديَََّا مََ  ااََحابَ والَيجََأل معهََ  حََىت و فََوا ع َََ ئح الكهََف 
ََال ََوا يتط عََََول اََََََ ا ََ : هََََ الَ ثوثََََا ورابعهََََ  م ََََبه  و ََََال بع ََََه :  سََََا  بع ََََه  وأ ب ََ

عزوجََأل  ةََاح مََن  دسََه  م ََبه  و ََال بع ََه : هََ  سََبعا وومَََّه  م ََبه  وحةََبه   وسا
الَيعا ا   يكن احد ي دم ئلدخول ع َه  دا ااحبه  اانَ لا دخأل الَه  وجده  خائف  

د َانوب شعَيوا ا  اَخته  ااحبه  ا   مانوا انئد  هرا الزمن الطويَأل  ال يكول ااحاح 
م ََاجعه  انئدََ  مدََا مََانوا مث  ََال  وسَََلوا   اعََا  ال يعَََده  إ وا ََ  ٍيََا ل َََّاب ابكََوا 

َََّا  ال ََََأل  يَّبغٍََََ ال نبََََِن ههَََََّا مسََََةدا ونََََزوره اََََال هََََ الَ  ََََوم م مَََََّول  ا هََََ  ن مََََأل سََ
يَّامول ستا اشهَي ع َ جَّوا  الَدع وستا اشهَي ع َ جَّوا  الَسََيى والك َا معهَ   ن  تال

 ) وم به  ئسَ ذراعََ ئلواَد(  : د بسَ ذراعََ بفَّاَ الكهف وذلأل  ولَ
 



و ََأل ال َييَا الَع خََي  بَأل والَي َ   َأل أنَ اس  الوادي الري اَََ الكهَف و ََأل : أنََ اسَ  اْل]  
مَّها أاحاح الكهف و ََأل لَو  مَن حَارة متبَوا اَََ أاَحاح الكهَف مث وضَعوه ع ََ ئح 

 [ .697حل  6معة  البَال ل طتسٍ  – الكهف
ا ر َ  ن متاح   ل ولَ اعا  ن ديَوال أهَأل اْلََّا   متَاح مَي َوم وهرا يتواا  م  معع م د 

يرهده ال َيبول { مبا يعِن    متبوا  صته  إما ن متاح أو ع َ لو  حةَيي أو ماشَابَ مَن 
 .وسائأل الكتابا ن ذلأل الزمن 

 وأما :
  ٍ اَّا عةبا( من( )مانوا

 –أحََ  اََا وأه هََا  وم  انوا دََا الت ََوى هََرا ال فََ  هَََّا ووروده ن  ولَََ اعََا  : } اَََلزمه  م
 انُوام   }الفََتح { يرََا إلىَََ   مََامنوا مسََ د  هلل اعََا   ََائد  ال َََأل لََوروده ن  ولَََ اعََا  :

ْةعََهوْل  ا يَْهأ ألا مََْ ْن الَ َََأ ومََانوا يسََارعول ن اخلََااِ لََوروده ن  ولَََ {  17الََرار ِ  – ْ ََاَوب مََ ا
عاْ  يهْسارا   َمانُواإاَ ه أ    اعا  : } انهوا لََّْا ْخاشَا عهونََّْْا ْرْدببا ْوْرْهبَبا وْمَْ ِا ْويْدأ ْا اأ  – (90 عهوْل نا اخلْأ
وهَّا لا أس دوا هلل اعا  وأخ صوا ديَّه  لََ عَز وجَأل را َوا اتدعَاْ  الَع    {    90الرار ِ  

 مانََت داؤ ََا ن الكفَََي والفسََو  والعصَََال لََورود هََرا ال فََ  ن  ولَََ اعََا  عََن الَهََود ومََا
 {  79الائدة  –} مانوا ال يتَّاهول عن مَّكَي اع وه اع واه  : 

وهَّا عََّدما مااواأحََاه    اعَا  اكَانوا أعةوبَا مَن ٍ ِ   اعَا  مدَا ن اآليَا هََّا } أم 
 من ٍ اَّا عةبا {  مانواحسبتَواحاح الكهف والَي َ  

 وأما :
 )من َايتنا( 

}   و دراَََ اعََا  مدََا ن  ولَََ عََز وجََأل : واآليََا معةََزة و عومََا واضََحا اََدل ع َََ اََد
ويَّااَا إ  ربَوة ذاِ  َََيار ومعَ   َي   وجع ََّا ابَن مََيا وأمََ  { و َال اعََا   50ال مََّول  –ٍو

} مث بدا { و ال أي اب : 92يونك  -َي أي اب : } االَوم نَّةَأل ببدنأل لتكول لن خ فأل 
 {  35يوسف  –لَسةَََّّ حىت ح   اِلاي ر  من بعد ما رأوا 

 
 وهَ مدا ي ٍ :و اآل ِ ن متاح   اعا  سبعا أنوا  



 
  نت وهَا ع ََأل  َاي } ا َأل يت وهَا السَ دول  َال اعَا  اَهَا :  :َاي  متلوه   -1

 ئحل  { 
يرََاهدها بَِن ٍدم ئلعََ  دالََا ع َََ وجََود   اعََا   ََال اَهََا   مْ  اهد: : َاي  -2

 عز وجأل :
ِا ْوا}إ  ْداْوا َََ ََأ ا السَ ارا َل نا ْخ َ ََْ ألا ْوالَََّهَ ََأ تاْورا الَ ََ ََأ َا ْواخَ ْرأ احا  َِلاَي   ئأ ََْ ْلأبَ هويلا ائأ ٍل  –ئ ا

 .{  190عدَيال 
اْل ْلكَه أ } مدان دزوة بَدر :  ٍ ِ نصَية بَّزول موئكا إلهوك العدو   -3  َي َ     َْدأ مَْ

ا الأتَْْ ْتا   َْيٰى ْماااَْيةم نا اائَْْت أ ا ْواَيه ااْئام اَهْ اااأله نا ْسباَألا ايَا ْوأهخأ ثَأْ َأها أ رْأأْي الأْع أ  يََْْيوأْ ه  م ا
ْبأْصارا  هويلا ائأ ْةب ئ ا لاأْل ْلعاتأ َه إاَل نا ذْٰ و َال {  13ٍل عدَيال  – يَهْ ي اده باَّْصأَياها ْمن ْيْرا

راها اعا  أي اب :  }   أْل ْلكَه أ هَْٰ رهوْ ْا اَْْعةََ َف أْيَأداْي  ْوعَْدْمه ه اَيه ْمغَْاَاْ ْمثَااْةب ْلأخَه وْمَْ
ْت اَدبا َيَ ً الََّابا ْعَّكه أ ْولاْتكهوْل  َيْا با مُّسأ داْيكه أ اا َّاْ  ْويَْهأ  { . 20الفتح  -ل ا أده أما

 }مبعةََزاِ دالََا ع َََ اََد  الَيسََ   والَّبَََ   ََال اعََا  اَهََا :  : َاي  أتيي  د -4
  نَل   و َال اعَا  ن اآل ِ مَ{  64ود هَ –لكَ   َي   هَره ان َا    و  َوم 

بَََََّاِ ااسََََل بَََِن إسََََيائَأل إذ جَََاَه   َاي ول َََد ٍاَََََّا موسََََ اسَََ   موسََََ }
ا ال لََ اَيعَول إّن ئ ََّأل  موسََ مسَحورا  َال ل َد ع دَت مَا أنَزل هَ الَ إال 
رح السَََداواِ وائَر بصَََائَي وإّن ئ ََََّأل   اَيعَََول مثبَََورا اََََراد أل يسَََتفزه  

عََده لبََِن إسَََيائَأل اسََكَّوا ائَر   َََّا مََن بو مََن ائَر اَدَي َََّاه ومََن معَََ َِعََا 
{  وهَرا الََّو   104-101اإلسََياَ   -اإذا جَاَ وعَد اآلخََية جئََّا بكَ  لفَفَا 

لََ ا َن اتكََير هَره العةَزاِ  من حآل ِ امتَّ  ببعثَا رسَول   اَ َ   ع َََ ٍو
ومََن هَََّا مانََت ثََورة الع ََوم احلديثََا والتكَّولوجَََا الََع جع هََا   اعََا  ا ََوم مبََا  

 َََ نََل   جتيََأل ن هَوك ال َََيى إبذل    ََال اعََا  ن هََره اآل ِ : مَال يفع
 اإلسَياَ { . –إالأل مرح اا ائولول  ابِلاي } وما مَّعَّا أل نَيسأل 



:  ال اعَالىفٍ  صناع  بن سه استكباراً وعلواً يف اار   الدجالَاي  ي نعما   -5
}أابََّول بكَأل ريَ  خََية : ما اع تَ أما عاداب ائو  وسار ع َ  ةها عاد وَثود اآل

 الرعَياَ { . –اعبثول واتخرول مصان  لع ك  خت ود ي  َ 
وامهَي ن اَور ٍور مَاآلور الفَيعونََا  َاي  هللا تعاىل يف إهب  اامم الغابر: : -6

وائشوريا وسبَ والفارسَا والَيومانَا وداهَا وهَره ٍ ِ اَيمهَا   اعَا  لَعتَت اَا 
 -ل ََََرين خيََََااول العََََراح ائلَََََ  َي     }واَيمَََََّا اَهََََا : ال مَََََّول  ََََال اعََََا  هَََََّا  

ال دَي  -اهأل من مدمَي َي } ول د اَيمَّا اَها و ال اعا  أي اب : {  37الرار ِ  
15 . } 

َّهَيايها أ مدَََا ن  ولََََ اعَََا  }   َاي  مس   تقبلي  وع   د هللا تع   اىل ِب   ا : -7 ََْ اسَ نا  َاَيتَن   َ
ىَتٰ يَْتَْبََْ ْ  ها أ حَْ اْا ا ْونا أْنفهسَا َه احلَْأ ُّ اآلأ َن رَْه أ أْنََ ٍأ أل ا شَْ َٰ مَه َه ْع َْ فا باَْيبَ اأْل أْنََ أْْوجيْأ ْيكَأ

 { . 53اص ت  – ْشهاَدم 
وهَّا أهأل الكهف َِ    اعَا  رَ  عَدةٍ ِ اتدعَا لَرلأل مَانوا أعةوبَا  مَا   وحَىت 

عَ  و ا وم ال َاما ا َد اجتدعَت اََه  ٍ ِ التَيََد مَن   ئنبََاَ و مَا   ومرَاهدة ئل
يو مست ب َا لَهتدي اديه  الَيؤمَّول  َيبا  ََام السَاعا   اووة ن متا   اعا  الَّزلا ٍو
لََََ ] " يوشَََأل أل يكََول خَََا مَََال السََ   دَّدَََاِ يتبَََ  اَََا  مدََا  َََال اَََ َ   ع ََََ ٍو

وع ََََ ذلَََأل سََََمأل أهَََأل الكهَََف ٍيَََا  . شَََعف اْلبَََال وموا َََ  ال طََََي " ... احلَََديث [ 
العَّكبََِو —ال فََ  ن  ولَََ اعََا   : } إل ن ذلََأل آليََا ل دََ مَّ ل دََ مَّ  لََورود هََرا 

لَََََ  ولَََرلأل  ََََال اعََََا { 44  أل } أم حسََََبت:  هَََََّا  اََََه  لَيسََََولَ اََََ َ   ع َََََ ٍو
 عةبا { . من َايتنا مانواأاحاح الكهف والَي َ   

 وأما :
 )عجبا( 

ََا أ ََول ذلَََأل عحةََََا وعةَبَ َََئ يكَ َََلور والرَ ََا مَ ََََي دَ َََ الَ َََي الَ َََئ يَّمَ و والعةَََا شَ
َأخبا } : أعةوبا  َال اعَا    ْرا بَْعأ َاٍ شَْ و م ْوهَْٰ َم  ْالَْتأ ْ  ْويَأ َْىْتٰ أْأْلَاده ْوْأاْن ْعةَه ٍأ ْرا ْلرَْ إاَل هَْٰ

ََدم اَاََدم مانأ أْمأَيا ايَا   أَتَ عحَجَبيَ  ْالهوا    َعَجيب   َه ْحْا أْل الأبََْأتا إانََ  –ْرْحأْته ايَا ْوبََْيْْمااهَه ْعْ َأكه أ أْهأ
  {73-72د هو 



والعةَا ورد ع َََ بعثََا أنبَََاَ ومَيسََ   م ولَََ اعََا  دبدََا  الَََ عََز وجََأل عََن  ََوم عََاد } 
ُتمح  َّكه أ لاَهََّرارْمه أ   َأَوَعَجب ح ألن مَ ا َٰ ْرجَه ن رَب اكَه أ ْع َْ َيم مَ ا َْمه أ ذامأ َْ  ْأل ْجا ا َيهوا إاذأ ْجْعْ كَه أ خهْ فَْ ْواذأمَه

َْ ايَا ْلْع َ مان بَْعأدا  َْوأما نهو ن ْو ْادْمه أ نا ا طْاب اْاذأمهَيهوا ٍاْل ْ أ ا ْبسأ  69ائعَيار – كه أ اَهفأ احهولْ خلأ
واعةََبه  مََن اوحَََد   اعََا   ََال عََزو جََأل ن لَََ ٍ{ . ون رسََول   اََ َ   ع ََََ و 

ْ  ْمَََّْاحلن ذلََأل : } ِْ حََا اْدوا َواْل َيألن اََََّْْ ََْ ن  َ بأ اها  مََ ا ََْ ن  َ ا مََا َََّْ ْ كأ وامََْ أ أْهأ َْهه  أْ  َوَعَجب  ُ ا ل جََْ
ََّأهه أ  َراحم مََََُّّرارم مَََ ا َيم مَََْ احا ْرا سَََْ اااَيهوْل هَََْٰ اْل الأكَََْ اْو َََْ دب رَََاْْا إارَََْٰبا ْواحَََا أْل اآلأ َم  ْأْجعَََْ ٍأ ْرا ْلرَََْ إاَل هَََْٰ

ْتاكه أ   ُعَجاب   َٰ ٍرَا هوا ْع َْ تا وا ْوااَأ ََّأهه أ ْألا امأرَه َم يََهَيْاده  ْوانطْْ ْ  الأْدْله مَا ٍأ ْرا ْلرَْ ا  ْا إاَل هَْٰ عأََّْا مَْ
ن بََْأَّاََّْا  َيه مَا َا الَر امأ تاْو م أْأهنَزاْل ْعْ ََأ ْرا إااَل اخَأ َْيةا إالأ هَْٰ خَا ْْٰرا نا الأدا ََاا اآلأ أل ن اا ن بَْألأ هَه أ نا شَْ  مَ ا

َياي   . { 8-3حل  -ْبأل َلَدا يْرهو هوا ْعْراحا ذامأ
  احلَََاة وهَََّا يتبََ  لَََّا أل الَََّاب عةبََوا وسَََتعةبول مََن  صََا أهََأل الكهََف ورجََوعه  إ

لَ ئل لف  حسا و }..  سبول أ َ   سََّول  الدنَا ولَك رسول   ا َ   ع ََ ٍو
اَََّعا{ دائدََا  يت ع َََ عََوام له ََول ائمَََيأو مَََّاا   ا ََوم حسََائْ  ع َََ  ََن وهََوى 
لََ ن شََئ ولَرلأل ن َول أل احلَديث  وخطَ وهره لَست من رسول   اَ َ   ع َََ ٍو

   من ذلأل ائمَي .لعدوم الَّاب واعةبه
 مث يقول تعاىل :

َرَك ( إَ 10)  نح َأم  ح ََتََنا َمنح َلُدنحَك َرمححًَ  َوَهيَ ئح لَن َ ا م  َ َف فَ َقاُلوا رَب هَنا  َيُ  َإىَل الحَكمح لح َأَو  الحَ ت ح
 (10َرَدًدا )

 
َف َسَنَي َعَدً ا ) (11) َََلاَمَمح يف الحَكمح  ( 11َفَضَرب حَنا َعَلى 

َ ى َلَما لََبُثوا َأَمًدا ) مثُه بَ َعث حنَ  َ َأحح زحَبيح  (12اُهمح لَنَ عحَلَم َأيُّ اْلَح
َََمُنوا َبَرِبَ َمح َوَز حَكُهمح ُهًد  )  َي    ُمح َفت ح َقَ  َإمه  ( 13ََنحُن نَ ُقصُّ َعَليحَك نَ َبَأُهمح اَبْلح

ُعَواح َمنح ُ ونََه َإََلًا  َورََبطحَنا َعَلى قُ ُلوَِبَمح َإلح قَاُموا فَ َقاُلوا رَب َُّنا َربُّ ا  َرحَ  َلنح َندح لسهَمَواَ  َوااح
 ( 14َلَقدح قُ لحَنا َإًلا َدَططًا )

َ  َبيَ   َفَمنح َأظحَلُم ِمهنَ   ََ َعَليحَممح َبُسلحطَا ََََلًَ  َلوحَف َيَحُتو ُمَنا اَّتهَُذوا َمنح ُ ونََه  افحََتَ    َهُذَفَء قَ وح
 (  15َعَلى اّلِلَه َمَذاًب )



ََتهَ  ُْرح َلُكمح رَبُُّكمح َمنح َرمحح َف يَ نح ََ َإفه اّلِلهَ فَأحُووا َإىَل الحَكمح َويُ َميَ ئح   َوَإَل اعحتَ َزلحُتُموُهمح َوَما يَ عحُبُدو
 (  16َلُكمح َمنح َأمحرَُممح َمرفَ ًقا )

َ َممح َلاَ  الحَيَمَي وَ  َس َإَلا طََلَع ح تَ َزاَوُر َعنح َممح ْهمح َإَلا َغَرَب ح تَ قحَرُضُممح َلاَ   َوتَ َر  ال
َتَد َوَمنح ُيضحَللح فَ لَ  ُ فَ ُمَو الحُممح َد اّلِله ََاَيَ  اّلِلَه َمنح يَ مح َو:  َمنحُه َلَلَك َمنح  َماَل َوُهمح يف َفجح  َْ نح  ال

 (  17َتَََد َلُه َولَيًّا ُمرحَدًدا )
َماَل وََملحبُ ُممح اَبَسط  َلرَاَعيحَه   َوََتحَسبُ ُممح أَي حَقاظًا َوُهمح رُُقو   َونُ َقلَ بُ ُممح   َْ َلاَ  الحَيَمَي َوَلاَ  ال

ُممح رُعحًبا ) ُممح َفَرارًا َوَلُمَلئحَ  َمن ح  ( 18اَبلحَوَصيَد َلَو اطهَلعحَ  َعَليحَممح َلَولهيحَ  َمن ح
ُممح َممح   نَ ُممح قَاَل قَاَئل  َمن ح َناُهمح لَيَ َتَساَءلُوا بَ ي ح أ   وََمَذَلَك بَ َعث ح ًما َأوح بَ عحَض يَ وح َنا يَ وح ُتمح قَاُلوا لََبث ح لََبث ح

ُتمح فَاب حَعُثوا َأَحدَُممح َبَورََقُكمح َهَذَه َإىَل الحَمَديَنَ  فَ لحيَ نحظُرح أَي ُّمَ  ا َأزحَمى  قَاُلوا رَبُُّكمح َأعحَلُم ِبَا لََبث ح
َه َبُكمح َأَحًدا )طََعاًما فَ لحَيأحَتُكمح َبَرزح   َمنحُه َولحيَ تَ َلطهفح َوَف يُ  َعَر  ( 19ْح

َلُحوا َإًلا أََبًدا )   َح َيظحَمُروا َعَليحُكمح يَ رحُُجُوُممح َأوح يَُعيُدوُممح يف َملهَتَممح َوَلنح تُ  ح ُمح َإ (  20َإمه
َه السهاَعَ  َف رَيحبَ  َه َوعحَد اّلِلَه َحقٌّ َوَأ ََ   وََمَذَلَك َأعحثَ رحَك َعَليحَممح لَيَ عحَلُموا َأ َفيَما َإلح يَ تَ َنازَُعو

ُمح َأعحَلُم َِبَمح قَاَل الهَذيَن َغَلُبوا َعَلى َأمحرَ  َياًك َرِبُّ نَ ُممح َأمحَرُهمح فَ َقاُلوا اب حُنوا َعَليحَممح بُ ن ح َهمح بَ ي ح
َجًدا  َه َعَليحَممح َمسح  لَنَ تهَخَذ

ََ َثَبثَ   رَاَبُعُممح َملحبُ ُممح َويَ ُقولُو 21) ًا اَبلحَغيحَب ( َسيَ ُقوُلو ََ ََخحَس   َساَ ُسُممح َملحبُ ُممح َرُجح
َع   َوََثَمنُ ُممح َملحبُ ُممح ُقلح َرّبَ  َأعحَلُم َبَعدهَِتَمح َما يَ عحَلُمُممح َإفه قََليل  َفَب ُُتَا ََ َسب ح َر َفيَممح َإفه  َويَ ُقوُلو

ُممح َأَحًدا  تَ  حَ  َفيَممح َمن ح  (  22) َمَراًء ظَاَهًرا َوَف َتسح
ء  َإّن َ فَاَعل  َلَلَك َغًدا ) َْيح  ( 23َوَف تَ ُقوَلنه َل

َرَب َمنح َهَذا َرَدًدا  َدَيَن َرّبَ  َاَق ح َح يَ مح ُ َوالحُمرح رَبهَك َإَلا َنَسيَ  َوُقلح َعَسى َأ اَء اّلِله َْ َح َي   َإفه َأ
(24  ) 

َ َممح َثَبَث َماحَئ    ًعا )َسَنَي َوازح َ  َولََبُثوا يف َممح  (25اُ وا َتسح
عح َما ََلُمح َمنح ُ ونََه مَ   َرحَ  أَبحَ رح َبَه َوَأْسَح ُ َأعحَلُم ِبَا لََبُثوا َلُه َغيحُب السهَمَواَ  َوااح نح ُقَل اّلِله

َمَه َأَحًدا ) َرُ  يف ُحكح ْح  ( 26َوَل   َوَف ُي
َل َلَكَلَماتََه َوَلنح َتَََد َمنح ُ ونََه ُملحَتَحًدا )َواتحُل َما ُأوَحَي َإلَيحَك َمنح َمَتاَب رَبَ َك َف ُمبَ   (  27دَ 

َناَ    َمُه َوَف تَ عحُد َعي ح ََ َوجح يَ  يُرَيُدو َْ ُمح اَبلحَغَداَ: َوالحَع ََ َرِبه ُعو ح نَ  حَسَك َمَع الهَذيَن َيدح َْ َواصح



ن حَيا َوَف ُتَطعح َمنح َأغح  ََياَ: الدُّ ُممح ُترَيُد زَيَنَ  اْلح ََ َأمحُرُه  َعن ح َرَك َوات هَبَع َهَواُه وََما َ لحَنا قَ لحَبُه َعنح َلمح
 (  28فُ ُرطًا )

َك لَلظهاَلَمَي َكرًا أَ  ُ رح َإكه َأعحَتدح َمنح َوَمنح َداَء فَ لحَيكح َقُّ َمنح رَبَ ُكمح َفَمنح َداَء فَ لحيُ ذح َحاَط  َوُقَل اْلح
َتَغيُثوا  َح َيسح َراُب َوَساَء ح َِبَمح ُسَراَ قُ َما َوَإ ْه َوي الحُوُجوَه بَئحَس ال ْح َل َي يُ َغاثُوا ِبَاء  َمالحُممح

 (  29ُمرحتَ َ ًقا )
َسَن َعَمًب ) َر َمنح َأحح َََمُنوا َوَعَمُلوا ال هاَْلَاَ  َإكه َف ُنَضيُع َأجح َه الهَذيَن   (30َإ

َ  ََتحَري َمنح ََتحَتَمُم   ََ َفيَما َمنح َأَساَوَر َمنح َلَهب  ُأولََئَك ََلُمح َجنهاُ  َعدح َاُر ُُيَلهوح َمح ااح
َرَاَئَك نَعحَم الث هَواُب  َ   ُمتهَكَئَي َفيَما َعَلى ااح ْح َت ًرا َمنح ُسنحُدس  َوَإسح ََ ثََيااًب ُتضح َويَ لحَبُسو

 (31َوَحُسَن ح ُمرحتَ َ ًقا )
َ َجَعلحَنا َاَحَ   ل  َوَجَعلحَنا َواضحَربح ََلُمح َمَثًب رَُجَليح َناُِهَا بََنخح َ َمنح َأعحَناب  َوَحَ  ح َدَِهَا َجن هَتيح

نَ ُمَما َزرحًعا )  ( 32بَ ي ح
ًئا َوَفجهرحَك َتَبََلَُما َمًَرا )   َََت ح ُأُمَلَما َوَلَح َتظحَلمح َمنحُه َدي ح  َ َن هَتيح  ( 33َملحَتا اَلح
ََ َلُه ََثَر  فَ َقاَل َلَ اَحَبَه َوُهوَ   ثَ ُر َمنحَك َماًف َوَأَعزُّ نَ َ ًرا )وََما  (  34 ُُيَاَورُُه َأَك َأمح

َح تََبيَد َهَذَه أََبًدا ) َسَه قَاَل َما َأُظنُّ َأ  ( 35َوَ َتَل َجن هَتُه َوُهَو ظَاَل  لَنَ  ح
َما  َوَما َأُظنُّ السهاَعَ  قَائََمً  َولََئنح  ًا َمن ح َه َتاح َقَلًبا ) رَُ  حُ  َإىَل َرّبَ  َاََجَد  ( 36ُمن ح

  قَاَل َلُه َصاَحُبُه َوُهَو ُُيَاَورُُه َأَمَ رحَ  اَبلهَذي َتَلَقَك َمنح تُ َراب  مثُه َمنح ُنطحَ    مثُه َسوهاَ  رَُجًب  
(37 ) 

َرُ  َبَرّبَ  َأَحًدا )  ُ َرّبَ  َوَف ُأدح  ( 38َلَكنها ُهَو اّلِله
ََ َأَك َأَقله َمنحَك َماًف َوَلوحَف َإلح َ َتلحَ  َجن هَتَك قُ لح   َح تَ َر َ: َإفه اَبّلِلَه َإ ُ َف قُ وه َ  َما َداَء اّلِله

 ( 39َوَوَلًدا )
َبَح َصَعيًدا   َباًك َمَن السهَماَء فَ ُت ح َما ُحسح ًا َمنح َجنهَتَك َويُ رحَسَل َعَلي ح َتَيَ َتاح َح يُ ذح فَ َعَسى َرّبَ  َأ

 ( 40زََلًقا )
َبَح   َتَطيَع َلُه طََلًبا )َأوح ُي ح  ( 41َماُؤَها َغوحرًا فَ َلنح َتسح

َبَح يُ َقلَ ُب َم هيحَه َعَلى َما أَن حَ َق َفيَما َوَهَي َتاَويَ   َعَلى ُعُروَدَما َويَ ُقوُل ايَ     َوُأَحيَط بََثَمرََه فََأصح
َر ح َبَرّبَ  َأَحًدا )  َتَِن َلَح ُأدح  (42لَي ح



َتَ ًرا )َوَلَح َتُكنح َلُه َفَئ   ي َ   ََ ُمن ح ََ اّلِلَه َوَما َما  (  43نحُ ُرونَُه َمنح ُ و
ًبا ) َقَ  ُهَو َتاح  ثَ َوااًب َوَتاح  ُعقح  (44ُهَناَلَك الحَوَفيَُ  ّلَِلَه اْلح

تَ َلَط َبَه نَ َباُ  ااحَ   ن حَيا َمَماء  أَن حَزلحَناُه َمَن السهَماَء فَاتح ََياَ: الدُّ َبَح َواضحَربح ََلُمح َمَثَل اْلح رحَ  فََأصح
َتَدرًا ) ء  ُمقح ُ َعَلى ُملَ  َديح ََ اّلِله ُروُه الرَ اَيُح وََما يًما َتذح َْ  ( 45َه

ن حَيا َوالحَباَقَياُ  ال هاَْلَاُ  َتاح  َعنحَد رَبَ َك ثَ َوااًب َوَتاح  َأمَ   ََياَ: الدُّ ََ زَيَنُ  اْلح ًب  الحَماُل َوالحبَ ُنو
(46 ) 

َأ ُنَساَ ُ   ُممح َأَحًدا ) َويَ وح َْرحَكُهمح فَ َلمح نُ َغاَ رح َمن ح َرحَ  اَبَرزًَ: َوَح ََباَل َوتَ َر  ااح  (47اَلح
ُتمح أَلهنح ََنحَعَل َلكُ   َناُممح َأوهَل َمره:  َبلح زََعمح ُتُموَك َمَما َتَلقح مح  َوُعَرُضوا َعَلى رَبَ َك َص ًّا َلَقدح َجئ ح

َعًدا )  ( 48َموح
ََ اَي َوي حَلتَ َنا َماَل َهَذا الحَكَتاَب َف  َوُوَضَع الحَكتَ   َ َقَي ِمها َفيَه َويَ ُقوُلو ْح رََمَي ُم اُب َفََتَ  الحُمجح

َ اَها َوَوَجُدوا َما َعَمُلوا َحاَضًرا َوَف َيظحَلُم رَبَُّك َأَحًدا ) يُ َغاَ ُر َصَغاًَ: َوَف َمَباًَ: َإفه   (  49َأحح
نَ  فَ َ َسَق َعنح َأمحَر رَبَ َه  َوَإلح قُ لحَنا لَلحَمَب  ََ َمَن اَلَح ُجُدوا َِلََ َأ َفَسَجُدوا َإفه َإبحَليَس َما َئَكَ  اسح

لََياَء َمنح ُ وّن َوُهمح َلُكمح َعُدوٌّ بَئحَس لَلظهاَلَمَي َبَدًف )  ( 50َأفَ تَ تهَخُذونَُه َوُلر َي هَتُه َأوح
ُِتُمح َتلحَق السهَمَوا َ   َمدح َرحَ  َوَف َتلحَق أَن حُ َسَممح َوَما ُمنحُ  ُمتهَخَذ الحُمَضلَ َي َعُضًدا  َما َأدح  َوااح

(51 ) 
نَ ُممح َموح   َتَجيُبوا ََلُمح َوَجَعلحَنا بَ ي ح ُهمح فَ َلمح َيسح ُتمح َفَدَعوح َأ يَ ُقوُل َكُ وا ُدرََماَئَي الهَذيَن زََعمح َبًقا  َويَ وح

(52 ) 
ََ النه   رَُمو َما َم حرَفًا )َورََأ  الحُمجح ُمح ُمَواَقُعوَها َوَلَح َيََُدوا َعن ح  (  53اَر َفظَنُّوا َأمه

ء  َجَدًف ) ثَ َر َديح َُ َأمح نحَسا ََ اْلحَ ََ لَلنهاَس َمنح ُملَ  َمَثل  وََما ََ َنا يف َهَذا الحُقرح  ( 54َوَلَقدح َصرهف ح
َمُنوا َإلح َجاَءُهُم اَلحُ   َح يُ ذح َوهَلَي َأوح  َوَما َمَنَع النهاَس َأ َح أتَحتَيَ ُممح ُسنهُ  ااح ُمح َإفه َأ تَ غحَ ُروا َرِبه َد  َوَيسح

 55َيَحتَيَ ُمُم الحَعَذاُب قُ ُبًب )
َحُضوا بَ  َْ رَيَن َوُمنحَذرَيَن َوَُيَاَ ُل الهَذيَن َمَ ُروا اَبلحَباَطَل لَُيدح َه ( َوَما نُ رحَسُل الحُمرحَسَلَي َإفه ُمَب

َقه  ََاَيِت َوَما أُنحَذُروا ُهُزًوااْلح   َواَّتهَُذوا 



َما َوَنَسَي َما َقدهَم ح َيَداُه َإكه َجَعلحَنا َعَلى  56)  ( َوَمنح َأظحَلُم ِمهنح لُمَ َر ِبََاَيَ  رَبَ َه فََأعحَرَ  َعن ح
عُ  َح َتدح ًرا َوَإ َََلاَمَمح َوق ح َقُموُه َويف  َح يَ  ح َتُدوا َإًلا أََبًدا  قُ ُلوَِبَمح َأَمنهً  َأ َُد  فَ َلنح يَ مح ُممح َإىَل اَلح

(57  ) 
َعد  َلنح  َيََُدوا  َورَبَُّك الحَغُ وُر ُلو الرهمححََ  َلوح يُ َذاَتُذُهمح ِبَا َمَسُبوا َلَعجهَل ََلُُم الحَعَذاَب َبلح ََلُمح َموح

َئًب )  ( 58َمنح ُ ونََه َموح
َناُهمح لَ   َلكح َعًدا )َوتَلحَك الحُقَر  َأهح َلَكَممح َموح  (  59مها ظََلُموا َوَجَعلحَنا َلَممح

َريحَن َأوح َأمحَضَي ُحُقًبا ) َوَإلح قَاَل ُموَسى َلَ َتاُه َف أَب حَرُح َحَّته أَب حُلَغ ََمحَمعَ   ( 60الحَبحح
 ( 61َر َسَراًب )فَ َلمها بَ َلَغا ََمحَمَع بَ يحَنَمَما َنَسَيا ُحوَِتَُما فَاَّتهََذ َسَبيَلُه يف الحَبحح  
ََتََنا َغَداَءَك َلَقدح َلَقيَنا َمنح َسَ َرَك َهَذا َنَ ًبا )   ( 62فَ َلمها َجاَوزَا قَاَل َلَ َتاُه 

َح َألحمُ   َُ َأ يحطَا ْه ُوَ  َوَما أَنحَسانَيُه َإفه ال َرَ: فََاّن َ َنَسيُ  اْلح َرُه  قَاَل َأرَأَيحَ  َإلح َأَوي حَنا َإىَل ال هخح
َر َعَجًبا )َوا  ( 63َّتهََذ َسَبيَلُه يف الحَبحح

ََََثَرَِهَا َقَ ً ا )    (64قَاَل َلَلَك َما ُمنها نَ بحَغ فَارحَتدها َعَلى 
َناُه َمنح َلُدكه َعلحًما )  َناُه َرمححًَ  َمنح َعنحَدَك َوَعلهمح ََتَ ي ح  ( 65فَ َوَجَدا َعبحًدا َمنح َعَباَ َك 

ًدا )قَاَل َلُه ُموَسى َهلح   َ  ُردح َح تُ َعلَ َمَن ِمها ُعلَ مح  ( 66 أَتهَبُعَك َعَلى َأ
ًا )  ْح َتَطيَع َمَعَي َص  ( 67قَاَل َإنهَك َلنح َتسح
ًا )  ْح ُ َعَلى َما َلَح َتَُطح َبَه ُت َْ  (  68وََميحَف َت ح

ُ َصاَبًرا َوَف َأعحَ ي َلَك َأمحًرا ) َح َداَء اّلِله    (69قَاَل َسَتَجُدّن َإ
ًرا ) َدَث َلَك َمنحُه َلمح ء  َحَّته ُأحح أَلحَِن َعنح َديح ََ ات هبَ عحَتَِن َفَب َتسح  ( 70قَاَل فََا

ًئا إَ   َلَما َلَقدح َجئحَ  َدي ح تَ َما لَتُ غحَرَ  َأهح محًرا  فَانحطََلَقا َحَّته َإَلا رََمَبا يف السهَ يَنَ  َتَرقَ َما قَاَل َأَتَرق ح
(71  ) 

ًا )قَاَل َأَلَح َأقُ  ْح َتَطيَع َمَعَي َص  ( 72لح َإنهَك َلنح َتسح
ًرا )  ّن ِبَا َنَسيُ  َوَف تُ رحَهقحَِن َمنح َأمحَري ُعسح  ( 73قَاَل َف تُ َذاَتذح

ئً   ًسا زََميهً  َبَغاحَ نَ  حس  َلَقدح َجئحَ  َدي ح ا  فَانحطََلَقا َحَّته َإَلا َلَقَيا ُغَبًما فَ َقتَ َلُه قَاَل َأقَ تَ لحَ  نَ  ح
ًرا )  (  74ُنكح

ًا ) ْح َتَطيَع َمَعَي َص  ( 75قَاَل َأَلَح َأُقلح َلَك َإنهَك َلنح َتسح



رًا )  ء  بَ عحَدَها َفَب ُتَ اَحبحَِن َقدح بَ َلغحَ  َمنح َلُدّن َ ُعذح َح َسأَلحُتَك َعنح َديح ( فَانحطََلَقا  76قَاَل َإ
َتطحَعَما أَ  َل قَ رحيَ   اسح َح ُيَضيَ ُ وُِهَاَحَّته َإَلا أَتَ َيا َأهح ا َأ َلَما فَأَبَ وح َح   هح فَ َوَجَدا َفيَما َجَدارًا يُرَيُد َأ

ًرا ) َ  َعَليحَه َأجح  (77يَ ن حَقضه فََأقَاَمُه قَاَل َلوح َدئحَ  َفَّتهَذح
ًا   ْح َتَطعح َعَليحَه َص  (  78)قَاَل َهَذا َفَراُ  بَ يحَِن َوبَ يحَنَك َسأُنَ بَ ُئَك بََتأحَويَل َما َلَح َتسح

ََ َورَاَءُهمح َمَلك   َح َأَعيبَ َما وََما َر فََأَر حُ  َأ ََ يف الحَبحح َأمها السهَ يَنُ  َفَكاَن ح َلَمَساَمَي يَ عحَمُلو
ًبا )  (79َيَحُتُذ ُمله َسَ يَن   َغ ح

َح يُ رحَهَقُمَما طُغحَيا  يَنا َأ َْ َ َفَخ َمَنيح ََ أَبَ َواُه ُمذح ًرا )َوَأمها الحُغَبُأ َفَكا  (  80ًك وَُم ح
ًا )  ًا َمنحُه زََماً: َوَأق حَرَب ُرمحح َُما َتاح َح يُ بحَدََلَُما َرِبُّ  (81فََأَر حَك َأ

ََ أَبُوُِهَا َصا  ز  ََلَُما وََما ََ ََتحَتُه َمن ح َ يف الحَمَديَنَ  وََما َ يََتيَميح ََ َلُغَبَميح َداُر َفَكا َْلًا فََأرَاَ   َوَأمها اَلَح
َزُِهَا َرمححًَ  َمنح رَبَ َك َوَما فَ َعلحُتُه َعنح َأمحَري َلَلَك أتَحَويرَبُّ  رََجا َمن ح َتخح ُلَغا َأُددهُِهَا َوَيسح َح يَ ب ح ُل  َك َأ

ًا ) ْح َطعح َعَليحَه َص  (82َما َلَح َتسح
ًرا )  ُلو َعَليحُكمح َمنحُه َلمح َ ُقلح َسأَت ح أَُلوَنَك َعنح َلي الحَقرحَنيح  ( 83َوَيسح

ء  َسبَ ًبا ) إَ   َناُه َمنح ُملَ  َديح َرحَ  َوََتَ ي ح  (84كه َمكهنها َلُه يف ااح
َبَع َسبَ ًبا )   ( 85فَأَت ح

ًما قُ لحَنا اَي َلا    َئ   َوَوَجَد َعنحَدَها قَ وح َس َوَجَدَها تَ غحُرُب يف َعيح  محََ ْهمح َحَّته َإَلا بَ َلَغ َمغحَرَب ال
َح تُ عَ  َ َإمها َأ ًنا )الحَقرحَنيح َح تَ تهَخَذ َفيَممح ُحسح  (86ذَ َب َوَإمها َأ

ًرا )  بُُه َعَذااًب ُنكح بُُه مثُه يُ َر ُّ َإىَل رَبَ َه فَ يُ َعذَ  َي نُ َعذَ   ( 87قَاَل َأمها َمنح ظََلَم َفَسوح
ََن َوَسنَ ُقوُل َلُه َمنح َأمحرَ   ُسح َََمَن َوَعَمَل َصاَْلًا فَ َلُه َجَزاًء اْلح ًرا )َوَأمها َمنح   (88َك ُيسح

َبَع َسبَ ًبا )   ( 89مثُه أَت ح
ًا )  أ  َلَح ََنحَعلح ََلُمح َمنح ُ وَمَا َسَتح َس َوَجَدَها َتطحُلُع َعَلى قَ وح ْهمح  ( 90َحَّته َإَلا بَ َلَغ َمطحَلَع ال

ًا )   ْح  ( 91َمَذَلَك َوَقدح َأَحطحَنا ِبَا َلَديحَه ُت
َبَع َسبَ ًبا )   (  92مثُه أَت ح

ََ قَ وحًف )َحَّته  َقُمو ََ يَ  ح ًما َف َيَكاُ و يحَن َوَجَد َمنح ُ وَمََما قَ وح َ السهده  (  93 َإَلا بَ َلَغ َبيح
َح   َرحَ  فَ َملح ََنحَعُل َلَك َترحًجا َعَلى َأ ََ يف ااح َسُدو َه َيَحُجوَ  َوَمأحُجوَ  ُم ح َ َإ قَاُلوا اَي َلا الحَقرحَنيح

نَ َنا َوبَ ي ح   (94نَ ُممح َسدًّا ) ََتحَعَل بَ ي ح



نَ ُممح َر حًما )  َنُكمح َوبَ ي ح َعلح بَ ي ح :  َأجح  ( 95قَاَل َما َمكهِنَ  َفيَه َرّبَ  َتاح  فََأَعيُنوّن َبُقوه
َ قَاَل ان حُ ُخوا َحَّته َإَلا َجَعَلُه َكرًا قَاَل    َ ال هَدَفيح ََديَد َحَّته َإَلا َساَو  َبيح ََُتوّن زُبَ َر اْلح

 (96ّن أُفحرَغح َعَليحَه َقطحًرا )ََُتو 
ًبا )  َتطَاُعوا َلُه نَ قح َح َيظحَمُروُه َوَما اسح طَاُعوا َأ  (97َفَما اسح

ََ َوعحُد َرّبَ  َحقًّا )   (98قَاَل َهَذا َرمححَ   َمنح َرّبَ  فََاَلا َجاَء َوعحُد َرّبَ  َجَعَلُه  َمهاَء وََما
َمَئذ    َنا بَ عحَضُممح يَ وح  ( 99مَيُوُ  يف بَ عحض  َونَُ َخ يف ال ُّوَر َفَجَمعحَناُهمح َُجحًعا )َوتَ رَمح

َمَئذ  لَلحَكاَفرَيَن َعرحًضا )  َنا َجَمنهَم يَ وح  ( 100َوَعَرضح
ََ َْسحًعا )  َتَطيُعو َري وََمانُوا َف َيسح  ( 101الهَذيَن َماَن ح َأعحيُ نُ ُممح يف َغطَاء  َعنح َلمح

 
 

 العْر ااواتر 
 الكمف للتعول من الدجال اامْ لعنه هللا   من سور:

 
َك َجَمنهَم  ( 103) لََياَء َإكه َأعحَتدح َح يَ تهَخُذوا َعَباَ ي َمنح ُ وّن َأوح َأَفَحَسَب الهَذيَن َمَ ُروا َأ

 ( 102لَلحَكاَفرَيَن نُ ُزًف )
َسرَيَن َأعحَماًف ) َتح  ( 103ُقلح َهلح نُ نَ بَ ُئُكمح اَباح

ًعا )الهَذيَن ضَ  ََ ُصن ح ُمح ُُيحَسُنو ََ َأمه ن حَيا َوُهمح َُيحَسُبو ََياَ: الدُّ  ( 104له َسعحيُ ُممح يف اْلح
َأ الحَقَياَم َ   َوزحًك ُأولََئَك الهَذيَن َمَ ُروا ِبََاَيَ  َرِبَ َمح َوَلَقائََه َفَحَبَط ح َأعحَماَُلُمح َفَب نَُقيُم ََلُمح يَ وح

(105 ) 
ََاَيِت َوُرُسَلي ُهُزًوا ) َلَلَك َجَزاُؤُهمح   ( 106َجَمنهُم ِبَا َمَ ُروا َواَّتهَُذوا 

َس نُ ُزًف ) َََمُنوا َوَعَمُلوا ال هاَْلَاَ  َماَن ح ََلُمح َجنهاُ  الحَ رحَ وح َه الهَذيَن   ( 107َإ
َما ََ َعن ح ُغو  ( 108َحَوًف ) َتاَلَديَن َفيَما َف يَ ب ح

ُر مَ  ََ الحَبحح َنا  ُقلح َلوح َما َ َد َمَلَماُ  َرّبَ  َوَلوح َجئ ح َح تَ ن ح ُر قَ بحَل َأ َداً ا َلَكَلَماَ  َرّبَ  لََنَ َد الحَبحح
 ( 109ِبَثحَلَه َمَدً ا )



ََ يَ رحُجوا َلَقاَء رَب َهَ  َا َإََلُُكمح َإَله  َواَحد  َفَمنح َما َْر  َمث حُلُكمح يُوَحى َإَله َأَّنه َا َأَك َب َملح  فَ لحيَ عح  ُقلح َإَّنه
َر ح َبَعَباَ َ: رَبَ َه َأَحًدا ) ْح  ( 110َعَمًب َصاَْلًا َوَف ُي

 

 
 
 
 
 


